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 بيان صحفي
 

 
 

  إحياء شركة النصر للسيارات
 

     وزير قطاع األعمال العام يشهد توقيع اتفاقية تصنيع السيارة "نصر" الكهربائية

 بالتعاون مع دونج فنج الصينية

  

 إطالق مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

  

 .. ومركز بحثي لتعميق الصناعة%05البدء بمكون محلي 

  

  

  

شهد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام، قيام شركة النصر لصناعة السيارات التابعة  
بتوقيع  -إحدى شركات وزارة قطاع األعمال العام  –للشركة القابضة للصناعات المعدنية 

رة ااتفاقيتين مع شركة "دونج فنج" الصينية إلعادة تأهيل مصنع شركة "النصر" وإنتاج أول سي
كهربائية في مصر، وذلك بحضور السيد/ لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة عبر تقنية الفيديو 

 كونفرانس.

  

وقد وقع االتفاقيتين من جانب شركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب 
ج المدير وينشينالسيد/ واي  -عبر تقنية الفيديو كونفرانس  –للشركة، ومن الجانب الصيني 

"، والسيد/ تسانج تشن المدير التنفيذي لشركة "دونج فنج للبحث DFMIECالتنفيذي لشركة "
والتصميم" التابعتين لشركة "دونج فنج" الصينية، وذلك بحضور كال من المهندس محمد 
السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسيد/ لي تساوتسو الرئيس التنفيذي 

 لشركة دونج فنج، ونائبه السيد/ تسانج تسوتونج.

  

وفي مستهل كلمته، خالل حفل التوقيع، رحب السيد الوزير بالسفير الصيني بالقاهرة مشيًدا  
 بعمق ومتانة العالقات بين مصر والصين، والتي شهدت نمًوا ملحوًظا خالل السنوات الماضية.
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االنطالق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع وقد أكد سيادته أن اليوم يمثل بداية 
توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي نحو توطين صناعة المركبات الُمستخدمة للطاقة النظيفة.. هذا المشروع الذي يهدف إلى 

ا الوقود األحفوري واالنبعاثات الحرارية التي له الحفاظ على البيئة من خالل تقليل االعتماد على
 تأثير سلبي على الناس واالقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة االتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي.

  

وأوضح السيد الوزير أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية إلنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر 
" وهي شركة تابعة لمجموعة دونج فينج الصينية DFMIEC"للسيارات بالتعاون مع شركة 

مليون  5.3شركات لصناعة السيارات في الصين(، التي تنتج  4الرائدة )التي تعد واحدة من أكبر 
سيارة سنويًا مع شركائها الرئيسيين في صناعة السيارات في العالم، باإلضافة إلى توقيع اتفاقية 

ت بأحدث التقنيات وأساليب اإلنتاج بالتعاون مع شركة دونج تجديد مصنع شركة النصر للسيارا
 فنج للتصميم.

  

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية تصنيع السيارات التي تتبناها القيادة 
السياسية، والتي تأخذ في االعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع الهام حيث تتعاون 

داد ومنها االستع  ت المعنية في الدولة إلنجاح هذا المشروع االستراتيجي،جميع الجهات والوزارا
لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خالل 
إعداد شبكات الكهرباء الستيعاب الزيادة المتوقعة في االستهالك وسياسات الدعم الالزمة والتي 

ً في تشجيع المستهلك على تغيير األساليب القديمة من وسائل النقل التي تم تمثل عامالً مهم ا
 استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التي تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير.

  

كما أوضح السيد الوزير أن الوزارة استندت إلى دراسات فنية وتجارية في سوق السيارات  
عنها اختيار الصين واختيار شركة دونج فنج، واختيار موديل السيارة الكهربائية الحديثة نتج 

E70 مستهدفة االستفادة من المردود االقتصادي والبيئي وتحقيق النجاح المستدام فضال عن ،
 مواكبة ذلك التوجه المتسارع الذي تتسابق إليه الصناعة العالمية.

  

ف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من وأضاف أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس باستهدا 
شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة  نسبة المكون المحلي، تستهل

، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة بتأسيس مركز للبحوث والتطوير بمشاركة %35توطين تبلغ 
ة. ؤسسات األكاديمية المصريالكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة وبالتعاون مع الم

حيث يتم حالياً االتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة دونج فنج الصينية وشركة 
سكايز المصرية واالتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير -برايت

 المزمع إنشاؤه.
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سيارة سنويا )في  030555اج وفي كلمته، أشار السيد الوزير إلى أن المشروع يستهدف إنت

الوردية الواحدة(، وطبقا لدراسات السوق فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم 
 والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.

  

ويعتمد المشروع في البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع على اختيار أحد رواد هذا المجال في 
إنشاء شركة متخصصة تكون شركة النصر شريكا فيها، ويجري حاليا اختيار السوق المحلية ب

الشريك ذو الخبرة في هذا المجال، كما يستهدف المشروع بعد إثبات جدارته في السوق المحلية 
االستفادة من فرص التصدير إلى السوق اإلقليمية التي تجمعها اتفاقيات اإلعفاء الجمركي المتبادل 

العربية بحثا عن فرص التنمية المستدامة ولتحقيق توازن المنافع المتبادلة مع جمهورية مصر 
من هذه االتفاقيات، ومن المستهدف أن يبدأ اإلنتاج بشركة النصر لصناعة السيارات خالل عام 

  من تاريخ توقيع هذه االتفاقية.

 

ن، والذي ر والصيمن جانبه، أشاد السفير الصيني بالقاهرة بالتعاون المثمر والمستمر بين مص
تتمثل أحد مظاهره في االتفاقية اإلطارية بين شركة النصر للسيارات التابعة لوزارة قطاع 

مؤكدا على دعم التعاون بين الشركات المصرية األعمال العام وشركة دونج فنج الصينية، 
لكهربائية اوالصينية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات 

 في مصر.

  

  

جدير بالذكر أن توقيع هذه االتفاقية يأتي بعد عام من المفاوضات المستمرة وتبادل المعلومات 
الفنية بين فريقي العمل المصري والصيني نتج عنها االتفاق على نسب التصنيع المحلي 

د األجزاء عقود توريوبمقتضاها تبدأ فرق العمل مباشرة في مراحل إنشاء وتشغيل المصنع وإبرام 
مع شركات القطاع الخاص ذي الخبرة في صناعة السيارات، وقد تم التوقيع على عقدين: عقد 

في مصر وكذلك عقد االتفاق على تصميم وتوريد وتركيب  E70 االتفاق على تصنيع السيارة
كة على شرخطوط التصنيع والتجميع واالختبارات الالزمة للسيارة، وحالياً يجري العمل داخل ال

قدم وساق من أجل إعادة ترميم وتهيئة المصانع الستقبال المعدات الجديدة وتركيبها طبقاً لتصاميم 
 .دونج فنج الصينية

  

حصان ومدى قيادة  043كم/س بقدرة  035وتصل الفئة األساسية للسيارة إلى سرعة قصوى 
 ,ABS, EBDة مثل كم في الشحنة الواحدة، وتحتوي على أنظمة أمان متطور 455يتخطى 

ESC, BA, TCS, HSA باإلضافة إلى مواصفات رفاهية متعددة، مثل فتحة سقف وكراسي ،
كهربائية وشاشة تحكم ومكيف هواء بتكنولوجيا بالزما، وأنظمة أمان إضافية مثل الرؤية 

 .BSD, Reversing Radarدرجة، مؤشر ضغط اإلطارات  565المحيطية 

  


