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ن   ي األثني 
 2021ديسمبر  06القاهرة فن

 

  بــيـان صــحـفـي: 

انية تفتتح   ز «  اليكتريك دي  ـ ويـ »السمجمع صناعات كهربائية لمجموعة  المرحلة األوىل من  الرئيسة التنز

انيا  ز ي تنز
ز
ي تطورها المجموعة ف

 وتضع حجر أساس المنطقة الصناعية المرصية الت 
 

 

يشارك كبار    يامرص  امستثمر  100 يضم و  «لالستثمارالعامة  هيئة  ال رئيس  »يرافقه    « وزير اإلسكان» وفد مرصي برئاسة   •

ي ال
ز
ز ف انيي  ز ز التنز انيا جمهورية حتفال احتفالية عىل هامش االمسئولي  ز  ستقالل ان لليبالذكرى الستالمتحدة تنز

ي مجمع صناعي واحد مليون دوالر  35المرحلة األوىل تتجاوز ستثمارات ا •
ز
 وتتضمن خمس صناعات ف

انياات إىل االستثمارمليون دوالر من  400مرصية لجذب ر مدينة صناعية يتطو تبدأ   «السويدي للتنمية الصناعية» • ز  تنز

انيا تتمتعأحمد السويدي:  • ز ق وجنوب أفريقيا لالستثماربكل المقومات الجاذبة  تنز ي شر
ز
 لنا ف

ً
 ، وسنتخذ منها مركزا

 

 

انيا  »افتتحت فخامة   ن كة    «مجمع السويدي الصناعي »  ،حسن  هو سامية سولو ، السيدة/  «المتحدةرئيسة جمهورية تبن التابع لشر

ق  اليكتريك»السويدي    لتصدير األسالك والكابالت والمحوالت  أ  شر
ً
 جديدا

ً
 إقليميا

ً
انيا، والذي سيكون مركزا ن ي تبن

فريقيا المحدودة« فن

انيا. ائيةوالعازالت الكهرب والعدادات ن ن مرص وتبن ي خطوة تعطي دفعة جديدة للتعاون بي 
 ، فن

السفب  المرصي  يرافقه »  ، الدكتور عاصم الجزار،«والمرافق والمجتمعات العمرانية  وفد مرصي برئاسة »وزير اإلسكانوبحضور  

انيا ن ي تبن
وخمسون   ،المستشار محمد عبدالوهاب،  «والمناطق الحرة  لالستثمار»رئيس الهيئة العامة  ، ومحمد جابر أبو الوفا ،  «فن

ال  ورجال  ر مستثممن كبار  و ين  الاألعمال  قامتييمرص الصناعة  انيال  الرئيسة»  ن؛  ن يط    «ةتبن شر الكابالت ا بقص  مصنع    فتتاح 

ي    المصانع، باكورة  الكهربائية
ي  «مجمع السويدي الصناعي » فن

ي   حتفالا ، فن
ي خطط التوسع فن

سلط الضوء عىل عالمة بارزة جديدة فن

كة   ي  «اليكتريكويدي  س »الإفريقيا لشر
كة الرائدة فن ق األوسط   البنية التحتيةوحلول  الصناعات الكهربائية  ، الشر ي الشر

المتكاملة فن

  وأفريقيا. 

التنزانيين    لفيٌف من كبار حرصن االفتتاح  و  الدولة  ة والمحلية  رجال  البرلمانية والدينية  ، «لالستثمارالدولة  وزير  »بينهم  والقيادات 

ي  آموس ومفوض مقاطعة دار السالم    موالموالليبراتا    السفيرة  لشؤون الخارجية والتعاون الشرق أفريقيووزيرة ا  ،جيفري آي موامبر

 ماكاال. 

ي   
الذي   «اليكتريك»السويدي    لمجموعةالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب    -أحمد السويدي    / المهندسالضيوف    استقبالوكان فن

 منذ أكبر من    «اليكتريكويدي  س »ال  بدأ توسععلق: "
ً
، كانت خاللها    ين  عشر إفريقيا

ً
انيا  عاما ن ة بقوة حبى بدأنا أول  تبن  حاضن

ً
دائما

ي  
ى فيها فن ي    لالستثماروشكلت السياسات المحفزة  ،  2018عام  أنشطتنا الكبر

 فن
ً
 أساسيا

ً
قرارنا وتشجيع الدولة للمستثمرين عامال

انيا كمركز    اتخاذ ن ي منطقة    «اليكتريكويدي  س »ال لعمليات  تبن
ق  الجنوب و فن انيا هي المعبر  الشر ن  كون تبن

ً
، خاصة ي

ي دول  األفريقى
لثمانن

". انيا هي منفذها البحري الرئيسي ن ي الحدود بينها ستة تعتبر تبن
كة معا فن  مشبى

مبى    ألف  120تتجاوز  عىل مساحة    يقع  ،مليون دوالر أمريكي   35ستثماراته أكبر من  االذي بلغت    ،«مجمع السويدي الصناعي »و

 لكابالت واألسالك والمحوالت  ل   عدة مصانعمرب  ع، ويضم  
ً
، باإلضافة إل مركز PVC  مادة البولي فينيل كلورايد   والعدادات، وأيضا

ي عىل مساحة  
ي مببن

انيا    ستراتيجيةاللمجمع الحلول والمعدات الالزمة  وسينتج ا  ؛مبى مرب  ع  4800لوجسبى ن ي تبن
  2025التصنيع فن

من   أكبر  ن    500وسيخلق  ن والمهندسي  الموهوبي  للشباب  ا و فرصة عمل  المرحلة  ي 
فن ن  الكابالت التقنيي  تشمل مصنع  ي 

البى  ألول 

 .  واألسالك
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ي بمعايب  دولية بغرض  
ي والتدريب المهبن

ي لتقديم برامج مبتكرة للتعليم الفبن
عالوة عىل ذلك، يضم المجمع أكاديمية للتدريب الفبن

  
ً
ي تشهد تطورا

ي سوق العمل والبى
انية لمواكبة االحتياجات العالمية فن ن  تأهيل القوى العاملة التبن

ً
؛ وقد علق أحمد السويدي مستمرا

 " :
ً
ات وتدريب  نحرص عىل النهوض بمسؤوليتنا االجتماعية أيضا من خالل العمل عىل تنمية المجتمع ونقل اعىل ذلك قائال لخبر

انية ن  . "الكوادر التبن

انية بوضع حجر أساس   ن  قامت الرئيسة التبن
ً
وع  والحقا ي   «(EIC)المدينة الصناعية المرصية  »مشر

ي    فن
  Kigamboniمنطقة كيجامبونن

ي تبلغ مساحتها  عىل حدود مدينة دار السالم
وهي منطقة صناعية من المتوقع أن تستوعب الصناعات   - مليون مبى مرب  ع    2.2، والبى

 الكيماوية والهندسية والتعدينية.الصناعات بما في ذلك  كثيفة العمالة 

المرصية  ا»ويقوم بتطوير   الصناعية  كة    «(EIC)لمدينة  الصناعية»شر للتنمية  كة    «السويدي  ، «اليكتريكويدي  س »الالتابعة لشر

  
ً
ي جميع أنحاء المنطقة، مما سيخلق أكبر من    100مليون دوالر من    400  تتجاوز ستثمارات  اجذب  مستهدفة

  50000مستثمر فن

 
ً
   فرصة عمل، ويقدم دعما

ً
ي البالد  مهما

 .  2025التصنيع  ستراتيجيةواللتنمية الصناعية فن

ي إطار 
انيا، تشارك    االستثمارمساعيها لتعزيز    وفن ن ي تبن

ي وفد مرصي رفيع    «اليكتريكويدي  س »الفن
من   50المستوى يضم حوالي  فن

يناقش  الذين  والمستثمرين  األعمال  البالد خالل  رجال  ي 
فن األعمال  مناخ  اناون  ن التبن نظرائهم  مع  ن  جتماعات  المسؤولي  وكبار  ن  يي 

ن   المحتملة.  االستثمارفرص  الستكشافالحكوميي 

 
ً
أيضا الوفد  ي    ويشارك 

مرور    االستثمارمنتدى  فن بمناسبة  زنجبار  ي 
فن يعقد  ن الذي   ستي 

 عىل  ع
ً
انيا ااما ن تبن ي   يفتتحهالذي  و ،  ستقالل 

مويبن  عىلي 
ن الدكتور حسي  زنجبار   ،فخامة  أعمال رئيس  ن ورجال  بمشاركة مسؤولي   ،

ن لبحث فرص   انيي  ن ن وتبن ي مختلف المجاالت.  االستثمارمرصيي 
 فن

انيا منذ سنوات  «اليكتريكويدي  س »البدأ تعاون   ن ي عام    ؛ مع حكومة تبن
عت  2018وفن ي تحالف  «اليكتريكويدي  س »ال، شر

كة   فن مع شر

لبناء سد    «المقاولون العرب» وع ضخم  ي مشر
يري المائيةومحطة توليد كهرباء ج فن لصالح    ميجاوات  2.115بقدرة    وليوس نب 

انية ال» ن كة التبن وع   وهو   ، «  الكهرباء )تانسكو(لتوريد  شر  ساعة من  / جيجاوات  6300  ينتج الذي    المشر
ً
ي المتوسط سنويا

، الكهرباء فن

ن عىل العيش واالزدهار.  انيي  ن ن التبن  مما سيساعد ماليي 

 

 -انتىه-

 

ي الرابط:  
ي وصور الصحافة ومواد أخرى فن

 يتوفر هذا البيان الصحقن

http://ir.elsewedyelectric.com/en/news 

 

 افة ولإلتصال بعالقات المستثمرين: إلتصاالت الصح

ي  / ةالسيد  نها عجايبر

 : ي
ونن  noha.agaiby@elsewedy.comبريد إلكبى

 ، القاهرة الجديدة، مص ر ١١٨٣٥التجمع الخامس  –الحي األول  –  ٢٧العنوان: منطقة 

 خط( -٦٠+ ) ٢٠ ٢ ٢٧٥٩٩ ٧٠٠تليفون: 

 + ٢٠  ٢ ٢٧٥٩٩ ٧٤٦فاكس: 

 

 : اليكتريكنبذة عن السويدي 

http://ir.elsewedyelectric.com/en/news
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كة »السويدي  ي البورصة المرصية تحت رمز اليكتريكشر
كة  (EGX: SWDY.CA« )المدرجة فن ي أفريقيا والشر قابضة هي شر

ي مجال توفب   ق األوسطرائدة فن
فن

وعات  المتكاملة    البنية التحتيةحلول   كة  ، و التعليميةمن طاقة وحلول بيئية ونقل وحلول تكنولوجية إل المشر ي نمو اإلالشر
 قتصاد المرصي مساهم هام فن

ي تمارس بها أنشطة صناعية و 
   ستثمارية وأعمال مقاوالت؛إوعدد من الدول البى

ً
كة محفظة تشمل جميع مجاالت الطاقة التقليدية والمتجددة جنبا لدى الشر

ي ا
كات المصنعة فن لعالم للكابالت والعدادات، وبخاصة العدادات الذكية؛ كما أنها واحدة من إل جنب مع الخدمات ذات الصلة؛ وهي واحدة من أكبر الشر

ك ي مجال  أكبر الشر
وعات الكهرباء )البنية التحتية  مقاوالت  ات اإلقليمية والقارية فن (  وبخاصة مشر

ً
 وتوزيعا

ً
 ونقال

ً
ها  ، توليدا وتصنيع المحوالت والعوازل وغب 

م ومع وجود ثروة من ا  ؛من المنتجات الكهربائية ن ات المحلية والقوى العاملة، تلبى كة »السويدي لخبر ي تعمل بها  « اليكتريكشر
ي تزويد الدول البى

بالمساعدة فن

ي    ؛موثوق بها وبأسعار معقولة  بمرافق وبنية تحتية
ي العام المالي المنتهي فن

كة »السويدي  ، حققت  2020ديسمبر    31وفن إيرادات من عمليات «  اليكتريكشر

ي دخل    46.4مستمرة بلغت  
ي نهاية ديسمبر    ؛مليارات جنيه  3.0مليار جنيه مرصي وصافن

كة حوالي  2020وفن
 ؛موظف حول العالم  20,000، كان لدى الشر

كة:   www.elsewedyelectric.comلمزيد من المعلومات، يرجر زيارة موقع الشر

 

 صناعية: نبذة عن السويدي للتنمية ال 

كة »السويدي   كة »السويدي    اليكتريكشر كات التابعة لشر ( ، ه مطور صناع متكامل فن  EGX: SWDY.CA« )اليكتريكللتنمية الصناعية«، إحدى الشر

 صناعية كاملة ومستدامة  
ً
كة مدنا . تشيد الشر

ً
م بالتنمية المستدامة لخدمة المجتمع بطريقة فعالة ومسؤولة أخالقيا ن تها المنطقة، ملبى باالستفادة من خبر

كة التخطيط الشامل ي تقدمها الشر
ي التصنيع. تشمل الخدمات الرئيسية البى

ستشارات، وأعمال البنية التحتية ، وإدارة اإلنشاءات ، والمبادئ  واإل   الواسعة فن

ورية، والبنية الت كة لمستثمري  ها خدمات مجمعات صناعية متكاملة وحديثة ، ومنشآت المرافق الرصن ة التوجيهية للهندسة والتصميم. وتوفر الشر ن حتية المتمب 

كة بتطوير أكبر من    ؛التصنيع الشاملة، ومرافق   ي عدة مواقع، وهي أكبر محفظة أراض م  25تقوم الشر
ي مرص مليون مبى مرب  ع فن

كة تنمية صناعية فن  ؛ ملوكة لشر

كة:   www.elsewedydevelopment.comلمزيد من المعلومات، يرجر زيارة موقع الشر

 

http://www.elsewedyelectric.com/
http://www.elsewedydevelopment.com/

