
 
 خبر صحف  

 " وزيرة االستثمار والتعاون الدوىل ورئيس العربية للتصنيع يطلقان إشارة بدء اإلنتاج الجديد للسيارة "تويوتا فورتشب 
 باستثمارات جديدة 5.8 مليون دوالر بحضور وزير التنمية المحلية

 
 
نامج االقتصادى ويؤكد عىل تحسن مناخ االستثمار ف  االنتاج الجديد نتاج البر

 
كة تويوتا ف د. سحر نرص:استثمار شر

 مرص

 

 االنتاج الجديد تصل إىل 
 
..ووزير التنمية المحلية:وزيرة % 4..1الفريق عبد العزيز سيف الدين:نسبة التصنيع المحىل ف

 مرص مما ساعد عىل ضخ استثمارات جديدةاالستثمار والتعاون الدوىل وفرت منا 
 
 خ ممب   لالستثمار ف

 االقتصاد 
 
ة المقبلة..ونثق ف  مرص خالل الفبر

 
م ضخ استثمارات جديدة ف كات اليابانية تعبر  :الشر <<السفب  اليابان 

ات تنافسية  ظل ما يتمتع به السوق من ممب  
 
 المرصى ف

 العالقة بي   مرص واليابان..والرئيس  <<رئيس تويوتا العالمية:الجيل الجديد من تويوتا 
 
فورتشب  سيكون فصل جديد ف

كة حريصة عىل زيادة استثماراتها ودعم االقتصاد المرصى  التنفيذى لتويوتا ايجيبت: الشر

  

يف، وزير التنمية المحلية، والفريق  ، والدكتور هشام الشر اطلقت الدكتورة سحر نرص، وزيرة االستثمار والتعاون الدوىلي
م، اإلنتاج الجديد للسيارة .714يوليو  41العزيز سيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم االثني    عبد 

ي انشاء خط تجميع جسم السيارة تويوتا .714"تويوتا فورتشب  موديل 
 
"، باستثمارات جديدة لتويوتا ايجيبت ف

كة العربية االمريكية للسيارات باستثما ي الشر
 
و   5.8رات بلغت فورتشب  ف مليون دوالر وذلك حضور السفب  تاكيهب 

كة تويوتا العالمية، والسيد/ أحمد منصف،  كاجاوا، السفب  اليابان  لدى القاهرة، السيد/ فوىك، الرئيس التنفيذى لشر
كة العربية األمريكية للسيا ات، التابعة ر الرئيس التنفيذى لتويوتا ايجيبت، واللواء محمد انيس، رئيس مجلس إدارة الشر

 للهيئة العربية للتصنيع. 

 الدور المهم التر تقوم به من 
 
واستهلت الوزيرة، كلمتها باالشادة بجهود الهيئة العربية للتصنيع قيادة وإدارة ومؤسسة ف

 مرص. 
 
 أجل دعم التصنيع المحىلي ف

 االنتاج الجديد للسيارة تويوتا فور 
 
كة تويوتا ف نامج االقتوأوضحت الوزيرة، أن استثمار شر ، هو نتاج البر

صادى، تشب 
 مرص. 

 
 ويؤكد عىل تحسن مناخ االستثمار ف

ي الناتج   وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل عىل
 
تهيئة المناخ الجاذب والمالئم لالستثمار، وزيادة االستثمار الخاص ف

ي لالستثمار، ويعزز النمو ا
، مما يؤدى إىل زيادة األثر اإلنمان  ة إىل أن قانون االستثمار المحىلي اإلجماىلي لشامل، مشب 

الجديد خطوة إيجابية نحو التنمية االقتصادية، إذ سيساعد عىل رفع معدالت النمو االقتصادي للبالد، وزيادة معدالت 
ي تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

 
سهم ف

ُ
، وتوفب  فرص العمل، وزيادة التنافسية بما ي  االنتاج المحىلي

 اصدار قانون االستثمار الجديد  3أن الوزارة تعمل عىل وذكرت الوزيرة، 
 
يىع المتمثل ف محاور األول، هو االطار التشر

ي تسيب  اإلجراءات للمستثمر والميكنة، 
كات وقانون سوق المال، والثان   عدد من القواني   مثل قانون الشر

 
وتعديالت ف

 دعمه لمنظوم
 
 ة الميكنة داخل وزارة االستثمار والتعاون الدوىل. مقدمة شكرها للفريق عبد العزيز سيف الدين، ف



 
 
 التنمية مثل الجانب اليابان  ف

 
كاء ف اكة بي   مرص وعدد من الشر  الشر

 
وأشارت الوزيرة، إىل أن المحور الثالث يتمثل ف

 المواطن المرصى. 
 
 تنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات والتدريب، مؤكدا أن اهم شر  هو االستثمار ف

ي عدد من المجاالت مثل السياحة وقطاع الصناعة و  
 
أوضحت الوزيرة، أن قانون االستثمار يعمل عىل تحفب   االستثمار ف

 تحسي   مستوى معيشة 
 
 توفب  فرص العمل، مؤكدة أن ضخ استثمارات جديدة سيساهم ف

 
لما لهما من دور ف

، ولذلك مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ت ة إىل أن الحكومة توىل اهتماما المواطني    ذلك، مشب 
 
ساهم ف

كات العالمية، وتهيئة المناخ  ها من الصناعات، واستقطاب العديد من الشر بتحفب   استثمارات صناعة السيارات وغب 
 الجاذب لها تحت مظلة القانون. 

من مصانع يدة رئيسة لمصنع ضوتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير للفريق عبد العزيز سيف الدين، عىل تعيينه أول س
امن مع اطالق السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيىس،   عاما للمرأة.  .714الهيئة العربية للتصنيع، والتر تبر 

ودعت الوزيرة، رجال األعمال وكبار المستثمرين المرصيي   المهتمي   بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها 
كات العالمية  اته الجاذبة بالتواصل مع تلك الشر ي ضوء ما ورد بقانون االستثمار الجديد، واالستفادة من ممب  
 
ف

ي 
 
اكة، وتوفب  قيمة مضافة ف اكة حقيقية معها، والعمل عىل رفع قيمة مخرجات هذه الشر لإلستثمارمن أجل تكوين شر

ي ثمار طيبة بنواحيها االقتصادية واالجتماعية، وفتح آفاق جديدة أمام االستثمارات ال
انات عالمية مع حشد إمكظل جت 

ي النهوض 
 
سهم ف

ُ
ات إدارية وتنظيمية وتكنولوجية وإمكانيات مالية ت ، بما تحمله من معرفة وطاقات وخبر الطرفي  

ي مرص. 
 
ي مرص باعتبارها واحدة من القاطرات الرئيسية لقطاع التصنيع ف

 
 بصناعة السيارات ف

اكة بي   واكد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العرب  ية للتصنيع، أن اليوم نحتفل سويا بتتوي    ج جهود شر
ا إىل أن الهيئة  ، باستثمارات جديدة، مشب  كة تويوتا العالمية، ببدء انتاج الجيل الجديد من تويوتا فورتشب  الهيئة وشر

 تمتلك ثروة عاملة بما يجعلها قادرة عىل االنتاج بكفاءة وجودة عالية. 

كة الج  مرص والعمالة المرصية، وأوضح أن انتاج الشر
 
 مستقبل االستثمار ف

 
يل الجديد من تويوتا فورتشب  يؤكد الثقة ف

 االنتاج الجديد تصل إىل 
 
ا إىل أن نسبة التصنيع المحىل ف ة المقبلة.  % 4..1مشب   ومن المنتظر أن تزيد خالل الفبر

يف، وزير التنمية المحلية، أن الدكتورة سحر ن  وأكد الدكتور هشام الشر
 
 رص، استطاعت أن توفر مناخ ممب   لالستثمار ف

 التنمية االقتصادية 
 
ا إىل أن االمل ف ة الحالية، مشب 

مرص، وهو ما نشهده من استثمارات جديدة خالل الفبر
 واالجتماعية. 

 تربية جيل جديد عىل احسن 
 
، مما يساهم ف وأوضح أن التنمية المحلية تهدف إىل تحسي   مستوى معيشة المواطني  

 ستوى. م

كة العربية األمريكية للسيارات، حول  ح من اللواء محمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشر وكان الحضور، استمع إىل شر
 انشاء خط تجميع جسم السيارة تويوتا فورتشب  باستثمارات بلغت 

 
 صناعة السيارات واالستثمار ف

 
كة ف  5.8دور الشر
 مليون دوالر. 

 تحسي   بيئة االستثموتقدم السيد/ الرئيس التنفيذى 
 
كة تويوتا العالمية، بالشكر والتقدير للوزيرة عىل جهودها ف ار لشر

، موضحا أن الجيل   مرص حظ  انتاجها بإقبال من المرصيي  
 
كة عندما قررت االستثمار ف ا إىل أن الشر  مرص، مشب 

 
ف

 العالقة بي   مرص واليابان. 
 
 الجديد من تويوتا فورتشب  سيكون فصل جديد ف

كة حريصة عىل زيادة استثماراتها ودعم وأ وضح السيد/ أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لتويوتا ايجيبت، إن الشر
 االقتصاد المرصى. 



 هذا الجيل الجديد من 
 
كة تويوتا ف و كاجاوا، السفب  اليابان  لدى القاهرة، إىل اهمية استثمار شر وأشار السفب  تاكيهب 

 مرص، معربا عن
 
 ظل ما  تويوتا فوتشب  ف

 
 مرص ف

 
كة إىل زيادة االستثمار ف  االقتصاد المرصى، داعيا الشر

 
ثقة اليابان ف

 
 
م ضخ استثمارات جديدة ف كات اليابانية تعبر  ات تنافسية، مؤكدا أن الشر يتمتع به السوق المرصى من امكانيات وممب  

 تعزيز العالقة بي   البلدين. 
 
ة المقبلة، بما يساهم ف  مرص خالل الفبر

كة العربية وعق ي مصنع الشر
 
ب ذلك قامت الوزيرة ووزير التنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بجولة ف

كة حيث استمعت منهم عن طبيعة عملهم والتدريب  ي الشر
 
األمريكية للسيارات والتقت الوزيرة بعدد من العاملي   ف

 الذي يحصلون عليه. 

ي العامل المرصي. 
 
كة تويوتا يؤكد الثقة ف ي شر

 
 واكدت الوزيرة ان وجود عدد كبب  من العاملي   المرصيي   ف

 
 


