
 وزراء التجارة والصناعة واالنتاج الحربى والنقل یفتتحون خط انتاج شاحنات بالتعاون مع شركة ماز

 البیالروسیة

 م. طارق قابیل : مصر تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتصبح محورا صناعیا ولوجستیا رئیسیا لصناعة

 السیارات فى منطقة الشرق األوسط و أفریقیا

 جارى مراجعة نسب المكون المحلى فى صناعة السیارات بهدف وضع نسب تعكس القدرات واإلمكانات

 التصنیعیة الحقیقیة

  

المقومات كافة یمتلك المصرى السوق أن والصناعة التجارة وزیر قابیل طارق المهندس              أكد

الشرق منطقة فى السیارات لصناعة رئیسیا ولوجستیا صناعیا محورا لیصبح تؤهله             التى

إلقامة االستراتیجیة الصناعة هذه لتعمیق الوزارة سعى إلى مشیرًا ، أفریقیا وقارة              األوسط

  صناعة سیارات حقیقیة قائمة على التصنیع ولیس التجمیع .

نسب وضع بهدف السیارات صناعة فى المحلى المكون نسب مراجعة جارى أنه إلى                واشار

 تعكس القدرات واإلمكانات التصنیعیة الحقیقیة فى هذه الصناعة الحیویة .

والدكتور الحربى لالنتاج الدولة وزیر العصار محمد للواء الوزیر مشاركة خالل ذلك               جاء

لآلالت حلوان بشركة "ماز" الشاحنات إنتاج خط افتتاح فى النقل وزیر عرفات              هشام

، روسیا بیال جمهوریة مع بالتعاون إنشاؤه تم والذى الحربي) 999 (مصنع              والمعدات

رؤساء من وعدد بالقاهرة، بیالروسیا سفیر راتشكوف سیرجى / السید بحضور             وذلك

التنمیة هیئة ورئیس الصناعات اتحاد ورئیس المسلحة القوات إدارات ومدیرى            الهیئات



التجارى والمدیر العام المدیر ونائب العرب، المقاولون شركة إدارة مجلس ورئیس             الصناعیة

 لشركة ماز البیالروسیة   .

االقتصاد فى االستراتیجیة القطاعات أهم أحد یمثل السیارات صناعة قطاع ان قابیل               وقال

على یزید ما به ویعمل صناعیا قطاعا 13 من ألكثر التنمیة قاطرة یمثل وأنه خاصة                 القومى

وغیر مباشرة عمل فرصة ألف 86 ویوفر المغذیة، الصناعات قطاع فى شركة 100             

 مباشرة، كما تبلغ استثماراته حالیا 3 ملیارات دوالر.

اللجنة فعالیات خالل علیه االتفاق تم لما ترجمة یعد الخط هذا افتتاح ان الوزیر وأوضح                 

خالل مینسك البیالروسیة بالعاصمة عقدت التى المشتركة البیالروسیة المصریة           التجاریة

تعزیز على االتفاق خاللها تم والتى بالبلدین التجارة وزیرى برئاسة الماضى مایو              شهر

خاصة والمعدات االالت صناعة خاصة وبصفة الثقیلة الصناعات مجال فى المشترك             التعاون

 وأن بیالروسیا تمتلك امكانات وخبرات تكنولوجیة كبیرة فى هذا المجال

على والعمل المتقدمة التكنولوجیات لجلب الحربى اإلنتاج وزارة بجهود قابیل وأشاد             

ذات منتجات وانتاج الحربى اإلنتاج بمصانع الصناعیة بالقاعدة لالرتقاء مصر فى             توطینها

 جودة عالیه وبأسعار منافسة تغطى احتیاجات السوق المصرى والتصدیر للخارج.

بروتوكول توقیع والنقل الحربى واالنتاج والصناعة التجارة وزراء شهد أخرى ناحیة              ومن

والتوكیالت والتصدیر لإلستیراد العباس ومؤسسة والمعدات لآلالت حلوان شركة بین            تعاون

وإنشاء الحربي اإلنتاج لصالح " "ماز سیارات بتسویق المؤسسة قیام بهدف             التجاریة



" "ماز وشاحنات لمعدات البیع عقود من مجموعة توقیع الوزراء شهد كما ، صیانة                مراكز

میكس ریدى (شركة منها المصریة الشركات من وعدد والمعدات لآلالت حلوان شركة              بین

للهندسة العرب المقاولون شركة - الهندسیة لألعمال فالیو شركة - البناء مواد              لصناعة

اإلنتاج لوزارة التابعة المتخصصة للصناعات زعبل أبو وشركة ، والكهربائیة            المیكانیكیة

 الحربي.

 


