
 وزیرا قطاع األعمال العام واإلنتاج الحربي یناقشان سبل التعاون مع إحدى الشركات الصینیة في مجال تصنیع إطارات السیارات
 
 استقبل السید الدكتور محمد سعید العصار وزیر الدولة لإلنتاج الحربي، السید األستاذ هشام توفیق وزیر قطاع األعمال العام، ووفدا من
 بمقر دیوان عام وزارة اإلنتاج الحربي، وذلك لبحث إمكانیة التعاون إلنشاء مصنع CNRC شركة الصین الوطنیة لإلطارات والمطاط
 .جدید لإلطارات
 
 وقد أكد "توفیق" على أن وزارة قطاع األعمال العام تحرص على تحقیق التكامل بین الشركات الوطنیة وشركات قطاع األعمال العام
 والتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تبادل الخبرات واالستفادة من المعرفة والتكنولوجیا الحدیثة بما یسهم في النهوض بالصناعة
 .الوطنیة و یعود بالنفع على االقتصاد المصري
 
 وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع إحدى الشركات العالمیة للتوسع في تصنیع إطارات الجرارات الزراعیة بمقاسات متعددة من
 .خالل شركة النقل والهندسة التابعة لها بما یخدم احتیاجات السوق المحلي وكذلك التصدیر للخارج
 
 كما أعرب "توفیق" عن تقدیره لدور وزارة اإلنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنیة من خالل استقدام أحدث سبل
 التكنولوجیا المتطورة وتزوید شركاتها التابعة لها لتصنیع منتجات عدیدة یتم استیرادها من الخارج من أجل توفیرها محلیًا لدعم اقتصاد
 . البالد
 
 من جانبه، أكد "العصار" خالل اللقاء على التعاون الدائم بین الوزارة وشركات قطاع األعمال من خالل تبادل ونقل المعرفة والتكنولوجیا
 مع الشركات المماثلة باإلنتاج الحربي لتحقیق التكامل من أجل النهوض بالصناعة الوطنیة ، واستعرض "العصار" اإلمكانیات المتاحة
 لمصانع وشركات اإلنتاج الحربي وما تمتلكه من خبرات وإمكانیات،موضحا أن شركات اإلنتاج الحربي بإمكانیتها التكنولوجیة والبشریة
 یمكنها أن تشارك في المقترح الذي تم عرضه بإقامة شراكة بین شركة قطاع االعمال العاملة في مجال إنتاج اإلطارات والشركة الصینیة
 وذلك النتاج أنواع من اإلطارات ال یتم إنتاجها بمصر مع تصدیرها للدول المحیطة، كما تم االتفاق مع الشركة الصینیة علي التعاون في
 .مجال منتجات شركات االنتاج الحربي من الكیماویات وذلك لتطویر المنتجات الكیماویة والبویات بشركات اإلنتاج الحربي
 
 الصینیة فى مجال تصنیع إطارات السیارات  (CNRC) وأعرب "العصار" عن رغبة اإلنتاج الحربي فى االستفادة من خبرات شركة
 المالكى – األتوبیسات – الشاحنات – الجرارات الزراعیة - المعدات - السیور الناقلة لما لها من خبرات تكنولوجیة هائلة فى هذا المجال
 ، وبما یخدم تطویر صناعة الشاحنات والجرارات الزراعیة والمعدات التى تنتجها شركات اإلنتاج الحربي ، إلى جانب توطین صناعة
 . اإلطارات محلیًا وسد إحتیاجات السوق المصرى منها بما یوفر العملة الصعبة ویخدم االقتصاد الوطنى للبالد
 
 وفي نهایة اللقاء، تم االتفاق على قیام وفد فني من الشركة الصینیة بزیارة المصانع التابعة لقطاع األعمال العام العاملة في مجال
 .اإلطارات وشركات اإلنتاج الحربي لالطالع على اإلمكانیات المتوفرة بها وبحث إمكانیة التعاون


