
 وزیر التجارة والصناعة یفتتح أحدث خط تجمیع للسیارة كیا فى مصر

 م. عمرو نصار : مصر تمتلك كافة المقومات لتكون منصة رئیسیة لتصنیع وتجمیع السیارات على

 المستویین االقلیمى والدولى

 تدشین خط تجمیع السیارة كیا  بنسبة مكون محلى ٤٥%   إضافة كبیرة لصناعة السیارات في مصر

 

الصناعات اهم احد تمثل السیارات صناعة ان والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس               أكد

الخارجیة، والتجارة الصناعیة التنمیة لتعزیز والصناعة التجارة وزارة خطة علیها ترتكز التي              االرئیسیة

على السیارات وتجمیع لتصنیع رئیسیة منصة لتكون تؤهلها التي المقومات كافة تمتلك مصر ان الى                 الفتًا

 المستویین االقلیمى والدولى

تقدیم خالل من لها المغذیة والصناعات السیارات بصناعة لالرتقاء طموحة خطة لدیها الوزارة ان                وقال

واالستفادة المصرى السوق في لالستثمار العالمیة الشركات كبرى لجذب االستثماریة الحوافز من              المزید

التجارة اتفاقیة مثل والدولیة التجاریة االتفاقیات منظومة رأسها وعلى یمتلكها التى العدیدة االمتیازات               من

وتركیا والكومیسا واالفتا االوروبي االتحاد مع الشراكة اتفاقیة و العربي الوطن مع الكبرى العربیة                الحرة

مع 2.2 الى تصل المنتظران من والتي نسمة ملیار 1.8 الى یصل بحجم سوق تتیح التي                  والمیركسور

  انهاء اتفاقیة االتحاد االوراسي ثم الى 2.6 ملیار مع انهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة االفریقیة

سورینتو كیا السیارة تجمیع خطوط اولى تدشین فعالیة خالل القاها التى الوزیر كلمة سیاق في ذلك                  جاء

المكتب رئیس كیم وجمیس بالقاهرة الجنوبیة كوریا سفیر شیول یو یونى السید/ بحضور وذلك مصر،                 في

العالمیة الشركة رئیس نصیر خالد والمهندس وافریقیا االوسط الشرق موتورز كیا لشركة              االقلیمى

 للتجارة والتوریدات والسید/ كریم سامى سعد رئیس مجلس ادارة الشركة المصریة االلمانیة للسیارات



في السیارات لصناعة كبیرة إضافة بمثابة یعد مصر في كیا السیارة تجمیع تدشین أن الوزیر وأوضح                  

الرئیسیة الركائز أحد تمثل التي الصناعة هذه وتطویر تعمیق في یسهم المشروع هذا أن إلى ،الفتًا                  مصر

تتجاوز بنسبة المجمعة بالسیارة المحلى المكون نسبة تكون ان الشركة تستهدف حیث الصناعیة،               للتنمیة

. %45 

بتصنیع تقوم شركة 19 منها منها شركة 170 تضم مصر فى السیارات صناعة أن إلى نصار                  وأشار

وسیارات باص والمیني والمیكرو االتوبیسات ، الركوب سیارات تجمیع مابین بأنواعها السیارات              وتجمیع

تقوم حیث السیارات مكونات من عدد تصنیع مجال في تعمل شركة 150 من اكثر الى ،باالضافة                  النقل

 هذه الشركات بتورید المكونات الى شركات تجمیع السیارات كذلك التصدیر للخارج  .

الجاد العمل من سنوات جهود یكلل مصر فى كیا السیارات تجمیع خط تدشین بأن كلمته الوزیر                  وإختتم

یمثل مصدر مجرد ولیس مصنعًا المصري السوق كیا مثل كبیرة شركة دخول ولعل المطلق                واإللتزام

عمل فرص وإتاحة االنتاج حجم زیادة من یوفره بما المصري االقتصاد الى ویضیف لرؤیتنا عملیة                 ترجمة

 كبیرة .

والتوریدات للتجارة العالمیة المصریة الشركة إدارة مجلس رئیس نصیر، خالد المهندس أكد جانبه               ومن

مع بالتعاون االوسط الشرق في كیا سیارات تجمیع رخصة علي حصلنا من اول بأننا نفخر " قائًال: ،EIT                  

الوكالة على حصولنا وقبلها والتوكیالت للتجارة العالمیة المصریة الشركة (الوكیل) المحلى             الشریك

من توفره وما المصریة بالسوق العالمیة كیا ثقة علي یدل الذي األمر ،2006 عام موتورز لكیا                  الحصریة

التعاون من طویلة سنوات مدار علي بیننا تولدت التي الكبیرة الثقة عن فضًال واعدة إستثماریة                 فرص

 المشترك."

لدعم الرسمیة بالتوجهات الكبیر إلیماننا عملیة كترجمة مصر في السیارة تجمیع خطوة "تأتي               وأضاف

تنافسي بسعر عالمیة سیارة علي الحصول من تمكنه للمستهلك وإضافة السیارات، صناعة قطاع               وتطویر



المصري اإلقتصاد علي كبیرة بصورة وینعكس المستهلكین، من العظمي للشریحة الشرائیة القوة              یناسب

 ككل."

سورینتو" "كیا االغراض متعددة الریاضیة السیارة وهى واحد بمودیل سیبدأ التصنیع أن إلى نصیر                ولفت

السنوى اإلنتاج حجم اجمالي لیصل اقصى بحد عام خالل الثاني المودیل تصنیع في للبدء طموحة خطة                  مع

 المخطط له إلى 15 ألف سیارة سنوًیا، مع دراسة تصنیع مودیل ثالث خالل عامین.

األوسط الشرق موتورز كیا لشركة االقلیمي المكتب رئیس كیم، جیمس أعرب السیاق، نفس               وفي

في الحصري كیا وكیل أن حیث المصري، الجانب مع والتعاون الخطوة هذه نجاح في ثقته عن                  وأفریقیا،

العمیل بمتطلبات علم وعلى بل المتغیرة السوق هذا بمعطیات المعرفة من كبیر قدر على EIT                 مصر

 المصري الباحث عن الرفاهیة والسالمة وأفضل األسعار وأفضل خدمات ما بعد البیع.

واإلقتصادیة التجاریة العالقات عمق علي بمصر الجنوبیة كوریا سفیر شیول، یو یون السفیر أكد حین                 في

وبأتي وإفریقیا، األوسط الشرق منطقة في هاًما واقتصادًیا تجارًیا حلیًفا مصر "تعد مصرًحا: البلدین،                بین

اتجاه في ثابتة بخطًى تسیر الناجحة العالقة هذه أن على مصر في سورینتو كیا سیارة تجمیع                  افتتاح

 تعزیز التعاون بین البلدین وتحقیق األهداف اإلستراتیجیة منه."
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