
 

  
 
 

 في تحرك عاجل للحكومة المصریة

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع ممثلي شركة مرسیدس خطط الشركة إلستئناف نشاطها فى مصر

 م. عمرو نصار : تشكیل فریق عمل فنى على أعلى مستوى من كبار المسئولین بالوزارة لمتابعة مراحل
 تنفیذ مشروع الشركة وتقدیم المساعدة الفنیة الالزمة

 ویطالب الشركة بسرعة العمل واإلنجاز لبدء مراحل اإلنتاج فى أقرب وقت ممكن

 توماس زورن : السیاسات الجدیدة للحكومة المصریة أسهمت في وضوح الرؤیة امام مصنعى السیارات
 العالمیین

لشركة التنفیذي الرئیس زورن توماس السید/ الیوم صباح والصناعة التجارة وزیر نصار المهندس/عمرو               إستقبل
فى نشاطها إلستئناف الشركة خطط بحث اللقاء تناول حیث بالقاهرة، األلمانیة السفارة ممثلى وأحد بمصر،                 مرسیدس
خطوط بعودة قرارها بإعالن یومین منذ األم الشركة أصدرته الذى الرسمي البیان أعقاب فى وذلك أخرى مرة                   مصر

 إنتاجها إلى مصر .

طالبت حیث المقبلة، المرحلة خالل المصرى السوق فى للتواجد الشركة عمل خطة إستعرض قد اللقاء أن الوزیر                   وقال
الفنیة المساعدة وتقدیم الشركة مشروع تنفیذ مراحل لمتابعة والصناعة التجارة وزارة من فنى فریق بتشكیل                 الشركة

 الالزمة فى كافة خطوات المشروع .

بالوزارة المسئولین كبار من مستوى اعلى على فنى عمل فریق تشكیل سیتم أنه إلى نصار أشار الصدد هذا                    وفى
وقت أقرب فى اإلنتاج مراحل لبدء واإلنجاز العمل بسرعة األلمانیة الشركة مطالبًا التنفیذ، عملیة فى اإلسراع                  لضمان

 ممكن 

لتصنیع رئیسیًا مركزًا لیصبح تؤهله التي المقومات بكافة یتمتع المصري السوق أن اللقاء خالل الوزیر أكد                  وقد
صناعة وتطویر تشجیع على الوزارة حرص إلى مشیرًا أفریقیا، وقارة األوسط الشرق منطقة في السیارات                 وتجمیع
القیمة نسب وزیادة المحلى االنتاج لتعمیق استثماریة حوافز توفیر خالل من لها المغذیة والصناعات                السیارات
تسهم والتي واألجنبیة المحلیة االستثمارات من المزید وضخ المصري بالسوق للعمل العالمیة الشركات لجذب                المضافة

 في تحسین مؤشرات االقتصاد القومي.

السیارات انتاج مجال في االساسین الالعبین مع تواصل قنوات بفتح قامت الوزارة ان الى نصار لفت االطار هذا                     وفى
سواء جدیدة استثمارات وضخ المصرى السوق في للتواجد العالمیة والماركات الشركات كبرى جذب بهدف العالم                 في

 في مجال انتاج السیارات او الصناعات المغذیة لها

الحكومة تولیه الذى الكبیر باالهتمام بمصر مرسیدس لشركة التنفیذي المدیر زورن توماس السید/ أشاد جانبه                 ومن
الجدیدة السیاسات ان مؤكدًا المصرى، السوق داخل للتواجد العالمیة للشركات وتشجیعها السیارات لصناعة               المصریة

 التي انتهجتها الحكومة المصریة قد أسهمت في وضوح الرؤیة امام مصنعى السیارات العالمیین

في لإلسراع المصریة والحكومة الشركة لدى االكیدة الرغبة یعكس والصناعة التجارة بوزیر الیوم لقائه ان                 وقال
بقطاع االستثمارات من مزید لضخ الشركة تطلع عن معربًا اإلنتاجیة، خططها وبدء المصرى بالسوق الشركة                 تواجد

 السیارات بالسوق المصرى

رئیس السیسى الفتاح /عبد الرئیس استقبال عقب أخرى، مرة مصر فى عملها بإستئناف الشركة قرار                 ویأتي
التجارة وزیر نصار عمرو المهندس وبحضور مرسیدس شركة إدارة مجلس عضو شیفر ماركوس للسید/                الجمهوریة
الشركة مع التعاون على مصر حرص على الرئیس السید خالله أكد والذى الماضى، دیسمبر شهر خالل                  والصناعة



 

  
 
 

الصناعات أهم أحد بإعتبارها السیارات لصناعة المصریة الحكومة تولیه الذى الكبیر االهتمام ضوء فى                خاصة
وتجمیع لتصنیع استراتیجیًا مركزا مصر جعل في یسهم مما كبیرة، میزات مصر فیها تمتلك والتي                 اإلستراتیجیة

 السیارات على المستویین االقلیمي والدولي .
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