
 

 
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع وفد شركة بیبسي العالمیة خطط الشركة للتوسع في السوق المصري
 خالل المرحلة المقبلة

 م . عمرو نصار : نسعي لتعزیز التعاون بین الحكومة والشركات العالمیة لزیادة استثماراتهم بالسوق
 المصري والتصدیر لالسواق الخارجیة

 نائب رئیس شركة بیبسي العالمیة : نجاح برنامج االصالح االقتصادي المصري عامل رئیسي في قرار
 الشركة بضخ استثمارات جدیدة بقیمة 500 ملیون جنیه خالل الـ 4 سنوات المقبلة

بالسوق لالستثمار العالمیة الشركات جذب علي الوزارة حرص والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس/                أكد
نطاق لتوسیع الوزارة سعى الي مشیرًا الحالیة، المشروعات في والتوسع جدیدة مشروعات إنشاء خالل من                 المصري

 التعاون بین الحكومة والشركات العالمیة لزیادة الصادرات المصریة لالسواق بمنطقة الشرق االوسط وقارة افریقیا .

العالمیة بیبسي شركة ادارة مجلس رئیس نائب بایلوت كریستا السیدة/ مع الوزیر عقده الذي اللقاء خالل ذلك                   جاء
خالل المصري بالسوق للشركة المستقبلیة والتوسعات الحالیة المشروعات الجانبان استعرض حیث االستثمار              لشئون
الصناعة تحدیث لمركز التنفیذي والمدیر الوزیر أول مساعد طه أحمد المهندس/ اللقاء حضر المقبلة،                المرحلة
ادارة مدیر المنعم عبد كریم والسید/ مصر بیبسي بشركة الخارجیة العالقات قطاع رئیس حبوس                والسید/احمد

 السیاسات العامة بالشركة .

االقلیمي والسوقین المحلي السوق في العالمیة بیبسى وشركة الحكومة بین التعاون تعزیز اهمیة الي الوزیر                 واشار
في الشركة ثقة یعكس المقبلة سنوات 4 الـ خالل جدیدة استثمارات ضخ عن الشركة إعالن ان الي الفتا ،                     والقاري
االصالح برنامج نجاح وكذا افریقیا، وقارة االوسط الشرق بمنطقة الهامة االستثماریة المقاصد كأحد المصري                السوق
بالسوق والتوسع للعمل العالمیة الشركات كبریات جذب في االستثمار مناخ لتسهیل الجدیدة واالجراءات               االقتصادي

 المصري .

الي مشیرا ، المقبلة المرحلة خالل االفریقیة لالسواق المصریة الصادرات زیادة علي الوزارة حرص الي نصار                  ولفت
من االفریقي بالسوق المشترك والعمل للتصدیر المصري بالسوق العاملة العالمیة الشركات امام كبیرة فرص هناك                 ان
المنتشرة المصریة التجاریة المكاتب شبكة وكذلك القارة دول من كبیر عدد مع الموقعة الحرة التجارة إتفاقیات                  خالل

 بعدد كبیر من العواصم االفریقیة الرئیسیة.

 

 

لالستفادة وذلك " مصریة بماركات " منتجات بتصنیع العالمیة الشركات قیام اهمیة الي والصناعة التجارة وزیر                  واشار
الى الصدد هذا فى مشیرًا االفریقیة، االسواق خاصة العالمیة االسواق من كبیر بعدد المصري المنتج وقبول سمعة                   من
بین بالتعاون المصریة والمواني بالمطارات الواحد الشباك منظومة لتدشین الحالیة المرحلة خالل الحكومة               جهود

 وزارات المالیة والتجارة والصناعة والنقل واالستثمار والتخطیط بهدف تسهیل اجراءات االستیراد والتصدیر .

دبي اكسبو بمعرض مصر مشاركة من المصري بالسوق العاملة العالمیة الشركات استفادة ضرورة الي نصار                 واشار
االوسط الشرق دول بأسواق المصریة للمنتجات الترویج فى القدم لكرة القادمة االفریقیة للبطولة مصر وتنظیم 2020                
الصناعات قطاع لدعم المصریة والحكومة العالمیة الشركات بین التعاون تفعیل اهمیة الي الفتا ، افریقیا                 وقارة

 الصغیرة والمتوسطة في مصر .



 

 
 
 

خالل تستهدف الشركة ان العالمیة بیبسي شركة ادارة مجلس رئیس نائب بایلوت كریستا السیدة/ قالت جانبها                  ومن
الشركة مشروعات ان الي مشیرًة ، والسناكس المشروبات مجاالت في المصري السوق في التوسع المقبلة                 الفترة
ونقل التدریب مجاالت في البرامج من عدد بتنفیذ الشركة تقوم كما عامل الف 15 بها یعمل المصري                   بالسوق

 التكنولوجیا الحدیثة وبرامج الدعم االجتماعي في اطار المسئولیة االجتماعیة للشركة .

خلق في ساهمت االعمال مناخ تسهیل واجراءات الحكومة تنفذها التي االخیرة االقتصادیة االصالحات ان الي                 ولفتت
المنطقة في الرئیسیة لالسواق للنفاذ هامًا محورًا یمثل والذى المصري بالسوق كبیرة وتصدیریة استثماریة                فرص
خالل جنیه ملیون 500 بقیمة المصرى بالسوق جدیدة استثمارات ضخ عن الشركة اعالن فى ساهم الذى االمر                   وهو
افریقیا شمال لدول المنتجات من عدد تصدیر في بالفعل بدأت مصر بیبسي شركة ان الي مشیرًة المقبلة، سنوات 4                     الـ

 كما یجرى حالیًا دراسة تصدیر منتجات الشركة السواق 13 دولة افریقیة جدیدة.
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