
 

 
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع وفد من شركات الجلود الصینیة ضخ إستثمارات جدیدة في مجال إنتاج المصنوعات
 الجلدیة بمدینة الروبیكى

 
 م.عمرو نصار :شركة شانج شینج الصینیة تعتزم تشغیل مصنع الجلود بالمدبغة النموذجیة بالروبیكى على مساحة

 1800 متر مربع لتصنیع الشنط الجلدیة
 

 المصنع الجدید یمثل باكورة تصنیع المنتجات تامة الصنع.... ویسهم في زیادة القیمة المضافة لصناعة الجلود
 المصریة

 

الحصول فى رغبتها أبدت قد الصینیة شینج شانج شركة أن والصناعة  التجارة وزیر نصار /عمرو المهندس                  أعلن

على یقع والذى بالروبیكى الجدیدة الجلود بمدینة النموذجیة بالمدبغة الملحق الجلود مصنع وتشغیل إستغالل حق                 على

 مساحة  1800 متر مربع  إلنتاج مصنوعات جلدیة (شنط) .

والصناعة التجارة وزارة تستهدفه الذى التوجه وهو الصنع تامة المنتجات  تصنیع باكورة یعد المصنع هذا أن                  وقال

مستوى  على الجلود مدن كبریات من واحدة تعد والتي الروبیكى بمدینة المنتجة للجلود المضافة القیمة تعظیم                  بهدف

 منطقة  الشرق األوسط وإفریقیا .

فعالیات  في للمشاركة مصر یزورون والذین الجلدیة المصنوعات منتجى من صیني بوفد الوزیر لقاء خالل ذلك                  جاء

في جدیدة إستثمارات ضخ في الصینیة  الشركات رغبة اللقاء ،وإستعرض للجلود القاهرة لمعرض عشر الثالثة                 الدورة

بالروبیكى الجدیدة الجلود مدینة في خاصة وبصفة جلدیة ومالبس وأحذیة شنط من الجلدیة المصنوعات إنتاج                 مجال

جین والسید/مایو والصناعى العمرانى والتطویر لإلستثمار القاهرة شركة رئیس مغربى یاسر المهندس/ اللقاء               ،حضر

 رئیس مجلس إدارة شركة شانج شینج والمستشار /محسن الششتاوى نائب رئیس شركة شانج شینج.  

ومن مصر في لإلستثمار األجنبیة الشركات لجذب والمساندة الدعم كل تقدیم على حریصة الوزارة أن الوزیر                  وقال

لصناعة مدینة أكبر بإنشاء الصینیة شینج شانج شركة قیام إلى اإلطار هذا في ،الفتًا الجادة الصینیة الشركات                   بینها

 المنسوجات والمالبس في مصر على مساحة 2.1 ملیون متر مربع بمدینة السادات .

المرحلة في لإلستثمار الصینیة الشركات بعض بها تقدمت التى العروض  من عدد دراسة حالیُا یجرى أنه إلى                   ولفت 

اقامة المستهدف من حیث ، الجلدیة المصنوعات النتاج بالروبیكىوالمخصصة الجدیدة الجلود مدینة لمشروع               الثالثة

ممكن وقت اقرب فى المصانع بهذه االنتاجیة العملیة بدء یتم ان على النهائیة المنتجات لتصنیع مصنعا  ١٥ الى ١٠                   

هذا في الفتًا ، متر الف ٤٠ الى تصل مساحة على وذلك ، واالنشاءات  والمرافق التحیة البنیة من االنتهاء                     عقب



 

 
 
 

تصنیع عملیات في التوسع خالل من الجلود لمنتجات المضافة القیمة زیادة على المصریة الحكومة حرص إلى                  الصدد

 المنتجات النهائیة.

قام قد الصینیة الشركات وفد أن الصینیة  شینج  شانج شركة إدارة مجلس رئیس جین السید/مایو أكد جانبه                    ومن

المصرى السوق داخل التواجد في رغبتهم  أبدوا حیث بالروبیكى الجلود بمدینة اإلنتاجیة الوحدات من عدد                 بزیارة

العاملة األیدى وتوافر الخام  الجلود بوفرة یتعلق فیما سواء مصر تمتلكها التى الهائلة المقومات ظل في                  خاصة

األسواق مختلف إلى منتجاتهم تصدیر من المنتجین تمكن والتي واللوجیستیة التحتیة البنیة مقومات عن فضًال                 المدربة

 المحیطة  خاصة تلك األسواق المرتبطة مع مصر بإتفاقیات تفضیلیة .

تسلم من أشهر 3 فترة خالل بالروبیكى الجلود بمصنع اإلنتاجیة العملیة ستبدأ شینج شانج شركة أن إلى جین                    ولفت

لإلستثمار الصینیة الشركات من ممكن عدد أكبر جذب على الشركة حرص ،مؤكدًا التخصیص إجراءات وإنهاء                 المصنع

 في المنطقة الثالثة بالمشروع والمخصصة للمصنوعات الجلدیة .

الصینیة الشركات منتجات عینات بعض على والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس أطلع االجتماع نهایة                 وفى

فیما سواء المجال هذا في المتطورة التكنولوجیات لجلب بالسعى المنتجین وطالب المنتجات بجودة الوزیر أشاد                 ،حیث

 یتعلق بالتصمیمات أو الماكینات الحدیثة لمشروعاتهم المستقبلیة في مصر .
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