
 

 
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع 50 من كبریات الشركات الیابانیة تعزیز تواجد االستثمارات الیابانیة في السوق

 المصرى خالل المرحلة المقبلة

 م.عمرو نصار: الجانب الیاباني یدرس انشاء منطقة صناعیة یابانیة بالمنطقة االقتصادیة لقناة السویس

 حریصون على تعزیز التعاون االقتصادى المشترك بین مصر والیابان في دول القارة االفریقیة

للعمل األجنبیة االستثمارات من المزید جذب على الحكومة حرص والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس                 أكد

العام االفریقى لالتحاد مصر ترأس ان الى الفتًا والعالمیة، اإلقلیمیة لألسواق والتصدیر واالفریقى المصرى                بالسوقین

 الجارى یمثل فرصة هامة لنقل العالقات االقتصادیة بین مصر والیابان لمستویات متمیزة بدول القارة االفریقیة.

السویس بخلیج االقتصادیة بالمنطقة مصر في یابانیة صناعیة منطقة انشاء یدرس الیاباني الجانب ان الوزیر                 وقال

مصر بین الصناعى التعاون تعزیز في سیسهم المشروع ان الى الفتًا الرئیسیة، الیابانیة الصناعات من كبیر عدد                   تضم

 والیابان الى جانب نقل الخبرات الصناعیة الیابانیة المتطورة للصناعة المصریة

للمشاركة حالیًا القاهرة یزور والذى الیابانیین االعمال رجال وفد مع الوزیر عقده الذي الموسع اللقاء خالل ذلك                   جاء

اللقاء حضر الیاباني، المصرى االستثمار ومنتدى المشترك الیاباني المصرى االعمال لمجلس عشر الحادى               بالمؤتمر

الیاباني المصرى االعمال مجلس رئیس نائب العینین أبو محمد والسید/ بالقاهرة الیابان سفیر نوكى ماساكى                 السید/

التجارة هیئة رئیس إیشیجي هیرویوكي والسید/ المصریة الیابانیة االعمال جمعیة رئیس اوزاوا ساتوشى               والسید/

  الخارجیة الیابانیة "جیترو"  والمهندس/ حسام عبد العزیز مستشار الوزیر لشئون الصناعة

خالل من االفریقیة القارة بدول التصنیع ملف دعم مجال في الیاباني المصرى التعاون تعزیز أهمیة الى الوزیر                   وأشار

في للتنمیة طوكیو مؤتمر من االستفادة أهمیة الى الفتًا بالقارة، والخاص العام القطاعین بین صناعیة شراكات                  إقامة

افریقیا بین السیاسى الحوار تعزیز في المقبل أغسطس شهر خالل الیابان تستضیفه والذي TICAD 7                 افریقیا

قدرات بناء في الشاملة التنمیة جهود دعم جانب الى الجانبین بین االقتصادى التعاون بمستوى واالرتقاء                 والیابان

 القارة االفریقیة

لتلبیة لها المغذیة والصناعات السیارات صناعة بقطاع النهوض یستهدف للدولة الحالي التوجه ان نصار                وقال

الى الصدد هذا في مشیرًا تجاریة، باتفاقیات مصر مع المرتبطة الدول السواق والتصدیر المحلى السوق                 احتیاجات



 

 
 
 

من لالستفادة وذلك السیارات صناعة مجال في للعمل المصرى للسوق الیابانیة االستثمارات من المزید توجیه                 أهمیة

والعمالة اإلقلیمیة لألسواق الشحن سهولة تشمل والتي المصرى للسوق الكبیرة والصناعیة االستثماریة              المقومات

االقتصادیة والتكتالت الدول من كبیر بعدد مصر تربط التي والتفضیلیة الحرة التجارة اتفاقیات شبكة جانب الى                  المؤهلة

 العالمیة

 

 

الحالیة، المرحلة خالل الحكومة أولویات رأس على تأتى والمتوسطة الصغیرة المشروعات تنمیة ان الى الوزیر                 وأشار

الخارجیة باألسواق المصریة للصادرات للترویج عالمیة" تصدیر بیوت " بـ االستعانة على الوزارة حرص الى                 الفتًا

المنتجات لتسویق وطنیة شركة انشاء دراسة حالیًا یجرى انه كما والمتوسطة، الصغیرة المشروعات صادرات                خاصة

  المصریة باألسواق العالمیة

بین تفاهم مذكرة على التوقیع الیاباني المصرى االعمال منتدى انعقاد فعالیات خالل غدًا سیتم انه الى نصار                   ولفت

تبادل مجال في (جیترو) الیابانیة الخارجیة التجارة وهیئة التجارى التمثیل جهاز في متمثلة والصناعة التجارة                 وزارة

التجاریة والفعالیات والخدمات األنشطة جانب الى والتشریعات بالقوانین المتعلقة والمعلومات التجاریة             المعلومات

 بالبلدین

على مصر مع الصلة أواصر تعمیق على حریصة بالده أن نوكى سفیر الیابان بالقاهرة ماساكى السید/ قال جانبه                 ومن
یلمس األعمال الیاباني مجتمع أن إلى مشیرًا واالقتصادیة، والتجاریة السیاسیة المجاالت كافة وفي األصعدة               مختلف
في جدیدة استثمارات لضخ الیاباني المستثمر تحفیز في یسهم بما حالیًا المصري االقتصاد یشهده الذي اإلیجابي                  التغیر

 السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالیة.

العام اإلفریقي لالتحاد ترأسها ظل في خاصًة مصر خالل من أفریقیا قارة في للتوسع تسعى الیابان أن إلى نوكى                     وأشار
المجاالت مختلف في اإلفریقیة العالقات الیابانیة مستوى في نوعیة نقلة إلحداث كبیرة فرصة یمثل الذي األمر                 الحالي
الشركات وفد أن الفتاً  إلى األطراف، كافة صالح في تصب مشتركة استثماریة مشروعات إنشاء مجال في                 خاصًة
السوق في بالفعل استثمارات لدیه بعضها اإلنتاجیة القطاعات مختلف یضم حالیًا القاهرة یزور الذي                الیابانیة

 المصري والبعض األخر لدیه اهتمام كبیر بالتعرف على الفرص االستثماریة المتاحة بهذا السوق الواعد.

الیابانیة الشركات عدد زیادة على الیابان حرص المصریة الیابانیة االعمال جمعیة رئیس أوزاوا، ساتوشي السید/                 وأكد
المجاالت تحدید في للوفد المرافقة الیابانیة الشركات ترغب حیث فقط شركة 50 عددها یبلغ والتي مصر في                   العاملة

 التي یمكنها ضخ استثمارات صناعیة فیها بالسوق المصري.

على الهیئة حرص الى "جیترو" الیابانیة الخارجیة التجارة هیئة رئیس إیشیجي، هیرویوكي السید/ اشار ناحیته                 ومن
قوام من %99.7 وأن خاصًة والمتوسطة الصغیرة المشروعات تنمیة مجاالت في المصریة للحكومة خبراتها                نقل
"جیترو" الیابانیة الخارجیة التجارة هیئة دعم إلى مشیرًا والمتوسطة الصغیرة المشروعات على قائم الیاباني                االقتصاد



 

 
 
 

البینیة التجارة حجم زیادة شأنها من والتي والیاباني المصري الجانبین بین إقامتها یمكن التي المبادرات                 لكافة
 واالستثمارات المشتركة بین البلدین.

یمكن حیث العالم دول كافة مع الیابانیة الصادرات تنمیة مجال في طویلة بخبرات تتمتع جیترو أن إیشیجي                   وأضاف
توجه هناك وأن خاصًة الخارجیة األسواق بمختلف المصریة الصادرات وترویج تنمیة مجال في لمصر المساعدة                 تقدیم

 ملحوظ لدى القیادة السیاسیة المصریة لفتح أسواق جدیدة للصادرات المصریة.

بالوضع الیاباني الوفد بشهادة الیاباني المصرى االعمال مجلس رئیس نائب العینین أبو محمد السید/ أشاد                 وبدوره

أهمیة الى الفتًا االعمال، مناخ وتسهیل االستثمار في اإلیجابیة بالمتغیرات خاصة المصریة للدولة المستقر                الحالي

الیابان تقودها كبرى قومیة لمشروعات التعاون هذا وترجمة االفریقیة القارة في الیاباني المصرى التعاون                تعزیز

 بالقارة االفریقیة السیما مشروع خط النقل المباشر بین اإلسكندریة وكیب تاون.
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