
 
 

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع ممثلي شركة هواجیان الصینیة خطط الشركة لالستثمار بالسوق
 المصري

 م. عمرو نصار: الشركة تعتزم ضخ استثمارات ضخمة بمدینة الجلود بالروبیكي إلنتاج المصنوعات
 الجلدیة...وإقامة  منطقة صناعیة إلنتاج المنسوجات واإللكترونیات واألجهزة المنزلیة

توجیه تعتزم الصینیة هواجیان شركة أن والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس              أعلن
بمدینة ضخمة استثمارات ضخ الشركة تستهدف حیث المقبلة المرحلة خالل المصري للسوق              استثماراتها
القیمة ذات الجلدیة) (المصنوعات الصنع تامة المنتجات خاصة وبصفة الروبیكي بمنطقة الجدیدة              الجلود

 المضافة العالیة.

متكاملة صناعیة منطقة إقامة مصر في لالستثمار خطتها إطار في أیضًا تستهدف الشركة إن الوزیر                 وقال
المنسوجات تتضمن التي الخفیفة الصناعات من عدد إلنتاج الدولیة المطارات أحد من مقربة               على

 واإللكترونیات واألجهزة المنزلیة.

هوارونج، زانج السید/ برئاسة الصینیة هواجیان شركة وفد مع الوزیر عقده الذي اللقاء خالل ذلك                 جاء
القطاعات وأهم المصري السوق في لالستثمار الشركة خطة بحث اللقاء تناول حیث الشركة               رئیس
والتجاري االقتصادي المستشار بینج هان السید/ اللقاء في شارك فیها، االستثمار تستهدف التي               الصناعیة
 في سفارة الصین بالقاهرة، والدكتور/ أشرف الربیعي رئیس وحدة المناطق الصناعیة المؤهلة "الكویز".

االقتصادیة القطاعات كافة في الجادین للمستثمرین الدعم أشكال كافة تقدم مصر إن الوزیر               وأوضح
أهمیة إلى الفتًا سواء، حٍد على المصري واالقتصاد المستثمرین على بالنفع تعود التي               واالستثماریة
كبریات من واحدة كونها إلى باإلضافة الجلود صناعة مجال في الكبیرة الشركة خبرات من                االستفادة
خالل من كبیرة نجاحات فیه حققت والذي اإلثیوبي بالسوق لتواجدها نظرًا أفریقیا في المستثمرة                الشركات

 إنشاء مدینة متكاملة للصناعات الجلدیة في أدیس أبابا باستخدام أحدث التكنولوجیات في هذا المجال.

الصناعات من للعدید محوري مركز لتكون تؤهلها التي المزایا من العدید تمتلك مصر ان الي نصار                  ولفت
االتفاقیات منظومة وكذا والمؤهلة المدربة والعمالة المتمیز الجغرافي الموقع توافر حیث من المنطقة               في
سوق على االنفتاح للشركة یتیح مما االقتصادیة والتكتالت الدول مختلف مع مصر بها المرتبطة                التجاریة
یكون لن المصري بالسوق الشركة تواجد أن إلى مشیرًا مستهلك، ملیار 1.8 نحو قوامه ضخم                 استهالكي
حیث أیضًا األوروبي السوق نحو والتوجه بل فحسب األفریقیة الدول أسواق إلى للنفاذ فرصة                بمثابة
میزة مصر في العاملة الشركات یمنح الذي األمر األوروبي االتحاد مع حرة تجارة باتفاقیات مصر                 ترتبط

 تفضیلیة في التصدیر ألسواق االتحاد األوروبي.



شهدها التي الجذریة بالتغیرات الصینیة هواجیان شركة رئیس هوارونج زانج السید أشاد جانبه               من
التي الكبرى القومیة بالمشروعات وكذا االقتصادي اإلصالح برنامج إطار في مؤخرًا المصري              االقتصاد
المنطقة موقع إلى بزیارة قام أنه إلى مشیرًا الجدیدة، اإلداریة العاصمة رأسها وعلى الدولة                تنفذها
كبیرًا صناعیًا صرحًا المدینة تعد حیث بالمدینة المتاحة االمكانات على للتعرف السادات بمدینة               النسیجیة

 یعكس مدى التقدم الصناعي الذي تشهده الصناعة المصریة في الوقت الراهن.

الحزام مبادرة إطار في یأتي المصري بالسوق استثماراتها لضخ الشركة خطة أن إلى هوارونج                ولفت
المحوریة الدول أهم كأحد مصر تأتي حیث والطریق الحزام بدول االستثمار تشجیع إلى الرامیة                والطریق
لالستثمار واضحة رؤیة ولدیها متمیزة سیاسیة بقیادة حالیًا تتمتع مصر أن إلى مشیرًا الطریق، هذا                 في

  في القارة األفریقیة األمر الذي یمثل حافزًا كبیرًا أمام الشركة للعمل بالسوق المصري.
 


