
  
  

 

  وزیر التجارة والصناعة یبحث مع نظیره الروسى تعزیز التعاون التجارى والصناعى واالستثمارى المشترك

 م.عمرو نصار: المباحثات تناولت زیادة معدالت التجارة البینیة وانشاء المنطقة الصناعیة الروسیة بمصر وتطورات
 مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع االتحاد االوراسى

استراتیجیة عالقات الروسیة المصریة االقتصادیة العالقات ان والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس/               أكد

بین كبیرًا تفاهمًا هناك أن الى مشیرًا المشترك، واالستثمارى والصناعى التجارى التعاون من طویل تاریخ على                  ترتكز

 القیادة السیاسیة المصریة والروسیة لتعزیز مشروعات التعاون االقتصادي بین البلدین لمستویات غیر مسبوقة.

مصر بین الحرة التجارة اتفاقیة بمشروع فاعلة لنتائج للوصول المشتركة الجهود تفعیل أهمیة إلى الوزیر                 وأشار

المشترك العمل تفعیل أهمیة الى الفتًا السویس، قناة بمحور الروسیة الصناعیة المنطقة ومشروع األوراسي                واالتحاد

كمحور الروسى السوق من القصوى االستفادة وتحقیق المصریة للصناعة الروسیة الصناعیة الخبرات لنقل البلدین                بین

 لنفاذ الصادرات المصریة السواق دول االتحاد االوراسى وشرق أوروبا ووسط اسیا.

والتجارة الصناعة وزیر مانتروف دینیس السید/ مع الوزیر عقدها التي الموسعة المباحثات جلسة خالل ذلك                 جاء

مع مكثفة ومشاورات لقاءات عقد وتستهدف یومین تستغرق للقاهرة بزیارة یقوم والذي له المرافق والوفد                 الروسى

الملفات من عدد واستعراض وروسیا مصر بین المشترك االقتصادى التعاون أطر لتعزیز المصریة الحكومة                مسئولي

التراس المنعم عبد الفریق اللقاء حضر الحالیة، المرحلة خالل البلدین حكومتى اعمال جدول على المعروضة                 االقتصادیة

السویس لقناة االقتصادیة للمنطقة العامة الهیئة رئیس زكى یحیى والمهندس للتصنیع العربیة الهیئة               رئیس

المصرى التجارى المكتب رئیس حامد ناصر تجارى مفوض والوزیر التجارى التمثیل جهاز رئیس عنتر /أحمد                 والسید

 بالعاصمة الروسیة موسكو .

وان خاصة االفریقیة القارة ودول روسیا بین التجارى التبادل معدالت لزیادة ضخمة فرصًا هناك ان الوزیر                  وأوضح

من نسبة على الروسیة الصناعیة المعدات تستحوذ كما الروسى بالسوق كبیر برواج تتمتع االفریقیة الزراعیة                 السلع

نحو الماضى العام بلغ االفریقیة القارة ودول روسیا بین البینیة التجارة حجم ان الى مشیرًا االفریقیة، القارة                   واردات

 20.5 ملیار دوالر منها 17.5 ملیار دوالر صادرات روسیة ونحو 3 ملیار دوالر صادرات من دول القارة االفریقیة.

ستسهم والتي االوراسى االتحاد ودول مصر بین الحرة التجارة منطقة انشاء تطورات كثب عن تتابع مصر ان الى                    ونوه

التجارة تشمل رئیسیة موضوعات 8 على ترتكز وانها السیما التجمع ودول مصر بین التجارى التبادل حركة دعم                   في

والمنافسة الفكریة الملكیة وحقوق الجمركي والتعاون التجارة وتیسیر المنشأ وقواعد التجاریة والمعالجات السلع               في



  
  

 

بالقاهرة ستعقد والتي باالتفاقیة الخاصة للمفاوضات الثالثة الجولة فعالیات أهمیة الى مشیرًا االلكترونیة،               والتجارة

والعوائق الثنائیة والصحة التجارة وتسهیل التجاریة والمعالجات المنشأ وقواعد السلع في التجارة موضوعات               وتناقش

 الفنیة امام التجارة.

التجارى التعاون حركة تنشیط في المشترك الروسى المصرى االعمال مجلس دور تفعیل أهمیة الى الوزیر                 وأشار

زیارة خالل المشترك االعمال مجلس اجتماع عقد تم انه الى مشیرًا المقبلة، المرحلة خالل البلدین بین                  واالستثمارى

  الوفد الروسى للقاهرة بحضور رئیسى اتحاد الغرف التجاریة المصریة والروسیة

استعادة في یسهم ما وهو وروسیا مصر بین "الشارتر" الطیران رحالت لعودة تتطلع مصر ان الى نصار                   ولفت

 السیاحة الروسیة لمصر باعتبارها احد اهم المقاصد السیاحیة بمنطقة الشرق االوسط

التعاون تعزیز على حریصة روسیا إن الروسى والتجارة الصناعة وزیر مانتروف دینیس السید قال جانبه                 ومن
مشیرًا ، افریقیا. وقارة االوسط الشرق بمنطقة لروسیا االهم التجارى الشریك باعتبارها مصر مع والتجاري                 االقتصادى
االقلیمیة واالسواق المجاورة الدول السواق الروسیة الصادرات لنفاذ كمحور المصري السوق استخدام امكانیة               إلى

 واستخدام السوق الروسى كبوابة لعبور الصادرات المصریة السواق وسط اسیا وشرق اوروبا.

واالستثمارى والتجارى االقتصادى التعاون مسیرة تدعم وثیقة إستراتیجیة بعالقات ترتبطان ومصر روسیا أن                وأضاف
ملیار 8 الـ على قاربت مسبوقة غیر زیادة الماضى العام حققت البلدین بین التجاریة العالقات أن إلى ،مشیرًا البلدین                     بین

 دوالر .

القاهرة بین االقتصادي التعاون مشروعات أهم أحد تعد مصر في الروسیة الصناعیة المنطقة إن مانتروف                 وقال

البنیة في دوالر ملیون 190 تبلغ روسیة أموال رؤوس الستثمار یخطط الروسي الجانب أن الى مشیرا ،                   وموسكو

شركة 55 حوالى ان كما دوالر، ملیار 7 نحو المتوقعة االستثمارات تبلغ حین في الروسیة الصناعیة للمنطقة                   التحتیة

 روسیة قد أعربت عن اهتمامها باالستثمار في المنطقة الصناعیة الروسیة في مصر.

األسواق مختلف إلى بمنتجاتها النفاذ فى الراغبة الروسیة الشركات أمام كبیرًة فرصًة یمثل المشروع أن                 وأضاف

نسمة ملیار 1.8 من یقرب ما تضم أسواق إلى الوصول یتیح والذي المصریة، السوق فى االستثمار خالل من                    العالمیة،

 بفضل منظومة االتفاقیات التجاریة العدیدة التى ترتبط بها مصر مع كبرى التكتالت االقتصادیة في العالم.

بعملیات عمل فرصة ألف 150 قرابة خلق فى أیًضا سیسهم المشروع أن الروسى والتجارة الصناعة وزیر                  وتابع

الخبرات ونقل المصرى للشباب تدریبیة برامج توفیر فى سیسهم كما بالمشروع، االستثماریة والمشروعات               اإلنشاء

 الروسیة فى مختلف القطاعات، خاصًة فى مجال إدارة المناطق الصناعیة.

 



  
  

 

 

 
 تحریرًا في 2019-10-9


