
المشاركة المصرية
بمعرض الصين والدول العربية 2017 

“ مصر ضيف الشرف “
6 – 9 سبتمبر 2017

   مقاطعة نينشيا – الصين
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مدينة نينشيا

تقع منطقة نينشيا عاصمة مدنية يتنشوان الذاتية الحكم بشمال غرب الصين
 وهى منطقة ذات أغلبية مسلمة 
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موقع مدينة نينشيا
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طريق الحرير

نبذة عن تاريخ المعرض

 إستكماال لمبادرة الحزام والطريق الذى أطلقها الرئيس الصينى للتعاون بين الصين والدول العربية
 وما تهدف له من تنمية التعاون فى جميع المجالت وتبادل وحوار الثقافات وزيادة فرصة اإلستثمار

 يعتبر المعرض منصة لتبادل المعلومات للمنتجات العربية التى تحتاجها الصين وكذا ما يمكن
 تصديره حيث تعرض المنتجات المميزة من طرفى طريق الحرير بما فيها المنتجات الخاصة

 للمسلمين والطعام الحالل

Silk Road
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معرض الصين والدول العربية
المقرر اقامته خالل الفترة من 6 – 9 سبتمبر 2017 بمدينة ينشواى بمنطقة نينشيا 

 من اهم المعارض الصينية ويتم تنظيمه مرة كل عامين 
 يحظى بحضور العديد من الوفود الرسمية من الدول العربية واالسالمية

يقام على هامشه عدة فعاليات
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شركاء فى الحدث
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 مصر ضيف الشرف 2017

 إنطلق المنتدى اإلقتصادى التجارى بين الصين والدول العربية فى عام 2010وقد قررت الحكومة
الصينية فى عام 2012 إقامة معرض الصين والدول العربية

  ضيوف الشرف خالل الدورات الثالثه السابقة هم  دولة الكويت , دولة اإلمارات العربية المتحدة
المملكة األردنية

 حرصا من الحكومة الصينية على مشاركة مصرية رفيعة المستوى فقد تم إختيار مصر لتكون
  دولة ضيف الشرف فى الدورة الحالية ، كما يهدف المعرض إلى تعزيز الصداقة وتعميق التعاون

والتنمية المشتركة بين الصين والدول العربية
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 المشاركة المصرية
 تشمل المشاركة المصرية الترويج لمصر ثقافيا وسياحيا وتجاريا تفعيال للعالقات المصرية
 الصينية لجذب المزيد من االستثمارات وتنمية اإلتفاقيات وتحقيق الرؤية السياسية بالتكامل

اإلستراتيجى بين البلدين
الجناح المصرى الرسمى على مساحة 1000 م2 تقريبا بأرض المعرض

المركزالثقافى التجارى الدائم على مساحة 2000 م2 »المعرض الدائم لمدة 40 يوم»
مؤتمر الترويج للسياحة المصرية الصينية يوم 2017/9/4

مؤتمر الترويج لإلستثمار والتجارة المصرية الصينية  يوم 2017/9/7

Raw Space for Egypt Pavilion
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الجناح المصرى الرسمى على مساحة 1000 م2 تقريبا بأرض المعرض

الموقع الجناح المصرى
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 تصميمات الجناح المصرى
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12 منطقة كبار الزوار

منظر افقى
 للجناح المصرى 
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المعرض الدائم )40 يوم  )
من 9/1 الى 2017/10/7 
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 يقع المعرض الدائم بحديقة الزهور بمساحة 1700 م2
يتكون من ثالث صاالت كل صالة تنقسم الى طابقين

تم انشاء المعرض الدائم على طراز معمارى ) فرعونى واسالمى)
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صالة لعرض المشاريع االستثمارية القومية
مجهزة بشاشات لعرض االفالم الترويجية و الصور الفوتوغرافية

صالة لعرض الفن التشكيلى المعاصر
 صالة للقطاع السياحى و التجارى
 و توزيع الهداية التذكارية المصرية 
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ملتقى الترويجى للسياحة المصرية الصينية يوم  2017/9/4

هيئة تنشيط السياحة – الهيئة العامة لالستعالمات – وزارة االثار – وزارة الثقافة 
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ملتقى الترويجى للسياحة المصرية الصينية يوم  2017/9/4

هيئة تنشيط السياحة – الهيئة العامة لالستعالمات – وزارة االثار – وزارة الثقافة 
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المؤتمر الترويجى لالستثمار والتجارة المصرى الصينى
 يوم 2017/9/7  

 المده موضوع الكلمة إسم الجھة

 ق 30 خطوات إصالح مناخ اإلستثمار بمصر وزارة اإلستثمار و التعاون الدولى 

 قطاعى اإلتفاقیات التجاریھ و التجاره الخارجیھ 
 )وزارة التجارة و الصناعة ( 

 .عرض تقدیمى عن العالقات المصر الصینیة-
النفاذ لألسواق العالمیة من خالل اإلتفاقیات الدولیة -

 .التجاریة 

 ق 15
 ق 15

 ق30 التسویق اإللیكترونى و التجارة الدولیة )وزارة التجارة و الصناعة( نقطة التجارة الدولیة 

 ق30 الصین شریك رئیسى فى محور تنمیة قناة السویس الھیئة اإلقتصادیة العامة لمنطقة قناة السویس
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