
 غدا..وزیرا االستثمار والتعاون الدولى والمالیة ورئیس هیئة قناة السویس یبدأون

 اجتماعاتهم فى العاصمة الكوریة "سیول" للترویج لالستثمارات..وعقد منتدى االعمال

 المصرى الكورى

 >>د.سحر نصر:تعزیز العالقات مع كوریا الجنوبیة فى ظل الشراكة القائمة والتعاون

 االقتصادي المتمیز بین البلدین والنماذج الناجحة التي تقدمها االستثمارات الكوریة في

 مصر

 >>وزیر المالیة:االجتماعات سوف تتناول بحث افاق تعزیز عالقات التعاون االقتصادي

 بین البلدین الي جانب استعراض االصالحات االقتصادیة التي نفذتها مصر مؤخرا

 >>الفریق مهاب ممیش:بحث تعزیز سبل التعاون مع كوریا فى مجال صناعة السفن

 وعرض الفرص االستثماریة بالمنطقة االقتصایة لقناة السویس على المستثمرین

 

 تبدأ الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معیط، وزیر

 المالیة، والفریق مهاب ممیش، رئیس هیئة قناة السویس والمنطقة االقتصادیة لقناة السویس، غدا

 االثنین 25 فبرایر 2019م، زیارة ترویجیة لالستثمار بالعاصمة الكوریة "سیول".

 ومن المنتظر أن یعقد خالل الزیارة منتدى االعمال المصرى الكورى بحضور عدد من رجال

 االعمال المصریین والكوریین، كما ستلتقى الوزیرة ووزیر المالیة والفریق مهاب ممیش، بعدد من

 الشركات ومؤسسات التمویل المالیة الكوریة، اضافة إلى رئیس الوزراء الكورى ونائبه، وسیقومون

 بزیارة إلى احدى المشروعات الكوریة، فى اطار االستفادة من التجربة الكوریة الناجحة فى انشاء

 المناطق االستثماریة.

 وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، حرص مصر على االستفادة

 من الزیارة بتعزیز العالقات مع كوریا الجنوبیة فى ظل الشراكة القائمة والتعاون االقتصادي المتمیز

 بین البلدین والنماذج الناجحة التي تقدمها االستثمارات الكوریة في مصر، معربة عن تطلع مصر

 لمزید من التعاون خاصة فى ضوء المشروعات التنمویة الكبرى التى یتم تنفیذها فى مصر وتطویر

 البنیة االساسیة بما یعزز من بیئة االستثمار، داعیة الشركات الكوریة إلى ضخ المزید من االستثمارات

 فى مصر، واستغالل الفرص االستثماریة الواعدة فى مختلف المجاالت، موضحة أن االستثمارات

 الكوریة فى مصر تبلغ 560 ملیون دوالر، وهناك عدد من قصص النجاح التى حققتها الشركات



 الكوریة فى مصر مثل سامسونج وال جى، مشیرة إلى التعاون المثمر بین مصر وكوریا منذ زیارة

 السید الرئیس عبدالفتاح السیسي، إلى كوریا الجنوبیة في مارس 2016.

 واكد الدكتور محمد معیط، وزیر المالیة، ان االجتماعات سوف تتناول بحث افاق تعزیز

 عالقات التعاون االقتصادي بین البلدین الي جانب استعراض االصالحات االقتصادیة التي نفذتها

 مصر مؤخرا وما حققته من نجاحات اشادت بها المؤسسات الدولیة بجانب انعكاسها علي تحسن

 درجات تصنیف مصر لدي مؤسسات التصنیف االئتماني الدولیة.

 وأشار الفریق مهاب ممیش، رئیس هیئة قناة السویس ورئیس المنطقة االقتصادیة لقناة

 السویس، إلى أن الزیارة فى اطار تعزیز سبل التعاون بین هیئة قناة السویس وبین الشركات الكبرى

 بكوریا الجنوبیة، خاصة في مجال صناعة السفن، وعرض الفرص االستثماریة بالمنطقة االقتصایة

 لقناة السویس على المستثمرین فى كوریا.






