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 السوق المصريخطط الشركة للتوسع في  جارة والصناعة يبحث مع ممثلي شركة إل جيوزير الت

 لإنتاج الثلاجات والغسالات الأوتوماتيك جديدة خطوط  3ن تدش قريباً ...الشركة عمرو نصار: م.

 مليون دولار 71استثمارات  بإجماليالميكروويف و

تخطط لضخ استثمارات  شركة إل جي مصر لإللكترونياتأن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أعلن 
ويف بإجمالي استثمارات االت األوتوماتيك وأجهزة الميكرو خطوط إلنتاج الثالجات والغس 3جديدة بالسوق المصري في 

 مليون دوالر.  71تبلغ 
السيد/ دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر لإللكترونيات جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقده الوزير مع 

إلى األسواق ها راتبالسوق المصري وزيادة صادتوسعات الشركة لبحث  ، نائب رئيس الشركةعمر عالءالسيد/ و 
 . ون الصناعةمساعد الوزير لشئ، شارك في اللقاء المهندس/ أحمد طه، الخارجية

 
خطة عمل الشركة الخاصة باالستثمارات الجديدة حيث يتضمن المشروع خط جديد ير أن اللقاء استعرض وقال الوز 

باقي اإلنتاج  تصديرللسوق المحلي و  االنتاجمن  %05نحو  وسيتم تخصيصإلنتاج الثالجات قبيل نهاية العام الجاري 
 لألسواق الخارجية. 

 
ذات وأوضح نصار أن خط اإلنتاج الثاني سيتم تدشينه مطلع العام المقبل وسُيخصص إلنتاج الغساالت األوتوماتيك 

كيلو جرام لتلبية احتياجات المستهلك المصري بقيمة استثمارات  33إلى  73العلوية بمقاسات كبيرة تتراوح بين الفتحات 
، مشيرًا إلى أن الخط الثالث سيتم تدشينه خالل العام المقبل %05مليون دوالر وبنسبة مكون محلي تصل إلى  3تبلغ 

 مليون دوالر النتاج الميكروويف 3ستثمارات تصل إلى بقيمة ا

 محورين خالل من اإلفريقي السوق  في المصرية الصناعية المنتجات تواجد لزيادة كبيرة جهوداً  تبذل الوزارة أن وأضاف
 مع المصرية الخبرات إلى استناداً  لديهم صناعية قاعدة إنشاء ببدء طموحاتهم تنفيذ في اإلفريقية الدول مساعدة أولهما
 الخام للمواد تحويلية صناعات إقامة في مساعدتهم جانب إلى أسواقهم داخل المصرية المنتجات بعض بتجميع البدء

 بالسوق  العاملة للشركات المساندة أوجه كافة لتقديم استعداد أتم على الوزارة، مشيرًا إلى أن الدول بهذه المتوافرة
 مصر.  في االستثمارات من المزيد إلقامة تواجههم قد التي التحديات كافة وتذليل للعمل المصري 

ومن جانبه قال السيد/ دون كواك، رئيس مجلس إدارة شركة إل جي مصر لإللكترونيات أن الشركة متواجدة بقوة في 
، الفتًا إلى أن مليون دوالر 345تبلغ استثمارات الشركة حاليًا في مصر نحو  حيث 7995السوق المصري منذ عام 

الشركة تضخ سنويًا استثمارات جديدة بالسوق المصرية والتي كان أخرها توسعات واستثمارات جديدة في مجال إنتاج 
 خالل العام الماضى مليون دوالر 05شاشات التليفزيون والغساالت بقيمة 
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أن الشركة حريصة على تعزيز تواجدها بالسوق المصري باعتباره أحد أهم األسواق الواعدة في منطقة ولفت كواك إلى  
، مشيرًا في هذا االطار الى اهتمام ز للتوجه نحو األسواق األفريقيةالشرق األوسط وأفريقيا واتخاذ مصر كمحور ارتكا

وأن هناك عدد من ال سيما د من الدول االفريقية الشركة بالبدء في تصدير منتجات غير تامة الصنع "مفككة" الى ع
مليون دوالر سنويًا، األمر  00الدول األفريقية تستورد هذا النوع من المنتجات من الشركة األم بكوريا الجنوبية بنحو 

مة الذي سيسهم في تعزيز الصادرات المصرية إلى دول القارة األفريقية فضاًل عن زيادة نسبة المكون المحلي والقي
 المضافة للمنتجات المصنعة في مصر. 

 
 


