
 
 

 

التقت الد�تورة/ سحر نصر، وز�رة االستثمار والتعاون الدولى، مع السید/ دون �واك المدیر التنفیذي لشر�ة "إل جى 
 لإللكترونیات " والسید / عالء عمر، نائب رئیس الشر�ة.

لالكترونیات فى  وأكدت الوز�رة، أن الوزارة حر�صة على توفیر �افة التسهیالت للمستثمر�ن، مشیدة �استثمارات شر�ة "إل جى"
 مصر، مشیرة إلى أن وزارة االستثمار تعمل على إزالة العوائق التى تواجه المستثمر�ن وتهیئة مناخ جاذب لالستثمار.

وذ�رت الوز�رة، أن وزارة االستثمار حر�صة على توفیر مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشیط القطاع الخاص ودعم 
ة استثماراتها �مصر، و�ذلك تأمین سیر العمل �شتى االستثمارات، ما من شأنه تذلیل المستثمر�ن االجانب نحو مضاعف

 التحد�ات التي تواجه �عض المشروعات، ودفع عجلة االستثمار والتنمیة في مختلف قطاعات مصر.
رات جدیدة �اضافة وأوضح السید / دون �واك، المدیر التنفیذي لشر�ة "إل جى "لإللكترونیاتأ، إن الشر�ة تعتزم ضخ استثما

 ملیار جنیة، إلى رأس مالها فى مصر. 2ملیون دوالر �ما �عادل نحو  130
عام متواصل فقد قررت الشر�ة االم فى �ور�ا،  22وذ�ر "كواك" انه نظرا للنجاحات المستمرة فى أعمال الشر�ة على مدار 

 مر�ع، فى منطقة العاشر من رمضان.ألف متر  207إقامة مشروع جدید، وقامت �الحصول على قطعة أرض �مساحة 
وأشار السید/ عالء عمر، نائب رئیس الشر�ة، إلى أن الشر�ة تعمل االن فى انتاج التلیفز�ونات ونظرا للنجاح الذى حققته 

 الف جهاز سنو�ا. 300الشر�ة فى هذا المجال فقد قامت الشر�ة �التوسع فى انتاج �افة انواع التلیفونات �طاقة انتاجیة 
وضح أن منتجات الشر�ة غیر مخصصة للسوق المحلى فقط بل تقوم الشر�ة �التصدیر إلى العدید من الدول العر�یة مثل وأ 

لیبیا وسور�ا، وتونس، �اإلضافة إلى السوق االفر�قى تحت شعار صنع فى مصر، مشیرا إلى أن خط انتاج الغساالت سوف 
الف غسالة تزداد تدر�جیا فى السنوات المقبلة بهدف تصدیر  100قدرها یتم افتتاحه فى نها�ة مایو المقبل �طاقة انتاجیة 

 نسبة �بیرة منه.
 وذ�ر أن الشر�ة تعمل حالیا على تجمیع اجهزة التكییفات والثالجات، وقر�با سیتم انتاج هذه االجهزة �الكامل فى مصر.

 10/4/2017القاهرة في 
 

وزیرة االستثمار والتعاون الدولى تبحث مع المدیر التنفیذى لـ"إل جى " زیادة 
 استثمارات الشركة فى مصر

د.سحر نصر:نعمل على تھیئة المناخ الجاذب لالستثمار..و كواك: نعتزم ضخ استثمارات 
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