
 العربي يشيد بإنطالق اإلستثطارات اليابانية فى الطظطقه اإلقتصاديه لقظاة السويس
 

أشاد  السيشجس إبخاىيػ العخبى رئيذ مجمذ األعسال السرخى اليابانى بانطالق  اإلستثسارات اليابانيو  فى السشطقو اإلقترايو 
ألف متخ مخبع  02إقامة مجسع مرانع عمى مداحة بقشاة الدؽيذ  والتي بجأت  باإلتفاق مع الجانب اليابانى عمى 

فخصة عسل فى مجسع السرانع الحى سيشتج مدتمدمات  0022مالييؼ دوالر لتؽفيخ  02وباستثسارات يابانيو مباشخة بمغت  
 .التعقيػ ومدتحزخات التجسيل اليابانيو فى مرخ بأعمى جؽده ووفقًا لمسؽاصفات اليابانيو

ت اليابانية  تتستع بثقة كبيخة وسسعة طيبة مؼ السدتيمغ السرخي ، كسا أن ىشاك شخاكات يابانية وأضاف العخبى  أن السشتجا
مرخية مذخفة ، معخبا عؼ سعادتو باستثسارات  شخكة سخايا اليابانية لرشاعة مشتجات مدتحزخات التجسيل فى السشطقة  

ابانيو فى السدتقبل القخيب ليحه السشطقو اليامو حيث يتسيد اإلقتراديو بقشاة الدؽيذ والتى ستجحب السديج مؼ اإلستثسارات الي
السدتثسخ الياباني بالجراسة الستأنيو قبل اإلنطالق الجاد فى اإلستثسار بعج أن يتأكج مؼ نجاح الخطط اإلستثساريو لمذخكات 

 .اليابانيو الحاليو في مرخ 
 

مرخ والذخق األوسط أن الذخكة اليابانيو والتى تأسدت  نبيل السؽجى نائب رئيذ شخكة سخايا فىالجكتؽر ومؼ جانبو صخح 
 عخضياتػ و   0202إستثساراتيا فى مرخ مشح  دولة حؽل العالػ قج بجأت دراسة ضخ  02وتتؽاجج فيسا يقخب مؼ  0300عام 

رعاية الخئيذ  فى أثشاء السؤتسخ السذتخك الحادى عذخ لسجمذ األعسال السرخى اليابانى والحى عقج عمى مجار ثالثة أيام تحت
، وتخطط الذخكة لسديج مؼ اإلستثسارات فى مرخ فى السخحمو السقبمو ليذ فقط فى الترشيع  0203عبج الفتاح الديدى عام 

والترجيخ لسشتجاتيا الي الذخق األوسط و قاره افخيقيا  ولكؼ مؼ خالل تقجيػ الخجمات السعتسجه عمى التكشؽلؽجيا اليابانيو فى 
التعاقج باألمذ بيؼ شخكة سخايا اليابانيو وشخكة تؽقيع أنو قج تػ وأضاف السؽجى ،  لرحو العامو و التجسيل مجاالت التعقيػ وا

فى مرخ فى السشطقو السطؽرة بؽاسطة شخكة الدؽيذ لذخة سخايا إنذاء مجسع السرانع األول  لمبجء فىحدؼ عالم القابزو 
قاعجه ترجيخيو لسشتجات الذخكة لجول الذخق األوسط وأفخيقيا لتكؽن بسثابة  لمتشسية الرشاعيو بالسشطقة اإلقتراديو لقشاة الدؽيذ

 .وغيخىا مؼ الجول بالتعاون مع الييئو االقتراديو لقشاه الدؽيذ
 

ىحا التعاقج جاء تتؽيجًا لتعاون مجمذ األعسال  أن أضاف،  وبتواصل إنتربرايز مع األمين العام للطجلس فضل عبد الحطيد
أثشاء الديارة الخئاسية األولى لمخئيذ عبج الفتاح و  0202السرخى اليابانى مع الييئة اإلقتراديو لقشاة الدؽيذ مشح مارس 

رجل أعسال يابانى  022الديدي لميابان حيث شاركت الييئة مسثمو فى رئيديا باإلجتساعات والمقاءات فى السؤتسخ الحى حزخه 
لميابان خالل عام فى ذلغ التاريخ أعقبيا سمدمة مؼ اإلجتساعات والمقاءات خالل الديارتيؼ التى قام بيسا رئيذ الجسيؽرية 

األولى أثشاء قسة مجسؽعة العذخيؼ فى مجيشة أوساكا وقام السجمذ بعقج اجتساع مائجه مدتجيخه بخئاسة الخئيذ الديدي  0203
ة رئيذ توالتى تخأسيا الخئيذ الديدي برففى مجيشة يؽكؽىاما ء قسة تيكاد الدابعو والثانيو أثشاياره ، أثشاء الد لمذخكات اليابانيو 
وشارك اتفاقيو بيؼ اليابان والجول األفخيقيو وبيشيا مرخ  002ونتج عشيا مع رئيذ الؽزراء اليابانى وقتئح االتحاد األفخيقي 

، رجل أعسال مرخى وتػ عقج مشتجى االستثسار السذتخك السرخى اليابانى ضسؼ فعاليات القسو  02فييا ببعثة مؼ السجمذ 
تقجما الفتخة السقبمو  وستذيجلؽفؽد رجال األعسال اليابانييؼ الى قشاة الدؽيذ  متكخرهميجانيو قام السجمذ بتشعيػ زيارات كسا 

ومدتمدمات  االجيدة الطبيو واألدويوقطاع وبالتخكيد عمى  ،ممحؽظا لالستثسارات اليابانيو فى السشقطو اإلقتراديو لقشاة الدؽيذ 



تػ التخكيد عمى ىحا كقاعجه ترشيعيو لمترجيخ الى الجول األفخيقيو والذخق األوسط حيث الفخص  الرحو العامو سيذيج مديج
مترمو بالتعاون مع ىيئة التجارة الخارجيو اليابانيو لسرشعى السعجات الطبيو واألدويو أوناليؼ سمدمة لقاءات  القطاع اليام بعقج

وأثسخت كثيخ مؼ االتفاقيات بيؼ الذخكات السرخيو واليابانيو كان مشيا  0202عام خالل اليابانييؼ ومدتمدمات التجسيل والعشايو 
بخغػ تأثيخات جائحة كؽرونا عمى العالػ اال أن ، وقال أيزًا أنو بتكشؽلؽجيا عاليو لمدؽق السرخي  دخؽل مشتجات يابانيو

 0202خالل عام مميار وثالثسائة مميؽن دوالر  % بسا يقارب00قج حققت نسؽا بمغ  مرخ واليابانمؤشخات التبادل التجارى بيؼ 
% خالل 0السرخية مؼ اليابان بقيسة وارتفعت الؽاردات  % 001بشدبة نسؽ الرادرات السرخيو لميابان طفخه كبيخه فييا حققت 

 م.0203مقارنة بعام  نفذ العام
 
 
 


