
Visit of External Affairs Minister to the Arab Republic 
of Egypt (October 15-16, 2022) 
October 13, 2022 

 (2222 ،51-51 اکتوبر) دورہ کا مصر جمہوریہ عرب کا خارجہ وزیر

 2222 ،اکتوبر 31

 

 جے ایس ڈاکٹر خارجہ وزیر ،پر دعوت کی شکری حسن سامح جناب محترمخارجہ  وزیر کے مصر

 کا مصر کا ان یہ۔ گے کریں دورہ سرکاری کا مصر جمہوریہ عرب تک 2222 اکتوبر 31-31 شنکر

 ۔ہوگا دورہ طرفہ دو پہال

 

 ساتھ کے شکری سامحعالی جناب  خارجہ وزیر بھارتی وزیر خارجہ مصر کے دوران، کے دورے. 2

 ۔گے کریں خیال تبادلہ پر امور االقوامی بین اور عالقائی طرفہ، دو متعدد کے دلچسپی باہمی

 

 اور طلباء، بشمول گے، کریں چیت بات ساتھ کے کمیونٹی ہندوستانی مقیم میں مصر وزیر خارجہ. 1

 ۔گے کریں خطاب سے اجتماع ایک کے برادری تاجر ہندوستانی اور مصری

 

 تعلقات دوستانہ اور گرم پر بنیاد کی روابط ثقافتی اور تاریخی پر طور روایتی مصر اور ہندوستان. 4

 کر مکمل سال 51 کے قیام کے تعلقات سفارتی سال اس ممالک دونوں۔ ہیں رہے ہوتے اندوز لطف سے

 کے' ملک مہمان' ایک دوران کے صدارت کی ہندوستان کی G-20 میں 21-2222 کو مصر۔ ہیں رہے

 ۔ہے گیا کیا مدعو پر طور

 

 اس اور ہے رہا ایک سے میں داروں شراکت تجارتی بڑے سے سب کے ہندوستان میں افریقہ مصر. 1

۔ ہوگا مرکز کا توجہ ایک دینا فروغ کو کاری سرمایہ اور تجارت ،کامرس طرفہ دو دوران کے دورے

 کی ڈالر امریکی بلین 5221 دوران کے 22-2223 سال مالی نے تجارت باہمی کی مصر - ہندوستان

۔ ہے زیادہ سے ڈالر امریکی بلین 1231 کاری سرمایہ ہندوستانی میں مصر۔ لیا چھو کو سطح ترین بلند

 ریٹیل انفراسٹرکچر، توانائی، کیمیکل، مینوفیکچرنگ، میں مصر کمپنیاں ہندوستانی زیادہ سے 12

 ۔ہیں عمل سرگرم میں شعبوں جیسے وغیرہ



 لینے جائزہ کا پہلوؤں تمام کے تعلقات الجہتی کثیر اور دوطرفہ ہمارے مصر دورہ کا وزیر خارجہ. 1

۔ گا کرے فراہم موقع کا کرنے خیال تبادلہ ساتھ کے قیادت مصری پر امور تمام کے دلچسپی باہمی اور

 کا کرنے تالش کو اقدامات نئے میں داری شراکت دوطرفہ اور کرنے گہرا مزید کو تعاون دورہ یہ

 ۔ہے کرتا فراہم موقع

 

 دہلی نئی
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 


