
 مصر وكوریا الجنوبیة توقعان اتفاقا لدعم مشروع تورید وتصنیع 32 قطار لمترو

 االنفاق بقیمة 243 ملیون یورو

 د.سحر نصر:الفترة المقبلة ستشهد توقیع عدد من االتفاقیات وضخ استثمارات جدیدة

 لدعم قطاع النقل..ود.هشام عرفات : ألول مرة یصل نسبة المكون المحلي لتصنیع

 القطارات إلي حوالي %30

 السفیر الكورى:هذا االتفاق نتیجة التعاون النجاح بین القاهرة وسیول منذ زیارة الرئیس

 السیسى إلى كوریا.. و3 ملیارات دوالر لدعم مصر خالل الفترة المقبلة

 

مشروع لدعم اتفاق 2018م، اغسطس 26 االحد الیوم الجنوبیة، وكوریا مصر             وقعت
والرابعة الثالثة المرحلتین الثالث) (الخط الكبرى القاهرة أنفاق لمترو قطار 32 وتصنیع              تورید
كل االتفاق ووقع االقتصادیة، للتنمیة الكورى الصندوق من والممول یورو، ملیون 243              بقیمة
سفیر شیول، یو یون والسفیر الدولي، والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر الدكتورة              من

 جمهوریة كوریا لدى القاهرة، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزیر النقل.

النقل، وزارة استراتیجیة لدعم سریعا التحرك على حریصة الوزارة بإن الوزیرة،             وأكدت
بمستوى االرتقاء اطار في تأتى المشروع هذا أهمیة أن موضحة التنمیة، تحقیق فى تساهم                والتى
ستشهد المقبلة الفترة أن إلى مشیرة للمواطنین، التنقل حركة وتیسیر المصري المواطن              معیشة
استثمارات ضخ أو التنمیة فى الشركاء خالل من سواء النقل قطاع لدعم االتفاقیات من عدد                 توقیع

 جدیدة فى قطاع النقل.

الخط من والرابعة الثالثة المرحلتین خدمة إلى یهدف المشروع أن الوزیرة،             وذكرت
خدمة ویقدم شرقها بأقصى القاهرة غرب أقصى وربط الیوم، راكب/ ملیون 1.5 حوالي               الثالث
الدكرور وبوالق امبابة مناطق في العالیة السكانیة الكثافة ذات للمناطق للبیئة صدیقة الركاب               لنقل
جدیدة عمل فرص المشروع سیوفر كما الدولي، القاهرة مطار مع الربط الى اضافة               والمهندسین،

  بصورة مباشرة وغیر مباشرة وتوفیر الوقط المهدر في المواصالت وتوفیر الوقود السائل.

في ألهمیته نظرا النقل قطاع في كبیرا تطورا شهدت الماضیة الفترة أن الوزیرة،               وأضافت
االستثمارات من المزید جذب في النقل قطاع أهمیة مؤكدة للمستثمرین، الجاذبة األساسیة              البنیة

 خالل الفترة المقبلة.

األجنبیة االستثمارات لتشجیع كبیرة أهمیة تولى الوزارة أن إلى الوزیرة            وأشارت
مؤكدة جدیدة، استثمارات وضخ مصر فى استثماراتها لزیادة الكوریة الشركات داعیة             المباشرة،



مشروعات دعم فى ساهم حیث التنمیة، في مصر شركاء من هاما شریكا تعد الجنوبیة كوریا                 أن
النقل مجاالت في خاصة المصریة الكوادر مهارات تنمیة في االیجابي مردودها لها كان               هامة

 والتعلیم العالى والتدریب المهني والكهرباء ونقل التكنولوجیا والخبرة الكوریة.

لتصنیع المحلى المكون نسبة یصل مرة ألول إن النقل، وزیر عرفات، هشام الدكتور               وقال
المرحلة افتتاح مع بالتزامن االولى قطارات االربعة تورید سیتم وانه % 30 حوالى الى                القطارات
االتفاقیة هذه توقیع أن إلى مشیرا شهریا، قطار بمعدل والباقى 2019 عام نهایة (ب)                الرابعة

 نتیجة جهد لمدة عامین ومفاوضات مع الجانب الكورى.

 ) وعدد كم 17.7 حوالي الثالة المرحلة طول یبلغ أنه عرفــات هشـام الدكتــور              وأوضــح
محطات (10) وعدد كم 11.5 بطول الرابعة المرحلة من والثاني األول والجزئین محطة (15              
العمل یتم السیاسیة القیادة توجیهات على بناء أنه وذكر الجسیمة، العمرة ورشة إلي               باإلضافة

 على توفیر وحدات متحركة تختلف من حیث النوع والرفاهیة.

القاهرة، لدى الجنوبیة كوریا جمهوریة سفیر شیول، یو یون السفیر أكد جانبه،              من
وضخ المقبلة، المرحلة تلك خالل مصر مع التعاون تعزیز على الكوریة الحكومة              حرص

 استثمارات جدیدة، مشیدا بمناخ االستثمار فى مصر.

السید زیارة منذ وكوریا مصر بین النجاح التعاون نتیجة االتفاق هذا أن إلى               وأشار
التعاون تم أنه إلى مشیرا ،2016 مارس فى الجنوبیة كوریا إلى السیسى، الفتاح عبد                الرئیس/
المترو، مجال فى مصرى لـ90 تدریبیة دورة توفیر تم كما الحضارى، النقل تطویر فى مصر                 مع
3 بإجمالي اإلطاریة االتفاقیة إطار في مصر مع تعاون ستشهد المقبلة الفترة أن               موضحا

 ملیارات دوالر.






