علي هامش إجتماعات الدورة الـ  ٣٧للجمعية العامة لألمم المتحدة
الرئيس السيسي يلتقي بالرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" لبحث تطورات الشركة في مصر
القاهرة ،مصر
 ٢أكتوبر ٢١٠٢
التقى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر" على هامش اجتماعات الدورة
الـ  ٣٧للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقدة في نيويورك .حضر اللقاء عدد من الوزراء المصريين ولفيف من ممثلي الرئاسة
المصرية ،باإلضافة إلى عدد من رؤساء كبرى الشركات األمريكية العاملة بمصر أعضاء مجلس األعمال للتفاهم الدولي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأنه دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء
المجلس الذين أعربوا عن تقديرهم لما تم في مصر من إصالحات اقتصادية واسعة ومؤثرة ،مؤكدين تطلعهم لمواصلة تعزيز
العالقات التجارية التي تربط بين مصر والواليات المتحدة من خالل التوسع في األنشطة االستثمارية القائمة أو تدشين الجديد
منها خالل المرحلة المقبلة.
وأعرب دارا خسروشاهي عن تقديره لصدور قانون النقل عبر تكنولوجيا المعلومات والذي كان من شأنه توفير بيئة تنظيمية
جيدة ومناخ مشجع على االستثمار ،مشددا ً على اهمية إصدار الالئحة التنفيذية للقانون والتي تعتبر من أهم الخطوات الهادفة
لتنظيم قطاع النقل التشاركي في مصر والتي سوف تتيح للشركة االستمرار في النمو والتوسع إما عن طريق إطالق خدمات
جديدة أو عن طريق التوسع الجغرافي وخلق مئات اآلالف من فرص العمل في شتى محافظات مصر.
كما أكد على أهمية دعم الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي المستمر لقطاع النقل التشاركي عن طريق
إتاحة حوار مثمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية المنوطة بإصدار قانون النقل عبر تكنولوجيا المعلومات في مصر،
مما أسهم في خروج إطار تشريعي مالئم لهذا القطاع الواعد.
وعبر دارا للرئيس السيسي عن فخره بأن شركة أوبر ضمن الشركات التي لديها تأثير إيجابي على االقتصاد المصري ودور
فعال في خلق فرص العمل في مصر حيث تم خلق أكثر من  ٠٢٢ألف فرصة عمل حتى يومنا هذا ،باإلضافة إلى توفير خدمات
نقل أكثر أمانا ً .كما أشار إلى خطة أوبر لخدمة  ٪٠٢من محافظات مصر بحلول نهاية العام الحالي ،وأعرب عن تطلعه لنشر
هذا التأثير اإليجابي في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي هذا السياق ،شدد دارا على التزام أوبر بتوفير خدمات منخفضة التكلفة وإطالق منتج للنقل الجماعي في مصر لإلسهام
في معالجة ازدحام المرور ،باإلضافة إلى تطلع الحكومة المصرية لتنمية استثمارات أوبر والتوسع في تقديم خدمات مميزة
في جميع أنحاء الجمهورية.
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