
 

  
 
 

 خالل مشاركته بفعالیات المنتدى االقتصادى العالمى بدافوس

 وزیر التجارة والصناعة یبحث مع رئیس شركة فولفو العالمیة تصنیع اتوبیسات النقل العام السریعة لخدمة

 المدن الجدیدة

 م.عمرو نصار: بحث تشكیل فریق عمل من الوزارات والجهات المعنیة بمصر والسوید لسرعة إتمام

 المشروع بمراحله المتكاملة

بدافوس العالمي االقتصادي المنتدي فعالیات في والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس مشاركة اطار                في

/ بالسید الوزیر التقي ، العالمیة التجارة لمنظمة التشاوري الوزاري االجتماع في المشارك مصر وفد رئاسة                  وكذلك

المشترك اللقاء نتائج متابعة اللقاء تناول حیث األتوبیسات، لتصنیع العالمیة فولفو شركة رئیس آجنیفیل                هاكان

مصر في بالتصنیع العالمیة الشركة قیام ومناقشة والصناعة والتجارة النقل وزیري من كل مع بالقاهرة عقد                  الذي

استخدام خالل من وذلك الجدیدة المدن لخدمة متكاملة بحلول تعمل والتي والذكیة السریعة العام النقل                 ألتوبیسات

 الذكاء الصناعي .

رئیس أوضح حیث السویدیة، والشركة المصریة الحكومة بین بالمباحثات اإلسراع علي االتفاق اللقاء خالل تم                 وقد

تشكیل بحث تم كما الحیوي، القطاع هذا في مصر مع للتعاون السویدیة الحكومة من كامل دعم هناك أن                    الشركة

 فریق عمل من الوزارات والجهات المعنیة بالدولتین لسرعة إتمام هذا المشروع بمراحله المتكاملة.

أوروبا الي وتصدیرها مصر في األوتوبیسات صناعة في السابقة خبراتها واقع من أنه فولفو أكدت السیاق هذا                   وفي

تحتاجه قد ما أقصي وأن عالیة وبجودة كافیة مصریة فنیة خبرات بوجود قناعتها علي العربیة والدول آسیا                   وشرق

 هو تدریب عدد إضافي من العمالة المصریة بالتوازي مع تطور مراحل المشروع.

المستدیرة والموائد والنقاشات اللقاءات من بعدد الیوم والصناعة التجارة وزیر نصار عمرو المهندس/ شارك وقد                 هذا

وممثلي واالقتصاد السیاسة ومسئولي العالم قادة من كبیر عدد بحضور للمنتدي االول الیوم مدار علي عقدت                  التي



 

  
 
 

نصار شارك حیث والدولیة واالقلیمیة واالقتصادیة السیاسیة القضایا مختلف في مصر رویة لطرح االعمال                مجتمع

العالم وزعماء االفارقة القادة من عدد بحضور وذلك العالمي الوضع إطار في افریقیا أجندة صیاغة                 بجلسة

  المعنیین بتفعیل دور القارة االفریقیة في النظام العالمي .

النظام نهایة " عنوان تحت عقد والذي االقتصادیین العالم لقادة الرسمي غیر االجتماع بفعالیات الوزیر شارك                  كما

الحرة التجارة منطقة تشمل والتي الجدیدة االقلیمیة التجاریة االتفاقات اطار في وذلك نعرفه" كما العالمي                 التجاري

المتحدة الوالیات بین الحرة التجارة واتفاق والیابان االوروبي االتحاد بین الحرة التجارة واتفاق االفریقیة                القاریة

 االمریكیة وكوریا واتفاق الشراكة الشامل عبر المحیط الهادي .

دورته في العالمي االقتصادي المنتدي فعالیات السویسریة دافوس بمدینة "االربعاء" الیوم إنطلقت انه بالذكر                جدیر

ینایر 25 -22 من الفترة خالل سیاسي مسئول 250 عن یزید وما مشارك 1000 بحضور والمنعقده                  السنویة

الثوة عصر في عالمیة بنیة وتشكیل "العولمة عنوان تحت العام هذا یعقد والذي ایام 4 مدار وعلي                   الجاري

  الصناعیة الرابعة"
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