
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى تبحث مع النائب األول لرئیس شركة أوبر األمریكیة
 توسیع نشاطها فى مصر فى اطار خطتها لضخ استثمارات بقیمة 100 ملیون دوالر

 
 >>تونى ویست:القاهرة أول مدینة على مستوى العالم یتم إطالق بها خدمة "أوبر
 باص".. وندرب العاملین بمركز الخدمة الممیزة علي مختلف المهارات.. وقانوني

 االستثمار والنقل التشاركي قدما تیسیرات للشركات العاملة في المجال
 

 >>د.سحر نصر:حریصون على زیادة االستثمارات التى تساهم فى توفیر فرص عمل
 وتقدم خدمة جیدة بسعر مناسب للمواطنین

 
 التقت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، السید/ تونى ویست، النائب األول لرئیس

 شركة أوبر االمریكیة، بحضور كل من الدكتور شهاب مرزبان، كبیر مستشارى الوزیرة، والسید/ مات أولسن،
 المدیر العالمى لقطاع األمن بالشركة، والسید/ ماثیو دیفلن، مدیر العالقات الدولیة بالشركة، والسیدة/ جوان كبه،

 مدیر السیاسات العامة للشركة فى منطقة أوروبا والشرق األوسط وافریقیا، والسید/ عبد اللطیف واكد، المدیر
 االقلیمى ألوبر فى الشرق األوسط وشمال افریقیا، وذلك بمقر الوزارة فى عدلى.

 
 وبحث الجانبان، توسیع نشاط أوبر فى مصر، فى اطار خطة أوبر االستثماریة لضخ 100 ملیون دوالر

 على مدار الخمس سنوات المقبلة فى مصر، وعقب اطالقها خدمة "اوبر باص".
 

 وأكدت الدكتورة سحر نصر، دعم الوزارة لكافة الشركات المستثمرة فى مصر لتوسیع نشاطها، مشیرة
 إلى خطة الدولة في زیادة االستثمارات التى توفر فرص عمل وتقدم خدمة جیدة بسعر مناسب للمواطنین، مشیدة

 بدور أوبر فى تحول العاملین بالقطاع غیر الرسمي إلى القطاع الرسمي وتدریبهم على أفضل معاییر الجودة،
 لتوفیر خدمة آمنة للمواطنین وإیراد ضریبي للدولة.

 
 وأشاد السید/ تونى ویست، بتحسین مناخ االستثمار فى مصر، والتیسیرات التى تقدمها الحكومة
 للشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى، من خالل قانونى االستثمار وتنظیم خدمات النقل البرى للركاب

 باستخدام تكنولوجیا المعلومات.
 
 

 وأوضح أن حرص أوبر على توسیع نشاطها فى مصر یأتى فى اطار توافر البیئة الجاذبة لالستثمار،
 وهو ما جعل الشركة تقوم خالل العامین الماضیین بافتتاح مركز شركة "أوبر" للخدمة المتمیزة في القاهرة، الذي

 یعد األول في منطقة الشرق األوسط، بتكلفة استثماریة ُتقدر بنحو 20 ملیون دوالر، وساهم فى توفیر 600
 فرصة عمل في 2017، وتدریب العاملین في المركز علي مختلف المهارات لتطویر ادائهم، ثم قیام الشركة

  باختیار القاهرة لتكون أول مدینة على مستوى العالم یتم إطالق خدمتها الجدیدة "أوبر باص" في 2018
 

 وذكر السید/ عبد اللطیف واكد، المدیر االقلیمى للشركة، أنه في اطار توسیع نشاط الشركة في مصر
 سیتم طرح قریبا تطبیق أوبر الیت، النسخة الجدیدة من تطبیق أوبر للركاب الذي یستطیع العمل فى ظل االتصال

 البطئ باإلنترنت، ومع اجهزة األندروید القدیمة وذلك لیصبح تطبیق أوبر متوفر ومتاح لجمیع المستخدمین، مقدما
 الشكر للدكتورة سحر نصر، على دورها في دعم الشركات العاملة بمجال تكنولوجیا المعلومات.






