
 ▪وزیرا النقل واالستثمار والتعاون الدولي یتابعان كافة المشروعات الجاریة واإلسراع في تنفیذها ومراجعة االحتیاجات
 التمویلیة العاجلة وفقا ألولویات وزارة النقل 

 ▪تشكیل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتین لبحث كافة االحتیاجات التمویلیة لوزارة النقل ...وم.كامل الوزیر یشدد على
 ضرورة اإلسراع في تنفیذ المشروعات 

 
  ▪وزیر النقل :  العمل على مدار الساعة لتطویر وإحداث نقلة نوعیة بمنظومة السكك الحدیدیة  

 ▪د.سحر نصر: محفظة مشروعات النقل وصلت إلى 4.5 ملیار دوالر..ونتفاوض مع المؤسسات الدولیة على 2 ملیار دوالر
 جدیدة لدعم القطاع

 
 

 عقد المهندس كامل الوزیر، وزیر النقل والدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى اجتماعا بمقر وزارة النقل،
 لبحث الخطط التمویلیة للمشروعات الجاري تنفیذها في كافة قطاعات النقل وخاصة ما یتعلق بمشروعات السكة الحدید  وأیًضا

 المشروعات المقرر تنفیذها خالل المرحلة المقبلة، بحضور  قیادات الوزارتین 
 وأكد المهندس كامل الوزیر، أن هناك تعاونا كبیر بین الوزارتین للتفاوض مع مؤسسات التمویل الدولیة لدعم مشروعات النقل
 المختلفة، مشیرا إلى أن هناك خطة شاملة لتطویر كافة قطاعات النقل سواء في مشروع تطویر السكة الحدید  ومترو األنفاق

 ومشروعات الطرق والنقل البحري وغیرها والتي یجري تنفیذها وفقا للمعاییر  العالمیة.
 

 وأكد المهندس كامل الوزیر أن السكك الحدیدیة مرفق حیوي هام یخدم مالیین الركاب یومیا وان العمل على تطویر كافة
 عناصره یجري على مدار الساعة  الفتا إلى أن  المواطن سیجد بحلول منتصف 2020 سكة حدید بشكل جدید 

 
 وأوضح وزیر النقل أنه یجري في الوقت الحالي عقد اجتماعات موسعة مع كافة قطاعات وزارة النقل لمراجعة كافة

 المشروعات التي یجري تنفیذها وتذلیل أي عقبات تحول دون تنفیذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني الموضوع مسبقا
 والتنسیق مع كافة أجهزة الدولة لوضع حلول سریعة لتنفیذ مشروعات النقل. 

 
 وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن وزارة االستثمار والتعاون الدولي حریصة على التنسیق مع وزارة النقل بشكل دائم و تضع
 أولویة لدعم قطاع النقل خالل التفاوض مع مؤسسات التمویل الدولیة، مشیرة إلى أهمیة النقل في جذب االستثمارات وإنشاء

 المدن الجدیدة وزیادة حجم التجارة، موضحة أن محفظة مشروعات قطاع النقل التي وفرت لها الوزارة تمویالت من الشركاء
 في  التنمیة وصلت إلى 4.5 ملیار دوالر، ومعدل السحب وصل إلى 1.6 ملیار دوالر، ووصلت حجم المنح المقدمة للنقل إلى

 153 ملیون دوالر.
 

 وذكرت الوزیرة، أن الوزارة وبناء على احتیاجات وزارة النقل  تتفاوض على نحو 2 ملیار دوالر جدیدة مع مختلف الشركاء
 في  التنمیة لدعم مشروعات قطاع النقل خالل المرحلة المقبلة.

 
 وناقش االجتماع، اإلسراع في  تنفیذ المشروعات المختلفة في  قطاعات النقل على رأسها تطویر سكك حدید مصر، والتي
 وفرت وزارة االستثمار والتعاون الدولي، تمویالت ومنح لها من خالل الشركاء في  التنمیة، قبل 30 یونیو 2020، وفق

 توجیهات السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسي، مع زیادة نسب السحب، إضافة إلى المشروعات المستقبلیة لدعم تطویر السكك
 الحدید وشراء جرارات جدیدة، ودعم الخط الرابع لمترو األنفاق وتفاوض وزارة االستثمار والتعاون الدولي مع مؤسسات

 التمویل الدولیة لتوفیر تمویالت لها.
 

 وتم االتفاق على تشكیل مجموعة عمل للتنسیق بین الوزارتین لمراجعة كافة متطلبات وزارة النقل التي تحتاج إلى تمویل
 والحصول على هذه التمویالت من المؤسسات المختلفة لضمان سرعة تنفیذ هذه المشروعات.

 
 الجدیر بالذكر أن  ابرز المشروعات الجاریة في  مجال السكك الحدید، تطویر نظم اإلشارات على خط (بني سویف\ أسیوط)،
 و(خط أسیوط\ سوهاج\ نجع حمادي)، وخط (القاهرة\ اإلسكندریة)، وكهربة إشارات خط (بنها \ الزقازیق\ بورسعید) ووصلة
 (الزقازیق\ أبو كبیر)، وخط (نجح حمادي\ األقصر) وشراء 100 جرار جدید وشراء 6 قطارات، وفي  مجال الهیئة القومیة

 لألنفاق، مشروعات المراحل األولى والثانیة والثالثة من الخط الثالث لمترو األنفاق، ومشروع تحدیث الخط األول لمترو



 األنفاق، ومشروع إنشاء المرحلة األولى لخط الرابع لمترو األنفاق، وإعادة تأهیل ترام اإلسكندریة، وفي  مجال الطرق
 والكباري والنقل البرى، مشروعات طریق النقل (النفق-طابا) وطریق (النفق- شرم الشیخ)

 


