
 
 

 

س عقدت الد�تورة/ سحر نصر، وز�رة االستثمار والتعاون الدولى، والد�تور /هشام عرفات، وز�ر النقل، اجتماعا مع السید/ أ�من خطاب، الرئی
 لك �مقر الوزارة �صالح سالم.لشر�ة "جنرال إلیكتر�ك مصر"، وذ التنفیذى

مر�كیة، و�حث الجانبان، متا�عة نتائج لقاء السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، مع السید/جیف أمیلت، المدیر التنفیذى لشر�ة جنرال الكتر�ك األ
 خالل الز�ارة الرسمیة التى قام بها سیادته إلى العاصمة األمر�كیة "واشنطن" فى األسبوع األول من الشهر الجارى.

 200إلى  100تفاوض على العرض المقدم من شر�ة جنرال الیكتر�ك، للمساهمة فى تطو�ر شبكة سكك حدید مصر، بتور�د من و�دء الجانبان، ال
% منها فى مصر، وذلك فى اطار تتطلع الشر�ة لز�ادة استثماراتها وتوفیر مز�د من فرص العمل للشباب  35عر�ة قطار، على أن تقوم بتصنیع 

لة، والمساهمة في عملیة التنمیة �مصر، ودعم أهداف الحكومة المصر�ة لتعز�ز النمو االقتصادي و�ناء القدرات في مصر خالل السنوات المقب
 البشر�ة.

 لدین.ورحبت الوز�رة، برغبة الشر�ة فى ز�ادة استثماراتها فى مصر، مشیرة إلى العالقة االستراتیجیة واالقتصاد�ة الكبیرة التى تجمع بین الب
على ضرورة أن �كون ذلك العرض وفق أفضل المعاییر الدولیة المعمول بها، و�تناسب مع احتیاجات الشعب و�رنامج الحكومة، مع وأكدت الوز�رة، 

 تعظیم المكون المحلى، �ما �ساعد على نقل التكنولوجیا، فضًال عن توفیر مز�د من فرص العمل.
ى تلعبه الشر�ة فى نظام شبكات النقل فى مصر، و�صفة خاصة نقل البضائع وأشار الرئیس التنفیذى لشر�ة جنرال الیكتر�ك، إلى الدور الذ

�استخدام خطوط السكك الحدید�ة، والذى �ساهم فى خفض تكالیف النقل، و�قلل من الضغط المروري، و�حد من حوادث الطر�ق، موضحا أن 
 ن الحفاظ على البیئة.التوسع فى نقل البضائع �السكك الحدید�ة �سهم فى ز�ادة الكفاءة والسرعة و�ضم

 وذ�ر أن شر�ته ترغب فى االستثمار فى مجاالت الطاقة الُمتجددة من خالل تنفیذ مشروعات لتولید الطاقة الشمسیة والطاقة من الر�اح.
ة سر�عة من وعقب ذلك، التقت الد�تورة/ سحر نصر، �السید/ جوز�بي دي بیني، العضو المنتدب لشر�ة ا�طالجین للطاقة، والذى جاء فى ز�ار 

 روما إلى مصر، من أجل لقاء الوز�رة و�حث االستثمار فى مصر.
ملیون  350میجا وات فى الزعفرانة، �استثمارات  320و�حث الجانبان، قیام شر�ة "ا�طالجین" �االستثمار فى انشاء محطة طاقة ر�اح �قدرة 

 رغبته فى ز�ادة استثمارات شر�ة عبر دعم الطاقة المتجددة.دوالر، وفى هذا األطار، اعرب العضو المنتدب للشر�ة اال�طالیة، عن 
مام واعر�ت الوز�رة، عن ترحیب الحكومة، برغبة الشر�ة اال�طالیة فى االستثمار فى مشروعات الطاقة الجدیدة والمتجددة فى مصر، في إطار اهت

جددة لتنو�ع مصادر الطاقة وضمان إستدامتها، حیث وضعت مصر الدولة المتزاید �إستغالل موارد مصر الضخمة و�نتاج الكهر�اء من الطاقة المت
 .2020% من استهالك الطاقة �حلول عام 22هدفا لز�ادة حصة الطاقة المتجددة إلى 

ة، و�واشادت الوز�رة، �العالقات االقتصاد�ة المصر�ة اال�طالیة، وحجم االستثمارات اال�طالیة فى مصر، ودورها فى دعم عدد من القطاعات الحی
 مشیرة إلى أهمیة دور القطاع الخاص فى دعم هذه العالقات من خالل ز�ادة االستثمارات.

وأكـدت الــوز�رة، علــى حـرص الــوزارة، علــى التواصــل المسـتمر مــع المســتثمر�ن للتعــرف علـى المشــاكل والمعوقــات التــى تـواجههم والعمــل علــى حلهــا 
 وتذلیل �افة العقبات أمامهم.

 10/4/2017القاهرة في 
 

لتعاون الدولى والنقل یتفاوضان مع رئیس "جنرال الیكتریك مصر" على العرض وزیرا االستثمار وا
 المقدم من الشركة لتطویر سكك حدید مصر

د.سحر نصر:اللقاء متابعة لنتائج لقاء السید رئیس الجمھوریة مع رئیس الشركة فى 
 أن یتناسب العرض المقدم مع احتیاجات الشعب وتعظیم المكون المحلى بھ واشنطن..وضرورى

ملیون  350الوزیرة تبحث مع "ایطالجین للطاقة" انشاء محطة طاقة ریاح بالزعفرانة باستثمارات 
 دوالر


