
 

 

 

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع أيمن 
خطاب، الرئيس التنفيذى لشركة "جنرال إليكتريك مصر"، لبحث  تطثورات العثرل المقثدم مثن الشثركة لتطثوير سثكك 

منهثا فثى مصثر، وذلثك فثى اطثار  % 53تقثوم بتصثنيع  عربة قطار، علثى أن 011إلى  011حديد مصر، بتوريد من 
 .التعاون بين وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والنقل

 
ورحبثثت الثثوزيرة، برابثثة الشثثركة فثثى زيثثادة اسثثتثماراتها فثثى مصثثر، مشثثيرة إلثثى العاقثثة االسثثتراتيجية واالقتصثثادية 

 .الكبيرة التى تجمع بين البلدين
 

على ضرورة أن يكون ذلك العرل وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بهثا، ويتناسثب  وأكدت الوزيرة ووزير النقل،
 .مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، فضاً عن توفير مزيد من فرص العمل

 
واعرب الثرئيس التنفيثذى لشثركة جنثرال إليكتريثك، عثن تتطلثع الشثركة لزيثادة اسثتثماراتها وتثوفير مزيثد مثن فثرص 

فى مصر خال السنوات المقبلة، والمساهمة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة المصثرية  العمل للشباب
لتعزيز النمثو االقتصثادى وبنثال القثدرات البشثرية، مشثيرا إلثى الثدور الثذى تلعبثى الشثركة فثى ننثام شثبكات النقثل فثى 

يسثاهم فثى خفثل تكثاليف النقثل، ويقلثل  مصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديديثة، والثذى
من الضغط المروري، ويحثد مثن حثواد  الطريثق، موضثحا أن التوسثع فثى نقثل البضثائع بالسثكك الحديديثة يسثهم فثى 

 .زيادة الكفالة والسرعة ويضمن الحفان على البيئة
 

ت لتوليثد الطاقثة الشمسثية وذكر أن شركتى تراب فى االستثمار فى مجاالت الطاقة الُمتجددة من خال تنفيثذ مشثروعا
 .والطاقة من الرياح

 
وعقب ذلك، التقت الوزيرة ووزير النقل، مع المهندس طارق حسن، رئيس قطثا  ننثم النقثل والحلثول اللوجسثتية فثى 
شثثثركة سثثثيمنس اةلمانيثثثة، والسثثثيدج مصثثثطفى البثثثاجورى، المثثثدير المثثثالى للشثثثركة، حيثثث  تثثثم اسثثثتعرال عثثثدد مثثثن 

تها مثثع الشثثركة لضثثي المزيثثد مثثن االسثثتثمارات فيهثثا، وذلثثك عثثن طريثثق اسثثتخدام أحثثد  المشثثروعات التثثى يثثتم دراسثث
جثرار جديثد، بمثا  011االساليب التكنولوجية العالمية، اضافة إلثى العثرل المقثدم مثن الشثركة لتوريثد وتصثنيع عثدد 

 .يسهم فى دعم وتطوير مننومة السكك الحديدية فى مصر
 

ورة االهتمام بالتصنيع المحلى للمكونثات التثى تثدخل فثى السثكك الحديديثة، مثع وأكدت الوزيرة ووزير النقل، على ضر
 .االلتزام باستخدام احد  اساليب التكنولوجيا فى تنفيذ واقامة تلك المشروعات

 

 9/6/7102القاهرة في 

 

وزيرا االستثمار والتعاون الدولى والنقل يبحثان مع "جنرال اليكتريك" 

 و"سيمنس" عروض لتطوير سكك حديد مصر


