
 
 

 

ت دكتورة قام ر، سحر ال رة نص اون االستثمار وزي دولي، والتع واء ال الء والل و ع د، أب افظ زي روح مح دد مط ن وع وم المستثمرين م بت الي  5 الس
ي الواعدة االستثمار فرص  لبحث  تفقدية بجولة 2017 أغسطس دمتها في مطروح محافظة ارض عل ة مشروع مق ك مصر، غرب تنمي ى وذل  ف

ة الدراسات استكمال فى الفورى بالبدء السيسى، الفتاح عبد /الرئيس السيد توجيهات لتنفيذ سريعا التحرك إطار دا للمشروع، التنفيذي  لوضعه تمهي
 .  التنفيذ موضع فى

ة استثمارية منطقة إنشاء حيث من المحافظة، لدى االستثمارية الفرص مطروح محافظ مع الوزيرة وبحثت ز -  جرجوب مرسى بمنطق ة مرك  النجيل
ة غرب -  ى مدين من مطروح مرس وير مشروع ض ر، غرب تط ذي مص ز إنشاء يتضمن وال المي، وسياحي اقتصادي مرك ات ع ة، وتجمع  عمراني

ز ة استشفاء، ومرك اء وإقامة لوجيستية، ومنطق ة تجاري مين ة بمركز جرجوب بمنطق ة غرب النجيل م، 75 بنحو مطروح مرسى مدين  ويهدف ك

 .المباشرة وغير المباشرة العمل فرص من اآلالف مئات لتوفير المشروع

ة وشهدت ارة الجول اطق زي ة من و قري ق اب المربع المرقي ذهبي، ب ذي ال د وال ن يع ر م اطق اكث زا المن ي تمي احل عل ر س ط البح ن المتوس ر  وم  اكب
ة بمصر العالمية الند ديزني مدينة غرار علي المشروعات  القامة السياحة الترفيهية  المناطق ار 2.5 بتكلف ً  دوالر، ملي ة وايضا ة منطق  سيدي  قري

ة السياحية االستثمار  فرص لبحث  بالضبعة، شبب ري لمشروعات والعقاري ة في للمساهمة تهدف كب د واتاحة السياحية التنمي  فرص من المزي
 .العمل

دا التنفيذ موضع مصر غرب مشروع لوضع مطروح محافظة مع سريعا تحركت الوزارة أن الوزيرة، وأكدت رئيس، السيد لتوجيهات تنفي  مشيرة ال
اخ تحسين على يعتمد واستثماريا اقتصاديا مركزا يكون المشروع أن إلى ي يساهم و االستثماري المن ي االقتصاد تنشيط ف ومي المحل  ويحقق والق

 .   العمل فرص من األالف وتوفير متكاملة، عمرانية وتنميه والزراعة كالسياحة االخرى القطاعات لكافه التنمية

ة الزيارات تكثيف أن الوزيرة، وذكرت ى الميداني أتى المحافظات إل التزامن ي راب مع ب وزارة اقت ى الشاملة االستثمارية الخريطة اطالق من ال  والت
 .  الالزمة األساسية البنية وتوفير والمرافق والقطاعات المحافظات كافة فى االستثمارية الفرص كافة تشمل

ه، من واء أشاد جانب و عالء الل د، أب اون مطروح محافظ زي م بتع دكتورة ودع دفع نصر، سحر ال ة ل ار مع وتواصلها بمطروح االستثمار عجل  كب
 . االستثمار خريطة علي مصر غرب تنمية مشروع وضع في الفعلي للبدء المستثمرين

ح ة أن وأوض رب منطق ر غ هد  مص ة ستش اء إقام وب، مين م جرج ة وتض ي المرحل اء االول يف انش دد رص راض، متع ا االغ دعم مم ر دور ي  مص
يرا االقليمى، ى مش ه إل دما أن دأ عن اء العمل يب دأ بالمين التوازي يب ل إنشاء ب ري والمشروعات المراح بح المحيطة االخ ة لتص ة مدين ة  عالمي  مدين

و ٥٤ من اكثر علي اقتصادى مركز و عالية تأمينية بقدرات عالمية سياحية را، كيل ذي االمر مت د ال ة مع مصر نصيب من تزي ة اقام  سياحية مدين
 .للدولة االقتصادي البناء في الزاوية حجر لتصبح عمل فرصة الف ٢٥ من اكثر توفير عن فضال المتميز الموقعها جمالية على ترتكز

  

ة في   2017/ 8 /5 القاه
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