
 
 

 

  
اون بروتوكول م،2017 اغسطس 6 االحد اليوم، صباح الدولى، والتعاون االستثمار وزيرة نصر، سحر الدكتورة وقعت ع تع دكتور م د ال ر شاكر، محم اء وزي ول الكهرب  بروتوك

اون ر تع ي أحد تطهي ة الضبعة لمحطة المخصصة األراض احل النووي ي الشمالي بالس ة الغرب ون 2 بقيم ه، ملي واء بحضور جني و عالء الل د، اب افظ زي روح، مح ا مط ت كم  وقع
ت /السيدة  مع الوزيرة ان، جاني دير هاكم ذى الم ك التنفي ة اإلعمار إلعادة لألوروبى للبن ة والتنمي وب لمنطق ل المتوسط وشرق جن يم والممث د المق اهرة، الجدي ا بالق وفير اتفاق  لت

 .الكهرباء وزير بحضور دوالر، مليون 1.9 بقيمة) IFRS( المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير تطبيق في مصر لكهرباء القابضة الشركة لمساعدة فنى دعم منحة

ة الضبعة لمحطة المخصصة األراضي أحد لتطهير هو المتجددة والطاقة الكهرباء وزارة مع التعاون بروتوكول أن الوزيرة، وأكدت ي الشمالي بالساحل النووي غ والتي الغرب  تبل
دان، ألف ١١ حوالي آي ٫هكتاًرا ٤٫٥٣٣ مساحتها ك ف اًءا وذل ى بن رئيس السيد توجيهات عل د /ال اح عب ر من باالسراع السيسى، الفت ي الشمالي الساحل تطهي ام من الغرب  ألغ
 .للشباب عمل فرص وتوفير المصريين، معيشة بجودة االرتقاء فى تساهم هامة قومية مشروعات تنفيذ في للبدء حروب ومخلفات

ال في الالزمة الجهود لبذل التام الوزارة استعداد إلى الوزيرة وأشارت ام المضاد العمل مج دة استثمارات لضخ لأللغ وفير جدي ق الغربي الشمالي بالساحل عمل فرص وت  لتحقي
 .وأولوياتها المصرية الحكومة خطة مع يتوافق مما ٫المنشود، التنمية

ى والحصول واالستثمار، التنمية فى مطروح لمحافظة الشاملة االستراتيجية تدعم الوزارة أن الوزيرة، وذكرت ة منح عل ى تساهم مختلف ام ف وات قي ر المسلحة الق ة بتطهي  منطق
 .المشروع هذا دعم فى للمساعدة االلغام، إلزالة الوطنى المركز بتأسيس الوزارة  قيام إلى اضافة االلغام، من الغربى الشمالى الساحل

وزيرة، وأكدت ون اصبحوا المستثمرين من عدد أن ال ى يرغب دة استثمارات ضخ ف ى جدي ة تحرك ظل فى مطروح محافظة ف ة القامة الحكوم ى اساسية بني ذه ف  المحافظة، ه
 .المستثمرين جذب فى تساهم

ى البنك مع الموقع لالتفاق بالنسبة أنه الوزيرة، وأوضحت ة، اإلعمار العادة األوروب د فهو والتنمي ام مشروع يع ذه وسيتم ه ل من تنفي اء القابضة الشركة قب ا مصر لكهرب  مم
يخلق را س ً  أث ا ى ايجابي اع، عل ى القط ل ف رص ظ اء وزارة ح ى الكهرب ق عل ة تطبي فافية الحوكم ق والش ايير وف ة، المع ث الدولي ر حي اع يعتب اء قط ن الكهرب ر م ات أكب  القطاع

 .  للمواطنين أفضل كهرباء خدمات توفير في تساهم مشروعات لتنفيذ دوالر مليون 190 بحوالي البنك من المستفيدة

ي القطاعات وتضم متنوعة والتنمية، اإلعمار العادة األوروبي البنك مع التعاون محفظة أن الوزيرة، وذكرت ة تشكل الت  معيشتهم مستوى تحسين في وتساهم للمواطنين أولوي
ا من ونحرص الصحي، والصرف الكهرباء مثل ى جانبن رى للمحافظات الخدمات إيصال عل ر والق اً، األكث ة احتياج ى الفت اون محفظة أن إل ع التع ك م ى وصلت البن ار 2.7 إل  ملي

ى كبيرة طفرة حدثت البنك، فى عمليات لدولة مصر تحويل منذ أن مؤكدة مشروعا، 47 لتنفيذ يورو ة ف ين العالق ك، مصر ب ى والبن امج دعم على حرصه ظل ف  االقتصادى البرن
 .الدولية التمويل مؤسسات كافة من بدعم يحظي الذى

ديها التى القطاعات من اصبح مصر فى الكهرباء قطاع أن الوزيرة، وأوضحت المى، المستوى على نجاح قصة ل دى الع ة ل ة، المؤسسات كاف ن أن إلى مشيرة الدولي  ضمن م
 .الكهرباء قطاع دعم فى الخاص القطاع مشاركة االقتصادية االصالحات

اق أول المقبل األسبوع توقيع سيتم أنه الوزيرة، وأعلنت ين اتف ة اإلعمار العادة األوروبى البنك ب دعم والتنمي ون 60 بقيمة الخاص القطاع ل ة من  دوالر ملي ون 500 قيم  ملي
 .الخاص القطاع لدعم البنك سيخصصها  دوالر

اء، وزير شاكر، محمد الدكتور وتقدم دير بالشكر الكهرب وزيرة، والتق ى لل ع عل ول توقي ر الخاص البروتوك ا ستقام ارض بتطهي ام، من الضبعة محطة عليه ى مشيرا االلغ ه إل  أن
 .الضبعة محطة اقامة أجل من االلغام، من الغربى الشمالى الساحل اراضى لتطهير المصرية الدولة تبذلها التى الجهود اطار فى يأتى

ى جهودها على للوزيرة، وتقديره شكره عن مطروح، محافظ زيد، ابو عالء اللواء وأعرب ر دعم ف ام، المصابة األراضى تطهي  االستثمارية المشروعات من عدد واقامة بااللغ
 .النووية الضبعة مشروع اقامة أجل من الجهود كافة بذل تم أنه إلى مشيرا المحافظة، فى

ة اإلعمار إلعادة لألوروبى للبنك التنفيذى المدير هاكمان، جانيت واشادت ة والتنمي وب لمنطق ل المتوسط وشرق جن يم والممث د المق اهرة، الجدي اون بالق ين بالتع ك، مصر ب  والبن
 .الكهرباء قطاع فى خاصة لمصر االقتصادى البرنامج دعم على البنك حرص إلى مشيرة

ة في   2017/ 8 /6 القاه
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