
 
 
 أخبار مصر

 الموقع الرسمي التحاد اإلذاعة والتلفزیون

دكتور محمد سعد الدین رئیس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لـ”أخبار 
مصر”: مصر دولة غنیة بمواردھا وشبابھا ونحتاج الي إسلوب علمي في 
 توظیف قدرات المصریین حتي نستفید بالطاقات الالمحدودة

دكتور محمد سعد الدین رئیس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لـ”أخبار مصر”: مصر دولة  - 2017/03/09      
  غنیة بمواردھا وشبابھا ونحتاج الي إسلوب علمي في توظیف قدرات المصریین حتي نستفید بالطاقات الالمحدودة

 

 أجرى الحوار: أیمن عدلـــــي
 ھالة حربي

 

أكد الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات رئيس �جنة الطاقة أن 

مصر دولة غنية بمواردها وشبا��ا ونحتاج ا�� إسلوب علمي �� توظيف قدرات املصر��ن ح�ي �ستفيد 

لقدرات �� �افة املجاالت خاصة �عد بالطاقات الالمحدودة ونحتاج فقط إ�� من يكتشف هذه ا

 .النجاحات ال�ى تتحق �� ظروف و�يئة تكون صعبة �� �عض ألاوقات

وأضاف سعد الدين ما الذي يمنع مصر أن تكون بلد صنا�� وزرا�� خاصة أن مصر دولة تمتلك من 

مناخ جيد يؤلها امل��ات التنافسية ال�ى تجعلها دولة متقدمة �� �ل املجاالت وع�� سبيل املثال تمتلك 

 عن الطاقات الشبابية ال�ى �ستحوز ع�� أك�� من
ً
من  % ٦٠ألن تكون دولة زراعية وصناعية فضال

 .�عداد الشعب املصري 
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و�النسبة للمشروعات القومية قال: ما يحدث ع�� أرض الواقع من إقامة العديد من املشروعات هو بمثابة 

يحتاجها املسثمر ألاجن�ي فهناك خطط لهذه املشروعات ��  خلق بيئة مناسبة لإلستثمارات ألاجنبية ال�ى

مجاالت الطرق والنقل والصناعة والطاقة مما سي�ون لھ كب�� آلاثر ع�� أبناء الشعب املصري و�� القر�ب 

 .العاجل

 مع الدكتور محمد سعد الدين إبراهيم عضو  ” www.egynews.netأخبار مصر“موقع 
ً
 شامال

ً
أجرى حوارا

 :اتحاد الصناعات ورئيس �جنة الطاقة و�ان محور ا�حديث حول  مجلس إدارة

 مستقبل الصناعة املصر�ة �� ظل التحديات الاقتصادية؟– 

 كيف نجذب املستثمر ألاجن�ي إ�� مصر؟– 

 ماذا يجب ع�� املجموعة الاقتصادية خالل الف��ة املقبلة؟– 

 عي��ي؟م�ي تج�ي تلك القرارات ثمارها ويشعر املواطن بالتحسن امل– 

 م�ي يثق املستثمر الاجن�ي �� بيئة العمل �� مصر؟– 

 هل ترى أن �عض القرارات الاقتصادية �ان من ألافضل أن تؤجل؟– 

 هل ا�حل �� التسع��ة ا�ج��ية لضبط الاسواق؟– 

 مستقبل الطاقة �� مصر؟– 

 ماذا �ع�ي إكتشاف مصر أل�خم حقل غاز �� البحر املتوسط؟– 

 مصر؟روشتة النجاح �� – 

 


	دكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات لـ”أخبار مصر”: مصر دولة غنية بمواردها وشبابها ونحتاج الي إسلوب علمي في توظيف قدرات المصريين حتي نستفيد بالطاقات اللامحدودة

