
 مصريالجانب الإجتماع 

 مجلس األعمال المصري الروماني

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماعاً للجانب المصري لمجلس األعمال 

وذلك في ، أحمد السكري رئيس الجانب المصري الدكتور/ برئاسةالمصري الروماني 

 بمقر الجمعية. 2018يوليو  15 الموافق يوم األحدالساعة الثانية بعد ظهر

في البداية قدم الدكتور/ أحمد السكري الشكر للمهندس/ حسن الشافعي عضو مجلس 

خالل الفترة الماضية مؤكداً إدارة جمعية رجال األعمال المصريين على رئاسته للمجلس 

نه سيعمل على الحفاظ على المجهودات التي قام بها خالل الفترة السابقة على أ

 واستكمالها 

النظر في تفعيل التوصيات وهي: عة من النقاط الهامة اإلجتماع مجمووقد ناقش 

الصادرة عن "منتدى االعمال المصري الروماني بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة 

برومانيا  2017يوليو  28إلى  25االستثمار والتعاون الدولي" الذي عقد في الفترة من 

وزير بيئة  Ilan Lauferوكذلك "منتدى االعمال المصري الروماني بحضور السيد/  

 األعمال والتجارة وريادة األعمال الروماني" والذي عقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي

 مايلي: إلىخالل االجتماع  اإلشارة توقد تم

جذب االستثمارات الرومانية لمصر وتعزيز التبادل التجاري هو هدف المجلس  .1

 – المبيدات – االسمدة – السياحة – األدوية: هاومن أهم فى مختلف القطاعات

 اللحوم الحية.

فكرة إنشاء شركة مساهمة مصرية تعمل على تعزيز اإلستثمار والتجارة بين مصر تم طرح  .2

في عدة مجاالت ذات األهتمام المشترك وعلى رأسها اللحوم الحية واألدوية ورومانيا 

 .ومجاالت اخرىوالسياحة 

أن قطاع السياحة يأتى فى مقدمة أولويات خطة على  الدكتور/ أحمد السكري أكد .3

لمصر بواقع  يسائح رومان مليون 3جذب  المستهدفالمجلس الجديدة حيث من 

 مليون سائح. 30إلى  20عددهم من  % من إجمالى عدد السائحين البالغ10

حقق المجلس نجاحات كبيرة على مستوى تعزيز العالقات بين مجتمع األعمال  .4

المصرى والرومانى وزيادة االستثمارات المشتركة ونمو التجارة البينية إال أن 

 نتائج هذه الجهود قد ال تظهر حالياً نتيجة للظروف االقتصادى فى مختلف الدول.



تور/ أحمد السكري تنظيم رحلة عمل لرومانيا للجانب المصري وذلك اقترح الدك .5

 في بداية شهر سبتمبر المقبل.

 المصريين، جمعية رجال األعمالمجلس إدارة حسن الشافعى عضو  /المهندس وقد أكد

 يأن االقتصاد المصروخاصةً مجلس ال لتنشيط فعالياتالوقت قد حان نه أعلى 

 بما يؤدي إلىل القطاع الخاص فى البلدين ؤفى تحسن مستمر ويدعو لتفا يوالرومان

في  من الممكن أن تستعين بالخبرة الرومانيةمصر كما أن  زيادة التجارة واالستثمارات.

 .مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

، أن الجمعية ستعد مذكرة تفصيلية جمعيةلمحمد يوسف المدير التنفيذى ل ضاف السيد/وأ

قيام  وفى مقدمتها إجتماع الجانب المصري بالمجلسبأهم التوصيات التى خرج بها 

الجانب المصري باللجنة المشتركة المصرية الرومانية بمطالبة الجانب الروماني بتسهيل 

وقيام بدون أي شروط  إصدار تأشيرات دخول لرجال األعمال المصريين لرومانيا

الحكومتين المصرية والرومانية بالتفاوض على إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين 

ثر إيجابي على حركة التجارة واإلستثمار أالقاهرة وبوخارست لما في ذلك من 

  .والسياحة


