لقاء مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية
االثنين  28فبراير 2022
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية للمشاركة في منتدى األعمال العربي
– البرازيلي المقرر إقامته في ساو باولو في يوليو  2022وقد حضر االجتماع كل من السيدة فيرناندا بالتزار ،مديرة
العالقات الحكومية والمكاتب اإلقليمية بغرفة التجارة العربية البرازيلية والسيد مايكل جمال المدير اإلقليمي لمكتب
الغرفة بالقاهرة ،والسيدة رانيا هجرس مدير العالقات الدولية بمكتب الغرفة بالقاهرة ،و السيد االستاذ محمد يوسف
المدير التنفيذي للجمعية و السيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية و شئون االعضاء بالجمعية.
واستعرضت السيدة فيرناندا بالتزار ،مديرة العالقات الحكومية والمكاتب اإلقليمية بغرفة التجارة العربية البرازيلية،
مؤخرا.
أنشطة الغرفة وخطة العمل المستهدفة لمكتب الغرفة بالقاهرة الذي تم افتتاحة
ً
وأشارت إلى أن الغرفة تحتفل هذا العام بمرور  70عا ًما على تأسيسها وترغب في تحقيق المزيد من النجاحات على
مستوى العالقات العربية البرازيلية ،وسيتم إقامة منتدى للتعاون العربي  -البرازيلي خالل شهر يوليو .2022
ودعت بلتزار ،جمعية رجال األعمال المصريين إلى المشاركة في المنتدى بوفد من أعضاء الجمعية ،حيث من المقرر
حضور وفود من جميع الدول العربية ،بالتنسيق مع منظمات األعمال في كل دولة..
وأكدت بلتزار ،أن ا لغرفة ومن خالل مكتبها بالقاهرة ،ستنظم العديد من البعثات التجارية الترويجية سواء للقاهرة او
لساوباولو ،كما يعمل مكتب القاهرة علي إعداد المشاركة المصرية في معرض  APASوهو واحد من أهم وأكبر
المعارض التي تقام في أمريكيا الالتينية للسوبر ماركت وقطاع التجزئة ،ويقام خالل شهر مايو المقبل.
وأضافت أن المعرض فرصة جيدة للشركات المصرية للتعرف على احتياجات أسواق البرازيل واحتياجات
ً
فضال
المستهلكين ،التعرف على كيفية التعامل معها وتحديد القطاعات ذات األولوية للتعاون المشترك بين الجانبين،
عن تعريف الشركات البرازيلية بالمنتجات المصرية.
ومن جانبه رحب السيد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين ،بدعوة الغرفة للمشاركة
وحضور منتدى التعاون العربي البرازيلي خالل شهر يوليو القادم.
وأشار الى أهمية وجود توعية كافية وتوفير المعلومات الخاصة بالفرص التصديرية بين الجانبين خاصة في ظل وجود
اتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور في أمريكا الالتينية.
وعرض أن يكون هناك تنسيق بين الجمعية والغرفة للمشاركة في قمة المناخ ،المقرر إقامتها في شرم الشيخ ،وعقد
bussiness dialogueعلى هامش اعمال القمة.
واتفق الجانبين علي إعداد وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بما يساهم في توطيد العالقات االقتصادية بين مصر
والبرازيل خالل الفترة المقبلة على أن يتم توقيعها في أقرب وقت.

