
 لقاء مع نائب سفير كازاخستان 

 2021من يناير  26يوم الثالثاء الموافق  

 

عقد األستاذ/ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين لقاء مع السيد المستشار/  

Yerbolat Zharkynbaiuly    الجمعية بين  التعاون  أوجه  لبحث  بالقاهرة  كازاخستان  سفير  نائب 

 . بمقر الجمعية بالجيزة.  2021يناير   26، وذلك يوم الثالثاء الموافق والسفارة

 

 تم التطرق إلى النقاط التالية خالل االجتماع:  

 األستاذ محمد يوسف 

  10  من  بالقاهرة، حيث تمتد العالقات ألكثرسفارة كازاخستان  بالتعاون مع    تسعد الجمعية دوما •

 . سنوات 

إلى • الشكر  بإرسالالجانب    تقديم  لمبادرته  المصر    إلىوفد    الكازاخي  في  مؤتمر  للمشاركة 

  في شرم الشيخ   2021فبراير    7  إلى  5من  الذي تنظمه سفلرة كازاخستان بالقاهرة  قتصادي  اإل

 .شرم الشيخ كمقصد سياحي في كازاخي فرصة جيدة للجانب ، وهي  رغم ظروف كورونا

في تصدير الموالح   تم اقتراح استغالل فرصة أن هناك رحلة طيران يومية مباشرة بين البلدين •

المنتجة    المصرية  يمكن تحديد موعد مع أحد الجهات كما    أخرى إلى كازاخستان،  وسلع مصرية  

 . كازاخستان ىلألسماك لبحث كيفية تصدير األسماك إل

ام السفارة باقتراح أحد منظمات األعمال المماثلة الكازاخية للتنسيق وسهولة  تأمل الجمعية في قي •

مع هذه   Zoomالتواصل بين مجتمع األعمال في البلدين، ويمكن عقد اجتماع عبر خاصية الـ  

  الجهة

اقتراح بتشكيل وفد مصري إلى كازاخستان لعقد اجتماعات مع مجتمع األعمال الكازاخي على   •

   المشتركة التي ستعقد بين البلدينكومية اللجنة الح هامش

 دعوة إتحاد البنوك والصناديق اإلستثمارية المصرية الكبري للحضور   •

 

  Yerbolat Zharkynbaiulyالسيد 

 لجمعية  تعقدها افاعليات  أيةللتعاون الفعال مع الجمعية والمشاركة في  تسعى السفارة دوما •

في شرم   2021فبراير    7  إلى  5تنظيم مؤتمر إقتصادي من  بالقاهرة بسفارة كازاخستان تقوم   •

من  الشيخ مكون  كازاخي  وفد  سيصل  حيث  برئاسة    150،  الخارجية  شركة  وزير  مساعد 

 –   ختصاص وزارة الخارجيةامن  في كازاخستان  جذب اإلستثمارات الخارجية    -الكازاخي  

 الكازاخية.  سيشارك نائب وزير التجارة وهيئة اإلستثمار كما 



صناعة  الغذائية و  والصناعات الزراعة    لب القطاعات التي يعمل بها الوفد الكازاخي تتمثل فيأغ •

 السيارات والتعليم والمنتجات البترولية 

البنك اإليجابية لالقتصاد المصري من جانب  تقييمات  القتصادي في مصر والالوضع اب  اإلشادة •

في    منطقة الشرق األوسطفي  المرتبة األولى  مصر    ، حيث تحتلالنقد الدولي  وصندوقالدولي  

 األجنبية  جذب اإلستثمارات 

السياحة األوكرانية، كما أن هناك رحلة  بعد  في مصر    الكازاخية المرتبة الثانيةالسياحة  تحتل   •

 طيران يومية مباشرة بين البلدين.

حيث يتم نقل  نقل البضائع على متن طائرة الركاب بين كازاخستان واإلمارات تنفيذ مقترح  تم •

الطازج البلدين،    ةاللحوم  مصر  بين  مع  التجربة  تكرار  والفواكه  ويمكن  لألسماك  بالنسبة 

 والخضراوات 

عل • األعمال  رجال  كبار  أحد  يرأسها  األعمال  لرجال  الوطنية  فور  ىالغرفة  وله  بقائمة  س 

لعقد  الغرفة لتحديد موعد  كازاخية، ويمكن للسفارة أن تتواصل مع  جهات  عدة  تصاالت مع  ا

، على أن يتم دراسة توقيع مذكرة تفاهم  الحقا  بين الجمعية والغرفة    Zoomلقاء عبر خاصية الـ  

 بين الجهتين 

لقاء  يمكن   • البلدين  عقد  اللجنة   على هامش اجتماعات في كازاخستان  بين رجال األعمال في 

إتفاقية    15أكثر من    نعقادها توقيعقد هناك، والتي من المتوقع أن يتم أثناء االتي ستعالحكومية  

   بين البلدين.

عدة شركات  والذي يضم في عضويتهالدولي  األستانةمركز يمكن عمل عرض تقديمي حول  •

، ويمكن للشركات المصرية أن تكون مصارفوالمالية  الوراق  األ  تعمل في مجاالت عديدة منها

 عضوا فيه  

 

 


