
 

مع   لقاء  الجمعية  أرسين  برئاسة  روماني  وفد عقدت   الشركات   من   ومجموعة   نيامتس   مقاطعة  رئيس  ايونيل 

  بمقر   ٢٠٢١  سبتمبر  ٢٠  االثنين الموافقيوم  و ذلك    والغاز   والبترول  واألثاث   النسيج  قطاعات   في  الرومانية

 . بالجيزة المصريين األعمال رجال جمعية

 

مجموعة من  قد حضر  ترأس اللقاء الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس األعمال المشترك، و

اللقاءالرومانية    نيامتس  الشركات الكبرى من محافظة   نائب رئيس مجلس    كما حضر  الدكتورة أمنية فهمي 

 .شريف الشافعي ممثل عن الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةالسيد األعمال المشترك و

 

بالتعاون مع مصر والجهود المبذولة   نيامتس  وفي بداية اللقاء أشاد السيد إيونيل أرسين ، رئيس مجلس محافظة  

 .ة حجم التجارة بين البلدينمن الجانبين لتوطيد الشراكة في زياد 

 

واضاف أرسين، ان جمهورية مصر العربية هي أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لرومانيا في منطقة أفريقيا  

 .ا تأتي رومانيا من بين أكبر خمس دول مصدرة للحبوب موالشرق األوسط، حيث تعد أكبر مستورد للقمح، في

 

امة شراكة حقيقية لشركات التشييد والبناء للعمل في المشروعات القومية  كما أشار إلى إمكانيات البلدين في إق 

  .والتنموية خاصةً في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق الجاري العمل بها حاليًا في مصر

 

من جانبه قال الدكتور احمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس األعمال المشترك ان المجلس يعتزم القيام  

 .ة عمل الي رومانيا خالل الفترة القادمةبرحل

 

كما رحب رئيس الجانب المصري بدعوة رئيس مقاطعة نيامتس لتشكيل وفد لزيارة المقاطعة للتعرف على  

في   األعمال  منظمات  احدى  مع  تعاون  بروتوكول  وتوقيع  المختلفة  القطاعات  في  المشتركة  التعاون  فرص 

 .المقاطعة

 

فهمي نائب رئيس المجلس الروماني الي أهمية العالقات المصرية الرومانية والتي الدكتورة امنية    وقد أكدت 

عام، مؤكدة أن هناك فرص للتعاون المشترك في قطاع المنسوجات و الصناعات الصغيرة    ١٥٠تمتد الكثر من  

 .والمتوسطة والسياحة وخاصة السياحة العالجية

 

اللقاء ناقش الجانبان فرص التجارة واالستثمارات والتعاون بين مجتمع األعمال في مقاطعة    نيامتس وخالل 

المجاالت  من  العديد  في  شراكات  بتطوير  اهتمامهم  األعمال  رجال  أبدى  كما  مصر،  في  األعمال  ومجتمع 

ج المعدات لصناعة النفط والكيماويات  االقتصادية التي تمتلك فيها البلدين منافع اقتصادية متبادلة، ومنها إنتا

 .والبتروكيماويات، وتصنيع المنسوجات، وتصدير الحبوب والمنتجات الحيوانية، والمنتجات الخشبية
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