
 

 

 

 بمقر الجمعية  2021أكتوبر  28اجتماع مع وفد روماني يوم الخميس الموافق 

 

 

 السيدة برئاسة نائبة وزير االقتصاد وريادة األعمال والسياحةاجتماعا مع وفد روماني عقدت الجمعية 

ايليو ستوكلوزا رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست بحضور المهندس حسن   و السيددانيال نيكولسو،

الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال والدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس 

 ألعمال المصري الروماني، والدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بمجلس األعمال المشترك ا

 

استعرض الجانب المصري والروماني فرص التعاون المشترك، وخطة عمل المجلس المشترك، كما ناقش  

ات االقتصادية والتعاون من أجل تحقيق االستفادة الجانب المصري وضع رؤية للتحرك نحو دفع العالق

 .القصوى لمجتمع األعمال من الشراكة المصرية الرومانية والعالقات المتميزة بين البلدين

 

ورحب المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، بزيارة الوفد  

تعاون ومجاالت االستثمار والتجارة، باإلضافة إلى الروماني لمصر والعمل المشترك للترويح لفرص ال

 .االتفاق على التعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

وقدم الشافعي، نبذة عن االقتصاد المصري وما تم تحقيقه من إنجازات والتطورات االقتصادية والفرص 

يارات، والطاقة المتجددة والبترول والغاز، االستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات خاصةً في صناعات الس

وإعادة التدوير ومحطات تحلية المياه والزراعة واالالت الزراعية باإلضافة إلى السياحة والسياحة 

 .العالجية

 

الرومانية علي إمكانية إقامة مصنع لتصنيع الجرارات   romarm تم االتفاق علي التباحث مع شركة وقد

 .صر علي هامش مشاركتها بمعرض اندكس بالقاهرة الشهر المقبلالزراعية في م

 

وأشار الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس األعمال المصري الروماني، الي أهمية 

التعاون الثنائي بين مجلس األعمال وغرفة تجارة وصناعة بوخارست في مجاالت تنمية األعمال ووضع  

قات والتعاون في مختلف القطاعات االقتصادية ذات األولوية واالهتمام المشترك خطة للتحرك نحو دفع العال

 .للبلدين

 

كما أضافت الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بالمجلس المصري الروماني، بأهمية  

الجامعات في التعاون في نقل الخبرات في المجال الطبي والتمريض باإلضافة إلى التعاون علي مستوي 

 .البلدين

 

أكدت دانيال نيكولسو نائبة وزير االقتصاد وريادة األعمال والسياحة الرومانية، أهمية تعزيز التعاون مع  و

الجانب المصري وتبادل الزيارات لدفع الشراكة المصرية الرومانية في مختلف المجاالت، مشيرة أنها  

 .ركة في جناح روماني للصناعاتنوفمبر المقبل للمشا  28ستزور مصر في 

 

 

 



 

 

ايليو ستوكلوزا رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست رئيس غرفة تجارة وصناعة   السيد أضافو 

٪ العام القادم ليصبح أكبر ناتج ٧.٥بوخارست، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الروماني إلي 

 .محلي في دول االتحاد األوروبي

 

 

 


