
ن تناقش مع وفد روسي فرص تنمية األعمال   جمعية رجال األعمال المرصيي 

روسيا  جمهورية  ي 
فن كات  والشر األعمال  رجال  من  وفد   ، ن المرصيي  األعمال  رجال  استقبلت جمعية 

ن البلدين وعىل  ىمستو  االتحادية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بي 

ن والروس.  ن رجال األعمال المرصيي  اكات بي   الشر

 

ي مرص بالتعاون مع  
ي دراسة الفرص االستثمارية والتجارية فن

كات الروسية، رغبتهم فن وأكد وفد الشر

، حيث ضم الوفد   ن كاء مرصيي  ي قطاعات متنوعة منها األبواب، و   8شر
كات تعمل فن مداد إنظمة  أشر

ت غاز السيارات، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، سطوانا إالطاقة لمعدات البنية التحتية، و 

ونيات، ومحوالت الطاقة الشمسية،  أو  سطوانات نقل الغاز،  إنظمة المراقبة، وتصنيع وتطوير اإللكتر

ها . إل طفاء واإل نظمة ومعدات اأنظمة الفحص، و أوتصنيع وتوريد    ضاءة وغت 

 

إن    ، ن المرصيي  األعمال  رجال  جمعية  عضو  رشاد  حمدي  المرصي  وقال  االقتصادي  التعاون  دفع 

المعلومات حول  المتبادلة وتبادل  الزيارات  أن  للبلدين، كما  ورة  المرحلة يمثل ضن ي هذه 
الروسي فن

ة اساسية لتنمية وتعزيز حركة التجارة واالستثمار المباشر للبلدين.  ن  الفرص المتاحة تعد ركت 

 

ي التعاون  وأضاف رشاد، أن هناك رغبة قوية من رجال األعمال والقط
اع الخاص المرصي والروسي فن

الثنائية   اكات  الشر وتعزيز  ك  التبعات   ىالمستو   عىلالمشتر من  للتخفيف  واالستثماري  التجاري 

 زمة العالمية. االقتصادية لأل

 

أن جمعية رجال األعمال تربطها مع منظمات األعمال حول العالم العديد من االتفاقيات    إىلشار  أو 

ي مجال ال
اكات مع منظمات  والتعاون فن ي مرص، ومن بينها شر

وي    ج للفرص التجارية واالستثمارية فن تر

من   أكتر  لنحو  تمثيلها  عن  فضال  روسية  القطاعات   400أعمال  مختلف  ي 
فن يعملون  أعمال  رجل 

ي مرص. 
 االقتصادية فن

 

بالضبعة، وإنشاء   النووية  المحطة  وع  ، مشر الروسي المرصي  التعاون  أن من أهم مجاالت  وأوضح 

رسال جميع البيانات إة صناعية روسية بالمنطقة االقتصادية لقناة السويس، الفتا أنه سيتم  منطق 

ي  
ي ترغب فن

كات الروسية التر اكات مع القطاع الخاص المرصي لكافة  إوالمعلومات عن الشر قامة شر

كات األعضاء.   شر


