
وفد من المصنعين الروس المتخصصين في انتاج االالت والمعدات الثقيلة الغراض الزراعة  اجتماع مع 

 2022يونيو   22يوم االربعاء الموافق   والصناعة وانشاءات الطرق

 

جمعية رجال األعمال المصريين، وفد من المصنعين الروس المتخصصين في انتاج االالت  عقدت 

زيز  والمعدات الثقيلة الغراض الزراعة والصناعة وانشاءات الطرق، حيث بحث الجانبان فرص التعاون لتع

 .الشراكة بين القطاع الخاص ورجال األعمال بالبلدين

 

ورحب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين، بزيارة الوفد الروسي  

 .لمصر ولجمعية رجال األعمال لفتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص 

 

  ت ين شاركت بأسم مصر في منتدي سان، إلي أن جمعية رجال األعمال المصري الدكتور محمد يوسف واشار 

 .في موسكو يونيو الماضي بجانب العالقات المتميزة بين البلدين علي كافة المستويات  بطرسبرج

 

، فرص ومزايا السوق المصرية والقطاعات االستثمارية الواعدة  الدكتور محمد يوسفاستعرض كما 

وفرص الشراكة بين القطاع الخاص لتنفيذ خطط    لالستثمار المصري الروسي واستهداف اسواق افريقيا،

الدولة للتوسع في المشروعات القومية في الزراعة والتنمية العمرانية واالنشاءات والطرق حيث تسهدف  

فضال عن فرص لالالت والمعدات   %17مدينة جديدة وذكية لزيادة مساحة العمران إلي  40الحكومة  

 .صف فدان والتصنيع الغذائي والصناعات الهندسية وغيرهاالخاصة بالزراعة واستصالح المليون ون

 

 

رئيسة الوفد،   الرابطة الروسية لآلالت والمعدات المتخصصة مدير  إليزاروفا اال السيدة من جانبها اشارت 

إلي أهمية تعزيز الشراكة بين منظمات األعمال بالبلدين لدعم تصدير الصناعات الروسية لآلالت والمعدات  

الالزمة في قطاع الزراعة ومعدات انشاء الطرق والمنتجات الهندسية والغذائية، مؤكدة رغبة عددا من  

 .السوق المصرية من خالل ايجاد شريك ومستثمر مصري الشركات الروسية في الدخول واالستثمار في

 

المستشار التجاري الروسي في مصر، إلي العالقات القوية التاريخية بين   نائب  السيد أليكسي تيفانيان  وأشار

مصر وروسيا فضال عن التعاون المشترك في تنفيذ المشروعات القومية والكبري واالستراتيجية للبلدين،  

ة علي توطيد العالقات االقتصادية ومستعدة لتقديم المساعدة  الفتا إلي أن السفارة الروسية بالقاهرة حريص

 .لبناء الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين 

 

وخالل اللقاء استعرض الجانبان مجاالت العمل وفرص التعاون المشترك في القطاعات التي يمثلها الوفد  

تجفيف ومعدات االعالف وتصنع  الروسي وهي االالت والمعدات الخاصة بالصوامع ومعالجة الحبوب، وال

 .الجرارات الزراعية، ومعدات الرش والكيماويات والنظافة، وتصنيع اجزاء من اللودرات 


