
 

ندوة افتراضية حول فرص التعاون المشترك في مجاالت االستيراد والتصدير لقطاع األغذية  

 السفير البيالروسي بحضوروالحاصالت الزراعية 

 2022يونيو  21يوم الثالثاء الموافق 
 

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين بالتنسيق مع سفارة بيالروسيا بالقاهرة، ندوة افتراضية حول فرص  

التعاون المشترك في مجاالت االستيراد والتصدير لقطاع األغذية والحاصالت الزراعية بمشاركة السفير  

  .شركة ورجال األعمال المستوردين والمصدرين من الجانبين  40البيالروسي ونحو 

 

بهذه الندوة االفتراضية بين  ورحب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال المصريين، 

 .فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص  الشركات المصرية و البيالروسية بهدف

 

سيرجي تيرتنتييف السفير البيالروسي بالقاهرة، أن بالده تدعم دفع التعاون مع القطاع   معالي السفير  قال

والحاصالت الزراعية وخاصة الفاكهة والخضر في    االغذية الخاص المصري في مجال استيراد وتصدير 

 .وكرانيةزمة الروسية األظل االثار المترتبة علي األ 

 

هرة علي أتم االستعداد لمساعدة المستثمرين والمصدرين المصريين  أن السفارة البيالروسية بالقا  علىوأكد 

في حل المشكالت التي تواجه تعزيز التجارة البينية وفي وصول المنتجات المصرية إلي االسواق الهامة،  

مشيراً إلي توافر فرص تصديرية من بيالروسيا لعدد من المنتجات الغذائية ومنها االسماك واللحوم  

 .والزيوت 

 

مدير المركز الوطني للتسويق، ، إلي أن هذا اللقاء يمثل نقطة االنطالق   نيكوالي بوريسيفيتش السيد   وضح وا

 .لتأسيس تعاون متبادل المنفعة بين رجال األعمال المصريين والمركز الوطني البيالروسي 

 

بالتعاون مع  رحب المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال األعمال المصريين،  كما

السفارة البيالروسية للعمل في زيادة صادرات القطاع الزراعي وذلك في ضوء أهتمام القيادة السياسية  

والحكومة المصرية بالمشروعات القومية في هذا القطاع مثل المشروع القومي لزراعة مليون ونصف فدان  

 .صوب زراعية ومشروع مستقبل مصر للزراعات المستدامة

 

بفضل تلك المشروعات القومية للتنمية الزراعية نجحت مصر في الوصول إلي شبة االكتفاء   وأوضح أنه 

الذاتي لزراعات السكر والقمح، كما يوجد احتياج وفرص استثمارية لزراعات االقماح والحبوب مثل الذرة  

موا كبيراً  وايضا المحاصيل الزيتية، مؤكد أن صادرات قطاع الحاصالت الزراعية المصري يشهد سنويا ن

 .سواء للمنتجات الطازجة أو المجمدة

 

، دعا رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية وعضو جمعية رجال األعمال عبد الحميد الدمرداش ثم 

 .إلي تشجيع توطين االستثمارات البيالروسية في مصر في مجاالت التنمية الزراعية 

 

 



 

 

تسهيالت للمستثمرين للمشروعات القومية الزراعية خاصة في  أن الحكومة توفر كافة الضمانات وال واشار

الف   70االستزراعي السمكي والحاصالت الزراعية، موضحا أن صادرات مصر للحاصالت الزراعية بلغ  

 .مليون دوالر ومنها البطاطس والعنب والبصل  8بقيمة    2021طن في  

 

ولالطالع على العروض التقديمية  معلومات االتصال  بقائمة المصدرين والمستوردين البيالروسيين  مرفق 

البيالروسية يرجى الضغط على الرابط التالي:  

ushttps://drive.google.com/file/d/1N4KPY48ysryhbelDaQ2qdm_lI2bc7m1g/view?

p=sharing 
 

Organization Sphere Contact e-mail 

Exporters 

JSC «Milkavita» 

https://milkavita.by/en/ 

Whole milk products, 

cheese, butter, powdered 

milk products, yoghurts 

and desserts.  

timoshenko@milkavita.by 

 

OJSC «Slutsk Cheese 

Making Plant» 

https://complimilk.com/en/ 

 

Milk, cheese, powdered 

milk products, butter. 

ved@slsk.by 

 

OJSC «Rogachev Tinned 

Dairy Industrial Complex» 

https://www.rmkk.by/ 

 

Canned milk food, cheese, 

whole milk products, dairy 

products for children, 

butter. 

nwla87@mail.ru 

 

Branch «Lepel MKK» JSC 

«Vitebsk meat-packing 

plant» 

http://lepelka.by/en/front/ 

 

Powdered milk products, 

butter, milk, curd. 

lepelsbyt@gmail.com 

 

OJSC «Polotsk Dairy Plant» 

https://www.polotskmilk.by/

en/ 

Milk, yoghurts, sour 

cream, curd, powdered 

milk products, 

mayonnaises, butter. 

polotskmk.ved@mail.ru 

 

JSC «Postavy Dairy Plant» 

http://www.moloko.by/en/ 

 

Milk, butter, cheese, sour 

cream, cream. 

ved_post_milk@mail.ru 

 

PC «Moloko» Vitebsk 

https://vkmp.by/ 

 

Milk, cream, butter, sour 

cream, cheese, yoghurts. 

moloko@vkmp.by 

 

JSC «Gomel Fat Factory» 

https://www.gjk.by/ 

Seed oil. marketolog@gjk.by 

sudarev@gjk.by 
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OJSC «Zhabinka feed mill» 

http://www.belkorm.by/eng 

Mixed fodders for 

agricultural animals and 

poultry, dry food for dogs, 

cats and fish. 

export@zhivkorm.by 

 

State Assosiation «Holding 

managing company 

«Concern 

Brestmiasomolprom» 

https://brestmmp.by/en 

 

 

One of the largest 

corporations of the meat 

and dairy industry in the 

Republic of Belarus. 

market@brestmmp.by 
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