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2016التقرير السنوي   
 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



 الفهرس

          الفصل األول

  المقدمة

 2016نشاط الجمعية لعام 

  : مجلس اإلدارة أوال 

 للجان التخصصية: ا ثانيا 

  : مجالس األعمال المشتركة ثالثا 

    : نشاط الجمعية على المستوى الداخلي رابعا

 شئون األعضاءو : نشاط الجمعية على المستوى الخارجي خامسا

 : عشاءات العملسادساً 

 الفصل الثاني

 6201المؤشرات االقتصادية لعام 

 توصيات عامة

  قروض والسلفيات واألوراق الماليةالودائع وال:  اوال  

 الموزانة العامة:  ثانيا 

 الميزان التجاري:   ثالثا 

 االستثمارات المحلية المنفذة:  رابعا 

  الناتج المحلي اإلجمالي : خامسا 

 الدين العام المحلي و الدين الخارجي: سادسا 

  ميزان المدفوعات:  سابعا

 الفصل الثالث

   2016عام اوراق العمل ل

 

 

 



 

 

 

 

 

 

األولالفصـــل   

6201نشاط الجمعية عن عام   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016التقرير السنوي                             
 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



 أوال : مجلس اإلدارة
 -من السادة: 2016تشكل مجلس اإلدارة في عام  

 

 المنصب االسم م

 رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ علي حلمي عيسى 1

 نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ فتح هللا فوزي  2

 أمين عام جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ عمرو حسن علوبة 3

 أمين صندوق جمعية رجال األعمال المصريين محمود خالد الدكتور/ طه 4

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ أحمد بلبع 5

 المصريينعضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال  المهندس/ حسن الشافعي 6

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين / شريف الجبليالدكتور 7

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين  عادل اللمعي/ األستاذ 8

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين مهندس/ مجد الدين المنزالويال 9

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قرة 10

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين الدكتور/ نادر رياض 11

 المستشار/ محمود فهمي 12
المستشار القانوني لمجلس إدارة جمعية رجال األعمال 

 المصريين

 

  المدير التنفيذي للجمعية. –محمد يوسف  واألستاذ/

 



 

 -ثانيا : اللجان التخصصية :
 كل من السادة: ورأس اللجان التخصصية 

 

 

 م  اسم رئيس اللجنة   سم للجنةا

 1 المهندس/ خالد حمزة اإلستيراد والجمارك

 2 /  حسن حسيناألستاذ والبورصاتالبنوك 

 4 / على القريعيالدكتور البيئة

 5 / محمود فهميالمستشار لتشريعات االقتصاديةا

 6 / فتح هللا فوزيالمهندس التشييد

 7 / مصطفى النجاريالمهندس التصدير

 8 / عــالء ديابالمهندس الزراعة

 9 / أحمد بلبعالمهندس السياحة

 10   وائل علما/ المهندس البحث العلميالصناعة و

 11 / مجد الدين المنزالوي المهندس الطاقة 

 12 / طه خالدالدكتور المالية

 13 الدكتورة / نيفين عبد الخالق التنمية المستدامة

 14  السيد / عادل عبده اللمعي ل النقـــ

 15 / عمرو شعيرةالمهندس تكنــولوجيـا المعـلومات



 ثالثا : مجالس األعمال المشتركة
 األعمال المشتركة كل من السادة: ورأس مجالس

 اسم رئيس المجلس اسم المجلس م

 األستاذ/ مصطفى إبراهيم مجلس األعمال المصري األسترالي  .1

  علي عيسى المهندس/ مال المصري األردنيمجلس األع  .2

 جمال العجيزي المهندس/ مجلس األعمال المصري األوكراني  .3

 الدكتور/علي القريعـــي مجلس األعمال المصري التايالندي  .4

 األستاذ/عادل عبده اللمعي مجلس األعمال المصري التركي  .5

 حسن الشافعي المهندس/ عمال المصري الرومانيمجلس األ  .6

 مصطفى األحول األستاذ/ مجلس األعمال المصري الشرق أفريقي  .7

 رؤوف غبور الدكتور/ مجلس األعمال المصري الكوري  .8

 أحمد سعد رجب الدكتور/ مجلس األعمال المصري المجري  .9

 ني برزيها المهندس/ اليونانيمجلس األعمال المصري   .10

 لجان داخلية

 أحمد منير عز الدين األستاذ/ لجنة تنمية العالقات مع الصين .11

 ملحوظه

 هيكلتهاالمجالس ينظر في اعادة تشكيلها وجميع 

 الصناعة التجارة ومن قبل وزارة 

 مرتب ابجديأ حسب اسم المجلسالجدول هذا 
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 2016اجتماعات اللجان التخصصية خالل عام 
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 7 ___ ___ 1 1 2 1 2 / خالد حمزةمهندسال والجمارك اإلستيراد لجنة

 ___ ___ 5 / حسن حسيناألستاذ والبورصات البنوك لجنة
___ ___ ___ 1 6 

 1 3 / علي القريعيالدكتور لجنة البيئة
___ ___ ___ ___ ___ 4 

 اإلقتصادية التشريعات لجنة
 2 / محمود فهميالمستشار

___ 
2 2 ___ ___ ___ 6 

 12 1 ___ ___ ___ ___ 4 7 / فتح هللا فوزيمهندسال لجنة التشييد

 7 ___ ___ 1 ___ 1 2 3 / مصطفى النجاريالمهندس التصدير لجنة

 6 / نيفين عبد الخالقالدكتورة المستدامة التنمية لجنة
___ 

___ ___ ___ ___ ___ 6 

 4 ___ ___ ___ 1 ___ 3 __ / عالء ديابالمهندس الزراعة لجنة

 3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 / أحمد بلبعالمهندس احةلجنة السي

 1 / وائل علماالمهندس العلمي والبحث الصناعة لجنة
___ 

___ ___ ___ ___ ___ 1 

/ مجد الدين المهندس لجنة الطاقة

 المنزالوي
3 1 ___ ___ ___ 1 ___ 5 

 __ / طه خالدالدكتور المالية لجنة
___ 

___ ___ 1 ___ ___ 1 

 2 / عادل اللمعياألستاذ النقل جنةل
___ 

___ ___ 2 ___ ___ 4 

 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ / عمرو شعيرةالمهندس المعلومات تكنولوجيا لجنة

 / لقاءات خارجية/ ندوات عامةمجموعات عمل

 نظمها قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية
__ 6 ___ 2 1 ___ ___ 9 

 75 2 1 6 6 5 18 37 المجموع



 
 2016الشخصيات المدعوة  في اجتماعات اللجان التخصصية عام 

 

 التاريخ المنصب اللجنة / المتحدثاسم الضيف م

 التشييد / هاني سري الدينالدكتور  .1
أستاذ ورئيس قسم القانون التجاري والبحري 

 2016يناير  11 جامعة القاهرة -بكلية الحقوق 

 والبورصات البنوك /علي شاكرالسيد األستاذ  .2
شركة العربي اإلفريقي  رئيس مجلس اإلدارة

 2016يناير  12 التمويليللتأجير 

 التصدير األستاذ/ حسام راجح  .3
البنك التجاري  رئيس قطاع المؤسسات المالية

 2016يناير  CIB 28الدولي 

 التصدير السيد األستاذ/ ياسر عبد هللا  .4
البنك  قطاع اإلئتمان والتسويق رئيس مجموعة

 2016يناير  CIB 28التجاري الدولي 

 2016يناير  CIB 28البنك التجاري الدولي  التصدير / تامر الزنداألستاذ  .5

 2016يناير  CIB 28البنك التجاري الدولي  التصدير / رشوان حمدياألستاذ  .6

 2016يناير  CIB 28البنك التجاري الدولي  التصدير / أبو المكارم الجندياألستاذ  .7

 البيئة / خالد أبو زيدالدكتور  .8
مركز البيئة  - ئيةالمدير اإلقليمى للموارد الما

 2016يناير  31 والتنمية لإلقليم العربى وأوروبا )سيدارى(

 اإلستيراد والجمارك األستاذ/ سعيد عبد هللا  .9
رئيس قطاعي االتفاقيات التجارية والتجارة 

 2016فبراير  1 وزارة التجارة والصناعة - الخارجية

 كاإلستيراد والجمار اللواء مهندس/ عالء عبد الكريم  .10
رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

 2016فبراير  1 وزارة التجارة والصناعة - والواردات

 الطاقة نالدكتور مهندس/ إبراهيم ياسي  .11
 المدير الفنى لمشروع تحسين كفاءة الطاقة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016فبراير   3

12.  Mr. Bruno Maes التنمية المستدامة 
UNICEF Representative in 

Egypt 14  2016فبراير 

 التنمية المستدامة داليا أبو سنة السيدة /  .13
Partnerships & Private Sector 

Specialist - UNICEF Egypt 14  2016فبراير 

 اإلستيراد والجمارك اللواء مهندس/ عالء عبد الكريم  .14
رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

 2016مارس  9 وزارة التجارة والصناعة والواردات

 2016مارس  13 والبناء التشييد لمقاولي المصري اإلتحاد رئيس التشييد العزيز عبد حسن/ المهندس  .15

 التصدير هللا عبد سعيد/ األستاذ  .16
 والتجارة التجارية اإلتفاقيات قطاعي رئيس

 2016مارس  14 والصناعة التجارة وزارة - الخارجية

 والبورصات البنوك / شرين القاضيالسيد األستاذ  .17
الشركة القابضة  - رئيس مجلس اإلدارة

Prime Group 2016إبريل  13 لألوراق المالية 

 التصدير / عبد الحميد دمرداشالمهندس  .18
رئيس المجلس التصديري للحاصالت 

 2016إبريل  28 الزراعية



 

 التصدير األستاذ/ هشام جزر  .19
إتحاد بالشعبة العامة للمصدرين  السكرتير العام

 2016إبريل  28 الغرف التجارية

 التصدير األستاذ/ حسام علوان  .20
الشعبة العامة للمصدرين  عضو مجلس اإلدارة

 2016إبريل  28 إتحاد الغرف التجاريةب

21.  Rodomir Djuric التصدير 

Senior Business Process 

Analysis Expert – TDMEP 

 التابع المحلية واألسواق التجارة تعزيز برنامج

 والصناعة التجارة لوزراة

 2016مايو  8

22.  Mr. Jan Tomczyk التصدير 

Trade Promotion and Facilitation 

Expert – TDMEP 

 التابع المحلية واألسواق التجارة تعزيز برنامج

 والصناعة التجارة لوزراة

 2016مايو  8

البنك المركزي مدير عام التعليمات الرقابية والبورصات البنوك / رنا بدويالسيدة  .23

 المصري
 2016مايو  10

 والبورصات البنوك / مروة الحصريالسيدة  .24
 إدارة التعليمات الرقابية مدير مساعد

 البنك المركزي المصري
 2016مايو  10

25.  
 لتسوية للوساطة العربي المركز ممثلي

 المنازعات

التشريعات 

 اإلقتصادية
 2016مايو  12 المنازعات لتسوية للوساطة العربي المركز

 2016مايو  16 رئيسة بحيرة ناصر البيئة / شيرين شوقيالدكتورة  .26

 التنمية المستدامة / يحيى الحسينيالدكتور  .27
 مسئول حوكمة الشركات بالشرق األوسط

 البنك الدولي -المؤسسة الدولية للتمويل 
 2016مايو  16

 2016مايو  IBS 16شركة  رئيس مجلس إدارة التنمية المستدامة / نهال بدويالسيدة  .28

 2016و يوني 27 وزيراإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التشييد المهندس/ مصطفى مدبولي  .29

 التشييد / إبراهيم إسماعيلالمستشار  .30

مستشار مجلس الدولة لوزارة اإلسكان 

وهيئة  والمرافق والمجتمعات العمرانية

 المجتمعات العمرانية الجديدة
 2016يونيو  27

 التشييد خالد محمود عباس المهندس/  .31
وزير اإلسكان والمرافق السيد مساعد 

 2016يونيو  27 لفنيةللشئون ا والمجتمعات العمرانية

 التشييد هاني يونساألستاذ/   .32
المستشار اإلعالمي لوزير اإلسكان والمرافق 

 2016يونيو  27 والمجتمعات العمرانية

 التشييد راندا المنشاوياألستاذة/   .33

اإلسكان والمرافق  وكيل اول وزارة

المشرف على مكتب و والمجتمعات العمرانية

 وزيرالسيد ال

 2016يونيو  27

 التشييد عاصم الجزارالمهندس/   .34

 ئة العامة للتخطيط العمرانييرئيس اله

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

 العمرانية

 2016يونيو  27



 التشييد كمال فهميالمهندس/   .35

 نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

 العمرانية

 2016يونيو  27

 التشييد طارق السباعيالمهندس/   .36

 نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

 العمرانية

 2016يونيو  27

 التشييد مازن حسن عبدهالمهندس/   .37

 نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات 

 العمرانية

 2016يونيو  27

 التشييد / ممدوح بدر الدينالمهندس  .38
 رئيس الشعبة العامة لالستثمار العقاري

 باتحاد الغرف التجارية
 2016يونيو  27

 2016يونيو  27 رئيس مجلس العقار المصري التشييد / عادل لطفيالمهندس  .39

 التشييد أيمن إسماعيلالمهندس/   .40
 رئيس مجلس اإلدارة

 ارية الجديدةشركة العاصمة اإلد
 2016يونيو  27

 2016يونيو  27 مجلس النواب رئيس لجنة اإلسكان التشييد معتز محموداألستاذ/   .41

 التشييد كامل الوزير/ اللواء اركان حرب  .42

 رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

دارية شركة العاصمة اإل عضو مجلس إدارة

 الجديدة

 2016يونيو  27

43.  
 محمد عبد اللطيف /اللواء اركان حرب

 التشييد رعبد هللا منصو

 ومحافظ دمياط السابق مستشار الهيئة الهندسية

عضو مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية 

 الجديدة
 2016يونيو  27

 التشييد داللواء /أمير سيد احم  .44

 مستشار وزير الدفاع للمشروعات

شركة العاصمة اإلدارية  جلس إدارةعضو م

 الجديدة
 2016يونيو  27

 مصطفى امين على/ اللواء   .45
 التشييد

 مدير جهاز الخدمة الوطنية

شركة العاصمة اإلدارية  عضو مجلس إدارة

 الجديدة

 2016يونيو  27

 عادل المرسى / اللواء اركان حرب  .46
 التشييد

 مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية

شركة العاصمة اإلدارية  لس إدارةعضو مج

 الجديدة
 2016يونيو  27

 التشييد لبنى محمد هالل /السيدة  .47

 نائب محافظ البنك المركزي المصري

شركة العاصمة اإلدارية  عضو مجلس إدارة

 الجديدة
 2016يونيو  27

 نضال القاسم عصراألستاذ/   .48
 التشييد

 الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي

شركة العاصمة اإلدارية  مجلس إدارةعضو 
 2016يونيو  27



 

 الجديدة

 الوشاحي  الدكتور/احمد فاروق  .49
 التشييد

 ضو مجلس إدارةع -المستشار القانوني للشركة

 شركة العاصمة اإلدارية الجديدة
 2016يونيو  27

 خالد حجازي/ الدكتور  .50
 التشييد

شركة العاصمة اإلدارية  عضو مجلس إدارة

 2016يونيو  27 الجديدة

51.  

 / شريف سليم السيداألستاذ

 
 التشييد

 رئيس مجلس إدارة

 شركة بينكال لإلستثمار و التطوير العقاري
 2016أغسطس  1

 / عادل لطفيالمهندس  .52
 2016أغسطس  1 رئيس مجلس العقار المصري التشييد

53.  

 / شريف سليم السيداألستاذ

 
 التشييد

إلستثمار شركة بينكال ل رئيس مجلس إدارة
 التطوير العقاريو

 
 2016أغسطس  14

 2016أكتوبر  4 وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ـــــــــــ / أشرف العربيالدكتور  .54

 / محمد هاني خضيراألستاذ  .55
التشريعات 

 اإلقتصادية
 2016أكتوبر  18 ثمار والمناطق الحرةرئيس الهيئة العامة لإلست

 الطاقة الدكتور/ محمد السبكي  .56
رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة 

 2016أكتوبر  20 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - والمتجددة

57.  

 / هاني النقراشيالدكتور

 
 الطاقة

وعضو المجلس  خبير الطاقة العالمي

 2016أكتوبر  20 لعلماء وخبراء مصراإلستشاري الرئاسي 

 2016أكتوبر  AT Lease 24مدير شركة   البنوك والبورصات / طارق فهمياألستاذ  .58

 2016أكتوبر  Al Ahly Lease 24مدير شركة   البنوك والبورصات / طارق سليماألستاذ  .59

 2016أكتوبر  CorpLease 24مدير شركة   البنوك والبورصات / طارق عزمياألستاذ  .60

 2016أكتوبر  EFG HERMES Leasing 24مدير شركة   البنوك والبورصات / أحمد الخولياألستاذ  .61

 2016أكتوبر  GBLease 24مدير شركة   البنوك والبورصات / شريف صبرياألستاذ  .62

 2016أكتوبر  IncoLease 24مدير شركة   البنوك والبورصات / أحمد شريفاألستاذ  .63

 2016أكتوبر  Taamir leasing 24مدير شركة   البنوك والبورصات خورشيد/ أحمد األستاذ  .64

 / علي شاكراألستاذ  .65
 البنوك والبورصات

 2016أكتوبر  Arab African Leasing 24مدير شركة  

 / أحمد عبد الغفاراألستاذ  .66
 البنوك والبورصات

 2016أكتوبر  Enmaa Leasing 24مدير شركة  

67.  Aijaz Ahmed Butt 
 بنوك والبورصاتال

 2016أكتوبر  Orix Leasing Egypt 24مدير شركة  

 كمال أسامة/ اإلعالمي  .68
 الطاقة

 2016نوفمبر  10 

 البيئة / خالد أبو زيدالدكتور  .69

 المدير اإلقليمى للموارد المائية

مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربى وأوروبا 

 )سيدارى(

 2016نوفمبر  10

 2016نوفمبر  14 رئيس لجنة النقل والمواصالت بمجلس النواب النقل عيمه/ سعيد طاللواء  .70



 2016نوفمبر  14 وزير النقل األسبق النقل / عالء فهميالمهندس  .71

 2016نوفمبر  14 رئيس مجلس إدارة هيئة النقل النهرى السابق النقل / كريم أبو الخيراللواء  .72

 ئيس قطاع البحوثر البنوك والبورصات / هاني جنينةاألستاذ  .73
 "Belton Financialبشركة بلتون فاينانشال "

 2016نوفمبر  15

 ـــــــــــ / نهال المغربلالدكتورة  .74
نائبة وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح 

 اإلداري
 2016نوفمبر  16

 2016نوفمبر  20 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة / محمد شاكر المرقبيالدكتور مهندس  .75

 الطاقة المهندس/ مروان السماك  .76
 رئيس مجلس اإلدارة

 جمعية رجال أعمال إسكندرية
 2016نوفمبر  20

 الطاقة هاني النقراشي /الدكتور  .77
عضو المجلس  خبير الطاقة العالمي

 اإلستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / أحمد درويشدكتورال  .78
قناة ب اإلقتصادية منطقةلل العامةهيئة الرئيس 

 السويس
 2016نوفمبر  20

 2016نوفمبر  20 رئيس لجنة الطاقة والبيئة  بمجلس النواب الطاقة / طلعت السويديالمهندس  .79

 / أبو بكر الجندياللواء  .80
 الطاقة

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة 

 2016نوفمبر  20 واإلحصاء

 2016نوفمبر  20 شركة صلب مصر رئيس مجلس  إدارة الطاقة / رفيق الضوالمهندس  .81

 2016نوفمبر  20 وكيل إتحاد الصناعات المصرية الطاقة / محمد طارق توفيقالمهندس  .82

 2016نوفمبر  20 وزير الصناعة األسبق الطاقة / إبراهيم فوزيالدكتور  .83

 2016نوفمبر  20 وزير الكهرباء والطاقة األسبق الطاقة يعلي الصعيد /الدكتور  .84

 2016نوفمبر  20 وزير اإلقتصاد األسبق الطاقة سطان أبو علي /الدكتور  .85

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية - نقيب المهندسين الطاقة / طارق النبراويالمهندس  .86

 2016نوفمبر  20 األسبقوزير اإلستثمار  الطاقة / أسامة صالحالدكتور  .87

 2016نوفمبر  20 النائبة بمجلس النواب الطاقة / هالة سطان أبو عليالدكتورة  .88

 2016نوفمبر  20 رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الطاقة / خليل عبد الفتاح ياسوالدكتور  .89

 2016 نوفمبر 20 رئيس جهاز حماية المستهلك الطاقة / عاطف يعقوباللواء  .90

 الطاقة / أنهار حجازيالدكتورة  .91

خبير الطاقة والتنمية المستدامة  ومدير قطاع 

مة بلجنة األمم المتحدة الطاقة والتنمية المستدا

جهاز تنظيم  وعضو مجلس ادارة واإلسكوا

 مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

 2016نوفمبر  20

 الطاقة الدكتور/ محمد السبكي  .92
هيئة تنمية وإستخدام الطاقة  الرئيس التنفيذي

 2016نوفمبر  20 الجديدة والمتجددة

 الطاقة المهندسة/ حنان الحضري  .93
 مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار

 وزارة التجارة والصناعة

 2016نوفمبر 20



 

 الطاقة / إسماعيل جابراللواء  .94
العامة للرقابة على الصادرات رئيس الهيئة 

 والواردات
 2016نوفمبر  20

 2016نوفمبر  20 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الطاقة / أحمد عبد الرازقالمهندس  .95

96.  
/ محمد عبد المطلب الدكتور مهندس

 الطاقة عتمان
رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات 

 2016نوفمبر  20 والجودة

 الطاقة / هند فروحلدكتورةا  .97

الوحدة المركزية للمدن  المدير التنفيذى

 المستدامة والطاقة المتجددة

 هيئه المجتمعات العمرانية الجديده
 2016نوفمبر  20

 الطاقة المهندس/ بهاء العادلي  .98
 جمعية أبحاث الطاقة رئيس مجلس إدارة

 رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر
 2016نوفمبر  20

 2016نوفمبر  20  الطاقة أسامة كمالاإلعالمي /   .99

 2016نوفمبر  20 وزير البترول والثروة المعدنية األسبق الطاقة الدكتور مهندس / اسامة كمال  .100

 الطاقة / أحمد مدحتالمهندس  .101
 أستاذ هندسة القوى الميكانيكية والطاقة

 المركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / إبراهيم ياسينالدكتور مهندس  .102
 مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016نوفمبر  20

 استشارى مشروع تحسين كفاءة الطاقة الطاقة / محمد كفافىمهندسالدكتور   .103

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / عصام خليلالدكتور مهندس  .104
 الطاقة بجامعة القاهرة أستاذ

 ورئيس لجنة كفاءة الطاقة في المباني

 ISOهيئة 

 2016نوفمبر  20

 الطاقة / حاتم وحيدالمهندس  .105
رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية 

 المستهلك
 2016نوفمبر  20

 2016نوفمبر  20 نائب وزير اإلنتاج الحربي الطاقة الدكتور/ حسن عبد المجيد  .106

 2016نوفمبر  20 وزير الكهرباء والطاقة المتجددةنائب  الطاقة أسامة عسران /المهندس  .107

 2016نوفمبر  20 هيئة العامة للرقابة اإلداريةال الطاقة / محمد الجوهريالعقيد  .108

 المدير التنفيذي ومدير البحوث الطاقة / عبلة عبد اللطيفالدكتورة  .109
 المركز المصري للدراسات االقتصادية

 2016نوفمبر  20

مصنع اإللكترونيات بالهيئة  رئيس مجلس إدارة الطاقة / عبد المحسن عبد الصادقالمهندس  .110

 العربية للتصنيع
 2016نوفمبر  20

 الطاقة صباح مشالي المهندسة /  .111
 وكيل اول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

 ء واالتصال السياسىلتطوير االدا
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / محمد موسى عمرانالدكتور  .112
 وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

 للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / حسن محمودالدكتور  .113
وكيل اول وزارة  وزارة الكهرباء والطاقة 

 المتجددة
 2016نوفمبر  20



 الطاقة / فيوال زقلمةدسةالمهن  .114
 مشروع تحسين كفاءة الطاقة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / كاميليا يوسفالدكتورة  .115
 استشارى مشروع تحسين كفاءة الطاقة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / أمل مصطفىالمهندسة  .116
 ة الطاقةمشروع تحسين كفاء

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / مروة البشرىالمهندسة  .117
 مشروع تحسين كفاءة الطاقة

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / أحمد كمالالمهندس  .118
إتحاد الصناعات  - رئيس وحدة اإللتزام البيئي

 المصرية
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / سلوى علي أحمدالدكتورة  .119
مدير عام ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والطاقة 

 المتجددة
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / محمد محمود عبد الحليم مهناالمهندس  .120
الشركة  - اإلدارة العامة لتخطيط األحمال

 القابضة لكهرباء مصر
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / محمد عبد الظاهرالمهندس  .121
الشركة  - اإلدارة العامة لتخطيط التوليد

 القابضة لكهرباء مصر
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / مصطفى األسمرالمهندس  .122

 نائب رئيس مجلس اإلدارة

غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع 

 الخاص

 2016نوفمبر  20

 الطاقة / هاني الدسوقيالمهندس  .123
 الرئيس التنفيذي

 EGACعتماد المجلس الوطني لإل
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / عدنان محفوظاألستاذ  .124
 مدير عام غرفة صناعة الحبوب

 إتحاد الصناعات المصرية
 2016نوفمبر  20

 الطاقة الدكتور/ أحمد بدر  .125
المركز اإلقليمي للطاقة  - الرئيس التنفيذي

 المتجددة وكفاءة الطاقة
 2016نوفمبر 20

 2016نوفمبر  20 رئيس جهاز شئون البيئة الطاقة / احمد ابو السعودالمهندس  .126

 2016نوفمبر  20 رئيس اإلتحاد العربي لدعم الصادرات الطاقة / جالل عبد الفتاحاألستاذ  .127

 2016ر نوفمب 20 الهيئة العربية للتصنيع - وكيل أول وزارة الطاقة / عايدة الصبانالدكتورة  .128

 الطاقة / محمد الخياطالدكتور  .129

نائب رئيس هيئة تنمية وإستخدام الطاقة 

للشئون التقنية والدراسات  الجديدة والمتجددة

 واألبحاث

 2016نوفمبر  20

 الطاقة / أبو بكر سليمالدكتور  .130
نائب رئيس هيئة تنمية وإستخدام الطاقة 

 للعمليات والمشروعات الجديدة والمتجددة
 2016فمبر نو 20

 الطاقة / هشام فوزيالدكتور  .131
نائب رئيس هيئة تنمية وإستخدام الطاقة 

 لإلدارة والشئون المالية الجديدة والمتجددة
 2016نوفمبر  20



 

 الطاقة المهندسة / أمنية الجويني  .132
مستشارة هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة 

 والمتجددة
 2016نوفمبر  20

 2016نوفمبر  20 وكيل إتحاد الصناعات المصرية الطاقة فى محمدالمهندس / أحمد مصط  .133

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية المدير التنفيذي الطاقة / ناجي الفيوميالمهندس  .134

 2016نوفمبر  20 إستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة / نبيلة سلطانالدكتورة  .135

 الطاقة / حسني الخوليالمهندس  .136
الشركة المصرية لهندسة  رئيس مجلس إدارة

 النظم الكهربائية
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / إبراهيم الحضريالمهندس  .137
الشركة العالمية للهندسة  رئيس مجلس إدارة

 والمقاوالت ش.م.م
 2016نوفمبر  20

الشركة العالمية للهندسة  عضو مجلس إدارة الطاقة / أحمد الجابريالمهندس  .138
 والت ش.م.موالمقا

 2016نوفمبر 20

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري الطاقة / هناء شافعيالسيدة  .139

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري الطاقة / نور الهدى مهرانالسيدة  .140

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري الطاقة / شريف شديداألستاذ  .141

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري قةالطا / يحيى فهمي عبد العزيزاألستاذ  .142

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري الطاقة / منى محمد إبراهيمالسيدة  .143

 2016 نوفمبر 20 هيئة البريد المصري الطاقة / أسامة فهمي عبد العظيماألستاذ  .144

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري الطاقة بد العليمالسيدة / أماني حسن ع  .145

 2016نوفمبر  20 هيئة البريد المصري الطاقة / محمد ايمناألستاذ  .146

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية - رئيس لجنة الطاقة الطاقة / فاروق علي الحكيمالمهندس  .147

 2016نوفمبر  20 قابة المهندسين المصريةن - وكيل النقابة الطاقة / محمد النمرالمهندس  .148

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية - مدير عام التدريب الطاقة / محمد الطيبيالمهندس  .149

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية وكيل شعبة الكهرباء الطاقة / أشرف نصيرالمهندس  .150

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية أمين شعبة الكهرباء الطاقة / أحمد فؤاد عبد السالمالمهندس  .151

 الطاقة / وسام الشيخالمهندس  .152
نقابة المهندسين  عضو شعبة الكهرباء

 المصرية
 2016نوفمبر  20

 الطاقة / احمد السيدالمهندس  .153
نقابة المهندسين  عضو شعبة الكهرباء

 المصرية
 2016نوفمبر  20

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة الهادي / سالمة عبدالمهندس  .154

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / علي عبد النبيالمهندس  .155

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / طارق الغروريالمهندس  .156

 2016 نوفمبر 20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / سامح النعمانيسالمهند  .157

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / عادل محروس أحمدالمهندس  .158



 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / أحمد محسن باشاالمهندس  .159

 2016 نوفمبر 20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / هايدي مصطفىالمهندسة  .160

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / سوزان محمدالمهندسة  .161

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة دي طاهر/ حمالمهندس  .162

 2016نوفمبر  20 نقابة المهندسين المصرية عضو لجنة الطاقة الطاقة / محمد رشاد سعيدالمهندس  .163

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ محمد البهي  .164

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة محمود سليمان/ الدكتور  .165

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة / احمد فكرى عبد الوهابالدكتور  .166

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ أحمد مشهور  .167

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة ستاذ/ حسام فريد حسانيناأل  .168

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة المهندس/  خالد سعيد  .169

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ طارق بالل  .170

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة اذ/ طارق سعيد حسانيناألست  .171

 2016نوفمبر 20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة / غادة الجنزوريالدكتورة  .172

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ فاروق محمد صبري  .173

 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة / محمد سعد الدينالدكتور  .174
 نائب رئيس غرفة البترول

 2016نوفمبر  20

 2016 نوفمبر 20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ محمد صالح الشبراوي  .175

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ محمد طارق الجمال  .176

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ محمد مصطفي عاشور  .177

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة المهندس/ محمود سرج  .178

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة السيدة/  نينا ألبير سياج  .179

 2016نوفمبر  20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/هشام الجزار  .180

 2016وفمبر ن 20 إتحاد الصناعات المصرية عضو مجلس إدارة الطاقة األستاذ/ هشام مدكور ابو العز  .181

 2016نوفمبر  30 وزير قطاع األعمال العام البنوك والبورصات / أشرف الشرقاويالدكتور  .182

 2016نوفمبر  30 مدير مكتب السيد وزير قطاع األعمال العام البنوك والبورصات محمد دعبيساألستاذ/   .183

 البنوك والبورصات محمد حسونةاألستاذ/   .184
م  مدير مستشار  وزير قطاع األعمال العا

 المكتب الفني
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات معروف سويلماألستاذ/   .185
الجهات  لشئونرئيس اإلدارة المركزية 

 والهيئات التابعة وزارة قطاع األعمال العام
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات رشا عمرالسيدة/   .186
رئيس اإلدارة المركزية إلدارة األصول وزارة 

 ألعمال العامقطاع ا
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات ابرام الالوندىاألستاذ/   .187
مسؤول وحدة اإلعالم  وزارة قطاع األعمال 

 العام
 2016نوفمبر  30



 

 للتشييد القابضة الشركة رئيس مجلس إدارة البنوك والبورصات محمود فتحى حجازىالمهندس/   .188
 والتعمير

 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات أحمد موسىالدكتور/ عادل   .189
 رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب

 مصر للتأمين
 2016 نوفمبر 30

 2016نوفمبر  CI CAPITAL 30شركة  المدير التنفيذي البنوك والبورصات محمود عطا هللااألستاذ/   .190

 نائب رئيس مجلس اإلدارة البنوك والبورصات فؤاد حدرجاألستاذ/   .191

 ة الصداقة المصرية اللبنانيةجمعي
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات عالء الزهيرياألستاذ/   .192

األمين العام جمعية الصداقة المصرية اللبنانية 

/ العضو المنتدب المجموعة العربية المصرية 

 GIG للتأمين

 2016نوفمبر  30

 2016 نوفمبر 30 وياتالشركة القابضة للكيما البنوك والبورصات عماد حمدياألستاذ/   .193

 البنوك والبورصات وليد محمد رشيداألستاذ/   .194
الشركة القابضة  نائب رئيس مجلس إدارة

 للكيماويات
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات عزة أبو الفرجاألستاذة/   .195
الشركة القابضة  عضو مجلس إدارة

 يماوياتللك
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات ياسر النجاراألستاذ/   .196
الشركة القابضة  عضو مجلس إدارة

 للكيماويات
 2016نوفمبر  30

 البنوك والبورصات محسن حساناألستاذ/   .197
الشركة القابضة  عضو مجلس إدارة

 للكيماويات
 2016نوفمبر  30

 صاتالبنوك والبور خالد الغزالي حرباألستاذ/   .198
الشركة القابضة  عضو مجلس إدارة

 للكيماويات
 2016نوفمبر  30

 2016نوفمبر  30 الشركة القابضة للكيماويات البنوك والبورصات سليم محمد أحمداألستاذ/   .199

 2016نوفمبر  30 الشركة القومية لألسمنت رئيس مجلس اإلدارة البنوك والبورصات سعيد عبد المعطي محموداألستاذ/   .200

 2016نوفمبر  30 الشركة القومية لألسمنت رئيس القطاع المالي البنوك والبورصات أحمد سعد محمدستاذ/ األ  .201

 2016نوفمبر  30 الشركة القومية لألسمنت رئيس قطاع التسويق البنوك والبورصات أحمد السيد سالماألستاذ/   .202

 التنمية المستدامة / حسام بدراويالدكتور  .203
جلس الوطني المصري الرئيس الفخري للم

 للتنافسية
 ورئيس المنتدى المصري لدعم تشغيل الشباب

 2016ديسمبر  7

204.  
 / ليلى إسكندرةالدكتور

 

 2016ديسمبر  7 وزير التطوير الحضري والعشوائيات السابق التنمية المستدامة

األمين العام للمجالس المتخصصة التابعة  التنمية المستدامة / طارق شوقيالدكتور  .205

 لرئاسة الجمهورية
 2016ديسمبر  7

 التشييد / أحمد عثمانالمهندس  .206
الجمعية  المصرية   رئيس لجنة اإلسكان

 لشباب األعمال

 2016ديسمبر  13

 التشييد / طارق شكريالمهندس  .207
 رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري

 إتحاد الصناعات المصرية

 2016ديسمبر  13

 2016ديسمبر  13 رئيس المجلس العقاري المصري التشييد عادل لطفي /المهندس  .208



 التشييد / علي راغبالمهندس  .209
جمعية رجال أعمال  رئيس لجنة اإلسكان

 إسكندرية
 2016ديسمبر  13

 التشييد / ممدوح بدر الدينالمهندس  .210
 العقاري رئيس الشعبة العامة لالستثمار

 باتحاد الغرف التجارية
 2016ديسمبر  13

 الزراعة سمير النجار /الدكتور  .211

 عضو  جمعية رجال األعمال المصريين

ووكيل المجلس التصديري للحاصالت 

 الزراعية

 2016ديسمبر  18

 2016ديسمبر  Agrofood 18شركة  رئيس مجلس اإلدارة الزراعة صالح حجازي /الدكتور  .212

 2016ديسمبر  18 رئيس مجموعة الشمس للزراعات المتطورة الزراعة / زكريا شمسالمهندس  .213

 2016ديسمبر  18  الزراعة / إبراهيم البناالدكتور  .214

 2016ديسمبر  Eastern Electronics 18شركة  النقل األستاذ/ كريم السبع  .215

 2016يسمبر د 18 رئيس هيئة النقل النهري السابق النقل اللواء/ كريم أبو الخير  .216

 النقل المهندس/ أشرف عرفة  .217
تطوير مصر  نائب رئيس مجلس اإلدارة

 لالستثمار السياحي واستصالح األراضي
 2016ديسمبر  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2016إجتماعات اللجان التخصصية خالل عام 

 أوالً: لجنة اإلستيراد والجمارك 

باإلضافة إلى إجتماعين  ,2016إجتماعين للجنة خالل عام   / خالد حمزةعقدت  لجنة اإلستيراد والجمارك برئاسة المهندس

" إضافةً إلى ندوة عامة كما هو مشار إليه في  إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةمشتركين كما هو مشار إليه في بند " 

 بند " ندوات عامة ".

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 13/01/2016 

تجارة والصناعة باشتراط تسجيل القرار الصادر من وزارة ال

للسوق المصرية بسجل  سلعة 23المصانع األجنبية المصدرة 

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

https://goo.gl/eOjHKP  

2. 01/02/2016 

ك كافة الموضوعات المتعلقة بعمليات اإلستيراد والجمار -

 .والتحديات التي تواجهها

كافة القرارات الصادرة مؤخراً من وزارة التجارة والصناعة -

باشتراط تسجيل المصانع األجنبية المصدرة للسوق المصري 

لمجموعة من السلع بسجل الهيئة العامة للرقابة على 

, والذي سيتم بدء العمل بها خالل الفترة الصادرات والواردات

 .القادمة

رئيس قطاعي االتفاقيات السيد األستاذ/ سعيد عبد هللا  بحضور
 وزارة التجارة والصناعة  - التجارية والتجارة الخارجية

رئيس الهيئة العامة للرقابة واللواء مهندس/ عالء عبد الكريم 
 وزارة التجارة والصناعة -على الصادرات والواردات 

tps://goo.gl/LJHBWuht  

 

 

 ثانياً : لجنة البنوك والبورصات

باإلضافة إلى  ,2016برئاسة األستاذ / حسن حسين خمسة إجتماعات للجنة خالل عام   عقدت لجنة البنوك والبورصات

 :" مؤتمرات وعشاءات عملعشاء عمل على شرف السيد وزير قطاع األعمال العام ,كما هو موضح في بند "

 المرفقات الموضوع لتاريخا م

1. 12/01/2016 
  "التمويل المطروح من  شركات التأجير التمويلي"

 - رئيس مجلس اإلدارةالسيد األستاذ /علي شاكر بحضور 

 شركة العربي اإلفريقي للتأجير التمويلي

RG2https://goo.gl/vbs  

2. 13/04/2016 

"تقييم مستوى أداء البورصة خالل العام الماضي والتوقعات 

  المستقبلية لها "

 رئيس مجلس اإلدارةالسيد األستاذ / شرين القاضي بحضور

 لألوراق المالية   Prime Groupالشركة القابضة 

vfW1https://goo.gl/Aj  

3. 10/05/2016 

مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والصغيرة "

 ("%5جداً )

إدارة  -مدير مساعد  / مروة الحصريالسيدة بحضور

 البنك المركزي المصري - التعليمات الرقابية

Z4https://goo.gl/qPtn  

4. 24/10/2016 
"مسودة مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصي"  الوارد 

 للجمعية من الهيئة العامة للرقابة المالية
t5WHA7https://goo.gl/  

5. 15/11/2016 

"رؤية عميقة وتحليلية حول سوق المال خالل عام 

2016/2017 " 

 رئيس قطاع البحوث / هاني جنينةالسيد األستاذ بحضور

 "Belton Financialبشركة بلتون فاينانشال "

2https://goo.gl/yQVUS  

 

https://goo.gl/eOjHKP
https://goo.gl/eOjHKP
https://goo.gl/LJHBWu
https://goo.gl/LJHBWu
https://goo.gl/vbs2RG
https://goo.gl/vbs2RG
https://goo.gl/Aj1vfW
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https://goo.gl/qPtn4Z
https://goo.gl/7WHA5t
https://goo.gl/7WHA5t
https://goo.gl/yQVUS2
https://goo.gl/yQVUS2


 

 ً  : لجنة البيئةثالثا
لمجموعة  واحد باإلضافة إلى إجتماع ,2016/ علي القريعي  ثالثة إجتماعات خالل عام عقدت لجنة البيئة برئاسة الدكتور

 :" إجتماعات مجموعة عملعمل اللجنة كما هو مشار إليه في بند "

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 31/01/2016 

 المخاطر المائية وفرص اإلستثمار""

المدير اإلقليمى / خالد أبو زيد األستاذ الدكتوربحضور 

م العربى وأوروبا مركز البيئة والتنمية لإلقلي -للموارد المائية

 )سيدارى(

mTR4https://goo.gl/eS  

 بحيرة ناصر بين الماضي والحاضر"" 16/05/2016 .2

 رئيسة بحيرة ناصر / شيرين شوقياألستاذة الدكتورة بحضور
VZkb2https://goo.gl/M  

3. 10/11/2016 
 المخاطر المائية وفرص اإلستثمار""

المدير اإلقليمى للموارد  / خالد أبوزيداألستاذ الدكتور بحضور

 مركز البيئة والتنمية لإلقليم العربى وأوروبا )سيدارى( المائية

6https://goo.gl/TzVKe  

 

 ً  عات اإلقتصادية: لجنة التشريرابعا

باإلضافة إلى  2016/ محمود فهمي إجتماعين للجنة خالل عام عقدت لجنة التشريعات اإلقتصادية برئاسة المستشار

إضافةً  ,"إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةإجتماعين مشتركين مع لجان تخصصية أخرى كما هو مشار إليه في بند "

 " .ندوات عامةليه في بند "إلى ندوتين عامتين كما هو مشار إ

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 27/01/2016 

 ""مشروع قانون العمل الجديد

بحضور ممثلي منظمات األعمال المساهمة في مشروع قانون 

 العمل الجديد

Dv4ZO8https://goo.gl/  

  J8https://goo.gl/vdxO لجمعيات األهلية""مشروع قانون ا 28/12/2016 .2

 
 ً  : لجنة التشييدخامسا

باإلضافة إلى أربعة إجتماعات  ,2016/ فتح هللا فوزي سبعة إجتماعات  خالل عام عقدت لجنة التشييد برئاسة المهندس
إضافةً إلى قيام اللجنة بتنظيم  سحور عمل  ,"إجتماعات مجموعة عملند "لمجموعة عمل اللجنة كما هو مشار إليه في ب

 ىكما قامت اللجنة بالمشاركة مع لجان تخصصية أخر ,على شرف السيد وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مشروعات تحسين كفاءة نظم فرص اإلستثمار في بالجمعية وبالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة في تنظيم مؤتمر "

 :"اإلضاءة "  كما هو مشار إليه في بند "مؤتمرات وعشاءات عمل

 
 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 11/01/2016 

المعدة من مسودة " مشروع قانون إتحاد المطورين العقاريين" 
 / هاني سري الدينالدكتور

قسم القانون  أستاذ ورئيس/ هاني سري الدين الدكتوربحضور 
 جامعة القاهرة  -التجاري والبحري بكلية الحقوق 

fI4https://goo.gl/DNL  

2. 09/02/2016 
التعديالت المقترحة حول مشروع قانون إتحاد المطورين • 

 العقاريين 
 2016خطة عمل اللجنة خالل عام • 

gOUF6https://goo.gl/e  

  yY8r8https://goo.gl/J خطة عمل اللجنة فيما يخص  )قطاع اإلستشارات الهندسية( 16/02/2016 .3

4. 13/03/2016 

 التحديات التي تواجه قطاع المقاوالت خالل المرحلة الراهنة  -
وحدة تمثل رأي الجمعية واإلتحاد  للتغلب الخروج برؤية م -

 على التحديات التي تواجه قطاع المقاوالت
 خطة عمل اللجنة )قطاع المقاوالت( -

رئيس اإلتحاد المصري المهندس / حسن عبد العزيز بحضور

8DQ1N3https://goo.gl/  

https://goo.gl/eS4mTR
https://goo.gl/eS4mTR
https://goo.gl/M2VZkb
https://goo.gl/M2VZkb
https://goo.gl/TzVKe6
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https://goo.gl/vdxO8J
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https://goo.gl/e6gOUF
https://goo.gl/e6gOUF
https://goo.gl/J8r8yY
https://goo.gl/J8r8yY
https://goo.gl/3N1DQ8
https://goo.gl/3N1DQ8


 

 لمقاولي التشييد والبناء

5. 24/04/2016 

إستعراض الترتيبات الخاصة والموضوعات التي سيتم • 
مناقشتها خالل عشاء العمل الذي تنظمه الجمعية على شرف 
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي كان 

 ,)ولكن تم تأجيله 2016إبريل  26مزمع عقده يوم الثالثاء 
 (. 27/06/2016ليعقد في 

الحكومة )الشق الخاص بالتنمية العمرانية(  إستعراض بيان• 
 واالتفاق على آليات التنفيذ

https://goo.gl/ltoJMN  

6. 18/07/2016 

 اإلعداد  الجتماع لجنة اإلسكان بمجلس النواب والخاص بدعم
فيما يخص التنمية العمرانية  2030الحكومة في تحقيق رؤية 

ودور مجتمع  2017 – 2016وما يخص خطة بيان الحكومة 
 األعمال لتحقيق ذلك.

https://goo.gl/ThMUYI  

7. 13/12/2016 

إستعراض كيفية  دعم مجتمع األعمال للحكومة في تحقيق أهداف 
 من خالل: 2030التنمية العمرانية في رؤية 

هداف المخططة للتنمية العمرانية  لرؤية إستعراض األ -1
2030 . 

اقتراح وتحديد مجموعة من األنشطة واالجراءات التنفيذية  -2
 التي تضمن تحقيق األهداف المخططة. 

وضع البرنامج الزمني المقترح والتكلفة التقديرية المتوقعة  -3
 لألنشطة واالجراءات التي يمكن 

 .تنفيذها ومصادر تمويلها    

gyN9https://goo.gl/tE  

 

 سادساً : لجنة التصدير

باإلضافة إلى لقاء خارجي  ,2016عقدت لجنة التصدير  برئاسة المهندس / مصطفى النجاري ثالثة إجتماعات  خالل عام 

كما هو مشار إليه في بند " لقاءات باإلشتراك مع لجان تخصصية أخرى مع السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

إجتماعات اللجان التخصصية كما هو مشار إليه في بند  " ىإضافةً إلى إجتماع مشترك مع لجان تخصصية أخر ,خارجية "

 " .,  وإجتماع مجموعة عمل كما هو مشار إليه في بند "إجتماعات مجموعة عمل" المشتركة

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 28/01/2016 

المقترح المقدم من البنك التجاري الدولي لتنشيط القطاعات  -

االنتاجية والتصديرية وضمان الصادرات من خالل عرض 

 تقديمي سوف يقوم به ممثلي البنك للسادة الحضور .

دراسة آثار قرارات البنك المركزي االخيرة على القطاعات  -

 االنتاجية والتصديرية.

من وزارة التجارة حول فرص زيادة الصادرات  التقرير المقدم -

 المصرية لروسيا حالياً كبديل للصادرات التركية

 ممثلي البنك التجاري الدولي بحضور

GeG96https://goo.gl/b  

2. 14/03/2016 

وضع التصدير خالل الفترة الراهنة في ظل مستجدات • 

اإلقتصادية وسياسة البنك المركزي لدعم القطاعات الظروف 

 .المتوسطة والصغيرة بغرض اإلنتاج والتصدير 

مقترحات األعضاء حول إمكانية زيادة الصادرات وتوفير • 

النقد األجنبي في ظل إجراءات البنك المركزي األخيرة لزيادة 

 حد اإليداع للمصدرين

رئيس قطاعي اإلتفاقيات  -عبد هللا  / سعيدالسيد األستاذبحضور 

https://goo.gl/fjPJHp  

https://goo.gl/ltoJMN
https://goo.gl/ltoJMN
https://goo.gl/ThMUYI
https://goo.gl/ThMUYI
https://goo.gl/tE9gyN
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ممثلي ووزارة التجارة والصناعة  -التجارية والتجارة الخارجية 

وممثلي وزارة  (القاهرة -مصر  -األهلي المصري البنوك )

 التجارة والصناعة

3. 08/05/2016 

برنامج تعزيز التجارة واألسواق المحلية التابع لوزراة التعريف ب

التجارة والصناعة وعمل عرض تحليلي حول سلسلة اإلمداد 

للتصدير والتي تهدف إيصال أسرع للصادرات المصرية إلى 

)الهندسية/ األسواق الخارجية وذلك في القطاعات التالية: 

المنسوجات الحاصالت الزراعية/ المنتجات الغذائية/ األثاث/ 

  والمالبس الجاهزة/ الجلود( 

 مثلي برنامج تعزيز التجارة واألسواق المحلية م بحضور

umLci5https://goo.gl/  

 

 سابعاً : لجنة التنمية المستدامة

 كالتالي :  2016ستة  إجتماعات  خالل عام  / نيفين عبد الخالق عقدت لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 14/02/2016 

 Our Investment  ..." Our Childrenأطفالنا إستثمارنا ..... • " 
 تعزيز جهود اليونيسيف مع القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة في مصر• 
ية المجتمعية الذي تم إرساله من اللجنة إستعراض نتائج االستبيان الخاص بالتنم• 

 ألعضاء الجمعية
 :مصر –السادة ممثلي هيئة اليونيسيف  بحضور

Mr. Bruno Maes 
UNICEF Representative in Egypt 

Miss Dalia Abou Senna 
Partnerships & Private Sector Specialist - UNICEF Egypt 

https://goo.gl/SmZSBy  

2. 14/03/2016 

وضع الخطة التنفيذية لتعزيز االستثمار في التنمية المستدامه ألعضاء جمعية "

الحوكمه المؤسسيه / وذلك من خالل المحاور اآلتيه: ) "رجال األعمال المصريين

/ قضايا / ممارسات التشغيل العادله/ البيئة/ ممارسات العملحقوق اإلنسان

 / إحتواء وتطوير المجتمعات(المستهلك

https://goo.gl/UpDsaQ  

3. 16/05/2016 

 " الحوكمة الرشيدة للشركات "-

 " أهمية تمثيل المرأة في مجالس اإلدارات "-

 سطمسئول حوكمة الشركات بالشرق األو/ يحيى الحسيني الدكتوربحضور 

رئيس مجلس إدارة / نهال بدوي والسيدة البنك الدولي –المؤسسة الدولية للتمويل 

 IBSشركة  -

Vi8https://goo.gl/deT  

4. 18/05/2016 

" وكذلك من الجامعة إلي العملاإلستثمار في الرأسمال البشري من خالل مبادرة "

مر الصحفي لتوقيع بروتوكوالت التعاون الخاصة بالمبادرة المشار وقائع المؤت

 إليها مع شركاء النجاح

مجموعة من عمداء كليات الهندسة بالجامعات المصرية وممثلي بحضور 

 السفارات األجنبية بمصر

3https://goo.gl/RJxVX  

5. 19/07/2016 
كيفية مساهمة أعضاء الجمعية في دعم برنامج " ائدة المستديرة حولإجتماع الم

 "لمنع العنف ضد األطفال UNICEFمنظمة 
FRfc7https://goo.gl/U  

6. 07/12/2016 

فيما يخص  2030"كيفية  دعم مجتمع األعمال للحكومة في تحقيق أهداف رؤية 

 "يمقطاع التعل

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد / فتح هللا فوزي المهندسبحضور

 ورئيس لجنة متابعة بيان الحكومة بالجمعية

 ومجموعة من األساتذه وخبراء التعليم منهم:

د.حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية, ورئيس • 
 بابالمنتدى المصري لدعم تشغيل الش

 د.ليلى إسكندر وزير التطوير الحضري والعشوائيات السابق • 
األمين العام للمجالس المتخصصة التابعة لرئاسة  -/ طارق شوقي الدكتور• 

 الجمهورية

fK7https://goo.gl/des  

https://goo.gl/5umLci
https://goo.gl/5umLci
https://goo.gl/SmZSBy
https://goo.gl/SmZSBy
https://goo.gl/UpDsaQ
https://goo.gl/UpDsaQ
https://goo.gl/deT8Vi
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https://goo.gl/U7FRfc
https://goo.gl/des7fK
https://goo.gl/des7fK


 

 ً  : لجنة الزراعةثامنا

إجتماعين مجموعة عمل كما هو مشار إليه في بند "إجتماعات مجموعة  ,/ عالء ديابعقدت لجنة الزراعة برئاسة المهندس

   2016ندوات عامة " خالل عام " باإلضافة إلى ندوة عامة كما هو مشار إليه  في بند "عمل

 

 ً  : لجنة السياحةتاسعا

بالجمعية   ىمع لجان تخصصية أخرباإلضافة إلى المشاركة  ,2016عقدت لجنة السياحة  ثالثة إجتماعات  خالل عام 

"  فرص اإلستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم اإلضاءةوالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة في تنظيم مؤتمر "

 "عشاءات عملمؤتمرات كما هو مشار إليه في بند "

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 18/01/2016 

 ياحة الموقف الحالي لقطاع الس• 

مناقشه مسودة مشروع قانون القيمة المضافة وتأثيره على • 

 القطاع السياحي

مناقشة واستعراض أفكار تنمية موارد الجمعية المقدمة من • 

 عضو اللجنة –/ ياسر إبراهيم األستاذ

kPR4https://goo.gl/Gb  

2. 17/04/2016 

جابي المتوقع من إنشاء الجسر البري الرابط بين الدور اإلي• 

 مصر والسعودية على معدالت نمو السياحة في مصر. 

 الوضع الحالي للقطاع السياحي.• 

Hw96https://goo.gl/GY  

3. 16/08/2016 

ها وقائع المؤتمر الصحفي إلستعراض ورقة العمل التي تم إعداد• 

حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات 

 والصعوبات الحالية

v9ZRF7https://goo.gl/  

 

 : لجنة الصناعة والبحث العلميعاشراً 
 كالتالي: 2016عام  / وائل علما  بعقد إجتماعاً  واحداً خاللقامت  لجنة الصناعة والبحث العلمي برئاسة المهندس

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 28/03/2016 

  ما تم إستعراضه من موضوعات خاصة بقطاع الصناعة
وزير والبحث العلمي خالل لقاء المهندس/ طارق قابيل 

الذي نظمته الجمعية خالل شهر ديسمبر  التجارة والصناعة
2015. 

ة الصناعة والبحث اإلتفاق على اإلستراتيجية الخاصة بلجن•  

 العلمي في شكلها النهائي

https://goo.gl/xxOKeO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/Gb4kPR
https://goo.gl/Gb4kPR
https://goo.gl/GY96Hw
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 : لجنة الطاقةحادي عشر
وذلك باإلضافة إلى عقد  ,2016ثالثة إجتماعات خالل عام  / مجد الدين المنزالويعقدت لجنة الطاقة برئاسة المهندس

, إضافة إلى تنظيم مؤتمر الطاقة السنوي الثاني "إجتماعات مجموعة عملوعة عمل كما هو مشار إليه في بند "إجتماع مجم
فرص والتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة في تنظيم مؤتمر " بالجمعية ىالمشاركة مع لجان تخصصية أخرو

 "مؤتمرات وعشاءات عملمشار إليه في بند ""  كما هو اإلستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم اإلضاءة

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 03/02/2016 

وعرض  توعية السادة رجال األعمال بمشروع تحسين كفاءة الطاقة,"

نتائج المشروعات اإلسترشادية والتوصيات والمقترحات لدفع عملية 

 "اءة الموفرةتحول المنشآت اإلقتصادية القائمة للتغير ألنظمة اإلض

المدير الفنى لمشروع  الدكتور مهندس/ إبراهيم ياسينبحضور 

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحسين كفاءة الطاقة

taSx2https://goo.gl/Z  

2. 22/03/2016 

"اإلستثمار في الطاقة... ما  طاقة الثانيالتنسيق واإلعداد لمؤتمر ال

/ عبد الفتاح السيد الرئيستحت رعاية بين التنوع واإلستدامة" 

  رئيس الجمهوريةالسيسي 

بفندق  2016إبريل  18والذي كان مزمع عقده يوم اإلثنين الموافق 

 2016نوفمبر  20ولكن تم أجيله ليعقد في ) قاعة إميرالد –الماسة 

 ( قاعة عايدة –ماريوت بالزمالك بفندق 

a4https://goo.gl/TExJ  

3. 20/10/2016 

" ً من  هيئة تنمية واستخدام  تعريفة المرحلة الثانية المطروحة حاليا

 "NREAالطاقة الجديدة والمتجددة 

واستخدام رئيس هيئة تنمية  السيد الدكتور/ محمد السبكيبحضور

والسيد  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقة الجديدة والمتجددة

وعضو المجلس  خبير الطاقة العالمي / هاني النقراشيالدكتور

 اإلستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر

https://goo.gl/KEhTWk  

 

 : لجنة الماليةثاني عشر
مع  2016في لقاء خارجي  خالل عام  / طه خالد بالمشاركة مع لجان تخصصية اخرىقامت  لجنة المالية  برئاسة الدكتور

 السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية  كما هول مشار إليه في بند" لقاءات خارجية " 

 
 : لجنة النقلثالث عشر

 :كالتالي  2015عقدت لجنة النقل  إجتماعين خالل عام 

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 14/11/2016 

كافة التشريعات اإلقتصادية والقوانين و اللوائح المتعلقة بقطاع "

النقل والمواصالت ) النقل النهري والبحري والسكك الحديدية( 

 "ورؤية مجتمع األعمال المصري حولها

مع إستعراض الرؤية المستقبلية لقطاع النقل في مصر ودور مجت"

 "األعمال في تحقيقها

رئيس لجنة النقل  / سعيد طعيمهالسيد اللواءحضور ب

 والمواصالت بمجلس النواب

https://goo.gl/eCmXou  

2. 18/12/2016 

اإلتفاق على آليات النهوض بقطاع النقل النهري في مصر على "

ء على لجنة النقل بمجلس النواب أن يتم عرض توصيات اللقا

 ً  "الحقا

 بعض الخبراء في مجال النقل النهري بحضور

6KA5j0https://goo.gl/  

 
 : لجنة تكنولوجيا المعلوماترابع عشر

 .2016لم تعقد لجنة تكنولوجيا المعلومات أية إجتماعات خالل عام 
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 ر: إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةخامس عش
 كما يلي: 2016تم عقد إجتماعين مشتركين بين عدد من اللجان التخصصية  خالل عام 

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 17/02/2016 

في  1975لسنة  118"التعديالت المقترحة ألحكام القانون رقم 

لسنة  770 شأن االستيراد والتصدير والئحته التنفيذية رقم

سنوات من التطبيق وفي ظل تطورات  10بعد مرور  2005

 "التجارة الخارجية العالمية

 إجتماع مشترك للجنتي

 : برئاسة المستشار / محمود فهميالتشريعات اإلقتصادية

 : برئاسة المهندس / خالد حمزةواإلستيراد والجمارك

AXx7k5gl/https://goo.  

2. 28/09/2016 

"إعداد ورقة عمل بشأن مالحظات الجمعية حول التشريعات 

المنظمة لعمليات اإلستيراد والتصدير ,وذلك بناًء على طلب 

قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية التابع لوزارة 

 التجارة والصناعة "

 :إجتماع مشترك للجان

  برئاسة المستشار / محمود فهمي: التشريعات االقتصادية 

  : برئاسة المهندس / خالد حمزةاإلستيراد والجمارك

 : برئاسة المهندس / مصطفى النجاريالتصدير 

https://goo.gl/TcLtkn  

 

 سادس عشر: ندوات عامة 
 جمعية بالجيزةوذلك بمقر ال ,2016تم عقد ستة ندوات عامة خالل عام 

 المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 09/03/2016 

 برئاسةندوة عامة قامت بتنظيمها  لجنة اإلستيراد والجمارك 

 بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري المهندس / خالد حمزة

للقيام بعمل العرض العملي على الموقع اإللكتروني لهيئة الرقابة 

للتوعية حول طريقة التسجيل  على الصادرات والواردات

 991إلكترونياً للمصانع المستوفاه للقواعد المنظمة بالقرارين رقم 

  2016لسنة  43و  2015لسنة 

رئيس  السيد اللواء مهندس/ عالء عبد الكريم  وذلك بحضور

وزارة التجارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

اء والمستشارين التجاريين لدول أوروبا والسادة السفر والصناعة

السادة أعضاء لجنة اإلستيراد و وأمريكا وجنوب شرق آسيا

ورؤساء اللجان التخصصية  والجمارك وأعضاء مجلس اإلدارة

 ومجالس األعمال بالجمعية

 

2. 12/05/2016 

/ برئاسة المستشارندوة عامة نظمتها  لجنة التشريعات اإلقتصادية 

"لطرح أنواع الخدمات التي يقدمها المركز العربي  محمود فهمي

للوساطة لتسوية المنازعات, واإلجابة على تساؤالت مجتمع 

األعمال وأوجه التعاون مع المركز, وكيفية المساعدة وتقديم 

العون للفريق القانوني بشركات السادة األعضاء لتحقيق أقصى 

 عات."استفادة ممكنة من خدمة الوساطة في تسوية المناز

وذلك بحضور السادة ممثلي المركز العربي للوساطة لتسوية 

 المنازعات

nS2VH4https://goo.gl/  

https://goo.gl/5k7AXx
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3. 04/10/2016 

ودور  2030إلستعراض رؤية مصر " ندوة نظمتها الجمعية

وعرض الوثيقة  ,ال للمساهمة في تحقيق تلك الرؤيةمجتمع األعم

منهجية العمل في المرحلة ئية إلستراتيجية لتلك الرؤية والمبد

 "الثالثة

وزير التخطيط  / أشرف العربيالسيد الدكتور على شرف

فريق عمل الوزارة الذي  وحضور والمتابعة واإلصالح اإلداري

 2030قام بإعداد إستراتيجية "التنمية المستدامة لمصر 

qwdAK7ps://goo.gl/htt  

4. 18/10/2016 

/ برئاسة المستشارندوة عامة تنظمها لجنة التشريعات اإلقتصادية 

لمشروع القانون الجديد "لعرض المالمح الرئيسية  محمود فهمي

 " ورؤية ومالحظات مجتمع األعمال حول ذلكلإلستثمار

رئيس الهيئة العامة  بحضورالسيد األستاذ / محمد هاني خضير

 إلستثمار والمناطق الحرةل

https://goo.gl/VHXCpu  

5. 16/11/2016 

لمناقشة  آليات البدء في تفعيل "ندوة عامة نظمتها الجمعية 

/ أشرف لخروج بها من لقاء السيد الدكتورالتوصيات التي تم ا

داري فيما وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإل –العربي 

يخص كيفية التنسيق بين مجتمع األعمال والوزارة لتفعيل رؤية 

 " 2030مصر 

وزير التخطيط نائب  –/ نيهال المغربل بحضور الدكتورة

 والمتابعة واإلصالح اإلداري

6https://goo.gl/qEyQt  

6. 18/12/2016 

 / عالء ديابئاسة المهندسبر راعةلجنة الز نظمتهاندوة عامة 

 :حاور الهامة لقطاع الزراعة ومنهاإلستعراض بعض الم

سياسة الدولة فى توفير األراضى الزراعية الجديدة .. مع العمل • 

 .ى تقنين األراضى المنزرعة سابقاً عل

بين الزراعة اولويات إستخدامات المياه المتاحة مستقبالً • 

 .واالستخدامات األخرى

لتكاليف واألسعار في ظل المتغيرات االقتصادية الراهنة ا• 

ً وتأث  .يرها على القطاع تصديراً ومحليا

عدد من و رئيس الجمعية -/ علي عيسى المهندس وذلك بحضور

 الخبراء  واألساتذة المتخصصين فى مجال الزراعة

https://goo.gl/aqeOgq  

 
 

 عشر: إجتماعات مجموعة عمل سابع
 :كالتالي 2016عقدت اللجان التخصصية بالجمعية خمسة عشر إجتماعاً خالل عام 

 التعليق لموضوعا التاريخ م

1. 21/03/2016 
 إجتماع مصغر برئاسة م. فتح هللا فوزي رئيس لجنة التشييد

 العشوائية المناطق تطوير مع ممثلي  صندوق 

إستعراض ومناقشة اآلليات المطلوبة لتطوير 

 المناطق العشوائية

2. 24/03/2016 
 إجتماع مصغر برئاسة م. فتح هللا فوزي رئيس لجنة التشييد

 العشوائية المناطق تطوير مع ممثلي  صندوق 

إستعراض ومناقشة اآلليات المطلوبة لتطوير 

 المناطق العشوائية

3. 17/04/2016 

حيث تم من خالل اللقاء تبادل اآلراء والوصول  إجتماع مجموعة عمل متابعة بيان الحكومة

إلى أفضل القرارات التي قد تساهم في تحقيق 

ن بيان الحكومة والذي األهداف المرجوة ضم

مارس  27أعلن  أمام مجلس الشعب بتاريخ 

 وذلك في كافة القطاعات اإلقتصادية. 2016

4. 17/04/2016 

إجتماع مجموعة عمل حول أراضي الهيئة العامة للتنمية 

 الصناعية  

تم من خالل اللقاء تبادل اآلراء حول دور 

الجمعية في تخطيط وتطوير األراضي الصالحة 

نشاء مجتمعات صناعية متكاملة والمطروحة إل

 هيئة العامة للتنمية الصناعية  المن قبل 

5. 28/04/2016 

برئاسة م. مصطفى إجتماع مجموعة عمل لجنة التصدير 

الشعبة ) وبحضور ممثلي المجالس التصديرية التالية: النجاري

المجلس  -إتحاد الغرف التجارية  –العامة للمصدرين 

والخروج برؤية موحدة حول تحويل  اإلتفاق تم

حصيلة التصدير للقطاع المصرفي المصري 

والتوافق علي كيفية زيادة الحصيلة الدوالرية 

https://goo.gl/7qwdAK
https://goo.gl/7qwdAK
https://goo.gl/VHXCpu
https://goo.gl/VHXCpu
https://goo.gl/qEyQt6
https://goo.gl/qEyQt6
https://goo.gl/aqeOgq
https://goo.gl/aqeOgq


 

المجلس التصديري للجلود  -ي للحاصالت الزراعية التصدير

 والمنتجات الجلدية(

لمصر واآلليات الواجب إتباعها لدخولها ضمن 

بهدف القنوات المصرفية الشرعية, وذلك 

إرسال تلك الرؤية إلى وزارة التجارة 

 والصناعة بناًء على طلبهم

6. 01/08/2016 

برئاسة المهندس/ فتح هللا  إجتماع مجموعة عمل لجنة التشييد

 رئيس لجنة التشييد فوزي

 :وبحضور

 عضو لجنة التشييد بالجمعية -/ أحمد العليمي * الدكتور

 ضو لجنة التشييد بالجمعيةع -/ سعيد عبد الوهاب * المهندس

شركة  رئيس مجلس إدارة -/ شريف سليم السيد * األستاذ

 التطوير العقاريبينكال لإلستثمار و

 عضو لجنة التشييد بالجمعية -/ طارق الجمال * المهندس

 رئيس مجلس العقار المصري -/ عادل لطفي * المهندس

حيث تم إستعراض ورقة عمل  رؤية مجتمع 

فيما  2030حول بيان الحكومة ورؤية األعمال 

يخص التنمية العمرانية في صورتها النهائية 

تمهيداً لعرضها على ممثلي لجنة اإلسكان 

 بمجلس النواب خالل الفترة القريبة القادمة.

7. 14/08/2016 

برئاسة المهندس/ فتح هللا  إجتماع مجموعة عمل لجنة التشييد

األستاذ / شريف سليم  بحضورو رئيس لجنة التشييد -فوزي 

التطوير شركة بينكال لإلستثمار و رئيس مجلس إدارة -السيد 

 العقاري

تم خالل اللقاء صياغة ورقة عمل تمثل رؤية 

مجتمع األعمال حول بيان الحكومة ورؤية 

فيما يخص التنمية العمرانية في  2030

وذلك تمهيداً لعرضها على  ,صورتها النهائية

 ة اإلسكان بمجلس النواب .ممثلي لجن

8. 21/09/2016 

 بحضور كل من:اجتماع مجموعة عمل لجان مشتركة 

 رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك –/ خالد حمزة المهندس• 

 رئيس لجنة الزراعة –/ عالء دياب المهندس• 

 رئيس لجنة التصدير –/ مصطفى النجاري المهندس•

و لجنة التصدير عض –/ محمود الشوربجي المهندس•

 بالجمعية

تم إستعراض ومناقشة قرار السيد وزير 

الزراعة الخاص بالنسبة المسموح بها لفطر 

اإلرجوت في القمح المصري واآلثار المترتبة 

على ذلك سواء بالنسبة للتصدير واألسواق 

 الخارجية والداخلية

9. 21/09/2016 

 :بحضور كل منإجتماع مجموعة عمل لجنة الزراعة 

 رئيس لجنة الزراعة –المهندس / عالء دياب • 

 رئيس لجنة التصدير –المهندس / مصطفى النجاري •

 عضو لجنة الزراعة -السيدة / جوس دورا فيعاني 

تم مناقشة وبحث سبل التعاون بين مصر والهند 

وقد تم اإلتفاق على أهم  ,في المجال الزراعي

 المحاور لتحقيق ذلك

10. 26/10/2016 

وذلك برئاسة  اإلجتماع األول لمجموعة عمل قانون اإلستثمار

 رئيس الجمعية وبحضور  -/ علي عيسى المهندس

نائب رئيس مجلس اإلدارة  –/ فتح هللا فوزي المهندس -

 ورئيس لجنة التشييد بالجمعية

عضو مجلس اإلدارة  –/ مجد الدين المنزالوي المهندس -

 ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  -/ أحمد بلبع المهندس -

 السياحة بالجمعية

ورئيس  –المستشار القانوني  –/ محمود فهمي المستشار -

 لجنة التشريعات االقتصادية بالجمعية

 رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك  –المهندس/ خالد حمزة  -

رئيس لجنة التصدير  –ي نجار/ مصطفى الالمهندس -

 بالجمعية 

عضو لجنة التشريعات  –/ بهجت الحسامي األستاذ -

 االقتصادية بالجمعية

حاضر نيابة عن الدكتور / طه خالد  –/ أيمن زغلول األستاذ -

 أمين الصندوق ورئيس لجنة المالية بالجمعية

تم خالل اللقاء استعراض مسودة مشروع قانون 

وتبادل اآلراء لوضع  ,داإلستثمار الجدي

 مالحظات الجمعية عليه

11. 31/10/2016 

وذلك برئاسة  اإلجتماع الثاني لمجموعة عمل قانون اإلستثمار

نائب رئيس مجلس إدارة  الجمعية  –المهندس / فتح هللا فوزي 

 وبحضور كٍل من : 

تم خالل اللقاء إستكمال استعراض مسودة 

وتبادل اآلراء  ,مشروع قانون اإلستثمار الجديد

 لوضع مالحظات الجمعية عليه



عضو مجلس اإلدارة  –/ مجد الدين المنزالوي المهندس -

 لطاقة بالجمعية ورئيس لجنة ا

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة  -/ أحمد بلبع المهندس -

 السياحة بالجمعية 

ورئيس  –المستشار القانوني  –/ محمود فهمي المستشار -

 لجنة التشريعات االقتصادية بالجمعية 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس  –عبده اللمعي  عادل/ األستاذ -

 لجنة النقل .

رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك  –خالد حمزة المهندس/  -

 بالجمعية .

عضو لجنة التشريعات  –/ بهجت الحسامي األستاذ -

 االقتصادية بالجمعية .

12. 07/11/2016 

وذلك برئاسة  الثالث لمجموعة عمل قانون اإلستثماراإلجتماع 

 : رئيس الجمعية وبحضور كٍل من -/ علي عيسى المهندس

نائب رئيس مجلس اإلدارة  –/ فتح هللا فوزي المهندس -

 ورئيس لجنة التشييد بالجمعية

ورئيس  –المستشار القانوني  –/ محمود فهمي المستشار -

 الجمعيةلجنة التشريعات االقتصادية ب

رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك  –المهندس/ خالد حمزة  -

 بالجمعية .

تم خالل اللقاء إستكمال استعراض مسودة 

وتبادل اآلراء  ,مشروع قانون اإلستثمار الجديد

 لوضع مالحظات الجمعية عليه

13. 09/11/2016 

برئاسة المهندس / مجد  إجتماع مجموعة عمل لجنة الطاقة

 :وبحضور المنزالويالدين 

 / أسامة كمالاإلعالمي
 األمين العام للجمعية -/ عمرو علوبة المهندس
 عضو مجلس اإلدارة -/ حسن الشافعي المهندس

 عضو الجمعية -األستاذ / هاني فتحي 

تم اإلعداد والتنسيق للمؤتمر الثاني للطاقة 

بفندق  2016نوفمبر  20يوم األحد والذي ُعقد 

 تحت عنوان الك قاعة عايدةماريوت الزم

 "الطاقة.. ما بين الترشيد والتنوع واإلستدامة"

14. 13/11/2016 

نائبة وزير / نهال المغربل إجتماع تمهيدي للقاء الدكتورة

السادة أعضاء  بحضورالتخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

 التخصصية بالجمعية رؤساء اللجانمجلس اإلدارة و

تم اإلعداد والتمهيد للقاء المزمع عقده مع 

نائبة وزير التخطيط  –/ نهال المغربل الدكتورة

والمتابعة واإلصالح اإلداري واإلتفاق على أهم 

والذي يوم  ,محاور المناقشة خالل اللقاء

بمقر الجمعية  2016نوفمبر  16األربعاء 

 بالجيزة

15. 04/12/2016 

/ علي برئاسة الدكتور تماع مجموعة عمل لجنة البيئةإج

 وحضور كل من: القريعي

 عضو مجلس اإلدارة  –/ حسن الشافعي المهندس  -

 عضو الجمعية –/ سامي جبر الدكتور -

 رئيس لجنة البيئة  –/ علي القريعي الدكتور -

 رئيس لجنة التصدير –/ مصطفى النجاري المهندس -

ء والمناقشة بهدف إعداد ورقة تم تبادل اآلرا

"التوصيات الواجب إتباعها للحفاظ  عمل حول

 على الموارد المائية وترشيد اإلستهالك"

 
 عشر:مؤتمرات وعشاءات عمل ثامن

 2016ين عمل خالل عام ءقامت الجمعية بتنظيم مؤتمرين وعشا

 / المرفقاتالتعليق الموضوع التاريخ م

1. 10/03/2016 

فرص االستثمار فى مشروعات تحسين كفاءة نظم مؤتمر "

 "   ومعرض "مهمات اإلضاءة الموفرة للطاقة اإلضاءة "

 قاعة كونراد  -بفنـــــــدق كونراد القاهرة 

 قامت بتنظيمه  لجان 

 برئاسة م. مجد الدين المنزالوي  -الطاقة 

 برئاسة م. أحمد بلبع -السياحة 

 فوزي   برئاسة م. فتح هللا -التشييد 

 المعنيينحضر المؤتمر عدد من الوزراء 

بتنفيذ اآلليات الخاصة بمشروع تحسين 

كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء 

 ومنهم: ,والطاقة المتجددة

اكر * السيد الدكتور مهندس/ محمد ش

 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -المرقبي 

مستشار وزير  -/ عماد حسن * المهندس



 

بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة التابع لوزارة الكهرباء 

 والطاقة المتجددة 

 السياحة لشئون الطاقة     

وحضور ممثلي وزارة اإلسكان والمرافق 

 والمجتمعات العمرانية 

عرض ومناقشة حيث تم من خالل المؤتمر 

فرص االستثمار فى مشروعات تحسين 

 كفاءة نظم اإلضاءة

2. 27/06/2016 

 سحور عمل  على شرف المهندس/ مصطفى مدبولي 

 وزيراإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

"إلستعراض  برئاسة المهندس/ فتح هللا فوزي نظمته لجنة التشييد

 فيما يخص قطاع التشييد والتنمية العمرانية" 2030رؤية مصر 

 قاعة كليوباترا  –بفندق سميراميس إنتركونتيننتال 

DDK7https://goo.gl/ci  

3. 20/11/2016 

الطاقة .....ما بين الترشيد والتنوع " مؤتمر الطاقة الثاني

 واإلستدامة "

 فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيتحت رعاية 

 رئيس الجمهورية

إللقاء  ين المنزالوي/ مجد الدبرئاسة المهندس نظمته لجنة الطاقة

الضوء على الترشيد والتنوع واإلستدامة للطاقة الجديدة والمتجددة 

 قاعة عايدة –بفندق ماريوت الزمالك  بكافة قطاعاتها

 

4NQH2https://goo.gl/E 

4. 30/11/2016 

وزير وي عشاء عمل على شرف السيد الدكتور / أشرف الشرقا

 قطاع األعمال العام

 / حسن حسينبرئاسة األستاذنظمته لجنة البنوك والبورصات 

إلقاء الضوء على سياسة الوزارة خالل الفترة القادمة بما في ذلك "

من إعادة الهيكلة وعقود اإلدارة واإلستثمار وإحتمالية طرح أية 

 قاعة طيبة -بفندق سميراميس إ انتركونتيننتال شركات بالبورصة"

https://goo.gl/QtPJWp  

 

 لقاءات خارجية  عشر: تاسع
 2016قامت الجمعية بعقد أربعة لقاءات خارجية مصغرة خالل عام 

 

 التعليق الموضوع التاريخ م

1. 24/01/2016 

 ر كٍل من:بحضو الهولنديةبمقر السفارة  لقاء للجنة النقل

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل  –األستاذ عادل اللمعي  

جمعية رجال األعمال  المدير التنفيذي –األستاذ / محمد يوسف 

 وذلك مع المصريين

- Mr. Piebe Hoeksma, First Secretary  

Economic Co-operation Affairs 

- Mr. Hesham Selim, Policy officer for 

Economic Affairs 

حيث تم من خالل اللقاء بحث ومناقشة 

التجربة الهوالندية للنقل النهري وكيفية 

اإلستفادة منها في تطوير النقل النهري في 

 مصر

2. 14/02/2016 

 محافظ البنك المركزي المصري / طارق عامرلقاء مع  األستاذ

 بمقر البنك المركزي المصري

دارة الجمعية ورؤساء اللجان السادة أعضاء مجلس إ بحضور

 التخصصية

بحث ومناقشة  حيث تم من خالل اللقاء

كافة المتغيرات التي تحدث على الساحة 

القرارات الموثرة على  اإلقتصادية وأهم

 .حركة التجارة واإلستثمار

3. 25/02/2016 

 بحضور كٍل من:الهولندية بمقر السفارة  لقاء للجنة النقل

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل –تاذ عادل اللمعي األس 

جمعية رجال األعمال  المدير التنفيذي –األستاذ / محمد يوسف 

 وذلك مع المصريين

- Mr. Hesham Selim, Policy officer for 

Economic Affairs 

حيث تم من خالل اللقاء بحث ومناقشة 

 التجربة الهوالندية للنقل النهري وكيفية

اإلستفادة منها في تطوير النقل النهري في 

 مصر

https://goo.gl/ci7DDK
https://goo.gl/ci7DDK
https://goo.gl/E2NQH4
https://goo.gl/E2NQH4
https://goo.gl/QtPJWp
https://goo.gl/QtPJWp


4. 03/03/2016 

رئيس مصلحة  لقاء مع السيد األستاذ / عبد المنعم السيد مطر

بحضور  بمقر مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية

 كٍل من:

 أمين الصندوق ورئيس لجنة المالية –د./ طه خالد 

 راد والجماركرئيس لجنة اإلستي -م./ خالد حمزة 

 رئيس لجنة التصدير -م./ مصطفى النجاري 

 جمعية رجال األعمال المصريين

تم من خالل اللقاء مناقشة كافة التحديات 

التي تواجه قطاع األعمال المصري 

 وعالقتها بمصلحة الضرائب المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ً العالقات الدولية: نشاط خامسا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016قات الدولية خالل عام دارة العالإنشاط 

 2016أهم الشخصيات التي تم استقبالها و استضفاتها  في إجتماعات إدارة العالقات الدولية خالل عام 

 م االسم المنصب الحدث

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
 الرئيس/ عبدالفتاح السيسيفخامة  رئيس جمهورية مصر العربية

1 

لقاء مع رئيس جمهورية 
 موريتانيا

 بقصر القبة 4/4/2016

 2 فخامة الرئيس/ محمد ولد عبد العزيز  رئيس الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
 / فيكتور أوربانالسيد رئيس الوزراء المجر

3 

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
 المهندس/ شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري

4 

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
  Mr. Mihály Varga وزير االقتصاد المجري

5 

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
  Mr. Miklós Seszták وزير التنمية المحلية المجري

6 

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
 السيد الوزير/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية

7 

 منتدى األعمال المصري المجري

 بفندق الماسة 1/6/2016
 السيدة الوزيرة/ سحر نصر يةوزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العرب

8 

 وفد من

IE Singapore 
09/02/2016 

 السيدة الدكتورة/ داليا خورشد وزيرة االستثمار بجمهورية مصر العربية

9 

 وفد من
IE Singapore 

09/02/2016 

 كو بو كون السيد الدكتور/ وزير الدولة للتجارة والصناعة جمهورية سنغافورة
10 

 منتدى األعمال المصري التنزاني
17/10/2016 

 11 السفيرة/ امينة سالم علي ة زانزيبار عوزيرة التجارة والصنا

 منتدى االعمال المصري الكوري 
05/05/2016 

 JOO, Hyunghwan 12 الصناعةوزير التجارة و

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

شؤون الخارجية والتعاون بالجمهورية وزير ال

 اإلسالمية الموريتانية

 13 السيد/ اسلك احمد إزيد بيه

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

وزير االقتصاد والمالية بالجمهورية اإلسالمية 

 الموريتانية

 14 السيد/ المختار اجاي

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

 15 الدكتور/ كان بوبكر وزير الصحة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

 16 السيدة/ فاطم فال اصوينع وزير البيطرة بالجمهورية اإلسالمية الموريتانية

 منتدى األعمال المصري التنزاني
17/10/2016 

 زانزيبار – لتعليم والتدريب الفنينائب وزير ا
 السيد / مامانجا ماجاويرا

17 

لقاء مع وفد بريطاني من غرفة 
 التجارة المصرية البريطانية

08/02/2016 

UK Prime Minister’s 

Trade Envoy to Egypt 

The RH Jeffrey Donaldson 

 

18 

 وفد من
IE Singapore 

09/02/2016 

 السيد الدكتور/ احمد درويش االقتصادية بقناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة
19 

 منتدى االعمال المصري الكوري 
05/05/2016 

نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة 

  السويس

 20 الدكتور/ ناصر فؤاد



 

 م االسم المنصب الحدث

 منتدى االعمال المصري الكوري 
05/05/2016 

 21 الدكتور/ انور محمود  المرافق و التنمية العمرانيةمساعد وزيراالسكان و 

 منتدى األعمال
 19/01/2016المصري الصيني 

وزارة  - رئيييييييييس التمثيييييييييل التجيييييييياري المصييييييييري

 التجارة والصناعة
 / علي الليثيالوزارةأول وكيل  يدسال

22 

 لقاء مع ممثل شركة مرسيدس
15/12/2016 

 ممثل شركة مرسيدس 
23 

 وفد من
IE Singapore 

09/02/2016 

الهيئييييييية العامييييييية لالسيييييييتثمار  -اليييييييرئيس التنفييييييييذي 

 والمناطق الحرة
 السيد/ محمد خضير

24 

 وفد من
IE Singapore 

09/02/2016 

مستشيييار وزيييير النقيييل للعالقيييات الدوليييية بجمهوريييية 

 مصر العربية
 السفير/ محمود عالم

25 

مؤتمر صحفي مع نائب وزير 
 التجارة األسترالي

1/2/2016 

 نائب وزير التجارة والمفوض التجارى االعلى 

 المفوضية التجارية االسترالية
 السيد/ جيرارد سيبر

26 

مؤتمر صحفي مع نائب وزير 
 1/2/2016التجارة األسترالي

لمفيييييييوض التجيييييييارى األول المفوضيييييييية التجاريييييييية ا

 االسترالية
 السيد/ مارك مورلى

27 

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

الميييييييدير العيييييييام لتشيييييييريفات الدولييييييية بالجمهوريييييييية 

 اإلسالمية الموريتانية

 28 السيد/ الحسن ولد أحمد

 منتدى االعمال المصري الكوري 
05/05/2016 

 29 الدكتور/ محمد السبكي رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتحددة

 لقاء مع ممثل شركة مرسيدس
15/12/2016 

 السيد الدكتور/ شريف عطيفة ار للمشروعات القوميةمستشار وزير االستثم
30 

 الصغر متناهي التمويل عن ندوة
19/10/2016 

الهيئيية العاميية  وحييدة التمويييل متنيياهي الصييغررئيييس 

 للرقابة المالية
 األستاذ/ جمال خليفة

31 

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

 32 السيد السفير/ ودادي سيد هيبه ريتانيةسفير الجمهورية اإلسالمية المو

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

 السيد السفير / أحمد فاضل يعقوب  سفير جمهورية مصر العربية في موريتانيا
33 

تديرة مع سفير النمسا مائدة مس
 10/2/2016بالقاهرة

 34 يلفريدالسيد السفير/ جورج ست فير النمسا بالقاهرةس

 منتدى األعمال المصري التنزاني
17/10/2016 

 السيد السفير/ محمد حاجي حمزة تنزانيا بالقاهرة سفير
35 

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 25/10/2016للتجارة والصناعة

 القاهرةبفير المكسيك س
 السفير/ جوز اكتافيو تريب

36 

 

مائدة مستديرة مع سفير الهند 
في مجال الزراعة  هرةبالقا

 03/03/2016والتصنيع الزراعي

 فير الهند بالقاهرةس

 
 السيد السفير/ سانجاي بهتشاريا

37 

 مائدة مستديرة مع السفير
28/8/2016 

 السيد السفير/ عمر علي أبو عيش سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر
38 

 منتدى االعمال المصري الكوري 
05/05/2016 

 Amb.CHUNGKwang-kyun  39 بالقاهرة سفيرة كوريا

 40 السيد/ ليسلي بايا الفلبين بالقاهرة سفير لقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة

لقاء مع وفد من تايالند يعمل في 
 26/7/2016الصناعات الغذائية

 السيد السفير/ بيرساك شنتافارين فير تايالند بالقاهرةس
41 

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 يقيأفر

27/09/2016 

  H.E. Amb.Vusi Mavimbela سفير جنوب افريقيا في جمهورية مصر العربية
42 



 م االسم المنصب الحدث

لقاء مع سفيرة سلوفينيا والمستشار 
 التجاري

16/06/2016 

 السيدة سفيرة سلوفينيا سلوفينيا بالقاهرة سفيرة
43 

 لقاء مع سفير كوت ديفوار
26/09/2016 

 يفوارالسيد / سفير كوت د سفير كوت ديفوار
 

44 

 منتدى األعمال
 19/01/2016المصري الصيني 

 Mr. Qi Qianjin سفارة الصين بالقاهرة - وزير مفوض تجاري
45 

لقاء مع غرفة التجارة البولندية 
 األفريقية

18/07/2016 

 Tomasz Przygodaالسيد/  سفارة بولندا بالقاهرة -المستشار التجاري 
46 

 تديرة مع سفير النمسامائدة مس
 بالقاهرة

10/2/2016 

 47 السيد/ مارتن وولر  سفارة النمسا بالقاهرة – المستشار االقتصادي

ندوة مع المكتب التجاري 
 المصري بأربيل

9/11/2016 

 نائب القنصل التجاري

 المكتب التجاري المصري بأربيل
 السيد/ معتز علي

48 

 لقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة
سييييييفارة الفلبييييييين سييييييكرتير ثالييييييث  نائييييييب القنصييييييل

 بالقاهرة
 السيد/ جاهزيل كروز

49 

لقاء مع وفد من قطاع ترويج 
المنتجات البرازيلية وزارة 

 الخارجية البرازيلية
30/8/2016 

مستشيييييارة تجاريييييية المكتيييييب التجيييييارى البرازيليييييى 

 بالقاهرة
 السيدة/ يوكى رتانابى

50 

مائدة مستديرة مع المستشار 
 التجاري الروماني بالقاهرة

18/1/2016 

 السيد وزير مفوض/ ميهاي برجل رئيس المكتب التجاري الروماني بالقاهرة
51 

 منتدى األعمال
 19/01/2016المصري الصيني 

وزارة -قطييييياع التجيييييارة الخارجيييييية  نائيييييب رئييييييس

 التجارة الصينية
Mr. Wang Dongtang 

52 

 منتدى األعمال
 19/01/2016المصري الصيني 

وزارة التجيييارة  –لتجيييارة مكتيييب تنميييية ا ميييدير عيييام

 الصينية

Mr. Sun Chenghai 53 

 وفد صيني من مقاطعة هيوباي
20/01/2016 

مييييييييدير إدارة التييييييييرويج بييييييييين مصيييييييير واوروبييييييييا 

هيئيييية االسييييتثمارو  - والواليييييات المتحييييدة االمريكييييية

 المناطق الحره

 السيد/ محمد محيي الدين يوسف

54 

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

رئييييس قطييياع العالقيييات الزراعيييية الخارجيييية وزارة 

 الزراعة 

 55 الدكتورة/ دينا الخشن 

 لقاء مع رئيس جمهورية موريتانيا
 بقصر القبة 4/4/2016

رئيييييس الهيئيييية العامييييه للخييييدمات البيطريييييه بييييوزارة 

 الزراعة 

 56 اللواء طبيب / ابراهيم محروس 

 وفد من
IE Singapore 

09/02/2016 

وزارة  مسييياعد وزيييير الخارجيييية للشيييئون األفريقيييية 

 السيد الدكتور/ محمد ادريس الخارجية المصرية
57 

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

التمثيييييييل  -ادارة االمييييييريكتين –مستشييييييار تجيييييياري 

 وزارة التجارة والصناعة -التجاري المصري 
 السيدة/ نشوى صالح

58 

اء مع الغرفة العربية المكسيكية لق
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

قطيييييييياع  –مييييييييدير ادارة اوروبييييييييا و االمييييييييريكتين 

وزارة التجييييييييارة  -االتفاقييييييييات الثنائييييييييية الدولييييييييية  

 والصناعة

 السيدة/ رانيا هجرس

59 

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

 السيد/ حسن عبد المنعم وزارة التعاون الدولي -مدير إدارة شرق أوروبا 
60 



 

 م االسم المنصب الحدث

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

وزارة التجيييييارة  -ميييييدير عيييييام االتفاقيييييات الثنائيييييية  

 والصناعة
 السيد األستاذ/ مايكل جمال

61 

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

التمثيييييل  -إدارة شييييئون أوروبييييا  -ر تجيييياري مستشييييا

 التجاري
 السيدة/ الزهراء أحمد علي

62 

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

رئييييييييييس اإلدراة المركزيييييييييية للتيييييييييرويج وجيييييييييذب 

 اإلستثمار

 قطاع ترويج اإلستثمار 

 الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة

زارة/ محميييد محيييي وكييييل اليييو السييييد

 الدين يوسف

63 

 64 السيدة/ رضوى أحمد مصطفي مسئول ملف األردن وزارة التعاون الدولي مجلس االعمال المصري االردني

 مجلس االعمال المصري االردني
ميييييدير منطقييييية الشيييييرق األوسيييييط وأفريقييييييا بقطييييياع 

 الترويج الهيئة العامة لإلستثما ر والمناطق الحرة

 عبد الفتاح السيد/ منير

 

65 

 مجلس االعمال المصري االردني
التمثيييييييل  -إدارة الييييييدول العربييييييية  ملحييييييق تجيييييياري

 التجاري المصري
 السيد/ عمرو عادل

66 

 لقاء مع ممثل شركة مرسيدس
15/12/2016 

 مدير ادارة االتحاد االوروبي 

 التمثيل التجاري المصري
 السيد الدكتور/ ايمن عثمان

67 

 عة هيوبايوفد صيني من مقاط
20/01/2016 

 السيد/ يانجن لو مقاطعة هيوباي الصينية - مديرعام التجارة
68 

 Hungarian National Trading 

House 

Chief Executive Officer 

Ms. Zsanett Ducsai-Oláh 

69 

 
 Dr. László Parragh رئيس الغرفة المجرية للتجارة والصناعة

70 

 
 Mr. Szilárd Bolla المجرية نائب الرئيس هيئة االستثمار 

71 

يراد بنييييييييييييييك االسييييييييييييييت –المييييييييييييييدير التنفيييييييييييييييذي  

 التصديرالمجريو
Mr. Zoltán Urbán  

72 

اجتماع الجانب المصري لمجلس 
األعمال المصري اليوناني لإلعداد 

 26/9/2016للقمة الثالثية

هيئييية اإلسيييثمار والمنييياطق  -سيييئول مليييف اليونيييان م

 الحرة
 السيدة / إيمان سعيد

73 

اجتماع الجانب المصري لمجلس 
األعمال المصري اليوناني لإلعداد 

 26/9/2016للقمة الثالثية

إدراة األتحيييييييياد األوروبييييييييي  -تجيييييييياري ستشييييييييار م

 التمثيل التجاري المصري
 السيدة / منال عبد التواب

74 

اجتماع الجانب المصري لمجلس 
األعمال المصري اليوناني لإلعداد 

 للقمة الثالثية
26/9/2016 

التمثييييييل ق تجييييياري إدارة األتحييييياد األوروبيييييي ملحييييي

 التجاري المصري
 السيد/ عمرو عادل

75 

اجتماع الجانب المصري لمجلس 
األعمال المصري اليوناني لإلعداد 

 للقمة الثالثية
26/9/2016 

 المهندس/ خالد مصطفي هيئة التنمية السياحيةمدير عام إدارة التخطيط 

76 

لمجلس اجتماع الجانب المصري 
األعمال المصري اليوناني لإلعداد 

 للقمة الثالثية
26/9/2016 

 السيدة/ مرفت إبراهيم وزارة األوقافار مدير عام اإلستثم

77 



 م االسم المنصب الحدث

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 أفريقي

27/09/2016 

Deputy Director of North Africa 

Department DTI – Ministry of 

Trade and Industry in South 

Africa. 

Mr. Thabiso Musa 

 

78 

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 أفريقي

27/09/2016 

وزارة التجيييييارة  -ميييييدير عيييييام االتفاقيييييات الثنائيييييية  

 والصناعة
  السيد/ مايكل جمال

79 

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 أفريقي

27/09/2016 

 هشام السيد/ طارق الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
80 

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 أفريقي

27/09/2016 

ميييدير اإلدارة المركزيييية للتخطييييط بالقطييياع البحيييري 

 بوزارة النقل
 السيد/ سمير خميس

81 

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 أفريقي

27/09/2016 

مسييييياعد ميييييدير عيييييام التخطييييييط بالهيئييييية المصيييييرية 

 العامة للبترول
 الكيميائي/ وائل الريس

82 

منتدى األعمال المصري الجنوب 
 أفريقي

27/09/2016 

 الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة
اليييييييدكتور/ صيييييييفوت صيييييييبحي عبيييييييد 

 الحميد

83 

 Yunnanوفد صيني من مقاطعة 
31/03/2016 

 Mr. HE Lianghui رئيس وفد مقاطعة يونان الصينية
84 

 وفد من
IE Singapore 

09/02/2016 

Abu Dhabi , IE Singapore85 االستاذ/ بوديمان محمد صالح مدير المركز 

اتحييياد األعميييال السييينغافوري  -ميييدير تنميييية األعميييال

 ابوظبي-
 االستاذ/ حبيب رحمان

86 

 87 السيد/ كريم هالل الجمعية المصرية اآلسيوية لالعمالرئيس  

 Mr. S.S. Teo 88 اتحاد األعمال السنغافوريرئيس 

 89 السيد/ محمد حشيش الجمعية المصرية اآلسيوية لالعمالس نائب رئي

 International العضيييييييييييو المنتيييييييييييدب

Enterprise Singapore  
 السيد/ لي ارك بون

90 

 السيييكرتير العيييام للوكالييية المصيييرية لتنميييية الشيييراكة 

 وزارة الخارجية المصرية
 السيد الدكتور/ حازم فهمي

91 

ندية لقاء مع غرفة التجارة البول
 األفريقية

18/07/2016 

 الغرفة التجارية البولندية األفريقيةرئيس 
 السيد/ فيليب سوس

92 

 –لقاء مع شركة بولندية 
Pietrucha 

21 /3/2016 

 Robert Kuruwskiالسيد/  البولندية Pietrucha  ممثل مجموعة
93 

 VIACONلقاء مع شركة 
 البولندية

24/3/2016 

 البولندية VIACONشركة 

 
 مثل شركةم

94 

لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية 
 للتجارة والصناعة

28/3/2016 

 Pro-Mexico for the Middle رئيييس 

East 
 السيد/ خوان سبيدا

95 

 ل أعمال إماراتيلقاء مع رج

5/10/2016 
 
 

 السيد/ عبد الحميد ضواية Milleniumشركة رئيس 

96 



 

 م االسم المنصب الحدث

 لقاء مع ممثل شركة مرسيدس
15/12/2016 

 الرئيس و العضو المنتدب لشركة 

 مصر -ميرسيدس بينز 
 السيد/ زورن توماس بيتر

97 

 مسئول العالقات الخارجية 

 بشركة مرسيدس
 السيد الدكتور/ ايجنو كونراد

98 

لقاء مع وفد بريطاني من غرفة 

 التجارة المصرية البريطانية

08/02/2016 

 السيد / ايان جراي غرفة التجارة المصرية البريطانية رئيس

99 

لقاء مع إيمان الشريف المدير 
التنفيذي لغرفة التجارة المصرية 

 البريطانية
28/08/2016 

 المدير التنفيذي 

 غرفة التجارة المصرية البريطانية
 السيدة/ إيمان الشريف 

100 

لقاء مع مدير مركز تايوان 

 التجاري

24/1/2016 

 السيد / هورب شانج مركز تايوان التجاريرئيس 

101 

 لقاء مع وفد من تايوان
27/10/2016 

 102 السيد / جيف سان افريقيا لألعمال –جمعية تايوان  رئيس

 103 ورب شانجالسيد / ه  رئيس مركز تايوان التجاري بالقاهرة 

Senior Project Manager, 

Taiwan External Trade Development 

Council 

 السيد / ادوادو وانج

104 

CEO King Point Enterprise CO. 105  السيد / ديفيد هوانج 

 منتدى األعمال المصري الكوري

5/5/2016 

 KITA KIM, In-ho 106 الكورية لالستيرادالجمعية  رئيس

 القبرصية PWCلقاء مع شركة 
30/05/2016 

Director corporate compliance- PWC Demetris V Psaltis 
107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصرالعربيةاجتماعات بحضور فخامة الرئيس

 بحضور فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي  1
 رئيس الجمهورية

 عقد اجتماعات الدورة التاسعة 
 وللمجلس االعمال المصري الكوري المشترك بس

  شهد فخامة الرئيس مراسم التوقيع على البيان
 المشترك الصادر عن المجلس

  الترويج لالستثمار في مصر من خالل تقديم عدة تم
عروض تقديمية عن المنطقة االقتصادية لقناة 
السويس, المطور الصناعى لميناء شرق بورسعيد, 
أهم مشروعات الطاقة والبنية األساسية, أهم الفرص 

 ية المتاحة في مصراالسثتمار

 مذكرات تفاهم فى  5تم توقيع بيان مشترك و
 الكهرباء وتنمية قناة السويس

4/03/2016- 1 رحالت عمل  https://goo.gl/NXeII1 

 منتدى األعمال المصري المجري  2

بحضور فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس 

جمهورية مصر العربية والسيد/ فيكتور أوربان رئيس 

 ء المجر ومجموعة من الوزراء من البلدينوزرا

 :شمل المنتدى مجموعة من الفعاليات الهامة وهي كاآلتي 
 لقاءات ثنائية بين رجال األعمال من الجانبين  -1
غذاء عمل على شرف الوفد المجري ضيم أكثير مين  -2

 رجل أعمال من الجانبين 400
منتييدى أعمييال مصييري مجييري ضييم مجموعيية ميين  -3

جلسية عين منياف وفيرص  -ة الجلسات )جلسة إفتتاحي
جلسييية عييين التعيياون فيييي قطييياع التشيييييد  -اإلسييتثمار

 والبنية التحتية(
"منتدى األعمال المصري المجري" بحضور فخامية  -4

الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئييس جمهوريية مصير 
العربيييية والسييييد/ فيكتيييور أوربيييان رئييييس اليييوزراء 

 المجر  ومجموعة من الوزراء من البلدين
ية وزارية ضمت كيل مين السييد المهنيدس/ حلقة نقاش -5

وزيييير التجيييارة والصيييناعة والسييييدة  -طيييارق قابييييل 
وزيييرة التعيياون الييدولي ميين  -الييدكتورة/ سييحر نصيير

وزيييير  -الجانيييب المصيييري, والسييييد/ميهالي فارجيييا 
وزيير  -اإلقتصاد القيومي والسييد/ ميكليوش سييزتاك 

 التنمية المحلية من الجانب المجري.
 يع بروتوكالت تعاون بين الجانبين.إحتفالية توق-6

1/6/2016 منتدى أعمال  https://goo.gl/nVCO4d 

 

 

 

 

 

 



 

 الدول األسيوية

 لجنة تنمية العالقات مع الصين 
 برئاسة األستاذ/ أحمد منير عزالدين

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 vKB2https://goo.gl/gy 1/1/2016 دراسة الصين أفريقيارؤية الجمعية حول األستفادة من قمة  1

  منتدى األعمال المصري الصيني 2
 الصناعةوزارة التجارة و بتنظيم من

 ة شركة صيني15لقاء مع وفد مشتروات صيني مكون من 

 تعمل في مجاالت مختلفة

 6https://goo.gl/rpFIy 19/1/2016 أعمال منتدى

 ية الحديثة معرض للتكنولوجيا الصين 3
في إطار زيارة السيد الرئيس الصيني الي مصر نظمت 

 وزارة التجارة الصينية معرض للتكنولوجيا الصينية الحديثة

 1vk1https://goo.gl/hT 19/1/2016 معرض

 Hubeiلقاء مع وفد صيني من مقاطعة  4

 برئاسة األستاذ/ مصطفى إبراهيم

يوباي وبحضور مدير عام وزارة التجارة بمقاطعة ه

والمدير اإلقليمي لمنطقة آسيا بالهيئة العامة لالستثمار 

 والمناطق الحرة

 ضم  الوفد خمس شركات كبرى تعمل فى المجاالت التالية:

 التشييد والبناء - إدارة الموارد المائية -
 االسمنت - األستثمارالزراعى -
 الطرق والكبارى - الطاقة الجديدة والمجددة -

  األدوية - المطارات والموانئ -
 السكك الحديدية - الخميرة ومنتجاتها -

 الهدف:

   تدعيم العالقات االقتصادية مابين مقاطعةHubei 

ومصر من خالل تبادل المعلومات حول أهم المشروعات 

االستثمارية والسياحية بين الجانبين وتعريف الجانب 

 المصري بالمقاطعة  

  عقد لقاءات ثنائية مع الشركات الصينية 

 /isFZR4https://goo.gl 20/1/2016 وفود قادمة

  2016/ 15/2 لقاء تلفزيوني لقاء تليفزيوني لألستاذ/ محمد يوسف مع التليفزيون الصيني 5

للتعرف على أهم  CGCOC –لقاء مع شركة صينية  6

 الفرص المتاحة أمام الشركة لبدء العمل في السوق المصري

 X6Lq4https://goo.gl/f 13/3/2016 لقاء

  21/3/2016 لقاء تلفزيوني CCTV -مع التليفزيون الصيني  لقاء 7

 Yunnan لقاء مع وفد صيني من مقاطعة 8
 برئاسة األستاذ/ مصطفى إبراهيم

 :الهدف
 عرض تقديمي عن  -
- 4th China- South ASIA EXPO and 

24th Kunming Fair 
تشجيع وجذب مزيد من االستثمارات الصينية  -

جتمع األعمال والتعرف على رؤية م لمصر,
 كافة المتعاملين مع السوق الصينيالمصري و

 
 

 https://goo.gl/YohoAq 31/3/2016 وفود قادمة



 شركة صينية كبرى  16لقاء مع وفد استثماري يضم  9

 :الهدف
رجال األعمال المصريين برجال األعمال  ليلتقي -

 الصينيين 
المشاركة في بعض المشاريع التجاري والتبادل  -

 ستثمارية في جمهورية مصر العربيةالا
رجل أعمال  60اإلعالن عن إطالق مؤتمر يضم   -

صيني رؤساء لكبرى الشركات الصينية في شتى 
 2016المجاالت و التخصصات في مايو 

 https://goo.gl/5qSN0t 18/4/2016 وفود قادمة

بهدف  ال الصيني العربي األفريقيوفد صيني من اتحاد األعم 10
 بحث فرص االستثمار في مصر

 23/4/2015 وفود قادمة
 

 وفد صيني من 11
 China Home Textile Association 

 26/4/2016 وفود قادمة
https://goo.gl/9SWMbI 

 الصين – Hangzhouرحلة عمل إلى  12
حضور أعمال قمة رجال األعمال لمجموعة العشرين ل
(20Bوا )لتي عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين  

 5/9/2016-2 رحالت عمل

 

 إدارة منظمات األعمال والجمعيات  فيدورة تدريبية  13

 في الدول النامية

ابريل الى  19من  دورة تدريبية

 2016مايو  9

 

 عشاء عمل مع السيد / هان بينج  14

 االقتصادي الصيني بالقاهرةرئيس المكتب التجاري و

ء عملعشا  11/5/2016 https://goo.gl/DLMqnK 

 معرض للمنتجات الصينية في مصر تحت مسمى  15

"China Arab States Expo 2016" 

عاما على العالقات الدبلوماسية بين  60وذلك بمناسبة مرور 

 مصر والصين.

  تمهيدا لمشاركة مصر كضيف شرف معرض الصين
 بمقاطعة نينغشيا 2017والدول العربية في 

 بتنظيم من مجلس األعمال المصري الصيني 
 الهدف: 

 التعرف الجيد على المنتج الصيني -

ترتيب لقاءات ثنائية بين هذه المجموعة وعدداً من 
شركات التابعة للجمعية لبحث فرص التعاون 

 التجارى واالستثمارى بين مصر والصين

 - 30/5/2016 معرض

1/6/2016 

slO1https://goo.gl/ux 

الجمعية في الحفل  مهندس/ عمرو علوبة بتمثيلقيام ال 16

الصناعي   االتحاد - (BRICA)  التأسيسي لمبادرة 

 للحزام االقتصادي بطريق الحرير في الصين

  تم توجيه الدعوة لجمعية رجال األعمال المصريين بصفتها
منظمة االعمال الممثله لمصر في هذا االتحاد للمشاركة في 

 عن هذا اإلتحادالحفل التأسيسي لإلعالن 

  يتبني تشكيل هذا االتحاد من الجانب الصيني "االتحاد
 الصيني للصناعات واالقتصاد"

 ( دولة حتى اآلن25ضم )ي

 guia7https://goo.gl/H 6/2016/ 16-15 رحلة عمل

17 BRICA Platform 

 في إطار مبادرة  (BRICA) - الصناعي للحزام   االتحاد
لصين, تم التواصل مع االقتصادي بطريق الحرير في ا

الجمعية إلنشاء موقع إلكتروني يضم كافة المشروعات 
 BRICAالمطروحة من دول الـ 

  الغرض هو الترويج لتلك المشروعات بين الدول المشاركة
 في التجمع

انشاء بوابة 

 الكترونية

  2016سبتمبر 

 منتدى االعمال المصري الصيني 18

عقد المنتدى بالتعاون مع مركز التعاون االقتصادي  -

الصيني لدائرة العالقات الخارجية للجنة المركزية 

 https://goo.gl/FP4jCr 1/12/2016 وفود قادمة



 

 للحزب الشيوعي الصيني 

شركة من كبرى الشركات الصينية التي  35ضم الوفد  -

ترغب في بحث إقامة مشروعات إستثمارية لها في 

 مصر

س األعمال المصري الكوريمجل  

  برئاسة السيد الدكتور/ رؤوف غبور        
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الكوري 1
 لمناقشة ترتيبات رحلة العمل إلى كوريا

فى إطار اإلعداد لزيارة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي 
الى  2مصر العربية لكوريا خالل الفترة من رئيس جمهورية 

, وإنعقاد الدورة التاسعة لمجلس األعمال 2016مارس  4
المشترك خالل تلك الزيارة, عقد الجانب المصري اجتماعاً 

 :لمجلس األعمال المصري الكوري لمناقشة ما يلي
اإلعداد لعقد الدورة التاسعة لمجلس األعمال المصري  -1

 4فبراير الي  29ترة من الكوري بسول خالل الف
والتي ستعقد خالل الزيارة المرتقبة  2016مارس 

للسيد الرئيس/عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية 
 .مصر العربية لسول

ستعراض جدول األعمال المقترح من إتحاد الصناعات  -2
)والذي يمثل الجانب المناظر في  FKI الكورية

 المجلس(
الخاصة برحلة ستعراض اللوجيستيات والمطبوعات ا -3

 العمل )طيران, فنادق,...(

إجتماع جانب 
 مصري

04/02/2016  https://goo.gl/Juk51W 

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الكوري 2
 لمناقشة ترتيبات رحلة العمل إلى كوريا

بدأ اإلجتماع باستعراض الدكتور رؤوف غبور رئيس المجلس 

سر مراد مساعد وزير الخارجية اللقاء الذي تم مع السيد/ يا

 للشؤون األسيوية.

 وخالل المناقشات العامة تم طرح النقاط التالية:

إعداد ردود علي أهم المشاكل التي تطرح من الجانب  -1

الكوري ومنها: السياحة, األمن, مشاكل العملة والتمويل, 

 تحويل األرباح للخارج

ا أهم المشروعات التي سيقوم الجانب المصري بعرضه -2

 أثناء الدورة التاسعة للمجلس

  بروتوكول تعاون لتصنيع شركة فريش لبعض منتجات

 لصالح شركة "ال جي" في مصر 

 تصدير النسيج والوبريات والفوط 

  مشروعات خاصة بالطاقة وتدوير المخلفات وتحويلها

 إلى طاقة

  اقتراح بإنشاء مخازن للبضائع المصرية في السوق

  Warehouse Financingالكوري

  مشروعات النقل البحري, الترسانات البحرية, وبناء

 السفن , وصناعة الحاويات

  إنشاء محطات تموين غازLNG Supply 

Stations  

  تشكيل مجموعات بحثية للتعاون في قطاع النقل

إجتماع جانب 
 مصري

11/02/2016  https://goo.gl/8DGn2d 



 Think Tanksالبحري 

 دراسة جدوي توقيع إتفاقية تجارة حرة مع كوريا 

 ها مشاكل التواصل مع الشركات الكورية التي لدي

والتي تؤدي الى توقف  LGخاصة بالعملة مثل شركة 

 وتعطيل خطوط األنتاج

  إجتذاب اإلستثمارات الكورية لمصر وخاصاً في منطقة

 قناة السويس.

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الكوري 
 ة ترتيبات رحلة العمل إلى كوريالمناقش

 :يليكما وفي هذا اإلطار دارت مجموعة من المناقشات 

الرقابة اإلدارية  -عقد لقاء السيد اللواء/ محمد عاشور -1

 إلستعراض تلك المشاكل وإقتراح حلول لها

رفع توصية لرئيس الوزراء إلدراج كوريا كدولة منشأ  -2

 في المناقصات الحكومية

تماع لممثلي مجالس األعمال المختلفة في مصر عقد إج -3

لتوحيد الرؤى ورفع ورقة عمل موحدة خاصة بالمشاكل 

التي يواجهها المستثمرين من كافة الدول في مصر مع 

 إقتراح حلول عاجلة لها

عرض مزايا اإلستثمار في مصر رغم كل مايواجهها من  -4

 معوقات أثناء الزيارة

الطاقة, التعليم, الصحة,  : الصناعه,أهم قطاعات التعاون -5

 اللوجيستيات والنقل, البنية التحتية, السيارات

كوري متاح لتحويل المخلفات العضوية  FUNDيوجد  -6

 لطاقة في صعيد مصر

إنشاء معاهد للتدريب والتعليم الفني بإستخدام الخبرات  -7

 الكورية

 خبرات الكورية في البحث والتنميةاإلستفادة من ال -8

تواجهها الشركات المصرية مثل عرض المشاكل التي  -9

الشركات المصدرة للفواكهة وخاصة البرتقال حيث 

  يتخوف الجانب الكوري من حشرة البحر المتوسط

إجتماع جانب 
 مصري

24/02/2016  https://goo.gl/luzBLb 

 KITAلقاء مع وفد من الجمعية الكورية للتجارة الدولية  5

  لكوريبهدف التحضير لمنتدى األعمال المصري ا
 وفود قادمة

10/04/2016   

 منتدى األعمال المصري الكوري 6

بحضييييور السيييييد المهنييييدس/ طييييارق قابيييييل وزييييير التجييييارة 
 وزيييير التجيييارة والصيييناعة الكيييوريوالصيييناعة المصيييري, 

المسييياعد  –اليييدكتور/ ناصييير فيييؤاد وسيييفير كورييييا بالقييياهرة, 
, سيويساالول لرئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة ال

وزارة  -معيييياون وزيراالسييييكان  - أنييييور محمييييودالييييدكتور/ 
الكتيييور/ محميييد , سييكان والمرافيييق والمجتمعيييات العمرانييييةاال

  رئيس الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة - السبكي

  عقييد المنتييدى بالتعيياون مييع جمعييية التجييارة الدولييية الكورييية
(KITA) ارة ووزارة التجييييييارة والصييييييناعة المصييييييرية ووز

 التجارة والصناعة والطاقة الكورية

 تم توقيع مجموعة من االتفاقات خالل المنتدى 
 
 

 

05/05/2016 وفود قادمة  https://goo.gl/bxrV9k 



 

 سنغافورة

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 IE Singapore منظمةلقاء مع  1

  :الهدف

 IEالغرض من هذا االجتماع هو عرض أنشطة   -

 وتبادل الخبرات و اإلمكانيات السنغافورية.سنغافورة 

التعرف على اهم الفرص المتاحة أمام الشركات  -

  السنغافورية لالستثمار في مصر

 https://goo.gl/NkjlI9 9/2/2016 لقاء

 زيارات ميدانية لوفد سنغافورة  2

  زيارة مقر شركة دلة لالستثمارات العقارية 
 جيزي( شركة حتشبسوت للتجارة الدولية )الع 
  جماعة المهندسين االستشاريينECG 

 https://goo.gl/PGTl8G 31/10/2016 زيارة ميدانية

 منتدى االعمال المصري السنغافوري 3

“Singapore Business Federation SBF” 

  بحضور الدكتورة/ داليا خورشيد وزيرة االستثمار, ووزير
ن بين الدولة السنغافوري للتجارة والصناعة, عقد بالتعاو

الجمعية والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة والجمعية 
 المصرية األسيوية

  ضم الوفد السنغافوري رئيس اتحاد األعمال السنغافوري
(SBF)  ومجموعة من رؤساء مجالس إدارات كبرى

الشركات السنغافورية التي تهدف باألساس إلى إقامة 
 نغافورية لمصراستثمارات مشتركة ونقل التكنولوجيا الس

  ,تم عقد عدة جلسات عمل حول فرص االستثمار في مصر
وكيفية تأسيس الشركات, والنظام الضريبي والمالي 

 والمصرفي

 https://goo.gl/35usRC 1/11/2016 منتدى 

 زيارات ميدانية لوفد سنغافورة  4

  الهيئة االقتصادية لمنطقة قناة السويس 

  ميناء العين السخنة 

  منطقةTEDA الصينية 

 https://goo.gl/vV2TNC 2/11/2016 زيارة ميدانية

 الهند

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مائدة مستديرة مع سفير الهند بالقاهرة  1

 في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي

 برئاسة المهندس/ عالء دياب           

 :الهدف

 عرض المشروعات المطروحة من الجانب المصري -

ادل الرؤى و االفكار حول فرص االستثمار المشترك في تب

 القطاع الزراعي.

 https://goo.gl/eyVIKl 3/3/2016 مائدة مستديرة

لقاء مع السكرتير العام المساعد االتحاد الهندي للصناعة  2

 FICCI والتجارة

  8/3/2016 لقاء

 لقاء مع وفد هندي رفيع المستوى  3

 المصدرة للشايمن كبار الشركات المصنعة و

 الهدف:

  تفعيل العالقات الثنائية بين البلدين -

 

 https://goo.gl/jkgdeZ 20/3/2016 وفود قادمة



 الفلبين

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة ونائب القنصل 1

 الهدف:

مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر  -
 والفلبين

لى أنشطة الجمعية ودورها في الترويج التعرف ع -
 للتجارة واالستثمار

 بحث تنظيم يوم دولي للفلبين في الجمعية

 https://goo.gl/FLQLF2 16/8/2016 لقاء

 تايالند

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع وفد من تايالند يعمل في الصناعات الغذائية 1

 بحضور سفير تايالند بالقاهرة

شركة  13افت جمعية رجال األعمال لوفد تايالندى ضم استض

 تايالندية تبحث فرص االستثمار فى مصر

 https://goo.gl/P5Lvq4 26/7/2016 وفود قادمة

 تايوان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع مدير مركز تايوان التجاري 1
 الهدف:

 التعاون بين الجمعية والمركز

 https://goo.gl/M6rR8x 24/1/2016 لقاء

 لقاء مع وفد من تايوان 2

 الهدف:

تسليط الضوء على المجاالت التعاون المتاحة بين  -

 مصر وتايوان

 التعرف على األنشطة األقتصادية  -

 

 https://goo.gl/ZE6lsr 27/10/2016 وفود قادمة

االفريقيةالدول   

 تنزانيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مع سفير تنزانيالقاء  1

  بحث سبل دعم العالقات الثنائية بين الجمعية والسفارة
التنزانية بالقاهرة لتعظيم حجم التجارة البينية وتشجيع 

 االستثمارات المشتركة فى البلدين

  اإلعداد لمنتدى األعمال المصرى التنزانى الثانى لرجال
رجل أعمال وحكوميين من  20األعمال بالقاهرة بمشاركة 

 زانياتن

 https://goo.gl/B7Unxk 16/8/2016 لقاء

 لقاء بين المهندس/ عمرو علوبة وسفير تنزانيا بالقاهرة 2

 الثانى المصرى التنزانى لرجال األعمال  لإلعداد لمنتدى

 رجل أعمال وحكوميين من تنزانيا 20بمشاركة 

 https://goo.gl/yXMZ9T 21/9/2016 لقاء

 منتدى األعمال المصري التنزاني 3

رجل أعمال وحكوميين من تنزانيا من  20بمشاركة  -

بينهم ممثلي هيئة االستثمار والمناطق االقتصادية 

الخاصة وغرف التجارة باالضافة إلى مشاركة وفد من 

 رجال أعمال تنزانيا

 https://goo.gl/aUcrNf 17/10/2016 وفود قادمة



 

األعمال المصريين بالتعاون مع  نظمت جمعية رجال -

بالقاهرة منتدى األعمال المصرى التنزاني  سفارة تنزانيا

 الثاني بحضور السيد سفير تنزانيا بالقاهرة

 لوفد تنزاني لزيارات ميدانية  4

نظمت جمعية رجال األعمال المصريين زيارات مديانية للوفد 

 :التنزاني إلى

  القرية الذكية 

  المهندسين االستشاريين زيارة مقر جماعةECG 

  زيارة مقر جمعية مستثمري السادس من أكتوبر

 وإحدى شركات 

 : الهدف

فتح أسواق جديدة وجذب االستثمارات األجنبية بكافة  -

 صورها وأنماطها

تعريف مجتمع األعمال التنزاني بمدى التطورالذي تشهده  -

 تلك الصناعات في مصر

 تشجيع الصادرات المصرية -

 https://goo.gl/WjPIMr 18/10/2016 انيةزيارات ميد

 كوت ديفوار

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع سفير كوت ديفوار 1
 بهدف اإلعداد للقاء مع وفد من كوت ديفوار 

 يعمل في مجال الكاكاو

 لقاء
26/09/2016 

https://goo.gl/s9kb9C 

 وفد من كوت ديفوار  2

 مجلس البن والكاكاو وسفير كوت بحضور المديرية العامة ل
 ديفوار بالقاهرة

 "عرض "نظام البيع المسبق للكاكاو اإليفواري 

 وفود قادمة

18/10/2016 

https://goo.gl/qONQxA 

أفريقيا جنوب  

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع قطاع االتفاقيات التجارية  1

 وسفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة

يق لمنتدى األعمال المصري الجنوب أفريقي التنسبهدف 

 بالتعاون بين الجمعية والقطاع

 لقاء

5/9/2016 

 

المنتدى الثاني لمجتمع األعمال المصري  2
الجنوب افريقي بالتعاون مع قطاع االتفاقيات 

 التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة

  بحضور سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة وممثلين عن هيئة
 اة السويس ووزارة النقل والهيئة العامة للثروة المعدنيةقن

 ( جلسات عمل في النقل واللوجيستيات, 4ضم المنتدى )
التعدين والبترول والغاز, الزراعة والمنتجات الزراعية, 

 فرص التجارة واإلستثماربين البلدين

 ( شركات تعمل في 7ضم الوفد الجنوب أفريقي )
 تخصصات مختلفة

 
 
 
 

  ندوات

27/9/2016 

https://goo.gl/nkTx7O 



 استراليا وامريكا الجنوبية

 مجلس األعمال المصري األسترالي

/ مصطفى إبراهيمبرئاسة السيد  

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

مؤتمر صحفي مع نائب وزير التجارة األسترالي وممثلي  1

 Austrade المكتب التجاري األسترالي

شركة استرالية  25سنوات  4ة منذ فى أول زيارة رسمي
تسعى لالستثمار بمصر فى قطاعات الزراعة والتعدين 

 والتعليم
 الهدف:

  استعراض سبل تعزيز التعاون االقتصادى والتجارى بين
 وأستراليا مصر 

 التى عقدها الوفد مع رئيس مجلس  عرض نتائج اللقاءات
 الوزراء ووزير االستثمار

 https://goo.gl/lFFXvd 1/2/2016 مؤتمر صحفي

 البرازيل

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع وفد من قطاع ترويج المنتجات البرازيلية  1

 التابع لوزارة الخارجية البرازيلية

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماعا مع ممثلى 

بحضور يوكى رتانابى  ,المكتب التجارى البرازيلى فى مصر

المكتب التجارى البرازيلى بالقاهرة وممثلى منظمة سكرتيرة 

  .إيبكس برازيل

بهدف يحث سبل التعاون بين جمعية رجال األعمال 

المصريين وقطاع ترويج المنتجات البرازيلية فى تنمية حجم 

  التجارة واالستثمار بين رجال األعمال فى البلدين

 https://goo.gl/VyFsrj 30/8/2016 لقاء

 المكسيك

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع ممثل وكالة التنمية االقتصادية واالستثمارية  1

 برومكسيكو -بالمكسيك 

استقبلت جمعية رجال األعمال المصريين السيد خوان سيبيدا 
لتبادل الرؤى حول كيفية زيادة  ممثل غرفة برومكسيكو

 عالقات التعاون بين مصر والمكسيك

 https://goo.gl/Tbxm4w 17/2/2016 لقاء

 لقاء مع الغرفة العربية المكسيكية للتجارة والصناعة 2
 الهدف:

 التعاون بين الجمعية والغرفة 

  24تنظيم منتدى أعمال مصري مكسيكي خالل الفترة – 
 2016سبتمبر  25

 https://goo.gl/HuNu6n 28/3/2016 لقاء

 اليوم المكسيكي 3
“Doing Business with Mexico” 

حضر اللقاء سفير المكسيك بالقاهرة و رئيس المكتب التجاري 
المكسيكي بالقاهرة و بعض السفراء والمستشاريين التجاريين 

  لمجموعة دول امريكا الالتينية

 

 https://goo.gl/yrSYEh 25/10/2016 ايام دولية



 

 الدول االوروبية

 مجلس األعمال المصري المجري
د سعد رجببرئاسة السيد الدكتور/ أحم  

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء بخصوص منتدى األعمال المصري المجري 1

 :الهدف

 اإلعداد لمنتدى األعمال المصري المجري

 https://goo.gl/IYUgAu 19/5/2016 لقاء

 الجانب المصري لمجلس األعمال المصري المجري اجتماع  2

 :الهدف

 المجري اإلعداد لمنتدى األعمال المصري

اجتماع جانب 

 مصري

29/5/2016 https://goo.gl/sesx0n 

 مجلس األعمال المصري اليوناني

 برئاسة السيد المهندس/هاني برزي     
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع سفير اليونان بالقاهرة 1

 للتعرف على مشاكل الشركات اليونانية المصدرة إلى مصر

 https://goo.gl/VtyxJR 27/1/2016 لقاء

 لقاء مع وفد يوناني 2

 ضم الوفد شركات تعمل فى المجاالت األتية:

 خطوط المترو وشبكات الطرق السريعة -

 التشييد ومواد البناء -

 اإلنشاءات المعدنية والمشاريع البترولية -

 معالجة المياه -

 النقل واللوجيستيات -

 االستشارات الهندسية -

 :الهدف

 عقد اجتماعات ثنائية -

 تعزيز العالقات المصرية اليونانيةل دراسة سب

 https://goo.gl/scgfXr 6/3/2016 وفود قادمة

الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الرابع جتماع اال 3
 اليوناني لإلعداد للقمة الثالثية

  اإلعداد للدورة الثالثة لمجلس األعمال المصرى اليونانى 

 ثناء اجتماعات الدورة أهم القطاعات المقترح تناولها أ
 الثالثة للمجلس

  استعراض بروتوكوالت التعاون المعلقة بين وزارتي النقل
 بالبلدين

   تواصل مع وزارة األوقاف لبحث الفرص اإلستثمارية ال
 لممتلكات مصر في مدينة كافاال وجزيرة ثاسوس

 

 اجتماع

 جانب مصري
26/9/2016 https://goo.gl/YjkTkB 

لمصري الرومانيمجلس األعمال ا  

 برئاسة السيد المهندس/ حسن الشافعي      



 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مائدة مستديرة مع المستشار التجاري الروماني بالقاهرة 1
والرؤية  ستعراض تطور العالقات المصرية الرومانيةا -1

 المستقبلية لها
 ستثمارية المتاحةالهم الفرص التجارية وااستعراض أ

 https://goo.gl/RzFiSU 18/1/2016 ائدة مستديرةم

 اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس األعمال المصري الروماني 2
 وقد تم خالل اإلجتماع اإلتفاق على ما يلي:

بعييد موافقيية مجلييس  –إرسييال خطيياب للجانييب الروميياني  -1
إلبالغه بقيام الجانب المصيري بالتعياون  –إدارة الجمعية 

 اخييرى مييع اخطارالمكتييب التجيياريمييع جهييات رومانييية 
الروميياني بالقيياهرة, وكييذلك السييفير والمستشييار التجيياري 

 المصري في بوخارست
البيدء فييي البحييث عيين جهييات رومانييية أخييرى لتكييون هييي  -2

 الجهة المناظرة للمجلس

 https://goo.gl/l9wSKU 16/2/2016 مجالس أعمال

 مانياجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الرو 3
 -تناول اللقاء بعض النقاط :

اإلعداد للمشاركة بوفد من الجمعية في إجتماعات الدورة  .1

الثانية المشتركة المصرية الرومانية للتعاون اإلقتصادي 

والعلمي والفني والتي من المنتظرعقدها في بوخارست 

/ سحر نصر وزيرة التعاون برئاسة السيدة الدكتورة

 .2016ل من مايوالدولي خالل االسبوع األو

 ت التعاون المشترك بين الجانبينمناقشة أهم مجاال .2

التحديات و الفرص التي يمكن طرحها أتناء اللجنة  .3

 المشتركة.

 https://goo.gl/MsvgTP 21/3/2016 مجالس أعمال

اجتماع مجلس األعمال المصري الروماني مع رئيس المكتب  4
 التجاري الروماني بالقاهرة

ل األعمال المصريين مائدة مستديرة مع عقدت جمعية رجا

Minister Counselor Mr. Mihai Burghel  رئيس

المكتب التجاري الروماني بالقاهرة الستعراض تطور 

العالقات المصرية الرومانية والرؤية المستقبلية لها, وكذلك 

 أهم الفرص التجارية واإلستثمارية المتاحة

 https://goo.gl/tb9OTC 24/5/2016 مجالس أعمال

 لقاء المهندس/ حسن الشافعي مع سفير رومانيا بالقاهرة 5
 التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك

 M5https://goo.gl/FUED 19/10/2016 لقاء

 بولندا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 البولندية Pietruchaلقاء مع شركة  1
 العاملة في مجاالت االنشاءات 

 :فلهدا

دراسة التعاون مع الشركات المصرية للدخول في  -
 فريقياأمشروعات مشتركة في مصر و

لقاء عدد من الشركات المصرية الكبرى العاملة في  -
مجاالت البناء والتشييد, حيث تخطط الشركة لنقل مركز 

 لى مصر بدال من روانداإأعمالها في القارة االفريقية 

 https://goo.gl/fmoTOf 3/2016/ 21 وفود قادمة

 Viacon Companyلقاء مع شركة بولندية  2

 برئاسة األستاذ/ عادل اللمعي

 نظمت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماع مع شركة

VIACON  البولندية العاملة فى مجال سالمة الطرق والنقل

حيث ناقش الجانبين سبل التعاون المشترك فى مجاالت 

 https://goo.gl/zYiL3B 24/3/2016 وفود قادمة



 

 الطرق والكبارى فى مصراالستثمار فى البنية التحتية و

 :الهدف

 سالمة الطرق والنقل مجالتعمل الشركة في  -
بهدف التباحث في مجاالت التعاون الممكنه مع الجانب  -

 المصري و دراسة اقامة  مصنع في مصر
أبدت الشركة رغبتها في عقد لقاءات مع الشركات  -

 Galvanized Steelالمصرية العامله في مجال 

قيام المهندس/ حسن الشافعي بتمثيل الجمعية في  3
European Economic Congress في بولندا 

  قام المهندس/ حسن الشافعي بتمثيل الجمعية في المؤتمر
 European Economicبي واالقتصادي األور

Congress في بولندا 

 وزارتي  يتم تنظيمه سنويا خالل شهر مايو بالتعاون مع
الخارجية والتنمية االقتصادية البولندية وذلك بمركز 

 المؤتمرات الرئيسي بمدينة كاتوفيتسا البولندية

  تم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة تجارة اقليم كاتوفيتسا
 والتي تعد أهم غرفة تجارة وصناعة في بولندا

 

 https://goo.gl/RW84dT 5/2016/ 20-18 مؤتمر

 س غرفة التجارة البولندية األفريقيةلقاء مع رئي 4
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء مع رئيس الغرفة 

التجارية البولندية األفريقية وبحضور المستشار التجاري 

 لسفارة بولندا بالقاهرة

 :الهدف

 مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجمعية والغرفة -

 https://goo.gl/9c1b7F 18/7/2016 لقاء

 لقاء مع وفد من بولندا 5
استضافت جمعية رجال األعمال المصريين رئيس الغرفة 

البولندية االفريقية للتجارة على رأس وفد يضم كبرى 

الشركات البولندية ورجال األعمال من اعضاء الغرفة 

 التجارية البولندية.

 :الهدف

 بحث فرص االستثمار والتجارة فى مصر -

ركات المصرية ونظيرتها عقد لقاءات الثنائية بين الش -

 البولندية فى مختلف القطاعات

 https://goo.gl/kBBe6h 15/11/2016 وفود قادمة

  النمسا
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع مع وفد نمساوي 1
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين بالتعاون مع المكتب 

وفد نمساوي  التجاري لسفارة النمسا بالقاهرة اجتماعاً مع

يعمل فى مجال الطاقة والتشييد و يضم  الوفد خمس شركات 

: الطرق وتخطيط وتركيب االتيةكبرى تعمل فى المجاالت 

األنظمة الضوئية والطاقة الشمسية وتكنولوجيا البيئة ومياة 

 GISالصرف و 

 https://goo.gl/rk1SuS 20/1/2016-17 وفود قادمة

     سفير النمسا بالقاهرةمائدة مستديرة مع          2
 والمستشار االقتصادي للسفارة

  برئاسة األستاذ/ عماد الدين تيمور           
 :الهدف

النمساوية والرؤية +استعراض تطور العالقات المصرية  -

 https://goo.gl/9UWQyk 10/2/2016 مائدة مستديرة



المستقبلية لها , وكذلك أهم الفرص التجارية واإلستثمارية 

  المتاحة

 صر والنمساتعزيز التعاون االقتصادى والتجارى بين م -

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال األعمال 
 المصريين ومجلس األعمال المصرى النمساوى 

 

 مجلس األعمال المصري األوكراني

  برئاسة المهندس / جمال العجيزي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 ري لمجلس األعمال المصري األوكرانياجتماع الجانب المص 1
 :الهدف

اإلعداد إلجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة  -

المصرية األوكرانية للتعاون األقتصادي والعلمي ومنتدى 

 األعمال المصري االوكراني

 تعزيز التعاون المشترك بين رجال األعمال فى البلدين -

فى مختلف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أوكرانيا  -

 القطاعات

جانب  اجتماع

 مصري

22/11/2016 https://goo.gl/H7AlzT 

 مجلس األعمال المصري األوكراني  2

 على هامش اجتماع اللجنة المشتركة المصرية االوكرانية

 https://goo.gl/jEOCU2 2016/ 12/  21 -18 رحلة عمل

 سلوفينيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 سفيرة سلوفينيا والمستشار التجاري لقاء مع 1

 الترتيب لعقد لقاء و بحث أوجه التعاون مع الجمعية
 األعمال السلوفانيين مع وفد من رجال

 https://goo.gl/7zA0fK 16/06/2016 لقاء

 قبرص

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 القبرصية PWCلقاء مع شركة  1
 كات المصريةالتعاون بين الشركة القبرصية والشر

للتعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة  Road Showعمل 
لرجال األعمال المصريين في قبرص وخاصة في قطاع 
 الطاقة وإدارة المخلفات والصناعات الدوائية والبورصة

 وفود قادمة

30/05/2016 

https://goo.gl/fUPnpR 

 فرنسا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

ئية مع شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة لقاءات ثنا 1

 Photolight الشمسية

  عقد عدة لقاءات ثنائية بين بعض أعضاء الجمعية وممثلي
 الشركة التي تعمل في مجال الطاقة الشمسية

  مناقشة سبل التعاون بين الشركات المصرية والشركة
 الفرنسية

 وفود قادمة

19/10/2016 

https://goo.gl/aqeZCb 

 يابريطان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م



 

 https://goo.gl/IG7Ywg 8/2/2016 وفود قادمة لقاء مع وفد بريطاني من غرفة التجارة المصرية البريطانية 1

 لقاء مع المدير التنفيذي لغرفة التجارة المصرية البريطانية 2

 بحث سبل دعم عالقات التعاون بين الجمعية والغرفةبهدف 

 https://goo.gl/YsZgFU 28/8/2016 لقاء

 المانيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 https://goo.gl/M84GXS 15/12/2016 وفود قادمة لقاء مع ممثل شركة مرسيدس 1

 الدول العربية

 موريتانيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مع رئيس جمهورية موريتانيا اجتماع 1

األعمال المصريين لقاءاً مع رئيس  عقدت جمعية رجال

الجمهورية األسالمية الموريتانية السيد/محمد ولد عبدالعزيز 

وذلك خالل زيارته لجمهورية مصرالعربية مع مجموعة 

منتقاه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمستثمرين في 

 قطاعات عدة.

 الهدف :

اإلطالع على الفرص اإلستثمارية الواعدة المتاحة في 

موريتانيا في المجاالت التالية: التنمية والثروة الحيوانية، 

 الزراعة، الصناعة والمقاوالت واإلسكان

 https://goo.gl/GnIQEP 4/4/2016 لقاء

 مجلس األعمال المصري األردني
 / علي عيسىبرئاسة  المهندس

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 عليا الدورة السادسة والعشرين للجنة ال 1
 األردنية المشتركة -المصرية 

قيام المهندس/ علي عيسى واالسيد/ محمد يوسف بتمثيل 

الجمعية في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا 

 المصرية األردنية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة

  30/8/2016-29 لجان مشتركة

 األردني اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري 2
 :الهدف

تنفيذ مشروعات التعاون االقتصادى واالستثمار بين  -

 البلدين

اإلعداد لعقد الدورة التاسعة عشر للمجلس المشترك والتى  -

 ستعقد بالقاهرة خالل شهر يناير من العام القادم

دعوة رجال االعمال القامة مشاريع استثمارية مشتركة 

ات  الالزمة خاصة بتصنيع  االجهزة والمعدات والمكون

 لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس

 

 

 https://goo.gl/7H1CpL 13/11/2016 اجتماع



 الجزائر

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مائدة مستديرة مع السفير/ عمر أبو عيش 1
 سفير مصر في الجزائر 

مائدة المستديرة مع عقدت جمعية رجال األعمال المصرين 

 سفير مصر في الجزائر

 :الهدف

 مناقشة  الموقف الحالي للعالقات المصرية الجزائرية -
دراسة توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والكونفدرالية  -

 الجزائرية
عرض فرص التعاون المشترك في مجاالت التجارة 

 واالستثمار

 https://goo.gl/1fxzDH 28/8/2016 مائدة مستديرة

 زائر لحضور رحلة عمل إلى الج 2
 منتدى األعمال األفريقي لالستثمار

 :الهدف

 الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي للبلدين -

تحسين مناف االستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين  -

 وتشجيع االستثمار المشترك لالرتقاء بالعالقات االقتصادية

 ترويج االستثمار -

 https://goo.gl/hM2OBl 12/2016/ 6-3 رحلة عمل

 العراق

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع رئيس اتحاد رجال األعمال العراقيين بالبصرة 1

عقد المهندس/ علي عيسى رئيس جمعية رجال األعمال 

المصريين والسيد/ محمد يوسف المدير التنفيذي لقاء مع 

السيد/ صبيح الهاشمي رئيس اتحاد رجال األعمال العراقيين 

 بصرة بال

 الهدف:

  رغبة االتحاد لتدشين مجلس أعمال مصري عراقي
بالتعاون مع جمعية رجال األعمال المصريين لبحث فرص 

 التجارة واالستثمار بين مصر والعراق

  دعوة الجمعية لزيارة البصرة للتعرف على أرض الواقع
 على أهم المقومات التي تتمتع بها البصرة

 https://goo.gl/DpsKcN 31/8/2016 لقاء

 رحلة عمل إلى إقليم كردستان 2
نظمت جمعية رجال األعمال رحلة عمل لحضور المؤتمر 

األقتصادي الذى نظمته غرفة تجارة وصناعة اقليم كردستان 

بالعاصمة اربيل العراقية بعنوان "دور القطاع الخاص فى 

تحقيق التنمية االقتصادية فى اقليم كردستان" والذى عقد 

 عاما على تأسيسها 50تفال الغرفة بمرور تزامنا من اح

 https://goo.gl/nbBjPT 10/2016/ 11-7 رحلة عمل



 

 ندوة مع المكتب التجاري المصري بأربيل 3

 ندوة مع السيد/ معتز علي

 نائب القنصل التجاري بالمكتب التجاري المصري باربيل

 :الهدف

مشاركة الشركات المصرية المصدرة في الجناح  -
نات من منتجاتها بمعرض اربيل الدولي المصري بعي

 2016ديسمبر  17-14الذي سيقام في الفترة من  
التعريف باالمكانيات المتاحة بأقليم كردستان خاصة أنه  -

 من إحتياجاته من مختلف المنتجات %98يستورد نحو 
التعرف على تجربة بعثة الجمعية األخيره إلى اربيل في  -

 2016 أكتوبر 11 – 7الفترة من 
 

 https://goo.gl/LSPeSp 9/11/2016 ندوة

 اإلمارات

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع السيد/ عبد الحميد ضواية رئيس شركة  1
DUWAYA INVESTMENT اإلماراتية 

لمناقشة توقيع بروتوكول مع الجمعية لتمثيلها في دولة 

تمثيل االمارات من خالل تسهيل تأسيس الشركات المصرية و

 الشركات المصرية هناك

 https://goo.gl/jcX2G4 5/10/2016 لقاء

 المغرب

 لقاء مع وفد من الغرفة الفالحية بالدار البيضاء 1

وفدا مغربيا من استقبلت جمعية رجال األعمال المصريين 

الغرفة الفالحية بالدار البيضاء التابعة لوزارة الفالحة والصيد 

 البحري المغربية

 د مجموعة من الشركات المغربية التى ترغب في ضم الوف
 بحث سبل التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي

  بحث االستفادة من خبرة مصر في الصناعات الغذائية و
 آليات الري

23/10/2016 وفود قادمة  https://goo.gl/5UAeAo 

 تونس

 اجتماع اللجنة المصرية التونسية المشتركة بتونس 1

 الدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدوليبرئاسة   

 دفع العالقات الثنائية بين البلدين 

 عرض الفرص والتحديات أثناء اجتماعات اللجنة 

11/11/2016 لجان مشتركة   

 أخرى

 لقاء مع مركز تحديث الصناعة 1

 تعريف الجمعية بالدراسة التي يقوم بها المركز ل

 عن سيدات األعمال في مصر

2/2/1620 لقاء   

  Ngageلقاء مع شركة  2

لمناقشة الدورات التدريبية التي يمكن أن تقدمها الشركة 

 ألعضاء الجمعية والعاملين لديهم

13/10/2016 لقاء   

 

 

 

 

 



 بروتوكوالت تعاون

توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال األعمال المصريين  1

 ومجلس األعمال المصرى النمساوى

 https://goo.gl/9UWQyk 10/2/2016 بروتوكوالت

  توقيع بروتوكول تعاون مع 2

 غرفة تجارة اقليم كاتوفيتسا 

 د أهم غرفة تجارة وصناعة في بولنداوالتي تع

 https://goo.gl/RW84dT 5/2016/ 20-18 بروتوكوالت

 توقيع بروتوكول تعاون مع 3

 Oxford Business Group 

 38هي شركة تقوم بنشر أبحاث متخصصة في االقتصاد في حوالي 

دولة على مستوى العالم, وتقوم كل عام بنشر تقرير اقتصادي عن 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا  دولة 37مصر و

الالتينية إللقاء الضوء على التنمية االقتصادية في الدولة, وذلك بهدف 

وضع تحليل موضوعي على الفرص والتحديات الموجودة في السوق 

على مدار العام ودعوة المستثمرين للعمل في السوق المصري, وهي 

ة مع الهيئة العامة لالستثمار بشراك 2001تعمل في مصر منذ عام 

 والمناطق الحرة والغرفة التجارية األمريكية في مصر

 https://goo.gl/deKUxi 20/10/2016 بروتوكوالت

 الندوات واالجتماعات 

 اجتماع تحضيري لمجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 1

 التي تم تشكيلها من قبل مجلس اإلدارة 

 ن الشافعيبرئاسة المهندس/ حس

 الهدف: 

طرح األفكار الخاصة بتبني الجمعية وضع رؤية للنهوض بقطاع 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة للخروج باستراتيجية يمكن تنفيذها

مجموعة 

 عمل

27/1/2016  https://goo.gl/T76Kh6 

ندوة مع السفراء والمستشارين التجاريين األجانب لدول  2

 رق آسياأوروبا واألمريكتين وجنوب ش

 برئاسة المهندس/ علي عيسى، والمهندس/ خالد حمزة

  بحضور اللواء/ محمد عالء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات ووكيل أول الوزارة/ علي الليثي رئيس 

 التمثيل التجاري المصري

  عمل عرض عملي على الموقع اإللكتروني عقد االجتماع بغرض
العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتوعية حول  للهيئة

طريقة التسجيل إلكترونيا للمصانع المستوفاة للقواعد المنظمة 
 2016 ( لسنة43و) 2015( لسنة 991بالقرارين رقم )

9/3/2016 ندوات  https://goo.gl/CsKEmX 

 المؤتمر االستثماري األول لمحافظة الجيزة 3

 تجارية لمحافظة الجيزةبالتعاون مع الغرفة ال 

  تحت رعاية وبحضور السيد اللواء/ محمد كمال الدالي محافظ
 الجيزة, ومجموعة من الوزراء

بهدف إلقاء الضوء على المخطط العام للمشروعات 

االستثمارية المطروحة بمحافظة الجيزة, المناطق الصناعية  

 )تخصيص االراضي(, أهم القطاعات المستهدفة

3/4/1620 مؤتمرات  https://goo.gl/CSlsct 

 مؤتمر التجارة العربية وتمويل سلسلة التوريد" الذي نظمه 4
اإلتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية بالتعاون مع مجموعة 

 توريق القابضة اإلماراتية
ناقش المؤتمر التجارة العربية البينية والدولية مع العالم بين الفرص 

سلة التوريد في بناء آفاق جديدة للتجارة والتحديات, ودور تمويل سل

العربية والعالمية من خالل تقديم تسهيالت التمويل البديل وتأثير 

تمويل سلسلة التوريد في دعم وتنمية قطاعات المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

5/9/2016-4 مؤتمرات  https://goo.gl/k2Uw7M 



 

مال خليفة رئيس ندوة التمويل متناهي الصغر بحضور األستاذ/ ج 5

 وحدة التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية

 الستعراض إشراف الهيئة على التمويل متناهي الصغر

29/10/2016 ندوات  https://goo.gl/RRmg6c 

 ندوة مع رئيس التمثيل التجاري 6

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين برئاسة المهندس/ علي عيسى 
معية ندوة مع وكيل أول وزارة التجارة والصناعة/ أحمد رئيس الج

عنتر رئيس التمثيل التجاري, وعدد من رؤساء اإلدارات المختلفة 
بجهاز التمثيل التجاري المصري بهدف التعرف على الدور الذي يقوم 

به الجهاز سواء في الداخل أو الخارج لخدمة مجتمع األعمال 
 المصري

 https://goo.gl/hB4qOV 3/11/2016 ندوات

 EBRDمائدة مستديرة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية  7
EBRD Small Business Support Project in Egypt – 

Phase 2 

 

 

مائدة 

 مستديرة 

9/11/2016  

 المؤتمرات والندوات التي قامت الجمعية بتعميمها

 :Africa 2016مؤتمر  1

 Business for Africa, Egypt and the World  

  فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي تحت رعاية

من وزارة اإلستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة بتنظيم 

الخارجية ووزارة التعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة المصرية 

للتنمية ووكالة االستثمار اإلقليمي لدول الكوميسا, كما أقيم المؤتمر 

 اد األفريقيتحت مظلة اإلتح

21/2/6201-20 مؤتمرات   

 Suez Canal Global Conference… SCGC مؤتمر 2

2016 Challenges & Opportunities  

 فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي تحت رعاية

24/2/2016-22 مؤتمرات   

 ندوة حول استعراض نتائج المؤتمر الوزاري العاشر  3

  لمنظمة التجارة العالمية

 من اإلدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية  بتنظيم

 بوارة التجارة والصناعة

10/3/2016 ندوة   

مؤتمر حول ظاهرة الفساد وماهيته وتداعياتة وتأثيراته المختلفة  4

 وآليات مكافحته بتنظيم من جماعة صناع مصر

14/5/2016 مؤتمرات   

ة االقتصادية النزاهة ضرورة للتنمي -مؤتمر التعاون ضد الفساد  5

 المستدامة بتنظيم من الجمعية المصرية لشباب األعمال

16/5/2016-15 مؤتمرات   

6 12th Money and Finance Annual Summit -

Cairo 2016  بتنظيم من شركةGlobal Trade Matters 

18/5/2016-17 مؤتمرات   

عات مؤتمر التحول نحو االقتصاد غير النقدي بتنظيم من إتحاد الصنا 7

المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ومركز المشروعات الدولية 

 الخاصة

19/5/2016 مؤتمرات   

8 The 3rd Egypt Power Infrastructure & New 

Energy Investment Forum   بتنظيم من شركة

Euroconvention Global 

 

 

 

 

 31/5/2016من مؤتمرات

1/6/2016الى   
 



ل األعمال العربتمثيل الجمعية أو اتحاد رجا  

تمثيل الجمعية في اجتماع اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة  1

المنظم من قبل قطاع االتفاقيات التجارية بوزارة التجارة 

 والصناعة

 األستاذ/ عماد البرنس برهان الدين
 OECDلمناقشة التقرير الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 رة وتحليل المؤشرات الخاصة بمصربشأن مؤشرات تسهيل التجا

8/2/2016 مجموعة عمل   

تمثيل اتحاد رجال األعمال العرب في اجتماع المجلس االقتصادي  2

 واالجتماعي لجامعة الدول العربية

18/2/2016 مجموعة عمل   

 Multi Stakeholder dialogue withتمثيل الجمعية في  3

Egypt's partners in development  

 ي نظمته وزارة التعاون الدوليوالذ

10/3/2016 مؤتمر   

تمثيل الجمعية في اجتماع اللجنة الوطنية الوزارية المنظم من  4

 قبل قطاع االتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة

 األستاذ/ عماد البرنس برهان الدين
ري متابعة تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا لمراجعة مشروع االتفاق اإلطا

 بين الكوميسا والصين

13/3/2016 مجموعة عمل   

 تمثيل الجمعية في اجتماع اللجنة الفرعية لتسهيل التجارة 5

المنظم من قبل قطاع االتفاقيات التجارية بوزارة التجارة 

 والصناعة

 األستاذ/ عماد البرنس برهان الدين

الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي استكمال مناقشة التقرير 

بشأن مؤشرات تسهيل التجارة وتحليل المؤشرات  OECDوالتنمية 

 الخاصة بمصر

21/3/2016 مجموعة عمل   

 EBRDلقاء مع ممثلي بنك التنمية والتعمير األوروبي  6

الحصول على مقترحات منظمات األعمال قبل قيام البنك بوضع 

Egypt Country Strategy Concept  الخاصة بمصر

 خالل السنوات األربع القادمة

25/7/6201 لقاء   

7 
تمثيل اتحاد رجال األعمال العرب في اجتماعات الدورة العادية الثالثة 

 بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس الوحدة االقتصادية

مجموعة 

 عمل
1/9/2016  

 

إلعادة  تمثيل الجمعية في المائدة المستديرة مع البنك األوروبي 8

لمناقشة موضوع المشروعات الصغيرة  EBRDاإلعمار والتنمية 

 والمتوسطة

مائدة 

 مستديرة
9/9/2016  

 

9 CEO Clubs Global Meeting Launch Ceremony 20/9/2016 غذاء عمل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سادساً: عشاءات العمل

 
 

 

 

 

 

 

 

2016التقرير السنوي                             
 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



 ىعمل عل اتعشاء المصريين عقدت جمعية رجال االعمال

 شرف كل من :

1 27/06/2016 

 سحور عمل  على شرف المهندس/ مصطفى مدبولي 

 زيراإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيةو
 نظمته لجنة التشييد

 برئاسة المهندس/ فتح هللا فوزي

فيما يخص قطاع التشييد والتنمية  2030"إلستعراض رؤية مصر 

 العمرانية"

 قاعة كليوباترا  –بفندق سميراميس إنتركونتيننتال 

DDK7cihttps://goo.gl/  

2 30/11/2016 

 عشاء عمل على شرف السيد الدكتور / أشرف الشرقاوي 

 وزير قطاع األعمال العام
 نظمته لجنة البنوك والبورصات 

 برئاسة األستاذ / حسن حسين

" إلقاء الضوء على سياسة الوزارة خالل الفترة القادمة بما في ذلك 

إحتمالية طرح أية من إعادة الهيكلة وعقود اإلدارة واإلستثمار و

 شركات بالبورصة"

 قاعة طيبة -بفندق سميراميس إ انتركونتيننتال

https://goo.gl/QtPJWp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/ci7DDK
https://goo.gl/ci7DDK
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 1/1/2017عدد األعضاء الذين سيتم بدء سجل األعضاء بهم في 

 عضويات إعتبارية( 46انتساب و 1مل و عا 269)منهم 1/1/2016إجمالي عدد أعضاء الجمعية في  316 

  1/1/2016العضويات العاملة في 269 أوالً : 

 عضو عامل جديد  10 +

 أعضاء عاملين أعيدت عضوياتهم  10 +

- 

- 

1 

1 

 ( 2016عضو عامل إستقال )غير مسدد إشتراك عام 

 ذي لصندوق تحيا مصر(( )الرئيس التنفي 2016عضو إنتقل للسلطة التنفيذية )غير مسدد إشتراك عام 

 ( 2016غير مسدد إشتراك عام  2عضو عامل توفى ) منهم  3 -

 عضو حول لعضوية إعتبارية  2 -

 2016عضو عامل لم يسدد اإلشتراك السنوي لعام  17 -

  31/12/2016إجمالي عدد األعضاء العاملين في  265 

 1/1/2016العضويات اإلعتبارية في  46 ثانياً :

 ويات إعتبارية جديدة عض 17 +

 عضو محول من عضوية عاملة   2 +

 2016عضو إعتباري لم يسدد اإلشتراك السنوي لعام  6 -

 عضواً( 140)يمثلوا تقريبا  31/12/2016إجمالي عدد األعضاء اإلعتباريين في  59 

 )محمد حسن عيسى( 1/1/2016العضويات اإلنتسابية في  1 ثالثاً :

 2016اإلشتراك السنوي لعام عضو لم يسدد  0 -

  31/12/2016إجمالي عدد األعضاء اإلنتسايين في  1 

 عضويات إعتبارية( 59انتساب و 1عامل و  265)منهم 31/12/2016إجمالي عدد أعضاء الجمعية في  325 =

 

 

 


