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 أوال : مجلس اإلدارة

 -من السادة: 2018تشكل 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 صندوق جمعية رجال األعمال المصريين الدكتور/ طه محمود خالد 3

 إدارة جمعية رجال األعمال المصريينعضو مجلس  المهندس/ أحمد بلبع 4

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ حسن الشافعي 5

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين الدكتور/ شريف الجبلي 6

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين األستاذ/ عادل اللمعي  7

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين الدين المنزالويالمهندس/ مجد  8

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين المهندس/ محمد أيمن كمال الدين قرة 9

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين الدكتور/ نادر رياض 10

 

 .إدارة جمعية رجال األعمال المصريينالمستشار/ محمود فهمي المستشار القانوني لمجلس 

 .المدير التنفيذي للجمعية –األستاذ/ محمد يوسف 
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 -:: اللجان التخصصيةثانيا

 ورأس اللجان التخصصية  كل من السادة:

 

 م اسم رئيس اللجنة    للجنةااسم 

 1 المهندس/ خالد حمزة اإلستيراد والجمارك 

 2 األستاذ/ حسن حسين البنوك والبورصات

القريعي يالدكتور/ عل البيئة  3 

/ محمود فهميالمستشار التشريعات االقتصادية  4 

/ فتح هللا فوزيالمهندس التشييد  5 

مصطفى النجاري المهندس/ التصدير  6 

/ نيفين عبد الخالقالدكتورة التنمية المستدامة  7 

/ عــالء ديابالمهندس الزراعة   8 

أحمد بلبع /المهندس السياحة   9 

 البحث العلميالصناعة و

/ وائل علما المهندس  

( 20/9/2018)حتى:   

 المهندس / مجد الدين المنزالوي

...( - 20/9/2018منذ )   

10 

 الطاقة 

/ مجد الدين المنزالوي المهندس  

( 20/9/2018)حتى:   

/ أسامة جنيديالمهندس  

...( - 20/9/2018منذ )  

11 

/ طه خالدالدكتور المالية  12 

/ عادل عبده اللمعياألستاذ النقـــل  13 

/ عمرو شعيرةالمهندس تكنــولوجيـا المعـلومات  14 
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 ثالثا : مجالس األعمال المشتركة

 ورأس مجالس األعمال المشتركة كل من السادة:

 اسم رئيس المجلس اسم المجلس م

  علي عيسىالمهندس/  مجلس األعمال المصري األردني  .1

 األستاذ/ مصطفى إبراهيم المصري األستراليمجلس األعمال   .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

 أحمد السكري/ الدكتور مجلس األعمال المصري الروماني  .6

 / خالد نصيرالمهندس مجلس األعمال المصري الكوري  .7

 الدكتور/ أحمد سعد رجب مجلس األعمال المصري المجري  .8

 المهندس/ هاني برزي مجلس األعمال المصري اليوناني  .9

 لجان دولية

 / شريف الجبليالدكتور لجنة تنمية العالقات مع أفريقيا .11

 األستاذ/ أحمد منير عز الدين لجنة تنمية العالقات مع الصين .10

 ملحوظه

 جميع المجالس ينظر في اعادة تشكيلها وهيكلتها

 من قبل وزارة التجارة والصناعة 

 الجدول مرتب ابجديأ حسب اسم المجلسهذا 
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 2018جدول أعداد اجتماعات اللجان التخصصية خالل عام 

 رئيس اللجنة إسم اللجنة م

ت 
عا

جتما
إ

جنة
الل

ت  
عا

جمو
م

العمل
 

ت  
ءا

لقا

صغرة
م

ت  
عا

جتما
إ

شتركة
م

عامة 
ت 

وا
ند

 

ت 
ءا

لقا

جية
خار

ت 
مؤتمرا

ت  
ءا

شا
ع

ل
عم

ت  
زيارا

ميدانية
ع 

جمو
الم

 

1 
 اإلستيراد لجنة

 والجمارك
 2 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ 1 / خالد حمزةالمهندس

 والبورصات البنوك لجنة 2
 / حسن حسيناألستاذ

 4 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3

 / علي القريعيالدكتور البيئةلجنة  3
 3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 2

4 
 التشريعات لجنة

 اإلقتصادية
 / محمود فهميالمستشار

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

برئاسة المستشار/ محمود فهمي بالمشاركة في كافة إجتماعات اللجان التخصصية التي تطلبت  2018اإلقتصادية خالل عام قامت لجنة التشريعات ملحوظة: 

 الرأي القانوني والدستوري في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية

 لجنة التشييد 5
 6 ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ 4 / فتح هللا فوزيالمهندس

 التصدير لجنة 6
 2 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ 1 / مصطفى النجاريالمهندس

 المستدامة التنمية لجنة 7
 1 / نيفين عبد الخالقالدكتورة

 ـــــــ
 5 ـــــــ ـــــــ 1 1 ـــــــ 1 1

 الزراعة لجنة 8
 2 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2 / عالء ديابالمهندس

 2 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 / أحمد بلبعالمهندس لجنة السياحة 9

10 
 والبحث الصناعة لجنة

 العلمي

 / وائل علماالمهندس
 )20/9/2018حتى: (

/ مجد الدين المهندس
 المنزالوي

 ...( - 20/9/2018) منذ 

2 2 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ 1 ـــــــ

6 

 لجنة الطاقة 11

المهندس/ مجد الدين 
 المنزالوي

 )20/9/2018حتى: (
 المهندس/ أسامة جنيدي

 ...( - 20/9/2018) منذ 

 3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ 2

 1 ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ / طه خالدالدكتور المالية لجنة 12

 7 ـــــــ 1 ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 5 ـــــــ / عادل اللمعياألستاذ النقل لجنة 13

14 
 تكنولوجيا لجنة

 المعلومات
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ شعيرة/ عمرو المهندس

 10 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 4 2 ـــــــ ـــــــ 4 ـــــــ مجموعات عمل / ندوات عامة / لقاءات خارجية 15

 

 المجموع
19 12 1 6 2 8 1 3 1 53 
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دعوتهم في اجتماعات اللجان التخصصيةجدول بأسماء الضيوف اللذين تم   

 التاريخ اللجنة المنصب اسم الضيف / المتحدث م

2018يناير  9 البنوك والبورصات رئيس البورصة المصرية األستاذ / محمد فريد صالح  1  

 رئيس مجلس إدارة  السيدة /ميرفت سلطان 2

 البنك المصري لتنمية الصادرات

2018فبراير  19 البنوك والبورصات  

2018فبراير  25 السياحة رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب األعمال األستاذ / محمد قاعود 3  

2018فبراير  26 النقل وزير النقل األسبق المهندس / عالء فهمي 4  

 خبير التنمية المستدامة وأستاذ الفيزياء الدكتور/صالح عرفة 5

  AUC الجامعة األمريكية بالقاهرة

2018فبراير  28 البيئة  

2018مارس  7 الزراعة نائب وزير الزراعة  وإستصالح األراضي  الدكتور / صفوت الحداد 6  

نائب وزير الزراعة وإستصالح األراضي لشئون الثروة  الدكتورة/ منى محرز 7

 الحيوانية والسمكية والداجنة  

2018مارس  7 الزراعة  

شئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية مدير عام  الدكتور/ حسام يونس  8

 الصادرات

2018مارس  14 التصدير  

 عضو مجلس إدارة األستاذ/ عالء جودة 9

 الشركة المصرية لضمان الصادرات

2018مارس  14 التصدير  

2018مارس  14 التصدير ممثل جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك األستاذ / كامل سالم  10  

2018إبريل  2 ــــــــــــــــــ وزير التنمية المحلية بكر الجندياللواء/ أبو  11  

 رئيس مجلس إدارة األستاذ / حسن حسين  12

التعمير للتمويل العقاري -شركة األولى   

2018إبريل  3 التشييد  
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 التاريخ اللجنة المنصب اسم الضيف / المتحدث م

للتنمية الصناعية رئيس الهيئة العامة المهندس / أحمد عبد الرازق 13 الصناعة والبحث  

ةالطاق -العلمي  

2018إبريل  23  

األستاذ الدكتور / محسن  14

 شحاته عبد المعبود

 رئيس مجلس إدارة

 الجمعية العامة للهجرة الداخلية والتنمية

2018إبريل  18 البيئة  

 رئيس جمعية شباب الساحل الشمالي  المهندس / سمير الغندور  15

العربية للمنظمات االهليةوعضو الشبكة   

2018إبريل  18 البيئة  

2018إبريل  18 البيئة الجمعية العربية للمخترعين و المبتكرين المهندس / عادل صابر أحمد 16  

2018إبريل  18 البيئة منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية المهندس / سامح أبو السعود 17  

 المدير العام  الدكتور/ سمر يوسف سعفان 18

 منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية

2018إبريل  18 البيئة  

المهندس /عبد الفتاح مصطفى  19

 عبد الفتاح

 عضو مجلس إدارة

 الجمعية العامة للهجرة الداخلية والتنمية 

 وجمعية المدربين المصريين

2018إبريل  18 البيئة  

دعم إصالح التعليم الفني والتدريب  مسئولة برنامج الدكتورة / شروق زيدان  20

   TVET IIالمهني

2018إبريل  19 التنمية المستدامة  

 نائب المدير التنفيذي الدكتور /ماجد بركات  21

 TVETبرنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني 

II  

2018مايو  9 التنمية المستدامة  

 اإلنتقال إلى سوق العملنائب مدير  السيدة  / أميرة داوود 22

برنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني 

TVET II 

2018مايو  9 التنمية المستدامة  

 رئيس لجنة اإلسكان المهندس / معتز محمود  23

 مجلس النواب المصري

2018يونيو  5 التشييد  
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 التاريخ اللجنة المنصب اسم الضيف / المتحدث م

 نائب رئيس لجنة الزراعة السيدة / جوس دورا فيعاني   24

مؤسسة المعرفة للتنمية المستدامةوالشريك ب  

2018يونيو  7 الزراعة  

 نائب رئيس لجنة مبيدات اآلفات الزراعية  الدكتور / مصطفى عبد الستار 25

 ومدير المعمل المركزي للمبيدات األسبق

2018يونيو  7 الزراعة  

ناجي أبو زيدالدكتور /  26  عضو لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 ومدير معهد بحوث أمراض النباتات األسبق

2018يونيو  7 الزراعة  

2018يوليو  18 البنوك والبورصات نائب محافظ البنك المركزي المصري األستاذ /جمال نجم  27  

العقاريرئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم  المهندس / زكريا الجوهري 28 2018سبتمبر  9 التشييد   

 نائب مدير اإلنتقال إلى سوق العمل السيدة / اميرة داوود  29

TVET II 

 التشييد

 التنمية المستدامة

2018سبتمبر 17  

 التشييد رئيس اإلتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس / حسن عبد العزيز 30

 التنمية المستدامة

2018سبتمبر 17  

2018أكتوبر  3 النقل وزير النقل الدكتور / هشام عرفات 31  

نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة  اللواء بحري / محفوظ طه 32

 السويس للقطاع الجنوبى

2018أكتوبر  3 النقل  

المدير اإلقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية  الدكتور/ حسام عالم  33

 لإلقليم العربي وأوروبا

2018أكتوبر  18 البيئة  

 رئيس مجلس إدارة الدكتور/ عمرو حسنين 34

 شركة ميريس للتصنيف االئتمانى

2018أكتوبر  22 البنوك والبورصات  

2018نوفمبر 12 المالية وزير المالية الدكتور / محمد معيط 35  
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 2018إجتماعات اللجان التخصصية خالل عام 

 

 أوالً: لجنة اإلستيراد والجمارك 

باإلضافة  ،2018اعاً واحداً للجنة خالل عام إجتم  / خالد حمزةبرئاسة المهندسعقدت  لجنة اإلستيراد والجمارك 

، وذلك "تماعات اللجان التخصصية المشتركةإج"إلى إجتماع مشترك مع لجنة التصدير كما هو مشار إليه في بند 

 على النحو التالي:

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

  https://bit.ly/33oIHOk ""مشروع قانون الجمارك الجديد 25/09/2018 .1

 

 : لجنة البنوك والبورصاتثانياً 

باإلضافة  ،2018ثة إجتماعات للجنة خالل عام ثال  / حسن حسينبرئاسة األستاذعقدت لجنة البنوك والبورصات 

، وذلك ""لقاءات خارجيةكما هو مشار إليه في بند  ،بنك المركزي المصري نظمته اللجنةإلى لقاء خارجي بمقر ال

 على النحو التالي:

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 09/01/2018 

  2018خطة البورصة المصرية لعام 

القيد آخر مستجدات سوق المال المصري وأهمية ”

 ةبالبورصة ودور سوق المال في تمويل الشركات الساعي

 "للنمو عبر توسيع قاعدة أعمالها

 بحضور:

 رئيس البورصة المصرية -/ محمد فريد صالح األستاذ

https://bit.ly/2p9VBkv  

2. 19/02/2018 

 الدولة لتحقيق"تنمية الصادرات المصرية  ..كيف تخطط 

هذا الهدف ودور البنك المصري لتنمية الصادرات الرائد 

 في هذا المجال"

 بحضور:

 ميرفت سلطان /السيدة

 البنك المصري لتنمية الصادرات -رئيس مجلس إدارة 

https://bit.ly/2MxIb9Z  

3. 22/10/2018 

لمصر وتأثير ذلك على تحسن التصنيف اإلئتماني "

 اإلستثمار"

 بحضور:

 الدكتور/ عمرو حسنين 

 رئيس شركة "ميريس" للتصنيف االئتمانى

https://bit.ly/2VH4deA  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/33oIHOk
https://bit.ly/2p9VBkv
https://bit.ly/2MxIb9Z
https://bit.ly/2VH4deA
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 : لجنة البيئةثالثاً 

، باإلضافة إلى إجتماع مجموعة 2018إجتماعين للجنة خالل عام  / علي القريعيالدكتورعقدت لجنة البيئة برئاسة 

 وذلك على النحو التالي:  "لقاءات مصغرةإجتماعات مجموعة عمل و"عمل كما هو مشار إليه في بند 

 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 28/02/2018 

 "وشمس مصر... أمثلة وتجارب محلية اإلستثمار في رمال"

 بحضور

 صالح عرفة الدكتور/

خبير التنمية المستدامة وأستاذ الفيزياء بالجامعة األمريكية 

  AUCبالقاهرة 

https://bit.ly/2MyHehr  

2. 18/10/2018 

 "المبادرة الوطنية للحد من إستهالك األكياس البالستيك..

 "فرصة للتنمية

 بحضور

 الدكتور/ حسام عالم 

المدير اإلقليمي لقطاع النمو المستدام بمركز البيئة والتنمية 

  لإلقليم العربي وأوروبا

https://bit.ly/2M969JD  

 

 : لجنة التشريعات اإلقتصاديةرابعاً 

بالمشاركة في كافة  / محمود فهميالمستشاربرئاسة  2018شريعات اإلقتصادية خالل عام قامت لجنة الت

إجتماعات اللجان التخصصية التي تطلبت الرأي القانوني والدستوري في مناقشة مشروعات القوانين واللوائح 

 التنفيذية والقرارات الوزارية.

 

 : لجنة التشييدخامساً 

باإلضافة إلى  ،2018ة خالل عام ة إجتماعات  للجنأربع / فتح هللا فوزيالمهندسعقدت لجنة التشييد برئاسة 

 ،ركة"ة المشتإجتماعات اللجان التخصصي"إجتماع مشترك مع لجنة التنمية المستدامة كما هو مشار إليه في بند 

 كما هو ،ن والمرافق والمجتمعات العمرانيةكما قامت اللجنة بتنظيم لقاء سحور عمل على شرف وزير اإلسكا

 وذلك على النحو التالي: ،""عشاءات عملمشار إليه في بند 

 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 03/04/2018 

تفعيل آليات التمويل العقاري للنهوض بصناعة التطوير "

   العقاري

 بحضور

 األستاذ / حسن حسين 

  التعمير للتمويل العقاري -رئيس مجلس إدارة شركة األولى 

https://bit.ly/2MF5vCu  

  https://bit.ly/314BT6Q " حقيقة أم خيال –الفقاعة العقارية في مصر " 17/07/2018 .2

https://bit.ly/2MyHehr
https://bit.ly/2M969JD
https://bit.ly/2MF5vCu
https://bit.ly/314BT6Q
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 2018تابع إجتماعات لجنة التشييد لعام 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

3. 09/09/2018 

 " حقيقة أم خيال –في مصر " الفقاعة العقارية 

 بحضور

 المهندس / زكريا الجوهري

 رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري

https://bit.ly/2B78Ftw  

4. 19/11/2018 
 "التنفيذية لقانون حماية المستهلكالالئحة "

 )فيما يخص نشاط التطوير العقاري(
https://bit.ly/33hGPXA  

 

 : لجنة التصديرسادساً 

باإلضافة إلى  ،2018عاً واحداً للجنة  خالل عام إجتما / مصطفى النجاريمهندسالعقدت لجنة التصدير برئاسة 

"إجتماعات اللجان التخصصية  لجنة مع لجنة اإلستيراد والجمارك كما هو مشار إليه في بندإجتماع مشترك ل

 ، وذلك على النحو التالي:المشتركة"

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 14/03/2018 

توحيد الرؤى مع كافة الجهات المعنية بقطاع التصدير حول "

آليات النفاذ لألسواق ذات الطبيعة الخاصة مع وضع آليات 

المصرية ت لتحقيق معدالت النمو المتوقعة للصادرا

 " 2030بالتوافق مع رؤية 

 :بحضور

 الدكتور/ حسام يونس 

 مدير عام شئون القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات 

 واألستاذ/ عالء جودة

 عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات 

 واألستاذ / كامل سالم 

 ممثل جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك

https://bit.ly/2B9qUyg  

 

 : لجنة التنمية المستدامةسابعاً 

وكذلك  ،مؤتمر صحفي ،2018خالل عام  / نيفين عبد الخالقبرئاسة الدكتورةعقدت لجنة التنمية المستدامة 

"إجتماعات مجموعة عمل باإلضافة إلى لقاء مصغر بمقر الجمعية كما هو مشار إليه في بند  ،إجتماعاً واحداً للجنة

وإجتماع مشترك  مع لجنة التشييد  ،"لقاءات خارجية"ولقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند  ،ولقاءات مصغرة"

 "إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة".  بالجمعية كما هو مشار إليه في بند

 المحضر / المرفقات الموضوع تاريخال م

1. 18/04/2018 

 المؤتمر الصحفي لإلعالن عن مشروع 

 " الدورة العاشرة –امعة الي العمل من الج"

 بغرض 

توقيع مذكرات التفاهم والتعاون بين المؤسسة المصرية  

األوروبية للتدريب والتنمية والجامعات واألطراف 

 المشاركة في تنفيذ المشروع وعلي رأسها 

 جماعة المهندسين االستشاريين

https://bit.ly/2XcaiPB  

https://bit.ly/2B78Ftw
https://bit.ly/33hGPXA
https://bit.ly/2B9qUyg
https://bit.ly/2XcaiPB
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 2018لمستدامة لعام تابع إجتماعات لجنة التنمية ا

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

2. 09/05/2018 

اإلعداد والتنسيق لتنظيم إجتماع مائدة مستديرة مع "

برنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني 

TVET II، القطاعات المستفيدة من  وتحديد أهم

 "البرنامج

 بحضور:

 الدكتور /ماجد بركات 

برنامج دعم إصالح التعليم الفني  -نائب المدير التنفيذي  

  TVET IIوالتدريب المهني 

 والسيدة  / أميرة داوود

برنامج دعم  -نائب مدير اإلنتقال إلى سوق العمل  

 TVET IIإصالح التعليم الفني والتدريب المهني 

https://bit.ly/2Pc6Mln  

 

 ثامناً : لجنة الزراعة

 .  2018إجتماعين للجنة خالل عام  / عالء ديابالمهندسعقدت لجنة الزراعة برئاسة 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 07/03/2018 

إستصالح األراضي بشأن مؤشرات "توقعات وزارة الزراعة و

مة المستداية النمو للقطاع الزراعي في الخطة متوسطة المدى للتنم

 "2030توافق مع رؤية مصر ( بال21/2022 – 18/2019)

ودور  ،ليات التنفيذية الالزمة لتحقيق ذلكمع إلقاء الضوء على: "اآل

 مجتمع األعمال في المشاركة لتحقيق تلك األهداف"

 بحضور كٍل من:

 نائب وزير الزراعة  وإستصالح األراضي  -الدكتور / صفوت الحداد

نائب وزير الزراعة وإستصالح األراضي  -محرز  والدكتورة/ منى 

   لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

https://bit.ly/2GpkRcI  

2. 07/06/2018 

التعرف على )مشروع تطبيق اإلرشاد الزراعي( على أجهزة "

لجنة المبيدات بوزارة الموبايل للمزارعين الذي يتم تنفيذه بين 

 مجلس التصديري للحاصالتالزراعة وشبكة بشاير بالتنسيق مع ال

 "ومناقشة آليات تفعيله ،الزراعية

 بحضور كٍل من:

 السيدة / جوس دورا فيعاني   

 نائب رئيس لجنة الزراعة 

 والدكتور / مصطفى عبد الستار 

 نائب رئيس لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 المركزي للمبيدات األسبق  ومدير المعمل

 والدكتور / ناجي أبو زيد  

عضو لجنة مبيدات اآلفات الزراعية ومدير معهد بحوث أمراض 

  النباتات األسبق

https://bit.ly/2KEqkQY  

https://bit.ly/2Pc6Mln
https://bit.ly/2GpkRcI
https://bit.ly/2KEqkQY
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 : لجنة السياحةتاسعاً 

باإلضافة إلى تنظيم رحلة  ،2018إجتماعاً واحداً  خالل عام  ،/ أحمد بلبعالمهندسعقدت لجنة السياحة برئاسة 

 " ."رحالت عمل ميدانيةعمل ميدانية لزيارة المتحف المصري الكبير كما هو مشار إليه في بند 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 25/02/2018 

إجتماع لجنة السياحة بالجمعية مع لجنة السياحة بالجمعية 

 شباب األعمالالمصرية ل

 بهدف إستعراض ومناقشة الموضوعات الهامة التالية: 

 أهداف اللجنتين خالل الفترة المقبلة رؤية و 

 التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر 

 الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات 

 بحضور:

 / محمد قاعوداألستاذ

 رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب األعمال

https://bit.ly/2KI4EDs  

 

 : لجنة الصناعة والبحث العلميعاشراً 

( 20/9/2018)حتى تاريخ:  / وائل علماالمهندسبرئاسة   2018قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي خالل عام 

جتماع مشترك مع باإلضافة إلى إ ،( بعقد إجتماعين للجنة20/9/2018 منذ) / مجد الدين المنزالويوالمهندس

 ولقاء خارجي كما ،"تماعات اللجان التخصصية المشتركةإج"كما هو مشار إليه في بند  لجنة الطاقة بالجمعية

إجتماعات "، وإجتماعين مجموعة عمل  كما هو مشار إليه في بند "" لقاءات خارجيةهو مشار إليه في بند 

 .مجموعة عمل ولقاءات مصغرة"

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 06/11/2018 

 برئاسة:

 / مجد الدين المنزالويالمهندس

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة

 :بهدف

 تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة تسيير أعمال للجنة 

 وضع خطة عمل اللجنة خالل الفترة القادمة 

  للصناعة تتوافق وتتواكب مع أهداف وضع إستراتيجية

 فيما يخص القطاع الصناعي 2030رؤية مصر 

https://bit.ly/32bcAkW  

2. 03/12/2018 

 برئاسة:

 المهندس / مجد الدين المنزالوي 

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة

 : بهدف

الصناعة والبحث وضع اإلطار العام لخطة عمل لجنة "

ر ا، وفقاً لما تم تلقيه من أفكدمةالعلمي خالل الفترة القا

 " ومقترحات السادة اعضاء اللجنة

https://bit.ly/33poS9p  

 

https://bit.ly/2KI4EDs
https://bit.ly/32bcAkW
https://bit.ly/33poS9p
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 : لجنة الطاقةحادي عشر

)حتى تاريخ:  الدين المنزالوي/ مجد المهندسإجتماعين للجنة برئاسة  2018عقدت لجنة الطاقة خالل عام 

باإلضافة إلى إجتماع مشترك مع لجنة الصناعة  ،(20/9/2018( والمهندس/ أسامة جنيدي ) منذ 20/9/2018

 إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة"."والبحث العلمي بالجمعية  كما هو مشار إليه في بند 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 24/06/2018 

 برئاسة:

 المهندس / مجد الدين المنزالوي 

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة )حتى تاريخه(

وضع رؤية موحدة حول دور مجتمع األعمال في بهدف: "

تحقيق التوازن المطلوب بين حتمية القرارات االقتصادية 

اإلصالحية وخاصة رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء 

 ار السلبية الناتجة عنها "وبين كيفية تخفيف حدة اآلث

https://bit.ly/2MtX0tS  

2. 03/12/2018 

 برئاسة:

 / أسامة جنيديالمهندس

أفكار ومقترحات أعضاء لجنة بهدف إستعراض ومناقشة: "

 " عمل اللجنة خالل الفترة القادمة الطاقة بالجمعية لخطة

https://bit.ly/33rf1Qx  

 

 

 : لجنة الماليةثاني عشر

 /عشاء عمل على شرف وبحضور الدكتوربتنظيم  ،/ طه خالدالدكتوربرئاسة  2018قامت لجنة المالية خالل عام 

 . ""عشاءات عملوزير المالية كما هو مشار إليه في بند  -محمد معيط 

 

 

 : لجنة النقلعشرثالث 

خمسة إجتماعات مجموعة عمل للجنة  كما هو  ،برئاسة األستاذ/ عادل اللمعي 2018لنقل خالل عام عقدت لجنة ا

ظيم تنباإلضافة إلى عشاء عمل قامت اللجنة بال ،"تماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرةإج"مشار إليه في بند  

اء ولق ،عشاءات عمل""وزير النقل كما هو مشار إليه في بند  -/ هشام عرفات له على شرف وبحضور الدكتور

  "لقاءات خارجية"خارجي كما هو مشار إليه في بند  

 

 

 : لجنة تكنولوجيا المعلوماترابع عشر

بالمشاركة في إجتماع  ،برئاسة المهندس/ عمرو شعيرة  2018ت خالل عام قامت  لجنة تكنولوجيا المعلوما

كما هو مشار إليه في بند "إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات  ،لرؤساء اللجان التخصصية بالجمعيةمجموعة عمل 

 مصغرة" .

 

 

 

 

https://bit.ly/2MtX0tS
https://bit.ly/33rf1Qx
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 خامس عشر: إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة

 كما يلي: 2018تم عقد ثالثة إجتماعات مشتركة بين عدد من اللجان التخصصية  بالجمعية خالل عام 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 13/03/2018 

 التصدير –اجتماع مشترك للجنتي اإلستيراد والجمارك 

 برئاسة كٍل من:

 رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك –/ خالد حمزة المهندس

 رئيس لجنة التصدير –/ مصطفى النجاري والمهندس

 : بهدف إستعراض ومناقشة

بير على الجمارك الجديد لما له من تأثير كمشروع قانون 

 –التجارة )إستيراداً وتصديراً( قطاعات إقتصادية هامة: 

 النقل .. إلخ  –الصناعة 

https://bit.ly/316tYpM  

2. 23/04/2018 

  الطاقة -إجتماع مشترك للجنتي الصناعة والبحث العلمي 

 كٍل من:برئاسة 

عضو مجلس اإلدارة ورئيس  –المهندس/ مجد المنزالوي 

 لجنة الطاقة )حتى تاريخه(

رئيس لجنة الصناعة والبحث  –/ وائل علما والمهندس

 )حتى تاريخه(العلمي

 بحضور

 المهندس / أحمد عبد الرازق

 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
 :بهدف إستعراض ومناقشة

ة لتطبيق النظام الجديد للتراخيص الصناعيالنتائج الفعلية "

الخاص بتيسير  2017لسنة  15بعد صدور القانون رقم 

، والتحديات ءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةإجرا

عمال في التغلب على تلك التي تواجه ذلك ودور مجتمع األ

 "التحديات

https://bit.ly/2MFvhqe  

3. 17/09/2018 

 التنمية المستدامة  -إجتماع مشترك للجنتي التشييد 

 برئاسة كٍل من:

نائب رئيس مجلس اإلدارة  –/ فتح هللا فوزي المهندس

 ورئيس لجنة التشييد

 امةرئيس لجنة التنمية المستد –/ نيفين عبد الخالق الدكتورة

 وحضور:

 / اميرة داوود السيدة

  TVET IIنائب مدير اإلنتقال إلى سوق العمل 

 / حسن عبد العزيزوالمهندس

 رئيس اإلتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
 : بهدف إستعراض ومناقشة

رفع كفاءة العاملين بقطاع التشييد والبناء من خالل "

الممول  TVET IIمشروع تطوير التعليم الفني والتدريب 

 " من اإلتحاد األوروبي

https://bit.ly/2IDEbnI  

https://bit.ly/316tYpM
https://bit.ly/2MFvhqe
https://bit.ly/2IDEbnI
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 سادس عشر: عشاءات عمل 

بتنظيم ثالثة عشاءات عمل على  2018قام قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية بالجمعية خالل عام 

 التالي:وذلك على النحو  ،حكوميينشرف عدد من الوزراء وبحضور عدد من المسئولين ال

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 05/06/2018 

 سحور عمل نظمته لجنة التشييد بالجمعية 

 :برئاسة

نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس  –/ فتح هللا فوزي المهندس

 اللجنة

 :على شرف

 الدكتور مهندس/ مصطفى كمال مدبولي 

 وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
 وحضور 

 / معتز محمود المهندس

 رئيس لجنة اإلسكان بمجلس النواب المصري

بغرض: "التعرف عن قرب على أهم إنجازات وزارة 

اإلسكان لتطوير الجيل الجديد من المدن الجديدة ودور مجتمع 

 األعمال خالل المرحلة القادمة"

 قاعة كليوباترا  -بفندق سميراميس إنتركونتيننتال 

https://bit.ly/2Mco02e 

https://bit.ly/2B9RpDP  

2. 03/10/2018 

 عشاء عمل نظمته لجنة النقل بالجمعية 

 :برئاسة

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة –/ عادل اللمعي األستاذ

 على شرف وبحضور:

 وزير النقل  -/ هشام عرفات الدكتور

 كما حضر اللقاء:

نائب رئيس الهيئة العامة  -/ محفوظ طه اللواء بحري

 للمنطقة االقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبى

رؤية مجتمع األعمال حول منظومة تحت عنوان: "

 "تيات ودورها في تطوير قطاع النقلاللوجيس

 قاعة النيل –بفندق كونراد 

https://bit.ly/32i09UE 

https://bit.ly/2MCukz1  

4. 12/11/2018 

 عشاء عمل نظمته لجنة المالية بالجمعية

 :برئاسة

 أمين الصندوق ورئيس اللجنة –/ طه خالد الدكتور

 :على شرف وحضور 

 وزير المالية  -/ محمد معيط الدكتور 

 كما حضر اللقاء:

عدد من السادة رؤساء وممثلي المصالح الضريبية التابعة 

لوزارة المالية )مصلحة الضرائب العامة / مصلحة الضرائب 

 (لعقارية / مصلحة الجمارك المصريةا

كافة الموضوعات الهامة التي تتوالها وزارة : "بهدف مناقشة

 " صاد المصري ومجتمع االعمالاإلقت المالية وتمس

 قاعة كونراد -بفندق كونراد القاهرة 

https://bit.ly/2INdtIR 

https://bit.ly/31cCTpq  

https://bit.ly/2Mco02e
https://bit.ly/2B9RpDP
https://bit.ly/32i09UE
https://bit.ly/2MCukz1
https://bit.ly/2INdtIR
https://bit.ly/31cCTpq
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 سابع عشر: ندوات عامة 

 ،2018ندوة عامة خالل عام  (2)قام قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية بالجمعية بتنظيم وعقد عدد 

 كالتالي: ،وذلك بمقر الجمعية بالجيزة

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 02/04/2018 

 ندوة عامة نظمتها الجمعية مع وزير التنمية المحلية

 برئاسة:

 رئيس الجمعية –عيسى / علي المهندس

 :وحضور

 وزير التنمية المحلية  -اللواء/ أبو بكر الجندي 

 : بهدف

التعرف على أهم المشروعات المستقبلية المنتظر إقامتها في • 

 لفة والدور المنتظر للقطاع الخاصالمحافظات المخت

 للمشاركة في تلك المشروعات.

ستثمار التعرف على خطة الوزارة لتسريع إجراءات اال•  

وربط المشروعات بالخطة القومية للدولة والصالحيات 

 المنتظر منحها للمحافظين تطبيقاً لمفهوم الالمركزية. 

خطط الوزارة في االرتقاء بمستوى العاملين في المحليات • 

 من أجل تقليص البيروقراطية. 

الخطوات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لإلسراع في • 

صة بحصول المستثمرين على التراخيص من اإلجراءات الخا

 المصالح الحكومية المختلفة. 

https://bit.ly/31g7oet  

2. 31/10/2018 

 ندوة عامة نظمتها الجمعية مع المجالس التصديرية 

 برئاسة:

 رئيس الجمعية –/ علي عيسى المهندس

 التصديرية التالية: وحضور رؤساء وممثلي المجالس

 المجلس التصديري للجلود  والمنتجات الجلدية .1

 المجلس التصديري للصناعات الغذائية .2

 المجلس التصديري للصناعات الكيماوية واألسمدة .3

 المجلس التصديري للصناعات الهندسية واإللكترونية .4

 المجلس التصديري للغزل والمنسوجات .5

 المجلس التصديري للمفروشات المنزلية .6

 المجلس التصديري للمالبس الجاهزة .7

 المجلس التصديري للمنتجات الخشبية واألثاث .8

 المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات .9

 :بغرض مناقشة

اآلثار السلبية الناتجة عن تفاقم المديونية المستحقة على " 

صندوق مساندة الصادرات لجميع القطاعات التصديرية 

المعلنة من الدولة لمساندة هذا ومدى تضارب ذلك مع السياسة 

 القطاع الحيوي الهام"

https://bit.ly/31bujYj  

 

 

https://bit.ly/31g7oet
https://bit.ly/31bujYj


22 
 

 

 ثامن عشر: إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة

لجمعية المجموعات العمل الخاصة باللجان التخصصية ب اعقدت اللجان التخصصية بالجمعية ثالثة عشر إجتماع

 كالتالي : 2018خالل عام 

 ما تم خالل اللقاء / المحضر الموضوع التاريخ م

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

17/01/2018 

05/02/2018 

14/02/2018 

26/02/2018 

18/09/2018 

 مجموعة إجتماعات لمجموعة عمل لجنة النقل

 برئاسة:

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة –/ عادل اللمعي األستاذ

 وحضور:

 وزير النقل األسبق  -/ عالء فهمي  المهندس 

 رئيس هيئة النقل النهري السابق -/ كريم أبو الخير  اللواء 

 عضو لجنة النقل بجمعية رجال األعمال  -/ الفريد أصيل االستاذ

 المصريين

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  –/ عبير لهيطة السيدة- 

 يةوعضو لجنة النقل بالجمع Egytransشركة 

 مدير عام شركة  –/ خالد حسين األستاذEgytrans  

 بهدف: 

على شرف  ،النقللجنة نسيق لعقد مؤتمر وعشاء عمل اإلعداد والت

 ،وزير النقل –/ هشام عرفات السيد الدكتور

ق والتنسيوإستعراض كافة الخطوات التنفيذية التي تمت لإلعداد 

 :للمؤتمر فيما يخص تحديد

 جدول اعمال المؤتمر 

 ديد أسماء المتحدثين في ورش العمل التخصصيةتح 

  تحديد ممثلي السفارات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجال

 النقل واللوجيستيات بكافة قطاعاته

  المحاور األساسية لورقة العمل التي سيتم تقديمها من قبل الجمعية

 خالل المؤتمر

 ام وزير أم االتفاق على التوصيات المقترحة التي سيتم إستعراضها

 النقل

https://bit.ly/2q21WyD 

https://bit.ly/2ot8tSQ 

https://bit.ly/2MA0Rpz 

https://bit.ly/2q21WyD
https://bit.ly/2ot8tSQ
https://bit.ly/2MA0Rpz
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6. 31/01/2018 

 إجتماع مجموعة عمل إعادة هيكلة اللجان التخصصية بالجمعية 

 بحضور كٍل من: 

دارة ورئيس لجنة نائب رئيس مجلس اإل -/ فتح هللا فوزي المهندس

عضو مجلس اإلدارة  -/ مجد الدين المنزالوي المهندسوالتشييد 

 ورئيس لجنة الطاقة

 بهدف مناقشة وإستعراض: 

بشأن إعادة  2018يناير  17قرار إجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  

 هيكلة اللجان التخصصية بالجمعية

 

https://bit.ly/2otBe1I 

 

 2018تابع إجتماعات مجموعة عمل 

 

 الموضوع التاريخ م

 

 ما تم خالل اللقاء / المحضر

7. 15/02/2018 

 إجتماع مجموعة عمل رؤساء اللجان 

 رئيس الجمعية -عيسى / علي المهندس

 وحضور رؤساء اللجان التخصصية التالية:

 اإلدارة ورئيس لجنة  جلسنائب رئيس م -/ فتح هللا فوزي المهندس

 التشييد

   المستشار القانوني ورئيس لجنة  -المستشار/ محمود فهمي

 التشريعات االقتصادية 

 رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك -/ خالد حمزة المهندس 

 رئيس لجنة الزراعة -/ عالء دياب المهندس 

 رئيس لجنة البيئة -/ علي القريعي الدكتور 

 رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات -/ عمرو شعيره المهندس 

 رئيس لجنة التصدير -/ مصطفى النجاري المهندس 

 حاتم منتصر األستاذ /-  KPMG )عضو الجمعية( 

 محمد سالم حمدي األستاذ /- Fincorp Investment Holding  

 )عضو الجمعية(

 مهند طه خالد  المهندس /- BDO عضو الجمعية() 

 يسري الشرقاوي الدكتور /– HOC )لإلستشارات )عضو الجمعية 

 : بغرض

وضع رؤية الجمعية حول الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة 

(18/2019 – 21/2022)،  

 لعرضها على وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 

 

 

 

 

تم وضع رؤية الجمعية حول 

 الخطة متوسطة المدى للتنمية

 – 18/2019المستدامة )

كما تم توجيهها  ،( 21/2022

إلى وزارة التخطيط والمتابعة 

 واإلصالح اإلداري
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 2018تابع إجتماعات مجموعة عمل 

 خالل اللقاء / المحضرما تم  الموضوع التاريخ م

8. 18/04/2018 

 إجتماع مجموعة عمل لجنة البيئة

 برئاسة:

 رئيس اللجنة  –/ علي القريعي الدكتور

 وحضور:

  رئيس الجمعية العامة للهجرة  -أ . د / محسن شحاته عبد المعبود

 الداخلية و التنمية

 لجمعية إدارة ا جلسعضو م -الفتاح مصطفى عبد الفتاح م. /عبد

 جمعية المدربين المصريين -التنمية العامة للهجرة الداخلية و

  المشاركة من المدير العام منتدى الحوار و -د./ سمر يوسف سعفان

 أجل التنمية

 المشاركة من أجل التنمية منتدى الحوار و -امح أبو السعود م. / س 

 المبتكرينالجمعية العربية للمخترعين و -د م./عادل صابر أحم 

  /.رئيس جمعية شباب الساحل الشمالي وعضو  –سمير الغندور م

 الشبكة العربية للمنظمات االهلية

 :بهدف

ية بيئة بالجمعية والجهات التالفتح قنوات التواصل المثمر بين لجنة ال 

الجمعية العامة للهجرة  -منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية )

الشبكة العربية  -الشمالي  جمعية شباب الساحل -الداخلية والتنمية 

 الجمعية العربية للمخترعين والمبتكرين( -للمنظمات االهلية 

بهدف حسن اإلستفادة القصوى للنهوض بهم وتطوير أدائهم وتطوير 

 آليات التعاون.

https://bit.ly/33x66gF  

9. 19/04/2018 

لقاء مصغر للجنة التنمية المستدامة مع ممثلي برنامج دعم إصالح 

   TVET IIالتعليم الفني والتدريب المهني

 برئاسة:

 رئيس لجنة التنمية المستدامة –/ نيفين عبد الخالق الدكتورة

 وحضور:

 / شروق زيدان الدكتورة

مسئولة برنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب 

   TVETIIالمهني

: أهم محاور التعاون المشترك بين جمعية بهدف إستعراض ومناقشة

وبرنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب  رجال االعمال المصريين

  TVET II المهني

 https://bit.ly/2DeRyHI 

10. 03/12/2018 

 إجتماع مجموعة عمل 

 -جمعية رجال أعمال إسكندرية  -)جمعية رجال األعمال المصريين 

 لشباب األعمال (الجمعية المصرية 

بغرض وضع رؤية المنظمات الثالث لتنظيم وإعداد مؤتمر إقتصادي 

 متكامل

https://bit.ly/35p57Rn  

https://bit.ly/2DeRyHI
https://bit.ly/35p57Rn
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 2018تابع إجتماعات مجموعة عمل 

 ما تم خالل اللقاء / المحضر الموضوع التاريخ م

11. 04/12/2018 

 إجتماع مجموعة عمل مع منظمات األعمال 

يداً لتوحيد رؤية منظمات األعمال حول قـانون الجمعيـات الجديــد تمه

 وزيرة التضامن اإلجتماعي -/ غادة والي لعقد ندوة عامة مع الدكتورة

https://bit.ly/2OJfwBe  

12. 16/12/2018 

 مجموعة عمل لجنة الصناعة والبحث العلميإجتماع 

 بحضور:

  رئيس مجموعة العمل –أ. مصطفى إبراهيم 

 .عضو مجموعة العمل –جمال عفيفي  م 

  عضو مجموعة العمل –د. سامي جبر 

  عضو مجموعة العمل –أ. عادل فاضل زكي 

 لمناقشة وإستعراض الموضوعات التالية: 

 . تقنين اإلقتصاد الموازي )غير الرسمي(1 

وتشجيع وتعميق التصنيع  ،خلق قيمة مضافة للصناعة المصرية .2 

 المحلي

it.ly/2MAY4wnhttps://b  

13. 19/12/2018 

 مجموعة عمل لجنة الصناعة والبحث العلمي

 بحضور:

  اإلستيراد والجمارك بالجمعية ورئيس رئيس لجنة  –م. خالد حمزة

 مجموعة العمل

   عضو الجمعية -د. محمد هالل 

 لمناقشة وإستعراض الموضوعات التالية:

 الوقوف على أهم التحديات البيروقراطية وسبل التغلب عليها

: الجهات المتعاملة –راخيص والسجل الت –)تخصيص األراضي  

افة ما يتعلق بالتشوهات الجمارك "ك –البيئة  –)الدفاع المدني 

 الجمركية" ... (.

https://bit.ly/32cU1Nl  

 

 تاسع عشر:رحالت عمل ميدانية

 كالتالي: 2018عمل ميدانية  خالل عام الحكومية بالجمعية بتنظيم رحلة  قام قطاع اللجان التخصصية والعالقات

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 08/02/2018 

زيارة ميدانية نظمتها لجنة السياحة بالجمعية لزيارة المتحف 

 المصري الكبير

 برئاسة:

 عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة –/ أحمد بلبع المهندس

 بهدف:  

التعرف عن قرب على ما تم الوصول إليه من إنجازات في هذا 

 ،إقتصادية وسياحية كبيرة في مصرة المشروع القومي الذي يعد نقل

ودور القطاع الخاص في الترويج لهذا الصرح الكبير حيث أنه يعد 

من حيث المساحة، وكذلك نظراً ألهمية القطع  المتحف األكبر في العالم

 المعروضة التي تنتمي للحضارات: الفرعونية، اليونانية، والرومانية.

https://bit.ly/2OJbwkc 

https://bit.ly/2B864zG  

https://bit.ly/2OJfwBe
https://bit.ly/2MAY4wn
https://bit.ly/32cU1Nl
https://bit.ly/2OJbwkc
https://bit.ly/2B864zG
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 عشرون:لقاءات خارجية 

 كالتالي: 2018قام قطاع اللجان والعالقات الحكومية بالجمعية بتنسيق ثمانية  لقاءات خارجية خالل عام 

 ما تم خالل اللقاء الموضوع التاريخ م

1. 30/01/2018 

 لقاء خارجي للجنة النقل مع وزير النقل 

 ()بمقر مكتبة بالوزارة

لس اإلدارة ورئيس اللجنة عضو مج –/ عادل اللمعي بحضور األستاذ

 المدير التنفيذي للجمعية -/ محمد يوسف األستاذ

 :وذلك مع

  وزير النقل -/ هشام عرفات الدكتور
 إستعراض ومناقشة : توجيه الدعوة وبهدف 

كافة الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع النقل وإلقاء الضوء على اهم "

تلك الموضوعات من أجل تناولها أثناء عشاء العمل الذي تنظمه الجمعية 

 على شرف سيادته

 https://bit.ly/2MFAYEV 

2. 18/07/2018 

 لقاء خارجي نظمته لجنة البنوك والبورصات

 )بمقر البنك المركزي(

 / حسن حسينبرئاسة: األستاذ

 :وذلك مع

 األستاذ /جمال نجم 

 نائب محافظ البنك المركزي المصري
 : بهدف

التعرف عن قرب على مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات "

المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ماليين جنيه وكافة مديونيات 

العمالء من األفراد سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية 

 مع البنوك المشاركة في المبادرة" 

https://bit.ly/2B2hVin  

3. 10/05/2018 

 لقاء خارجي للجنة التنمية المستدامة

  TVET IIبمقر برنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني 

 الدكتورة / نيفين عبد الخالق  :بمشاركة

، للقائمين على البرنامج presentationإجتماع تعريفي للقيام بعرض 

توقعة بين مجتمع األعمال التعاون المشتركة المإلستعراض أوجه 

 TVET IIبرنامج دعم إصالح التعليم الفني والتدريب المهني و

 presentationتم عرض 

للقائمين على البرنامج حول 

أوجه التعاون المشتركة المتوقعة 

 بين مجتمع األعمال 

 TVET IIو 
 

4. 

5. 

6. 

7. 

31/05/2018 

16/09/2018 

24/09/2018 

17/10/2018 

يمها مع وزارة عدد من اللقاءات الخارجية المصغرة قامت الجمعية بتنظ

 (التنمية المحلية )بمقر الوزراة

 وذلك مع فريق عمل وزارة التنمية المحلية

 : ض ومناقشة النقاط الهامة التاليةبهدف إستعرا

تنمية وإستدامة إقتصاديات وسط وجنوب المالمح الرئيسية لمؤتمر "• 

 "  )تم تأجيله(2030مصر بالتوافق مع رؤية مصر  صعيد

حيال المالمح األساسية للمؤتمر  الوزارةالتعرف على مقترحات •  

ومحاوره وتحديد مواعيد للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر لعقد لقاءات 

وهاج س -قنا  –األقصر  –مع السادة المحافظين بالمحافظات المعنية )أسوان 

 أسيوط( .  –

 ديد اإلطار العام لجدول األعمال الخاص بالمؤتمر المشار إليه .تح• 

https://bit.ly/2pig9XM 

https://bit.ly/32dAlIX 

 https://bit.ly/2MzztYE 

https://bit.ly/2MFAYEV
https://bit.ly/2B2hVin
https://bit.ly/2pig9XM
https://bit.ly/32dAlIX
https://bit.ly/2MzztYE
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 2018 لقاءات خارجيةتابع 

 ما تم خالل اللقاء الموضوع التاريخ م

8. 10/12/2018 

 تمثيل الجمعية من خالل لجنة الصناعة والبحث العلمي

 بجلسة إستماع لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري 

 )بمقر مجلس النواب المصري(

 :بحضور ممثلي الجمعية

االدارة ورئيس لجنة عضو مجلس  -/ مجد الدين المنزالوي المهندس 

 الصناعة والبحث العلمي

 عضو اللجنة الجمعية -/ محمد هالل المهندس

 المدير التنفيذي -/ محمد يوسف االستاذ

 إلستعراض ومناقشة:

 آليات النهوض بقطاع الصناعة المصرية وإزالة التحديات التي تواجهها 

1amulFhttps://bit.ly/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/31amulF
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العالقات الدوليةقطاع خامساً: نشاط   

 وشئون األعضاء
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   2018أهم الشخصيات المدعوة في اجتماعات قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء خالل عام

 التاريخ المنصب اسم الضيف م

 وزراء )مصريين و اجانب( / محافظين

 18-فبراير-25 وزيرالتجارة والصناعة المهندس/ طارق قابيل   .1

 18-أغسطس-12 وزير التجارة الخارجية االوزبكي السيد/ جمشيد خوجاييف   .2

 2018نوفمبر 17 -13 رئيس وزراء تونس السيد / يوسف الشاهد  .3

 2018نوفمبر 17 -13 وزير التجارة والصناعة التونسي السيد/ عمر الباهي   .4

 2018نوفمبر  17 -13 والتعاون الدولي التونسي واالستثماروزير التنمية  زيد لدهيري السيد/   .5

 18-ديسمبر-03 محافظ مدينة فلوريدا باألوروجواي السيد المحافظ/ كارلوس إنثيسو  .6

 سفراء

18-فبراير-15 سفير جمهورية اوزبكستان  السيد السفير/ عثمانوف أيبك   .7  

18-مارس-12 سفير تنزانيا  السيد اللواء/ عيسى سليمان   .8  

-19 سفير باراجواي السيد السفير / نيلسون مورا   .9 18-مارس  

18-مارس-19 األرجنتين سفير السيد السفير / ادواردو فاريال  .10  

18-مارس-19 سفير البرازيل السيد السفير / روي امارال  .11  

18-مارس-19 مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الالتينيةنائب  السيدة السفيرة/ ماجدة بركة  .12  

18-إبريل-03 سفير النرويج السيد السفير/ ستن روزنس  .13  

18-مايو-08 سفير المكسيك السيد السفير/ جوس تريب  .14  

18-أغسطس-12 سفير جمهورية اوزبكستان في مصر / عثمانوف أيبكالسفير السيد  .15  

 طارق عادل/ السفير السيد  .16
المملكة األردنية  -العربيةر صجمهورية مسفير 

 الهاشمية
18-أكتوبر-1-2  

18-أكتوبر-15 سفير تنزانيا  السيد اللواء/ عيسى سليمان  .17  

18-أكتوبر-30 سفير استونيا  السيد السفير/ ميكو هالجاس  .18  

2018نوفمبر 17-13 ة مصر العربية بتونسجمهوري سفير  الحبشي/ نيىل السفير  .19  

18-ديسمبر-03 سفير اوروجواي  السيد السفير/ انريكي ريبيرو   .20  

 مستشاريين تجاريين

 المستشار التجاري لدى سفارة النرويج في القاهرة  السيد/ تور هوج  .21
 18-فبراير-27

 18-إبريل-03

 18-فبراير-28 سفارة باكستان –القنصل  السيد / نديم اشرف  .22

 نسفارة األرجنتي - القسم االقتصادي و التجاريرئيس  السيد / مارتين بريزانسا  .23
 18-مارس-08

 18-مارس-19

 سفارة البرازيل –مستشار تجاري  روميروالسيد / بابلو   .24
 18-مارس-08

 18-مارس-19

 سفارة البرازيل –القسم التجاري  السيد / أيمن عبد الواحد  .25
 18-مارس-08

 18-مارس-19



30 
 

 )تابع( مستشاريين تجاريين

 سفارة البرازيلاالستثماري قسم الترويج التجاري و ماريا فكري /السيدة  .26
 18-مارس-08

 18-مارس-19

 باراجوايسفارة  –مستشار تجاري  / فيكتور هوجوالسيد  .27
 18-مارس-08

 18-مارس-19

 باراجوايسفارة  / فيرناندو جينزوالسيد  .28
 18-مارس-08

 18-مارس-19

 18-مارس-11 سفارة فيتنامالمستشار التجاري  / فام ذا كونجالسيد  .29

 18-مارس-12 سكرتير أول سفارة الهند / فينود بهاديالدكتور  .30

 18-مارس-19 المصريالتمثيل التجاري  مدير إدارة األمريكتين مستشار تجاري/ فاضل يعقوب  .31

 18-مايو-11 المستشار التجاري سفارة فيتنام / فام ذا كونجالسيد  .32

 18-مايو-14 التمثيل التجارى المصرى  -تجاري ملحق / أحمد الشافعىالسيد  .33

 18-مايو-15 سكرتير ثالث سفارة الهند / فهد أحمدالسيد  .34

 18-أغسطس-28 المستشار التجاري لسفارة رومانيا / جورج بيترسونالسيد  .35

 18-سبتمبر-10 مسؤول العالقات بين مصر ورومانيا بالتمثيل التجارى السيد/ محمود أمين   .36

 18-سبتمبر-16 مستشار أول سفارة كوت ديفوار السيد/ دوا فليكس   .37

 18-أكتوبر-15 المستشار التجاري التنزاني السيد/ عباس جمعة  .38

 18-أكتوبر-17 مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري المصري / حازم حسنين مفوض تجاريوزير  .39

 18-أكتوبر-17 أوروبا بالتمثيل التجاري المصرينائب مدير إدارة  العزيز الشريف المستشارالتجاري/ عبد  .40

 18-أكتوبر-18 سفارة كوريا –مستشار  / ليم جو سيونجالسيد  .41

 18-أكتوبر-24 سفارة االكوادور –نائب رئيس البعثة  / بول مورينوالسيد  .42

 18-نوفمبر-21 سكرتير أول سفارة صربيا بيكونجا السيد/ درازن   .43

 18-ديسمبر-16 تايوان التجاري بالقاهرة رئيس مركز / هيرب شانجالسيد  .44

  شركات دولية / منظمات

 السيدة / وو  ليكسينج .45
شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير و المنتدب ضالع

 الصناعي
 18-فبراير-11

 18-فبراير-11 مدير التسويق شركة تيدا المصرية الصينية للتطوير الصناعي / محمد ناجياالستاذ .46

 18-فبراير-25 رئيس مجلس إدارة مجموعة بوريشيف البولندية السيد/ رومان كاركوسيك  .47

48. 
 لي تشيجي /السيد

 

 -التجارة الدولية  لترويج يمجلس الصينالرئيس 

 (CCPITهاينان ) مقاطعة
 18-أبريل-01

49. 

 
 18-مايو-14 نائب رئيس االدارة التجارية لمقاطعة هاينان السيدة/ شان يان 

 السيدة/ دينا شال .50
الوكالة البولندية لالستثمار رئيس مكتب القاهرة 

 والتجارة
 18-أغسطس-07

 18-أغسطس-07 الوكالة البولندية لالستثمار والتجارةاخصائي  / محمد التهاميالسيد .51

 18-أغسطس-07 الوكالة البولندية لالستثمار والتجارةاخصائي  / ايمن فاروقالسيد .52

 18-ديسمبر-16 رئيس وفد جمعية شنسي الصينية للنقل البري السيد/ جو منج فو .53

 18-يناير-16 تجمع رجال االعمال السوري بمصر السيد المهندس/ خلدون الموقع .54

 18-فبراير-25 نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية البولندية السيد/ جانوسز ويسنيوسكى .55

 18-مارس-12 المستشار الرئيسي  سيزيان ن. موثو/ السيد  .56



31 
 

 (CII)التحاد الصناعات الهندية 

 )تابع( دوليةمصرية و  منظمات أعمال

مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتحاد  األستاذة/ رانيا النادي  .57

 2018إبريل -3 الصناعات المصرية

 18-مايو-08 مدير عام برومكسيكو  / باولو كارينو السيد .58

 18-مايو-15 مدير فرع إتحاد الصناعات الهندية بالقاهرة  / قائد ابراهيمالسيد .59

 / سيري ناريان اجراويل السيد .60
رئيس مجلس ترويج صادرات المنسوجات الصناعية 

 في الهند
 18-يوليه-09

 / روناك روغانيالسيد .61
رئيس مجلس ترويج صادرات المنسوجات نائب 

 الصناعية في الهند
 18-يوليه-09

 18-سبتمبر-18 رئيس مجلس ترويج التجارة في الهند السيد / أشوك سيتحي .62

 2018-أكتوبر10-07 رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست السيد الدكتور/ سورين ديمتريو .63

 2018-أكتوبر10-07  رئيس غرفة تجارة و صناعة براهوفا السيد أوريليان غوغليسكو .64

 18-أكتوبر-21 غرفة التجارة العربية المكسيكية / مارتا لوباز السيدة .65

 18-ديسمبر-16 مديرمجلس ترويج الصناعات الهندسية بالهند السيدة / جايا باسو .66

 جهات حكومية مصرية و دولية

 / أحمد حامد مرسي م.السيد اللواء  .67
رئيس قطاعات  –وكيل أول وزارة اإلنتاج الحربي 

 والمشروعاتالتخطيط 
 18-فبراير-25

 18-فبراير-25 مستشار وزير النقل لإلستثمار والشئون االقتصادية السيدة/ سحر سالم  .68

 18-فبراير-25 نائب رئيس الهيئة العامة لالنتاج الحربي  المهندس/ حسن عبد المجيد .69

 18-فبراير-25 رئيس التمثيل التجاري وكيل اول وزارة / أحمد عنتر .70

 السيد/ طارق هاشم .71
بالهيئة العامة  قطاع االستثمار –مساعد المدير العام 

 للمنطقة االقتصادية لقناة السويس
 18-فبراير-25

 18-فبراير-25 هيئة األستثمار والمناطق الحرة –وكيل وزارة  السيد/ محمد محي الدين يوسف .72

 السيد الدكتور/ السيد محمد سالم .73
الهيئة المصرية للموارد  –الجيوفيزياء مدير عام قسم 

 وزارة البترول والموارد المعدنية –المعدنية 
 18-فبراير-25

 الدكتورة/ ماريا سلطان .74
 -رئيس معهد جنوب آسيا لالستقرار االستراتيجي 

 (SASSI)جامعة ساسي بباكستان 
 18-مارس-07

 السيد /محمد زيشان .75
جامعة ساسي بباكستان  -رئيس البحوث و التدريب 

(SASSI) 
 18-مارس-07

 18-مارس-19 مدير عام اإلتفاقات الثنائية وزارة التجارة والصناعة السيد/ مايكل جمال .76

77. 
إدارة التسويق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة  المهندسة/ غادة نور الدين 

 2018إبريل -3 والمتوسطة

78. 
بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة إدارة التسويق  األستاذ/ محمد عباس 

 2018إبريل -3 والمتوسطة

 18-سبتمبر-10 مسئول عالقات المستثمرين بالهيئة العامة لالستثمار السيد/ شريف شافعى  .79

  كونديه توريهالسيدة/   .80
 -المستشار الفني لوزير الزراعة والتنمية الحيوانية 

 ديفواركوت 
 18-سبتمبر-16

 2018أكتوبر  2-1 الرئيس التنفيذي الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة / محسن عادل السيد الدكتور .81

 2018أكتوبر  2-1 الصناعةوزارة التجارة و –تمثيل التجاري رئيس ال السيد وكيل اول وزارة / أحمد عنتر .82
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 2018أكتوبر  2-1 هيئة االستثمار األردنية –الترويج  ضابط / حسام المحارمة السيد .83

 )تابع( دوليةجهات حكومية مصرية و

 2018أكتوبر  2-1 شركة المدن الصناعية  / كي مروان السيد .84

 / أروى الحياريةالسيدة المهندس .85
المجموعة  –تطوير األعمال مدير إدارة االستثمارو

 األردنية للمناطق الحره
 2018أكتوبر  1-2

 2018أكتوبر  2-1 رئيس مجلس إدارة بورصة عمان / جواد العناني السيد الدكتور .86

 / طارق هاشم السيد األستاذ .87
مدير عام االستثمار بالهيئة العامة للمنطقة االقتصادية 

 لقناة السويس
 2018اكتوبر  7-10

 / محسن عادل السيد الدكتور .88
ق المناطو العامة لالستثمار الهيئةالتنفيذي رئيس ال

 الحرة
 2018نوفمبر 13-17

 2018نوفمبر 13-17 (TIAالتونسية ) االستثماررئيس هيئة  السيد/ خليل لعبيدي  .89

 2018نوفمبر 17-13 رئيس هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص السيد/ عاطف مجدوب .90

 18-ديسمبر-16 التجارية الخارجية التايوانيةرئيس هيئة تنمية  هوانغ تشيه فانغالسيد / .91

 أخرى
2018فبراير  16 مجلس الوحدة االقتصادية العربية  السيد / سامي كريشان .92  

 2018فبراير -27 مجموعة شركات العربي -مدير اإلدارة الهندسية  األستاذ/ محمود الجنايني .93

 2018فبراير -27 مبادرة رواد النيل -المدير التنفيذي  المهندسة/ هبة لبيب  .94

 2018فبراير -27 مبادرة رواد النيل -مدير برنامج االبتكار  الدكتور/ محمد عباس  .95

96. 

مساعد برنامج دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة  األستاذ/ حسن البدوي 

برنامج تعزيز ريادة األعمال وتنمية  في سالسل القيمة 

 SEED –المشروعات 

 2018مارس  21

 2018يونيو  27

 2018يونيو -20 البنك المصري لتنمية الصادرات -رئيس مجلس إدارة   األستاذة/ مرفت سلطان  .97

98. 
  هلل جاد عمرو السيد/ 

 المصري العقاري البنك إدارة مجلس رئيس نائب

 2018أكتوبر  2-1 العربي

 2018أكتوبر  2-1 البنك العقاري المصري العربي –المدير األقليمي  السيد / طارق عقل .99

 2018نوفمبر -7  مجموعة شركات العربي -رئيس مجلس إدارة  األستاذ/ محمود العربي .100
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2018شئون األعضاء خالل عام قطاع العالقات الدولية و جدول اجتماعات  

 العدد الحدث م

محافظينلقاءات مع وزراء و  .1  6 

 14 لقاءات مع سفراء   .2

 24 لقاءات مع مستشارين تجاريين  .3

/ شركات دوليةمنظمات اعمال لقاءات مع  .4  22 

 25 دوليةجهات حكومية مصرية ولقاءات مع   .5

 40 لقاءات أخرىاجتماعات و  .6

منتدياتندوات ومؤتمرات و  .7  14 

 1 أيام دولية  .8

 3 معارض  .9

 4 موائد مستديرة  .10

 6 رحالت العمل التي نظمتها الجمعية  .11

 7 بروتوكوالت تعاون  .12

 23 اجتماعات في الوزارات المختلفةاتحاد رجال األعمال العرب في و تمثيل الجمعية  .13

 19 الوفود الزائرة  .14

 10 مجالس أعمال   .15

 6 لجان مشتركة  .16

 1 رحالت ميدانية  .17

 3 مجموعات عمل  .18

 2 غذاء/عشاء عمل   .19

 6 مجلس إدارة  .20

عمل/ ورش / ندوات تعريفية دورات تدريبية  .21  7 

تلفزيونيةلقاءات صحفية وو مؤتمرات صحفية  .22  3 

 246 المجموع
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 2018 شئون األعضاء خالل عامنشاط إدارة العالقات الدولية و

 الدول األسيوية

 الصين
 لجنة تنمية العالقات مع الصين

 برئاسة األستاذ/ أحمد منير عزالدين
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 عن معرض الصين الدولي للواردات ندوة تعريفية 1

ية ادرات والسفارة الصينعقدت الندوة بالتعاون بين هيئة تنمية الص

التعريف بمعرض الصين الدولي للواردات المزمع  بهدف بالقاهرة

 2018نوفمبر  10 – 5عقده في شنغهاي بالصين خالل الفترة من 

  01/2018/ 3 ندوة

 

https://goo.gl/go8PLD  

 https://goo.gl/iyNqE7 11/2/2018 لقاء TEDAلقاء مع  2

 CCPIT Hainanلقاء مع وفد من الصين من مقاطعة  3

 رئيسرفة الصينية بمدينة هاينان بحضورلقاء مع وفد من الغ 

 المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بالمقاطعة

 ( شركات صينية 10ضم الوفد )في عدة مجاالت تعمل 

  تفاهم بين الجانبين المصري والصينيتوقيع مذكرة 

 https://goo.gl/W6Z9fY 01/04/2018 وفود قادمة

 - 19/04/2018 تمثيل الجمعية محاضرة عن تطور االقتصاد الصيني 4

   https://goo.gl/Tqdpsm 14/05/2018 وفود قادمة Hainan Agriculture Delegationإجتماع مع وفد صيني  5

 اجتماع مع وفد صيني من مقاطعة شاندونج 6

 تم عقد االجتماع بالتعاون مع االتحاد العام للغرف التجارية المصرية

  https://goo.gl/Tffeht 05/08/2018 وفود قادمة

والذي حضره المؤتمر السادس الصيني األفريقي لرجال األعمال  7

  السيسي رئيس جمهورية مصر العربية سيادة الرئيس عبد الفتاح
 وقد مثل الجمعية في هذا المؤتمر السيد الدكتور/ فاروق ناصر

  https://goo.gl/hrHptk 4/09/2018-3 مؤتمر

8   قام األستاذ/ محمد يوسف المدير التنفيذي بتمثيل الجمعية في

 Belt and Road Business Leaders Summitمؤتمر 
 وألقى كلمة خالل المؤتمر

  نظم المؤتمر االتحاد الصيني لالقتصاديات الصناعية، اللجنة

 دالقومية للتنمية واإلصالح بالصين، وزارة التجارة الصينية، االتحا

تبادل هو المؤتمر من هدف ال.الصيني العام للتجارة والصناعة

 الرؤى حول مبادرة الحزام والطريق والقيام بمناقشات متعمقة

ومستفيضة حول أهم الموضوعات المتعلقة بالتعاون الدولي في 

 إطار هذه المبادرة

رحالت عمل 

 مؤتمر

19-22/09/2018 https://goo.gl/gJv43d 

  اجتماع مع وفد من مقاطعة شانكسي )الصين( 9

ضم الوفد مجموعة من المنظمات والشركات التي تعمل في مجاالت 

البضائع الخطرة، محطات النقل على نقل الركاب، نقل البضائع، نقل 

 الطرق والمواقع، معدات النقل، قطع غيار السيارات

 https://goo.gl/2Nfzjp 16/12/2018 وفود قادمة

  مع وفد من مؤسسة صينية حكومية تابعة لوزارة التجارة إجتماع 10
الهدف من الزيارة  هو التعرف على انواع االستثمار الموجودة 

الفرص المتاحة بهدف عمل االستثمار في مصر واستكشاف مناخ و

 بوابة الكترونية للتسويق عبر االنترنت. 

 shorturl.at/sySU0 27/12/2018 لقاء

https://goo.gl/Tqdpsm
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 تايوان

تمثيل الجمعية وإلقاء كلمة في حفل افتتاح اللقاء مع الوفد التجاري  1

 التايواني

ناء على بقام األستاذ/ محمد يوسف بإلقاء كلمة في الجلسة االفتتاحية 

 الدعوة الموجهة من قبل مركز تايوان التجاري

شركة تايوانية يعملون في  21تكون الوفد التجاري التايواني من 

مجاالت مختلفة ويهدفون إلى زيادة التعاون التجاري بين الشركات 

 التايوانية والشركات والمصانع المصرية

إجتماعات 

 بالخارج

04/03/2018 

 

https://goo.gl/7Tqaoz 

 30/09/2018 وفود قادمة اجتماع مع وفد من تايوان بتنظيم من المكتب التجاري التايواني 2

 

https://goo.gl/NVvqPU 

رئيس هيئة تنمية التجارية  Mr. Huang Chih-Fangلقاء مع  3

رئيس مركز تايوان  Mr. Herb Changالخارجية التايوانية و

 التجاري بالقاهرة

 https://goo.gl/2eC8rV 16/12/2018 لقاء

 كوريا

 مجلس األعمال المصري الكوري

 / خالد نصيرالمهندسبرئاسة 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

  https://goo.gl/pNZz1F 18/10/2018 لقاء  لقاء مع المستشار التجاري الكوري 1

 الكوريإجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري  2

  عقد مجلس األعمال المصري الكوري إجتماعه األول بعد

قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية بإعادة تشكيله لمدة 

 سنوات برئاسة المهندس/ خالد نصير 3

  ناقش االجتماع أهمية تشكيل لجان قطاعية تعمل تحت مظلة

المجلس وتعرض توصياتها على السادة الوزراء في 

تركة، أهمية التعرف على مشاكل الشركات اإلجتماعات المش

الكورية العاملة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها من خالل 

المجلس، إعادة تشكيل المجلس وترشيح أعضاء مهتمين 

 بالتعامل مع السوق الكوري

  https://goo.gl/71oaJx 21/10/2018 مجالس أعمال

 سنغافورة

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

  2018أفريقيا  -الدورة الخامسة لمنتدى أعمال سنغافورة  1

  الجبلي عضو مجلس وقد مثل الجمعية الدكتور/ شريف

رئيس لجنة أفريقيا في هذا المنتدى نظراً إدارة الجمعية و

ألهمية مشاركة مصر فيه حيث يعتبر منصة للتعاون 

 اإلستثماري والتجاري بين الدول اآلسيوية واألفريقية .

  قام الدكتور/ شريف الجبلي خالل مشاركته بالتوقيع وقد

على مذكرة تفاهم بين الجمعية وإتحاد المصنعين 

 SMF السنغافوري

 رحالت عمل

 توقيع بروتوكول

 

28-29/08/2018 https://goo.gl/42VvDC  
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 الهند

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

"المشاركة ندوة نظمتها سفارة الهند بالقاهرة بعنوان  1

 - India By the Nileاالقتصادية بين الهند ومصر"

India Egypt Economic Engagement Poised 

for Transformation  بهدف تشجيع االستثمارات الثنائية

رات بوخلق بيئة لألعمال التجارية، وتشجيع االبتكار وتبادل الخ

مارية ثرص االستحول المزيد من الفالتكنولوجية وتبادل األفكار

قد ركز هذا الحدث على المجاالت المحتملة بين الهند ومصر و

لتعزيز التجارة الثنائية واالستثمار في سياق مختلف للبرامج 

عن فرص التعاون بين  الرئيسية للحكومة في الهند، فضالً 

 المستثمرين الهنود والمصريين

 https://goo.gl/nVgZdz 11/03/2018 ندوة

 مائدة مستديرة مع ممثل اتحاد الصناعات الهندي  2

Mr.Muthusezhiyan Nallathambi  Principal 

Director of CII Green Business Center 

/ فينود بهاديالمستشار التجاري الهندي الدكتورو  

 ( بهدف التعرف على مراكز التميزCII Centers of 

Excellence هندي ( الموجودة في إتحاد الصناعات ال

 وكيفية اإلستفادة منها

  إستعراض إمكانية التعاون المشترك بين الجمعية وإتحاد

 الصناعات الهندي في كافة المجاالت

 دعوة الجمعية إلى تنظيم وفد للهند في الربع األخير من العام 

 https://goo.gl/RF2cBG 12/03/2018 مائدة مستديرة

 https://goo.gl/k4KCer 15/05/2018 لقاء بالقاهرةلقاء مع سكرتير ثان السفارة الهندية  3

  لقاء مع نائب رئيس غرفة المنسوجات الهندية 4

Synthetic & Rayon Textiles Export 

Promotion Council of India 

بهدف مناقشة التعاون بين الجمعية والغرفة للترويج لمعرض 

Source India 2018 إلى  21خالل الفترة من  والذي يعقد

 بالهند 2018سبتمبر  23

 https://goo.gl/pJ7GQR 09/07/2018 لقاء

 وفد هندي من والية جوشارات  5

 محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية كلمة إلقاء السيد /

والذي  Vibrant Gujarat Roadshowفي 

 نظمته سفارة الهند بالقاهرة 

  الوفدواجتماع مع 

 

  https://goo.gl/U4GsZN 09/09/2018 وفود قادمة

https://goo.gl/k4KCer
https://goo.gl/pJ7GQR
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 )تابع( الهند

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

ون التعا بهدفلقاء مع رئيس مجلس ترويج التجارة في الهند  6

  في قطاع األغذية والمشروبات
الفواكه  -الفواكه الجافة  -منتجات األلبان  -)الحلويات  

 -اللحوم والدواجن  –الطعام والوجبات الخفيفة  -والخضروات 

وب البقول والحب -األغذية العضوية والصحية  -النفط والزيوت 

المشروبات وطعام  -الشاي والقهوة  -التوابل  -والسكر 

 المستهلك( 

  -مناقشة ما يلي:تم و

 التعاون التجاري بين البلدين .1

 إستكشاف الفرص التجارية في قطاع األغذية والمشروبات   .2

كيفية مشاركة مستوردي األغذية والمشروبات المصريين  .3

والذي سيعقد   ”INDUSFOOD II Expoفي معرض 

 2019يونيو   15إلى  14في الفترة من 

 https://goo.gl/5tnDDz 18/09/2018 وفود قادمة

مع رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية لقاء  7

 الهندية

 https://goo.gl/1r8SQ7 16/12/2018 لقاء

 فيتنام

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

هم التباحث حول أبهدف  لقاء مع المستشار التجاري الفيتنامي 1

المجاالت التى يمكن التعاون بها بين مصر وفيتنام وهي 

يع ج، المنتجات الكيماوية وسماد اليوريا، تشيالسمكاالستزراع 

دوية والمنتجات الطبية إلى دخول الصادرات المصرية من األ

ام، لفيتن المصرية فيتنام، نفاذ بعض الصادرات الزراعية

رات المستخدمة في صناعة المالبس الجاهزة اتصديراإلكسسو

 والنسيج، تصدير الرخام والجرانيت إلى فيتنام

 https://goo.gl/jzYP78  11/03/2018 لقاء

 https://goo.gl/LQpscL 13/05/2018 لقاء لقاء مع المستشار التجاري الفيتنامي 2

اجتماع الجهات المعنية بفيتنام لإلعداد لمنتدى األعمال  3

الذي عقد على هامش زيارة رئيس فيتنام  المصري الفيتنامي

 لمصر

 17/07/2018 اجتماعات بالخارج

 

https://goo.gl/AVctjV 

بوزارة الخارجية المصرية اجتماع الجهات المعنية بفيتنام  4

الذي عقد على  لإلعداد لمنتدى األعمال المصري الفيتنامي

 هامش زيارة رئيس فيتنام لمصر

 19/07/2018 اجتماعات بالخارج

 

_ 

منتدى أعمال وإستثمار مصري فيتنامي في إطار زيارة  5

اء مصربحضور وزر إلىوالوفد المرافق له  الفيتناميالرئيس 

 التجارة من البلدين  ومجموعة من الوزراءاالستثمار و

من رجال األعمال وممثلين  65تكون الوفد الفيتنامي من حوالي 

 من كبرى الشركات الفيتنامية 40لحوالي 

 https://goo.gl/fEMnRm 27/08/2018 منتدى
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 باكستان

 الرابط التاريخ الحدثنوع  الحدث م

 https://goo.gl/1Jy3KZ 28/02/2018 لقاء لقاء مع المستشار الباكستاني 1

 لقاء مع 2

 Dr. Maria Sultan, Director General & 

President of South Asian Strategic Stability 

Institute University (SASSI)  اإلعداد لمنتدى بهدف

 Building:األعمال المزمع تنظيمه خالل هذا العام بعنوان

partnership for trade, transformation under 

OBOR ( عاما على العالقات 70واالحتفال بمرور )

 الدبلوماسية بين مصر وباكستان

 https://goo.gl/fR8uYH 07/03/2018 وفود قادمة

لقاء مع السيد / نديم اشرف القنصل البكستاني بالقاهرة بهدف  3

 2018اإلعداد لمنتدى األعمال المزمع تنظيمه في يوليو 

 ,Building partnership for tradeبعنوان 

transformation under OBOR  واالحتفال بمرور

( عاما على العالقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان 70)

أهم القطاعات التي تناولها المنتدى: و من  SASSIجامعة 

النقل، الصناعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، االقتصاد 

 الرقمي، الغاز والبترول، البنوك والتمويل، التطور التكنولوجي

 - 18/04/2018 لقاء

4 Celebrating Pakistan Egypt 70 Years of 

Diplomatic Relations Conference 

مؤتمر الشراكة بين مصر وباكستان من أجل التحول 

 االقتصادي في ظل مبادرة الحزام والطريق

مؤتمر  SASSI عقدت سفارة باكستان بالتعاون مع جامعة •

الشراكة بين مصر وباكستان فى ظل مبادرة الحزام 

  والطريق

شارك المهندس/ حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية  •

فى المؤتمر متحدثاً فى جلسة خاصة عن المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة وسبل التعاون المشترك بين مصر 

 وباكستان فى هذا المجال

 كما كان للسيد/ محمد يوسف كلمة خالل هذا المؤتمر •

 https://goo.gl/63f4se 25/9/2018-24 مؤتمرات

 أوزبكستان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع وفد من جمهورية اوزبكستان 1
  بحضور السيد السفير/ عثمانوف أيبك سفير جمهورية اوزبكستان في

 مصر

  ضم الوفد ممثلين عن مجموعة من الشركات التي تبحث عن فرص

 لالستثمار في مصر في عدة قطاعات

  وبروتوكول تعاون مع الشركة القابضة األوزبكية تم توقيع مذكرة تفاهم

لصناعة االلكترونيات تهدف إلى تبادل المعلومات حول فرص التجارة 

 واالستثمار المشترك فى مجاالت االلكترونيات

مذكرة  –وفود قادمة 

 تفاهم

15/02/2018 https://goo.gl/7uBRxJ  

https://goo.gl/1Jy3KZ
https://goo.gl/fR8uYH
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 )تابع( أوزبكستان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع مع وفد من أوزبكستان بحضور  2

وزير التجارةالخارجية االوزبكي  –السيد / جمشيد خوجاييف 

سفير جمهورية اوزبكستان  -السيد السفير/ عثمانوف أيبك و

 في مصر

ضم الوفد مجموعة من منظمات االعمال والشركات والجهات 

 صرمالحكومية التي تبحث عن فرص لالستثماروالتجارة مع 

 

 https://goo.gl/gBqe4v 12/08/2018 وفود قادمة

 

االتفاق  حيث تم الدورة السادسة للجنة المصرية األوزبكية 3

على آليات عملية لتنمية حجم التبادل التجارى إلى جانب بحث 

سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجاالت التى يتمتع فيها 

والموارد المائية البلدان بمزايا نسبية مثل مجاالت الرى 

 والزراعة ومجال الصحة والدواء

  مثل الجمعية في هذا المنتدى األستاذ/ هاني قسيس

 عضو الجمعية

  تم خالله توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة

 أوزبكستان

 

 لجان مشتركة

 

 

05/09/2018 https://goo.gl/6AZnT3 

 أذربيجان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

حفل عشاء على شرف وزير االقتصاد األذري والوفد المرافق  1

له بدعوة من السيدة الدكتورة سحر نصر وزيرة االستثمار 

 والتعاون الدولي

 

 ___ 21/02/2018 عشاء عمل

تمثيل الجمعية في اجتماع اللجنة المصرية األذرية المشتركة  2

 للتعاون االقتصادي والعلمي برئاسة الدكتورة/ سحر نصر

 وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ووزير االقتصاد األذري

 

 https://goo.gl/nLqptJ 22/02/2018 لجان مشتركة

 تركمانستان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

إجتماعات الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية التركمانية  1

تورة/ الدكللتعاون اإلقتصادي والعلمي والفني برئاسة السيدة 

سحر نصر وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي عن الجانب 

المصري والسيد/أماندوردي إشانوف وزير التجارة والعالقات 

والتي على  اإلقتصادية الخارجية عن الجانب التركماني،

هامشها نظمت وزارة اإلستثمار والتعاون الدولي منتدى 

 اإلستثمار المصري التركماني

 

 https://goo.gl/7Gdqve 29/11/2018 لجان مشتركة
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 لجنة تنمية العالقات مع أفريقيا

 برئاسة السيد الدكتور/ شريف الجبلي

 تنزانيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

للتباحث حول أهم المجاالت  لقاء مع سفير تنزانيا بالقاهرة 1

التى يمكن التعاون بها بين مصر وتنزانيا ومنها الزراعة 

 واالستزراع السمكي والسياحة

وإعادة العالقات بين الجمعية وغرفة تجارة تنزانيا إلعادة تفعيل 

 مجلس األعمال المصري التنزاني

  https://goo.gl/wCecgg 12/03/2018 لقاء

يوم دولي ومائدة مستديرة مع سفير تنزانيا بالقاهرة بحضور  2

السيد اللواء/ عيسى سليمان سفير تنزانيا في مصر والسيد/ 

باإلضافة إلى  عباس جمعة المستشار التجاري للسفارة

مجموعة من ممثلي هيئة اإلستثمار بتنزانيا وهيئة التنمية 

 الصناعية هناك

  https://goo.gl/Dd3KRj 15/10/2018 أيام دولية

 كوت ديفوار

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع سكرتير أول سفارة كوت ديفوار بالقاهرة 1

بهدف اإلعداد لزيارة وفد رسمي من وزارة الزراعة ومجلس 

 ترويج القطن والكاجو في كوت ديفوار

 https://goo.gl/Hbm1y4 12/09/2018 لقاء

إجتماع مع وفد حكومي من وزارة الزراعة فى كوت ديفوار  2

برئاسة السيدة/ جوس دورا فيعاني نائب رئيس لجنة الزراعة 

 CONDE Nee TOURE Dienebou بالجمعية والسيدة/ 

المستشار الفني لوزير الزراعة والتنمية الحيوانية فى كوت 

ديفوار والسيد/ دوا فليكس مستشار أول سفارة كوت ديفوار 

 بالقاهرة.

 https://goo.gl/j4mibT 16/09/2018 وفود قادمة

 أفريقيا )تابع( 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

األحول في لقاء األستاذ/ محمد يوسف واألستاذ/ مصطفى  1

 االخارجية بخصوص أفريقي

 اجتماعات خارجية

 

22/01/2018 ____ 

2 15/02/2018 _____ 

 Africa Investmentتمثيل الجمعية في الترويج لمؤتمر  3

Forum الذي ينظمه بنك التنمية األفريقي في جوهانسبرج 
الجمعية السيدة مدير إدارة شئون قد مثل و 2018في نوفمبر 

 األعضاء

 https://goo.gl/Du7dRp 2018 /7/ 25 تمثيل الجمعية

تمثيل الجمعية في اجتماع لجنة صياغة استراتيجية وطنية  4

  لتعزيز الدور المصري في أفريقيا

عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً للجنة الدائمة لمتابعة  •

العالقات المصرية األفريقية والتى أصدر السيد رئيس 

مجلس الوزراء توجيهاً بتشكيلها برئاسة وزارة الخارجية 

 08/10/2018 اجتماعات بالخارج

 

https://goo.gl/khTDFW 

https://goo.gl/wCecgg
https://goo.gl/Hbm1y4
https://goo.gl/j4mibT
https://goo.gl/khTDFW
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رات والجهات المعنية لصياغة إستراتيجية اوعضوية الوز

 وطنية لتعزيز الدور المصري في أفريقيا

هو مناقشة سبل تفعيل دورالقطاع  الهدف من االجتماع •

الخاص المصري في اإلقتصاد المصري  والفرص المتاحة 

تحرك دول آخرى  له في القارة األفريقية وخاصة في ظل

 الصين، تركيا، المغرب(في أفريقيا مثل )

 اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العالقات المصرية األفريقية 5
 وزارة الخارجيةب

من أهم التوصيات أهمية وجود عمل مؤسسي ممنهج يضم و

كافة الكيانات والوزارات والمنظمات ورجال األعمال لوضع 

خريطة طريق لدخول السوق األفريقي، أهمية إستعادة مكانة 

خطة محددة األهداف من مصر في أفريقيا من خالل وضع 

 الوزارات المعنية وإطالع القطاع الخاص عليها

 22/10/2018 اجتماعات بالخارج

وزارة 

 الخارجية

https://goo.gl/PC2T1m  

المعرض األفريقي األول قامت هيئة تنمية الصادرات بتنظيم  6

الدكتور المهندس/ مصطفى بحضور السيد للتجارة البينية 

مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير اإلسكان والمرافق 

 والتنمية العمرانية

 https://goo.gl/4ddX2D 11/12/2018 معرض

 امريكا الجنوبية

 الميركسور 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

التجاريين لدول الميركوسور )البرازيل، لقاء مع المستشارين  1

اإلعداد لعقد ندوة للتعريف  األرجنتين، أوروجواي، باراجواي(

 عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركوسور

  https://goo.gl/aemoxT 18/01/2018 ريياجتماع تحض

  https://goo.gl/rA1k3r 08/03/2018 ري ياجتماع تحض 2

3   ندوة تعريفية عن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول

 –تضم دول تجمع الميركسور األرجنتين الميركسور 

 أوروجواي –باراجواي  –البرازيل 

  بحضور السفراء والمستشارين التجاريين لتلك الدول ونائب

مساعد وزير الخارجية لشئون امريكا الالتينية ومدير عام 

االتفاقيات التجارية الثنائية بقطاع االتفاقيات التجارية بوزارة 

 التجارة والصناعة ومدير إدارة األمريكتين بالتمثيل التجاري

  تناولت الندوة المزايا العائدة على مصر من دخول اإلتفاق

ل دولة من دول التجمع حيز النفاذ، واستعراض إمكانات ك

  على حدة من خالل عرض قدمته سفارات تلك الدول

 https://goo.gl/KrSGxV 19/03/2018 ندوة

 أوروجواي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 https://goo.gl/H7WwpR 26/07/2018 لقاء لقاء مع سفير وقنصل أوروجواي 1

سبل التعاون بين بحث  لقاء مع سفير أوروجواي بالقاهرة 2

 الجمعية والسفارة

 https://goo.gl/ZZoc54 15/10/2018 لقاء

https://goo.gl/PC2T1m
https://goo.gl/4ddX2D
https://goo.gl/aemoxT
https://goo.gl/rA1k3r
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 )تابع( أوروجواي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 https://goo.gl/FuHdQB 19/11/2018 لقاء لقاء مع سفير أوروجواي بالقاهرة 3

اجتماع مع محافظ مدينة فلوريدا باألوروجواي والوفد  4

  المرافق له

  بهدف توطيد العالقات التجارية والثنائية بين البلدين 

 بحضور سفير أوروجواي بالقاهرة 

  شركات تعمل في مجاالت تصدير اللحوم  3ضم الوفد

 المجمدة، تصدير األبقار الحية، منتجات األلبان

 https://goo.gl/NR7c9o 3/12/2018 دة مستديرةئما

 األرجنتين

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 https://goo.gl/MmSrYK 02/09/2018 لقاء لقاء مع سفير األرجنتين بالقاهرة 1

 https://goo.gl/rTcFSD 17/09/2018 عشاء عمل عشاء بدعوة من سفير األرجنتين بالقاهرة 2

 المكسيك

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 Promexicoاجتماع مع وفد  1

 لمهندس/ علي عيسى والمهندس/ حسن ا حضر االجتماع

 الشافعي والمهندس/ عالء دياب 

 سفير المكسيك بالقاهرةد كما حضر السي 

  هي الهيئة المسؤلة عن ترويج التجارة واالستثمار بدولة

المكسيك وهي تابعة لوزارة االقتصاد المكسيكية تهدف إلى 

جذب االستثمار األجنبي إلى دولة المكسيك، والترويج 

للصادرات المكسيكية، والترويج للشركات المكسيكية في 

 الخارج(

  الهدف من اللقاء هو تفعيل التعاون بين الجمعية والهيئة لزيادة

 معدالت التبادل التجاري واالستثماري بين مصر والمكسيك

  https://goo.gl/ip3NmB 08/05/2018 وفود قادمة

المكسيكي منظم من اجتماع تأسيس مجلس األعمال المصري  2

 قبل اتحاد الغرف التجارية وسفارة المكسيك بالقاهرة

 https://goo.gl/6FPZ3T 08/05/2018 إجتماعات خارجية

م غرفة مدير عا  Martha Lopez Acle السيدة لقاء مع 3

 التجارة العربية المكسيكي

 

 https://goo.gl/pAHCWX 21/10/2018 لقاء

 أكوادور

 الرابط التاريخ الحدثنوع  الحدث م

البعثة  رئيسنائب  – Mr. Paul Moreno Cevallosلقاء مع  1

 الدبلوماسية باالكوادور

 

 

 https://goo.gl/miuRTg 24/10/2018 لقاء
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 الدول االوروبية

 المجر

 مجلس األعمال المصري المجري

 برئاسة السيد الدكتور/ أحمد سعد رجب

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

تمثيل الجمعية في اجتماع اللجنة المصرية المجرية المشتركة  1

للتعاون االقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة/ سحر 

نصر وزيرة االستثمار والتعاون الدولي ووزير الدولة للشئون 

 الخارجية والتجارة المجري

 31 لجان مشتركة

/01/2018 

 فندق كونراد

https://goo.gl/Uepc2Q 

 

 اليونان

 مجلس األعمال المصري اليوناني

 برئاسة السيد المهندس/هاني برزي     

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

ندوة عن الفرص االستثمارية الحالية في قطاعات السياحة  1

ومعلومات عن تصاريح اإلقامة  والعقارات في اليونان

للمستثمرين األجانب وبرنامج التأشيرات الذهبية اليونانية 

لتعاون مع مؤسسة الخبراء بتنظيم من السفارة اليونانية با

 ن والمؤسسة اليونانية لإلستثمار والتجارةين المصرييالعقاري

 https://goo.gl/VtwpvZ 21/03/2018 ندوة

ارة بتنظيم من سف الشركات اليونانيةلقاءات ثنائية مع بعض  2

اليونان بالقاهرة تعقد لقاءات ثنائية مع وفد من الشركات 

 CBIPF 2018اليونانية التي سوف تشارك في 

Citizenship by Investment Property Fair Cairo  

 https://goo.gl/eKQrhz 22/9/2018-21 وفود قادمة

اليونانية التى تعمل في لقاءات ثنائية مع بعض الشركات  3

 Big 5 Construct’معرضفي  تصنيع وتصدير مواد البناء

Egypt  ”   بتنظيم من سفارة اليونان بالقاهرة تعقد لقاءات ثنائية

مع وفد من كبرى الشركات اليونانية التى تعمل في تصنيع 

 وتصدير مواد البناء 

 https://goo.gl/7EMCqC 21/9/2018-18 وفود قادمة

حازم حسنين مدير إدارة أوروبا  وزير مفوض تجاري بينلقاء  4

 بالتمثيل التجاري المصري والسيد الدكتورعبد العزيز الشريف
والسيد المهندس هاني برزي رئيس مجلس األعمال المصري 

 اليوناني

 https://goo.gl/9CfiVV 17/10/2018 لقاء

 اليونانياجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري  5

التي كان من المزمع القيام بها إلى  بهدف الترتيب لرحلة العمل

اليونان لعقد الدور الدورة الرابعة لمجلس األعمال المصري 

وعقد منتدى  3rd EU – Arab World Summitاليوناني و 

أعمال مصري يوناني بحضور السيد وزير التجارة والصناعة 

 – 28المصري ونائب وزير الخارجية اليوناني في الفترة من 

 اليونان –بأثينا  2018أكتوبر  30

 

 https://goo.gl/Bccqnu 17/10/2018 مجالس اعمال

https://goo.gl/Uepc2Q
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 رومانيا

 مجلس األعمال المصري الروماني

 برئاسة السيد الدكتور/ أحمد السكري      

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الروماني  1

بهدف استعراض خطة عمل المجلس خالل الفترة القادمة حيث 

أن المجلس يسعى خالل الفترة المقبلة لزيادة حجم التبادل 

 ورومانياالتجارى بين مصر 

 https://goo.gl/DcdzG4 14/02/2018 مجلس اعمال

 

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الروماني 2

مناقشة النظر في تفعيل التوصيات الصادرة عن منتدى  بهدف

األعمال المصري الروماني، أهم مجاالت التعاون المشترك بين 

الجانبين، التحديات والفرص التي تواجه التبادل التجاري 

 واالستثماري بين البلدين

 https://goo.gl/cjvX66 15/07/2018 مجالس اعمال

السكري رئيس مجلس األعمال لقاء بين الدكتور/ أحمد  3

 المصري الروماني  والمستشار التجاري الروماني

 https://goo.gl/4FQcNC 28/08/2018 لقاء

 

عقد الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الروماني  4

ممثلين من هيئة االستثمار والتمثيل التجاري بحضورإجتماعاً 

هيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة ووزارة االستثمار وال

 والتعاون الدولي 

 الهدف من االجتماع : 

  مناقشة أهم الموضوعات التي ستطرح اثناء اإلجتماعات

 7المشتركة التي ستعقد خالل رحلة العمل إلى رومانيا من 

 2018أكتوبر  11إلى 

 متطلبات الجانب المصري 

  أهم مجاالت التعاون المشترك بين الجانبين 

 اللوجستيات الخاصة بالرحلة 

السيد/ جورج بتروسان المستشار التجاري  كما حضر االجتماع

تماع إلى متطلبات كل شركة على بسفارة رومانيا بالقاهرة لإلس

 وذلك بهدف توفير شركاء رومانيين  ةحد

 https://bit.ly/2K1fqlX 10/09/2018 مجالس اعمال

 

 اجتماعات الدورة السابعة لمجلس األعمال المصري الروماني 5

بهدف استعراض فرص التجارة بين البلدين، وتشجيع  •

الجانب الروماني على االستثمار في مصر خاصة في ظل 

المناخ االستثماري الجديد والتسهيالت والحوافز التي يتم 

 منحها للمستثمرين في هذا اإلطار

األعمال المصري الروماني حيث استعرض عقد منتدى  •

األستاذ/ طارق هاشم مدير عام االستثمار بالهيئة العامة 

للمنطقة االقتصادية لقناة السويس دور الهيئة وأنشطتها 

  تجاه جذب االستثمارات العربية واألجنبية في مصر

تم زيارة غرفة براهوفــا للتجارة والصناعة والتوقيع علي  •

 تعاون بين الجانبينُمذكرة تفاهم لل

 Bucharest International Technical Fairزيارة  •

 –رحالت عمل 

 مجالس اعمال

 11إلى  7من 

 2018أكتوبر

https://goo.gl/Cf1paM 

https://goo.gl/4FQcNC
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 ابع()ترومانيا 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الروماني 6

رة من لفترحلة العمل التى عقدت خالل ابهدف إستعراض نتائج 

النظر في إنشاء مجلس أعمال مع و 2018أكتوبر  11إلى  7

 صربيا

  https://goo.gl/h3tdmn 23/10/2018 مجالس اعمال

 بولندا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

1   بولندي مع المهندس/ حسن عبد المجيد نائب لقاء وفد

رئيس الهيئة العامة لالنتاج الحربي والعضو المنتدب 

ومجموعة كبيرة من رؤساء مجالس إدارات الشركات 

 التابعة للوزارة 

 مناقشة التعاون في قطاع السيارات وقطع غيارهال 

  تبادل الخبرات في المشروعات الجديدة الخاصة بصيانة

 ،الحديدية ودخول مناقصات خطوط المترو الجديدةالسكك 

اهتمام وزارة اإلنتاج الحربي بإنشاء مصنع النتاج االستنلس 

 يوجد مصنع في مصر في هذا المجال ستيل حيث أنه ال

  إهتمام الجانب البولندي بإنشاء مصنع لتصنيع األلومنيوم في

حالة إمكانية توفير األلومنيوم السائل كمادة خام لهذه 

لصناعات المعدنية، وكذلك مصنع لتدوير المخلفات خاصة ا

 بطاريات السيارات

 25/02/2018 وفود قادمة

بمقر وزارة 

 االنتاج الحربي

https://goo.gl/gRhDXt  

2   اجتماع الوفد البولندي مع السيدة/ سحر سالم مستشار

  االقتصادية وزير النقل لإلستثمار والشئون

  إلستعراض مجاالت التعاون المشتركة في قطاع السكك

الوزارة بجذب مستثمرين من  تهتمالحديدية والمترو حيث 

القطاع الخاص في تلك مشروعات حيث تم إصدار قانون 

مؤخراً بالسماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال التشغيل 

 والصيانة

 ية بولندية دعوة الجانب البولندي إلنشاء منطقة صناع

“Industrial Park” في المنطقة اإلقتصادية لقناة السويس 

  الدخول في المناقصات الخاصة بخطوط السكك الحديدية

ها وستقوم وزارة النقل بموافاتهم ئشاالجديدة المزمع إن

بالتفاصيل الخاصة بذلك حتى يتسنى لهم التقدم إليها التعاون 

 الحاليفي مجال تحديث خط السكك الحديدية 

 25/02/2018 وفود قادمة

بمقر وزارة 

 النقل

https://goo.gl/64yJgt  

لقاء الوفد البولندي مع المهندس/ طارق قابيل وزيرالتجارة  3

  والصناعة

 ستعراض التطورات االقتصادية التي تشهدها مصر حالياً ال

التي تبنتها الحكومة قد حيث أن خطة اإلصالح االقتصادي 

أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة االستثمار 

 العالمي كأحد أهم المقاصد االستثمارية إقليمياً ودولياً 

 25/02/2018 وفود قادمة

بمقر وزارة 

التجارة و 

 ناعةصال

https://goo.gl/r5td5W  

https://goo.gl/h3tdmn
https://goo.gl/gRhDXt
https://goo.gl/64yJgt
https://goo.gl/r5td5W
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  التعرف على الفرص اإلستثمارية المتاحة بالسوق المصرى

ومجاالت التعاون المشترك بين القطاع الخاص والدولة 

لتبادل التجاري واإلستثمارى تعزيز ا  األمر الذى يعمل على

رغبة الشركات  ،بين البلدين واإلنتقال بها آلفاق أرحب

البولندية للمشاركة في المشروعات القومية العمالقة التي 

تنفذها مصر حاليا وعلى رأسها مشروع المثلث الذهبى، 

وتطوير السكك الحديدية والبنية التحتية الخاصة بها، خاصة 

ر الجديد والذى يتيح العديد من المزايا في ظل قانون اإلستثما

 والحوافز للمستثمرين األجانب

نظمت الجمعية بالتعاون مع  لقاء مع وفد استثماري بولندي 4

مكتب التمثيل التجاري المصري بوارسو زيارة وفد استثماري 

بولندي لمصر يضم اكبر الشركات على مستوى العالم والتي 

عدة مجاالت منها السكك الحديدية وقطع غيار  تعمل في

 السيارات وعجالت القطارات والترام

 https://goo.gl/kmqjSB 26/02/2018 وفود قادمة

 Polish Investment & Trade Agencyلقاء مع ممثلي  5

تعتزم الهيئة افتتاح فرع لها بالقاهرة في سبتمبر القادم بهدف 

 الترويج لالستثمار في مصر على الجانب البولندي

 https://goo.gl/tY59Ln 11/03/2018 لقاء 

 Polish Investment & Trade Agency Cairo Bureauلقاء مع  6

  مناقشة أوجه التعاون بين الجمعية والسفارة لدفع العالقات

 التجارية واالستثمارية بين البلدين

 إمكانية توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والهيئة 

 https://goo.gl/cH3p1s 07/08/2018 لقاء 

والتي تعمل في  البولندية Chimide Polskaلقاء مع شركة  7

ريع والطاقة، تنفيذ مشاتسليم وتركيب وتشغيل لمحطات الغاز 

ومات واالتصاالت، نظام طاع تكنولوجيا المعلقشاملة في 

مراقبة تعتمد على أحدث الطرق لتحليل ومعالجة كاميرات 

 صور الفيديو

 https://goo.gl/WChnMs 4/12/2018 وفود قادمة

 بريطانيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

مؤتمر بعنوان الشراكة االستراتيجية بين بريطانيا والصين في  1

بتنظيم من غرفة التجارة المصرية البريطانية  بالشراكة أفريقيا 

( وجمعية األعمال DITمع إدارة التجارة الدولية البريطانية )

 البريطانية المصرية ومجلس األعمال المصري البريطاني

 مؤتمرات

 

 

13/02/2018  https://goo.gl/dmmgtq 

 النرويج

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

اإلعداد للمائدة بهدف  لقاء مع المستشار التجاري النرويجي 1

 المستديرة مع السيد سفير النرويج بالقاهرة

  https://goo.gl/JaA6Nk 27/02/2018 لقاء

 H.E. Amb. Sten Arne Rosnesمائدة مستديرة مع  2

سفير النرويج في مصر بحضور المستشار اإلقتصادي لسفارة 

 النرويج

يأتي هذا اللقاء في إطار اإلعداد لرحلة العمل لدولتي النرويج 

 والدانمارك

مائدة 

 مستديرة

3 /4 /2018 https://goo.gl/RTPh3C 

https://goo.gl/JaA6Nk


47 
 

 سلوفينيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 ___ 24/04/2018 لقاء لقاء مع المهندس/ شريف راشد ممثل ميناء كوبر السلوفيني 1

 أوكرانيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لجان  اجتماع تنسيقي للجنة المصرية األوكرانية المشتركة 1

 مشتركة

14/10/2018 ___ 

 صربيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

  مائدة مستديرة على شرف السيد سفير صربيا 1

بهدف التعرف على أهم الفرص التجارية واالستثمارية بين 

مصر وصربيا. رأس اإلجتماع السيد الدكتور/ أحمد السكري 

رئيس مجلس األعمال المصري الروماني والسيد/ درازن 

بيكونجا سكرتير أول سفارة صربيا في مصر وبحضور السيد 

 الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس/ حسن

مائدة 

 مستديرة

21/11/2018 https://goo.gl/R7fkjn 

 دول البلطيق

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

  لقاء مع سفير استونيا بالقاهرة 1
لمناقشة أوجه التعاون بين الجمعية والسفارة لدفع العالقات 

 التجارية واالستثمارية بين البلدين

30/10/2018 لقاء  - 

 ليختنشتاين –ايسلندا  –النرويج  –سويسرا 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 ندوة عن إتفاقية التجارة الحرة مع دول االفتا  1

 ليختنشتاين(  –ايسلندا  –النرويج  –)سويسرا 

  لعرض الموقف الحالي لالتفاق وكيفية االستفادة منه

 خبراء دول األفتاوالتصدير لتلك الدول بحضور 

  بدعوة من قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة

 والصناعة

  ايسلندا  –النرويج  –تضم دول االفتا سويسرا– 

 ليختنشتاين

  هدف الندوة هو 

  عرض الموقف الحالي لالتفاقية 

  وكيفية االستفادة منها والتصدير لتلك

 الدول 

 تافبحضور سفراء سويسرا والنرويج وخبراء دول األ 

 

 

https://goo.gl 15/03/2018 ندوة
/sER5PW 
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 الدول العربية

 

 مجلس األعمال المصري األردني

 برئاسة  المهندس/ علي عيسى

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 ن لمجلس األعمال األردني المصريياجتماعات الدورة العشر 1
وذلك في فندق الند مارك عمان والتي بحثت مجاالت وأفق 

االستثمار المشترك بين البلدين بشكل عام وآليات التكامل 

 االقتصادي بين البلدين بشكل خاص 

 :بحضور 

  معالي وزير االستثمار األردني 

  أمين عام هيئة االستثمار األردنية 

  السفير المصري في عمان 

  لالستثمار والمناطق الحرة رئيس الهيئة العامة

  المصرية

 يس التمثيل التجاري المصريئر 

رحالت 

 –عمل 

مجالس 

 اعمال

1-2/10/2018 

 

https://goo.gl/8G7P8w 

 

 اإلمارات

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

تمثيل الجمعية في االجتماع التنسيقي للجنة التجارية المصرية  1

 قطاع االتفاقيات التجارية التابعاإلماراتية المشتركة الي نظمه 

لوزارة التجارة والصناعة  بهدف اإلعداد الجتماعات اللجنة 

مارس  17، 16التجارية المصرية اإلماراتية المشتركة يومي 

2018 

اجتماعات 

 بالخارج

08/03/2018 https://goo.gl/5LKgPP 

 

 سوريا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

  16/01/2018 لقاء خلدون الموقع بخصوص رحلة سورياالسيد لقاء مع  1

 

- 

اجتماع مع مجلس الوحدة االقتصادية للتنسيق لندوة إعادة إعمار  2

 سوريا

 - 16/10/2018 لقاء

 العراق

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

مناقشة أوجه للقاء مع ممثلي اتحاد رجال األعمال العراقيين  1

 العالقات التجارية واالستثمارية بين البلدينالتعاون لدفع 

 - 30/12/2018 لقاء

 المغرب

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 https://goo.gl/88Lvqm 07/03/2018 ملتقى ملتقى آفاق التعاون االقتصادي والثقافي بين مصر والمغرب 1
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 مجلس األعمال المصري التونسي

 نوارهبرئاسة السيد/ عبدالعليم 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

مع السيد جبر الحوات رئيس الجانب التونسي في مجلس لقاء مع  1

 كونكت -األعمال المصري التونسي 

 - 10/05/2018 لقاء

اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري التونسي  2

 -بهدف :

  التونسيمناقشة عقد الدورة االولي لمجلس األعمال المصري 

 بعد إعادة تشكيله

  مشاركة الجمعية بوفد من رجال األعمال في رحلة العمل إلى

 2018نوفمبر  17إلى  13تونس من 

 التفاصيل الخاصة بالمشاركة في مؤتمر   إستعراض

Futurallia 

مجالس 

 اعمال

26/09/2018 https://goo.gl/rxBT9k 

منتدى شاركت جمعية رجال األعمال المصريين بوفد في  3

األعمال بتنظيم من كونفدرالية المؤسسات المواطنة 

في دورته الثانية  Conect FUTURALLIA  التونسية

-15والذي عقد أول مرة في إفريقيا خالل الفترة من  نيوالعشر

 فتتح المنتدى رئيسا، تونس. واليكوفي فندق  16/11/2018

 200و  تونسيةمؤسسة  200وزراء تونس وشارك به حوالي 

مؤسسة من باقي دول  200مؤسسة افريقية ومغربية واكثر من 

مجموعة من  الزيارة تشملوقد  أوروبا وشرق آسيا وأمريكا

 الفعاليات الهامة وهي كاآلتي:

 توقيع برتوكول تأسيس مجلس االعمال المصري التونسي  .1

 عقد الدورة األولى لمجلس األعمال المشترك  .2

 السيدلى شرف الوفد المصري بدعوة من عشاء عمل ع .3

 سىفير جمهورية مصر العربية  –ير/ نبيل الحبشي فالس

 FUTURALLIA مؤتمر 22حضور الدورة الـ .4

مؤتمر 

ومجلس 

 أعمال

و رحالت 

 عمل

14 - 16/11/2018 https://goo.gl/MBe1V1 

 السعودية

تمثيل الجمعية في االجتماع التحضيري للجنة المصرية  1

السعودية المشتركة الذي نظمه قطاع االتفاقيات التجارية 

بغرض متابعة التوصيات الصادرة عن اجتماعات الدورة 

 الخامسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة

اجتماعات 

 خارجية

29/01/2018  

قطاع االتفاقيات 

 التجارية

 

https://goo.gl/CB6L4d 

 

اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية السعودية بالرياض  2

ل مث وزير الصناعة والتجارة -برئاسة المهندس/ طارق قابيل 

لجمعية في اجتماعات اللجنة السيد المهندس/ فتح هللا فوزي ا

 نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد

 :م الموضوعات التي طرحت للنقاش هيأه

 بنظام منطقة صناعية سعودية في مصرقامة مقترح إل

 المطور الصناعي في احدى المناطق الصناعية

  مصرية متخصصة  –دراسة إنشاء منطقة لوجستية سعودية

 في تخزين و تعبئة و تصنيع و تصدير التمور.

لجان 

 مشتركة

رحالت و

 عمل

 https://goo.gl/3o3jTU 2018مايو 3إلى  1من 

https://goo.gl/CB6L4d
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 البحرين

للجنة المشتركة المصرية البحرينية االجتماع التحضيري  1

 بدعوة من وزارة الخارجية

اجتماعات 

 بالخارج

10 /10/ 2018 https://goo.gl/CYBGSV 

 البحرين والكويت

اجتماع الجهات المعنية بالتعاون مع البحرين والكويت تمهيدا  1

 وزارة الخارجيةلعقد اللجنة المشتركة بدعوة من 

اجتماعات 

 بالخارج

25 /10/ 2018 shorturl.at/zCHU5 

 عمانالكويت و

اجتماع الجهات المعنية بالتعاون مع الكويت وعمان  تمهيدا لعقد  1

 اللجنة المشتركة بدعوة من وزارة الخارجية

اجتماعات 

 بالخارج

14 /11/ 2018 shorturl.at/adfgT 

 

 المتوسطةيرة وغلجنة المشروعات الص

 برئاسة المهندس / حسن الشافعي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع برنامج تعزيز ريادة األعمال وتنمية المشروعات  1

بهدف بحث التعاون بين الجمعية والبرنامج في مجال 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 https://bit.ly/36XCafW 2018 /01/ 15 لقاء

عن المنصة اإللكترونية لجهاز المشروعات ورشة عمل  2

الصغيرة والمتوسطة بعنوان "منصة المشروعات الصغيرة 

بمصر" والتي نظمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة للتعريف بالمنصة وكيفية تبادل المعلومات 

 قد مثل الجمعية السيدة مدير إدارة شئون االعضاءو والمحتوى

تمثيل 

 الجمعية

4 /02/ 2018 https://bit.ly/2X3UT4W 

مجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لوضع  3

 ترتيبات معرض الصناعات المغذية لمجموعة العربي

مجموعات 

 عمل

 https://bit.ly/2QbgHu0 2018فبراير  12

بهدف العربي معرض الصناعات المغذية لمجموعة شركات  4

المشروعات الصغيرة  أن يتعرف الشباب العامل في قطاع

والمتوسطة أو لديه الفرصة للعمل في هذا القطاع على 

مدخالت اإلنتاج الخاصة بالشركات الكبرى والتركيز على 

 تشجيعهم إلنتاج تلك المدخالت

 https://bit.ly/2KdFWYP 2018فبراير  27 معارض

 جامعة النيل األهلية  -بروتوكول تعاون مع مبادرة رواد النيل  5

أثناء معرض الصناعات المغذية لمجموعة شركات العربي 

بهدف التعاون والتشاور المستمر بغرض تبادل المنفعة 

 واالستفادة من الخبرات وإمكانات كال الطرفين

مذكرات 

 تفاهم

 https://bit.ly/36VcmB3 2018فبراير  27

ملتقى التواصل بين شركة المصرية لالتصاالت وصغار  6

مصنعي مواسير البالستيك بدعوة من مشروع تعزيز ريادة 

الممول من الوكالة  SEEDاألعمال وتنمية المشروعات 

بهدف خلق التواصل بين  USAIDاألمريكية للتنمية الدولية 

شركة المصرية لالتصاالت وصغار مصنعي المواسير 

لصناعات غرفة ا –لتعاون مع شعبة البالستيك البالستيكية با

معية وقد مثل الج الكيماوية التابعة التحاد الصناعات المصرية

 السيدة مدير إدارة شئون االعضاء

تمثيل 

 الجمعية

 https://bit.ly/2rtjkgr 2018مارس  21

https://goo.gl/CYBGSV
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 )تابع( لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة

  برئاسة المهندس / حسن الشافعي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

اجتماع مجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة   7

بهدف توحيد وتنسيق الجهود لدعم المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة للقيام بدورها المنوط به لتحقيق التنمية االقتصادية 

 المستدامة وخلق فرص عمل للشباب

مجموعات 

 عمل

 https://bit.ly/2qEXWVb 2018إبريل  3

نمية ة والبنك المصري لتتوقيع بروتوكول تعاون بين الجمعي 8

بهدف تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة  الصادرات

والمتوسطة من خالل تكامل خدمات وإمكانات كل طرف بما 

يخدم هذا الغرض، ويستفيد من هذا البرتوكول كافة أعضاء 

 الجمعية الذين لهم حق الحصول على التمويل الذى يتيحه البنك

ت بروتوكوال

 تعاون
 https://goo.gl/A6sbSn 2018يونيو  20

العرض النهائي لنتائج دراسة تقييم سلسلة قيمة األلبان  بتنظيم  9

من مشروع تعزيز ريادة االعمال وتنمية المشروعات الممول 

وقد  USAID-SEEDمن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

/ حسن الشافعي رئيس لجنة مثل الجمعية المهندس

يذي فتوسطة و السيد المدير التنالمشروعات الصغيرة و الم

 السيدة مدير إدارة شئون االعضاءو

تمثيل 

 الجمعية

 https://bit.ly/36VgoJV 2018يونيو  27

يم مناقشة قيام الهيئة بفتح باب التقدل قاء مع هيئة فولبرايتل 10

 Hubert H. Humphrey)لبرنامج زمالة هيوبرت همفري

Fellowship)   الذي يوفر فرص للدراسة وإكتساب

 الخبرات المهنية المتعددة للعاملين لدى أعضاء الجمعية

 https://goo.gl/YNxMXp 2018يوليو  8 لقاءات

اجتماع مجموعة عمل لجنة المشروعات الصغيرة  11

والمتوسطة بهدف استعراض الخطوات التي قام بها كل من 

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك 

المصري لتنمية الصادرات ومبادرة رواد النيل ووحدة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات 

 EBRDادة اإلعمار والتنمية المصرية والبنك األوروبي إلع

وجمعية رجال األعمال المصريين في الفترة األخيرة، ورؤية 

 وخطة العمل خالل الفترة القادمة

مجموعات 

 عمل

 https://bit.ly/2CBFrDK 2018أكتوبر  4

نظمتها لجنة المشروعات  زيارة لمجموعة مصانع العربي 12

الصغيرة والمتوسطة بالجمعية بدعوة من األستاذ/ محمود 

 العربي رئيس مجلس إدارة المجموعة

زيارات 

 ميدانية

 https://goo.gl/EU6vox 2018نوفمبر  7

لتشكيل  جنة المشروعات الصغيرة والمتوسطةلاجتماع  13

ات العاملة المؤسسالمكتب التنفيذي للجنة ومناقشة استراتيجية 

 في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة القادمة

 https://bit.ly/36Wscvr 2018نوفمبر  26 اجتماع لجنة
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 أخرى

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع السيد وكيل أول الوزارة أحمد عنتر رئيس التمثيل  1

 التجاري المصري

  29/01/2018 لقاء

 مصر الثالث لالستثمارملتقى  2

  بتنظيم من االتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون

مع اتحادات الغرف العربية واإلسالمية واألفريقية 

 واألوروبية والمتوسطية

 قات االقتصادية المصرية العربيةبهدف تفعيل العال

واألوروبية واألفريقية خاصة في مجال جذب االستثمارات 

 الصادرات ودعم البنية التحتية الداعمة لهماوتنمية 

 4/02/2018-3 ملتقى

 

https://goo.gl/KZ6tQC 

 

3  ندوة دور رجال األعمال في تطوير الصادرات المصرية 

  استضاف المنتدى الثقافي المصري المهندس/ علي عيسى

المنتدى بعنوان رئيس الجمعية كمتحدث في ندوة عقدها 

 )دور رجال األعمال في تطوير الصادرات المصرية(

 04/03/2018 ندوة

 

https://goo.gl/vvSCSo 

4   ورشة عمل مصر: حوار الموارد المحلية والشراكات

 اإلقليمية

 لجنة التعاون االفريقي  –أقام اتحاد الصناعات المصرية

ورشة عمل  CBCبالتعاون مع مجلس أعمال الكوميسا 

 بعنوان مصر: حوار الموارد المحلية والشراكات اإلقليمية

  نظمت ورشة العمل بهدف عرض استراتيجية العمل ومهام

مجلس أعمال الكوميسا، الحزم التمويلية الجديدة التي يقوم 

المجلس بتمويلها، التعرف علي المؤسسات المالية التابعة 

و قد مثل الجمعية السيدة رئيس قطاع العالقات  للكوميسا

 الدولية و شئون األعضاء

  06/03/2018 ورشة عمل

 فندق كونراد

 

https://goo.gl/LDBpNa 

5   لقاء مع سكرتير ثاني تجاري/ محمد عطية المنسق بين

 الجمعية والتمثيل التجاري المصري

  لتجاري ااالتفاق على أسس التنسيق بين الجمعية والتمثيل

المصري وكيفية تيسير تبادل المعلومات وإزالة كافة 

المعوقات التي قد تواجه الطرفين بهدف توحيد الجهود 

 لزيادة الصادرات المصرية

17/04/2018 لقاء   

إجتماعات الدورة االولى للجنة الفرعية للشئون التجارية  6

 والصناعية

تمثيل 

 الجمعية

21-24/04/2018  

 

https://goo.gl/YF6A2c 

لقاء مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف لمناقشة أوجه  7

 التعاون بين الجمعية والمجلس

06/08/2018 لقاء  

 

https://goo.gl/kaRzui 

/ محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة ورلقاء مع السيد الدكت 8

 العامة لالستثمار والمناطق الحرة

26/09/2018 لقاء  - 

https://goo.gl/KZ6tQC
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مناقشة لاجتماع اللجنة الفنية لشئون النقل واللوجيستيات   9

الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة بالموانئ المصرية بدعوة 

 من هيئة تنمية الصادرات

قد مثل الجمعية كل من المهندس/ مصطفى النجاري رئيس و

لجنة التصدير بالجمعية والعضو المنتدب لشركة الفواكه 

 الطازجة

البرنس برهان الدين عضو الجمعية ورئيس  األستاذ/ عمادو

 مجلس إدارة شركة أوكوود للتجارة

تمثيل 

 الجمعية

 https://bit.ly/2NCwvEC 2018نوفمبر  26

لقاء مع السيد نظيم صباح سكرتير عام جائزة المستثمر  10

 العربي

 

09/12/2018 لقاء  

 

https://goo.gl/icbyQM 

تعريفيةندوات و ورش عملو دورات تدريبية  

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

دورة تدريبية بعنوان )التصدير إلى أفريقيا( نظمتها شركة  1

(TRAIN المتخصصة والعاملة في مجال التدريب خالل )

، وقد تم تعميمها على 2018يناير  18إلى  15الفترة من 

( وقد اهتم بحضور هذه الدورة %25األعضاء، بخصم قدره )

 أعضاء( 8)

دورات 

 تدريبية

 https://bit.ly/36YDm2z 2018يناير  18 – 15

ورشة عمل تنظمها منظمة التجارة العالمية والتمثيل التجاري  2

 المصري حول اتفاقية القيود الفنية على التجارة 

  تم تنظيمها بالتعاون بين منظمة التجارة العالمية والتمثيل

 التجاري المصري

  متخصصة في موضوعات السياسات بهدف إعداد كوادر

التجارية ذات التأثير على حركة التجارة الدولية وانسياب 

 الصادرات المصرية إلى األسواق الخارجية

مثل الجمعية في ورشة العمل رئيس قطاع العالقات الدولية 

وشئون األعضاء ورئيس قطاع اللجان التخصصية والشئون 

 المالية واإلدارية

دورات 

 تدريبية

1-3/05/2018  - 

ندوة تعريفية للسادة مديري مكاتب أعضاء الجمعية لتعريفهم  3

ة وخاص –بالخدمات الجديدة التي استحدثتها الجمعية مؤخرا 

بهدف تحقيق  -المرتبطة بوسائل التواصل االجتماعي 

االستفادة القصوى لألعضاء من خالل استخدام هذه الخدمات 

ببرامج التدريب التي والتعريف بآخر التطورات الخاصة 

توفرها الجمعية ألعضائها وللعاملين لديهم والتي تركز على 

تنمية الموارد البشرية باإلضافة إلى البرامج الفنية 

المتخصصة بما يحقق أهداف العضو في تطوير أعماله 

 ومؤسساته

 ندوات

 تعريفية

 https://goo.gl/KGsE4G 2018يونيو  4

https://goo.gl/KGsE4G
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 )تابع( ندوات تعريفيةو ورش عملو دورات تدريبية

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

دورة تدريبية عن إدارة الوقت  تم تنظيمها ألعضاء الجمعية  5

 Grand Eventوالعاملين لديهم بالتعاون مع شركة 

دورات 

 تدريبية

 https://bit.ly/2pbpHV5 2018يوليو  10

 ePINGورشة عمل خاصة بالتعريف بالنظام اإللكتروني  6

بتنظيم من اإلدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية 

عدته بوزارة التجارة والصناعة وهو نظام إلكترونى جديد أ

موقع مختص بإخطار المسجلين فيه منظمة التجارة العالمية و

ية العوائق الفنبأية مالحظات أو تعليقات أو مقترحات إلزالة 

الخاصة بالتجارة العالمية وذلك بالنسبة للسلع التي يهتم بها كل 

 عضو على حدة حسب المجال الذى يعمل به

 قد مثل الجمعية السيد االستاذ/ عماد البرنس برهان الدينو

تمثيل 

الجمعية 

وورش 

 عمل

 https://goo.gl/BXgNYr 2018يوليو  25

ورشة عمل متطلبات العالمة البيئية للمنتجات الخضراء  7

بدعوة  من مركز تكنولوجيا اإلنتاج األنظف التابع لوزارة 

التجارة والصناعة وبالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتنمية 

 UNIDOالصناعية 

و عض قد مثل الجمعية السيد المهندس/ مجد الدين المنزالويو

 البحث العلميمجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة و

 https://bit.ly/34W6NRo 2018ديسمبر  20 ورش عمل

 معارض

  Food Africa 2018معرض شاركت الجمعية بجناح في  1

 Konzeptنظمته الشركة الدولية للمعارض وشركة 

 للمعارض وإدارة المؤتمرات

ديسمبر  10 – 8 معارض

2018 

https://bit.ly/34TUq8o 

 أخرى

اجتماع ثالثي بين جمعية رجال األعمال المصريين والجمعية  1

المصرية لشباب األعمال وجمعية رجال أعمال اإلسكندرية  

بناء على الدعوة الموجهة من جمعية رجال أعمال اإلسكندرية 

لبحث سبل التعاون المشترك وآلية تحسين مناخ االستثمار في 

 مصر

 https://bit.ly/34TqCJ0 2018أكتوبر  28 أخرى

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 التاريخ النشاط م

 2018يناير  17 اجتماع مجلس إدارة 1

 2018إبريل  2 اجتماع مجلس إدارة 2

 2018مايو  9 اجتماع مجلس إدارة 3

 2018يونيو  24 اجتماع مجلس إدارة 4

 2018سبتمبر  18 اجتماع مجلس إدارة 5

 2018اكتوبر  31 اجتماع مجلس إدارة 6
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 بروتوكوالت تعاون

 التاريخ الحدث م

هي شركة تقوم بنشر أبحاث و Oxford Business Groupتوقيع بروتوكول تعاون مع  1

دولة على مستوى العالم، وتقوم كل عام بنشر تقرير  38متخصصة في االقتصاد في حوالي 

األوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية دولة في الشرق  37اقتصادي عن مصر و

إللقاء الضوء على التنمية االقتصادية في الدولة، بهدف وضع تحليل موضوعي على 

الفرص والتحديات الموجودة في السوق على مدار العام ودعوة المستثمرين للعمل في السوق 

امة لالستثمار بشراكة مع الهيئة الع 2001المصري، وهي تعمل في مصر منذ عام 

 والمناطق الحرة والغرفة التجارية األمريكية في مصر

05/02/2018 
https://bit.ly/2CwESez 

تم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مع الشركة القابضة األوزبكية لصناعة  2

االلكترونيات تهدف إلى تبادل المعلومات حول فرص التجارة واالستثمار المشترك فى 

 االلكترونياتمجاالت 

15/02/2018 

 

 جامعة النيل األهلية  -بروتوكول تعاون مع مبادرة رواد النيل  3

 

 2018فبراير  27

https://bit.ly/34Q0COz 

 01/04/2018 الغرفة الصينية بمدينة هاينان توقيع بروتوكول تعاون مع 4
https://cutt.ly/yeEjDCS 

توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية والبنك المصري لتنمية الصادرات  بهدف تنمية  5

 وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 2018يونيو  20

https://bit.ly/34Q0LS7 

 SMF 28/08/2018 مذكرة تفاهم بين الجمعية وإتحاد المصنعين السنغافوري 6

https://cutt.ly/2eEla6c 

 08/10/2018 بروتوكول تعاون مع غرفة تجارة و صناعة براهوفاتوقيع  7

https://cutt.ly/GeEkexR 

 

 صدرها إدارة شئون األعضاءتالتى  االلكترونيةالورقية و المطبوعات

 أوالً: النشرة اإللكترونية:

تم اصدارعدد )6( نشرات الكترونية تتضمن أهم أخبارالجمعية ويتم ارسالها لكافةاألعضاء باالضافة الي 

 منظمات األعمال وبعض الشركات المصرية الكبرى 

 2018يناير  .1

 2018مايو  .2

 2018يونيو  .3

 2018أغسطس  .4

 2018أكتوبر  .5

 2018ديسمبر  .6

 ثانيا : مطبوعات أخرى:

  2019النتيجة المكتبية لعام 

  2019كارت العضوية لعام 
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 الفرص التجارية التي تم تعميمها

 2018 2017 2016 الفرصة

 1 1 1 استيراد 

 85 60 25 تصدير 

 7 12 12 استثمار 

 30 54 83 معارض ومؤتمرات وندوات وورش عمل 

 69 72 18 تقارير ودراسات سوق

 39 44 24 معلومات اقتصادية وقوانين وقرارات

 2 2 2 تدريب 

 19 15 10 مناقصات 

 1 2 2 طلبات خاصة باألعضاء

 253 262 177 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


