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 رقم الصفحة الفهرس

 2017نشاط الجمعية لعام :  الفصل األول

 4 : مجلس اإلدارة  أوال 

 5 : اللجان التخصصية  ثانيا 

 6 : مجالس األعمال المشتركة  ثالثا 

 8 : نشاط الجمعية على المستوى الداخلي  رابعا

 28 وشئون األعضاء : نشاط الجمعية على المستوى الخارجي  خامسا

 55 : عشاءات العمل  سادساً 

 2017المؤشرات االقتصادية لعام :  الثانيالفصل 

 61 الودائع والقروض والسلفيات واألوراق المالية:   وال  أ

 65 الموزانة العامة:   ثانيا 

 69 الميزان التجاري:    ثالثا 

 74 االستثمارات المحلية المنفذة:   رابعا 

 78 االستثمار األجنبي المباشر:   خامسا 

 82 المحلي اإلجمالي الناتج:   سادسا 

 88 الدين العام المحلي و الدين الخارجي:     سابعا

 ً  92 : ميزان المدفوعات     ثامنا

 96 توصيات عامة

2017لعام أوراق العمل :  الثالثالفصل   99 
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 أوال : مجلس اإلدارة

 -من السادة: 2017تشكل 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 الدكتور/ طه محمود خالد 4

 األعمال المصريينعضو مجلس إدارة جمعية رجال  المهندس/ أحمد بلبع 5

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين 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

 مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريينعضو  المهندس/ مجد الدين المنزالوي 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
األعمال المستشار القانوني لمجلس إدارة جمعية رجال 

 المصريين

 .المدير التنفيذي للجمعية –محمد يوسف  واألستاذ/
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 -ثانيا : اللجان التخصصية :
 كل من السادة: ورأس اللجان التخصصية 

 

 

 م اسم رئيس اللجنة    سم للجنةا

 1 المهندس/ خالد حمزة اإلستيراد والجمارك

 2 األستاذ/  حسن حسين البنوك والبورصات

 3 الدكتور/ على القريعي البيئة

 4 المستشار/ محمود فهمي االقتصاديةالتشريعات 

 5 المهندس/ فتح هللا فوزي التشييد

 6 المهندس/ مصطفى النجاري التصدير

 7 الدكتورة / نيفين عبد الخالق التنمية المستدامة

 8 المهندس/ عــالء دياب الزراعة

 9 المهندس/ أحمد بلبع السياحة

 10 المهندس/ وائل علما   الصناعة والبحث العلمي

 11 المهندس/ مجد الدين المنزالوي  الطاقة 

 12 الدكتور/ طه خالد المالية

 13 السيد / عادل عبده اللمعي  النقـــل 

 14 المهندس/ عمرو شعيرة تكنــولوجيـا المعـلومات
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 ثالثا : مجالس األعمال المشتركة

 المشتركة كل من السادة:ورأس مجالس األعمال 

 اسم رئيس المجلس اسم المجلس م

 األستاذ/ مصطفى إبراهيم مجلس األعمال المصري األسترالي  .1

  علي عيسى المهندس/ مجلس األعمال المصري األردني  .2

 جمال العجيزي المهندس/ مجلس األعمال المصري األوكراني  .3

 القريعـــيالدكتور/علي  مجلس األعمال المصري التايالندي  .4

 األستاذ/عادل عبده اللمعي مجلس األعمال المصري التركي  .5

 حسن الشافعي المهندس/ مجلس األعمال المصري الروماني  .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

 هاني برزي المهندس/ اليونانيمجلس األعمال المصري   .10

 لجان داخلية

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

 ملحوظه

 جميع المجالس ينظر في اعادة تشكيلها وهيكلتها

 الصناعة التجارة ومن قبل وزارة 

 حسب اسم المجلسالجدول مرتب ابجديأ هذا 
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2017نشاط الجمعية خالل عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017التقرير السنوي   

 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين

      



8 
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2017اجتماعات اللجان التخصصية خالل عام جدول أعداد   

 

 

 رئيس اللجنة إسم اللجنة م

جنة
ت الل

عا
جتما

إ
 

ت العمل
عا

جمو
م

 

صغرة
ت م

ءا
لقا

شتركة 
ت م

عا
جتما

إ
 

عامة
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ت 

ءا
لقا

 

ت
مؤتمرا

عمل 
ت 

ءا
شا

ع
ت ميدانية 

زيارا
 

ع
جمو

الم
 

1 
 المهندس / خالد حمزة لجنة اإلستيراد والجمارك

 ـــــــ 2 ـــــــ 2 2

1 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

7 

2 
 لجنة البنوك والبورصات

 3 األستاذ / حسن حسين
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

1 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

4 

3 
 3 الدكتور / علي القريعي لجنة البيئة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

1 4 

التشريعات لجنة  4
 اإلقتصادية

 المستشار / محمود فهمي
 ـــــــ ـــــــ 1

1 1 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

3 

5 
 لجنة التشييد

 5 المهندس / فتح هللا فوزي

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

2 1 

 ـــــــ ـــــــ

1 9 

6 
 لجنة التصدير

 1 1 1 2 المهندس / مصطفى النجاري

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

5 

7 
 لجنة التنمية المستدامة

 1 الدكتورة / نيفين عبد الخالق
2 

 5 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2

8 
 لجنة الزراعة

 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 المهندس / عالء دياب

9 
 1 المهندس / أحمد بلبع لجنة السياحة

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ

1 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ

2 

 لجنة الصناعة  10

 والبحث العلمي

 2 ـــــــ المهندس / وائل علما
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ

3 

11 
 لجنة الطاقة

 3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ 2 المهندس / مجد الدين المنزالوي

 لجنة المالية 12
 2 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 الدكتور / طه خالد

13 
 لجنة النقل

 4 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 األستاذ / عادل اللمعي

تكنولوجيا  لجنة 14
 المعلومات

 المهندس / عمرو شعيرة
 ـــــــ

 3 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 2

 مجموعات عمل / ندوات عامة / لقاءات خارجية 15

 نظمها قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية
 6 ـــــــ ـــــــ ـــــــ 1 2 ـــــــ ـــــــ 3 ـــــــ

 61 2 ـــــــ ـــــــ 8 7 6 3 12 23 المجموع 16
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2017الشخصيات المدعوة  في اجتماعات اللجان التخصصية عام   
 التاريخ المنصب اللجنة اسم الضيف/ المتحدث م

 لإلستثمار والمناطق الحرةرئيس الهيئة العامة  ـــــــــــــ / محمد هاني خضيراألستاذ  -1
 2017يناير  11

 رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية التشييد / أحمد درويشالدكتور  -2
 بقناة السويس 

 2017يناير  23

 2017فبراير  1 سابقا  رئيس جمعية اإلستثمار المباشر البنوك والبورصات / هاني توفيقاألستاذ  -3

 رئيس مجلس اإلدارة والبورصاتالبنوك  / شريف سامياألستاذ  -4
 الهيئة العامة للرقابة المالية

 2017فبراير  7

 / أحمد عبد الرازقالمهندس  -5
 * الطاقة

*الصناعة والبحث 
 العلمي

 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
 2017فبراير  8

 نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المالية األستاذ/ عمرو الُمنَِير  -6
 2017فبراير  20

 نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية المالية / محمد عبد الستاراألستاذ  -7
 2017فبراير  20

 عالم الجيولوجيا والخبير المائي البيئة / بهي العيسويالدكتور  -8
 والمستشار الجيولوجي لرئيس الجمهورية سابقا  

 2017فبراير  27

رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات  اإلستيراد والجمارك / إسماعيل جابراللواء  -9
 والواردات

 2017مايو  8

 رئيس اإلدارة المركزية للدعم الفني البيئة / ناهد يوسفالدكتورة  -10
 جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة

 2017مايو  21

 2017مايو  21 نائب رئيس جمعية رجال جامعي القمامة البيئة / منير نوارالمهندس  -11

 رئيس الجهاز التنفيذى التصدير / شيرين الشوربجيالدكتورة  -12
 الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات

 2017أكتوبر  2

 2017أكتوبر  19 رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الدكتور/ محمد مصطفى الخياط  -13

 2017أكتوبر  23 الكويز  بوزارة التجارة والصناعةرئيس وحدة  التصدير / أشرف الربيعيالدكتور  -14

 رئيس مجلس اإلدارة       التشييد / أحمد زكى عابديناللواء  -15
 شركة العاصمة اإلدارية الجديدة

 2017أكتوبر  24

 رئيس مجلس اإلدارة البنوك والبورصات محمد عمران /الدكتور  -16
 الهيئة العامة للرقابة المالية

 2017أكتوبر  30

 رئيس مجلس إدارة التشييد / عمرو فؤاد كمالاألستاذ  -17
 البنك العقاري المصري العربي

 2017نوفمبر  7

 وكيل اول لجنة اإلسكان التشييد / خالد عبد العزيزالمهندس  -18
 مجلس النواب المصري

 2017نوفمبر  14

 / محمد إسماعيلالمهندس  -19
 التشييد

 أمين سر لجنة اإلسكان
 مجلس النواب المصري

 2017نوفمبر  14

 / عاطف عبد الحميدالدكتور  -20
 2017نوفمبر  15 رئيس هيئة الطاقة الذرية الطاقة

 2017نوفمبر  16 وزير التموين  و التجارة الداخلية ـــــــــــــ / علي مصيلحيالدكتور  -21

 * اإلستيراد والجمارك / سعيد عبد هللااألستاذ  -22

 * التصدير

 والتجارة الخارجيةرئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية 
 وزارة التجارة والصناعة

 2017ديسمبر  19

 / أماني أبو زيدالدكتورة  -23
 البنوك والبورصات

 المفوض العام للبنية التحتية 
 منظمة الوحدة اإلفريقية

 2017ديسمبر  20
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 2017إجتماعات اللجان التخصصية خالل عام 

 أوالً: لجنة اإلستيراد والجمارك 

باإلضافة  ،2017ة  إجتماعين للجنة خالل عام / خالد حمزستيراد والجمارك برئاسة المهندسعقدت  لجنة اإل

" إضافة  إلى لقاء إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةتركين كما هو مشار إليه في بند "إلى إجتماعين مش

وإجتماع مجموعة عمل للجنة كما هو مشار إليه في بند ، مشار إليه في بند "لقاءات خارجية"خارجي كما هو 

 وذلك كما يلي:، "إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة" 

 

 / المرفقاتالمحضر الموضوع التاريخ م

1. 18/01/2017 
ة على اإلستثمار التأثير المتوقع لقرار إلغاء المناطق الحر
 المصري واألجنبي

https://goo.gl/Rsh7AD  

2. 08/05/2017 

رؤية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات • 
حول آخر المستجدات الخاصة بتشريعات اإلستيراد 
 7والتصدير والتجارة الخارجية وخاصة القانون رقم 

 في شأن سجل المستوردين. 2017لسنة 
الهيئة خالل الفترة القادمة في تطبيق هذه خطة • 

 المستجدات .
دور مجتمع األعمال في المساهمة للوصول ألهداف •  

 خطة الهيئة.
 وذلك بحضور

 / إسماعيل جابراللواء
 رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

https://goo.gl/7UKyuV   

 

 ً  : لجنة البنوك والبورصاتثانيا

 

 ،2017ة  إجتماعات للجنة خالل عام / حسن حسين  ثالثبرئاسة األستاذ  عقدت لجنة البنوك والبورصات
 :"و مشار إليه في بند "ندوات عامةكما ه ،افة إلى ندوة عامة نظمتها اللجنةباإلض

 
 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 01/02/2017 

 صناديق اإلستثمار العقاري""
 بحضور

 األستاذ / هاني توفيق
 رئيس جمعية اإلستثمار المباشر سابقا  

https://goo.gl/Aj39qo  

2. 07/02/2017 

تطور األدوات التمويلية غير المصرفية خالل السنوات "
 "والرؤية المستقبليةالماضية 

 بحضور
 / شريف سامياألستاذ

 رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
 

https://goo.gl/6FdznN  

https://goo.gl/Rsh7AD
https://goo.gl/7UKyuV
https://goo.gl/Aj39qo
https://goo.gl/6FdznN
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3. 30/10/2017 

خطة الهيئة العامة للرقابة المالية خالل المرحلة القادمة "
والرؤية المستقبلية لتحقيق سالمة وإستقرار األسواق 

وتنميتها والنهوض بها ،ودور المالية غير المصرفية 
ري في المشاركة لتحقيق تلك مجتمع األعمال المص

 "الخطة
 بحضور

 محمد عمران /الدكتور
 رئيس مجلس اإلدارة 

 الهيئة العامة للرقابة المالية  

https://goo.gl/Qc7DcE  

 

 

 ً  : لجنة البيئةثالثا

باإلضافة إلى زيارة عمل  ،2017ي  ثالثة إجتماعات خالل عام / علي القريعبرئاسة الدكتورعقدت لجنة البيئة 
 ":دانية كما هو مشار إليه في بند "زيارات عمل ميدانيةمي
 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 27/02/2017 

 ""إمكانية زيادة حصة مصر من المياه
 بحضور

 / بهي العيسويالدكتور
 الجيولوجيا والخبير المائيعالم 

 والمستشار الجيولوجي لرئيس الجمهورية سابقا  

https://goo.gl/4Rgrj8  

2. 21/05/2017 

منظومة جمع القمامة والفوائد التي تعود على "
 "المنظومةالقطاع الخاص في اإلستثمار بهذه 

 بحضور
 / ناهد يوسفالدكتورة  

 رئيس اإلدارة المركزية للدعم الفني
 جهاز تنظيم إدارة المخلفات بجهاز شئون البيئة

 / منير نواروالمهندس
 نائب رئيس جمعية رجال جامعي القمامة
Ms. Catarina Bjorlin Hansen  

 مصر -نائب المدير التنفيذي 
 EBRD إلعادة اإلعمار والتنميةالبنك األوروبي 

 / سام جودهوالمهندس
 EBRD إلعادة اإلعمار والتنميةالبنك األوروبي 

https://goo.gl/ccx3TS  

3. 23/11/2017 

صر الوضع البيئي للبحيرات الشمالية في م"
 "وتداعياته على الثروة السمكية

 بحضور
 أماني أحمد /الدكتورة

لتنمية الثروة مدير إدارة البحيرات بالهيئة العامة 
 السمكية

 وزارة الزراعة وإستصالح األراضي

https://goo.gl/5frBjh  

 

https://goo.gl/Qc7DcE
https://goo.gl/4Rgrj8
https://goo.gl/ccx3TS
https://goo.gl/5frBjh
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 ً  : لجنة التشريعات اإلقتصاديةرابعا

 2017للجنة خالل عام  يعات اإلقتصادية برئاسة المستشار/ محمود فهمي إجتماعا  واحدا  عقدت لجنة التشر

إجتماع مشترك مع لجان  ،خارجية" باإلضافة إلى المشاركة في لقاء خارجي كما هو مشار إليه  في بند "لقاءات

عامة كما هو مشار  ندوةو ،"إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةأخرى كما هو مشار إليه في بند " تخصصية

كة اللجنة في كافة إجتماعات اللجان التخصصية التي تطلبت الرأي إضافة إلى مشار ،إليه في بند "ندوات عامة"

 القانوني والدستوري في مناقشة مشروعات القوانين أو اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية.

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 27/11/2017 

 :هم آليات ومحاور التطبيق لكٍل منأ
 2017لسنة  72الجديد رقم قانون االستثمار • 
( لسنة 67قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم )• 

2016 

https://goo.gl/ANMWaZ  

 

 ً  : لجنة التشييدخامسا
باإلضافة إلى ، 2017قدت لجنة التشييد برئاسة المهندس/ فتح هللا فوزي خمسة إجتماعات خالل عام ع

ا هو مشار إليه وزيارة عمل ميدانية كم ،و مشار إليه في بند "ندوات عامة"المشاركة في تنظيم  ندوتين كما ه
 ".مشار إليه في بند "لقاءات خارجيةولقاء خارجي كما هو ، في بند "زيارات عمل ميدانية "

 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 07/11/2017 

البنك العقاري المصري العربي آليات التعاون بين "
ومجتمع األعمال المصري وإزالة  كافة التحديات التي 
 تواجه المطورين العقاريين في التعامل مع البنك"

 بحضور
 / عمرو فؤاد كمالاألستاذ

 رئيس مجلس إدارة
 البنك العقاري المصري العربي

https://goo.gl/4s2kdq  

2. 14/11/2017 

المالحظات والتعديالت المقترحة على قانون البناء رقم "
 "2008لسنة  119

 "انون تنظيم نشاط التطوير العقاري"مشروع قو
 بحضور

 / خالد عبد العزيز المهندس
 مجلس النواب المصري -وكيل اول لجنة اإلسكان 
 / محمد إسماعيل والمهندس

 النواب المصريمجلس  -أمين سر لجنة اإلسكان 

https://goo.gl/KoLJBV  

 

 

 

 

 

https://goo.gl/ANMWaZ
https://goo.gl/4s2kdq
https://goo.gl/KoLJBV
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 2017تابع إجتماعات لجنة التشييد لعام 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

3. 23/11/2017 

المالحظات والتعديالت المقترحة على ستكمال "إ
 "2008لسنة  119قانون البناء رقم 

مجموعة عمل لتمثيل لجنة التشييد وتشكيل 
بالجمعية في حضور كافة جلسات اإلستماع 
 الخاصة بلجنة اإلسكان بمجلس النواب

https://goo.gl/2sHdD4  

4. 28/11/2017 

به   رؤية الجمعية حول الدور الذي يمكن أن تساهم"
 "في ملف إعادة إعمار سوريا

 بحضور
 / أحمد عمار األستاذ

 ممثل قطاع اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية
 بوزارة التجارة والصناعة 

https://goo.gl/YPM8Yi  

5. 13/12/2017 

 ستكمال المناقشة حول:إ

 ملف إعادة إعمار سوريا"" 

 "المالحظات والتعديالت المقترحة على قانون 
" وتشكيل مجموعة 2008لسنة  119البناء رقم 

عمل لتمثيل لجنة التشييد بالجمعية في حضور 
كافة جلسات اإلستماع الخاصة بلجنة اإلسكان 

 بمجلس النواب

https://goo.gl/c4n1nB  

 ً  : لجنة التصديرسادسا

باإلضافة إلى  ،2017النجاري إجتماعين  خالل عام / مصطفى عقدت لجنة التصدير برئاسة المهندس

ماعات مجموعة عمل ولقاءات مجموعة عمل مشتركة ولقاء مصغر كما هو مشار إليه في بند "إجت إجتماعين

إجتماعات اللجان التخصصية أخري كما هو مشار إليه في بند "إجتماع مشترك مع لجان تخصصية  ،مصغرة"

 ."المشتركة

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 02/10/2017 

خطة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات "
للنهوض بقطاع التصدير والتجارة الخارجية وزيادة 

 "ادرات المصرية باألسواق العالميةتنافسية الص
 بحضور

 / شيرين الشوربجيالدكتورة 
 رئيس الجهاز التنفيذى 

 الصادراتالهيئة العامة لمركز تنمية 

https://goo.gl/iHSb4t  

2. 23/10/2017 

إلقاء و ،لمستجدات الخاصة بإتفاقية الكويزكافة ا"
لزيادة عدد السلع  الضوء على خطة وحدة الكويز

 ،أكبر إستفادة ممكنة من اإلتفاقيةالمستفيدة لتحقيق 
مجتمع األعمال في ودور ، والسلع التي يمكن ضمها

 تحقيق ذلك"
 / أشرف الربيعي بحضور الدكتور

 بوزارة التجارة والصناعة الكويز رئيس وحدة 

https://goo.gl/RGS8z6  

https://goo.gl/2sHdD4
https://goo.gl/YPM8Yi
https://goo.gl/c4n1nB
https://goo.gl/iHSb4t
https://goo.gl/RGS8z6
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 ً  : لجنة التنمية المستدامةسابعا

باإلضافة  2017إجتماعا  واحدا  خالل عام   / نيفين عبد الخالقتنمية المستدامة برئاسة الدكتورةعقدت لجنة ال

ماعات مجموعة إلى المشاركة في إجتماعين مجموعة عمل ولقائين مصغرين كما هو مشار إليه في بند "إجت

 :عمل ولقاءات مصغرة"

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 02/05/2017 

 المؤتمر الصحفي لإلعالن عن بدء
 من مبادرة فعاليات الدورة التاسعة

 ""من الجامعة الي العمل
والتي تنفذها المؤسسة المصرية األوربية للتدريب والتنمية 

 بالتعاون مع جماعة المهندسين اإلستشاريين
وتوقيع بروتوكوالت تعاون مشتركة بين مبادرة من 
الجامعة الي العمل والجامعات المصرية والشركاء 

 الداعمين للمبادرة

https://goo.gl/UjB4xp  

 

 ً  : لجنة الزراعةثامنا

 كالتالي: 2017إجتماعا  واحدا   خالل عام  ،قدت لجنة الزراعة برئاسة المهندس/ عالء ديابع

 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 24/01/2017 

 إجتماع تحضيري للجنة الزراعة لعقد 
 الزراعة لوضعها  ندوة عامة عن 

 فى بؤرة ٳهتمام الدولة
هتمام بالقطاع إلٳستكمال المناقشة حول تراجع ا

جتماعية القصوى فى إلتصادية واقإلالزراعى وأهميته ا
ض المحاور ، وذلك من خالل ٳستعراض بعمصر

 :الزراعية الهامة ومنها
سياسة الدولة فى توفير األراضى الزراعية الجديدة • 

 نين األراضي المنزرعة سابقا  ... مع العمل على تق
أولويات ٳستخدامات المياه المتاحة مستقبال ببين • 

 ستخدامات األخرى.إلالزراعة وا
قتصادية إلالتكاليف واألسعار فى ظل المتغيرات ا• 

 .ثيرها على القطاع تصديرا ومحليا  الراهنة وتأ

https://goo.gl/rRPBZK  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/UjB4xp
https://goo.gl/rRPBZK
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 ً  : لجنة السياحةتاسعا

مشار باإلضافة إلى المشاركة في لقاء خارجي كما هو  ،2017ا   خالل عام إجتماعا  واحد عقدت لجنة السياحة

 ".إليه في بند "لقاءات خارجية

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 14/02/2017 

إستعراض ورقة العمل السابق إعدادها من قبل 
وما ترتب عليها من قرارات صدرت عن  اللجنة

المجلس األعلى للسياحة برئاسة السيد رئيس 
 الجمهورية

https://goo.gl/zf6jue  

 

 : لجنة الصناعة والبحث العلميعاشراً 

ا  مشتركا  مع بعقد إجتماع/ وائل علما  برئاسة المهندس 2017اعة والبحث العلمي خالل عام قامت  لجنة الصن
 ،"إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةهو مشار إليه في بند "كما  لجان تخصصية أخرى بالجمعية

والمشاركة في إجتماعين مجموعة عمل كما هو مشار إليه في بند "إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات 
 مصغرة".

 

 : لجنة الطاقةحادي عشر
باإلضافة إلى إجتماع  ،إجتماعين ،برئاسة المهندس/ مجد الدين المنزالوي 2017عقدت لجنة الطاقة خالل عام 

إجتماعات اللجان التخصصية رك مع لجان تخصصية أخري بالجمعية كما هو مشار إليه في بند "مشت
 ."المشتركة

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 19/10/2017 

والمتجددة  خطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة
وزيادة الوعي  خالل المرحلة القادمة لنشر الثقافة

 :حول
أهمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ودور "

ري في المشاركة لتحقيق تلك مجتمع األعمال المص
 "الخطة
 بحضور

 الدكتور/ محمد مصطفى الخياط
رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة 

 والمتجددة

https://goo.gl/DB4hZe  

2. 15/11/2017 

المستقبلي للطاقة النووية في الوضع الحالي و"
 "مصر

 بحضور
 / عاطف عبد الحميدالسيد الدكتور

 رئيس هيئة الطاقة الذرية

https://goo.gl/uxwzFQ  

 
 
 
 

 

https://goo.gl/zf6jue
https://goo.gl/DB4hZe
https://goo.gl/uxwzFQ
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 : لجنة الماليةعشرثاني 
باإلضافة إلى  ،بعقد إجتماعا  واحدا  للجنة،برئاسة الدكتور / طه خالد   2017قامت  لجنة المالية خالل عام 

 .هو مشار إليه في بند "ندوات عامة"تنظيم ندوة عامة كما 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 03/12/2017 

يئة الضريبية البمناقشة أهم الموضوعات التي تخص 
آثار تطبيق قانون ضريبة الحالية وعلى رأسها: "
لى القطاعات اإلقتصادية القيمة المضافة الجديد  ع

 " المختلفة
وذلك لعرضها على رئيس مصلحة الضرائب 

 المصرية

https://goo.gl/tWfVBM  

 

 
 : لجنة النقلثالث عشر
 باإلضافة إلى ثالثة لقاءات خارجية مصغرة كما  ،إجتماعا  واحدا   للجنة 2017النقل خالل عام عقدت لجنة 

 :ر إليه في بند  "لقاءات خارجية"هو مشا

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 09/01/2017 

لسنة  800"اآلثار السلبية الناتجة عن القرار رقم 
مزاولة األنشطة الخاص بإصدار الئحة تنظيم  2016

واألعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابالت اإلنتفاع 
بها  وتأثيره على حركة التجارة إستيرادا  

تداول  –الشحن والتفريغ  –وتصديرا :)أسعار التخزين 
 "ت( وكيفية تالفي اآلثار السلبيةالحاويا

https://goo.gl/f8Y46D  

 

 
 : لجنة تكنولوجيا المعلوماترابع عشر

بالمشاركة في إجتماعين مجموعة عمل كما هو مشار إليه  2017ولوجيا المعلومات خالل عام لجنة تكن قامت
باإلضافة إلى لقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند  ،ماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة"في بند "إجت

 "لقاءات خارجية".
 

 
 إجتماعات اللجان التخصصية المشتركةخامس عشر: 

 كما يلي: 2017بالجمعية خالل عام  تركة بين عدد من اللجان التخصصيةتم عقد ثالثة إجتماعات مش
 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 08/02/2017 

 والصناعة والبحث العلمي،إجتماع مشترك للجنتي الطاقة 
 الصناعيةمع رئيس الهيئة العامة للتنمية 
 إلستعراض ومناقشة

قانون التراخيص الصناعية وكافة القرارات المتعلقة بها  •
 وشروط التراخيص الفورية.

نوع تخصيص األراضي الصناعية من حيث )شروط  •
 –أسعار األراضي )للبيع وحق اإلنتفاع(  –الصناعة 

 األراضي المتاحة وفقا  للمناطق الجغرافية 

https://goo.gl/TMDt
sv  

https://goo.gl/tWfVBM
https://goo.gl/f8Y46D
https://goo.gl/TMDtsv
https://goo.gl/TMDtsv
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رؤية ودور الهيئة حول تفعيل الخريطة اإلستراتيجية • 
الصناعية في ظل القرارات األخيرة الصادرة عن المجلس 

 األعلى لإلستثمار 
مناقشة تسهيل إجراءات البيع واإليجار للمصانع المتوقفة •  
 (للمشروعات الصناعية بالصعيد ....الحوافز الممنوحة  –

 وذلك برئاسة
عضو مجلس اإلدارة ورئيس  -المنزالويمجدالدين  المهندس/

 لجنةالطاقة
 رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي -/ وائل علما المهندس

 وحضور

 / أحمد عبد الرازقالمهندس
 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 / فتح هللا فوزي والمهندس
 نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التشييد

2. 15/02/2017 

إجتماع مشترك للجنتي  التشريعات االقتصادية واإلستيراد 
 والجمارك

 إلستعراض ومناقشة
"  *المؤرخة في األخيرة لمشروع قانون اإلستثمار المسودة "

29/12/2016 
ار إليه القانون المشمع إلقاء الضوء على كيفية تعامل مشروع 

وغيرها من الموضوعات  ،مع المناطق الحرة الخاصة

 واألمور المؤثرة على قطاع اإلستثمار في مصر
 وذلك برئاسة

صاديةرئيس لجنة التشريعات اإلقت -/ محمود فهمي المستشار  
كستيراد والجماررئيس لجنة اإل -س / خالد حمزة المهن  

https://goo.gl/Rrw6
qP  

3. 19/12/2017 

 اجتماع مشترك للجنتي اإلستيراد والجمارك - التصدير
 مع رئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية 

 إلستعراض ومناقشة:
رؤية ومالحظات الجمعية حول مشروع تعديل الئحة القواعد "

 "ألحكام قانون اإلستيراد والتصدير المنفذة
 برئاسة كل من

رئيس لجنة  اإلستيراد والجمارك -/ خالد حمزة سالمهند  
رئيس لجنة التصدير  -/ مصطفى النجاري المهندس  

 وحضور كٍل من:
/ سعيد عبد هللااألستاذ  

 رئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية
 وزارة التجارة والصناعة

/ علي عيسى والمهندس  
 رئيس الجمعية

https://goo.gl/19X7
8c  

 
 
 

https://goo.gl/Rrw6qP
https://goo.gl/Rrw6qP
https://goo.gl/19X78c
https://goo.gl/19X78c
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 سادس عشر: ندوات عامة 
وذلك بمقر  ،2017د سبعة ندوات عامة خالل عام قام قطاع اللجان والعالقات الحكومية بالجمعية بتنظيم وعق

 كالتالي: ،الجمعية بالجيزة

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 11/01/2017 

 ندوة عامة  نظمتها الجمعية 
 مع رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة

 إلستعراض ومناقشة  
ار""القرارات التي إتخذها المجلس األعلى لإلستثم  

 برئاسة
ت رئيس لجنة التشريعا -/ محمود فهميالمستشار

 اإلقتصادية
 وحضور

/ محمد هاني خضيراألستاذالسيد   
 رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة

رئيس الجمعية -/ علي عيسى والمهندس  

https://goo.gl/RTdHkS  

2. 23/01/2017 

 ندوة عامة نظمتها لجنة التشييد بالجمعية
 مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقناة 

 السويس
 إلستعراض ومناقشة:

س للمنطقة اإلقتصادية بقناة السوي المخطط العام
متاحة وكيفية تخطيط األراضي وفرص اإلستثمار ال
وعات وكيفية مشاركة مجتمع االعمال في تنفيذ مشر

 المنطقة 
 برئاسة

إلدارة رئيس مجلس انائب  -/ فتح هللا فوزي المهندس
 ورئيس لجنة التشييد بالجمعية

 وحضور
/ أحمد درويشالدكتور  

ة السويسرئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقنا  
رئيس الجمعية -/ علي عيسى والمهندس  

https://goo.gl/dzpcB3  

3. 20/02/2017 

 ندوة عامة نظمتها لجنة المالية بالجمعية
 مع السيد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

 إلستعراض ومناقشة :
ها على كافة التشريعات الضريبية الحالية وتأثير"

 مناخ اإلستثمار ومجتمع األعمال"
برئاسة الدكتور/ طه خالد - أمين الصندوق ورئيس 

 لجنة المالية
: األستاذ/ عمرو الُمَنيِربحضوركٍل من  

 نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
/ محمد عبد الستارواألستاذ  

 نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رئيس الجمعية -/ علي عيسى المهندس و  

https://goo.gl/Lw3N93  

https://goo.gl/RTdHkS
https://goo.gl/dzpcB3
https://goo.gl/Lw3N93
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 2017" تابع "ندوات عامة

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

4. 24/10/2017 

 عامة تظمتها لجنة التشييد  ندوة
 مع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة اإلدارية الجديدة

 إلستعراض
خطة تطوير العاصمة اإلدارية الجديدة  والمشروعات "

جتمع اإلستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة ودور م
 االعمال في تحقيق ذلك"

 برئاسة
/ فتح هللا فوزي المهندس  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد
 وحضور

/ أحمد زكى عابدينالسيد اللواء  
دةرئيس مجلس اإلدارة شركة العاصمة اإلدارية الجدي       

https://goo.gl/i74ZGj  

5. 31/10/2017 

 ندوة عامة نظمتها الجمعية
مع رئيس لجنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص 

 ذوى اإلعاقة بمجلس النواب
 لمناقشة وإستعراض

قه على قانون الجمعيات الجديد واآلثار المتوقعة من تطبي"
قتصادي منظمات األعمال المصرية في أداء دورها اال

"والمجتمعي  
 برئاسة 

رئيس الجمعية  -/ علي عيسى المهندس  
 وحضور

 السيد الدكتور/ عبد الهادي القصبي 
 رئيس لجنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص

 ذوى اإلعاقة بمجلس النواب
/ محمود فوزيوالمستشار  

 مستشار رئيس مجلس النواب 
 وذلك بمشاركة منظمات األعمال التالية:

 . الجمعية المصرية البريطانية لألعمال1
 األعمال. الجمعية المصرية لشباب 2
 . الجمعية المصرية لالئتمان وادارة المخاطر3
 . الجمعية المصرية لإلستثمار المباشر4
 . جمعية إتصال5
 . جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال األعمال6
 . جمعية المحاسبين والمراجعين7
 Heia. جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية 8
 األسكندرية. جمعية رجال أعمال 9
. جمعية مستثمري السادس من أكتوبر10  

https://goo.gl/EuMVJ5  

 

https://goo.gl/i74ZGj
https://goo.gl/EuMVJ5
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 2017" تابع "ندوات عامة

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

6. 16/11/2017 

 ندوة عامة نظمتها الجمعية
 مع وزير التموين والتجارة الداخلية

 للتعرف على : 
 خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنمية"

همة اإلستثمارات في هذا القطاع الحيوي والهام والمسا
ض في رفع مستوى معيشة المواطن المصري وتخفي
ي حدة اآلثار الناتجة عن برنامج اإلصالح اإلقتصاد
ال والدور الذي يمكن أن يقوم به مجتمع األعم

"المصري لتحقيق أهداف الوزارة   
 بحضور

/ علي مصيلحي الدكتور  
التجارة الداخليةوزير التموين  و  
 
/ علي عيسى والمهندس  

 رئيس الجمعية
 
/ فتح هللا فوزي والمهندس  

دنائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشيي  

https://goo.gl/ViFyft  

7. 20/12/2017 

   ندوة عامة نظمتها لجنة البنوك والبورصات بالجمعية
مع المفوض العام للبنية التحتية بمنظمة الوحدة 

 اإلفريقية
بعنوان   

"يقيا .. فرص اإلستثمار والتحدياتإفر"  
 برئاسة

رئيس اللجنة -/ حسن حسين  األستاذ  
 وحضور

/ أماني أبو زيدالدكتورة  
فريقيةالوحدة اإلالمفوض العام للبنية التحتية بمنظمة   

 
/ علي عيسى والمهندس  

 رئيس الجمعية

https://goo.gl/MxNKzi  

 

 

 

 

 

https://goo.gl/ViFyft
https://goo.gl/MxNKzi
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 سابع عشر: إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة
بالجمعية  عقدت اللجان التخصصية بالجمعية إحدى عشر إجتماع لمجموعات العمل الخاصة باللجان التخصصية

 :كالتالي 2017خالل عام 

 ما تم خالل اللقاء / المحضر الموضوع التاريخ م

1. 09/01/2017 

إجتماع مجموعة عمل مصغرة تمهيدا  لندوة رئيس الهيئة العامة 
 لإلستثمار والمناطق الحرة )والتي عقدت بتاريخ 2017/1/11(

رئيس الجمعية  –برئاسة م./ علي عيسى    
أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء اللجان وحضور السادة 

 التخصصية بالجمعية

إستعراض ومناقشة آليات  تم 
تفعيل  "قرارات المجلس األعلى 

 وتحديد أهم ،لإلستثمار"
الموضوعات للطرح على رئيس 
الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق 

 الحرة
https://goo.gl/krJJV1 

2. 08/02/2017 

 إجتماع مصغر لمجموعة عمل صناعة السيارات
 بحضور

 الرئيس الشرفي للجمعية –/ عادل جزارين المهندس 

 رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  –/ وائل علما المهندس
 بالجمعية

 الشركة الوطنية  –/ أحمد فكري عبد الوهاب المهندس
 ناتكو -للسيارات 

 /مجلس إدارة الشركة العالمية رئيس  –علي توفيق  المهندس
 لبالستيك السيارات أوتوبالست

تم إستعراض ومناقشة "موقف 
صناعة السيارات في مصر 

 والمستقبل المتوقع لها"
وفي نهاية اللقاء تم اإلتفاق على 
تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن  
لجنة الصناعة والبحث العلمي 
بالجمعية تختص بصناعة 
 السيارات في مصر.

https://goo.gl/f9xTFX 

3. 02/05/2017 

 إجتماع مجموعة عمل لجنة اإلستيراد والجمارك
 برئاسة المهندس / خالد حمزة

 وحضور كٍل من:
عضو مجلس اإلدارة  -/ مجد الدين المنزالوي المهندس• 

 ورئيس لجنة الطاقة
التصدير رئيس لجنة -/ مصطفى النجاري المهندس•   

عضو الجمعية –/ مصطفى إبراهيم األستاذ•   

 تم إستعراض ومناقشة: 
"مالحظات الجمعية حول 
التعديالت المقترحة من قبل 
قطاعي اإلتفاقيات التجارية 
والتجارة الخارجية على الئحة 
القواعد المنفذه ألحكام قانون 
اإلستيراد والتصدير ونظام 
إجراءات فحص ورقابة السلع 

دة والمصدرة والصادرة المستور
لسنة  770بالقرار الوزاري رقم 

2005" https://goo.gl/VZ12k7 

4. 11/07/2017 

إجتماع مجموعة عمل  مشروع الالئحة التنفيذية لقانون 
 اإلستثمار الجديد

 بحضور
/ فتح هللا فوزي ندسالمه  

 نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
 
/ محمود فهمي المستشار  

رئيس لجنة التشريعات اإلقتصادية بالجمعية   

تنفيذية تم إستعراض"مشروع الالئحة ال
" بغرض لقانون اإلستثمار الجديد

إعداد ورقة عمل حول مالحظات 
جمعية رجال األعمال المصريين بشأن 

إرسالها إلى المشروع المشار إليه و
بالفعل قد تم و، كافة الجهات المعنية
 :إرسالها إلى كٍل من

  وزيرة  -الدكتورة/ سحر نصر
 اإلستثمار والتعاون الدولي

  رئيس الهيئة  -السيدة / منى زوبع
 المناطق الحرةالعامة لإلستثمار و

https://goo.gl/fdBDYs 

https://goo.gl/krJJV1
https://goo.gl/f9xTFX
https://goo.gl/VZ12k7
https://goo.gl/fdBDYs
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 2017تابع إجتماعات مجموعة عمل 

 تم خالل اللقاء / المحضرما  الموضوع التاريخ م

5. 17/07/2017 

 مجموعة عمل تدريب الشباب من خريجي الجامعات
 برئاسة 

ئيس نائب رئيس مجلس اإلدارة ور –/ فتح هللا فوزي المهندس
 لجنة التشييد

وحضور عدد من السادة األعضاء وعدد من السادة ممثلي 
 منظمات األعمال األخرى كما يلي: 

عضو مجلس اإلدارة –الشافعي / حسن المهندس•   
المستدامة  رئيسة لجنة التنمية –/ نيفين عبد الخالق الدكتورة•   
وماترئيس لجنة تكنولوجيا المعل –/ عمرو شعيرة المهندس•   
يل معا  نعمل لتشغمديرة مشروع " –الدكتورة/ نشوى بالل • 

لدوليةمنظمة العمل ا –شباب مصر في القليوبية والمنوفية"   
ضو الرئيس التنفيذي والع –/ المعتز بهاء الدين ستاذاأل• 

أيادي مصر للتطوير الصناعي –المنتدب   
 ية الجمعية المصر –األمين العام  –/ جمال أبو علي األستاذ• 

لشباب األعمال   EJB 
  اب الجمعية المصرية لشب -/ بسام محمد الشنواني المهندس• 

 EJB األعمال   

ء بوابة تم إستعراض ومناقشة إنشا
إلكترونية تشتمل على قاعدة بيانات 
متكاملة لتمكين الشباب من خريجي 
الجامعات والمعاهد العليا من 
التعرف على كافة الفرص 

ى مجتمع التدريبية المتاحة لد
 .األعمال واإلستفادة منها
https://goo.gl/JprCuh  

6. 18/09/2017 

إجتماع مجموعة عمل مشتركة تمهيدا  للقاء السيد وزير التجارة 
 والصناعة

للجان    
برئاسة  م. خالد حمزة -اإلستيراد والجمارك   

برئاسة م. مصطفى النجاري     -التصدير    
م. وائل علما برئاسة -الصناعة والبحث العلمي    

تي تم مناقشة وتحديد أهم النقاط ال
ع ومناقشتها مسيتم إستعراضها 

السيد وزير التجارة والصناعة 
خالل عشاء العمل  والذي كان 
مزمع عقده خالل النصف الثاني 

. )تم تأجيله( 2017من أكتوبر   
https://goo.gl/r1Y7n2 

7. 27/09/2017 

 لقاء مصغر للجنة التصدير
 بحضور

رئيس لجنة التصدير -/ مصطفى النجاري المهندس  
شركة دمياتك  -/ محمد التنبولي الدكتور  

ممثلي شركة برومار لالستشارات اليابانية مع  

:تم إستعراض ومناقشة  
فرص التوسعات اليابانية • 

واإلستثمار في مجال الزراعة 
 ودراسة سوق األغذية في مصر

ذية فرص التعاون بين قطاع األغ• 
ة في اليابان والقطاعات المصري
ية المماثلة له مثل )التغذية المدرس

ية(التغذية بقطاع العناية الصح –  

8. 15/10/2017 

 لقاء مصغر للجنة التنمية المستدامة
–/ نيفين عبد الخالق بحضور: الدكتورة  

رئيسة لجنة التنمية المستدامة بالجمعية   
  –/ راندا الشهابي الدكتورة مع

 المستشار اإلداري لتطوير األعمال
 األكاديمية العربية إلعداد القادة

تم إستعراض سبل التعاون 
 المشترك بين الجمعية واألكاديمية

9. 23/10/2017 
 إجتماع مصغر لمنظمات األعمال  

إلستعراض "قانون الجمعيات الجديد واآلثار المترتبة على 
 موحدة حولتم اإلتفاق على رؤية 
ؤية ر تمثل ،قانون الجمعيات الجديد

https://goo.gl/JprCuh
https://goo.gl/r1Y7n2
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 تطبيقه
 بمشاركة ممثلي منظمات االعمال كالتالي:

 جمعية رجال -المدير التنفيذي  -. األستاذ/ أدهم قريطم 1
 أعمال اإلسكندرية

وتطوير  جمعية تنمية -المدير التنفيذي  -/ إيمان كامل .السيدة2
 Heiaالصادرات البستانية 

مصرية الجمعية ال -المدير التنفيذي  -/ داليا تادرس . السيدة3
 لالستثمار المباشر

جمعية إتصال –/ عادل عبد الرازق ذ. األستا4  
اقة جمعية الصد -المدير التنفيذي  -.األستاذ/ عمرو فايد 5

 المصرية اللبنانية لرجال األعمال
صرية الجمعية الم -المدير التنفيذي  -نادية لملوم  . السيدة/6

 البريطانية لألعمال

حيث  ،منظمات األعمال المصرية 
الدكتور/ تم عرضها خالل ندوة 
جنة رئيس ل -عبد الهادي القصبي 

التضامن االجتماعى واألسرة 
واألشخاص ذوى اإلعاقة بمجلس 

 النواب
https://goo.gl/do7DqD 

 

 
 

 2017تابع إجتماعات مجموعة عمل 

 المحضرما تم خالل اللقاء /  الموضوع التاريخ م

10. 24/10/2017 

 مجموعة عمل تدريب الشباب من خريجي الجامعات
 بحضور

ئيس نائب رئيس مجلس اإلدارة ور -/ فتح هللا فوزي المهندس

 لجنة التشييد
مستدامةرئيسة لجنة التنمية ال -/ نيفين عبد الخالق الدكتورة  
اترئيس لجنة تكنولوجيا المعلوم -/ عمرو شعيرة المهندس  

إستعراض ومناقشة إنشاء بوابة تم 
إلكترونية تشتمل على قاعدة 

بيانات متكاملة لتمكين الشباب من 
خريجي الجامعات والمعاهد العليا 
من التعرف على كافة الفرص 
التدريبية المتاحة لدى مجتمع 
 األعمال واإلستفادة منها
https://goo.gl/iraH7J 

11. 19/12/2017 

 إجتماع م. عمل مصغرة للجنة التنمية المستدامة
 بحضور

مستدامةرئيسة لجنة التنمية ال -/ نيفين عبد الخالق الدكتورة  
االت  مستشار السيد وزير اإلتص -/ عبير شقوير الدكتورة 

 وتكنولوجيا المعلومات

مناقشة حول آليات تم إستكمال ال
التعاون بين الجمعية والوزارة 
إلنشاء بوابة إلكترونية تشتمل 
على قاعدة بيانات متكاملة لتمكين 
الشباب من طالب وخريجي 
الجامعات والمعاهد العليا من 
التعرف على كافة الفرص 
التدريبية وفرص العمل المتاحة 
لدى مجتمع األعمال واإلستفادة 

 منها

 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/do7DqD
https://goo.gl/iraH7J
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 رحالت عمل ميدانية ثامن عشر:
 كالتالي: 2017والعالقات الحكومية بالجمعية بتنظيم رحلتين  عمل ميدانية  خالل عام قام قطاع اللجان 

 المحضر / المرفقات الموضوع التاريخ م

1. 15/03/2017 

 رحلة عمل ميدانية نظمتها لجنة التشييد
لزيارة العاصمة اإلدارية الجديدة والمنطقة االقتصادية 

 ومدينة الجاللة العالمية
 للتعرف عن قرب على ما تم من إنجازات عظيمة في

ة تعد نقلة إقتصاديتلك المشروعات القومية التي 
على الفرص ، وأيضا  للتعرف وسياحية كبيرة

مشاركة القطاع الخاص في اإلستثمارية المتاحة و
 النهضة العمرانية الجارية حاليا  

https://goo.gl/Bg5CRT  

2. 23/09/2017 

رحلة نظمتها لجنة البيئة بالتنسيق مع البنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية لزيارة حي الزبالين بمنشأة 

 ناصر بالمقطم
للتعرف عن قرب على منظومة العمل لرجال جامعي 

دى وم ،ية القيام بعمليات إعادة التدويرالقمامة  وكيف
إلى  أهمية اإلستثمار في تلك المنظومة من أجل تحويلها

 منظومة رسمية 

https://goo.gl/8Q1cLR  

 

 لقاءات خارجية  تاسع عشر:
 كالتالي: 2017قام قطاع اللجان والعالقات الحكومية بالجمعية بتنسيق ثمانية  لقاءات خارجية مصغرة خالل عام 

 ما تم خالل اللقاء الموضوع التاريخ م

1. 02/01/2017 

إجتماع مصغر للجنة النقل  مع اللواء/ سعيد طعيمة – 
 رئيس لجنة النقل بمجلس النواب
   بمقر مكتبه بمجلس النواب

 بحضور
عضو مجلس اإلدارة ورئيس  –/ عادل اللمعي األستاذ

 لجنة النقل بالجمعية
المدير التنفيذي للجمعية -/ محمد يوسف األستاذ  

ن تم مناقشة أهم التشريعات والقواني
 ،المؤثرة على قطاع النقل في مصر

وتوصيات لجنة النقل بالجمعية للنهوض 
 بالقطاع بكافة مشتقاته

*رابط أوراق العمل المقدمة: 
https://goo.gl/Zohf9E  

2. 23/01/2017 

إجتماع مصغر للجنة النقل مع الدكتور/ جالل مصطفى 
 سعيد - وزير النقل   بمقر مكتبه بالوزارة

 بحضور 
رئيس الجمعية -/ علي عيسى المهندس  

عضو مجلس اإلدارة ورئيس  –/ عادل اللمعي األستاذ
 لجنة النقل بالجمعية

المدير التنفيذي للجمعية -/ محمد يوسف األستاذ  

 :تم إستعراض ومناقشة 

  توصيات لجنة النقل بالجمعية للنهوض
 بقطاع النقل.

  مالحظات الجمعية  فيما يخص النقل
 النهري.

  مالحظات المجلس التصديري
للحاصالت الزراعية فيما يخص قطاع 

 النقل.

  مالحظات لجنة النقل بالجمعية حول
 .2016لسنة  800القرار رقم 

 .تقرير حول النقل النهري بدولة هولندا 
*رابط أوراق العمل المقدمة: 
https://goo.gl/3NiZFe  

https://goo.gl/Bg5CRT
https://goo.gl/8Q1cLR
https://goo.gl/Zohf9E
https://goo.gl/3NiZFe
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3. 09/03/2017 

لقاء خارجي مصغر للجنة النقل مع الدكتور/ هشام 
 عرفات مهدي - وزير النقل

 بمقر مكتبه بالوزارة
 بحضور كٍل من

رئيس الجمعية -عيسى / علي المهندس  
عضو مجلس اإلدارة ورئيس  –/ عادل اللمعي األستاذ

 لجنة النقل
المدير التنفيذي للجمعية -/ محمد يوسف األستاذ  

 تم إستعراض ومناقشة:
 توصيات لجنة النقل بالجمعية لتطوير• 

 ميناء سفاجا.
مالحظات الجمعية الخاصة بالنقل • 

 النهري.
 مالحظات المجلس التصديري• 

للحاصالت الزراعية  الخاص بمنافذ 
 سيارات النقل المبردة.

مالحظات لجنة النقل بالجمعية حول • 
 .2016لسنة  800القرار رقم 

 تقرير حول النقل النهري بدولة هولندا.• 
 *رابط أوراق العمل المقدمة:

https://goo.gl/cRhq1G 

4. 10/04/2017 

 لقاء خارجي مصغر للجنة التشييد مع  
 السيد المهندس/ عالء والي

 رئيس لجنة اإلسكان - مجلس النواب
 بمقر مجلس النواب

/ فتح هللا فوزيبحضور المهندس  
 رئيس لجنة التشييد ونائب رئيس مجلس اإلدارة
الية وأعضاء لجنة اإلسكان بالبرلمان ومسئولي وزارة الم

العمرانية الجديدةوهيئة المجتمعات   
 

 تم إستعراض ومناقشة
المالحظات الخاصة بمشروع قانون 
التطوير العقاري والمعدة من قبل لجنة 

 التشييد بالجمعية بالتعاون مع:
 البناء.إلتحاد المصري لمقاولي التشييد وا•
غرفة صناعة التطوير العقاري بإتحاد •

 الصناعات المصرية.
 العقاريالشعبة العامة لإلستثمار • 
 مجلس العقار المصرى• 

ورة إيجاد الحلول كما تم التأكيد على ضر
بزيادة الفوائد علي اقساط  العملية الخاصة

االراضي المخصصة من هيئة المجتمعات 
العمرانية الجديدة كنتيجة الجراءات تعويم 

 الجنيه المصري.

5. 24/04/2017 

 لقاء خارجي للجنة اإلستيراد والجمارك
 بمقر قطاعي اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية

/ خالد حمزةحضور المهندسب  
 رئيس لجنة اإلستيراد والجمارك

ية لحضور ورشة عمل ينظمها قطاعي اإلتفاقيات التجار
 والتجارة الخارجية

ي تم مناقشة وإستعراض التعديالت الت
ذه إجراها القطاع على الئحة القواعد المنف

نظام يراد والتصدير وألحكام قانون اإلست
دة إجراءات فحص ورقابة السلع المستور

والمصدرة والصادرة بالقرار الوزاري 
2005لسنة  770رقم   

6. 04/05/2017 

لقاء خارجي مصغر للجنة تكنولوجيا المعلومات مع المهندس/ 
 نضال السعيد - رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات  بمجلس النواب 

 بمقر مجلس النواب 

 بحضور كٍل من:
رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات  –/ عمرو شعيرة المهندس

 بالجمعية
عضو الجمعية –/ مصطفى إبراهيم المهندس•   
المدير التنفيذي للجمعية -/ محمد يوسف األستاذ•   

 

 تم إستعراض ومناقشة
خطة لجنة تكنولوجيا المعلومات  بمجلس النواب "

إلكترونيا ، المصري لتطوير الخدمات الحكومية 
مما يساهم في تسهيل وتقليل وقت الحصول على 
الخدمات والقضاء على البيروقراطية والفساد 

 "جتمع األعمال في تطبيق تلك الخطةودور م
https://goo.gl/3Vpuq8 

  

https://goo.gl/cRhq1G
https://goo.gl/3Vpuq8


27 
 

 ما تم خالل اللقاء الموضوع التاريخ م

7. 01/08/2017 

السادة مستشاري د.غادة والي وزيرة   خارجي معلقاء 
  التضامن االجتماعي
 بمقر الوزارة
  : بحضور كٍل من

 عضو مجلس اإلدارة  –/ مجد الدين المنزالوي المهندس
 ورئيس لجنة الطاقة

  المستشار القانوني للجمعية  –المستشار/ محمود فهمي
  ورئيس لجنة التشريعات االقتصادية

 المدير التنفيذي للجمعية –ف األستاذ/ محمد يوس  

  المدير التنفيذي لجمعية الصداقة  –المهندس/ عمرو فايد
 ELBAالمصرية اللبنانية لرجال األعمال 

  ممثل الجمعية المصرية البريطانية لألعمالBEBA  

تم إستعراض النقاط المراد وضعها في 
اإلعتبار عند وضع الالئحة التنفيذية 

 .لقانون الجمعيات الجديد 
 *رابط أوراق العمل المقدمة:

https://goo.gl/PRCv1R 

8. 29/11/2017 

لقاء خارجي مع األستاذ/ هشام الدميرى - رئيس هيئة 
 تنشيط السياحة المصرية

 بمقر هيئة تنشيط السياحة المصرية
 بحضور

المدير التنفيذي -/ محمد يوسف األستاذ  

 تم إستعراض ومناقشة:
السياحة  التحديات التي تواجه قطاع"

وخطة هيئة تنشيط السياحة  لمواجهة تلك 
التحديات ودور مجتمع األعمال المصري 
في المساهمة لتحقيق تلك الخطة من أجل 

 النهوض بالقطاع"
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العالقات الدوليةقطاع خامسا : نشاط   

 وشئون األعضاء
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 2017خالل عاموشئون األعضاء العالقات الدولية  أهم الشخصيات المدعوة في اجتماعات قطاع

 رؤساء دول و رؤساء وزراء
 م

 التاريخ المنصب اسم الضيف

 4/7/2017-3 رئيس جمهورية مصر العربية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي 1 .1

 4/7/2017-3 رئيس وزراء المجر السيد/ فيكتور أوربان 2 .2

 )مصريين و اجانب( / محافظين وزراء

 15/01/2017 وزيرة التعاون الدولي السيدة الدكتورة/ سحر نصر  .3

 2/4/2017-1 وزيرة التخطيط والمتابعة االستاذة الدكتورة/ هالة السعيد  .4

 03/05/2017 وزير التجارة والصناعة السيد المهندس/ طارق قابيل  .5

 03/05/2017 نائب وزير الخارجية اليوناني نيكوالوس كويك -السيد/  تيرينز   .6

 14/05/2017 محافظ بورسعيد اللواء/ عادل الغضبان  .7

 السيد/ بي بنجامين  .8
وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 

 16/11/2017 بمقاطعة تاملينديو بالهند

 20/11/2017 رومانيا - وزير بيئة األعمال والتجارة وريادة األعمال السيد/ إالن لوفر  .9

 سفراء

 15/01/2017 سفارة المملكة األردنية الهاشمية بالقاهرة -القائم باالعمال  السيد / عاهد سويدات  .10

 08/02/2017 سفير رومانيا  بالقاهرة / ميهاي ستوباروالسفير السيد  .11

 12/03/2017 سفارة تركيا بالقاهرة -القائم باألعمال  السيد السفير/ علي رضا  .12

 27/03/2017 سفير شيلي في مصر زاالكويتالسيد السفير/ فرناندو   .13

 2/4/2017-1 السفير الصيني بالقاهرة السيد السفير / سونج اياجو  .14

 2/4/2017-1 سفير باكستان بالقاهرة السيد السفير / مشتاق علي شاه  .15

 11/04/2017 سفير سويسرا في مصر / ماركوس اليتنرالسفير السيد  .16

 03/05/2017 سفيراليونان بالقاهرة ديامسيسالسيد السفير/ ميشيل كريستوس   .17

 03/05/2017 مساعد وزير الخارجية لشؤون االتحاد األوروبي السيد السفير/ باسم خليل  .18

 07/11/2017 السفير المصري لدى روسيا السيد السفير/إيهاب نصر  .19

 20/12/2017 سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة / دو هوانغ لونجالسفير السيد  .20

 مستشاريين تجاريين

 22/01/2017 سفارة اليونان بالقاهرة -رئيس القسم التجاري و االقتصادي  السيد / اثناسيوس ماكاندريو  .21

 08/02/2017 المستشار التجاري الروماني بالقاهرة السيد/ ميهاي برجل  .22

 16/02/2017 السكرتير األول لسفارة بيالروسيا السيد/ دنيس ميلفسكي  .23

 12/03/2017 المستشار التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة بورا اسينالسيد/   .24

 28/03/2017 مستشار تجاري للسفارة الباكستانية السيد/ محمود أخطر محمود  .25

 2/4/2017-1 سفارة البرازيل بالقاهرة -مستشار تجاري  السيدة/ يوكي وتنابي  .26

 2/4/2017-1 بالقاهرةسفارة الصين  -المستشار التجاري  السيد/ هان بينج  .27



30 
 

(تابع( مستشاريين تجاريين   

 2/4/2017-1 سفارة روسيا بالقاهرة السيد/ أليكسي سيدورينكو  .28

 28/05/2017 مستشار سياسي واقتصادي سفارة جمهورية جنوب أفريقيا السيد / هيني دو توا  .29

 16/11/2017 سفارة الهند في مصر -سكرتير أول تجاري  الدكتور/ فينود بهادي  .30

 03/12/2017 سفارة جمهورية جنوب أفريقيا -مسؤول التسويق  السيدة/ عبير محمد رضا ابو العنين  .31

 20/12/2017 سفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة -المستشار التجاري  السيد/ فام كويونج  .32

 منظمات دولية

33.  
 السيد/ سينديسو نجوينيا

أفريقيا السوق المشتركة لشرق وجنوب  -أمين عام 

(COMESA) 1-2/4/2017 

 2/4/2017-1 رئيس صندوق التنمية الصيني األفريقي السيد/ شون شياكون  .34

 2/4/2017-1 بنك التنمية الصيني -الممثل الرئيسي ، مكتب تمثيل القاهرة  السيد/ جين تاو  .35

36.  
 السيد / ليو يومنغ

شركة ضمان مخاطر  -رئيس مكتب التمثيل في مصر 

 Sino Sure 1-2/4/2017التصديرواالئتمان 

37.  
 السيد/ جوزيف شيلنجي

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي لالتحاد األفريقي 

(ECOSOCC) 1-2/4/2017 

38.  
 السيد / باباتوندي نورالدين

غرب  المجموعة اإلقتصادية لدول -الممثل الدائم لنيجيريا 

 1-2/4/2017 (ECOWASأفريقيا)

 منظمات أعمال

39.  
 السيد/ كانغ وونج سيك

رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية الكورية للتنمية 

(KEDA) 07/02/2017 

 07/02/2017 رئيس جمعية الصداقة بين مصر وكوريا السيد الدكتور/ عالء فهمي  .40

41.  
 األستاذ/ حسن سعد إسماعيل

جمعية الصناعات الصغيرة لتنمية  -رئيس مجلس إدارة 

 المجتمع المحلي بمدينة السادس من أكتوبر
21/02/2018 

 12/03/2017 المصري-رئيس مجلس األعمال التركي السيد/ مسعود توبراك  .42

43.  
 السيد/ بيري فنج

مجلس تنمية  -المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا 
 20/03/2017 التجارة في هونغ كونغ

44.  
 السيد/ وانغ شى جيون

المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية بمقاطعة    -نائب مدير
Guangdong 26/03/2017 

 28/03/2017 باكستان -رئيس غرفة أسالم اباد للتجارة والصناعة  السيد/ خالد إقبال مالك  .45

46.  

 السيد/  شيونغ مينج

نائب الرئيس التنفيذي وسكرتيرعام االتحاد الصيني 
وسكرتير عام تجمع منظمات  CFIEلالقتصاديات الصناعية 

 BRICA 1-2/4/2017اعمال دول الحزام وطريق الحرير 

47.  
 السيد/ حمدي الطباع

و رئيس إتحاد رجال  -رئيس جمعية رجال األعمال األردنيين 
 2/4/2017-1 األعمال العرب

 2/4/2017-1 رئيس االتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيلالسيد/   .48

 2/4/2017-1 رئيس االتحاد العام لجمعيات المستثمرين السيد / محمد فريد خميس  .49

 2/4/2017-1 رئيس الغرفة التجارية الصينية بهونج كونج السيد الدكتور/ جوناثان شوا  .50

 1-2/4/2017 (CNIاالتحاد الوطني البرازيلي للصناعة ) -نائب الرئيس  السيد/ باولو تيجر  .51

 2/4/2017-1 رئيس الكونفدرالية االعامة للمؤسسات الجزائرية السيدة/ سعيدة نغزة  .52
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)تابع( منظمات أعمال  

53.  
Aslı BAŞKARACAOĞLU /السيدة 

 TÜSİAD -العالقات االقتصادية العالمية   -كبير خبراء 

 2/4/2017-1 )جمعية التركية للصناعة واألعمال (

 2/4/2017-1 رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية / عزت سعدالسفير السيد  .54

55.  
 السيدة / نونا كجرامانيان

 Businessجمعية األعمال الروسية     -نائب الرئيس  

Russia 1-2/4/2017 

 2/4/2017-1 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت رئيس مجلس إدارة غرفة السيد المهندس/ وليد جاد  .56

 2/4/2017-1 مديرمكتب تمثيل اتحاد الصناعات الهندية بالقاهرة السيد/ قائد جوهر ابراهيم  .57

 23/04/2017 باكستان -غرفة التجارة والصناعة في جوجارات  -رئيس  الشيخ ابرار سعيد  .58

59.  
 Dato' Liew Sew Yeeالسيد / 

التجارة والصناعة الصينية في ماليزيا و رئيس إتحاد غرف 

 26/04/2017 رئيس غرفة التجارة والصناعة الصينية بيراك

60.  
 السيد/ ايوانيس يوتيس

 -مجلس األعمال المصري اليوناني  -رئيس الجانب اليوناني 

 (SEVاتحاد المؤسسات اليونانية )
03/05/2017 

61.  
 السيد/ فيليب سوس

 

 االفريقية البولنديةرئيس  غرفة التجارة 
21/06/2017 

62.  
 السيد السفير/ شماشير زمان

رئيس مجموعة األعمال لمنطقة الشرق األوسط  اتحاد 

 23/10/2017 األعمال السنغافوري

63.  
 السيد/ محسن ابو جبل

رئيس الوفد التونسى ورئيس الجانب التونسى بالغرفة 

 االقتصادية
12/11/2017  

 16/11/2017 الهند -مجلس ترويج الصادرات الهندسية   -اإلقليمي المدير  السيد/ راكيش سوراج  .64

65.  
 البروفيسور سورين ديميترو

رئيس الجانب  -رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست 

 مجلس األعمال المصري الروماني -الروماني 
20/11/2017 

66.  
 السيد/ ميونج سو هو

 رئيس الجانب الكوري بمجلس األعمال المصري الكوري

 05/12/2017 الصناعات الكورية اتحاد

 KOTRA 05/12/2017 -مدير  السيد/ يو جان كيم  .67

 جهات حكومية

 15/01/2017 رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة السيد الدكتور/ محمد خضير  .68

 15/01/2017 رئيس هيئة االستثمار األردنية السيد / ثابت الور  .69

 15/01/2017 نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة السيد الدكتور/ محمد الخياط  .70

71.  
 السيد/ أحمد درويش

الهيئة العامة للمنطقة  االقتصادية لقناة  -رئيس مجلس اإلدارة 

 2/4/2017-1 السويس

 2/4/2017-1 رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ البحر األحمر السيداللواء/ هشام أبو سنة  .72

73.  
 المهندس/ عابد عز الرجالالسيد 

رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للبترول 

(EGPC) 1-2/4/2017 

74.  
 السيد/ أزهر علي شودري

مجلس االستثمارالباكستاني )تحت رئاسة  -سكرتير فيدرالي 

 2/4/2017-1 رئيس الوزراء(

 1-2/4/2017 (IDAالعامة للتنمية الصناعية )الهيئة  -رئيس مجلس اإلدارة  أحمد عبد الرازق/ السيد المهندس   .75

 1-2/4/2017 (NREAرئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ) السيد الدكتور/ محمد موسى عمران  .76
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)تابع( جهات حكومية  

77.  
 السيد وكيل أول الوزارة / أحمد عنتر

 -رئيس التمثيل التجاري المصري  -وكيل الوزارة األول 

 2/4/2017-1 التجارة والصناعةوزارة 

 2/4/2017-1 وزارة النقل -مستشار الوزيرللعالقات الخارجية  السيد السفير/ محمود عالم  .78

79.  
 السيد المهندس/ باهر محمد بهجت

وزارة اإلسكان  -مية العمرانية مستشار الوزير لشئون التن

 2/4/2017-1 المرافق والتنمية العمرانيةو

80.  
 ماتابوجالسيدة/ ليراتو 

 وحدة التجارة واالستثمار -الرئيس التنفيذي 

 03/12/2017 بوزارة التجارة بجنوب افريقيا

 05/12/2017 العاصمة االدارية الجديدة -رئيس قطاع التخطيط  السيد المهندس/ محمد الدسوقي  .81

 شخصيات عامة

 15/01/2017 النوابرئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس  السيد الدكتور/ نضال السعيد  .82

 2/4/2017-1 رئيس جامعة النيل السيد الدكتور/ طارق خليل  .83
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2017قطاع العالقات الدولية و شئون األعضاء خالل عام  جدول اجتماعات  

 العدد الحدث م

 2 لقاءات مع وزراء و محافظين  .1

ومنظمات اعمال و غيرها مستشارين تجاريين و لقاءات مع سفراء  .2  11 

منتدياتندوات و  مؤتمرات و  .3  11 

 6 موائد مستديرة  .4

 4 رحالت العمل التي نظمتها الجمعية  .5

 5 بروتوكوالت تعاون  .6

 تمثيل الجمعية و اتحاد رجال األعمال العرب في   .7

 اجتماعات في الوزارات المختلفة
17 

 19 الوفود الزائرة  .8

 13 مجالس أعمال   .9

مشتركة لجان  .10  4 

 4 رحالت ميدانية  .11

 2 مجموعات عمل  .12

 2 غذاء/عشاء عمل وحفالت تكريم  .13

 1 حفل استقبال  .14

 6 مجلس إدارة  .15

 1 دورات تدريبية  .16

 2 مؤتمرات صحفية  .17

 7 لقاءات صحفية و تلفزيونية  .18

 117 المجموع
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2017خالل عام و شئون األعضاء دارة العالقات الدولية إنشاط   

 األسيويةالدول 

 الصين
 لجنة تنمية العالقات مع الصين

 برئاسة األستاذ/ أحمد منير عزالدين

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 TEDAلقاء بين رئيس الجمعية ورئيس شركة  1

/ علي عيسى رئيس جمعية رجال األعمال المصريين عقد المهندس
حول امكانيات التعاون المستقبلية في  للتباحثمع رئيس تيدا  لقاءا  

 ظل اتفاقية التعاون السابق توقيعها بين الجهتين.

  https://goo.gl/wxn2rQ 13/03/2017 لقاءات

 لقاء مع مركز هونج كونج التجاري 2

عقدت الجمعية اجتماع ا مع وفد من مركز هونج كونج التجاري 
برئاسة بيري فونج المدير اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط 

 وأفريقيا.
 

استهدف االجتماع تعزيز التعاون المتبادل بين المنظمتين لتأكيد 
دعمهما للمؤتمر القادم لمبادرة الحزام والطريق و الذي اقيم يوم 

 في هونغ كونغ 2017سبتمبر  11
 

بتوجيه الدعوة و قد قام مركز تنمية التجارة في هونغ كونغ 
للجمعية لحضور مؤتمر الحزام والطريق و الذي يتضمن العديد 

 من المشاريع من مختلف البلدان الواقعة على الحزام والطريق.

  https://goo.gl/bFm5Qs 20/03/2017 وفود قادمة

 لقاء مع وفد صيني من 3

جالتجارة الدولية بمقاطعة جواندونالمجلس الصيني لترويج   
اجتماعا مع المجلس الصيني لترويج التجارة  الجمعيةعقدت 
. و في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين جواندونج مقاطعةالدولية 

 CCPITفي القاهرة ، تعتبر  2005المنظمتان في عام 
Guangdong . ا لها في مصر ا مهم  ا الجمعية نظير   دائم 

أكد رئيس الوفد الصيني ان  مصر بلد ا تجاري ا واستثماري ا  وقد
ا الزيارة تستهدف  تجديد العالقات التعاونية بين  أن و ، كبير 

المنظمتين وتعزيز التبادل التجاري الثنائي بين مصر وجوانجدونج  
 بالصين.

  https://goo.gl/RezDDt 26/03/2017 وفود قادمة

 BRICAمؤتمر الـ مؤتمر صحفي لالعالن عن  4
دول  لتجمعي ؤتمر اإلستثمار الصناعي والتجارالدورة األولي لم

رحزام وطريق الحري  

مؤتمر 

 صحفي

28/02/2017  

https://goo.gl/wxn2rQ
https://goo.gl/bFm5Qs
https://goo.gl/RezDDt
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 BRICAمؤتمر الـ  5
دول  لتجمعي ؤتمر اإلستثمار الصناعي والتجارالدورة األولي لم

 حزام وطريق الحري

قامت جمعية رجال األعمال المصريين بالتعاون مع االتحاد 
الصيني لالقتصاديات الصناعية بتنظيم الدورة األولي لمؤتمر 
 اإلستثمار الصناعي والتجاري لتجمع دول حزام وطريق الحرير

بالقاهرة، نظرا   2017ابريل  2إلى  1في مصر خالل الفترة من 
للرغبة المشتركة والطموح الجماعي إلقامة تعاون وثيق بين كل 

تحت من مصر والدول في إتحاد دول البريكا. عقد المؤتمر 
رعايــــــــة السيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة 

وزيرة  -ة السعيد والصناعة وبحضوراالستاذة الدكتورة/ هال
 التخطيط والمتابعة.

  https://goo.gl/jE5W3N 02/04/2017-01 مؤتمرات

االقتصادية وتوقيع        TEDAرحلة ميدانية إلى منطقة    6
بحضور  بروتوكول بين جمعية رجال األعمال و"تيدا الصينية"

 السفير الصيني بالقاهرة

رحالت 

 ميدانية

03/04/2017 https://goo.gl/8E1BKC  

 مائدة مستديرة حول طريق الحرير 7
/ مصطفى ابراهيم نائب رئيس لجنة الصين لتمثيل حضر السيد

الجمعية في لقاء مع وفد معهد شنغهاي للدراسات الدولية للتحدث 
 .حول طريق الحرير

  https://goo.gl/UJumr9 09/05/2017 مستديرةمائدة 

 جتماع تحضيري لمعرض الصين والدول العربيةا 8
صين عقد التمثيل التجاري المصري اجتماع تحضيري لمعرض ال

محمد يوسف المدير التنفيذي والدول العربية وحضر السيد 
 للجمعية ممثال  عن الجمعية

إجتماعات 

 بالخارج

16/05/2017 https://goo.gl/L3HDtT 

 Shen Zhenلقاء مع وفد صيني من مقاطعة  9

الجمعية لحضور لقاء مع وفد صيني  ءتم تعميم الدعوة على أعضا
 من مقاطعة شن زن بهدف الترويج لتلك المقاطعة

    https://goo.gl/UPhCD9 20/09/2017 وفود قادمة

  07/11/2017 حفل استقبال للحزب الشيوعي الصيني19بمناسبة المؤتمر الوطني  احتفال  10

 اجتماع لجنة الصين مع المستشار التجاري الصيني 11

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماع تحضيري مع 
المستشار التجاري الصيني وبحضور السيد المهندس/ منير عز 
الدين رئيس لجنة الصين وبحضور السيدة أمال الطوبجي عضو 
جمعية رجال األعمال المصريين والسيد/ تامر صادق مدير عام 

 :مصر وقد تم مناقشة أثناء اللقاء بنكب
مليار  5القروض الممنوحه من الصين لمصر والتي بلغ قدرها  -1

 منهادوالر وكيفية اإلستفادة 
ثار الناجمة  عن أستخدام اليوان الصيني على القطاعات التالية اآل -2

 )اإلستثمار السياحة والتصدير و إيرادات قناة السويس(
مشاركة الجمعية في المعرض الدولي للواردات بالصين والذي يعقد  -3

 بشنغهاي 2018نوفمبر  10الى  5ل الفترة من خال
 قد ندوة تعريفية عن اثر استخدام اليوانعتم اإلتفاق على 

مجموعة 

 عمل

08/11/2017 https://goo.gl/6k4dNp  

https://goo.gl/jE5W3N
https://goo.gl/8E1BKC
https://goo.gl/UJumr9
https://goo.gl/UPhCD9
https://goo.gl/6k4dNp
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع مع وفد صيني يعمل في القطاع الطبي 12

التى تعمل في ضم الوفد عدد كبير من الشركات الصينية 
لمواد الخام الخاصة ا -الصناعات الدوائية المجاالت التالية: 
 -المستشفيات -التكنولوجيا واالجهزة الطبية  -بتصنيع االدوية 
 تنظيم االسرة

  https://goo.gl/J3DPXh 12/11/2017 وفود قادمة

  Canton Fairمنتدى الترويج لمعرض  13

 والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية

حضر السيد/ محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال األعمال 
المصريين ممثال عن الجمعية وألقى كلمة في منتدى الترويج 

 لمعرض كانتون والذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية

  https://goo.gl/5vG6kH 11/12/2017 منتديات

 كوريا
 مجلس األعمال المصري الكوري

 برئاسة السيد الدكتور/ رؤوف غبور

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الكوري 1

عقد الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الكوري 
إجتماعا  للتنسيق لعقد الدورة العاشرة لمجلس األعمال 

  المصري الكوري بالقاهرة 

إجتماعات جانب 
 مصري

05/02/2017 https://goo.gl/jdyMqL  

 بحضور السفير الكوري KEDAلقاء مع وفد من  2

 23عقدت جمعية رجال االعمال المصريين إجتماع مع 
برئاسة الدكتور/ رؤوف غبور رئيس مجلس شركة كورية 

وقد تم توقيع بروتوكول تعاون ، االعمال المصري الكوري
جمعية التنمية ن جمعية رجال األعمال المصريين وبي

دعم عاون المشترك بين القطاع الخاص والكورية لتعزيز الت
االستثمارى والتجارى بين الجمعيتين وتنمية سبل التعاون 

كما تم تنظيم  .األعمال بين مجتمعاالعمال فى البلدين
لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ووفد جمعية التنمية 

شركة تعمل فى مجاالت  20الكورية الذى ضم أكثر من 
الطاقة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء 

 لغاز والصناعات الكيماوية والكهرباء والجلود.والبترول وا

  https://goo.gl/Obs3Yl 07/02/2017 وفود قادمة

مجموعة العمل الخاصة بالمشروعات الصغيرة لإجتماع  3
 والمتوسطة التابعة لمجلس األعمال المصري الكوري

بمجموعة العمل لتطوير في إطار تشكيل الجانب المصري 
التعاون مع الجانب الكوري في مجاالت المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وفق إعالن النوايا الموقع بين 

وقد تم وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين بهذا الخصوص.
تشكيل مجموعة عمل تضم مجموعة من أعضاء مجلس 

عقد الصندوق اإلجتماعي  األعمال المصري الكوري .وقد
للتنمية اإلجتماع األول للجانب المصري لمناقشة مقترحات 

 في التعاون المشترك.األعضاء 

 https://goo.gl/mYSQyx 06/04/2017 مجموعة عمل

https://goo.gl/J3DPXh
https://goo.gl/5vG6kH
https://goo.gl/jdyMqL
https://goo.gl/Obs3Yl
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الكوري 4

للمجلس لمناقشة ترتيبات عقد اجتماعات الدورة العاشرة 
ات التعاون ومنها تصنيع كما تم مناقشة أهم قطاع

جذب اإلستثمارات ، قطع غيار السيارات، الحافالت
الكورية في مجال الجلود ودباغتها، البنوك والتمويل، 

، التعاون في مجال إستيراد المواد الخام التدريب الفني
 ، االلكترونيات الزمة لصناعة األدوية، التشييدلا

  https://goo.gl/NPYvjp 15/11/2017 لمجالس أعما

 مجلس األعمال المصري الكوري ل الدورة العاشرة 5
عقد مجلس األعمال المصري الكوري اإلجتماع المشترك 

بأعمال السفير الكوري القائم العاشر القاهرة بحضور 
عن فرص جلسات عمل تضمن جدول األعمال بالقاهرة و

 ، النقل واللوجستيات.، البنية التحتيةاإلستثمار بمصر

  https://goo.gl/MUyRXr 05/12/2017 مجالس أعمال

 السيد المهندس/ طارق قابيل لقاء  6

  وزير التجارة والصناعة مع الوفد الكوري

الدورة العاشرة لمجلس األعمال  اتاجتماع أثناء إنعقاد

 المشترك بوزارة التجارة والصناعةالمصري الكوري 
األعمال المصري الكوري  حيث تم استعراض دور مجلس 

في تعزيز وتنمية العالقات االستثمارية والتجارية بين 
 البلدين.

  https://goo.gl/DtxNtC 05/12/2017 إجتماعات وزراء

 اليابان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 Sanyoشركة  لقاءات ثنائية مع  1
Tech  Solutions Tottori Co. LTD 

 العاملة في مجال تصنيع المنتجات االلكترونية المتنوعة
العاملة في مجال إنتاج المنتجات  Teraluxوشركة 

وذلك لصالح عدد   LEDواللمبات الكهربائية بتكنولوجيا الـ
 لتجارية اليابانية مثل باناسونيكمن العالمات ا

وكان الهدف من الزيارة هو مناقشة سبل التعاون مع 
الشركات والمصانع المصرية لتطوير منتجاتها وكذلك في 

تشارات والتدريب في إنشاء مجاالت نقل التكنولوجيا واالس
منزلية خطوط اإلنتاج ومصانع األجهزة الكهربائية ال

 LEDمبات الـ لالو

  https://goo.gl/4PkmSu 22/11/2017 وفود قادمة

 سنغافورة

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 السيد السفير شماشر زمان  لقاء مع 1
 رئيس منطقة الشرق األوسط باتحاد األعمال السنغافوري 
كان الهدف الرئيسي من االجتماع هو استكشاف مجاالت 

بين مصر وسنغافورة وتوسيع العالقات  المشتركةالتعاون 
 التجارية الثنائية.

 لقاءات

 

23/10/2017 https://goo.gl/AmH4VJ  

https://goo.gl/NPYvjp
https://goo.gl/MUyRXr
https://goo.gl/DtxNtC
https://goo.gl/4PkmSu
https://goo.gl/AmH4VJ
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 الهند

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

إتحاد  لقاء مع وفد من اتحاد الصناعات الهندية بتنظيم من 1
 CII الصناعات الهندي

، في القطاعات التالية: الكيماويات، الهندسة، الشحنيعمل 
الوجبات الخفيفة(،  -ية )البسكويت السلع االستهالك

طباعة، ، الالبترول، الزراعة والمنتجات الزراعية
اإلنشاءات المدنية، الخدمات المالية، الكربون األسود، 
البنوك، الطاقة المتجددة، منتجات المخابز الغذائية، 

بس الجاهزة، المراجل الصناعية مضخات الري، المال
 ، التعدين.السخانات، البنية التحتية و النفط والغازو

  https://goo.gl/r3nufs 09/02/2017 وفود قادمة

2 Incredible India Show  25/09/2017 ندوات بتنظيم من سفارة الهند https://goo.gl/5jNuEz 

 Shri P. Benjaminبرئاسة السيد/ مائدة مستديرة  3
 وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 

 بالهند Tamilnaduبمقاطعة 
 Rakesh Surajوبحضور السيد/ 

 المدير اإلقليمي لمجلس تنمية الصادرات الهندسية

 https://goo.gl/61YpCB 16/11/2017 مائدة مستديرة

 فيتنام

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م
 مائدة مستديرة مع سفير فيتنام بالقاهرة 1

 اإلمكاناتالسوق الفيتنامي الفرص و حول 

عقدت جمعية رجال االعمال المصريين مائدة مستديرة مع 
، لونغ سفير جمهورية فيتنام في مصرالسيد/ دو هوانغ 

باحث اقتصادي أول  -نفريت زكريا / السيدةوحضر اللقاء 
، والسيد وزارة التعاون الدولي -اآلسيوي  قطاع التعاون -

، والسيد الفيتناميةر التجاري من السفارة فام كوانغ المستشا
التمثيل التجاري  –أحمد شافعي الملحق التجاري إدارة آسيا 

 المصري.

  20/12/2017 مائدة مستديرة

https://goo.gl/ZRcWRG  

 تايالند
 التايالنديمجلس األعمال المصري 

 علي القريعيبرئاسة السيد الدكتور/ 

 الرابط التاريخ الحدثنوع  الحدث م

 االجتماع التحضيري األول للجانب المصري  1

 ألعمال اللجنة المصرية التايالندية

حضر السيد الدكتور/ علي القريعي رئيس الجانب 
المصري لمجلس األعمال المصري التايالندي االجتماع 
التحضيري األول للجانب المصري ألعمال اللجنة 

 لترتيب رحلة العمل إلى تايالندالمصرية التايالندية 

  https://goo.gl/gva1b3 18/09/2017 لجان مشتركة

https://goo.gl/r3nufs
https://goo.gl/ZRcWRG
https://goo.gl/gva1b3
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 رحلة عمل الي تايالند 2

الندي المشترك مع اتحاد ايعمال المصري التلعقد مجلس األ
و مجلس الغرف التجارية والصناعية الندي ايالتالصناعات 

 متخصص فيال Thaifexبتايالند و حضور معرض 
  .الصناعات الغذائية 

 مجالس اعمال 

 رحالت عمل

15-

19/10/2017 

https://goo.gl/6uQcwv 

 ماليزيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع وفد من إتحاد غرف التجارة والصناعة الصينية  1

 ماليزيافي 

كبر تجدر اإلشارة الي أن مجتمع األعمال الصيني من أو
قد كانت الزيارة  لذا فإن تلكتجمعات األعمال في ماليزيا و

لتجاري واإلستثماري خطوة هامة في إطار تنمية التبادل ا
 بين البلدين.

 -تعمل في المجاالت التالية:  شركات 9تكون الوفد من 
تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية، السياحة  ،اإلستثمار
 ،حلول التكنولوجية في مجال البنوك، استخدام الوالفنادق

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، التسويق اإللكتروني، 
 اإلستشارات المالية.إدارة المعلومات و

  https://goo.gl/MtqJwr 26/04/2017 وفود قادمة

 باكستان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع السيد / محمود اخطر المستشار التجاري  1
 الباكستاني بالقاهرة

 https://goo.gl/4AkU2c 13/2/2017 لقاءات

للتجارة والصناعة  غرفة تجارة إسالم أبادرئيس  لقاء مع  2
 والوفد المرافق له 

أخطر المستشار التجاري وبحضور السيد/ محمود 
 الباكستاني
 - المعدات الطبية و االدويةيعمل الوفد في المجاالت التالية:

 - طبيةلالمعامل ا -السيارات  - تكنولوجيا المعلومات
 الصلب

 https://goo.gl/wh3SGk 28/03/2017 وفود قادمة

  لقاء مع وفد من 3
  جوشارات بباكستانغرفة تجارة وصناعة 

 المستشار التجاري الباكستاني بحضور

 يعمل الوفد في المجاالت التالية:
قطع غيار ، البترول، صناعة الفخار، التجارة العامة

 ،سالمالب، السيراميك، التعليم الفنيالتعليم  و ،السيارات
اإلكسسوارات ، المنتجات الغذائية، السياحة، المجوهرات

 اإلعالم، األجهزة المنزلية، الغزل والنسيج، األرز، المنزلية
 

  https://goo.gl/NYCEfL 23/04/2017 وفود قادمة

https://goo.gl/MtqJwr
https://goo.gl/wh3SGk
https://goo.gl/NYCEfL
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 أذريبجان

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع تنسيقي بخصوص اللجنة المصرية األذرية 1
تمثيل الجمعية في االجتماع التمهيدي للجنة المصرية 
األذرية المشتركة بمقر وزارة التعاون الدولي وبحضور 
ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والتمثيل التجاري 
المصري ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العامة 
لالستثمار والمناطق الحرة، وبنك القاهرة، واتحاد بنوك 

، ووزارة السياحة QNBمصر، وبنك قطر الوطني 
والهيئة العامة لتنمية الصادرات واتحاد الصناعات 

 المصرية، ووزارة البترول والثروة المعدنية

  https://goo.gl/jse8XD 23/10/2017 لجان مشتركة

 االفريقيةالدول 

 غانا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 تمثيل الجمعية في االجتماع  1
 إلنشاء شركة طيران في غانا

عقد قطاع التعاون األفريقي بوزارة اإلستثمار والتعاون  
الدولي إجتماعا  لمناقشة االقتراح الذي تقدمت به وزارة 
 الطيران المدني النشاء شركة طيران في غانا وقد مثل

 السيد/ إبراهيم عشرة الجمعية في االجتماع 

  https://goo.gl/2MYMVQ 20/04/2017 إجتماعات بالخارج

 تمثيل الجمعية في االجتماع  2
 إلنشاء شركة طيران في غانا

عقد قطاع التعاون األفريقي بوزارة اإلستثمار والتعاون 
إلستكمال المناقشة واإلستماع الى العرض الدولي إجتماعا  

 وقد مثل المفصل المقدم من وزارة الطيران المدني
 إبراهيم عشرة الجمعية في االجتماعالسيد/

  https://goo.gl/2YMNmy 04/05/2017 إجتماعات بالخارج

 جنوب أفريقيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقائم بأعمال سفارة جنوب أفريقيالقاء مع ا 1
مع سفارة  ا  عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء

 ، وقد حضر االجتماع كل من: جنوب أفريقيا بالقاهرة
 المهندس/ فتح هللا فوزي نائب رئيس الجمعية

Mr. Hennie du Toit، Counselor (Political & Economic) 
Mr. Herman Ferreira، First Secretary (Political) 

  https://goo.gl/94PD7p 28/05/2017 لقاءات

 لقاء مع قسم التجارة والصناعة  2

 بوزارة التجارة بجنوب أفريقيا

Department of Trade of South Africa 

(DTI) 

  https://goo.gl/TpsWbU 03/12/2017 لقاءات

https://goo.gl/jse8XD
https://goo.gl/2MYMVQ
https://goo.gl/2YMNmy
https://goo.gl/94PD7p
https://goo.gl/TpsWbU
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 أفريقيا )تابع( 

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

ندوة لتوعية المصدرين والمستوردين ومجتمعات رجال     1

األعمال والقطاع الخاص المتعاملين مع أسواق دول الكوميسا 

 بالنظام اإلقليمي لتسوية المدفوعات

نددددوة لتوعيدددة المصددددرين المصدددري المركدددزي عقدددد البندددك 

والمسدتوردين ومجتمعدات رجددال األعمدال والقطداع الخدداص 

لنظام اإلقليمي لتسدوية المتعاملين مع أسواق دول الكوميسا با

 المدفوعات

غرفدة  –من أهم مؤسسات الكوميسا ومن الجدير بالذكر أنه 

 وهدددى جدددزء مدددن نظدددام–المقاصدددة ومقرهدددا فدددى زيمبدددابوى 

تسددوية المدددفوعات االقليمددى والددذى يسددمح لرجددال االعمددال 

باعدددداد فدددواتير صدددادراتهم بدددالعمالت الوطنيدددة ومدددن خدددالل 

البنددددوك المركزيددددة التابعددددة للكوميسددددا ليقددددوم بتسددددويه هددددذه 

  المعامالت يوميا.

ريشدديوس بدددور)بنك مقاصددة ويقددوم البنددك المركددزى فددى مو

( حيث قدام بفدتح حسدابين احددهما بالددوالر واالخدر الكوميسا

 باليورو لصالح المقاصة 

وقددد قددام البنددك المركددزى المصددرى بسددداد الدفعددة المقددرره 

 .لالشتراك فى هذا النظام

  https://goo.gl/Y78yuz 26/10/2017 ندوات

 Business For Africaمؤتمر  2

 

 في اطار العالقات المتميزة للجمعية مع كافة الوزارات 

، فقددد تلقددت الجمعيددة دعددوة مددن وكالددة والمنظمددات الدوليددة

علددى  لتعميمهددا(RIA) اإلسددتثماراإلقليمية لدددول الكوميسددا 

السددادة أعضددائها لحضددورالدورة الثانيددة للمددؤتمر األفريقددي 

Business for Africa & the World   والدذي

شةرم الشةيخ تحةت رعايةة فخامةة الةرئيس عبةد بمدينةة عقد 

، ونظدددم الفتةةاح السيسةةةي رئةةيس جمهوريةةةة مصةةر العربيةةةة

المدددؤتمر وزارة اإلسدددتثمار والتعددداون الددددولي بالتعددداون مدددع 

 وكالة اإلستثماراإلقليمية لدول الكوميسا.

 

"قيادة االستثمار من أجل وركز المؤتمر هذا العام على 

ادة التعاون بين القطاع وتوفير منصة لزي النمو الشامل"،

الخاص في أفريقيا وتحفيز االستثمار في القطاعات ذات 

  األهمية االستراتيجية لقارتنا.

 https://goo.gl/utQiMs 2017/ 12/ 9 - 7 مؤتمرات

https://www.businessfor

africaforum.com/   

https://goo.gl/Y78yuz
https://goo.gl/utQiMs
https://www.businessforafricaforum.com/
https://www.businessforafricaforum.com/
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 ندوة حول 3

تطبيق برامج ومؤسسات الكوميسا وآليات االتحاد  
 الجمركي للكوميسا وكذلك آليات تسهيل التجارة

عقدت الجمعية ندوة تعريفية عن برامج ومؤسسات 
 الكوميسا 
 :ما يلي تهدف إلى

على أهم مؤسسات منظمة الكوميسا القاء الضوء  -1
 كذلك اعمال اللجنة الفرعية لتسهيل التجارةو

التعرف على أهم المستجدات الخاصة بالتخفيضات  -2
الجمركية التي ستطبق في مجموعة من الدول 

 األفريقية وكيفية االستفادة منها
التعرف على نظام تسوية المدفوعات اإلقليمي بين  -3

حت اشراف البنك المركزي المصري تدول الكوميسا 
 عن طريق البنوك التجارية المصريةو

أهم المقترحات المطروحة من قبل مجتمع األعمال  -4
المصري في هذا اإلطار لرفعها إلى اللجنة الوطنية 

 الوزارية للكوميسا
التابع  TIRعرض اتفاقية النقل الدولي للطرق   -5

 لمنظمة األمم المتحدة

 ندوات

 
 
 

18/12/2017 https://goo.gl/2n7Ky4  

 امريكا الجنوبية

 تشيلي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

لقاء مع مدير إدارة العالقات الثنائية االقتصادية بوزارة  1
 خارجية شيلي

بابلو مع السيد/عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء 
عام العالقات اإلقتصادية الثنائية بوزارة أوريا مدير 

خارجية تشيلي لمناقشة فرص التعاون المتاحة بين البلدين 
 وفتح أفاق التعاون المشترك

 https://goo.gl/FWgmT7 27/03/2017 لقاءات

 البرازيل
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 المستشار التجاري البرازيليلقاء مع  1
 اإلتفاق على تنظيم ورشة عمل عن إتفاقية الميركوسورتم 

 https://goo.gl/2B7f49 31/10/2017 لقاءات

 األرجنتين
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاءات ثنائية مع وفد زراعي من األرجنتين 1
االرجنتين بالقاهرة زيارة لوفد أرجنتيني لمصر عدت سفارة أ

بهدف عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع الشركات المصرية 
الزيوت  •الحبوب  • :المناظرة يعمل الوفد في المجاالت التالية

األغذية  • األغذية الحيوانية •البذور  • لحم البقر •الفول • 
 تخزين الحبوب والعلف تكنولوجيا • اآلالت الزراعية •النباتية 

  https://goo.gl/hcZEGv 01/11/2017 لقاءات ثنائية

https://goo.gl/2n7Ky4
https://goo.gl/FWgmT7
https://goo.gl/2B7f49
https://goo.gl/hcZEGv
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 الدول االوروبية

 المجر

 مجلس األعمال المصري المجري
 برئاسة السيد الدكتور/ أحمد سعد رجب

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لمجلس األعمال المصري المجرياجتماع الجانب المصري  1

عقدت جمعية رجال االعمال المصريين إجتماعا للجانب 
صري المجري برئاسة السيد المصري بمجلس االعمال الم
، وذلك بهدف اإلعداد لرحلة الدكتور/ احمد سعد رجب

يوليو  4  -3ل الفترة من العمل الرئاسية التى ستعقد خال
التى تم توقيعها لمتابعة موقف البروتوكوالت و 2017

خالل منتدى االعمال المصري المجري الذي عقد في 
والهدف من ذلك هو محاوله إزاله أي  2016يوينو 

 معوقات فنية قد تعترض تنفيذ تلك اإلتفاقيات.

  https://goo.gl/3jbuLu 13/06/2017 مجالس أعمال

 زيارة أثناء إلى المجراجتماع الوفد المسافر  2
مصر  الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية

  2017يوليو  4 -3العربية للمجر خالل الفترة من 
تناول االجتماع التعرف على كافه الترتيبات النهائية 
الخاصة بالرحلة وإستعراض قائمة بالوفد المصري 

 المشارك بالرحلة وقائمة بالشركات المجرية المؤكدة

   https://goo.gl/pQkkDp 28/06/2017 مجالس أعمال

 
 

 

 بحضور رحلة عمل إلى المجر 3
 الرئيس/ عبد الفتاح السيسي 
 رئيس جمهورية مصر العربية

 والسيد/ فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر
 ومجموعة من الوزراء من البلدين

اون مع األعمال المصريين بالتعنظمت جمعية رجال 
البيت القومي للتجارة المجري التمثيل التجاري المصري و

 المجر. -بودابيست بمنتدى األعمال المصري المجري  
 شمل المنتدى مجموعة من الفعاليات الهامة وهي كاآلتي:

 لقاءات ثنائية بين رجال األعمال من الجانبين  .1
 أعمال من الجانبينرجل  400عذاء عمل ضم أكثر من  .2
 منتدى األعمال المصري المجري .3

/  7/ 4 - 3 رحالت عمل

2017 

https://goo.gl/K8AqYp  

 لقاء تحضيري للجنة المصرية المجرية المشتركة 4
قامت جمعية رجال االعمال المصريين بحضور األجتماع 

التعاون الدولي، وقد افادت بمقر وزارة الذي عقد التمهيدي 
وزارة التعاون الدولي انها تعتزم تنظيم منتدى اعمال على 
هامش اجتماعات اللجنة، وقد طلبت الوزارة مشاركة كال 
من جمعية رجال األعمال المصريين ومجلس األعمال 

 .المصري المجري في هذا المنتدى

 
 

  https://goo.gl/EDFhCR 19/10/2017 لجان مشتركة

https://goo.gl/3jbuLu
https://goo.gl/pQkkDp
https://goo.gl/K8AqYp
https://goo.gl/EDFhCR
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 اليونان

 مجلس األعمال المصري اليوناني

 برئاسة السيد المهندس/هاني برزي     

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 لقاء مع المستشار التجاري اليوناني 1

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماع مع رئيس 
المكتب التجاري اليوناني بالقاهرة لمناقشة ترتيبات عقد 

  بالقاهرة 2017الدورة القادمة لمجلس األعمال في مايو 

  https://goo.gl/pnkX2K 22/01/2017 لقاءات

 مجلس األعمال المصري اليوناني المشتركل الدورة الثالثة 2
قابيل وزير التجارة  المهندس/ طارقبحضور السيد 
 H.E Mr. Terens – Nikolaos Quickوالصناعة  و

وقد رأس اإلجتماع السيد  نائب وزير الخارجية اليوناني 
المهندس/ مجد الدين المنزالوي عضو مجلس إدارة 

 الجمعية والسيد المهندس/هاني برزي 

 رئيس مجلس األعمال 

 https://goo.gl/ekDExa 03/05/2017 مجلس أعمال 

 لزيارة رحلة ميدانية لمجلس األعمال المصري اليوناني 3

 الهيئة األقتصادية لمنطقة قناة السويس 
نظمت جمعية رجال األعمال المصريين رحلة ميدانية 

للمنطقة بهدف اإلطالع لمجلس األعمال المصري اليوناني 
التعرف على الطبيعة على إمكانات تلك المنطقة وعلى 

 .هناك فرص األستثمارية المتاحةال

 https://goo.gl/4ed97X 04/05/2017 رحالت ميدانية

 رومانيا

 مجلس األعمال المصري الروماني
 برئاسة السيد المهندس/ حسن الشافعي      

 الرابط التاريخ الحدثنوع  الحدث م

 مائدة مستديرة مع سفير رومانيا بالقاهرة 1
عقدت مجلس األعمال المصرى الرومانى مائدة مستديرة 
مع سفير رومانيا بالقاهرة ورئيس المكتب التجاري 

هامش على منتدى اقتصادي لعقد  بهدف اإلعداد الروماني 
اللجنة العليا المشتركة بين القاهرة وبوخاريست والتى 

ألول مرة منذ سبعة سنوات خالل شهر أبريل  ستعقد
2017 . 

 08/02/2017 مائدة مستديرة
https://goo.gl/K2PMye  

 للدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية يإجتماع تحضير 2
 الرومانية للتعاون اإلقتصادي والعلمي والفني

 2017في يوليو 
الذي بحضور السيد/ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية 

الجمعية في اإلجتماع التنسيقي للجنة العليا  قام بتمثيل 
 المصرية الرومانية

 

 11/06/2017 لجان مشتركة
https://goo.gl/SzzRh9  

https://goo.gl/pnkX2K
https://goo.gl/ekDExa
https://goo.gl/4ed97X
https://goo.gl/K2PMye
https://goo.gl/SzzRh9
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الروماني 3

 
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماع للجانب 
المصري من مجلس األعمال المصري الروماني وناقش 

تنظيم رحلة عمل لرومانيا  اللقاء جدول األعمال التالي
بحضور منتدى االعمال المصري الروماني لحضور"

السيدة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة االستثمار والتعاون 
وعقد "الدورة الخامسة لمجلس األعمال المصري  الدولي

الروماني" مناقشة أهم مجاالت التعاون المشترك بين 
ا أتناء الجانبين . التحديات و الفرص التي يمكن طرحه

 .اللجنة المشتركة

 13/07/2017 مجالس أعمال
https://goo.gl/9xXFJB  

 رحلة عمل إلى رومانيا لعقد  4
 اجتماعات مجلس األعمال المصري الروماني 
 واجتماع اللجنة المشتركة المصرية الرومانية

 
في اطار انعقاد الدورة الثالثة للجنة االقتصادية المصرية 

بحضور السيدة الدكتورة/ سحر نصر الرومانية المشتركة 
قام مجلس األعمال  وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي

 –المصري الروماني بتنظيم رحلة عمل لبوخارست 
. شمل 2017يوليو  29 - 26رومانيا خالل الفترة من 

رة مجموعة من الفعاليات الهامة وهي كاآلتي: برنامج الزيا
اجتماع المكتب ، اء مع غرفة تجارة وصناعة رومانيالق

ترك بغرفة تجارة و صناعة التنفيذي لمجلس األعمال المش
بحضور ، منتدى األعمال المصري روماني بوخارست

السيدة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة اإلستثمار والتعاون 
 بين رجال األعمال من الجانبين ولقاءات ثنائية الدولي

 رحالت عمل

 مجالس اعمال

  لجان مشتركة

26- 29  /07/2017 https://goo.gl/ET5kn1 

 اجتماع الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الروماني 5

 
عقد مجلس االعمال المصري الروماني إجتماعا  

رحلة العمل التى قام بها المجلس خالل إلستعراض نتائج 
لرومانيا لعقد "الدورة  2017يوليو  29الى  26الفترة من 

الخامسة لمجلس األعمال المصري الروماني" ووضع خطه 
 المجلس للمرحلة القادمة.

 14/08/2017 مجالس أعمال
https://goo.gl/htD7Px  

 الجانب المصري لمجلس األعمال المصري الرومانياجتماع  6

 
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين اجتماعا  للجانب 

، برئاسة عمال المصري الرومانيالمصري من مجلس األ
السيد المهندس/ حسن الشافعي رئيس الجانب المصري 
بالمجلس والسيد الدكتور/ أحمد السكري نائب رئيس مجلس 

الروماني، وحضر اإلجتماع مجموعة األعمال المصري 
  من اعضاء المجلس .

 16/10/2017 مجالس أعمال
https://goo.gl/Lyb82q  

https://goo.gl/9xXFJB
https://goo.gl/ET5kn1
https://goo.gl/htD7Px
https://goo.gl/Lyb82q
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 منتدى األعمال المصري الروماني  7
 والدورة السادسة لمجلس األعمال

  Harry Ilan Lauferالسيد/  بحضور 
 وزير بيئة األعمال والتجارة وريادة األعمال الروماني

 والسفيرالروماني بالقاهرة
 يعمل الوفد في المجاالت التالية:

توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها  مشروعات - المقاوالت
 - الميكنة الصناعية - الصناعات النووية - مولدات الطاقةو

 تكنولوجيا المعلومات والبرامج الخاصة بالتعليم 
)EBusiness،EHealth،EGovernment،EAgriculture،ECustom 

، بيساتصيانة القطارات، تصنيع مواتير السيارات واالتو
 -شأت التكنولوجيا األمنية لتأمين الحدود و المن -الفرامل 

 الصناعات الثقيلة

 أعمال مجالس
 

20/11/2017 
https://goo.gl/n3r8vk  

 بولندا

 Europol Chemical -لقاء مع شركة بولندية  1
تعمل في مجاالت إنشاء وتثبيت الطرق وبخاصة ذات 
التربة الهشة ، حيث تقوم المجموعة باستخدام مادة سائلة 
يتم مزجها بمكونات التربة ووضع طبقة األسفلت عليها 
دون الحاجة لوضع طبقات اضافية من األسفلت أعلى 

، وهو ما مكونات اضافية أسفله بغرض تثبيتهالطريق أو 
وبحضور  %40تكلفة انشاء الطرق بنسبة  يساهم في تقليل

 ممثل عن هيئة الطرق والكباري

 10/01/2017 وفود قادمة
https://goo.gl/gmycva  

  لقاء مع المستشار التجاري البولندي  2
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين إجتماع مع المستشار 

 لبحث إفاق التعاون بين البلدينالتجاري البولندي 

 21/03/2017 لقاءات
https://goo.gl/8fd41v  

البولندية تعمل  FPS CEGIELSKIلقاء مع شركة  3
 في مجال السكك الحديدية

أصيل رئيس  إجتماعا  بين السيد/ ألفريد الجمعيةنظمت 
شركة بولندية تعمل في مجال ريل مع مجلس إدارة شركة مينا

السكك الحديدية وتعتبر الشركة أحد اكبر وأقدم المجموعات 
(، 1846الصناعية البولندية بشكل عام ) تم انشاؤها عام 

صنيع كافة منتجات واألكبر على االطالق في مجاالت ت
مورد الرئيسي لسكك حديد ، كما تعتبر الالسكك الحديدية

بولندية حاليا كافة أسهم المجموعة وتمتلك الحكومة ال ،بولندا
. مويل مشروعات الشركة خارج بولنداوهو ما يسهل عملية ت

: التصنيع بحث التعاون مع مصر في مجاالت إستهدف اللقاء
المشترك لكافة منتجات الشركة البولندية بمصر بما يخدم 
السوق المصري والدخول الى السوق االفريقي والذي يعد 

 للمجموعةهدفا استراتيجيا 
 
 

 12/04/2017 وفود قادمة
https://goo.gl/gSkErv  

https://goo.gl/n3r8vk
https://goo.gl/gmycva
https://goo.gl/8fd41v
https://goo.gl/gSkErv
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 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م
4 

 

العاملة في مجال  Hipolit Cegielskiلقاء مع شركة 
  مولدات الطاقة وإصالح السفن

مهاب هيئة قناة السويس وعقد لقاء مع الفريق و زيارة الي 
 عادل اللمعي مميش رئيس الهيئة بحضور السيد األستاذ/

 رئيس لجنة النقلوعضو مجلس اإلدارة بالجمعية 

عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء مع مسئولي 
مجموعة هيبوليت العاملة في مجالي إنتاج مولدات الطاقة 
وإصالح وتأهيل السفن والمملوكة بالكامل للحكومة 

د أعرب مسؤولي الشركة عن إهتمام المجموعة البولندية وق
باإلستثمار في منطقة قناة السويس في ثالث مجاالت وهي: 
إنشاء محطة إلصالح وتأهيل محركات السفن التجارية بما 
فيها ناقالت البترول. إنشاء مجمع لتوليد الكهرباء من 

الوفد كل  .وضمالمخلفات. إقامة محطة لتحلية مياة البحر
مديرة  Malgorzata Lachowicz /من: السيدة

 Michal Grudzien /العالقات الدولية بالمجموعة السيد
مدير إدارة خدمات السفن بفرع المجموعة بمدينة هامبورج 

رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة  Filip Sus  السيد
 البولندية األفريقية

زيارات 

 ميدانية

 وفود قادمة

20/06/2017 

21/06/2017 

https://goo.gl/qTsfAF  

https://goo.gl/DFoSou  

 المنتدى األوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 6

عقدت فعاليات الدورة السابعة للمنتدى األوروبي 
المؤتمرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركز 
 20 – 18الرئيسي بمدينة كاتوفيتسا البولندية خالل الفترة 

أكتوبر والذي نظمته غرفة تجارة اقليم كاتوفيتسا بالتعاون 
 .مع كل من وزارتي التنمية االقتصادية والخارجية البولندية

ومما يجدر ذكره أن هذا المنتدى يعد أحد أكبر حدثين يتم 
سط أوربا ويحضره عدد تنظيمهما في بولندا ومنطقة و

كبير من المسئولين ورجال األعمال من بولندا وعدد من 
الدول األوربية، وقد حضر فعاليات المنتدى العام الماضي 

دولة تمثل كافة الدول األوربية  40مشارك من  3500
وقد تم تنظيم ورشة  .وعدد من دول شرق أوربا وروسيا

السيد وكيل أول عمل عن مصر خالل اليوم األول بحضور 
وزارة / أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري المصري، 
وبمشاركة عدد كبير من أهم الجهات البولندية واألوربية 

، وقد تم تنظيم معرض ومن جانب آخر. المشاركة بالمؤتمر
 ترويجي  شامل عن مصر على هامش المنتدى بعنوان

IMAGE EGYPT  لتغطية الجوانب التجارية
وفي اطار . واالستثمارية والسياحية بمصر واالقتصادية

تجارة اقليم تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين الجمعية وغرفة 
، فقد تم دعوة الجمعية لحضور 2016كاتوفيتسا عام 

المنتدى والذي مثل الجمعية فيه السيد األستاذ/ محمد يوسف 
 المدير التنفيذي للجمعية.

  https://goo.gl/G2FDjb 10/2017/ 21 - 17 منتديات

https://goo.gl/qTsfAF
https://goo.gl/DFoSou
https://goo.gl/G2FDjb
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 سويسرا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مائدة مستديرة مع سفير سويسرا بالقاهرة 1
عقدت جمعية رجال األعمال مائدة مع السيد سفير سويسرا 

 بالقاهرة وقد رأس اإلجتماع السيد الدكتور على القريعي 

 11/04/2017 مائدة مستديرة
https://goo.gl/s1SU6F  

 قبرص

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اللجنة المشتركة المصرية القبرصية 1
 جارة وصناعة قبرصبروتوكول تعاون مع غرفة ت وتوقيع

 على هامش إجتماعات اللجنة
 نيقوسيا في القبرصيةقد إجتماع اللجنة المشتركة المصرية ع

على طلب وزارة التعاون الدولي فقد قامت  و بناء  قبرص 
اإلجتماعات  تلك بتمثيل مجتمع األعمال المصري فيالجمعية 
  تاذ/ مصطفى إبراهيم عضو الجمعيةاألسمن خالل 

لجان 

 مشتركة

02 -03/03/2017 https://goo.gl/S8G8d5  

 فرنسا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

  لقاءات ثنائية مع وفد فرنسي 1
 بالتنسيق مع السفارة الفرنسية بالقاهرة

عقدت جمعية رجال األعمال لقاء مع خمس شركات 
فرنسية بهدف التعرف على السوق المصري وخاصة  في 

 مجال البترول والغاز 

 وفود قادمة

13/02/2017 

https://goo.gl/zyqQ7c  

 بيالروسيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 منتدى األعمال المصري البيالروسي  1
 بتنظيم من اتحاد الغرف التجارية 

 16/01/2017 منتديات
- 

  https://goo.gl/DvTbKr 16/02/2017 لقاءات لقاء مع المستشار التجاري البيالروسي 2

   ”The Belarusian Steel Works”لقاء مع شركة 3

وهي من أكبر الشركات البيالروسية العاملة في مجال 
من منتجاتها  %80الصناعات المعدنية و تصدر الشركة 

 دولة على مستوى العالم 50ألكثر من 

  Aj5https://goo.gl/Lao 28/09/2017 وفود قادمة

 البيالروسية  Servoluxاجتماع مع شركة   4
 العاملة في إنتاج الدجاج   

 وقد تضمن اإلجتماع :

 عقد مائدة مستديرة مع الشركات المصرية العاملة في 
 المجاالت ذات الصلة بمجال عمل الشركة 

 عرض تقديمي عن الشركة 

  بحث سبل التعاون والشراكة مع الشركات والمصانع
المصرية لإلنتاج المشترك في مصر من أجل المساعدة 
في التنمية الصناعية والزراعية لمصر وتوفير األمن 

 الغذائي ونقل التكنولوجيا وتدريب المتخصصين.

  9https://goo.gl/bJTDr 28/11/2017 وفود قادمة

https://goo.gl/s1SU6F
https://goo.gl/S8G8d5
https://goo.gl/zyqQ7c
https://goo.gl/DvTbKr
https://goo.gl/Lao5Aj
https://goo.gl/bJTDr9
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 تركيالمجلس األعمال المصري 
 برئاسة السيد األستاذ/ عادل اللمعي

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مجلس األعمال المصري التركيل الدورة الخامسة عشر 1
عقدت جمعية رجال االعمال المصريين االجتماع الخامس 

االجتماع عشر لمجلس االعمال المصري التركي. ترأس 
علي عيسى رئيس جمعية رجال االعمال  السيد المهندس/

المصريين والسيد/ عادل اللمعي رئيس الجانب المصري 
كما حضر  ،توبراك رئيس الجانب التركي والسيد/ مسعود

االجتماع السيد علي رضا القائم باألعمال لسفارة تركيا 
 بالقاهرة والسيد/ بورا اسين المستشار التجاري لسفارة

 .وعة من رجال االعمال من الجانبينتركيا بالقاهرة ومجم
االجتماع مناقشة سبل دعم وزيادة العالقات الهدف من 

الثنائية بين مصر وتركيا، وكشف آفاق جديدة لجذب مزيد 
جدول  وقد تضمنمن االستثمارات التركية إلى مصر، 

عن  للتنمية الصناعيةأعمال االجتماع عرض للهيئة 
 ألهم واستعراضفي مصر ضي الصناعية تخصيص االرا

وضم  الوفد . التعاون المتاحة بين مصر وتركيا فرص
شركة تعمل في مجاالت عديدة أهمها الغزل  11التركي 
 -أنتاج المالبس الحريمي وأكسسوراتها  – والنسيج

المدارس و التعليم الفني  –الجامعات  -الخدمات التعليمية 
 –الطباعة والنشر  –لومات االتصاالت وتكنولوجيا المع –

 –أنتاج الكباسات  –النقل اللوجيستيات سالسل األمداد 
التشييد والمقاوالت وتصميم المشروعات والتنمية العقارية 

 –إدارة المناطق الحرة  –توليد الطاقة الكهربائية  –
 السياحة وإدارة الفنادق 

مجالس 

 أعمال

12/03/2017 https://goo.gl/xpbNfJ  

 مؤتمر مؤتمر صحفي مع الوفد التركي 2

  صحفي

12/03/2017 

 روسيا

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 مائدة مستديرة مع السفير إيهاب نصر  1
 في روسيا جمهورية مصر العربيةسفير 

المصريين مائدة مستديرة عقدت جمعية رجال األعمال 
على شرف السيد السفير/إيهاب نصر السفير المصري 
الجديد لدى روسيا برئاسة السيد المهندس/ مجد الدين 
المنزالي عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال 
المصريين، وقد حضراالجتماع عدد كبير من المصدرين 

ير من الجدير بالذكر ان السفو .المصريين ورجال األعمال
اوراق اعتماده ليس فقط في روسيا بل ب تقدمإيهاب نصر 

 ايضا في بيالروسيا وتركمنستان وطجاكستان.

مائدة 

 مستديرة

07/11/2017 https://goo.gl/6hiNHV  

https://goo.gl/xpbNfJ
https://goo.gl/6hiNHV
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 الدول العربية

 مجلس األعمال المصري األردني
 برئاسة  المهندس/ علي عيسى

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 السيد المهندس/ طارق قابيل لقاء الوفد األردني مع  1
 وزير التجارة والصناعة

عقد مجلس االعمال المصري االردني المشترك اجتماعا 
موسعا مع السيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة 
والصناعة بمكتب سيادته وقد حضر االجتماع وفد جمعية 

ع / حمدي الطبااالعمال األردنيين برئاسة السيد رجال

وبحضور السيد  ينيرئيس جمعية رجال األعمال األردن
ال / علي عيسي رئيس جمعية رجال األعمالمهندس

، حيث تم خالل المصريين وبعض اعضاء الجمعية
االجتماع بحث سبل دعم التعاون االقتصادي والتجاري 

المقبلة، خاصة في المشترك بين البلدين خالل المرحلة 
ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد علي الدور 
المحوري لمجتمع األعمال بالبلدين لتنمية وتطوير هذا 

 .التعاون

  https://goo.gl/Ho1hmD 15/01/2017 وفود قادمة

 األردني االجتماع التاسع عشر لمجلس األعمال المصري 2
 بحضور السيدة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

تاسع عقد مجلس األعمال المصري األردني اجتماعه ال
الدكتور/ محمد  وبحضور ،عشر المشترك  بفندق فيرمونت
لالستثمار والمناطق الحرة، خضير رئيس الهيئة العامة 

/ ثابت الور رئيس هيئة االستثمار األردنية، الدكتور/ السيد
ناصر فؤاد األمين العام لمجلس اإلدارة الهيئة العامة 
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس، الدكتور/ جالل الدبعي 
مدير عام شركة المناطق الصناعية األردنية، السيد 
الدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء األسبق، المهندس/ 

ه كمال وزير البترول و الثروة المعدنية األسبق، أسام
الدكتور/ محمد الخياط نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام 
الطاقة الجديدة والمتجددة، الدكتور/ نضال السعيد رئيس 
لجنة تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وقد عقدت ورش 

وتكنولوجيا المتجددة الجديدة وعمل في قطاعات الطاقة 
 ماتالمعلو

مجالس 

 أعمال

15/01/2017 https://goo.gl/nrWu7d  

 زيارة ميدانية للوفد األردني  3
 Porto Cairo لبورتو كايرو

  https://goo.gl/cUoifK 16/01/2017 زيارات ميدانية

بين هيئة االستثمار  المشتركة للتعاون االستثمارياللجنة الفنية  4
 األردنية والهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة المصرية

للتعاون  لجنة

 اإلستثماري

16/01/2017 https://goo.gl/sFfsse  

برئاسة جنة العليا المصرية األردنية المشتركة والتى عقدت لال 5
 رئيسي وزراء البلدين

وقد تقدم مجلس األعمال المصري األردني بمجموعة من المقترحات 
  لرفعها أثناء إنعقاد اللجنة

لجان 

 مشتركة

10 – 13 /07/2017 https://goo.gl/pJDMc8  

https://goo.gl/Ho1hmD
https://goo.gl/nrWu7d
https://goo.gl/cUoifK
https://goo.gl/sFfsse
https://goo.gl/pJDMc8
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 العراق

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 العراقية التنسيقي للجنة العليا المصرية عاالجتما 1
بتمثيل الجمعية في  المدير التنفيذ قام السيد/ محمد يوسف

االجتماع التنسيقي للجنة العليا المصرية العراقية وقد تم 
 تعميم الدعوة على األعضاء 

لجان 
 مشتركة

13/06/2017 https://goo.gl/Dd9Lb3  

 اإلمارات

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 للجنة العليا المصرية اإلماراتيةاجتماع اللجنة التحضيرية  1

عُقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المصرية 
اإلماراتية في وزارة التعاون الدولي وحضر ممثل الجمعية 

جمعية رجال  -التنفيذي السيد/ محمد يوسف المدير 
ة من التوصيات األعمال المصريين وتقدم بمجموع

: ضرورة وجود مجلس أعمال نشط والمقترحات و منها
يخضع للقواعد واآلليات الالزمة بهدف الحفاظ على 
إستمرارية الحوار الثنائي االقتصادي الفعال وتوفير كافه 

، العمل التجارة واإلستثمار بين البلدين سبل تنشيط وتدفق
على جذب الجاليات االجنبية المتواجدة بدولة االمارات 
العربية المتحدة وعلى سبيل المثال الجاليات المصرية 
والهندية بهدف التعريف باإلمكانيات المتاحه في السوق 

المصري وكيفية اإلستفادة منها ، جذب الشركات االمارتية 
عن  الصغيرة والمتوسطة من خالل عقد ندوات تعريفية

  .السوق المصري

لجان 
 تحضيرية

18/01/2017 https://goo.gl/AoNwpW  

 الصومال

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

والتنسيق اجتماع تنسيقي لتفعيل التعاون مع دولة الصومال  

لتفعيل و الترتيب لتشكيل بعثة تنفيذية من كافة الجهات المعنية 
 التعاون المشترك بين مصر والصومال في كافة القطاعات

اجتماعات 
 بالخارج

10/4/2017 - 

 تونس

 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع مع وفد تونسي 1
عقدت جمعية رجال األعمال المصريين لقاء  موسعا  مع وفد 

شركة  18تونسى من اتحاد أصحاب األعمال التونسيين ضم 
فى مختلف القطاعات الصناعية واالنتاجية برئاسة  تعمل

جمعية  –السيد المهندس/ حسن الشافعي عضو مجلس ادارة 
رجال األعمال المصريين بحضور السيد/ عبد العليم نوارة 
رئيس الغرفة اإلقتصادية المصرية التونسية والسيد/ محسن 
ابو جبل رئيس الوفد التونسي وعدد كبير من رجال األعمال 

مصريين.وناقش اللقاء العالقات المصرية التونسية ال
ومستجدات الوضع االقتصادى والتجارى ومعوقات زيادة 
التبادل التجارى واالسثمارى بين البلدين وأهم مجاالت 

 التعاون الثنائى.

  https://goo.gl/4EzbJZ 12/11/2017 وفود قادمة

https://goo.gl/Dd9Lb3
https://goo.gl/AoNwpW
https://goo.gl/4EzbJZ
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 السعودية
 الرابط التاريخ نوع الحدث الحدث م

 اجتماع تنسيقي للجنة المصرية السعودية المشتركة 1
بتمثيل  المدير التنفيذي للجمعية قام السيد/ محمد يوسف

 هذا اإلجتماع الجمعية في

لجان 
 مشتركة

28/11/2017 https://goo.gl/CrRUQc  

 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةمجموعة عمل إجتماعات 
 برئاسة المهندس/ حسن الشافعي

 الرابط التاريخ الحدث م

ندوة موسعة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس/  1
حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية والمنسق العام للندوة بمقر 

التي تقوم بتمويل تلك الجمعية بالجيزة، وذلك بمشاركة كافة الجهات 
المشروعات، وبعض الشباب المستفيدين من برامج التمويل الخاصة بتلك 
المشروعات لمعرفة المعايير التي يتم على أساسها الموافقة على منح 
 التمويل وكذلك المعوقات التي يواجهها هؤالء الشباب في الحصول عليه

21 /02/2017 https://goo.gl/Q1NQiC 

عقدت مجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس  2
حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية اجتماعا لمناقشة استراتيجية 

 عمل اللجنة خالل الفترة القادمة

09/05/2017 https://goo.gl/dLcSpc 

والمتوسطة: الطريق إلى ندوة موسعة بعنوان "المشروعات الصغيرة  3
التنمية االقتصادية" برئاسة المهندس/ حسن الشافعي عضو مجلس إدارة 
الجمعية والمنسق العام للندوة حيث تضمنت الندوة أربع جلسات وهي: 
الجلسة األولى: الشروط الواجب توافرها ألصحاب المشروعات الصغيرة 

ة، الجلسة الثانية: والمتوسطة للحصول على التمويل من المؤسسات المالي
أهم مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الجلسة الثالثة: 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كصناعات مغذية، الجلسة الرابعة: 

 عرض بعض قصص النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

28 /11/2017 https://goo.gl/TpnjoM 

 أخرى

 التاريخ الحدث م

 2017/ 05/ 14 محافظة اللقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع السيد اللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر  1

ندوة نظمتها جمعية رجال أعمال اإلسكندرية مع األستاذ/ سعيد عبد هللا وكيل أول وزارة التجارة  2
التجارية والتجارة الخارجية لمناقشة المشاكل التي تواجه مجتمع والصناعة رئيس قطاعي االتفاقات 

 األعمال والعمل على إيجاد الحلول المناسبة

25 /05 /2017 

لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمناقشة استمارة االستبيان التي  3
رجال األعمال وكيفية التعامل معها واقتراح أعدها المركز لتحديد أهم المشكالت التي تواجه 

الحلول، باإلضافة الى التعرف على مدى أهمية قانون االستثمار في حل تلك المشكالت، وذلك 
 بغرض تحسين بيئة العمل

13 /09 /2017 

ندوة نظمتها جمعية رجال أعمال اإلسكندرية مع األستاذ الدكتور/ عاطف عبد الحميد رئيس هيئة  4
 الذرية عن الطاقة النووية وتطبيقاتها السلميةالطاقة 

28 /09 /2017 

 2017/ 10/ 25 لقاء مع العميد/ ياسر حسين منسق عام الجيزة بمركز التعبئة العامة واإلحصاء 5

لتقييم  EBRDفي اجتماع  هاتمثيلعضو مجلس إدارة الجمعية بقيام المهندس حسن الشافعي  6
 الشركات االستشارية

10/12/2017 

https://goo.gl/CrRUQc
https://goo.gl/Q1NQiC
https://goo.gl/TpnjoM
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 تمثيل الجمعية أو اتحاد رجال األعمال العرب

تمثيل اتحاد رجال األعمال العرب في لقاء السيد السفير/ كمال حسن علي مساعد أمين عام جامعة  1

 الدول العربية للشئون االقتصادية بمقر جامعة الدول العربية

5 /02/2017 

وزارة الطيران المدني إنشاء شركة طيران تمثيل الجمعية في االجتماع التنسيقي لمناقشة اقتراح  2

 بوزارة التعاون الدولي بجمهورية غانا باستثمارات من غير القطاع الحكومي

20 /4/ 2017  

4/5/ 2017 

تمثيل الجمعية في ندوة "المشروعات الصغيرة... الفرص والتحديات" والتي نظمتها مجلس  3

 انتركونتننتالاألعمال الكندي المصري بفندق سميراميس 

5 /07 /2017 

تمثيل الجمعية في ورشة العمل التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للمعهد القومي للتخطيط تحت  4

 عنوان )التصنيع والتنمية المستدامة(

26 /09 /2017 

تمثيل الجمعية في مؤتمر "النزاهة من أجل التنمية: نحو بيئة أعمال أكثر التزاما في مصر" والذي  5

 https://goo.gl/JY4BiJ نظمته مبادرة النزاهة بالجمعية المصرية لشباب األعمال

9 /12 /2017 

 اجتماعات مجلس اإلدارة

 ملحوظة التاريخ النشاط م

 بورسعيدتم قبله توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة مالحة  2017فبراير  28 اجتماع مجلس إدارة 1

 تم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة بورسعيد 2017مايو  14 اجتماع مجلس إدارة 2

  2017يونيو  12 اجتماع مجلس إدارة 3

  2017أغسطس  1 اجتماع مجلس إدارة 4

  2017سبتمبر  18 اجتماع مجلس إدارة 5

  2017ديسمبر  4 اجتماع مجلس إدارة 6

 

 لقاءات صحفية وتليفزيونية

 التاريخ الحدث م

 2017/ 03/ 30 بخصوص مؤتمر البريكا On Liveمداخلة تليفزيونية لألستاذ/ محمد يوسف مع قناة  1

 2017/ 05/ 7 عربية CNBCفزيوني لألستاذ/ محمد يوسف مع قناة تليلقاء  2

 Arabian Magazine 11 /10 /2017لقاء صحفي للمهندس/ علي عيسى مع جريدة  3

 Business Class Magazine 15 /11 /2017حوار صحفي لألستاذ/ محمد يوسف مع  4

 2017/ 11/ 20 لقاء صحفي للمهندس/ علي عيسى مع مجلة اإلذاعة والتليفزيون 5

 2017/ 12/ 12 برنامج مال وأعمال – On Liveلقاء تليفزيوني لألستاذ/ محمد يوسف مع قناة  6

 LTC 20 /12 /2017لقاء تليفزيوني للمهندس/ علي عيسى مع قناة  7

 

 دورات تدريبية

 الحدث م

تعميم منحة المشروع األلماني لتدريب المديرين بألمانيا والذي يتم بالتعاون مع الوزارة األلمانية الفيدرالية للشئون  1
وهو عبارة عن برنامج تدريبي مدته أربعة أسابيع بهدف توسيع وتعميق  GIZاالقتصادية والطاقة ووكالة التنمية األلمانية 

 دولة أوروبية وآسيوية وعربية من بينها مصر 18مجاالت التعاون التجاري والتنموي بين ألمانيا و
 

https://goo.gl/JY4BiJ
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 بروتوكوالت تعاون

 التاريخ الحدث م

 02/2017/ 28 غرفة مالحة بورسعيدبروتوكول تعاون بين الجمعية و 1

 غرفة تجارة وصناعة قبرص وبين الجمعية بروتوكول تعاون  2

 على هامش إجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين

02/03/2017 

بين جمعية رجال األعمال و"تيدا الصينية"تعاون بروتوكول  3  03/04/2017 

بروتوكول تعاون بين الجمعية ومحافظة بورسعيد أثناء لقاء أعضاء مجلس إدارة  4

 الجمعية بالسيد اللواء/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد

14/05/2017 

  Integrity Network Initiative -توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة النزاهة  5
 التابعة للجمعية المصرية لشباب األعمال

09/12/2017 

 

 صدرها إدارة شئون األعضاءتالمطبوعات التى 

  2018لعام السنوية النتيجة المكتبية 

  2018لعام السنوية بطاقة العضوية 

 البروشور الترويجي للجمعية بهدف الترويج لعضوية الجمعية على الشركات والمؤسسات الكبرى 
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 سادسا : عشاءات العمل

 
 

 

 

 

 

 

 

2017التقرير السنوي                              

األعمـــــال المصريين جمعيــــــــــة رجــــــــال  
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 عقدت جمعية رجال االعمال المصريين 

 عشاءات عمل على شرف كل من :

 المكان / الرابط التاريخ الحدث م

1 

 احتفالية تكريم األعضاء

قامت جمعية رجال األعمال المصريين بتنظيم احتفالية 

لتكريم أعضاء الجمعية الذين مر على عضويتهم أكثر 

عاما ومازالت مسيرة عطائهم مستمرة حتى ( 25من )

 اآلن

 

وقد تشكلت لجنة مكونة من المهندس/ فتح هللا فوزي 

 والمهندس/ حسن الشافعي لإلشراف على االحتفالية 

 

تم توزيع كتيبات على المكرمين تتضمن أسماء المكرمين 

 وتاريخ دخولهم الجمعية والمميزات التي يحصلون عليها

دس/ أحمد مراد الشيتي أحد تم أيضا تكريم المهن

األعضاء المؤسسين للجمعية، والمهندس/ حسين صبور 

يدة/ نائلة علوبة رائدة الرئيس الفخري، وكذلك الس

 المكرمين

14 /03/ 2017  
 ماريوت الزمالك

https://goo.gl/kd1oAC  

2 

  Harry Ilan Lauferالسيد/  عشاء على شرف 

 وزير بيئة األعمال والتجارة وريادة األعمال الروماني

 السفيرالروماني بالقاهرةبحضور المرافق لهالوفد و 

19/11/2017  مينا هاوسفندق  
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 الفرص التجارية التي تم تعميمها

 2017 2016 2015 الفرصة

 1 1 4 استيراد 

 60 25 2 تصدير 

 12 12 17 استثمار 

 54 83 50 معارض ومؤتمرات وندوات وورش عمل 

 72 18 9 تقارير ودراسات سوق

 44 24 15 معلومات اقتصادية وقوانين وقرارات

 2 2 - تدريب 

 15 10 1 مناقصات 

 260 175 98 المجموع 
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المصريينجمعية رجال األعمال   
 عدد األعضاء الذين سيتم بدء سجل األعضاء بهم في 2018/1/1

 325 
  1/1/2017إجمالي عدد أعضاء الجمعية في 

 عضويات إعتبارية( 59انتساب و 1عامل و  265)منهم

  1/1/2017العضويات العاملة في 526 أوال  : 

 عضو عامل جديد  13 +

 أعضاء عاملين أعيدت عضوياتهم  10 +

 بارية منهم واحد أعيدت عضويتهتعضو محول من عضوية إع 2 +

 ( 2017عضو عامل إستقال )غير مسدد إشتراك عام  2 -

 ( 2017عضو عامل توفى ) غير مسدد إشتراك عام  3 -

 عضو حول إلى عضوية إعتبارية  3 -

 2017عضو عامل لم يسدد اإلشتراك السنوي لعام  21 -

  31/12/2017إجمالي عدد األعضاء العاملين في  261 

 1/1/2017العضويات اإلعتبارية في  59 ثانيا  :

 عضويات إعتبارية جديدة  18 +

 عضو محول من عضوية عاملة   3 +

 اعتباري أعيدت عضويتهما 2 +

 2017عضو إستقال خالل عام  1 -

 إعتباري حول لعضوية عاملة  2 -

 2017عضو إعتباري لم يسدد اإلشتراك السنوي لعام  5 -

 عضوا ( 190)يمثلوا تقريبا  31/12/2017إجمالي عدد األعضاء اإلعتباريين في  74 

 )محمد حسن عيسى( 1/1/2017العضويات اإلنتسابية في  1 ثالثا  :

 2017عضو لم يسدد اإلشتراك السنوي لعام  0 -

  31/12/2017إجمالي عدد األعضاء اإلنتسايين في  1 

= 336 
انتساب  1عامل و  261)منهم 31/12/2017إجمالي عدد أعضاء الجمعية في 

 عضويات إعتبارية( 74و


