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 الصفحة الفهرس

 3 جمعية الهيكل التنظيمي لل أولا 

 4 مجلس اإلدارةأعضاء  1 

 5 رؤساء اللجان التخصصية 2

 6 مجالس األعمال المشتركة و اللجان الجغرافية رؤساء  3

ا   اإلدارة  سادرة عن مجلـالقرارات الصأهم  ثانيا

 ئحة جاستمرار نشاط الجمعية خالل فترة الإل

7 

ا   11 نشاط الجمعية  ثالثا

 12 نشاط الجمعية على المستوى الداخلي 1 

 38 المستوى الخارجي وشئون األعضاءنشاط الجمعية على  2

ا   63 أوراق العمل  رابعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 
 

3 
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 مجلس اإلدارة  - 1

 - من السادة: 30/6/2021 ىال 1/1/2020خالل الفترة منتشكل مجلس اإلدارة  

 المنصب السم 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

 الدكتور/ طه محمود خالد 3

 (2021)حتى فبراير 

 أمين صندوق جمعية رجال األعمال المصريين 

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين  المهندس/ أحمد بلبع  4

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

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

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

 عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال المصريين  المهندس/ مجد الدين المنزلوي 8

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

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

 

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

 .المدير التنفيذي للجمعية –األستاذ/ محمد يوسف 

 30/6/2021 ىال 1/1/2020( اجتماعات خالل الفترة من 9وقد عقد مجلس اإلدارة عدد )

 30/6/2021 ىال 1/1/2020( اجتماعات خالل الفترة من 7لجنة العضوية )عقدت  اكم

 
 

 

 

2020/2021التقرير السنوي                             

 جمعيــــــــــة رجــــــــال األعمـــــال المصريين
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 اللجان التخصصية:أسماء رؤساء   -2

 ورأس اللجان التخصصية  كل من السادة: 

 اللجنةالجدول مرتب ابجديأ حسب اسم هذا 

 

 

 

 م اسم رئيس اللجنة     للجنة ااسم 

 المهندس/ خالد حمزة  اإلستيراد والجمارك  
1 

 2 األستاذ/ حسن حسين  البنوك والبورصات 

 البيئة 
 الدكتور/ على القريعي 

( 07/06/2020)حتى:   

3 

 المستشار / محمود فهمي التشريعات القتصادية 
4 

 5 المهندس / فتح هللا فوزي التشييد 

 6 المهندس/مصطفى النجاري التصدير

 7 الدكتورة / نيفين عبد الخالق  التنمية المستدامة 

 8 المهندس / عــالء دياب  الزراعة والري

 الدكتور / فاروق ناصر السياحة والطيران المدني
9 

 10 المهندس / مجد الدين المنزلوي الصناعة و البحث العلمي

 11 المهندس / أسامة جنيدي الطاقة  

 المالية 

 الدكتور / طه خالد 

 (  2021)حتى: فبراير 

 المهندس / مهند طه خالد

 ) منذ 2021/05/09 -  ...( 

21 

 13 األستاذ / عادل عبده اللمعي النقـــل 

 14 األستاذ / حسانين توفيق  تكنــولوجيـا المعـلومات 

 تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب الفني 
 هاللالدكتور/ محمد حلمي 

...(  -  28/10/2020) منذ   

15 
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 مجالس األعمال المشتركةأسماء رؤساء   -3

 ورأس مجالس األعمال المشتركة كل من السادة: 

 اسم رئيس المجلس  اسم المجلس  م

 المهندس/ علي عيسى   األردنيمجلس األعمال المصري   .1

 األستاذ/ مصطفى إبراهيم مجلس األعمال المصري األسترالي  .2

 المهندس/ جمال العجيزي مجلس األعمال المصري األوكراني  .3

   الدكتور/علي القريعـــي  مجلس األعمال المصري التايالندي   .4

 ( 07/06/2020)حتى: 

 األستاذ/عادل عبده اللمعي مجلس األعمال المصري التركي  .5

 األستاذ/ عبد العليم نوارة التونسي مجلس األعمال المصري   .6

 الدكتور/ أحمد السكري مجلس األعمال المصري الروماني   .7

 خالد نصير /المهندس مجلس األعمال المصري الكوري  .8

 الدكتور/ أحمد سعد رجب  مجلس األعمال المصري المجري  .9

 المهندس/ هاني برزي  المصري اليونانيمجلس األعمال   .10

 لجان

 الدكتور/ شريف الجبلي  لجنة تنمية العالقات مع أفريقيا .11

 األستاذ/ أحمد منيرعز الدين لجنة تنمية العالقات مع الصين .12

 المهندس / حسن الشافعي لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة  .13

 المجلسالجدول مرتب ابجديأ حسب اسم هذا 
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ا  ــ أهم القرارات الص:  ثانيا             ادرة عن مجلس اإلدارة ــ

 ل فترة الجائحة لستمرار نشاط الجمعية خال
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ا:  اإلدارة   سادرة عن مجلـالقرارات الصأهم  ثانيا

 ئحة جاستمرار نشاط الجمعية خالل فترة الإل
 كافة النظم التكنولوجية بالجمعية   تطوير 

ي أن تحافظ عىل استمرارية العمل بها رغم ظروف    20212020 - جحت الجمعية خالل عام  ن
ف 

تخاذ إتكنولوجيا المعلومات ب لجنةجائحة كورونا بل وأصدر مجلس إدارة الجمعية قرارات بتكليف 
ل والدخول عىل   خطوات رسيعة لتطوير كافة النظم التكنولوجية بالجمعية لتسهيل العمل من المن  

بكل بياناتها  وقواعد  الجمعية  فر  ويرس  سنر الهجمات   سهولة  من  الداخلية  الشبكة  تأمير   مع 
ونية    . االلكنر

 
 عليه قامت اللجنة بإتخاذ الخطوات التالية: 

ً
 و بناءا
بالجمعية(   -1 المعلومات  بجهاز    بإهداء الجمعيةقام األستاذ حسانير  توفيق )رئيس لجنة 

[Forigate 40F  :  - وهذا الجهاز يتيح التالي

 سكرتارية الجمعية للدخول عىلي شبكة الجمعية من أي   Secured VPNعمل   •
لتمكير 

 مكان خارج الجمعية و استخدام ملفات و قواعد بيانات الجمعية بشكل امن 

• Firewall  لحماية شبكة الجمعية من الinternet attacks 

نت اكنر لتفادي استخدام   • اننر نت للحصول عىلي رسعة  اننر خطوط  الدمج اكنر من خط 
خطوط   بالمبن   يوجد  )ال  البطيئة  نت  االننر ورسعات  بالمبن    fiber opticsالقديمة 

lines  ن حنر اآل( 
ي تطوير برنامج    ءقام المهندس احمد رسحان بالبد  -2

صدار إوتم    Event Management systemف 
Version 1  :والذي يتيح- 

, صور وفيديوها ا استعراض جميع اجتماعات الجمعية بتفصيالته •  ( ت)محاض 

 الحصول عىلي بيانات األعضاء بالجمعية  •

 تمكير  العضو من التسجيل لحضور اجتماع  •

 تذكنر العضو لالجتماعات القادمة و انشاء اجندة اجتماعات بهاتفة  •

 تنظيم المؤتمرات و الرحالت الخارجية  •

نامج ا •  رسال رسائل للعضو عن طريق النر

•  ( نامج يستخدم عىلي أجهزة المحمول بنظامي  ( Android and IOSالنر
ي لألعضاء و إقام المهندس محمود متولي عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات ب -3

ون  الذي نشاء دليل الكنر
 المحىلي و هو  يتصل بقاعدة بيانات الجمعية  

وي    ج ألعضاء الجمعية عىل المستويير  أحد وسائل النر
كات باستخدام التكنولوجيا الرقمية  الي ابراز   و يهدف  والدولي  ي للرسر

و يتيح الدليل    النشاط الحقيقر
ات التالية:  ي الممنر 

ون   -االلكنر

وي    ج لمنتجات وخدمات األعضا استخدام التكنول • ي النر
 ء وجيا الرقمية ف 

كة محدثة مع إمكانية الوصول لها  •  . 7/ 24بيانات الرسر

 وعالمًيا(.  •
ً
 و اقليميا

ً
 سهولة التوزي    ع )محليا

نت.  • كة عىل اإلننر  تعزيز تواجد الرسر

 سهولة البحث باستخدام معاينر البحث المتقدم  •

ي تعديل البيانات  •
كة. المرونة ف   واإلعالنات الخاصة بالرسر

 سهولة طباعة ومشاركة البيانات •

 امكانية وضع إعالنات تفاعلية )متحركة، الفتات ومقاطع فيديو(  •
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اء   -4 لرسر خاصة  موازنة  بتخصيص  االدارة  مجلس  ونية  قام  الكنر لبرامج  امج تمرخصة  النر قنير  كافة 
نت )   الموجودة بالجمعية    windowsو االستفادة من التحديثات و سبل األمان عىلي شبكة االننر

10, windows 2019 sever, office 365 and antivirus  ) 
ي الستخدام   -5

ون  يد االلكنر ي لألعضاء   MailChimpتم تحديث نظام النر
ون  يد االلكنر لضمان وصول النر

ي 
ون  يد االلكنر  واصدار تقارير لمعرفة تفاعل األعضاء مع النر

وجاري ترحيل البيانات   ODOO ERP cloud systemتم تحديث نظام الحسابات ليستخدم نظام   -6
 عىلي استخدامه 

 الستخدام النظام الجديد وتدريب العاملير 
ي  -7

اك ف    online تماعات اللعمل االج Zoomتم عمل اشنر
امج المستخدمة بالجمعية.  -8 ي النر

اء أجهزة جديدة للجمعية لتتحمل التحديثات الجديدة ف   تم رسر
 

 ار الجمعية المال  الحفاظ عىل استقر 

استقرارها   عىل  الحفاظ  ي 
ف  الجمعية  قرارات   المالي نجحت  من  واجهتها  ي 

النر التحديات  ظل  ي 
ف 

ي االجتماعات وعشاءات العمل 
حكومية بمنع التجمعات أثناء الجائحة مما أدى إل توقف كىلي ف 

تنوي    ع  مع  التكاليف  تخفيض  اإلدارة  مجلس  قرر  فقد  لذا  للجمعية،   
ً
دخال تدر  كانت  ي 

النر
ي يتم االعالن عليها مثل  مصادرالدخل حيث استطاعت الجمعية المحافظة عىل كافة القنوا

ت النر
ها( باإلضافة إل استحداث خدمات جديدة لزيادة مصادر  )كارت العضوية والنتيجة السنوية وغنر
االجتماعات   ي 

ف  االعالنات  الجمعية،  مراسالت  عىل  واإلعالن  ي 
ون  االكنر )الدليل  مثل  الدخل 

اضية والرعاية السنوية ...(   االفنر
 

  قامت بتوفيق أوضاعهامن أوائل منظمات األعمال ال
 ت 

للقانون رقم   أوضاعها طبقا  بتوفيق  قامت  ي 
النر أوائل منظمات األعمال  الجمعية من    149تعتنر 

 لتنظيم ممارسة العمل األهىلي واعتماد الئحة النظام األساسي 
 

حات للحكومة أثناء الجائحة   التقدم بتوصيات و مقت 

للجانها   القطاعية  االجتماعات  من  مكثفة  سلسلة  بعقد  الجمعية  عىل قامت  للتعرف  المختلفة 
ي 
حات والنر ي تواجه كل قطاع بسبب الجائحة وقدمت العديد من التوصيات والمقنر

التحديات النر
 أخذت بعير  االعتبار للسيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية وصدر بها قرارات عاجلة 

 

  ظل الجائحة
 
  الحفاظ عىل العالقات الدولية ف

ي بح
تكتق  لم  الجمعية  أن  أنها توجهت إل كما  بل  الجائحة  نتجت عن  ي 

النر الداخلية  المشاكل  ل 
بمرص  األجانب  السفراء  من  العديد  مع  اضية  االفنر اللقاءات  من  سلسلة  عقد  من خالل  الخارج 
وذلك  دول  عدة  ي 

ف  المختلفة  األعمال  ومنظمات  بالخارج  المرصية  التجارية  والمكاتب  وبالخارج 
ي ظل عدم إمكانية إرسال أو للحفاظ عىل عالقاتها الدولية وإيج

ك ف  اد آليات جديدة للعمل المشنر
ي  
 ف 
ً
ي الحفاظ عىل استمرارية العالقات بل أيضا

استقبال وفود، وقد نجحت الجمعية ليس فقط ف 
فتح اسواق جديدة وإحياء التعاون مع دول كانت قد شهدت العالقات معها بعض التوقف ومنها 

ها   روسيا، ألمانيا، البحرين، االمارات   العربية المتحدة،  ليبيا وغنر
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 إل العديد من المنصات والمنظمات الدولية االنضمام

القضايا  جميع  مناقشة  بهدف  الدولية  والمنظمات  المنصات  من  العديد  إل  الجمعية  إنضمت 
 المتعلقة بالتجارة والصناعة واالستثمار وقطاعات الخدمات وعىل سبيل المثال: 

ي مجلس أعمال الكوميسا   
اير 19 الذي يعتنر ذراع القطاع الخاص لمنظمة الكوميسا    و    CBCاالنضمام ف   2020فنر

ي 
)تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث هو شبكة   Ariseاالنضمام ف 

   UNDRR)من كيانات القطاع الخاص بقيادة مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث 
 2020يوليو   23

بتشكيل أول شبكة وطنية مرصية للمجتمعات المقاومة للكوارث تابعة لألمم    الجمعية  قامت
ي أفريقيا  

ي  المتحدة ف  ي الوطن العرنر
ي شبكة ف 

 وثان 
 2021أكتوبر   25

ي الخدمات )
ي التحالف العالمي للتجارة ف 

 2021ديسمنر  ( GATISاالنضمام ف 

 

 الحفاظ عىل العضويات  

 20بلغ عدد األعضاء العاملير  الجدد  
ً
   عضوا

ً
حيث بلغ    2019عن عام    %33بزيادة قدرها    عامال

   15نذاك   آعدد األعضاء الجدد  
ً
عتباريير  الجدد بنسبة قدرها ، بينما زاد عدد األعضاء اإل   عضوا

 .  2019 وذلك مقارنة بعام  28%
 

 الفرص التجارية و االستثمارية

 2021/ 6/ 30حنر    2020/ 1/ 1فرصة تجارية عىل اعضائها منذ    603قامت الجمعية بتوزي    ع عدد  
 

يت   حت  تاري    خ   ل 2022يناير  13بيان بالموقف الض 
ً
 BDOكتب المراجعة مطبقا

ة وافق مجلس اإلدارة عىل قرار اللجنة الداخلية بأن يتم   • يبة عن الفنر يبة )ض  سداد أصل الرص 
جنيه عىل أن يتم تأجيل سداد فوائد    684990( بمبلغ  2016/ 12/ 31ال    2000/ 1/ 1من  

، وقد تم السداد خالل شهر 
ً
 . 2021/ 12التأخنر وتقسيطها عىل دفعات يتفق عليها الحقا

ة من  • ي الفنر
يبة كسب العمل عن المرتبات ف  ،  2021/    12  /   31ال    2017/    1/    1بالنسبة لرص 

:  182906فقد تم سداد مبلغ   للجدول التالي
ً
 -جنيه وذلك طبقا

 مالحظات عن السداد  المبالغ المسددة بالجنيه السنة

 ال يوجد              2017

 تسويات مرتبات وأجور فقط  53676 2018

 تسويات مرتبات وأجور فقط  60308 2019

 تسويات مرتبات وأجور فقط  63322 2020

 تسويات مرتبات وأجور فقط  5600 2021

 تسويات مرتبات وأجور فقط  182906 االجمالي 

ة هو مبلغ                867896و بالتالي يكون اجمالي ما تم سداده خالل الفنر
 
 

 تسجيل مقر الجمعية

عقود بيع( وجاري العمل عىل نقل ملف    4تم االنتهاء من تسجيل مقر الجمعية بالكامل )تسجيل  

ائب   العقارية. الجمعية من الرص 



  

11 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا: ث  خالل الفترة  نشاط الجمعية الثا

30/6/2021 إلى 2020/ 1/1من   
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الجمعية على المستوى الداخلينشاط  -1  
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   2021يونيو  30إلى  2020 يناير 1 عداد إجتماعات اللجان التخصصية خالل الفترة منإجدول 

 

 

 رئيس اللجنة  إسم اللجنة  م

جنة 
ت الل

عا
جتما

إ
 

ت العمل
عا

جمو
م

صغرة   
ت م

ولقاءا
شتركة  

ت م
عا

جتما
إ

 

عامة 
ت 

ندوا
جية  

خار
ت 

لقاءا
 

عمل 
ت 

شاءا
ع

 

ن  
ت تعاو

ال
بروتوكو

شتركة 
م

ع  
جمو

الم
 

  اإلستيراد  لجنة . 1
 والجمارك 

ــ  1 المهندس / خالد حمزة  ــ  1 ـــــ ــ  1 ـــــ ــ  ـــــ  3 ـــــ

  البنوك  لجنة . 2
 والبورصات 

ــ  3 حسين األستاذ / حسن  ــ  1 1 ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  5 ـــــ

3 . 
 لجنة البيئة 

 الدكتور / علي القريعي 
 ( 06/2020/ 07)حتى: 

ــ  1 ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  1 ـــــ

  التشريعات  لجنة . 4
 اإلقتصادية 

ــ  1 المستشار / محمود فهمي  ــ  1 ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  2 ـــــ

5 . 
ــ  1 1 2 17 المهندس / فتح هللا فوزي  لجنة التشييد  ــ  ـــــ ــ  ـــــ  21 ـــــ

6 . 
 التصدير  لجنة

المهندس / مصطفى  
 النجاري 

ــ  2 1 5 ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  8 ـــــ

  التنمية  لجنة . 7
 المستدامة 

الدكتورة / نيفين عبد  
 الخالق 

ــ  2 ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  2 ـــــ

8 . 
ــ  1 2 المهندس / عالء دياب  الزراعة والري  لجنة ــ  ـــــ ــ  1 ـــــ ــ  ـــــ  4 ـــــ

لجنة السياحة   . 9
 والطيران المدني 

ــ  5 الدكتور / فاروق ناصر  ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  1 ـــــ ــ  ـــــ  6 ـــــ

  الصناعة  لجنة . 10
 العلمي   والبحث

المهندس / مجد الدين  
 المنزالوي 

ــ  3 1 1 6 ــ  ـــــ ــ  ـــــ  11 ـــــ

11 . 
ــ  6 المهندس / أسامة جنيدي  لجنة الطاقة  ــ  2 ـــــ ــ  2 ـــــ ــ  ـــــ  10 ـــــ

12 . 
 المالية  لجنة

 الدكتور / طه خالد 
 (  2021فبراير  )حتى: 
 مهند طه خالد /   المهندس 

 ( 2021/ 09/05) منذ  

ــ  2 ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  1 ـــــ ــ  ـــــ  3 ـــــ

13 . 
ــ  1 1 1 األستاذ / عادل اللمعي  النقل  لجنة ــ  1 1 ـــــ  5 ـــــ

  تكنولوجيا لجنة . 14
 المعلومات 

ــ  4 األستاذ / حسانين توفيق  ــ  1 ـــــ ــ  1 ـــــ ــ  ـــــ  6 ـــــ

15 . 
تنمية الموارد  

البشرية والتعليم  
 والتدريب الفني 

ــ  1 الدكتور/ محمد حلمي هالل  ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ ــ  ـــــ  1 ـــــ

16 . 
  مجموعات عمل / ندوات عامة / لقاءات خارجية / 

نظمها قطاع اللجان   بروتوكوالت تعاون مشتركة  
 التخصصية والعالقات الحكومية 

ــ  ــ  6 ـــــ ــ  2 3 ـــــ  13 2 ـــــ

 101 2 1 10 8 11 12 57 المجموع  
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   30/6/2021 ىال 2020/ 1/ 1خالل الفترة من  جتماعات اللجان إبيان بأسماء الضيوف ب

 التاريخ المنصب اللجنة اسم الضيف / المتحدث  م. 

 البيئة  المهندس / أيمن محمود  . 1
 مدير عام منطقة وادي النيل 

 الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
2020يناير   21  

اتصال رئيس جمعية   تكنولوجيا المعلومات  المهندس / حازم الطحاوي   . 2  
2020يناير   23  

2020إبريل  8  

 الدكتورة / غادة شلبي   . 3
السياحة والطيران  

 المدني 
2020فبراير  4 نائب وزير السياحة واآلثار   

 األستاذ / أشرف البهي   . 4

 البنوك والبورصات 
 التشييد 

 الصناعة والبحث العلمي 

 السياحة والطيران المدنى 

وكيل محافظ البنك المركزي المصري 
 للرقابة واإلشراف 

2020فبراير  9  

5 .  
مستشار رئيس األكاديمية العربية للعلوم   النقل  الدكتور / محمد علي 

 والتكنولوجيا لشئون النقل 
2020فبراير   23  
2020فبراير   26  

 المهندس / عالء فهمي   . 6
 النقل 

وزير النقل األسبق    2020فبراير   23   

 األستاذ / السيد كمال نجم  . 7
 اإلستيراد والجمارك 

 التصدير 
 وكيل أول وزارة المالية  

 رئيس مصلحة الجمارك المصرية
2020فبراير   24  

 الدكتور / محمد عبدالوهاب    . 8
الصناعة والبحث  

 العلمي 
2020فبراير   24 وزير الصناعة األسبق   

 األستاذ / محسن عادل    . 9
الصناعة والبحث  

 العلمي 
لإلستثمار والمناطق  رئيس الهيئة العامة  

 الحرة السابق 
2020فبراير   24  

 األستاذ/ سمير عاليلي   . 10
 التشييد 

المشروعات الصغيرة  
 والمتوسطة 

2020فبراير   25 رئيس جمعية مالئكة األعـمـال   

 المهندس / أحمد عزت   . 11
 التشييد 

المشروعات الصغيرة  
 والمتوسطة 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 Nozolشركة 

2020فبراير   25  

 المهندس / محمد ناجي   . 12
 التشييد 

المشروعات الصغيرة  
 والمتوسطة 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 Al Maqarشركة 

2020فبراير   25  

 المهندس / عمر رمضان   . 13
 التشييد 

المشروعات الصغيرة  
 والمتوسطة 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 Filkhedmaشركة 

2020فبراير   25  

 المهندس / كريم أكرم   . 14
 التشييد 

المشروعات الصغيرة  
 والمتوسطة 

 رئيس مجلس اإلدارة 
 ICommunityشركة 

2020فبراير   25  

 النقل  المهندس / محمد يحيى زكي    . 15
رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية  

 بقناة السويس 
2020فبراير   26  

16 .  
 النقل  المهندس/ محمد زكي السويدي 

 الصناعة والبحث العلمي 
2020فبراير   26 رئيس إتحاد  الصناعات المصرية  

2020إبريل  6  

17 .  
 األستاذ / ولي صفي الدين 

 النقل 
 الرئيس التنفيذي
 كريدي اجريكول 

2020فبراير   26  

2020فبراير   26 رئيس غرفة مالحة اإلسكندرية النقل  األستاذ / محمد مصيلحي    . 18  
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 التاريخ المنصب اللجنة اسم الضيف / المتحدث  م

2020فبراير  26 نائب رئيس اإلتحاد العام للغرف التجارية   النقل  االستاذ / محمد المصري   . 19  

20 .  
 المهندس / عبد الحميد دمرداش 

 النقل 
 عضو مجلس النواب المصري 

 ورئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية  
2020فبراير  26  

بورسعيد رئيس غرفة تجارة   النقل  األستاذ / محمد سعده   . 21 2020فبراير  26   

22 .  
 المهندس / إبراهيم العربي  

 النقل 
رئيس اإلتحاد العام للغرف التجارية 

 المصرية 
2020فبراير  26  

2020فبراير  26 رئيس غرفة مالحة دمياط  النقل  األستاذ / عبد العظيم الريدي    . 23  

24 .  
لواء أركان حرب/عادل  

 الغضبان  
 النقل 

 محافظ بورسعيد  
2020فبراير  26  

/عبد القادر جاب هللا  أ.حلواء   . 25 2020فبراير  26 رئيس غرفة مالحة السويس والبحر األحمر النقل    

2020فبراير  26 رئيس  الهيئة العامة لموانئ البحر األحمر النقل  لواء بحري / خالد سعيد زهران   . 26  

27 .  

اللواء بحري أ. ح/ محمد عبد 
 النقل  العزيز براية  

نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة 
 االقتصادية بقناة السويس 

 القطاع الشمالي 
2020فبراير  26  

28 .  

 اللواء/ محمد شعبان 
 النقل 

نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة 
 اإلقتصادية لقناة السويس 

 القطاع الجنوبي 
2020فبراير  26  

29 .  
اللواء بحري أ. ح/ أحمد عبد  

 المعطي حواش 
 النقل 

نائب رئيس الهيئة المصرية لسالمة  
 المالحة البحرية

2020فبراير  26  

30 .  
 المهندس / عادل ترك 

 النقل 
رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق  

 والكباري
2020فبراير  26  

31 .  
 اللواء / محمد إبراهيم 

 النقل 
الهيئة العامة  المساعد التنفيذي لرئيس 

 للمنطقة اإلقتصادية بقناة السويس 
2020فبراير  26  

32 .  
 السيدة / هند فتحي 

 النقل 
 المستشار اإلعالمي 

 الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقناة السويس 
2020فبراير  26  

 التشييد  المهندس / حسن عبد العزيز    . 33
رئيس االتحاد اإلفريقى لمقاولى التشييد  

 والبناء 
2020مارس  1  

 التشييد  المهندس / محمد سامي سعد    . 34
رئيس اإلتحاد المصري لمقاولي التشييد  

 والبناء 
2020مارس  1  

2020إبريل  5  

35 .  
 المهندس / ممدوح بدر الدين 

 
 التشييد 

 رئيس شعبة اإلستثمار العقاري
 اإلتحاد العام للغرف التجارية 

2020إبريل  1  
2020إبريل  14  
2020يونيو  4  

 رئيس مجلس العقار المصري التشييد  المهندس /عادل لطفي   . 36
2020إبريل  1  
2020إبريل  14  
2020يونيو  4  

 تكنولوجيا المعلومات  المهندس / وليد جاد   . 37
رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالت 
2020إبريل  8  

التنفيذي لجمعية إتصالالرئيس   تكنولوجيا المعلومات  الدكتور / محمد شديد   . 38  
2020إبريل  8  
2020إبريل  15  
2020ديسمبر  22  

39 .  
 الوزير مفوض تجاري/  

 منال عبد التواب  
 التصدير 

 وزير مفوض تجاري 
 السفارة المصرية باليونان  

2020إبريل  11  

40 .  
الوزير المفوض التجاري /  

 أحمد شوقي عياد 
 التصدير 

رئيس المكتب اإلقتصادي والتجاري 
 بالسفارة المصرية بالمغرب 

2020إبريل  11  
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 التاريخ المنصب اللجنة اسم الضيف / المتحدث  م

 التشييد  المهندس / طارق شكري   . 41
رئيس  غرفة صناعة التطوير العقاري  

 إتحاد الصناعات المصرية 
2020إبريل  14  

 تكنولوجيا المعلومات  المهندس / حسام الجمل    . 42
 الصناعة والبحث العلمي 

2020إبريل  IKEN " 15العضو المنتدب لشركة "   

43 .  
الدكتور مهندس/ أحمد فكري  

 عبد الوهاب  
الصناعة والبحث  

 العلمي 
رئيس المجلس اإلستشاري لعميد كلية إدارة 

 األعمال بالجامعة األمريكية في القاهرة 
2020إبريل  22  

44 .  
الوزير المفوض التجاري / علي  

 الليثي 
التمثيل التجاري المصري بنيويورك مكتب  التصدير  2020إبريل  29   

2020إبريل  29 مكتب التمثيل التجاري المصري بمدريد  التصدير  مستشار تجاري / نهى صالح   . 45  

 التشييد  الدكتور / بهى الدين االبراشي   . 46
 المدير الشريك 

 مكتب االبراشى ودرماركار 
2020مايو  11  

2020مايو  11 مكتب االبراشى ودرماركار  التشييد  الدكتور / محمد رمضان   . 47  

2020مايو  11 مكتب بنسيت ماسونز  التشييد  األستاذ / فيصل عطية   . 48  

2020مايو  11 مكتب بنسيت ماسونز  التشييد  السيد/ نيك توللي   . 49  

 التشييد  المهندس / طارق الجمال   . 50
 رئيس مجلس إدارة 

 شركة ريدكون للتعمير
2020مايو  11  

شريف نظمي المهندس /   . 51  التشييد  
 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 

سامكريت مهندسون ومقاولون   شركة  
2020مايو  11  

 التشييد  المهندس / محمد فؤاد    . 52
 الشريك اإلداري
Invest-gate 

2020مايو  17  

 التشييد  المهندس / خالد عباس   . 53
نائب وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات  

 العمرانية 
2020مايو  17  

ــ  وزير مفوض / تامر مصطفى   . 54  ــــــــــــــ
مستشار الوزير لشئون اإلستثمار 

 والشراكة مع القطاع الخاص 
 وزارة البيئة  

2020يونيو  3  

ــ  الدكتور / كريم مرسي    . 55 2020يونيو  3 وزارة البيئة  ــــــــــــــ  

 الدكتورة / عادلة رجب   . 56
السياحة والطيران  

 المدني 
إدارة شركة مصر للسياحة رئيس مجلس  2020يونيو  10   

57 .  
 النائب / أحمد السجيني 

 
 التشييد 

 رئيس لجنة اإلدارة المحلية 
 بمجلس النواب المصري

2020يونيو  11  
2021إبريل  26  

 التصدير  المهندس / خالد الميقاتي   . 58
 رئيس مجلس إدارة 

جمعية المصدرين المصريين  
Expolink 

2020يونيو  23  

 األستاذ / هشام توفيق    . 59
الصناعة والبحث  

 العلمي 
2020يونيو  29 وزير قطاع األعمال العام   

 السيدة / نيفين جامع    . 60
الصناعة والبحث  

 العلمي 
2020يوليو  5 وزيرة التجارة والصناعة   
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 التاريخ المنصب اللجنة اسم الضيف / المتحدث  م

ــ  األستاذة الدكتورة / هالة السعيد   . 61 2020يوليو  14 وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية ــــــــــــــــــــــ  

62 .  
وزير مفوض تجاري/ يونان  

 إدوارد  
 التصدير 
 النقل 

رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى  
 بدبى 

2020سبتمبر  10  

 السيد / محمود البستاكي   . 63
 التصدير 
 النقل 

2020سبتمبر  10 ممثل موانئ دبي العالمية   

ــ  األستاذ الدكتور/ محمود المتيني   . 64 2020سبتمبر  23 رئيس جامعة عين شمس  ــــــــــــــــــــــ  

ــ  االستاذ / ماجد فهمى عطية   . 65  ــــــــــــــــــــــ
 رئيس مجلس إدارة 

 بنك التنمية الصناعية 
2020سبتمبر  23  

 األستاذ الدكتور/عمر الحسيني   . 66
ــ   ــــــــــــــــــــــ

 التشييد 
 قسم التصميم والتخطيط العمراني 

جامعة عين شمس – كلية الهندسة   
2020أكتوبر  7  

2020ديسمبر  3  

ــ  األستاذ الدكتور/ أحمد الصباغ   . 67  ــــــــــــــــــــــ
 رئيس قسم  

 هندسة اإلنتاج 
جامعة عين شمس – كلية الهندسة   

2020أكتوبر  7  

ــ  الدكتور / ماجد غنيمة   . 68  ــــــــــــــــــــــ
 مدير مركز اإلبتكار  

IHUB جامعة عين شمس  -   
2020أكتوبر  7  

69 .  
 األستاذ الدكتور/  هشام تمراز 

 
ــ   ــــــــــــــــــــــ

 رئيس قسم هندسة  
 القوى واآلالت الكهربائية 

2020أكتوبر  7  

المستدامة التنمية   الدكتور / وائل الطناحي   . 70 2020نوفمبر  18 أمين عام المجلس الوطني للشباب    

71 .  
األستاذ الدكتور المهندس/  

 محمد مجاهد

لجنة تنمية الموارد  
البشرية والتعليم  
 والتدريب الفني 

2020نوفمبر  22 نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني   

72 .  
 األستاذ الدكتور/  
 محمد أيمن صالح 

ــ   ــــــــــــــــــــــ
 نائب رئيس جامعة عين شمس

 لشئون الدراسات العليا والبحوث
2020نوفمبر  24  

 األستاذ الدكتور/ أحمد جالل   . 73
ــ   ــــــــــــــــــــــ
 الزراعة والري

 عميد كلية الزراعة 
 جامعة عين شمس 

2020نوفمبر  24  
2021إبريل  6  

ــ  األستاذ الدكتور/ خالد قدري   . 74  ــــــــــــــــــــــ
 عميد كلية التجارة 
 جامعة عين شمس 

2020نوفمبر  24  

ــ  األستاذة الدكتورة/ نجوى بدر   . 75  ــــــــــــــــــــــ
 عميد كلية حاسبات ومعلومات 

 جامعة عين شمس 
2020نوفمبر  24  

ــ  األستاذة الدكتورة/شهيرة سمير  . 76  ــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي لقطاع العالقات الدولية  

 والتعاون األكاديمي 
 جامعة عين شمس 

2020نوفمبر  24  

ــ  األستاذ الدكتور/ مصطفى رفعت  . 77  ــــــــــــــــــــــ
 مدير إدارة التعاون الدولي  

 جامعة عين شمس 
2020نوفمبر  24  

 اإلستيراد والجمارك  األستاذ/ شحات الغتوري   . 78
رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب  

 رئيس مصلحة الجمارك المصرية
2020نوفمبر  25  

79 .  
الدكتور مهندس / محمد عبد  

 الرحمن 
 الطاقة 

رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية 
 المستهلك 

2020ديسمبر  3  
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 التاريخ المنصب اللجنة اسم الضيف / المتحدث  م

هــــاني خطـــاب االستاذ /   . 80  الطاقة  
رئيس قطاع تمويل الشركات الكبرى  

 بالبنك االهلي المصري 
2020ديسمبر  3  

2020ديسمبر  7 رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري  التصدير  وكيل أول وزارة/ أحمد مغاورى  . 81  

 التصدير  الدكتور / أشرف مختار   . 82
رئيس قطاعي اإلتفاقيات التجارية 

الخارجية والتجارة    
2020ديسمبر  7  

ــ  األستاذ / أيمن سليمان   . 83  ــــــــــــــــــــــ
 المدير التنفيذي 

 صندوق مصر السيادي 
2020ديسمبر  14  

 المهندس / محمد عبد الكريم   . 84
الصناعة والبحث  

 العلمي 
 المدير التنفيذي 

 مركز تحديث الصناعة 
2020ديسمبر  16  

 التشييد  الدكتورمهندس/ وليد عباس   . 85

معاون وزير اإلسكان والمرافق 
والمجتمعات العمرانية لشئون هيئة  

 المجتمعات العمرانية الجديدة 
والمشرف على قطاع التخطيط 

 والمشروعات بالهيئة 

2021يناير  27  

86 .  
األستاذ الدكتور/ حسين محمد 

 علي مشالي 
 الطاقة 

رئيس قسم هندسة القوى واآلالت 
 الكهربائية 

جامعة عين شمس – الهندسة كلية   
2021فبراير  16  

87 .  
األستاذ الدكتور/ وليد علي  

 سيف الختام 
 الطاقة 

األستاذ بقسم هندسة القوى واآلالت  
 الكهربائية 

جامعة عين شمس – كلية الهندسة   
2021فبراير  16  

88 .  
األستاذ الدكتور/ عمرو مجدي 

 عابدين 
 الطاقة 

المدرس بقسم هندسة القوى واآلالت  
 الكهربائية 

جامعة عين شمس – كلية الهندسة   
2021فبراير  16  

 الطاقة  الدكتور / محمد موسى عمران   . 89
 الرئيس التنفيذي

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية  
 المستهلك 

2021فبراير  16  

90 .  
األستاذة الدكتورة/ نجوى لطفي  

 بدر
 تكنولوجيا المعلومات 

 عميد كلية الحاسبات والمعلومات 
 جامعة عين شمس 

2021مارس  15  

 البنوك والبورصات  األستاذ / شريف البحيري   . 91
 العضو المنتدب  

 شركة مصر لالبتكار الرقمي )بنك مصر( 
2021يونيو  2  

 التشييد  المهندسة / نفيسة هاشم    . 92
وكيل أول وزارة اإلسكان والمرافق  
والمجتمعات العمرانية رئيس قطاع  

 اإلسكان والمرافق 
2021يونيو  14  

 البنوك والبورصات  األستاذ / شريف سامي    . 93
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي  

CIB 
2021يونيو  16  
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 30/6/2021الي  1/2020/ 1خالل الفترة من إجتماعات اللجان التخصصية 

 
 والجمارك  اإلستيراد أوالً: لجنة

  2020الفترة من  عقدت  لجنة اإلستيراد والجمارك برئاسة المهندس / خالد حمزة  إجتماعاً واحداً للجنة خالل  

" إجتماعات  كما هو مشار إليه في بند    التصدير  ة،باإلضافة إلى إجتماع مشترك مع لجن 2021إلى يونيو  

  لقاءات خارجية "  والمشاركة في لقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند    ،  اللجان التخصصية المشتركة "

 وذلك على النحو التالي:   " 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 25/11/2020 

  2020لسنة  207ارك الجديد رقم مقانون الج

وتأثيره المتوقع على القطاعات االقتصادية المختلفة 

 ومنها التصدير والنقل 

 :بحضور

 األستاذ/ شحات الغتوري 

رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتب رئيس  

 مصلحة الجمارك المصرية 

https://cutt.ly/WU6L2CH  

 

 والبورصات  البنوك ثانياً : لجنة

  2020الفترة من  ثالثة إجتماعات للجنة خالل  ،  برئاسة األستاذ / حسن حسين  عقدت لجنة البنوك والبورصات 

كما هو مشار    تنمية العالقات مع إفريقيا  –الطاقة    تيباإلضافة إلى إجتماع مشترك مع لجن،  2021إلى يونيو  

الصناعة    – التشييد  ، وندوة عامة بالتعاون مع لجان  " إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة "إليه في بند  

 وذلك على النحو التالي:   "ندوات عامة"مشار إليه في بند    كما هو  السياحة والطيران المدنى  – والبحث العلمي  

 المحضر / المرفقات  الموضوع التاريخ  م

1. 08/04/2020 

"دور القطاع المصرفي والبورصة في مواجهة 

 كورونا"

Zoom Meeting   

https://cutt.ly/cU6Djgy  

2. 02/06/2021 

" الشمول المالي والبنوك الرقمية وتأثير ذلك على 

 مجتمع االعمال المصري" 

 بحضور:

 األستاذ / شريف البحيري 

 العضو المنتدب  

 شركة مصر لالبتكار الرقمي )بنك مصر( 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/lU6CKNw  

3. 16/06/2021 

" التعرف على صناديق االستثمار العقاري وكافة 

 المعوقات التي تواجهها والحلول المقترحة لذلك" 

 بحضور:

 األستاذ / شريف سامي  

 CIBرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/tU6VmYp  

https://cutt.ly/WU6L2CH
https://cutt.ly/cU6Djgy
https://cutt.ly/lU6CKNw
https://cutt.ly/tU6VmYp
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 البيئة  ثالثاً : لجنة

إلى يونيو    2020الفترة من  للجنة خالل    إجتماعاً واحداً عقدت لجنة البيئة برئاسة الدكتور / علي القريعي   

 على النحو التالي: وذلك ،  2021

 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 21/01/2020 

" آليات النهوض ببحيرة قارون ،والفرص المتاحة  

 لمجتمع األعمال لإلستثمار بها " 

 بحضور:

 المهندس / أيمن محمود 

 مدير عام منطقة وادي النيل 

  بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

https://cutt.ly/9U6PWOB  

 

 

 اإلقتصادية رابعاً : لجنة التشريعات 

الفترة من  للجنة خالل    إجتماعاً واحداً برئاسة المستشار / محمود فهمي   اإلقتصادية    لجنة التشريعات   عقدت 

يونيو    2020 لجن،  2021إلى  مع  مشترك  إجتماع  إلى  بند    الطاقة  ة،باإلضافة  في  إليه  مشار  هو  " كما 

 وذلك على النحو التالي:  إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة "

 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 02/03/2020 
" قانون التأمينات اإلجتماعية والمعاشات الجديد رقم  

 " 2019لسنة  148
https://cutt.ly/UU6Sy4g  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/9U6PWOB
https://cutt.ly/UU6Sy4g
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 التشييد  خامساً : لجنة
ً   سبعة عشر/ فتح هللا فوزي    المهندس  عقدت لجنة التشييد برئاسة إلى    2020الفترة من  خالل  للجنة     إجتماعا

كما هو مشار إليه في  المشروعات الصغيرة والمتوسطة  مع لجنة  إجتماع مشترك    ،باإلضافة إلى،  2021يونيو  

والمشاركة في تنظيم ندوة عامة بالتعاون مع لجان   ،" إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة "د ــــــــــبن

ندوات "مشار إليه في بند    كما هو  السياحة والطيران المدنى  –الصناعة والبحث العلمي    –  البنوك والبورصات

"إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات للجنة  كما هو مشار إليه في بند   امجموعة عمل  ل  ينإجتماع،و"عامة

 وذلك على النحو التالي: ،  مصغرة "

 
 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 01/03/2020 

" التحديات التي تواجه المقاول المصري حيال تصدير  
المقاوالت إلى السوق اإلفريقي والعمل على إنهاء تلك  

 التحديات بشكل جاد " 

 : بحضور
 المهندس / حسن عبد العزيز  

 رئيس االتحاد اإلفريقى لمقاولى التشييد والبناء 
 والمهندس / محمد سامي سعد 

   رئيس اإلتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

https://cutt.ly/FU6AK8n  

2. 01/04/2020 

" أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الشركات  
 العقارية" 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/BU6SlJ0  

3. 05/04/2020 

" أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على صناعة 
 المقاوالت" 

 بحضور:
 المهندس / محمد سامي سعد  

   رئيس اإلتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/RU6SCjo  

4. 11/05/2020 

علي قطاع   19-"اآلثار القانونية لفيروس كوفيد
 الجلسة االولي"  –المقاوالت في مصر  

مكتب االبراشى ودرماركار ومكتب   بالتعاون مع
 بينسنت ماسونز للمحاماه 

Zoom Meeting 

 

https://cutt.ly/bU6GEuL  

5. 17/05/2020 

مائدة مستديرة إلكترونية بالتعاون مع إنفستجيت  
Invest-Gate 

 سوق العقارات الذكي : حول
 تحت عنوان : 

 "  19 –" سوق العقارات الذكي وسط أزمة كوفيد 
 

https://cutt.ly/0U6GIAR  

6. 04/06/2020 

  ، 2020لسنة  181"قرار وزير التنمية المحلية رقم 
  –وتأثيره على قطاع التشييد ) التطوير العقاري 

 المقاوالت ....(" 
Zoom Meeting 

 

https://cutt.ly/GU6Hcw3  

 

 

https://cutt.ly/FU6AK8n
https://cutt.ly/BU6SlJ0
https://cutt.ly/RU6SCjo
https://cutt.ly/bU6GEuL
https://cutt.ly/0U6GIAR
https://cutt.ly/GU6Hcw3
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 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

7. 11/06/2020 

" اآلثار المتوقعة لقرار السيد وزير التنمية المحلية رقم  
على قطاع التشييد والبناء   2020لسنة  181

 والقطاعات اإلقتصادية المرتبطة به"
 بحضور:

 رئيس لجنة اإلدارة المحلية  -النائب/ أحمد السجيني  
 المصريبمجلس النواب  

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/jU6HSLD  

8. 21/09/2020 

" إستراتيجية عمل اللجنة خالل المرحلة القادمة في 
وإشتراطات البناء في ظل تغير الخريطة العمرانية 
 مصر " 

https://cutt.ly/4U6KYTA  

9. 04/11/2020 

إجتماع لجنة التشييد مع كلية الهندسة بجامعة عين 
 شمس

 بحضور:
لجنة من العاملين والمعنيين بقطاعات  ال ممثلي  

ممثلي  مواد البناء مع  -المقاوالت   -التطوير العقاري 
 بالكلية   االقسام المناظرة

 بمقر كلية الهندسة 

https://cutt.ly/hU6LaFA  

10. 18/11/2020 
 " التحديات التي يواجهها القطاع العقاري"

Zoom Meeting 
https://cutt.ly/AU6LxiC  

11. 09/12/2020 

فرص التعاون بين :كلية الهندسة بجامعة عين شمس  
وبنك التنمية الصناعية مع العاملين بقطاع التشييد  

 والبناء من أعضاء الجمعية
 بحضور:

 الحسيني ر  عم األستاذ الدكتور/
 الهندسة بجامعة عين شمس وكيل كلية  

https://cutt.ly/yU6ZHbM  

12. 27/01/2021 

" خطة وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات  
العمرانية لتحقيق أهداف الدولة في تدشين ثالث مدن  

عمرانية جديدة، ورؤية الوزارة حول زيادة حجم  
االستثمارات في القطاع العقاري، ودور مجتمع 

 األعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك " 
 بحضور:

 الدكتورمهندس/ وليد عباس 
معاون وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  

 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ئون لش
   والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/8U6X8TD  

13. 24/03/2021 

" المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى لمحدودى  
مليار جنيه بفائدة   100ومتوسطى الدخل والتي تبلغ  

التي تم اإلعالن عنها مؤخراً، ورؤية وتوصيات   3%
وكيفية اإلستفادة منها مجتمع األعمال حول المبادرة  

 فيما يخص قطاع التشييد والبناء "
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/NU6Cz1J  

 

 

 

https://cutt.ly/jU6HSLD
https://cutt.ly/4U6KYTA
https://cutt.ly/hU6LaFA
https://cutt.ly/AU6LxiC
https://cutt.ly/yU6ZHbM
https://cutt.ly/8U6X8TD
https://cutt.ly/NU6Cz1J
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 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

14. 26/04/2021 

  Invest-Gateحلقة نقاشية بالتعاون مع إنفستجيت 

 الحوار و المناقشة حول:بهدف فتح باب  
 " االشتراطات البنائية الجديدة "  

 :بحضور
 النائب/ أحمد السجيني  

 رئيس لجنة اإلدارة المحلية 
 بمجلس النواب المصري

 

https://cutt.ly/CU6CUQD  

15. 14/06/2021 

   Invest-Gateمائدة مستديرة إلكترونية بالتعاون مع 
 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول : 

"مقترحات تعديل قانون إتحاد الشاغلين" )الحفاظ على   
 الثروة العقارية( 

 بحضور
 المهندسة / نفيسة هاشم  

وكيل أول وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات  
 اإلسكان والمرافق العمرانية رئيس قطاع  
 

https://cutt.ly/FU6Vfmr  

16. 20/06/2021 

" فرص تصدير الخدمات اإلستشارية لألسواق  
 اإلفريقية وكيفة تعظيمها والنهوض بها"

Zoom Meeting 

 

https://cutt.ly/ZU6VRFl  

17. 28/06/2021 

" مالحظات المطورين العقاريين لتعديل مواد قانون  
الفصل    البناء )باب الحفاظ علي الثروة العقارية (

 األول "تنظيم اتحاد الشاغلين" 
 

https://cutt.ly/FU6VHeH  

 
 

 التصدير سادساً : لجنة
إلى يونيو    2020الفترة من  عقدت لجنة التصدير برئاسة المهندس / مصطفى النجاري خمسة إجتماعات للجنة  خالل  

" إجتماعات  كما هو مشار إليه في بند  والنقل    والجماركان اإلستيراد  مع لج  ينمشترك  ينإلى إجتماعباإلضافة  ،  2021

"إجتماعات مجموعة عمل  وإجتماع مجموعة عمل للجنة  كما هو مشار إليه في بند     اللجان التخصصية المشتركة "

 وذلك على النحو التالي:  ولقاءات مصغرة "

 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 11/04/2020 

المغرب ( كنموذج لما يحدث  -وضع أسواق : ) اليونان " 
حالياً وفق الظروف الحالية و المتوقعة بسبب تأثيرات  

، و مدى إحتياج األسواق في -Covid 19تداعيات فيروس 
 "مرحلة ما بعد كورونا

 بحضور:
 الوزير المفوض التجاري / منال عبد التواب  

 السفارة المصرية باليونان  رئيس المكتب ب
 الوزير المفوض التجاري / أحمد شوقي عياد 

 رئيس المكتب اإلقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية بالمغرب  

Zoom Meeting 

 

https://cutt.ly/EU6D5q1  

https://cutt.ly/CU6CUQD
https://cutt.ly/FU6Vfmr
https://cutt.ly/ZU6VRFl
https://cutt.ly/FU6VHeH
https://cutt.ly/EU6D5q1
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 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

2. 29/04/2020 

أسبانيا (   -وضع أسواق : )الواليات المتحدة األمريكية 
كنموذج لما يحدث وفق الظروف الحالية والمتوقعة بسبب  

،ومدى إحتياج  COVID-19تأثيرات تداعيات فيروس 
 األسواق في مرحلة ما بعد كورونا.

 :ربحضو
 الوزير المفوض التجاري / علي الليثي

 التجاري المصري بنيويورك مكتب التمثيل رئيس 
 المستشار التجاري / نهى صالحو
 مكتب التمثيل التجاري المصري بمدريد رئيس 

 Zoom Meeting 

https://cutt.ly/XU6Gq8G  

3. 14/06/2020 

مدى تأثر بعض القطاعات التصديرية بعد مرور ثالثة " 
 -19-اإلغالق العالمي تأثراً بفيروس كوفيدشهور من بدء 

إستمرار التعاون بين الحكومة والقطاعات التصديرية خالل  
الت  زالفترة السابقة ومدى إمكانية إزالة التحديات التي ما

اآلليات الجديدة المتوقعة في التواصل التجاري   - عالقة
مستقبالً ونشاط المعارض والتجمعات التجارية خالل فترة  

 "افي من جائحة كوروناالتع
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/EU6HLRR  

4. 23/06/2020 

مع جمعية المصدرين المصريين بالتعاون لجنة الإجتماع 
Expolink   

الستعراض: "كيفية النهوض بالصادرات المصرية في ظل  
التحديات التي تواجه العملية  جائحة كورونا مع مناقشة كافة 
أهم   - رؤية في هذا الشأن الالتصديرية وكيفية مواجهتها و

الخدمات اإللكترونية التى ستقدمها جمعية المصدرين 
 إكسبولينك خالل الفترة القادمة ( -المصريين 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/yU6JHOY  

5. 07/12/2020 

" إنتشار الموجه الثانية لجائحة فيروس كورونا و تأثيرها  
المتوقع على حجم الصادرات المصرية ،واآلليات المطلوبة  

 لمواجهة ذلك وحسن اإلستعداد له " 
 بحضور:

 وكيل أول وزارة / أحمد مغاورى
 رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري 

 والدكتور / أشرف مختار 
 اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية رئيس قطاعي 

https://cutt.ly/vU6ZRhM  

 سابعاً : لجنة التنمية المستدامة 

   2020الفترة من  خالل إجتماعين للجنة عقدت لجنة التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة / نيفين عبد الخالق 
 وذلك على النحو التالي:   ،2021إلى يونيو  

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 09/04/2020 

"دور التنمية المستدامة في تخفيف حدة اآلثار السلبية  
 لفيروس كورونا على الشركات وضمان إستدامتها " 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/xU6DEuG  

2. 18/11/2020 

“ وضع أهم أسس وقواعد تطبيق التدريب لطلبة 
الجامعات ،بهدف تعميم هذه القواعد وتطبيقها في 
برامج التدريب الخاصة بشركات األعضاء ،بما  

يضمن حصول طلبة الجامعات على القدر المطلوب  
 التدريب المهني المناسب لسوق العمل" من 

https://cutt.ly/5U6LnNy  

 

https://cutt.ly/XU6Gq8G
https://cutt.ly/EU6HLRR
https://cutt.ly/yU6JHOY
https://cutt.ly/vU6ZRhM
https://cutt.ly/xU6DEuG
https://cutt.ly/5U6LnNy
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 الزراعة والري ثامناً : لجنة

خالل    عقدت  دياب  عالء   / المهندس  برئاسة  والري  الزراعة  من  لجنة  يونيو    2020الفترة    2021إلى 
"إجتماعات مجموعة  إجتماع مجموعة عمل للجنة  كما هو مشار إليه في بند   إجتماعين للجنة ، باإلضافة إلى  

 .لقاءات خارجية ""  ولقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند  ، عمل ولقاءات مصغرة "

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 17/06/2020 

اللجنة التي تم توجيهها إستعراض كافة توصيات "
وزير   -مؤخراً إلى كٍل من : )رئيس مجلس الوزراء 

وزير الري والموارد   –الزراعة وإستصالح األراضي 
تأثير جائحة فيروس كورونا على القطاع    - المائية (

إقتراح خطة عمل والموضوعات    -الزراعي في مصر 
 التي تهم اللجنة لتناولها خالل الفترة القادمة (

https://cutt.ly/TU6JvN1  

2. 16/03/2021 

مناقشة  -التعاون مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس "
مفتوحة حول األوضاع الراهنة للقطاع الزراعي  

ومقترحات الحضور حول دور اللجنة خالل الفترة  
 " المقبلة للنهوض به

https://cutt.ly/sU6Cgpj  

 

 السياحة والطيران المدني تاسعاً : لجنة

الفترة من  إجتماعات خالل    خمسة  فاروق ناصر،  / عقدت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة الدكتور  
يونيو    2020 بند  ،  2021إلى  في  إليه  مشار  هو  كما  لقاء خارجي  في  المشاركة  إلى  لقاءات  "باإلضافة 

 وذلك على النحو التالي:   "  خارجية 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 04/02/2020 

خطة وزارة السياحة واآلثار لدفع وتنشيط حركة السياحة  
الوافدة إلى مصر خالل الفترة القادمة، ودور مجتمع  

 األعمال المصري للمساهمة في تحقيق ذلك"  
 حول : مع إلقاء الضوء 

توصيات اللجنة للنهوض بالقطاع ، تمهيداً لعرضها على  
 القادمةالسيد وزير السياحة واآلثار خالل الفترة القريبة 

 بحضور:
 الدكتورة / غادة شلبي 

 ر نائب وزير السياحة واآلثا

https://cutt.ly/KU6PMVL  

2. 02/04/2020 
" إستعراض كيفية الحد من اآلثار الناتجة عن أزمة 

  فيروس كورونا على القطاع السياحي "
https://cutt.ly/sU6SQCk  

3. 10/06/2020 

" كيفية الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية ،  
وآليات اعداد وتجهيز انظمتها من الداخل لضمان  
جاهزيتها في مواجهة متطلبات فترة ما بعد جائحة 

 Zoom Meetingفيروس كورونا "

https://cutt.ly/QU6HUD
B  

4. 27/10/2020 

" كافة الموضوعات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة  
في مصر ،وذلك تمهيداً لعرضها على الدكتور/ خالد  

وزير السياحة واآلثار خالل اللقاء المزمع عقده   – العناني 
 الفترة القريبة القادمة   على شرف وبحضور سيادته خالل

https://cutt.ly/FU6Luyz  

5. 03/06/2021 

" خطة عمل اللجنة خالل الفترة القادمة في ظل بدء 
إستئناف النشاط السياحي وفتح خطوط الطيران  

والمطارات الدولية والتقليل من حدة اإلجراءات المشددة  
 للسياحة العالمية " 

https://cutt.ly/zU6CBuf  

https://cutt.ly/TU6JvN1
https://cutt.ly/sU6Cgpj
https://cutt.ly/KU6PMVL
https://cutt.ly/sU6SQCk
https://cutt.ly/QU6HUDB
https://cutt.ly/QU6HUDB
https://cutt.ly/FU6Luyz
https://cutt.ly/zU6CBuf
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 العلمي  والبحث  الصناعة عاشراً : لجنة
خالل للجنة    ستة إجتماعات المهندس / مجد الدين المنزالوي  برئاسة    لجنة الصناعة والبحث العلمي  عقدت 

كما هو    تكنولوجيا المعلومات مشترك مع لجنة    باإلضافة إلى إجتماع  ،2021إلى يونيو    2020الفترة من  

وثالث ندوات عامة تم تنظيمها بالتعاون مع    ،" إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة "مشار إليه في بند  

باإلضافة إلى إجتماع مجموعة عمل للجنة  كما هو  ،    " ندوات عامة" لجان أخرى كما هو مشار إليه في بند  

 مشار إليه في بند   

 وذلك على النحو التالي:، " إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة"

 
 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 24/02/2020 

"اآلثار اإلقتصادية الناتجة عن تباطؤ اإلنتاج الصناعي  

النتشار فيروس كورونا وأثر  في دولة الصين كنتيجة 

ذلك على الصناعة المصرية والقطاعات اإلقتصادية 

 والتجارية المرتبطة بها 
 " الصناعة المصرية بين الماضي والحاضر والمستقبل " 

" كافة المستجدات التي يشهدها اإلستثمار الصناعي  

 خالل الفترة الراهنة وأثر ذلك على اإلقتصاد المصري " 

 بحضور:

 محمد عبدالوهاب   /الدكتور 

 وزير الصناعة األسبق  

 واألستاذ / محسن عادل   

   رئيس الهيئة العامة لإلستثمار والمناطق الحرة السابق

https://cutt.ly/0U6Aksu  

2. 06/04/2020 

" رؤية الصناعة حول تخفيف حدة آثار توابع فيروس  
القطاع في ظل القرارات اإلقتصادية  كورونا على 

االخيرة" مع إلقاء الضوء على حزمة القرارات  
 الحكومية األخيرة وتأثيرها على القطاع الصناعي 

 بحضور:
 المهندس / محمد السويدي   

  رئيس إتحاد الصناعات المصرية
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/nU6S0pj  

3. 22/04/2020 

" تداعيات جائحة كورونا ... كيفية التعامل معها ... 
 التحديات والفرص" 

 : بحضور
 الدكتور مهندس/ أحمد فكري عبد الوهاب  

رئيس المجلس اإلستشاري لعميد كلية إدارة األعمال  
 ةاألمريكية في القاهر بالجامعة  

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/pU6F1Vc  

4. 17/06/2020 

إستعراض تأثيرات ما بعد كورونا على القطاع وكيفية 
 الحد من آثارها :

تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة  
القيمة المضافة للمنتج  فيروس كورونا وكيفية زيادة  

المصري والنهوض بالصادرات )تمهيداً الستعراض  
 ذلك خالل لقاء اللجنة مع وزيرة التجارة الصناعة (
آليات التعاون والشراكة بين شركات قطاع األعمال 

وشركات القطاع الخاص ومجتمع األعمال المصري  
لتحقيق أهداف الدولة فيما يخص المشاريع الصناعية 

،بما يسهم في النهوض بالصناعة المصرية   المشتركة

https://cutt.ly/SU6JR7f  

https://cutt.ly/0U6Aksu
https://cutt.ly/nU6S0pj
https://cutt.ly/pU6F1Vc
https://cutt.ly/SU6JR7f
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وفتح أسواق جديدة للشركات والمنتجات المصرية في 
األسواق الخارجية وتعزيز الجهود لتوفير سلسلة  
متكاملة من الخدمات للنهوض بالتجارة الخارجية  

)تمهيداً الستعراض ذلك خالل لقاء اللجنة مع وزير 
 قطاع األعمال العام (. 

Zoom Meeting 

5. 16/12/2020 

" خطة تطوير برامج تحديث الصناعة والدور الذي  
يقدمه المركز لمساندة الصناعات المغذية والبحوث  

 والتطوير " 
 بحضور:

 المهندس / محمد عبد الكريم  
 مركز تحديث الصناعة  -المدير التنفيذي 

https://cutt.ly/fU6Xqt5  

6. 08/06/2021 

" كافة النقاط التي ناقشتها اللجنة مع لجنة الصناعة 
بمجلس الشيوخ حول قانون تفضيل المنتج المحلي،  
والخروج بتوصيات اللجنة حول القانون المشار إليه  

الصناعة بمجلس الشيوخ تمهيداً لعرضها على لجنتي 
 ومجلس النواب المصري" 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/UU6Vumw  

 الطاقة حادي عشر : لجنة
إلى يونيو    2020الفترة من خالل  ستة إجتماعات للجنة  أسامة جنيدي  /    المهندسبرئاسة  الطاقة    عقدت لجنة

" إجتماعات  كما هو مشار إليه في بند    مع لجان تخصصية أخرى  ينمشترك   ينباإلضافة إلى إجتماع  ،2021

لقاءات  "  لقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند  2المشاركة خالل عدد و  ، اللجان التخصصية المشتركة "

 وذلك على النحو التالي:، خارجية "

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 20/01/2020 

" الدراسات التي تجريها الحكومة حالياً لتخفيض  
أسعار الكهرباء والطاقة على المصانع واألثر  

 المتوقع لذلك على القطاعات اإلقتصادية المختلفة " 

https://cutt.ly/mU6PqPG  

2. 07/04/2020 

تداعيات جائحة فيروس  إستعراض ومناقشة "  
كورونا و آثارها االقتصادية على المستثمرين في  

قطاع انتاج و توزيع الطاقة ،وكذلك المستهلكين في  
القطاعات االقتصادية المختلفة )سياحة/صناعة /  

 زراعة / تجاري .. الخ ( " 
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/sU6DesJ  

3. 15/06/2020 

إستعراض كافة التوصيات التي تقدمت بها اللجنة   "
خالل الفترة الماضية / التعرف على مقترحات السادة  

الحضور حول كيفية تجاوز الشركات العاملة في  
نا  قطاع الطاقة بمصر لتداعيات جائحة فيروس كورو
 في ظل التطورات اإلقتصادية المحلية والعالمية ( 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/BU6JfjW  

4. 03/12/2020 

" آخر المستجدات والتطورات التي شهدها قطاع  
الكهرباء والطاقة مؤخراً )القوانين الخاصة بالقطاع  

 اإلنتاج والتوزيع .... إلخ ( " قواعد تنظيم   –

 : بحضور
 الدكتور مهندس / محمد عبد الرحمن 

 رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 

https://cutt.ly/eU6ZcAB  

https://cutt.ly/fU6Xqt5
https://cutt.ly/UU6Vumw
https://cutt.ly/mU6PqPG
https://cutt.ly/sU6DesJ
https://cutt.ly/BU6JfjW
https://cutt.ly/eU6ZcAB
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عدد من ممثلي القطاع المصرفي من مسئولي  و
 ملف الطاقة  

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

5. 16/02/2021 

"اآلليات والخطوات التنفيذية لتفعيل أوجه التعاون 
المشتركة بين لجنة الطاقة بالجمعية وقسم هندسة  

القوى واآلالت الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين 
 شمس" 

 بحضور:
ممثلي قسم هندسة القوى واآلالت الكهربائية بكلية   

 مسجامعة عين ش  –الهندسة 
 رئيس القسم   –أ.د. / حسين محمد علي مشالي 

 األستاذ بالقسم -أ.د. وليد علي سيف الختام 
 المدرس بالقسم  -أ.د. عمرو مجدي عابدين 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/mU6CeaL  

6. 01/06/2021 

  2021الثاني لعام " خطة عمل اللجنة خالل النصف  
،وأهم األفكار والموضوعات المقترحة للمناقشة  

 خالل الفترة القادمة "
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/sU6CSHL  

 المالية :   ثاني عشر : لجنة
 9( والمهندس / مهند طه خالد )منذ  2021طه خالد )حتى فبراير /  برئاسة الدكتور  المالية عقدت لجنة

المشاركة  باإلضافة إلى ،2021إلى يونيو  2020الفترة من  خالل إجتماعين للجنة  ....(  - 2021مايو  

 وذلك على النحو التالي: ، لقاءات خارجية ""  لقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند خالل 
 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 09/04/2020 

" اآلثار السلبية ألزمة فيروس كورونا على القطاع  
 المالي والضريبي والحلول المقترحة لتالفيها " 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/1U6DPbI  

2. 25/11/2020 

بإصدار قانون   2020لسنة   206القانون رقم 
 اإلجراءات الضريبية الموحد 

 برئاسة المهندس/ علي عيسى 
 رئيس الجمعية 

 حضور بو
 المهندس/ مهند طه خالد 
 واألستاذ/ مصطفى مكرم 

  خبيري الضرائب وعضوي الجمعية

https://cutt.ly/QU6Ze3g  

 

 النقل  ثالث عشر : لجنة

للجنة خالل    لجنة عقدت   إلى يونيو    2020الفترة من  النقل  برئاسة األستاذ / عادل اللمعي إجتماعاً واحداً 
إلى  2021 باإلضافة  بند    مع لجان تخصصية أخرىإجتماع مشترك  ،  إليه في  "إجتماعات كما هو مشار 

"   مشار إليه في بند لقاء خارجي كما هو  المشاركة خالل    باإلضافة إلى،    اللجان التخصصية المشتركة "

" إجتماعات مجموعة عمل  إجتماع مجموعة عمل للجنة  كما هو مشار إليه في بند   و  ،  لقاءات خارجية "

رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقناة السويس  ، وعشاء عمل على شرف وبحضور    "ولقاءات مصغرة
   وذلك على النحو التالي:  " عشاءات عمل ومؤتمرات" كما هو مشار إليه في بند 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

https://cutt.ly/mU6CeaL
https://cutt.ly/sU6CSHL
https://cutt.ly/1U6DPbI
https://cutt.ly/QU6Ze3g
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 05/04/2020 

" تداعيات أزمة فيروس كورونا على قطاع النقل  
 واللوجيستيات وكيفية الحد منها "

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/HU6SOzG  

 رابع عشر : لجنة تكنولوجيا المعلومات :  
الفترة من  خالل  أربعة إجتماعات للجنة    حسانين توفيق  برئاسة األستاذ /    تكنولوجيا المعلومات   عقدت لجنة

كما هو مشار إليه في بند   مع لجان تخصصية أخرىإجتماع مشترك    باإلضافة إلى ،  2021إلى يونيو    2020

كما هو  توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية إتصال    و ،  التخصصية المشتركة ""إجتماعات اللجان  

"    لقاء خارجي كما هو مشار إليه في بند ،  "لقاءات توقيع بروتوكوالت تعاون مشتركة    "مشار إليه في بند  
 وذلك على النحو التالي:  لقاءات خارجية " 

 
 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 08/04/2020 

أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الشركات   "
العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتنسيق مع 

منظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحات لدعم  
دور شركات تكنولوجيا  و  - شركاتنا الوطنية

المعلومات لتقديم مقترحات لدعم باقي القطاعات في  
 مجابهة تلك التداعيات. 
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/TU6DvzY  

2. 03/06/2020 

متطلبات تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات بجمعية 
رجال األعمال المصريين، والخطوات التنفيذية 

 المطلوبة لتحقيق ذلك " 
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/DU6GHO2  

3. 22/12/2020 

التعرف على موقف تطوير وتحديث إدارة تكنولوجيا  
استعراض   -المعلومات باإلدارة التنفيذية للجمعية 

مقترحات لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية لتفعيل  
 -بروتوكول التعاون المشترك مع جامعة عين شمس 

)البنك   EBRDمتابعة آليات التعاون المشتركة مع 
( في قطاع لتنميةإلعادة األعمار وااألوروبي 

وضع اآللية   -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
المناسبة للتعاون المثمر بين أعضاء لجنة تكنولوجيا  
المعلومات وأعضاء اللجان التخصصية األخرى  

 بالجمعية 
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/gU6XKBq  

4. 16/06/2021 

متابعة تنفيذ أعمال تطوير إدارة تكنولوجيا  
دراسه مقترح عقد لقاء مع  -المعلومات بالجمعية 

عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس  
لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك فيما يخص  

التفاعل  آليات تشجيع أعضاء الجمعية على    -القطاع 
مع لجنة تكنولوجيا المعلومات، وموافاتها بكافة 

متطلباتهم فيما يخص القطاع من )خدمات، حلول  
إستعراض بعض    -عملية، أدوات، ...إلخ( 

 الموضوعات المقترحة لعقد لقاءات إلكترونية 
Zoom Meeting 

https://cutt.ly/LU6Vlpq  

 

 

https://cutt.ly/HU6SOzG
https://cutt.ly/TU6DvzY
https://cutt.ly/DU6GHO2
https://cutt.ly/gU6XKBq
https://cutt.ly/LU6Vlpq
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 لجنة تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب الفني خامس عشر: 
أكتوبر    28)منذ    لدكتور/ محمد حلمي هاللابرئاسة    تنمية الموارد البشرية والتعليم والتدريب الفني   عقدت لجنة

 ، وذلك على النحو التالي:  2021إلى يونيو   2020الفترة من  خالل إجتماعاً واحداً للجنة ( 2020

 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 22/11/2020 

مناقشة أهمية تطوير التعليم الفني لدعم االقتصاد  
 الوطني 
 بحضور

 محمد مجاهد األستاذ الدكتور المهندس/
   نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني 

https://cutt.ly/CU6LUfz  

 
 سادس عشر: إجتماعات اللجان التخصصية المشتركة

إلى يونيو   2020الفترة من بين عدد من اللجان التخصصية  بالجمعية خالل  ةمشترك ات إجتماع ستة تم عقد 
 : ، وذلك على النحو التالي2021

 
 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 24/02/2020 

 التصدير   –إجتماع مشترك للجنتي اإلستيراد والجمارك 

 مع: رئيس مصلحة الجمارك المصرية 
ما قامت به مصلحة الجمارك المصرية "لمناقشة: 

لتطوير العمل الجمركي بهدف تحسين مركز مصر في  
تصديراً(، وإلقاء مؤشر التجارة الخارجية )إستيراداً و  

الضوء على آليات إنضمام المتعاملين مع الجمارك  
 ائد اقتصادية" ولبرنامج الفاعل اإلقتصادي وما له من ف

 برئاسة كٍل من:
 اإلستيراد والجمارك  رئيس لجنة –م. خالد حمزة 

 التصدير  رئيس لجنة -م. مصطفى النجاري 
 وبحضور: 

 األستاذ / السيد كمال نجم
 وكيل أول وزارة المالية  

 رئيس مصلحة الجمارك المصرية

https://cutt.ly/qU6AWe0  

2. 25/02/2020 

إجتماع مشترك للجنتي التشييد والمشروعات الصغيرة  
   والمتوسطة بالتنسيق مع جمعية مالئكة األعـمـال

استخدام التكنولوجيا الحديثة  إلستعراض ومناقشة: " 
والتحول الرقمي في صناعة التطوير العقاري و إدارة  

 إتحاد الشاغلين " 

 برئاسة كٍل من:
 م. فتح هللا فوزي  

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التشييد 
 و م. حسن الشافعي

والمشروعات  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 
 الصغيرة والمتوسطة 

 وبحضور 

https://cutt.ly/iU6AOiY  

https://cutt.ly/CU6LUfz
https://cutt.ly/qU6AWe0
https://cutt.ly/iU6AOiY
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 مجموعة من الشركات الناشئة والمتخصصة في مجال الرقمنة 
 

   

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

3. 08/03/2020 

  التشريعات اإلقتصادية -لجنتي الطاقة لإجتماع مشترك 
بغرض مناقشة وإستعراض : " التعديالت المقترحة  

على بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم  
والخاصة بتشديد العقوبات والغرامات   2015لسنة  87

على ارتكاب بعض األفعال المخالفة في مجال أنشطة  
 الكهرباء " 

 تم إلقاء الضوء على:  كما
ن تطبيق آلية " توصيات لجنة الطاقة بالجمعية بشأ 

تسعير مرنة للغاز المستخدم في المصانع وخاصة  
 المصانع كثيفة االستهالك للغاز " 

 برئاسة كٍل من:
 المستشار. محمود فهمي  

 التشريعات اإلقتصاديةرئيس لجنة 
 رئيس لجنة الطاقة - م. أسامة جنيدي

https://cutt.ly/4U6Ssya  

4. 15/04/2020 

  -إجتماع مشترك للجنتي الصناعة والبحث العلمي 
 تكنولوجيا المعلومات باإلشتراك مع جمعية إتصال 

: " الثورة الصناعية الرابعة: تنافسية أذكى ،   بعنوان
 وفرص ال تعوض "

 برئاسة كٍل من:
 م. مجد الدين المنزالوي 

الصناعة والبحث  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 
 العلمي

 أ.حسانين توفيق 
 تكنولوجيا المعلوماترئيس لجنة 

 وبحضور : 
 المهندس / حسام الجمل   

 "  IKENالعضو المنتدب لشركة " 
  Zoom Meeting وممثلي جمعية إتصال

https://cutt.ly/0U6FAHa  

5. 10/09/2020 

شركة التصدير مع  -إجتماع مشترك للجنتي النقل  
 موانئ دبي العالمية 

حول : جواز السفر اللوجستي العالمي وكيفية اإلستفادة  
يقدمها ومنها : تنمية التبادل  من أهم الخدمات التي 

التجاري من خالل تسهيل حركة البضائع بين الموانئ  
تعزيز التعاون مع كبرى  - التابعة لموانيء دبي العالمية 

الجهات العالمية لتحسين كفاءة وقيمة التجارة متعددة  
تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة مع  -الوسائط 

يا لوكالء الشحن  تخفيض التكاليف من خالل منح مزا
 والمصدرين على وجه الخصوص.

 بحضور:
 الوزير مفوض تجاري / يونان إدوارد  

 رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بدبى 
 والسيد / محمود البستاكي 
 ممثل موانئ دبي العالمية 

https://cutt.ly/yU6KczM  

https://cutt.ly/4U6Ssya
https://cutt.ly/0U6FAHa
https://cutt.ly/yU6KczM
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 Zoom Meeting 

 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

6. 21/06/2021 

البنوك والبورصات   –لجان ) الطاقة لمشترك  إجتماع
 تنمية العالقات مع إفريقيا(  –

 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول : 
الترويج لفرص االستثمار المصرية في قطاع الطاقة  

إلقاء الضوء على   وبالخارج وخاصة بالقارة اإلفريقية 
كافة البنوك ومؤسسات التمويل الدولية التي يمكن  

اإلستفادة منها لتمويل اإلستثمارات المصرية في قطاع  
 Zoom Meeting الطاقة بالخارج

https://cutt.ly/BU6VPNX  

 سابع عشر: عشاءات عمل ومؤتمرات 
بتنظيم    2021إلى يونيو    2020الفترة من  بالجمعية خالل    والعالقات الحكومية  اللجان التخصصية   قطاعقام  

،وذلك على النحو    اإلقتصادية بقناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة  بحضور  و  عمل على شرف    ءعشا

 التالي: 
 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 26/02/2020 

لجنة النقل على شرف وبحضور  نظمته عشاء عمل  
 رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقناة السويس 

إلستعراض ومناقشة : " كافة التطورات التي  
اإلقتصادية بقناة السويس مؤخراً  شهدتها المنطقة 

والخطة المستقبلية للنهوض بها وفرص اإلستثمار 
المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجيستيات  

 وسبل مشاركة مجتمع االعمال المصري" 
 بحضور:

 محمد يحيى زكي   /المهندس 
  رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقناة السويس

 كارلتون نايل ريتز بفندق 

https://cutt.ly/TU6MQMq  

 ثامن عشر: ندوات عامة 
الفترة من  عامة خالل    ندوات   ست والعالقات الحكومية بالجمعية بتنظيم وعقد  التخصصية  قام قطاع اللجان  

 التالي: على النحو وذلك  ،2021إلى يونيو   2020
 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 29/06/2020 

ندوة إلكترونية نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي  
 وزير قطاع األعمال العام  ربالجمعية على شرف وبحضو 

 إلستعراض ومناقشة الموضوعات الهامة التالية :

أليات التعاون والشراكة بين شركات قطاع األعمال العام   •
وشركات القطاع الخاص المصري التابعة للوزارة 

واألجنبي لتحقيق أهداف الدولة فيما يخص المشروعات  
 المشتركة

كيفية تفعيل مبادرات البنوك المصرية الخاصة بالقطاعات   •
الصناعية المرشحة ألن يتم إحاللها محل الواردات ،وفقاً 

لما تم التوجيه إليه بناًء على تعليمات محافظ البنك  
 المركزي المصري 

https://cutt.ly/cU6JCWY  

https://cutt.ly/BU6VPNX
https://cutt.ly/TU6MQMq
https://cutt.ly/cU6JCWY
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قاء الضوء على بروتوكول التعاون المشترك الذي تم إل •
توقيعه بين الوزارة وإتحادي الصناعات المصرية 

 . والغرف التجارية حول تطبيق التحول الرقمي

 بمشاركة 

 وزير قطاع األعمال العام  - / هشام توفيق  األستاذ

    6/2021/ 30الى  1/1/2020الفترة من خالل  عامة الندوات  تابع ال

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

2. 05/07/2020 

ندوة إلكترونية نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي  
وزيرة التجارة  بالجمعية على شرف وبحضور 

 والصناعة 
 إلستعراض ومناقشة : 

"تأثير الورادات على الصناعة المصرية بعد جائحة   
فيروس كورونا وكيفية زيادة القيمة المضافة للمنتج  

 المصري والنهوض بالصادرات " 

 بحضور
 / نيفين جامع   السيدة 

 وزيرة التجارة والصناعة 
Zoom Webinar 

https://cutt.ly/qU6J1Od  

3. 14/07/2020 

ندوة إلكترونية على شرف وبحضور وزيرة التخطيط 
 والتنمية اإلقتصادية 

 إلستعراض ومناقشة الموضوعات الهامة التالية : 

دور مجتمع األعمال المصري في مساندة الدولة   •
 2030التنموية في إطار رؤية مصر لتحقيق أهدافها  

اآلليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ إقتصادي أكثر   •
مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير  

سياسية( وأثر ذلك   –صحية   –المسبوقة )إقتصادية 
 على خطط التنمية المستقبلية

محاور تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة القائمة  •
 توازن بين النمو والعدالة االجتماعيةعلى تحقيق ال

 بحضور:
 / هالة حلمي السعيد   األستاذة الدكتورة

 وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية
Zoom Webinar 

https://cutt.ly/BU6J8DZ  

4. 10/08/2020 

   لقاء إجتماعي إلكتروني بين أعضاء الجمعية 
 : بهدف

،من   أعضاء الجمعية  زيادة التعارف والتقارب بين 
خالل إعطاء نبذة عن السيرة الذاتية للمشاركين باللقاء 

وأهم الدراسات وأهم خبرات العمل ، والنشاط  
الرئيسي لهم وكيفية التعاون وتبادل المنفعة مع باقي 

 أعضاء الجمعية
Zoom Meeting 

 

https://cutt.ly/PU6Kfxo  

https://cutt.ly/qU6J1Od
https://cutt.ly/BU6J8DZ
https://cutt.ly/PU6Kfxo
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 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

5. 14/12/2020 

 ندوة إلكترونية مع صندوق مصر السيادي 
 بغرض:

التعرف على دور الصندوق ورؤيته لتحقيق أهداف  "
الدولة خالل الفترة القادمة ،ودور مجتمع األعمال 

 المصري للمساهمة في تحقيق تلك الرؤية " 
 بحضور

 / أيمن سليمان  الدكتور
 صندوق مصر السيادي  -المدير التنفيذي 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/yU6Z8Ix  

6. 09/02/2020 

ندوة عامة مع وكيل محافظ البنك المركزي المصري 
  –التشييد  -البنوك والبورصات  ها لجان :  تنظم

السياحة والطيران   – الصناعة والبحث العلمي 
   المدنى( بالجمعية

 هدف إستعراض ومناقشة: ب
" كافة الجوانب الخاصة بمبادرات البنك المركزي 

المصري الجديدة لمساندة اإلقتصاد المصري وخاصة  
 -الصناعة  –في قطاعات: )التمويل العقاري 

االستثمار السياحي ( مع إلقاء الضوء على كافة 
المميزات واإلشتراطات وآليات التنفيذ ودور مجتمع 

األعمال من المطورين العقاريين ورجال الصناعة مع 
 البنوك المصرية في حسن تطبيق تلك المبادرات " 

 :بحضور
 األستاذ / أشرف البهي 

   افوكيل محافظ البنك المركزي المصري للرقابة واإلشر

https://cutt.ly/CU6MsR3  

 

 تاسع عشر: إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة
 

لمجموعات العمل الخاصة باللجان التخصصية بالجمعية    ات إجتماع   عشرةعقدت اللجان التخصصية بالجمعية  

 كالتالي :  2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  
 

 ما تم خالل اللقاء / المحضر  الموضوع  التاريخ  م

1. 23/02/2020 

   إجتماع مجموعة عمل لجنة النقل
ه اللجنة  ت" اإلعداد والتنسيق لعشاء العمل الذي نظم: بهدف

رئيس  -وبحضور المهندس/ محمد يحيى زكي على شرف 
الذي ُعقد  و  الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية بقناة السويس،

بفندق نايل ريتز   -2020فبراير  26يوم األربعاء الموافق 
 كارلتون

https://cutt.ly/7U6Awd8  

1. 
 

12/04/2020 

   عمل رؤساء اللجان التخصصية بالجمعيةإجتماع مجموعة  
بهدف : تجميع التوصيات الصادرة عن إجتماعات اللجان  

إبريل   9إلى   1التخصصية التي تم إنعقادها خالل الفترة من 
 بهدف وضع رؤية موحدة لكافة القطاعات اإلقتصادية 2020

Zoom Meeting 

 

 

https://cutt.ly/OU6FimL  

https://cutt.ly/yU6Z8Ix
https://cutt.ly/CU6MsR3
https://cutt.ly/7U6Awd8
https://cutt.ly/7U6Awd8
https://cutt.ly/7U6Awd8
https://cutt.ly/OU6FimL
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 ما تم خالل اللقاء / المحضر  الموضوع  التاريخ  م

2. 14/04/2020 

إجتماع مجموعة عمل رؤساء اللجان التخصصية مع  
   أعضاء مجلس إدارة الجمعية

بهدف : وضع رؤية موحدة حول اآلثار المترتبة عن جائحة  
 كورونا ومقترحات التعامل معها فيروس 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/nU6Fzcz  

3. 14/04/2020 

 إجتماع مجموعة عمل لجنة التشييد 
 مع المطورين العقاريين 

 Zoom Meeting 

https://cutt.ly/yU6FQUP  

4. 08/06/2020 

 إجتماع مجموعة عمل 
 رؤساء اللجان التخصصية ونوابهم 

مراجعة وتقييم نتائج ما تقدمت به الجمعية خالل  "  بهدف :
الفترة الماضية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص 

كيفية الحد من اآلثار السلبية أهم توصيات الجمعية حول 
لفيروس كورونا ،وذلك بهدف تحديد ما تم االستجابة له من 

توصيات وما يقتضي اللجان التخصصية إعادة دراسته  
 وعرضه .

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/FU6HQOj  

5. 23/06/2020 

  الزراعة والريإجتماع مجموعة عمل لجنة  
التوافق على أهم توصيات لجنة الزراعة والري  "بهدف:  

يونيو    17والتي تم مناقشتها خالل إجتماع اللجنة بتاريخ 
2020 " 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/XU6JOJi  

6. 20/07/2020 

 إجتماع مجموعة عمل لجنة التشييد 
 المناقشة حول :  فتح باببهدف 

  –" كيفية الربط بين الرسائل واألبحاث العلمية )ماجستير  
دكتوراه( بالجامعات الحكومية وبين ما يتطلبه مجتمع 

األعمال من دراسات عملية تلمس الواقع التطبيقي للقطاعات 
اإلقتصادية المختلفة " وذلك تمهيداً لتوقيع بروتوكول تعاون 

 جامعتي القاهرة وعين شمسمشترك بين الجمعية و

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/TU6Ke7t  

7. 29/09/2020 

إجتماع مجموعة عمل رؤساء اللجان التخصصية بالجمعية  
 ونوابهم 

إلستعراض ومناقشة " كافة الجوانب الفنية والبنود الخاصة  
توقيعه مع جامعة عين شمس ببروتوكول التعاون الذي تم 

وفرص التعاون البيني للجان التخصصية والكليات المناظرة  
 لها بالجامعة " 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/gU6KKCr  

8. 30/09/2020 

 –إجتماع مجموعة عمل لجنتى الصناعة والبحث العلمي 
 التصدير 

إستعراض اإلطار العام وجدول أعمال المؤتمر الجاري  بهدف 
 تنظيمه خالل الفترة القريبة القادمة حول: 

 " الصناعة والتصدير ...رؤية مستقبلية لقطبي التنمية المستدامة "

Zoom Meeting 

 
 

https://cutt.ly/RU6KBy7  

https://cutt.ly/nU6Fzcz
https://cutt.ly/yU6FQUP
https://cutt.ly/FU6HQOj
https://cutt.ly/XU6JOJi
https://cutt.ly/TU6Ke7t
https://cutt.ly/gU6KKCr
https://cutt.ly/RU6KBy7
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خالل اللقاء / المحضر ما تم  الموضوع  التاريخ  م  

9. 30/11/2020 

اإلجتماع األول للجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون المشترك 
 مع جامعة عين شمس )جانب الجمعية( 

بغرض استعراض ما تم مناقشته واإلتفاق عليه خالل اللقاء  
األول بحضور أعضاء اللجنة من جانب الجامعة، ووضع  

عمل اللجنة والخطوات  رؤية الجمعية فيما يخص خطة 
 ذية لتفعيل البروتوكول المشار إليه يالتنف 

Zoom Meeting 

https://cutt.ly/UU6Zhjz  

10. 03/06/2021 

 لقاء مصغر مع ممثلي وزارة البيئة، بمقر الجمعية 
البيئة بهدف مناقشة " كافة أوجه التعاون المحتملة بين وزارة 

 واللجان التخصصية بالجمعية.
 :بحضور

 وزير مفوض / تامر مصطفى  
مستشار الوزير لشئون اإلستثمار والشراكة مع القطاع  

 الخاص 
   وزارة البيئة -والدكتور / كريم مرسي 

https://cutt.ly/GU6C92N  

 

 لقاءات توقيع بروتوكوالت تعاون مشتركة عشرون:
لقائين لتوقيع بروتوكوالت تعاون مشتركة   والعالقات الحكومية بالجمعية بتنظيم التخصصية  قام قطاع اللجان

 ،وذلك على النحو التالي: 2021إلى يونيو   2020الفترة من  خالل 
 

 المحضر / المرفقات  الموضوع  التاريخ  م

1. 13/01/2020 

 مع جمعية إتصال مشترك بروتوكول تعاون  لقاء توقيع 
بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي، وتقديم خدمات تكنولوجيا  

 المعلومات للشركات أعضاء الجمعية
 بحضور ومشاركة:

 على عيسى   /المهندس 
 رئيس الجمعية 

 حازم الطحاوى /  الدكتور
 ل جمعية اتصارئيس 

https://cutt.ly/uU6OTQX  

2. 23/09/2020 

جامعة عين شمس   معروتوكول تعاون مشترك لقاء توقيع ب
 وبنك التنمية الصناعية 

هدف تحقيق التعاون المشترك بين االطراف الثالثة لدعم  ب
ودكتوراه(  التكامل بين الرسائل واالبحاث العلميه )ماجستير 

بالجامعة وكذلك الربط بين المشاريع االبتكاريه للباحثين والطلبه  
وبين ما يتطلبه مجتمع االعمال من دراسات علميه تلمس الواقع 

التطبيقي للقطاعات االقتصاديه المختلفه لالستفاده من تلك  
 االبحاث في وضع وتحقيق الرؤيه لمتخذ القرار 

 بحضور ومشاركة:
 فتح هللا فوزى  /المهندس 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة بالجمعية
 ( نيابة عن المهندس على عيسى رئيس الجمعية)

 رئيس الجامعة   - محمود المتينياألستاذ الدكتور / و 
 ماجد فهمى عطية  /االستاذ 

 رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية 

https://cutt.ly/vU6KS9t  

 

https://cutt.ly/UU6Zhjz
https://cutt.ly/GU6C92N
https://cutt.ly/uU6OTQX
https://cutt.ly/vU6KS9t
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 لقاءات خارجية   ادي وعشرون :ح
اللجان   قطاع  بالجمعية  التخصصية  قام  الحكومية  في خمسة  والعالقات  الجمعية  وتمثيل  لقاءات بالمشاركة 

 كالتالي:  2021إلى يونيو  2020الفترة من  خارجية خالل 
 المحضر / المرفقات  الموضوع التاريخ  م

1 . 07/10/2020 

الطاقة ( مع ممثلي   –الصناعة والبحث العلمي  –لجان ) التشييد  لقاء
 األقسام المناظرة بكلية الهندسة بجامعة عين شمس  

هدف إستعراض ومناقشة: " أهم الموضوعات المشتركة بين كلية ب
نية بنشاط الهندسة بجامعة عين شمس والقطاعات اإلقتصادية المع

ومجال دراسة الكلية من قبل اللجان التخصصية بالجمعية ،لوضعها قيد 
المشترك الدراسة والبحث العلمي ،وذلك في إطار بروتوكول التعاون 

 جامعة عين شمس( – بمقر كلية الهندسة)"  بين الجمعية والجامعة

https://cutt.ly/LU6K2J5 

2 . 24/11/2020 

التنفيذية لبروتوكول التعاون المشترك مع جامعة اإلجتماع األول للجنة 
 عين شمس 

اإلجتماع األول للجنة التنفيذية لبروتوكول التعاون المشترك مع جامعة 
عين شمس ، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين )جمعية رجال  

 :جامعة عين شمس( بهدف – األعمال المصريين 
 (بمقر جامعة عين شمس) متابعة البدء في البنود التنفيذية للبروتوكول 

https://cutt.ly/0U6LSCQ 

3 . 26/11/2020 

  وزير المالية – لقاء خارجي مصغر مع الدكتور/ محمد معيط 
كافة األمور التي تتعلق بتهيئة مناخ   : " بهدف إستعراض ومناقشة

االستثمار واألعمال والمقترحات والحلول إلزالة التحديات التي تواجه  
القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب والمساندة 

 المالية( بمقر وزارة)التصديرية.

https://cutt.ly/GU6ZojE  

4 . 
 

16/02/2021 

 لقاء للجنة الطاقة مع رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

بغرض " التمهيد لعقد لقاء مع أعضاء لجنة الطاقة بالجمعية ،  
 اللقاء" وإستعراض أهم الموضوعات التي سيتم طرحها خالل هذا 

 بحضور:
 رئيس اللجنة  –المهندس/ أسامة جنيدي 
 المدير التنفيذي –األستاذ / محمد يوسف 

 الرئيس التنفيذي  - الدكتور / محمد موسى عمرانمع :
 )بمقر الجهاز(  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

الموضوعات   مناقشة  اللقاء  خالل  تم 

اللقاء مع المقترحة إلستعراضها خالل  

 اعضاء الجمعية كالتالي: 

خطة الجهاز لمواجهة التحديات المتعلقة   •

 باإلنتاج والتوزيع ومشاكل المستهلكين. 

مواد • كافة  تفعيل   الكهرباء  قانون  آليات 

 قطاع  في  السوق  آلية  بتطبيق  المتعلقة

 للغاز.   الحر  السوق  مع  يتماشى  بما  الطاقة

يخص  • فيما  إفريقيا  مع  التعاون 

 اإلستثمارات بقطاع الكهرباء والطاقة. 

5 . 15/03/2021 

عميد كلية الحاسبات  -لقاء خارجي مصغر مع أ.د. /نجوى لطفي بدر 
 والمعلومات بجامعة عين شمس 

 :بهدف مناقشة
"كافة أوجه التعاون الممكنة والمشتركة بين الكلية ولجنة تكنولوجيا  

المعلومات بالجمعية، وآليات تفعيل ذلك بما يضمن تحقيق أكبر إستفادة 
ممكنة لكافة االطراف" ، والتعرف على "اهم االبحاث القائمة حاليا في 

وغيرهم  IOT - AI Video Processing/Analysisمجاالت ال / 
ت االبحاث التطبيقية التي يمكن عرضها على اعضاء الجمعية  من مجاال

 لالستفادة منها "
بحضور األستاذ / أحمد سرحان نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات  

 ( كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس)بمقر 

 Corv6https://cutt.ly/NU 

6 . 06/04/2021 

اجتماع ممثلي لجنة الزراعة والري بالجمعية مع أعضاء هيئة التدريس  
   جامعة عين شمس  - بكلية الزراعة 

 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول: 
" اآلليات التنفيذية لتفعيل كافة أوجة التعاون المشتركة والمتفق عليها  

 بين الكلية ولجنة الزراعة والري بالجمعية "

 (جامعة عين شمس -بكلية الزراعة )بمقر 

https://cutt.ly/WU6CQPF 

https://cutt.ly/GU6ZojE
https://cutt.ly/NU6Corv
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 2021حتى يونيو  2020من يناير جدول اجتماعات قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء 

 العدد الحدث م

محافظين ومصريون و أجانب لقاءات مع وزراء  1  4 

 24 لقاءات مع سفراء   2

تجاريين لقاءات مع مستشارين  3  33 

مصرية و دولية  منظمات اعمال لقاءات مع 4  32 

 27 لقاءات مع جهات حكومية مصرية ومؤسسات دولية  5

 19 لقاءات مع شخصيات عامة مصرية و دولية  6

 10 لقاءات مع شركات أجنبية  7

منتديات ندوات و مؤتمرات و  8  26 

 1 موائد مستديرة  9

 1 بروتوكولت تعاون  10

اجتماعات في الوزارات المختلفة في   تمثيل الجمعية 11  14 

 8 الوفود الزائرة  12

 15 مجالس أعمال  13

 6 لجنة المشروعات الصغيرة و المتوسطة  14

و ورش عمل و لقاءات مصغرة مجموعات  15  1 

 4 غذاء/عشاء عمل   16

 9 مجلس إدارة 17

 7 لجنة العضوية  18

 241 المجموع
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 في اجتماعات قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء  التي تم مقابلتهاأهم الشخصيات 

    30/6/2021الي   1/1/2020الفترة من خالل 

 التاريخ المنصب اسم الضيف م

 ون و اجانب( / محافظ  يونوزراء )مصر

11/3/2020 بجمهورية رومانيا بيئةالاالقتصاد والطاقة ووزير نائب  السيد/ لوليان كريستيان سيمو  1  

11/3/2020 محافظ بورسعيد  اللواء أركان حرب/ عادل الغضبان   2  

 22/12/2020 وزيرة التجارة و الصناعة بجمهورية مصر العربية  السيدة / نيفين جامع  3

 22/12/2020 جمهورية زامبيا  -وزير التجارة والصناعة  السيد / كريستوفر ب. يلوما  4

 سفراء

 القائم باالعمال سفارة بنجالدش السفير/ عبد الرؤوف    1
16/1/2020  

17/2/2020  

 سفير كوريا لدى مصر  السفير/ هونغ جين ووك    2
5/2 /2020  

25/6/2020  

17/2/2020 مساعد نائب وزير شئون جنوب آسيا  نجالء الظواهرى   /ةالسفير 3  

17/2/202 السابق في بنجالديشسفير مصر  سعادة السفير/ محمود عزت  4  

 السفير/ عمر أبوعيش  5
االقتصادية متعددة شئون مساعد وزير الخارجية لل

 األطراف الدولية واإلقليمية 

19/2/2020  

21/4/2020 هولندالدى  سفير مصر  السفير/  أمجد ماهر عبد الغفار 6  

21/4/2020 سفير هولندا لدى مصر  السفير/  لورنس وستهوف  7  

25/6/2020 سفير مصر لدى كوريا  السفير/ حازم فهمي    8  

 مصر لدى  سفير البحرين  السفير/ هشام بن محمد الجودر   9
8/9 /2020  

26/6/2021  

 البحرين لدى  سفير مصر العربية  السفير/ ياسر شعبان   10
8/9 /2020  

8/11/2020  

27/6/2021  

30/9/2020 سفير هولندا لدى مصر  السفير/ هان موريتس شابيلد  11  

 لدى مصر سفير التفيا  السفير/ ألمارس بريداكس  12
12/10/2020  

16/2/2021  

12/10/2020 بولندا لدى سفير مصر  السفير/ حاتم تاج الدين  13  

13/10/2020 مصر لدى  سفير بيالروسيا  السفير/  سيرجي تيرنتييف   14  

18/10/2020 مصر  لدى سفير المجر السفير/ أندراس كوفاكس  15  

21/10/2020 لدى مصر  سفيركازاخستان السفير/ خيرات الما شريف   16  

28/10/2020 سفير االتحاد األوروبي في مصر السفير / كريستيان بيرجر  17  

مساعد وزير الخارجية للشئون األسيوية وشئون أستراليا  السفير/ طارق الوسيمي  18

 ونيوزيالندا وجزر المحيط الهادي

1/11/2020  

19/11/2020  

3/11/2020 مصر لدى  سفير رومانيا  السفير/ ميهاي ستيفان ستوبارو  19  

 مصر لدى  سفير تايالند  السفير/ بوتا بورن اتوكسن  20
16/11/2020  

30/3/2021  

22/12/2020 زامبيا لدى  سفير مصر  السفير/ احمد مصطفى  21  

http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=69
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 التاريخ المنصب اسم الضيف م

22/12/2020 مصر لدى  سفير زامبيا  السفير/ توبلي موالمبو لوبايا  22  

31/12/2020 مدير معهد الدراسات الدبلوماسية  -مساعد وزير الخارجية  السفير / خالد راضي    23  

30/3/2021 سفير مصر لدى تايالند  السفير/ مصطفى الكوني   24  

 يون تجار  ونمستشار

20/1/2020 نائب رئيس القسم االقتصادي بالسفارة الهولندية  السيد/ لويس مارتنز   1  

 المستشار التجاري لسفارة كوريا  السيد/ جو سيونج ليم 2

26/1/2020  

6/2 /2020  

17/2/2020  

28/7/2020  

28/1/2020 المستشار التجاري لسفارة أوكرانيا  السيد/ روسالن نشاي  3  

18/2/2020 المستشار االقتصادي و التجاري لسفارة اليونان بالقاهرة  بانتييليس جاسيوس السيد /  4  

 ملحق تجاري سفارة المجر   السيدة/ برناديت اوروشازي  5
10/3/2020  

18/10/2020  

11/3/2020 رئيس المكتب التجاري التشيكي بالقاهرة  السيدة / لوديميال ليسكوفيسكا 6  

15/4/2020 رئيس التمثيل التجاري المصري  وكيل أول الوزارة/ أحمد عنتر  7  

15/4/2020 رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنوب افريقيا  المستشار التجاري/ وحيد كامل عدلي   8  

 رئيس المكتب التجاري المصري بدار السالم  سكرتير أول تجاري/ محمد عبد المجيد 9
15/4/2020  

22/10/2020  

3/11/2020  

 رئيس المكتب التجاري المصري بنيروبي  سكرتيرأول تجاري/ خالد ربيع  10
15/4/2020  

3/11/2020  

15/4/2020 رئيس المكتب التجاري في غانا  السيد/ محمد اسماعيل   11  

 الوزير المفوض التجاري/ يونان إدوارد  12
والمشرف على سلطنة رئيس المكتب التجاري المصري بدبي 

 عمان
28/6/2020  

29/9/2020  

28/6/2020 رئيس المكتب التجاري المصري بجدة  الوزير المفوض التجارى/ عمرو هزاع 13  

28/6/2020 رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت  الوزير المفوض التجاري/ أحمد فاضل   14  

 التمثيل التجاري المصري رئيس  وكيل أول الوزارة / أحمد مغاوري 15
28/6/2020  

17/1/2021  

18/8/2020 التجاري الصيني  رئيس المكتب االقتصادي و / هان بينج  المستشار التجاري 16  

2020/ 7/9 التجارة التشيكية بالقاهرة مكتب مدير  المستشار التجاري/ نكالن كوفال  17  

14/9/2020 المكتب التجاري المصري في أبيدجان رئيس  هيثم قاسم   /الوزير المفوض التجاري  18  

19 
عبدالعزيز / الوزيرالمفوض التجاري

 الشريف 
 مدير إدارة افريقيا بالتمثيل التجاري 

14/9/2020  

3/11/2020  

17/1/2021  

21/10/2020 السفارة الكازاخية بمستشار  السيد/ سانجار واليخانوف   20  

21/10/2020 سفارة كازاخستان بالقاهرة  -سكرتير اول  السيد/ اصيلخان اميروف   21  

 مدير مركز تايوان التجاري بالقاهرة  السيد / مايكل جي سي يي   22
21/10/2020  

2/11/2020  

2/11/2020 و العضو المنتدب  TAITRAرئيس مجلس إدارة  السيدة / ليونور إف إم لين  23  

3/11/2020 رئيس المكتب التجاري المصري بكمباال  التجاري/ أحمد سيف المستشار  24  

3/11/2020 رئيس المكتب التجاري المصري بالجوس  المستشار التجاري/ عادل زهران  25  
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 رئيس المكتب التجاري المصري بلوساكا  المستشار التجاري/ محمد عبد هللا 26

3/11/2020  

7/12/2020  

22/12/2020  

8/6 /2021  

 الوزير المفوض التجاري/ أحمد زكي  27
مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات اإلسالمية  

 والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري 

11/11/2020  

11/11/2020 رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد  المستشار التجاري/ ماجد سابق  28  

16/11/2020 المستشار التجاري لسفارة تايالند بالقاهرة  السيد /ثالرنجساك فونجسامسون 29  

26/1/2021 نائب سفير كازاخستان بالقاهرة ايوليزاركينبت المستشار/يربوال 30  

15/2/2021 سفارة بيالروسيا  -المستشار التجاري  السيد / ميخائيل سنوبكو   31  

 المستشار التجاري/ محمد الخطيب   32
نائب مدير إدراة المشرق العربي بالتمثيل التجاري  

 المصري

1/3 /2021  

27/4/2021 رئيس المكتب التجاري المصري السابق بكييف  علي عز الدين / الوزير المفوض التجاري  33  

 و دولية  أعمال مصرية منظمات

 التاريخ المنصب اسم الضيف م

 السيد/ هيونج مو كيم   1
ن الدولية بأمريكا والشرق األوسط  شئومدير أول لقسم ال

11/2/2020 غرفة تجارة و صناعة كوريا  -وأفريقيا   

 رئيس المجلس التصديري للحاصالت الزراعية  األستاذ/ عبد الحميد دمرداش 2

16/4/2020  

28/6/2020  

8/9 /2020  

9/3 /2021  

25/6/2020 المصري  –رئيس مجلس األعمال الكوري  السيد /جو سي بو   3  

 السيد/ وو تاي هي  4
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة كوريا  

2 )نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة السابق في كوريا( 25 /6/2020  

28/6/2020 الخشبية واألثاث رئيس المجلس التصديري للمنتجات  المهندس/ إيهاب درياس  5  

28/6/2020 رئيس المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية  المهندس/ محمود سرج  6  

24/8/2020 اتحاد األعمال السنغافوري   -مدير شمال غرب أفريقيا   السيدة / ستيال إن جي  7  

24/8/2020 األعمال السنغافوريشرق إفريقيا اتحاد والمدير الرئيسي لوسط  السيد / مارك يو   8  

2020/ 8/9   رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية   السيد/ خالد راشد الزياني 9  

عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة     سعادة النائب/ أحمد بن صباح السلوم 10

2020/ 8/9 وصناعة البحرين   

 جمعية رجال األعمال البحرينية عضو مجلس إدارة    السيد/ ناصرعلي األهلي 11
8/9 /2020 0 

8/11/2020  

2020/ 8/9 رئيس هيئة الطاقة المستدامة بمملكة البحرين  الدكتور/ عبدالحسين بن علي ميرزا 12  

2020/ 8/9 الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض  السيد/ نادر خليل المؤيد  13  

 السيد/ علي مرتضى  14

مجلس التنمية االقتصادية  -العقارات والسياحة مدير إدارة 

 بمملكة البحرين 

 8/9 /2020  

 المهندس/ هاني برزي   15
 رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية 

 8/9 /2020  
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 رئيس جمعية مصارف البحرين  السيد/ عدنان أحمد يوسف   16
8/9 /2020  

27/6/2021  

تامر منصور  /السيد  17 28/9/2020 أمين عام الغرفة العربية البرازيلية    

مجلس المستثمرين اإلمارتين بالخارج  أمين عام  السيد / جمال الجراوان   18  29/9/2020  

السيد /أيمن الحناوي    19  
مدير إدارة اإلتصاالت الحكومية والعالقات الدولية مجلس 

بالخارجن ي المستثمرين اإلمارتي   29/9/2020  

5/10/2020 رئيس مجلس االعمال المصري االماراتي  السيد / جمال السادات  20  

19/10/2020 رئيس وحدة اإلستثمار بشركة دبي لإلستثمار  السيد/ سالم عبد الرحمن الهاجري  21  

22/10/2020 المدير التنفيذي مؤسسة القطاع الخاص التنزاني  السيد / زاتشي مابينا  22  

22/10/2020 المدير العام  مؤسسة القطاع الخاص التنزاني  السيدة / ليليان ندوسي  23  

باسم قمر   /الدكتور 24  
 كبير االقتصاديين في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار

10/11/2020 لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط  EBRDوالتنمية  

بأعمال مدير الترويج لالستثمار وكالة التنمية في زامبيا القائم   السيد / جونز زولو  25  30/11/2020  

مجلس إدارة وكالة التنمية في زامبيا لالرئيس المؤقت  السيد / ديفيد موسوندا ماسوبا  26  22/12/2020  

/ سوبارات سيريسوانانجكورا  السيد  27 12/1/2021 رئيس مجلس األعمال التايالندي المصري    

12/1/2021 نائب رئيس مجلس األعمال التايالندي المصري  السيد / كيتي جيفاكاتي   28  

 المديرالتنفيذي لجمعية رجال االعمال االردنيين  السيد / طارق حجازي  29
25/2/2021  

10/3/2021  

16/3/2021  

بشير الطرابلسي  /السيد  30 22/6/2021 رئيس المجلس الليبي لرجال األعمال    

27/6/2021 رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية  السيد/ أحمد بن هندي  31  

إبراهيم الصغير   /السيد  32 28/6/2021 المدير التنفيذي للمجلس الليبي لرجال األعمال    

 دولية  مؤسساتجهات حكومية مصرية و

USAID 9/1 /2020رئيس بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  السيدة / شيري كارلين  1  

برينتون بوهلينج   /السيد  2 USAID    9/1 /2020رئيس مكتب النمو االقتصادي     

USAID   9/1 /2020  قائم بأعمال رئيس مكتب الديمقراطية و الحوكمة   السيدة / ليزا كوفاك  3  

USAID    9/1 /2020   الصحةو  التعليم قائم بأعمال رئيس مكتب  السيدة / سارة باناشيك   4  

2020/ 9/1 رئيس قسم المشاركة مع القطاع الخاص  السيدة / سارة اتوود بارما 5  

 السيدة/ غيرترود واجيمان  6
الهولندية   للوكالة  الخاص  القطاع  تطوير  منسقة 

20/1/2020 ( RVOلتطويرالمشروعات )  

 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  المستشار/ محمد عبد الوهاب  7
23/2/2020  

8/9 /2020  

 األستاذ/ هاني مجدي   8
لمكافحة  الوطنية  الفرعية  اللجنة  مساعد مدير عام وعضو 

 الفساد بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
23/2/2020  

16/4/2020  

 كلوديا أورادال السيدة/  9
المكاتب   –منسق جغرافي لشمال أفريقيا والشرق األوسط  

2020/ 2/3 واألسواق الدولية   

  و االستثمارمدير مكتب المغرب لمؤسسة كتالونيا للتجارة  شان اليالسري السيد/  10
2/3 /2020  

11 
 السيد الدكتور/ محمود محي الدين 

،  2030المبعوث الخاص لألمم المتحدة ألجندة التمويل 

21/4/2020 نائب رئيس البنك الدولي سابقاً ووزير اإلستثمار األسبق   

21/4/2020 رئيس مجلس إدارة مؤسسة األهرام  السيد االستاذ/ عبد المحسن سالمة  12  
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2020/ 8/9 رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  السيد المهندس / يحيي زكي  13  

14 
 األستاذ/ مايكل جمال 

 -مدير عام االتفاقيات الثنائية بإدارة االتفاقيات التجارية 

28/9/2020 وزارة التجارة والصناعة   

3/11/2020 بورسعيد رئيس المنطقة الصناعية جنوب  اللواء/ عالء المالكي  15  

3/11/2020 رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة بورسعيد  األستاذ/ أحمد موسى  16  

8/11/2020 معاون وزيراإلسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور/ وليد عباس  17  

18 
 األستاذ الدكتور/ عبد الكريم كامل

نائب مدير    –أستاذ مساعد بكلية طب قصر العيني 

8/11/2020 مستشفى القصر العيني التعليمي سابقا   

19 

 الدكتورة/ ريم السعدي  

المدير اإلقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة  

تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك  

23/11/2020 ( EBRDاألوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمصر )  

20 
 أسامة األستاذ/ محمد 

مدير إدارة االئتمان المركزي جهاز تنمية المشروعات  

 الصغيرة والمتوسطة 
23/11/2020  

9/3 /2021  

1/12/2020 رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية  لواء أ.ح مهندس/ محمد الزالط  21  

15/12/2020 رئيس البورصة المصرية  الدكتور/ محمد فريد صالح   22  

23 
 الصيرفي األستاذة/ هبة 

مساعد رئيس البورصة لشئون اإلفصاح والمشرف على 

 قطاع اإلفصاح  

15/12/2020  

15/12/2020 مدير عام إدارة الترويج في البورصة  األستاذة/ دعاء خضر  24  

17/1/2021 سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية االفريقية  السيد / وامكيلي ميني  25  

27/6/2021 صندوق مصر السيادي  –رئيس قطاع االستثمار   هللا اإلبياري األستاذ/ عبد  26  

27/6/2021 نائب رئيس البورصة المصرية  األستاذ/ أحمد الشيخ  27  

 شخصيات عامة مصرية و دولية 

2020/ 3/2 وزير البيئة األسبق  الدكتور/ خالد فهمي  1  

2 
 الدكتورة/هالة فوزي أبو السعد  

وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية  

 الصغر بمجلس النواب 

23/2/2020  

16/4/2020  

9/3 /2021  

23/2/2020 عميد كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية سابقا  األستاذة الدكتورة/ عاليا المهدي  3  

23/2/2020 إدارة بنك التنمية الصناعية نائب رئيس مجلس  األستاذ/ حمدي عزام   4  

16/4/2020 أستاذ االقتصاد بجامعة عين شمس األستاذة الدكتورة/ يمن الحماقي  5  

6 
 األستاذ/ ممدوح عافية  

رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 

16/4/2020 األهلي المصري   

7 
 الدكتور/إسماعيل سراج الدين 

المؤسس والفخري لمكتبة اإلسكندرية الجديدة  المدير 

2020/ 4/5 ونائب رئيس البنك الدولي سابقا   

2020/ 8/9 الرئيس التنفيذي للبنك األهلي المتحد )مصر(  السيدة/ هالة حاتم صادق  8  

9 
 األستاذ/ عادل اللمعي

عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة النقل  

 5/10/2020 وعضومجلس الشيوخ 

 5/10/2020 عضو الجمعية وعضو مجلس الشيوخ  األستاذ/ هاني العسال  10

 5/10/2020 رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات وعضو مجلس الشيوخ  األستاذ/ حسانين توفيق   11

 5/10/2020 عضو الجمعية وعضو مجلس الشيوخ  المهندس/ أحمد يسري قطب  12
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 5/10/2020 عضو الجمعية وعضو مجلس الشيوخ  المهندس/ أحمد صبور   13

 5/10/2020 عضو الجمعية وعضو مجلس الشيوخ  المهندس/ محمد المنزالوي  14

15 
 األستاذ/ سعد محى الدين 

رئيس عمليات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 23/11/2020 بالبنك االهلي المصري 

16 
 األستاذ/ محمد كمال مرعي  

رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

 2021/ 9/3 الصغر بمجلس النواب  

17 
 المهندس/ أحمد بهاء 

عضو  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

 2021/ 9/3 الصغر بمجلس النواب 

 2021/ 9/3 خبير الضرائب  األستاذ/ مصطفى مكرم   18

 27/6/2021 بنك القاهرة –رئيس قطاع االستثمار   األستاذ/ محمد رجائي  19

 شركات 

 FinBi 21 /4/2020ورئيس    MERISرئيس   الدكتور/ عمرو حسنين  1

 Rijk Zwanan 21 /4/2020المدير القطري لشركة  السيد / طارق السعيد  2

 4/2020/ 21 مصر  -الدير القطري لشركة هاينيكين  هانس السعدي /السيد  3

 3/2021/ 10 مؤسس شركة نايل تل   المهندس/ اياد أبو خرمة  4

 3/2021/ 16 شركة الحاج طاهر الهدهد واوالده  المهندس/ حسام الدين طاهر الهدهد   5

 3/2021/ 16 شركة مروان احمد الكردي و شركاءه  المهندس / احمد خالد الكردي  6

 3/2021/ 16 نشاءات رائد نوفل لإل المهندس/ رائد محمود نوفل 7

 Chimide Polska 26 /5/2021الرئيس التنفيذي لشركة   السيد/ كرزيستوف بيسياديكي 8

 2021/ 7/6 رئيس مجلس إدارة مجموعة موفق القابضة السعودية  ومالكها السيد / سالم السبعان   9

 2021/ 7/6 القابضة السعودية نائب رئيس مجلس إدارة  مجموعة موفق  السيد / عبد هللا السبعان   10
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 افريقيا

 اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العالقات المصرية األفريقية  12/1/2020 تمثيل الجمعية 1

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة العالقات المصرية األفريقية اجتماعا  

 الخارجية المصرية بهدف:بمقر وزارة 

العالقات   -1 لتنمية  مقترحة  "استراتيجية  بعنوان  بحث  عرض 

المصرية األفريقية وأثر ذلك على األمن القومي المصري" 

 معد من قبل مركز الدراسات االستراتيجية للقوات المسلحة

إنشاء صندوق مصري لضمان مخاطر االستثمار في أفريقيا   -2

 )البنك المركزي المصري(

ة وتقييم للنشاط المصري على الساحة األفريقية خالل مراجع -3

 عام رئاسة مصر لالتحاد األفريقي.

 السيد الدكتور/ شريف الجبلي وقد مثل الجمعية في هذا االجتماع  

 عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة تنمية العالقات مع أفريقيا 

http://www.eba.org.eg/Main/eve

2ntdetails.aspx?event_type_id=

66&event_id=3 

والتصدير  19/2/2020 ندوة  2 لالستيراد  األفريقي  البنك  مع  تعريفي    اجتماع 

AfriExim Bank    الستعراض أنشطة البنك وبرامجه التمويلية

للشركات  يقدمها  أن  يمكن  التي  والخدمات  االئتمانية  والتسهيالت 

األفريقية،  لألسواق  صادراتها  لزيادة  المصرية  والمؤسسات 

عرض تحضيرات إقامة المعرض األفريقي الثاني للتجارة البينية و

ال في  عقده  والمقرر  تنظيمه  في  البنك  يشارك  عاصمة  والذي 

لما يمثله من فرصة    2020سبتمبر    7إلى    1الرواندية كيجالي من  

المصرية   المنتجات  عنوقد  ،  لترويج  هذا    حضر  في  الجمعية 

محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والسيدة /    االجتماع االستاذ/

 داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء 

http://www.eba.org.eg/Main/eve
2ntdetails.aspx?event_type_id=

49&event_id=3 

عقد قطاع االتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة   2020/ 3/3 تمثيل الجمعية 3

الوصال   /أماني  الدكتورة  الوطنية برئاسة  للجنة  الول  الجتماع 

لمتابعة ورصد القيود غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية 

األفريقية القارة  السيد   داخل  االجتماع  هذا  في  الجمعية  مثل  وقد 

عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة لجبلي الدكتور/ شريف ا 

 .تنمية العالقات االقتصادية مع أفريقيا

http://www.eba.org.eg/Main/e

ventdetails.aspx?event_type_i

67&event_id=23d= 

ندوة إلكترونية عن "تطبيق القواعد  عقد مجلس أعمال الكوميسا   14/7/2020 ندوة  4

اإلقليمية   واللوازم  اإلرشادية  السلع  حركة  لتيسير  للكوميسا 

 ”األساسية عبر المنطقة خالل جائحة كورونا

 وقد نتج عن هذه الندوة التوصيات التالية: 

لجنة   -1 من خالل  األعضاء  الدول  بين  الحدودي  التنسيق  زيادة 

تلك  تواجه  التي  التحديات  مع  للتعامل  كورونا  فيروس  إدارة 

 الدول على الحدود. 

استثمارات القطاع الخاص في التنمية الصناعية والبنية زيادة   -2

 التحتية لضمان زيادة التجارة اإلقليمية

 وضع إطار للتعاون من أجل التعامالت التجارية عبر الحدود  -3

وتبادل    -4 األعضاء  الدول  بين  المنتظم  للحوار  منصة  إنشاء 

 الخبرات سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص 

 STRضمان التنفيذ الفعال للكوميسا  -5

تحفيز وتوسيع آليات الدعم على المستويين الوطني واإلقليمي  -6

 لدول الكوميسا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 لوصول إلى األسواق...()حزم التحفيز، ا

 اإلسراع في مفاوضات التجارة في الخدمات. -7

 

 

http://www.eba.org.eg/Mai

nAr/eventdetails.aspx?even

117&event_id=3t_type_id= 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=49
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=49
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=49
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=117
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=117
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=117
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أعمال  الجتماع   2020/ 5/8 ندوة  5 لمجلس  التابعة  للصناعة  الفنية  للجنة  الول 

الجبليبرئاسة   الكوميسا شريف  الدكتور/  مجلس    السيد  عضو 

إدارة الجمعية ورئيس لجنة تنمية العالقات االقتصادية مع أفريقيا 

 للجنة الفنية للصناعة التابعة لمجلس أعمال الكوميساو رئيس 

 

المصري 14/9/2020 لجنة أفريقيا 6 التجاري  بالتمثيل  أفريقيا  إدارة  مع  لمناقشة   إجتماع 

التجاري لتعزيز التواجد  اإلستراتيجية المقترحة من قبل التمثيل  

 المصري في افريقيا 

افريقيا   للجنة  إجتماعاً  المصريين  األعمال  رجال  جمعية  عقدت 

عضو مجلس إدارة الجمعية  الدكتور/ شريف الجبليبرئاسة السيد 

ورئيس اللجنة وبحضور السيد الدكتور/ عبد العزيز الشريف وزير  

تجاري   التجاري ورؤساء    – مفوض  بالتمثيل  افريقيا  إدارة  مدير 

المكاتب التجارية في كمباال وكوت ديفوار، بجانب مشاركة رئيسي 

الفيديو  تقنية  عبر  وبريتوريا  نيروبي  في  التجاري  المكتب 

 نس. كونفرا

و قد تم استعراض الخطة و  خاصة محور تنمية الصادرات  

المصرية الى افريقيا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من  

 خالل: 

 بناء قاعدة بيانات للقطاعات المحركة لنمو الصادرات  •

 تحديد االسواق المستهدفة في المرحلة الحالية  •

 النفاذ اليها دراسة احتياجات االسواق ووضع استراتيجيات  •

ووضع  • تتناسب  الصادرات  لترويج  مبتكرة  تطويرادوات 

 الجائحة 

للشركات  • التصديرية  القدرات  لرفع  التصدير  حاضنة  انشاء 

 الصغيرة والمتوسطة

 انشاء المراكزاللوجستية بالدول االفريقية لتسيير التجارة •

 ايجاد مصادرغيرتقليدية لتمويل عملية التصدير  •

http://www.eba.org.eg/Mai

n/eventdetails.aspx?event_

119&event_id=3type_id= 

نظمت جمعية رجال األعمال المصريين بالتعاون مع غرفة مالحة  3/11/2020 مؤتمر  7

ووحدة    مؤتمربورسعيد   األفريقية  والمنظمات  الدول  إدارة  بين 

الكوميسا بالتمثيل التجاري المصري وممثلي الشركات المصرية 

األفريقية السوق  إلى  بالنفاذ  المهتمين  بورسعيد  لعرض   بمدينة 

 رك نحو تلك السوق  خطة التمثيل التجاري المصري للتح

 تحت رعاية وبحضورعقد المؤتمر 

 السيد اللواء أركان حرب/ عادل الغضبان محافظ بورسعيد 

عضو مجلس إدارة   –عادل اللمعي    /االستاذ   :كما حضر كل من 

المصريين ورئيس لجنة النقل، ورئيس غرفة األعمال جمعية رجال 

عبد   بورسعيد    مالحة الدكتور/  تجاري  مفوض  العزيز الوزير 

والمنظمات    -الشريف   الدول  الكوميسا األإدارة  ووحدة  فريقية 

رئيس المنطقة   -المالكي  عالء  اللواء/   بالتمثيل التجاري المصري  

الجهاز   - أحمد موسى    /األستاذ الصناعية جنوب بورسعيد   رئيس 

سكرتير أول تجاري/ محمد عبد المجيد  التنفيذي لمحافظة بورسعيد

المستشار التجاري/    السالمرئيس المكتب التجاري المصري بدار    -

المستشار  و  رئيس المكتب التجاري المصري بكمباال  -أحمد سيف  

 جوس رئيس المكتب التجاري المصري بال التجاري/عادل زهران

عبد   محمد  التجاري/  التجا  -  هللاالمستشار  المكتب  ري رئيس 

رئيس   -سكرتير أول تجاري/ خالد ابراهيم ربيع    -المصري بلوساكا  

 المكتب التجاري المصري بنيروبي 

 

http://www.eba.org.eg/Mai

nAr/eventdetails.aspx?even

122&event_id=3t_type_id= 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=119
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=119
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=119
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=122
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=122
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=122
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عشاء عمل على شرف  عقدت جمعية رجال االعمال المصريين   17/1/2021 عشاء عمل 8

الحرة   التجارة  منطقة  عـام  سكرتيـر  ميني"  "وامكيلي  السيد 

وذلك بمناسبة زيارة سيادته القارية الفريقية والوفد المرافق له  

لمصر والتي تتضمن عدد كبير من الفعاليات و على رأسها مقابلة 

ال الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  جمهورية مصر  فخامة  رئيس  سيسي 

اء والسيدة رالعربية و السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوز

من   عدد  زيارة  وايضا  والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفين 

اء و المسئولين والهيئات االقتصادية و قد حضر من الجانب رالوز

والسيد  الجمعية  رئيس  عيسى  علي  المهندس  السيد  المصري 

لجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون  الدكتور شريف ا

لجنة  الجمعية و رئيس  إدارة  بالمجلس و عضو مجلس  االفريقية 

افريقيا بها و السيد الدكتور احمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري 

المصري و السيد الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة افريقيا 

 بالتمثيل التجاري المصري 

http://www.eba.org.eg/Mai

nAr/eventdetails.aspx?even

42&event_id=11t_type_id= 

في   18/3/2021- 16 تمثيل الجمعية 9 الجمعية  بشأن شاركت  اإلقليمي  للمنتدى  األول  الجتماع 

بالكوميساالحواجز غير   كونفرنس.    الجمركية  الفيديو  تقنية  عبر 

وتتمثل األهداف الرئيسية لالجتماع في تقديم لوائح الكوميسا التي 

وإجراءات  الجمركية  غير  الحواجز  إزالة  بشأن  مراجعتها  تمت 

غير  الحواجز  في  والنظر  اللوائح،  هذه  لتنفيذ  المعتمدة  العمل 

عمل إقليمي بشأن تنفيذ الجمركية داخل الكوميسا وتطوير برنامج  

قطاع    اللوائح رئيس  يوسف  داليا  السيدة  االجتماع  حضر  قد  و 

 العالقات الدولية و شئون األعضاء بالجمعية

http://www.eba.org.eg/Mai

evennAr/eventdetails.aspx?

126&event_id=3t_type_id= 

الجمعية   8/6/2021 تنسيقي  اجتماع 10 التجاري  عقدت  المكتب  مع  ا  الكترونيا ا  تنسيقيا ا  اجتماعا

لالتفاق على المحاور  المصري بلوساكا ومجلس أعمال الكوميسا

الغذائية   الصناعات  في  قطاعية  اجتماعات  لعقد  الرئيسية 

الصناعات  الكيماوية،  الصناعات  الزراعية،  والحاصالت 

إطار   في  وذلك  النسيجية،  الصناعات  البناء،  مواد  الهندسية، 

الحادية  الكوميسا  لقمة  مصر  الستضافة  القائمة  االستعدادات 

والتي ستتسلم مصر الكوميسا    والعشرون  رئاسة  عام خاللها  في 

2020 

http://www.eba.org.eg/Mai

nAr/eventdetails.aspx?even

129&event_id=18t_type_id= 

قام السيد محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية بتمثيل الجمعية في  15/6/2021 تمثيل الجمعية 11

مبادرة   الرسمي عن  لإلعالن   Egypt -West Africaندوة 

Business Bridge   الندوة بافتتاح  قام  وقد  سميراميس  بفندق 

بهدف   وذلك  والصناعة  التجارة  وزيرة  جامع  نيفين   / السيدة 

استعراض كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة و بتنظيم بعثة تجارية 

من   الفترة  خالل  والسنغال  الكاميرون  دولتي  يوليو   9  –  4الى 

وا  2021 األنشطة  عدد من  تنفيذ  إطارها  في  سيتم  لفعاليات التي 

الترويجية لزيادة التعاون التجاري واالقتصادي واالستثماري بين 

 مصر ودول الغرب االفريقي

http://www.eba.org.eg/Mai

nAr/eventdetails.aspx?even

63d=&event_i23t_type_id= 

 تنزانيا 

  لبحث سبل التعاون المشترك   الجديد بالقاهرة  لقاء مع سفير تنزانيا 22/1/2020 سفراء مع لقاء  12

مع  لقاء  13

 منظمات أعمال

22/10/2020 
 )مؤسسة القطاع الخاص التنزاني(   TPSFاجتماعا مع 

أهم  حول  التباحث  و  المنظمتين  عن  المعلومات  تبادل  تم  حيث 

االتفاق على توقيع مذكرة   تم  المشترك كما  العمل  فاهم ت قطاعات 

 بين الجمعية و المؤسسة

 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

142&event_id=18_id= 
 

http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=42
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=42
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=42
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=126
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=126
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=126
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=129
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=129
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=129
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=63
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=63
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=63
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 يا زامب

 مع لقاء  14

 جهات دولية 

30/11/2020 

 

الزامبية   التنمية  وكالة  ممثلي  مع  التعارف   ZDAلقاء  بهدف 

 ندوة عامة حول االستثمار في زامبيا وفرص التجارة البينية وتنظيم  

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

143&event_id=18_id= 

اجتماع تنسيقي مع التمثيل التجاري المصري لإلعداد للندوة بين   7/12/2020 لجنة أفريقيا 15

وزامبيا قطاعات    مصر  على  والتي لالتفاق  المشترك  التعاون 

 2020/ 12/ 22اولها المؤتمر المزمع عقده في تنسي

 

 جمعية رجال األعمال المصريين  لجنة أفريقيا بعقدت  22/12/2020 منتدى  16

 "منتدى األعمال المصري الزامبي" 

تقنية التجاري الفيديو    عبر  التمثيل  بالتعاون مع جهاز  كونفرانس 

التنمية   ووكالة  »المصري  رعاية ZDAالزامبية  وتحت   ،»

والسيد   وزامبيا،  مصر  في  والصناعة  التجارة  وزيرا  ومشاركة 

علي  والمهندس  زامبيا  في  مصر  سفير  مصطفى،  أحمد  السفير 

عيسى، رئيس جمعية رجال األعمال المصريين والدكتور شريف  

الجبلي عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، والسيد 

 رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية محمد عبدهللا

 لوساكا إلى جانب عدد من ممثلي الشركات المصرية والزامبية 

في  اإلستثمارية  الفرص  من  العديد  عرض  المنتدى  تناول  قد  و 

التالية: المجاالت  في  الغذائية    زامبيا  والصناعات   -الزراعة 

الكيماوية    -السياحة    -قطع غيارالسيارات    -الطاقة    -الصناعات 

 البنية التحتية  -الصناعات الدوائية واللقاحات 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/EbaEvents.aspx?pagename

4= 

 موريشيوس 

  مع سفيرة مصر في موريشيوس لقاء 2020/ 6/9 سفراء مع لقاء  17

 آسيا

 الصين

   مؤتمر ترويجي عن معرض الصين الدولي للواردات 12/1/2020 مؤتمر  1

لمصر   يمكن  التي  الدولية  الفعاليات  أهم  أحد  المعرض  هذا  يعد 

في   خاصة  المصرية،  الصادرات  نمو  تعزيز  في  منها  االستفادة 

ومستحضرات  صحية  الرعاية  المعلومات/  مجال)تكنولوجيا 

السياحة العالجية / المنتجات التجميل الطبي/ صناعة السيارات /  

 الغذائية/ الحاصالت الزراعية / السلع األستهالكية( 

وقد القى كلمة خالل المؤتمر السيد مصطفى ابراهيم نائب رئيس  

 لجنة الصين بالجمعية  

http://www.eba.org.eg/Main/E
2baEvents.aspx?pagename=

3 

مع  لقاء  2

مستشارين  

 تجاريين 

بينج هان    بين المهندس علي عيسى رئيس الجمعية والسيدلقاء   18/8/2020

الصيني التجاري  السفارة   بالقاهرة  المستشار  طلب  على  بناءا 

 الصينية بالقاهرة للتباحث حول التعاون المصري الصيني وتأثير  

فيروس كورونا على االقتصاد المصري واالجراءات التي اتخذتها  

 االثار. الحكومة المصرية لتقليل حدة تلك

 

في   20/10/2020 لجنة الصين  3 الذي سيعقد  الموسع  اجتماع لجنة الصين لإلعداد لالجتماع 

عمل  ورقة  إلعداد  بالقاهرة  الصين  سفير  مع  الخارجية  وزارة 

   تتضمن رؤية اللجنة في التعاون المصري الصيني

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

224&event_id=6_id= 

اجتماعات  4

 بالخارج
1/11/2020 

 

إجتماع مع السفير/ طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية 

وجزر   ونيوزيالندا  أستراليا  وشئون  األسيوية  للشئون 

 بالقاهرة المحيط الهادي تمهيدا للقاء سفير الصين 
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المشروعات  15/11/2020 لجنة الصين  5 لستعراض  الصين  للجنة  تمهيدي  إجتماع 

 والقطاعات التي ستقدم لسفير الصين بالقاهرة 

بالجمعيةتعد   الصين  الخارجية   لجنة  لوزارة  لتقديمها  ورقة عمل 

الواعدة  الفرص  تتضمن  بالقاهرة  الصيني  والسفير  المصرية 

للتعاون االقتصادي للمرحلة المقبلة وأهم السلع التي يرغب الجانب 

تصديرها الي دولة الصين وكذلك نوعية المشروعات في  المصري  

الجانب  مع  فيها  الدخول  مصريين  أعمال  كرجال  نرغب  التي 

لصيني بنظام الشراكة سواء بالخبرة أو الدعم المادي والفني، كما ا

حيث    .قدم بعض االعضاء مشاريع للعرض على الجانب الصيني

الصينية   الشركات  إدارات  مجالس  وجهت  الصينية  الحكومة  أن 

اإلنتاج   زيادة  بضرورة  الصين  في  األعمال  رجال  وتجمعات 

صادية منها في زيادة  الصناعي في مصر بهدف تعظيم القيمة االقت

وتحويل  للصين  التجاري  الميزان  في  الخلل  وتعويض  التجارة 

جزء استثماري من خالل مضاعفة االستثمار الصناعي   ىالعجز إل 

 في مصر

 

 

http://www.eba.org.eg/Mai

n/eventdetails.aspx?event_

233&event_id=6type_id= 

لجنة الصين   6

اجتماعات 

 بالخارج

الوسيمي   مع  اجتماع 19/11/2020 طارق  والسفير/  بالقاهرة  الصين  سفير 

أستراليا   وشئون  األسيوية  للشئون  الخارجية  وزير  مساعد 

  ونيوزيالندا وجزر المحيط الهادي

الي   االجتماع  الحزام يهدف  بمبادرة  المتعلقة  المشروعات  ربط 

حيث أوضح السفير الصيني أن   2030والطريق مع رؤية مصر  

تريليون دوالر   22باالستيراد بأكتر من  الحكومة الصينية ستقوم  

الضروري   فانه من  لذا  القادمة  العشر سنوات  الخارج خالل  من 

 وضع مصر ضمن الدول ذات االولوية لالستيراد منها. 

 خالل االجتماع تم مناقشة النقاط التالية: 

أهمية التعاون في اطار مبادرة الحزام و الطريق وفي ظل تغيير   •

ميكيات الجديدة لسالسل اإلمداد نا على الديالنظام العالمي بناءً 

االستثم إلجتذاب  هام  مركز  مصر  يجعل  الصينية  امما  رات 

 وإعادة التصدير ألسواق ثالثة 

خالل   • من  النسيج  و  الغزل  قطاع  في   go globalالتعاون 

alliance   

• ( التجمعات  خالل  من  قطاعات  cluster basisالعمل  في   )

 ات والطاقة التصنيع الغذائي و االلكتروني

قام رئيس التخطيط بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية )الذراع   •

عدد   لديه  بأن  باالفادة  المصرية(  المسلحة  للقوات  االقتصادي 

الحيواني   االنتاج  ومنها  القطاعات  كافة  في  الشركات  من 

والسمكي ، و يقوم الجهاز بالتعاون مع الجانب الصيني حيث  

ه بالكامل من شركات صينية وكذلك  أيوجد مصانع اسمنت منش

  ، الرخام  و  السوداء  للرمال  عن  ثم  مصانع  سيادته  اعرب 

الفرص االستثمارية و المشروعات من   لتلقياستعداد الجهاز  

 الجانب الصيني

 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

136&event_id=3_id= 

لقاء مستشارين   7

 تجاريين 

 لبحث سبل التعاون المشترك  لقاء مع المستشار الصيني الجديد 11/1/2021

 

 

 

 

 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=233
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=233
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=233
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 باكستان 

لقاء مستشارين   1

 تجاريين 

 لقاء مع المستشار التجاري الباكستاني  30/9/2020

 

 

اجتماعات  2

 –بالخارج 

 19/11/2020 تمثيل الجمعية

لبلورة خطة   باكستان  اجتماع تنسيقي لبحث التعاون بين مصرو

الفترة  خالل  وباكستان  مصر  بين  الثنائية  العالقات  لدفع  عمل 

التجاري التمثيل  بمقر  أول   القادمة  وكيل  السيد  االجتماع  رأس 

الوزارة/ أحمد مغاوري دياب رئيس التمثيل التجاري، وبحضور  

 وزير مفوض تجاري/ محمد حجازي مدير إدارة آسيا.

http://www.eba.org.eg/Main/e
tdetails.aspx?event_typeven

68&event_id=23_id= 

 تايالند 

 لقاء سفراء  1

  و مستشارين

 تجاريين 

وذلك    و السيد المستشار التجاريسفير تايالند بالقاهرة    مع  لقاء 16/11/2020

 لمناقشة  أهمية إحياء مجلس األعمال التايالندي المصري  

بأنه قد تم إعادة تشكيل الجانب التايالندي   حيث أفاد السيد السفير

الغذائي لل التصنيع   : المشترك  التعاون  قطاعات  أهم  ومن  مجلس 

 البتروكيماويات )األسمدة والمبيدات(  - وقطع غيار سيارات

المسال  الطبيعي  مع   الغاز  افتراضي  لقاء  تنظيم  على  االتفاق  وتم 

 اتحاد الصناعات التايالندي لعرض فرص االستثمار والتجارة  

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

140&event_id=18_id= 
 

مجلس األعمال   -عقدت الجمعية اجتماع عبر خاصية زووم مع   12/1/2021 مجالس أعمال  2

وحضر االجتماع السيد سوبارات ( TEBCالتايالندي المصري )

المصري   -سيريسوانانجكورا   التايالندي  األعمال  مجلس  رئيس 

( جيفاكاتي  TEBCباإلنابة  كيتي  والسيد  مجلس   -(  رئيس  نائب 

( المدTEBCإدارة  يوسف  محمد  االستاذ  والسيد  التنفيذي  (   - ير 

قطاع    رئيسلجمعية رجال األعمال المصريين والسيدة داليا يوسف  

الدولية   الجانب    األعضاء  وشئونالعالقات  وبعض األعضاء من 

الجمعية وأعضاء  اجتماع    التايالندي  تنظيم  على  االتفاق  تم  قد  و 

قطاعي حول الزراعة والتصنيع الغذائي والسيارات وقطع الغيار 

 . 2021مارس  خالل شهر

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

123&event_id=18pe_id= 

 مجالس أعمال  3
18/3/2021 

مجلس   الجتماع  لإلعداد  التايالندي  الجانب  مع  تحضيري  لقاء 

 األعمال المصري التايالندي

 

 مجالس أعمال  4

30/3/2021 

مع  افتراضياً  اجتماعاً  المصريين  األعمال  رجال  جمعية  عقدت 

التايالندي بحضور  المصري  التايالندي بمجلس االعمال  الجانب 

سفير مملكة تايالند لدى    Puttaporn Ewtoksanالسيد السفير/  

الكوني سفير  السفير/ مصطفى  السيد  و  العربية  جمهورية مصر 

 ند  جمهورية مصر العربية لدى مملكة تايال

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

235&event_id=6_id= 

 تايوان 

لقاء مستشارين   1

 تجاريين 

التجا 21/10/2020 تايوان  مركز  مدير  مع  المستثمرين   بهدفري  لقاء  تشجيع 

مجاالت   في  والتعاون   المصري  السوق  استكشاف  على  التايوانيين 

غيار السيارات،   المعلومات والطب والرعاية الصحية قطعتكنولوجيا  

 المنسوجات والجلود و المدن الذكية، الصناعات الغذائية ، األثاث 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

145&event_id=18_id= 
 

  اجتماع مع وفد تجاري تايواني  27/10/2020- 26 وفود قادمة  2

مع  لقاء  3

 منظمات أعمال

26/10/2020 
 TABA لقاء مع جمعية األعمال التايوانية األفريقية

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

160&event_id=18_id= 

  معلقاء  4

 منظمات أعمال

2/11/2020 
 TAITRAجاري  تمركز تايوان اللقاء مع 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

158&event_id=18_id= 

  TAITRAغذاء بدعوة من  9/11/2020 غذاء عمل  5

 Online Africa - Taiwan Business Day 11/11/2020 ندوة  6
https://www.youtube.com/wat

OtjnoMoqE94ch?v= 

 ندوة  7
3/12/2020 

 المدن الجديدة المؤشرات القتصادية في مصر وأهم  عرض عن  

محمد يوسف   االستاذ  قدمهالعاصمة االدارية الجديدة  و على رأسها  

 المدير التنفيذي للجمعية

 



  

52 
 

52 

 اللينك  اسم الحدث  التاريخ  نوع الحدث  م

 سنغافورة

لقاء من  1

 منظمات أعمال

http://www.eba.org.eg/Main/e   لقاء مع اتحاد العمال السنغافوري 24/8/2020
ventdetails.aspx?event_type

117&event_id=18_id= 

 كازاخستان

    لقاء مع سفير كازاخستان 21/10/2020 لقاء سفراء 1

تصدير للتباحث حول أهم قطاعات التعاون المشترك و منها  

الموالح المصرية والفراولة والتمر وايضاً مناقشة إمكانية تصدير  

و إستيراد القمح و منتجات األلبان والتفاح   ناالسماك لكازاخستا

 من كازاخستان

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

120&event_id=18_id= 

 كوريا

مع  لقاء  1

مستشارين  

 تجاريين 

26/1/2020 

 لقاء مع المستشار التجاري الكوري 

http://www.eba.org.eg/Main/eve

1ntdetails.aspx?event_type_id=

148&event_id=8 

 الكوري بالقاهرة لقاء مع السفير  5/2/2020 سفراء مع لقاء  2

 

- 

 غذاء مع المستشار التجاري الكوري  2020/ 6/2 غذاء عمل  3

 

- 

مع  لقاء  4

 منظمات أعمال

تنسيقي 11/2/2020 الكورية  مع  اجتماع  والصناعة  التجارة  للتحضير    غرفة 

 لزيارة رئيس جمهورية كوريا لمصر

 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

236&event_id=6_id= 

لقاء مستشارين   5

 تجاريين 

 لقاء مع المستشار التجاري الكوري 17/2/2020

 

 

لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  23/2/2020 لقاء حكوميين  6

 منتدى األعمال المصري الكوريالتنسيق لبخصوص 

 

 

 25/6/2020 منتدى أعمال 7

 
الكورية  والصناعة  التجارة  غرفة  مع  بالتعاون  الجمعية  عقدت 

الدين مجد    منتدى األعمال الكوري عبر اإلنترنت برئاسة المهندس

و رئيس لجنة الصناعة  عضو مجلس إدارة الجمعية    -المنزلوي  

نائب رئيس مجلس   -   Woo  Tae Heeوالسيد    و البحث العلمي

)نائب وزير التجارة والصناعة    كورياإدارة غرفة تجارة وصناعة  

سفير   - هونغ جين ووك  السفيروالطاقة السابق في كوريا( ، سعادة  

سفير مصر لدى   - فهمي    حازم  السفير كوريا لدى مصر ، سعادة  

بو   سي  جو  السيد   ، الكوري    -كوريا  األعمال  مجلس   -رئيس 

خالد نصير    يمصرال المصري   -والسيد  األعمال  مجلس  رئيس 

الكوري. وكان الهدف الرئيسي لالجتماع هو تسليط الضوء على  

( الرئيسية  التعاون  الطبي  قطاعات  السكك   - النقل    - التعاون 

 إعادة تدوير النفايات(   -الطاقة    -ل البحري  الحديدية والمترو والنق

 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/EbaEvents.aspx?pagename

4= 

مع  لقاء  8

 مستشاريين

 تجاريين  

28/7/2020 

 لقاء مع المستشار التجاري الكوري

- 

و 24/3/2021 غذاء عمل  9 كوريا  سفير  مع  المهندس  غذاء  نصيرالسيد  مجلس خالد  رئيس 

 األعمال المصري الكوري

 

 

 

- 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=148
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=148
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=148
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 كوريا )تابع( 

 20/5/2021 تمثيل الجمعية 10

 
الوسيمي  طارق  السفير  السيد  مع  الخارجية  وزارة  في  اجتماع 

 مساعد وزير الخارجية للشئون السيوية  

بتمثيل  للجمعية  التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  األستاذ  السيد  قام 

االجتماع   حضر  كما  االجتماع  هذا  في  الكورية الجمعية  السفارة 

وعدد من الوزارات المصرية والشركات الكورية العاملة  بالقاهرة

التالية:   النقل والسكك 1في مصر. وقد تم مناقشة الموضوعات   .

. إعادة التدوير وخاصة  3. إدارة وتحلية المياه  2الحديدية والمالحة  

الطبية   األستاذ 4المخلفات  اقترح  ثم  واالزمات  الكوارث  إدارة   .

موسعة   ندوة  عقد  يوسف  و  محمد  التجارة  غرفة  مع  بالتعاون 

الصناعة الكورية للتعريف بمناخ االستثمار في مصر والخريطة  

االستثمارية و الصناعية على ان يعقد هذا االجتماع في أوائل شهر 

 2021يوليو 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

62&event_id=23pe_id= 

 ندوة  11
3/6/2021 

 

الجمعية،   التجارة والصناعة  عقدت  ا مع غرفة  الكترونيا ا  اجتماعا

وقد أبدى الجانب الكوري اهتمامه بالتعرف عن قرب على  الكورية  

كذلك   و  االستثمارية  الحوافز  اهم  و  مصر  في  االستثمار  مناخ 

االطالع على الخريطة االستثمارية و الصناعية و الفرص المتاحة  

االتفاق على عقد ندوة الكترونية بعنوان   في القطاعات المختلفة. وتم

على    2021يوليو  8"االستثمار في مصر" يوم الخميس الموافق  

االستثمار    أن   وهيئة  الدولتين  من  السفراء  السادة  الندوة  يحضر 

الصناعية ونخبة متميزة من كبار  التنمية  الحرة وهيئة  والمناطق 

 رجال األعمال والمستثمرين في كوريا. 

ww.eba.org.eg/Main/ehttp://w
ventdetails.aspx?event_type

128&event_id=18_id= 

 بنجالديش

 لقاء سفراء 1
 لقاء مع سفير بنجالديش بالقاهرة  2020يناير  16

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

102&event_id=18_id= 

 الدول العربية 

 المارات 

 تمثيل الجمعية 1
10/3/2020 

 

اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمناقشة رؤية وترتيبات المشاركة 

و قد شارك االستاذ محمد يوسف في    2020المصرية باكسبو دبي  

 هذا االجتماع بصفته عضو بتلك اللجنة  

 

لقاء منظمات   2

 أعمال 
29/9/2020 

بالخارج للمستثمرين  اإلمارات  مجلس  مع  بحث    لقاء  بهدف 

على  االتفاق  و  المشترك  جمعية   التعاون  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 

المستثمرين اإلمارتين بالخارج رجال األعمال المصريين ومجلس  

و دراسة امكانية تنظيم ملتقى إستثماري مصري إماراتي مشترك  

و التواصل مع السيد جمال السادات   2021 من خالل الربع االول

اتصاالت شركة  رئيس مجلس األعمال المصري اإلماراتي ورئيس  

 .مصر لتنسيق سبل العمل المشتركه

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

147&event_id=18_id= 

لقاء منظمات   3

 أعمال 
5/10/2020 

جمال لقاء   السيد  و  الجمعية  رئيس  عيسى  علي  المهندس  بين 

المصري  األعمال  بمجلس  المصري  الجانب  رئيس  السادات 

وقد تم االتفاق خالل االجتماع على تفعيل التعاون بين    الماراتي

الجمعية والمجلس من خالل توقيع مذكرة تفاهم لدفع العمل الثنائي 

من   مزيد  جذب  في  والمتمثلة  المشتركة  األهداف  لتحقيق 

السوق   من  التصدير  وتشجيع  لمصر،  اإلماراتية  اإلستثمارات 

ات مشتركة لتشجيع  المصري، والتعاون في تنظيم مؤتمرات ومنتدي

 التعارف والتشبيك بين مجتمع األعمال في الجانبين. 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

156&event_id=18_id= 
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 وفود قادمة  4
19/10/2020 

اللقاء   الهاجري  مع  الرحمن  عبد  سالم  وحدة رئيس    -سيد/ 

المدير   محمد يوسف /االستاذمع  اإلستثمار بشركة دبي لإلستثمار

و السيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية   الجمعية  التنفيذي

للتعارف   األعضاء  في لبوشئون  مستثمرين  مع  شراكات  حث 

متعددة   اللقاءات وقد  قطاعات  من  مجموعة  عقد  على  االتفاق  تم 

الشركات التابعة لشركة دبي لإلستثمارات ومجتمع القطاعية بين  

 األعمال المصري 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

144&event_id=18_id= 

 تمثيل الجمعية 5
3/12/2020 

بشأن  المصرية  المعارض  وهيئة  التصديرية  المجالس  اجتماع 

 2020اكسبو دبي 

 

 تمثيل الجمعية 6
8/12/2020 

اجتماع اونالين مع التمثيل التجاري المصري بخصوص معرض 

 2020 اكسبو دبي

 

 تمثيل الجمعية 7
 اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بالتحضير لمعرض اكسبو دبي   11/3/2021

 

 البحرين

 مجالس اعمال  1
18/8/2020 

والبحرين  مصر  بين  الستثمار  لمنتدى  التحضيري    الجتماع 

عيسى   علي  المهندس/  األعمال    –بحضور  رجال  جمعية  رئيس 

سفير جمهورية مصر   –المصريين و السيد السفير/ ياسر شعبان  

البحرين بمملكة  هندي  و    العربية  بن  أحمد  رئيس   –السيد/  نائب 

جمعية رجال األعمال البحرينية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة 

مجلس إدارة جمعية    عضو  –السيد/ ناصر على األهلي  و    البحرين

و قد تم االتفاق على عقد منتدى لعرض   رجال األعمال البحرينية

المنظمة   القوانين  وعرض  الجانبين،  بين  االستثمارالمتبادل 

أو   الضريبي مع تحديد قطاع  البلدين، والنظام  لالستثمار في كال 

قطاعين لكل دولة للتركيز عليهما على أن يعتبر هذا المنتدى بداية 

من الندوات التي يمكن ان تعقد بين الجانبين في القطاعات   لسلسة

التعاون المشترك   القطاع  مثل  ذات  العقاري و  التطوير  التشييد و 

 المالي . 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

237&event_id=6_id= 

 منتدى  2
8/11/2020 

بحضور سفيري   والبحرينمنتدى الفرص الستثمارية في مصر  

زكي يحيى  والمهندس/  الجمعيتين  ورئيسي  الهيئة   البلدين  رئيس 

السويس لقناة  االقتصادية  للمنطقة  عبد   العامة  محمد  والمستشار/ 

 بمصررئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  الوهاب

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

48&event_id=4_id= 

لقاء منظمات   3

 أعمال 
14/9/2020 

نائب رئيس الجمعية و رئيس لجنة لقاء المهندس فتح هللا فوزي 

بها   البحرينيةالتشييد  األعمال  رجال  جمعية  رئيس  نائب   مع 

لالتفاق على تنظيم ندوة رقمية بعنوان »الفرص الستثمارية في  

البحرين«   ومملكة  مصر  في  والتشييد  العقاري  التطوير  قطاع 

بمشاركة مسئولين حكوميين وخبراء الستثمار العقاري ورجال  

 األعمال والمستثمرين في كال الجانبين. 

 

 ندوة  4
8/11/2020 

رجال  وجمعية  المصريين  األعمال  رجال  جمعية  من  كل  عقدت 

إلكترونية   ندوة  البحرينية  في  األعمال  الستثمار  فرص  بعنوان 

والبحرين مصر  في  العقاري  والستثمار  التشييد  وذلك   قطاع 

اإلسكان   وزير  ومعاون  البحرين  في  المصري  السفير  بحضور 

 لشئون المشروعات القومية العمالقة 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

121&event_id=3_id= 

لقاء منظمات   5

 16/11/2020 أعمال 
عن فرص    لندوة لقاء مع جمعية رجال األعمال البحرينية لإلعداد  

 الستثمار في مصر والبحرين في القطاع المالي

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

161&event_id=18_id= 

 منتدى  6
27/6/2021 

جمعية رجال األعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال   عقدت

منتدى الفرص الستثمارية في القطاع المالي األعمال البحرينية  

والبحرين مصر  من  كل  في  السفير    والمصرفي  بحضور  وذلك 

رئيس  المصرية،  البورصة  رئيس  نائب  البحرين،  في  المصري 

 قطاع االستثمار بصندوق مصر السيادي

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

127&event_id=3pe_id= 
 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=121
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=121
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=121
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 األردن 

 اللينك  اسم الحدث  التاريخ  نوع الحدث  م

لقاء منظمات   1

 أعمال 
25/2/2021 

 

المهندس اياد أبو لقاء بين السيد حسام الجمل عضو الجمعية و

خرمة عضو جمعية رجال العمال األردنيين و مؤسس شركة نايل 

و األعمال  تل  رجال  جمعية  عام  مدير  حجازي  طارق  السيد 

الهدف من االجتماع هو دراسة المساحات المشتركة ،    األردنيين

والعراق من خالل مبادرة " االعمار مقابل للتعاون مع االردن   

النفط" حيث أن الشركات االردنية لديها وضع مميز في العراق و  

 خاصة في مجال التحول الرقمي

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

18_id=&159event_id= 

 مجالس أعمال  2
1/3 /2021 

اجتماعا المجلس العمال المصري الردني برئاسة   الجمعيةعقدت  

المصري  الجانب  الجمعية ورئيس  المهندس على عيسى رئيس 

إدراة  مدير  نائب  الخطيب  محمد  التجاري  المستشار  بحضور 

المصري   التجاري  بالتمثيل  العربي  من  المشرق  عدد  وبحضور 

 : و قد تناول االجتماع  المجلسأعضاء 

و خاصة   ICTردني في قطاع الـ  أهمية التعاون المصري األ •

في ظل تنافسية الشركات المصرية  في مجال التحول الرقمي  

مع اهتمام الجانب األردني بالدخول للسوق األفريقي من خالل  

 االتفاقات المتعددة لمصر مع األسواق األفريقية

  – حركة التجارة و النقل بين مصر    تيسيراالهتمام بتسهيل و   •

 العراق  –األردن 

نشاء منطقة لوجيستية على الحدود المصرية األردنية وكذلك  إ •

 منطقة لوجيستية على الحدود األردنية العراقية   

أهمية أن تكون العالقات مبنية على أساس االستفادة المشتركة  •

win-win    حيث يتم تسهيل دخول األردن الفريقيا عن طريق

 مصر و دخول مصر للسوق العراقي عن طريق االردن. 

يلية بين  ضالحصول على بيانات تفصيلية عن اتفاق التجارة التف •

سلعة ( المتضمنة في   243األردن والعراق و بيان بالسلع )

اتفاق التجارة التفصيلية و ذلك لحث الشركات المصرية على  

 العراق.  الىاالستثمار في األردن بهدف التصدير 

تم مناقشة عقد لقاء ثالثي مشترك بين رجال األعمال من مصر   •

 واالردن والعراق  

ainAhttp://www.eba.org.eg/M
r/eventdetails.aspx?event_ty

227&event_id=6pe_id= 

 مجلس أعمال 3
7/3 /2021 

االردنيين  االعمال  رجال  جمعية  مع  بالتعاون  الجمعية  عقدت 

جمعية  رئيس  عيسى  على  المهندس  برئاسة  ا  تنسيقيا ا  اجتماعا

رجال األعمال المصريين رئيس الجانب المصري و معالي العين 

مجلس العمال األردني المصري بالنيابة عن  أيمن حتاحت عضو  

معالي العين حمدي الطباع رئيس جمعية رجال العمال األردنيين 

وبحضور عدد من أعضاء الجانبين بمجلس   رئيس الجانب الردني

 االعمال المصري االردني المشترك  و قد تم االتفاق على:

بتنسيق   • األردنيين  األعمال  رجال  جمعية  الثالثي قيام  التعاون 

المشترك بين مصر و األردن و العراق و توقيع إتفاقية إنشاء  

مجلس أعمال ثالثي مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا 

 2021مارس  23 -20المشتركة التي ستعقد من 

المصري  • االعمال  مجلس  من  منبثقة  قطاعية  لجان  تشكيل 

بر خاصية زووم  األردني على أن تجتمع تلك اللجان النوعية ع

األردن لالتفاق على أهم مجاالت التعاون   الىقبل زيارة العمل  

المشتركة و تحديد ما سيتم عرضه خالل اجتماعات اللجنة العليا  

 وإعداد خطة للتحرك المشترك ةلكل قطاع على حد

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

226&event_id=6pe_id= 
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 اللينك  اسم الحدث  التاريخ  الحدث نوع  م

 ندوة  4
10/3/2021 

التصالت  قطاع  في  األردني  المصري  األعمال  مجلس  اجتماع 

 وتكنولوجيا المعلومات 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

234&event_id=6_id= 

 ندوة  5
15/3/2021 

عقدت كل من جمعية رجال األعمال المصريين و جمعية رجال 

األردنيين   العقاري االعمال  التطوير  لقطاع  قطاعيا  اجتماعا 

   البناءوالسياحي بما في ذلك اإلنشاءات والمقاولت ومواد 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

43&event_id=24pe_id= 

 السعودية 

 وفود قادمة  1
7/6 /2021 

 

عقدت الجمعية لقاء مع مجموعة موفق القابضة السعودية بحضور 

السبعان   /سالم  ومالكها    -السيد  المجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 

السبعان   هللا  /عبد  مجلس    -والسيد  رئيس  ونائب  تعمل االدارة 

 الشركة في مجال االستثمار العقاري والتجارة وخدمات االستيراد

 لصحي والزراعة المقاوالت والسياحة والمجال ا و

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

224&event_id=7pe_id= 
 

 دول الخليج 

 ندوة  1
28/6/2020 

عقدت الجمعية برئاسة المهندس/ علي عيسى رئيس الجمعية ندوة  

العربي  الخليج  دول  في  المصرية  التجارية  المكاتب  رؤساء  مع 

العربية   المتحدة    -السعودية  )المملكة  العربية  دولة   - اإلمارات 

الوزارة   - الكويت   أول  وكيل  من  كل  بحضور  عمان(  سلطنة 

مغاوري   أحمد  المصري،   -الدكتور/  التجاري  التمثيل  رئيس 

رئيس المكتب   -الدكتور الوزير المفوض التجاري/ يونان إدوارد  

الوزير  عمان،  سلطنة  على  والمشرف  بدبي  المصري  التجاري 

هزاع  ال عمرو  التجارى/  التجاري   -مفوض  المكتب  رئيس 

  - المصري بجدة، الوزير المفوض التجاري/ أحمد فاضل بديوي  

 رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت 

http://www.eba.org.eg/Main/e
tdetails.aspx?event_typeven

116&event_id=3_id=   

 العراق

لقاء  1

مستشاريين 

 تجاريين 

11/11/2020 
أهم التفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم  ندوة عبر النترنت عن

خالل المصرية   توقيعها  المشتركة  العليا  اللجنة   –اجتماعات 

مدير إدارة مع السيد الوزير المفوض التجاري/ أحمد زكي   العراقية

المشرق العربي والمنظمات اإلسالمية والتعاون الخليجي بالتمثيل 

التجاري المصري، والسيد المستشار التجاري/ ماجد سابق رئيس 

 المكتب التجاري المصري في بغداد 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

135&event_id=3_id= 

 حكوميين  -لقاء  2
1/12/2020 

مع   الصناعية  رئيس  اجتماع  التنمية  دخول  هيئة  فرص  لبحث 

القطاع الخاص بالشراكة في الستثمار وتطوير وتأهيل المصانع 

 العراقية

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

133&event_id=3_id= 

 ليبيا 

 تمثيل الجمعية 1
19/5/2021 

 

بتمثيل  للجمعية  التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  األستاذ  السيد  قام 

العليا   للجنة  الحادية عشرة  للدورة  الجمعية في اجتماع تحضيري 

 المصرية الليبية المشتركة بوزارة التعاون الدولي  

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

61&event_id=23pe_id= 
 

منظمات  لقاء  2

 أعمال 
22/6/2021 

األعمال لرجال  الليبي  المجلس  مع  حول  اجتماع  أهم   للتباحث 

 المجاالت التي يمكن التعامل فيها مع ليبيا: 

القطاع الصحي بكافة مستلزماته من أدوية، صناعة األدوية،  -1

 المستلزمات الطبية، المستشفيات، األطباء، التمريض

 إنشاء المناطق الصناعية الخاصة   -2

 سوق األوراق المالية  -3

 تدريب وتأهيل الكوادر البشرية -4

 الطيران  -5

 

لقاء منظمات   3

 أعمال 
التنفيذي   28/6/2021 المدير  الصغير  وإبراهيم  يوسف  األستاذ محمد  بين  لقاء 

 للمجلس الليبي لرجال األعمال 

 
 
 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=116
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=116
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=116
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 أوروبا

 اسبانيا 

 اللينك  الحدث اسم  التاريخ  نوع الحدث  م

 وفود قادمة  1
الخارجية 2020/ 2/3 للتجارة  الكتالونية  الشركة  مع  في   لقاء  تعمل  التي  و 

مجال تشجيع صادرات الشركات الكتالونية و جذب اإلستثمارات  

 إلى كتالونيا و نشر ثقافة اإلبتكار والتطوير بين الشركات

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

105&event_id=18_id= 

 البانيا 

الدولي   2020/ 5/8 تمثيل الجمعية 1 التعاون  وزارة  السيد عقدت  برئاسة  مصغر  إجتماعاا 

السفير/ رضا بيبرس مستشار وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي 

المشرف على قطاع التعاون األوروبي  مع ممثلين من جهات    –

اتحاد    –هيئة اإلستثمار    –مختلفة مثل وزارة التجارة والصناعة  

التجارية   األعم  –الغرف  رجال  المصريينجمعية  وهدف    ال 

 اإلجتماع هو عقد منتدى أعمال مصري ألباني استثماري وتجاري 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

69&event_id=23_id= 

 التشيك 

لقاء مستشارين   1

 تجاريين 
 مع المستشار التجاري التشيكي لبحث سبل التعاون المشترك  لقاء 11/3/2020

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

149&event_id=18_id= 

لقاء مستشارين   2

 تجاريين 
 مع المستشار التجاري التشيكي لبحث سبل التعاون المشترك  لقاء 2020/ 7/9

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

150&event_id=18_id= 

 المجر

لقاء مستشارين   1

 تجاريين 
10/3/2020 

المجر لدولة  التجارية  المستشارة  مع  التعاون   لقاء  سبل  لبحث 

 المشترك

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

139&event_id=18_id= 

 و قد تم االتفاق على : لقاء مع سفير المجر الجديد 18/10/2020 لقاء سفراء 2

تنظيم اجتماع عبراإلنترنت مع غرفة التجارة والصناعة المجرية   •

 2020نوفمبر ( في HEPAوالوكالة المجرية لترويج معرض )

 عقد اجتماعات قطاعية مع كبار المسؤلين من كال البلدين •

بين   • تفاهم  مذكرة  والصناعة    الجمعيةتوقيع  التجارة  وغرفة 

 المجرية

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

119&event_id=18_id= 

لقاء منظمات   3

 أعمال 
17/11/2020 

   (MKIK) غرفة التجارة و الصناعة المجريةمع الكتروني لقاء  

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

141&event_id=18_id= 

 التحاد الوروبي

 28/10/2020 مائدة مستديرة  1

 

بيرحر عقدت الجمعية مائدة مستديرة مع سعادة السفير كريستيان  

األوروبي االتحاد  عيسى   في مصر  سفير  علي  المهندس   برئاسة 

الجمعية   وجذب  رئيس  االقتصادي  التعاون  تعزيز  سبل  لبحث 

االستثمارات األوروبية إلى مصرمع أعضاء مجلس إدارة الجمعية  

   القطاعية واللجان األعمال ورؤساء مجالس 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/EbaEvents.aspx?pagename

10= 

 اليونان 

لقاء مستشارين   1

 تجاريين 
 المستشار التجاري اليونانيلقاء مع  18/2/2020

 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

103&event_id=18_id= 
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 اوكرانيا  

 28/1/2020 مجلس أعمال 1

 

الجمعية   المصري عقدت  األعمال  مجلس  بين  مشتركا  إجتماعا 

تكنولوجيا   قطاع  عن  المعلومات  تكنولوجيا  لجنة  و  األوكراني 

في أوكرانيا بحضور السيد/ روسالن   المعلومات والبحث العلمي

سبل    –نشاي   مناقشة  بهدف  أوكرانيا  لسفارة  التجاري  المستشار 

الهام، فتح  القطاع الحيوي  التعاون المشترك مع أوكرانيا في هذا 

واالبتكار  البحث  مشاريع  في  الخبرات  وتبادل  للتعاون  آفاق 

المصر االقتصاد  لتحويل  على والتطوير  القائم  االقتصاد  نحو  ي 

مجال  في  وخاصةً  األوكرانية  التجربة  من  اإلستفادة  المعرفة، 

البحث العلمي في القطاع الصناعي، دراسة القيام برحلة عمل إلى  

 2020أوكرانيا خالل عام 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

68&event_id=10pe_id= 

 21/7/2021 ندوة  2

 

نظمت غرفة التجارة والصناعة األوكرانية ندوة إلكترونية بعنوان 

مصر وأوكرانيا: العالقات التجارية في ظل أوقات األزمة لمناقشة 

 ا القطاعات التي يمكن التعاون فيها بحضور سفير مصر في أوكراني

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

118nt_id=&eve3pe_id= 

لقاء مع المهندس/ جمال العجيزي رئيس مجلس األعمال المصري   23/3/2021 لقاء 3

 األوكراني 

 

 27/4/2021 مجالس أعمال  4

 

برئاسة   الجانب المصري لمجلس األعمال المصري األوكرانيعقد  

المهندس/ جمال العجيزي اجتماعا بهدف بحث امكانية عقد إجتماع  

مجلس أعمال مشترك مع الجانب األوكراني على هامش إجتماعات  

أثناء   تناولها  يمكن  التي  القطاعات  أهم  وتحديد  المشتركة  اللجنة 

  " مع  تعاون  بروتوكول  توقيع  في  النظر  و  المجلس  اجتماعات 

 لوم في أوكرانيا"األكاديمية الوطنية للع

 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

229&event_id=6pe_id= 

 بلجيكا 

 لقاءات ثنائية مع البعثة التجارية البلجيكية في قطاع التشييد  10/2020/ 28 - 26 وفود قادمة  1
 

 بولندا

 12/10/2020 لقاء مع سفراء  1

 

السفير/ حاتم تاج الدين سفير جمهورية مصر العربية   مع السيد  لقاء

 في بولندا و السيد المهندس/ على عيسى رئيس الجمعية  
http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

118&event_id=18_id= 
 

الجمعية   26/5/2021 وفود قادمة  2 شيميد  عقدت  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مع  ا  اجتماعا

إطار   بولسكا فى  وذلك  لمصر،  زيارته  هامش  على  البولندية 

في  االستثمار  ومجاالت  لفرص  للترويج  الجمعية  استراتيجية 

األعضاء   مع  تمت  التي  الثنائية  اللقاءات  الى  باإلضافة  مصر، 

 المهتمين بالتعاون مع الشركة البولندية

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

223&event_id=7_id=pe 
 

 بيالروسيا 

 13/10/2020 لقاء مع سفراء  1

 
مع   تيرنيتيف  لقاء  سيرجى  السفير  بيالروسيا السيد  سفير 

 الجديد 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

146&event_id=18_id= 
 

لقاء مستشارين   2

 تجاريين 

15/2/2021 

 
بين   لقاء  الجمعية  المستشار عقدت  سنوبكو  ميخائيل  السيد 

والسيدة داليا يوسف   سفارة بيالروسيا في مصر  -التجاري  

وش الدولية  العالقات  قطاع  بجمعية    -   األعضاءن  ئورئيس 

 رجال األعمال المصريين  

 

 

 

 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

18pe_id=&126event_id= 
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 رومانيا 

المصري   6/10/2020 مجالس أعمال  1 األعمال  لمجلس  المصري  الجانب   الروماني اجتماع 

 برئاسة الدكتور احمد السكري رئيس المجلس 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

232&event_id=6_id= 

اجتماعا مع الوفد الروماني برئاسة سعادة السيد  عقدت الجمعية   3/11/2020 وفود قادمة  2

وزير نائب  سيمو  كريستيان  وبيئة   لوليان  والطاقة  القتصاد 

والدكتور أحمد السكري رئيس مجلس األعمال المصري  األعمال  

معالي  و    بالجمعيةالروماني   ستيفان   السفيربحضور  ميهاي 

ستوبارو سفير رومانيا في مصر والسيد المهندس حسن الشافعي 

و رئيس لجنة المشروعات الصغيرة    عضو مجلس إدارة الجمعية  

المتوسطة   األعمال والدكتوو  مجلس  رئيس  نائب  فهمي  أمنية  رة 

 المصري الروماني 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

222&event_id=7_id= 

 مجالس أعمال  3
2/3 /2021 

 

إجتماع الجانب المصري بمجلس األعمال المصري  عقدت الجمعية  

مجلس   الروماني رئيس  السكري  احمد  الدكتور  السيد  برئاسة 

لتحديد موعد رحلة عمل الى رومانيا االعمال المصري الروماني  

 2021خالل النصف الثاني من 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

225&event_id=6_id= 

 لتفيا 

 لقاء سفراء 1
لبحث امكانية انشاء مجلس أعمال   التفيا الجديدلقاء مع سفير   12/10/2020

 مشترك و تنظيم يوم دولي عن دول البلطيق 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

157&event_id=18_id= 

 

 لقاء سفراء 2
16/2/2021 

 

إيلمار بريداكس /    اجتماعاا بين السيد السفيرعقدت الجمعية  

 نين توفيق ا والسيد األستاذ حس  جمهورية لتفيا في مصرسفير  

بالجمعية   المعلومات  تكنولوجيا  لجنة  مجاالت   لبحث رئيس 

 التعاون المحتملة. 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

18pe_id=&127event_id= 

 

 هولندا 

 ندوة  1
غيرترود   20/1/2020 السيدة/  مع  القطاع  ندوة  تطوير  منسقة  واجيمان 

( وهي  RVOالخاص للوكالة الهولندية لتطويرالمشروعات )

التجارة  لوزارة  تابعة  بهولندا  الهاي  في  حكومية  وكالة 

لويس   السيد/  بحضور  الهولندي  الدولي  والتعاون  الخارجية 

الهولندية  بالسفارة  االقتصادي  القسم  رئيس  نائب  مارتنز 

استرات  وضع  بهدف  وتنمية بالقاهرة  لتطوير  مشتركة  يجية 

القطاع الخاص المصري في إطار تخصيص وزير التجارة  

ثالثة   قدرها  ميزانية  الهولندي  الدولي  والتعاون  الخارجية 

 2022حتى عام ماليين يورو لهذا الغرض 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

103&event_id=3pe_id= 

لقاءات مع   2

 منظمات أعمال
مع 2020/ 3/2 افتراضي  الهولندي   اجتماع  االعمال  مجلس  رئيس 

 االفريقي والمهندس/ علي عيسى والدكتور/ شريف الجبلي

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

5&event_id=21_id= 

 لقاء 3
    Challenge Fund for Youth Employmentلقاء مع ممثلي  10/3/2020

 لقاء مع سفراء  4
و من   سفير هولنداالسيد السفير هان موريتس شابفيلد  لقاء مع   30/9/2020

  - إدارة المياه    -أهم قطاعات التعاون المشترك هي: الزراعة  

 اللوجستيات والنقل  -الطاقة   -البيئة 

و قد تم االتفاق على تنظيم مائدة مستديرة مع السفير للترويج 

القادمة الفترة  خالل  مؤتمر    لهولندا  تنظيم   AFRICAو 

WORKS   مع مجلس األعمال الهولندي األفريقي بعد جائحة

 19-كوفيد 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

155&event_id=18_id= 

 ندوة  5
15 -16/12/2020 Digital Business Day with NABC  

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=5
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=5
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=5
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 امريكا

لقاء مع   1

 منظمات دولية
عاما على    40مناسبة مرور  لندوة  للتنسيق    USAIDلقاء مع   8/1/2020

تواجد الوكالة بمصر تحت عنوان الشراكة االستراتيجية مع 

 مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص 

 

 ندوة  2
ندوة مع السيدة شيري كارلين رئيس بعثة الوكالة األمريكية  2020/ 9/1

عاما على تواجد    40بمناسبة مرور    USAIDللتنمية الدولية  

الوكالة بمصر تحت عنوان الشراكة االستراتيجية مع مصر 

 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

104d=&event_i3pe_id= 

لقاء مع   3

 منظمات دولية
3/2 /2020 

 

لقاء بين المهندس/ حسن الشافعي والدكتور/ خالد فهمي وزير 

والخاص    USAIDالبيئة األسبق لمناقشة البرنامج المقدم من  

بدراسة أهم التحديات التي تواجه المناخ االستثماري في مصر  

(One Stop Shop ) 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

104&event_id=18_id= 

 التينية  امريكا

 البرازيل

 وفود قادمة  1
1/2 /2021 

 

السيد   مع  شركة    Velila Alvaroاجتماع    AWAممثل 

واإلدارة   التسويق  مجال  في  تعمل  والتي  البرازيلية 

  واالستشارات القانونية والمالية 

 لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 لقاءات 1
الشافعي مع المهندس/ عاصم زكي لبحث لقاء المهندس/ حسن   2020/ 2/2

شركات  مجموعة  لمكونات  الثاني  المعرض  عمل  ترتيبات 

  العربي 

 ندوة  2
نظمت كل من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولجنة  23/2/2020

هالة  الدكتورة/  مع  ندوة  بالجمعية  االقتصادية  التشريعات 

المشروعات   لجنة  وكيل  السعد  أبو  الصغيرة  فوزي 

والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب إللقاء الضوء 

الصغيرة   المشروعات  قانون  مشروع  بنود  أهم  على 

تحقيق   كيفية  مناقشة  وكذلك  الصغر،  والمتناهية  والمتوسطة 

بهذه   المعنية  األطراف  كافة  وبين  الجمعية  بين  التعاون 

 المشروعات من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

106&event_id=3pe_id=   

 ندوة  3
بالجمعية  16/4/2020 والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لجنة  عقدت 

الدكتورة/ اجتماعا عبر   من  كل  بمشاركة  كونفرانس  الفيديو 

الصغيرة   المشروعات  لجنة  وكيل  السعـد  أبو  فـوزي  هـالة 

المصري،  النـواب  بمجلـس  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة 

األستاذة الدكتورة/ يمن الحماقي أستاذ االقتصاد بجامعة عين 

وخدمة  الشكاوي  إدارة  مدير  مجدي  هاني  األستاذ/  شمس، 

وا المشروعات العمالء  تنمية  بجهاز  اإللكترونية  لمنصة 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، األستاذ/ ممدوح عافية 

بالبنك  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  مجموعة  رئيس 

المصري أطلقتها    األهلي  التي  األخيرة  المبادرة  استعراض 

الصغيرة  المشروعات  لقطاع  والصناعة  التجارة  وزارة 

لتخفي  هذا  والمتوسطة  يواجهها  التي  السلبية  اآلثار  حدة  ف 

هذه   تطبيق  وكيفية  كورونا  فيروس  أزمة  ظل  في  القطاع 

المبادرة، وكذلك الدور الذي تقوم به البنوك المصرية لمساعدة 

 هذا القطاع على تجاوز هذه المحنة

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

114&event_id=3pe_id=   

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=104
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=104
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=104
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=106
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=106
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=106
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=114
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=114
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=114
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 اللينك  اسم الحدث  التاريخ  نوع الحدث  م

 ندوة  4
اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض إلقاء   23/11/2020

التمويل   آليات  الصغيرة،  الصناعية  المجمعات  على  الضوء 

المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركات بورصة  

النيل، دور الجهاز المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة 

http://www.eba.org.eg/MainA
px?event_tyr/eventdetails.as

120&event_id=3pe_id=   

 ندوة  5
بعنوان بورصة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة    ندوة  15/12/2020

المشروعات الصغيرة والمتوسطة... فرص للنمو واالنطالق  

البورصة بحضور   رئيس  صالح  فريد  محمد  الدكتور/ 

بهدف إلقاء الضوء على إجراءات إعادة الهيكلة التي    المصرية

المشروعات  أداء سوق  لتطوير  المصرية  البورصة  اتخذتها 

ومميزات   شروط  استعراض  كذلك  والمتوسطة،  الصغيرة 

خالل  من  للشركات  والنمو  التمويل  فرص  وشرح  القيد، 

 البورصة

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

123&event_id=3d=_i 

 ندوة  6
بعنوان  2021/ 9/3 ندوة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لجنة  عقدت 

خلق   فرصة  بين  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  قانون 

كيانات جديدة ونمو للكيانات القائمة بحضور األستاذ/ محمد  

كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

بمجلس النواب، والدكتورة/ هالة أبة السعد ومتناهية الصغر  

اللجنة،   عضو  بهاء  أحمد  والمهندس/  اللجنة،  أول  وكيل 

محمد  واألستاذ/  الضرائب،  خبير  مكرم  واألستاذ/ مصطفى 

أسامة مدير إدارة االئتمان المركزي بجهاز تنمية المشروعات 

المشروعات   قانون  استعراض  بهدف  والمتوسطة  الصغيرة 

سطة وشرح القطاعات المستفيدة من تطبيقه،  الصغيرة والمتو

األعمال، شرح   لرواد  المقدمة  والفنية  المالية  الحوافز  شرح 

 الحوافز الضريبية وآليات التمويل

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

124&event_id=3_id= 

 أخرى 

 ندوة  1
األعمال   2020/ 4/5 رجال  جمعية  إلكترونية عقدت  ندوة  المصريين 

برئاسة المهندس/ فتح هللا فوزي نائب رئيس الجمعية ورئيس 

لجنة التشييد مع السيد األستاذ الدكتور/ إسماعيل سارج الدين  

المدير المؤسس والفخري لمكتبة اإلسكندرية الجديدة ونائب 

عيسى  علي  المهندس/  بمشاركة  سابقا  الدولي  البنك  رئيس 

ك بهدف االستماع إلى رؤيته حول األثر رئيس الجمعية وذل

لفيروس   الثقافي...(  االجتماعي،  العلمي،  )االقتصادي، 

 كورونا على العالم وانعكاسه على مصر 

http://www.eba.org.eg/Main/e
ventdetails.aspx?event_type

115&event_id=3_id= 

اجتماعات  2

 – بالخارج

 تمثيل الجمعية

المهندس/   31/12/2020 الجمعية قيام  إدارة  مجلس  عضو  الشافعي  حسن 

بإلقاء  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لجنة  ورئيس 

محاضرة في معهد الدراسات الدبلوماسية للسكرتيرين األوائل  

لعام   مستشار  لوظيفة  تأهيل   2021المرشحين  بهدف 

 الدبلوماسيين المشاركين في الدورة 

http://www.eba.org.eg/MainA
r/eventdetails.aspx?event_ty

57&event_id=23pe_id= 

 

 

 

 

http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=120
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=120
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=120
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2020/2021التفاقيات التي وقعت عليها الجمعية في عام   

سم المذكرةإ البلد التاريخ   م. 

 .1 )مؤسسة القطاع الخاص التنزاني( TPSFتوقيع مذكرة تفاهم مع  تنزانيا  22/10/2020

 

 

 

 2021يونيو 30 2020يناير  1بيان بالفرص خالل الفترة من 

 دولة 
فرص  

 تصديرية 

فرص  

 إستيرادية 

معلومات  

وتقارير  

 ومطبوعات

معارض  

ومؤتمرات 

وندوات و  

 لقاءات ثنائية 

إستثمارات  

 و شراكات
 مناقصات 

اإلجمالي 

 الكلي

 11   2 1 8     محلي 

 244 8   4 10 1 221 عربية دول 

 152 29 4 2 4   113 دول إفريقية 

 77 1 2 4 7 1 62 دول أسيوية 

 120 10 4 3 11 1 91 دول أوروبية 

 604 48 12 14 40 3 487 الجمالي 
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ا : أورا ق العمل رابعا  
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 أوراق العمل المقدمة من اللجان التخصصية 

 2021إلى يونيو  2020الفترة من خالل 

 

 والجمارك  اإلستيراد  أوالً: لجنة 

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  قامت لجنة اإلستيراد والجمارك بتقديم أوراق العمل التالية 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 27/12/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة حول:

تطبيق  الجمركي على الرسائل اإلستيرادية بعدفترة التخليص 
 M.T.Sالنظام الجديد 

 تم توجيهها إلى : 

 نائب وزير المالية  –الدكتور/ إيهاب ابو عيش  •

https://cutt.ly/XOk14EW  

2. 04/04/2021 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

مشروع الالئحة التنفيذية لقانون   حول التعديالت المقترحة

 2020لسنة  207الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 تم توجيهها إلى: 

  األمين العام –وكيل أول وزارة  - الدكتور/ عالء عز •
 اإلتحاد العام للغرف التجارية المصرية 

https://cutt.ly/rOk09gb  

3. 07/04/2021 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

مشروع الالئحة التنفيذية لقانون   رؤية ومالحظات الجمعية حول

 2020لسنة  207الجمارك الصادر بالقانون رقم 

 تم توجيهها إلى: 

 وزير المالية  –محمد معيط الدكتور/  •

https://cutt.ly/ZOk2GNP  

4. 01/06/2021 

 مذكرة مقدمه من اللجنة حول:

من كٍل من محافظة   المالحي العاملين بالقطاعمالحظات 

 حول : "مشروع الالئحة التنفيذية اإلسكندرية وبورسعيد

 2020لسنة  207الجمارك الصادر بالقانون رقم  لقانون

 ( 25/5/2021)نسخة 

 تم توجيهها إلى: 

 وزير المالية  –محمد معيط الدكتور/  •

 المصرية رئيس مصلحة الجمار ك - / الشحات غتوري األستاذ •

https://cutt.ly/dOk90tw 
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 ً  لجنة البنوك والبورصات  : ثانيا

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  بتقديم أوراق العمل التالية  البنوك والبورصات قامت لجنة 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 23/02/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة حول:

نشاطها فى التمويل العقارى  ل  طلب إستئناف شركات التمويل العقاري
 2019منذ اغسطس والذي توقف  لمحدودى الدخل

 توجيهها إلى : تم  

 المصري  محافظ البنك المركزى – طارق عامر /األستاذ  •

https://cutt.ly/3Ok32Mk 

 

 التشييد  لجنة  ثالثاً:

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  بتقديم أوراق العمل التالية  التشييد قامت لجنة 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 07/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

السحب لحد  وإستمرارها كضمان  العمالء  شيكات  قبول  لشركات    إشتراطات 
 في ظل جائحة كورونا  التطوير العقاري
 تم توجيهها إلى : 

 محافظ البنك المركزى المصري  –األستاذ / طارق عامر  •

https://cutt.ly/WOltBpX  

2. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع   حول توصياتال أهم 

   التشييد والبناء
 تم توجيهها إلى: 

الجزار   • عاصم  والمجتمعات  وزيراإلسكان    -الدكتور/  والمرافق 
 العمرانية 

https://cutt.ly/1OlyUmI  

3. 04/06/2020 

شعبة االستثمار    -)مجلس العقار المصري  مذكرة مقدمة من اللجنة بالتعاون مع  
 بشأن:   المجلس التصديري للعقار ( -العقاري  باالتحاد العام للغرف التجارية 

 2020لسنة  181صدور القرار رقم 
 تم توجيهها إلى : 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

https://cutt.ly/bOluFXF 

4. 20/10/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة حول:

 تاثير قرار وقف البناء علي اسعار االراضي والوحدات 
 تم توجيهها إلى : 

 الوزراءمركز معلومات مجلس  •

https://cutt.ly/QOliTq0 

5. 09/12/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

والدراسات  مساهمةطلب   األبحاث  وتمويل  لدعم  الصناعية  التنمية    بنك 
 من قبل كلية الهندسة ومشاريع التخرج 

 تم توجيهها إلى : 

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب  -  السيدة / غادة البيلى •
 بنك التنمية الصناعية  التنفيذي

https://cutt.ly/mOlpx6B  
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ً ار  التصدير  لجنة:  بعا

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  بتقديم أوراق العمل التالية   التصديرقامت لجنة 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 22/03/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

  بإلزام الشركات بتقديم شهادة بالموقف الضريبيتعليمات وزير المالية  
 مستحقات برامج رد األعباء التصديرية  كشرط لصرف

 تم توجيهها إلى : 

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

https://cutt.ly/mOlhKnK 

2. 18/06/2020 

 مقدمة من اللجنة بشأن: مذكرة 

أهم التوصيات العاجلة التي تسهم في التغلب على التحديات المشتركة  
 الصادرات المصرية في ظل جائحة كورونا التي تواجه العاملين بقطاع

 تم توجيهها إلى كٍل من : 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

 التجارة الصناعة  ة وزير -السيدة / نيفين جامع  •

https://cutt.ly/8OljEpV  

3. 01/02/2021 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 ربط االستفادة من دعم الصادرات باالنضمام لمنظومة الفاتورة اإللكترونية 

 تم توجيهها إلى: 

 التجارة الصناعة  ة وزير -السيدة / نيفين جامع  •

 الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات -/ اماني الوصال   د.صورة إلى  •

https://cutt.ly/1OlkTMu  

 ً  الزراعة والري  لجنة:  خامسا

 2021إلى يونيو  2020خالل الفترة من  بتقديم أوراق العمل التالية    الزراعة والريقامت لجنة 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

   الزراعة والريقطاع 
 تم توجيهها إلى: 

وزير الزراعة و إستصالح   - األستاذ / محمد مرزوق القصير •

 األراضي 

 https://cutt.ly/POllcgh 

2. 30/04/2020 

 بشأن: مذكرة مقدمة من اللجنة 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

   الزراعة والريقطاع 
 تم توجيهها إلى: 

 وزير الموارد المائية و الري   - الدكتور / محمد عبد العاطي •

hk7Oll1https://cutt.ly/ 

3. 29/06/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 رفع كفاءة االجهزة لدى المعمل المركزي ألثار المبيدات  
رئيس المجلس   -  المهندس/ عبد الحميد الدمرداشتم توجيهها إلى:  

 التصديري للحاصالت الزراعية

https://cutt.ly/bOlxb25 

4. 05/07/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

المتوسط للري في  قيمة أقصى حمل )القسط الثابت ( الشهري للجهد 
 الشركات والمزارع 

 وزير الكهرباء و الطاقة  -مرقبي الدكتور مهندس / محمد شاكر ال تم توجيهها إلى:

https://cutt.ly/SOlbpNF  

 

https://cutt.ly/8OljEpV
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 ً  لجنة السياحة والطيران المدني:  سادسا

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من بتقديم أوراق العمل التالية   السياحة والطيران المدني قامت لجنة 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

   السياحة والطيران المدنيقطاع 
 تم توجيهها إلى: 

 وزير السياحة واآلثار  –دكتور / خالد العناني ال •

https://cutt.ly/9OlQoBM 

2. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

 السياحة  قطاع 
 تم توجيهها إلى: 

 وزير الخارجية  –السفير/ سامح شكري  •

0OlWoH8https://cutt.ly/ 

3. 11/06/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

التحديات التي تواجه قطاع السياحة في ظل مستجدات جائحة فيروس 
 كورونا

 توجيهها إلى : تم  

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

 وزير السياحة واآلثار  –دكتور / خالد العناني ال •

 محافظ البنك المركزى المصري  –األستاذ / طارق عامر  •

6https://cutt.ly/fOlExI 

4. 19/07/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 للسيارات السياحية إعتراض كمائن المرور  
 تم توجيهها إلى: 

 وزير السياحة واآلثار  –دكتور / خالد العناني ال

https://cutt.ly/DOlRgjN 

5. 27/12/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

في ظل تأثره الشديد بتابعيات جائحة   السياحة المصرية أهم متطلبات قطاع
 فيروس كورونا العالمية 

 تم توجيهها إلى: 

 نائب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة   - السيدة / غادة شلبي •

https://cutt.ly/OOlTAuK 

6. 27/01/2021 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

لعمل  اشركات السياحية  لل  للسماحلوزارة المالية   المذكرة المقدمة
 ورد الوزارة على تلك المذكرة  بالسيارات المعفاه جمركياً مع المصريين

 تم توجيهها إلى: 

 نائب وزير السياحة واآلثار لشئون السياحة   - السيدة / غادة شلبي •

https://cutt.ly/UOlYCAA 

7. 17/06/2021 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

الشركات   –قطاع السياحة المصرية )النقل السياحى التحديات التي تواجه 
 السياحية والقطاع الفندقي

 تم توجيهها إلى كٍل من : 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

 وزير السياحة واآلثار  –الدكتور / خالد العناني  •

 شرطة السياحة بمحافظة الجيزة •

https://cutt.ly/ZOlUdaj 
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 الصناعة والبحث العلمي لجنةسابعاً: 

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي بتقديم أوراق العمل التالية 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 06/01/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 رسم الصادر على قصاصات وفضالت األقمشة القطنية رؤية الجمعية حول 

 تم توجيهها إلى كٍل من : 

قطاع اإلتفاقيات التجارية  القائم بأعمال رئيس  – الدكتورة/ أماني الوصال  •
 والتجارة الخارجية 

قطاع اإلتفاقيات  ب  مدير عام سياسات التصدير - األستاذ / وجيه رشيد •
 والتجارة الخارجية التجارية 

https://cutt.ly/xOlIOJU 

2. 23/02/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

إلقراض األنشطة  وضع سعر عائد تفضيليإعادة النظر في إمكانية 

 الصناعية 

 محافظ البنك المركزى المصري  –األستاذ / طارق عامر   تم توجيهها إلى:

https://cutt.ly/3OlOlUM 

3. 04/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 أهم متطلبات القطاع الصناعي لتقليل حدة اآلثار السلبية لجائحة كورونا 

 تم توجيهها إلى: 

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

https://cutt.ly/3OlO0pt 

4. 14/05/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 إلعفاء المنشأت والوحدات الصناعية واإلنتاجية من الضريبة العقارية 

 تم توجيهها إلى: 

 التجارة الصناعة  ة وزير -السيدة / نيفين جامع  •

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

https://cutt.ly/cOlAqEy 

5. 19/07/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

والبضائع الواردة من الخارج إلى السوق المصرية  " أثر تدفق المنتجات 
 وكيفية حماية المنتجات والصناعة المصرية من اإلفالس واإلغراق " 

 تم توجيهها إلى: 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

 التجارة الصناعة  ة وزير -السيدة / نيفين جامع  •

 المهندسين نقيب  - المهندس / هاني ضاحي  •

https://cutt.ly/qOlSuPM 

6. 15/10/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 تخفيف االعباء للنهوض بالصناعة لتحقيق االكتفاء الذاتي والتصدير 
 الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال تم توجيهها إلى:  

https://cutt.ly/cOlDaZw 

7. 07/12/2020 

 اللجنة بشأن: مذكرة مقدمة من 
 2020المطالبة بعدم تحصيل الضرائب العقارية على المصانع  حتي نهاية عام 

 تم توجيهها إلى: 

 التجارة الصناعة  ة وزير -السيدة / نيفين جامع  •

https://cutt.ly/NOlD5X1 

8. 01/02/2021 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

 وفضالت األقمشة القطنية رسم الصادر على قصاصات رؤية الجمعية حول 

مدير عام اإلدارة العامة   - األستاذ / أحمد رفعت العسقالنيتم توجيهها إلى: 
 قطاع اإلتفاقيات والتجارة الخارجية ب لإلستيراد والتصدير

https://cutt.ly/qOlFOdD 



  

69 
 

69 

 ً  الطاقة  لجنة:  ثامنا

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من بتقديم أوراق العمل التالية  الطاقةقامت لجنة 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 29/01/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
 التحديات التي تواجه قطاع الطاقة  والمواد البترولية وتحقيق كفاءة اإلستخدام لها 

 تم توجيهها إلى: 

 رئيس مجلس الوزراء  - مصطفى مدبوليالدكتور مهندس /  •

 وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة  -الدكتور مهندس/ محمد شاكر المرقبي  •

 وزير البترول والثروة المعدنية  –المهندس / طارق المال  •

https://cutt.ly/UOcOK5x 

2. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

 قطاع الطاقة  
 تم توجيهها إلى: 

 وزير البترول والثروة المعدنية  –المهندس / طارق المال  •

I9https://cutt.ly/BOcAP 

3. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

 الطاقة  الكهرباء و قطاع 
 تم توجيهها إلى: 

 وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة  -الدكتور مهندس/ محمد شاكر المرقبي  •

OcSpfi1https://cutt.ly/ 

4. 02/07/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

ل مقترحا التحديات  ت  على  بقطاعلتغلب  اإلستثمار  تواجه  البترول    التي 
 والطاقة والغاز الطبيعي 

 تم توجيهها إلى: 

 وزير البترول والثروة المعدنية  –المهندس / طارق المال  •

/ مجدي جال • إدارة  - لالدكتور مهندس  المصرية    رئيس مجلس  الشركة 
 EGas  -القابضة للغازات الطبيعية  

https://cutt.ly/dOcXOec  

 

 ً  المالية  لجنة:  تاسعا

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من بتقديم أوراق العمل التالية  الماليةقامت لجنة 

 العمل رابط ورقة  أوراق العمل التاريخ  م

1. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

   الماليقطاع ال
 تم توجيهها إلى: 

 وزير المالية  –الدكتور/ محمد معيط  •

https://cutt.ly/COcCFU2  
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 النقل  لجنة:  عاشراً 

 2021إلى يونيو   2020خالل الفترة من  قامت لجنة النقل بتقديم أوراق العمل التالية 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

1. 26/02/2020 

 ورقة عمل مقدمة من اللجنة خالل عشاء عمل على شرف وبحضور: 

رئيس الهيئة العامة للمنطقة اإلقتصادية   -يحيى زكي  المهندس / محمد  •
 بقناة السويس 

https://cutt.ly/0OcVTqI 

2. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 
كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على   حول توصياتال أهم 

   النقل واللوجيستياتقطاع 
 تم توجيهها إلى: 

 وزير النقل  -الوزيرالفريق / كامل   •

https://cutt.ly/NOcBeaJ 

3. 28/06/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

بخصوص تعديل   2020لسنة  232رقم  قرار وزير الماليةمالحظات حول 
 بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك 

 تم توجيهها إلى: 

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

 رئيس مصلحة الجمارك المصرية -األستاذ  / السيد كمال نجم  •

https://cutt.ly/zOc9Jpa 

4. 16/07/2020 

 مذكرة مقدمة من اللجنة بشأن: 

دون   رخص سيارات النقل السياحي لنقل سياح من المصريين سحب 
 األجانب 

 تم توجيهها إلى: 

 وزير النقل  -الفريق / كامل الوزير •

https://cutt.ly/SOc3Y4n 

 

 : والعالقات الحكومية  قطاع اللجان التخصصية المقدمة منالعامة أوراق العمل  حادي عشر :
 

 العمل رابط ورقة  أوراق العمل التاريخ  م

1. 06/02/2020 
 ورقة عمل مقدمة من الجمعية خالل لقاء مع: 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •
https://cutt.ly/nOc4cMF 

2. 

 الطاقة بشأن:  –مذكرة مشتركة مقدمة من لجنتي التشريعات اإلقتصادية  17/03/2020
 2019( لسنة 87الكهرباء رقم )مقترحات فى شأن تعديالت قانون مالحظات و

  رئيس لجنة الطاقة والبيئة - المهندس / طلعت السويدي تم توجيهها إلى
 مجلس النواب ب

UsD7https://cutt.ly/eOc 

3. 17/03/2020 

 مذكرة موجهه من الجمعية بشأن:

فيروس  جائحة مواجهة آثار ب الخاصتخصيص جزء من المبلغ مناشدة ل 
مستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق  كورونا لسداد جزء من 

 التصديرية  المساندة
 تم توجيهها إلى : 

 رئيس مجلس الوزراء  - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

 وزير المالية –الدكتور / محمد معيط  •

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع  •

K0https://cutt.ly/rOvwl 
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 ورقة العمل رابط  أوراق العمل التاريخ  م

4. 22/03/2020 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن:

تأجيل موعد تقديم اإلقرارات الضريبية وسداد ضريبة الدخل  طلب 
 2019حصص الشركات في التأمينات اإلجتماعية عن العام المالي 

 . وبدون فرض غرامات أو فوائد تأخير،
 تم توجيهها إلى: 

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط 

OvepUQ5https://cutt.ly/ 

5. 29/03/2020 

 الجمعية بشأن:مذكرة مقدمة من 

  رهتجنبًا آلثا،  إستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحبطلب 
 والخدمية  اإلنتاجيةلقطاعات على االسلبية  

 تم توجيهها إلى : 

 محافظ البنك المركزى المصري  –األستاذ / طارق عامر  •

9L4https://cutt.ly/sOve 

6. 29/03/2020 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن:

إستثناء البقوليات الخضراء من قرار وقف تصدير جميع اصناف  طلب 

 البقوليات لمدة ثالثة أشهر

 تم توجيهها إلى: 

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع  •

 وزير التموين والتجارة الداخلية  –الدكتور/ علي مصيلحي  •

 وصورة إلى السيد وزير الزراعة وإستصالح األراضي  •

https://cutt.ly/SOvuHUM 

7. 04/04/2020 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن:

لتقليل   السياحة( –التصدير  –النقل  –ة الصناع) يةمتطلبات القطاعالأهم 
 حدة اآلثار السلبية لجائحة كورونا 

 تم توجيهها إلى:

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

https://cutt.ly/OOviWbD 

8. 30/04/2020 

  –الصناعة والبحث العلمي  –مذكرة مشتركة مقدمة من لجان ) التصدير 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة( بشأن:

كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على    حول توصياتالأهم 
 التجارة والصناعة  يقطاع

 تم توجيهها إلى:

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع  •

https://cutt.ly/FOvomUh 

9. 30/04/2020 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن:
كافة  كيفية الحد من اآلثار السلبية لفيروس كورونا على    حول توصياتالأهم 

 القطاعات اإلقتصادية المختلفة 
 تم توجيهها إلى:

 رئيس مجلس الوزراء - الدكتور مهندس / مصطفى مدبولي •

 وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية  - األستاذة الدكتورة / هالة السعيد

https://cutt.ly/gOvo68c 

10. 24/06/2020 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن:

اآلثار السلبية لبعض المواد المقترح تعديلها بقانون الضريبة على القيمة  
 المضافة للمخبوزات والحلوى وكيفية تالفيها 

 تم توجيهها إلى :

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع  •

https://cutt.ly/uOvajWG 
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 رابط ورقة العمل  أوراق العمل التاريخ  م

11. 22/07/2020 
 أوراق عمل مقدمة من الجمعية تم توجيهها إلى :

 وزيرة التخطيط والتنمية اإلقتصادية  - األستاذة الدكتورة / هالة السعيد •
https://cutt.ly/mOvsCtv 

12. 25/08/2020 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن:

اآلثار السلبية لبعض المواد المقترح تعديلها بقانون الضريبة على  
 القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى وكيفية تالفيها 

 تم توجيهها إلى : 

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع 

https://cutt.ly/jOvd0wN 

13. 26/11/2020 

أوراق عمل قطاعية مقدمة من الجمعية بخصوص قطاعات ) اإلستيراد  

 السياحة(  –المالية  –والجمارك 

 تم تقديمها خالل لقاء مصغر إلى

 وزير المالية  –الدكتور / محمد معيط  •

https://cutt.ly/pOvjiI5 

14. 28/12/2020 

 النقل بشأن:  –مذكرة مشتركة مقدمة من لجنتي اإلستيراد والجمارك 

 2020لسنة  207قانون الجمارك الجديد رقم مالحظات حول 

 تم توجيهها إلى: 

 رئيس مصلحة الجمارك المصرية -األستاذ  / السيد كمال نجم  •

https://cutt.ly/NOvkSNe 

15. 05/01/2021 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن :

  إستيراد السيراميك والبورسلين بوقف قرار وزارة التجارة والصناعة 

 لمدة ثالثة شهور 

 تم توجيهها إلى : 

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع 

https://cutt.ly/IOvnM8N 

16. 13/01/2021 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن :

حول مشروع المواصفة القياسية " أجهزة إطفاء  مالحظات الجمعية 
 الحريق اليدوية التي تعمل بمسحوق كيماوي جاف" 

 تم توجيهها إلى : 

الهيئة    رئيس مجلس إدارة - المهندس / أشرف إسماعيل عفيفي
 المصرية العامة للمواصفات والجودة 

https://cutt.ly/1OvmYIM 

17. 04/02/2021 

 مذكرة مقدمة من الجمعية بشأن :

 إستيراد السيراميك والبورسلين بوقف قرار وزارة التجارة والصناعة 

 لمدة ثالثة شهور  

 وزيرة التجارة الصناعة  -السيدة / نيفين جامع  تم توجيهها إلى :

https://cutt.ly/UOvQOTt 

 


