حمضر إجتماع جلنة الصناعة والبحث العلمي
يوم اإلثنني املوافق  20مايو 2019

عقدت جلنة الصناعة والبحث العلمي باجلمعية إجتماعاً برئاسة املهندس/جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة
ورئيس اللجنة  ،وذلك يف متام الساعة احلادية عشر صباحاً يوم اإلثنني املوافق  20مايو ، 2019وذلك مبقر اجلمعية
باجليزة ،بهدف:
اإلتفاق على اإلطار العام ووضع اخلطة التنفيذية لبدء اإلعداد
ملؤمتر الصناعة الذي تنظمه اجلمعية خالل الفرتة القادمة

وقد حضر اإلجتماع عدد من السادة أعضاء اللجنة باجلمعية كالتالي  ( :وفقاً للرتتيب األجبدي)
 .1م .مجال عفيفي  -العضو املنتدب  -دلة اإلستثمارات العقارية
 .2م .خالد محزة – رئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك باجلمعية
 .3م .زكريا الشافعي  -رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي املتحدة لتصنيع الزيوت والتغليف
 .4د .سامي جرب  -رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب  -املصرية ملعاجلة السوائل و الغازات
 .5أ .عادل فاضل زكي  -رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب  -مصر لالستشارات  -ميكون
 .6م .فهمي الغزالي – مستشار  -الشركة املصرية للزجاج
 .7أ .جمدي فانوس  -رئيس جملس اإلدارة  -الشركة املصرية للتنمية الزراعية والصناعية  -فانوس تكستيل
 .8د .حممد هالل – رئيس جملس إدارة  -الشركة املصرية للصناعات اإللكرتونية املتطورة  -فيوتك
 .9أ .حممود جنم – شركة Good Life
 .10أ .مصطفى إبراهيم  -رئيس جملس اإلدارة  -كيندكس إنرتناشيونال إجييبت

وقد بدأ اإلجتماع بكلمة ترحيب من املهندس  /جمد الدين املنزالوي – رئيس اللجنة  ،حيث أشار سيادته أن
املوعد املقرر لعقد املتمتر هو يوم اإلثنني  28أكتوبر  2019وجاري حجز الفندق بناءً على ذلك  ،كما أشار إىل أن
اللجنة قد أرسلت خطاب ًا إىل السيد رئيس اجلمهورية لطلب رعاية سيادته للمتمتر وجاري املتابعة ومن الضروري أن
يتم اإلتفاق اليوم على اإلطار العام للمتمتر وجدول اعماله حتى يتم إرساله للرئاسة تأكيداً على أهميته .
ثم قام سيادته باستعراض مسودة الورقة التعريفية السابق إعدادها واليت إشتملت على اإلطار العام للمتمتر (مرفق) ،
ثم فتح باب املناقشات حيث مت إستعراض اآلراء حول اإلطار العام للمتمتر  ،حيث مت التأكيد على ضرورة إدراج
بعض النقاط اهلامة ضمن فاعليات املتمتر وهي :


اإلقتصاد األخضر



البحث العلمي



التدريب الفين



احلوكمة

وبعد املناقشات مت اإلتفاق على تشكيل جمموعة عمل مصغرة تقوم بتلخيص ما مت اإلتفاق عليه خالل اإلجتماع ووضع جدول األعمال
املقرتح بناءً على اآلراء اليت مت طرحها  ،حيث تشكلت جمموعة العمل برئاسة م .جمد املنزالوي رئيس اللجنة وكلٍ من:
.1

أ .عادل فاضل زكي  -رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب  -مصر لالستشارات  -ميكون

.2

د .حممد هالل – رئيس جملس إدارة  -الشركة املصرية للصناعات اإللكرتونية املتطورة  -فيوتك

.3

أ .مصطفى إبراهيم  -رئيس جملس اإلدارة  -كيندكس إنرتناشيونال إجييبت

حيث مت وضع جدول األعمال التالي :
مؤمتر  " :الصناعة املصرية وآفاق التنمية املستدامة "

التوقيت
9:30 -8:00

يوم اإلثنني املوافق  28أكتوبر  - 2019بفندق ماريوت القاهرة – قاعة عايدة
الربنامج

تسجيل احلضور

اجللسة اإلفتتاحية حبضور ممثل احلكومة والوزراء املعنيني

10:30-9:30

 اجللسة األوىل بعنوان

دور الصناعة يف اإلقتصاد املستدام وحوكمة منظومة تعميق املكون احمللي
10:45 -10:30

احملاور



زيادة حجم اإلنتاج الصناعي لألسواق احمللية واخلارجية ودعم اإلهتمام باألسواق اجلديدة

11:15 -11:00



اإلرتقاء جبودة الصناعة املصرية وزيادة القيمة املضافة للمنتج احمللي



ا لتشريعات املتثرة يف الصناعة املصرية ( قانون العمل – قانون التأمينات اإلجتماعية – قانون الرتاخيص

11:30 – 11:15



11:00 – 10:45

الصناعية  .... -إخل )
دور املتسسات التمويلية يف حتقيق النمو الصناعي

مناقشة مفتوحة

12:00-11:30

إسرتاحة قهوة

12:30 – 12:00

 اجللسة الثانية بعنوان

تعظيم دور الصناعة يف رفع معدالت الناتج احمللي اإلمجايل
12:50 -12:30



دخول السوق املوازي للمنظومة اإلقتصادية

13:10 -12:50



زيادة القيمة املضافة لتعميق املنتج احمللي

13:30 -13:10



التجارب احمللية الناجحة

احملاور:

مناقشة مفتوحة

14:00-13:30

إسرتاحة

14:15 – 14:00

 اجللسة الثالثة بعنوان :

مضاعفة اإلستثمارات والصادرات يف السوق اإلفريقي

كلمة إفتتاحية

14:45 -14:15
15:00-14:45
15:20 -15:00
15:50-15:20

000 – 16:00



فتح أسواق جديدة للصادرات املصرية



جتارب إفريقية ناجحة

احملاور:

مناقشة مفتوحة
غذاء عمل وإستعراض توصيات املؤمتر

