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https://regalalamal.com/110954 

ي
ي  
يالملتق  يدعم  

يفن يالثالثة يالجميعات اكة يشر يأن ، ن يالمرصيي  ياألعمال يرجال يرئيسيجمعية يعيس  يعل  قال
يتحدياتيونجاحاتي ة يظليمسي   

يفن يواالقتصاديبمرص، يالبناء يوالذيييستهدفيدعم االقتصادييوالمؤتمر،
 .بشهادةيمؤسساتيالتقييميالدولية

يهامشيفاعلياتيمؤتمري يعل  يمرصيرؤيةيمجتمعياألعمالمستقبلياالستثم”يوأشاريعيس   
ذييتنطمةي،يوال”اريفن

يوالجمعيةيالمرصيةيلشبابي ن جمعيةيرجاليأعمالياإلسكندريةيبالتعاونيمعيجمعيةيرجالياألعماليالمرصيي 
ياليوميتحركهميالدوافعيالوطنيةيالخاصة ن  .األعمال،يأنيقطاعياألعماليالمجتمعي 

يدع يعل 
ً
،يأنيرغميإختالفيالرؤيينتفقيجميعا مياالقتصاد،يواللقاءييستهدفيالشفافيةيإليجاديوأضافيعيس 

ةيتواجةيالقطاعي يوجوديتحدياتيكثي  يعل 
ً
يودولية،يمؤكدا

ُ
ةيالتنميةيمحليا رؤيةيلمستقبلياالستثماريودفعيمسي 

يالجمعياتيالثالثةيوالذينييمثلوايالنسبةي يبالتعاونيمعيالحكومةيإلزالتهايمنيخالليتواجديممثل  الخاص،يونسع 
يبالقطاع  .الخاصياألكير

،يأن يحاجةيلنايونحنيمعاهايوداعمونيلهايوجاهزونيلخلقيفرصيالعمليودعميكافةي”يمرص”وأكديعيس   
فن

يفرضياالستقراريبمرصيمنيأجلياالقتصاد،يوأكديأننايوالحكومةي  
ياالقتصاد،يونحنيمعيالدولةيالمرصيةيفن مناح 

يتقوميبهايالل  
يإىليأنياالجتماعاتيالنوعيةيالت 

ً
يخندقيواحد،يمضيفا  

يقطاعاتيصناعيفن  
ةيجانيبالجمعيةيفن

يإزالتهايبالتعاونيمعيالقطاعيالخاص يالحكومةيونعلميأنهايقادرةيعل  يعل 
ً
ي.مختلفةيعرضناهايجميعا

 

https://regalalamal.com/110954


 
يينقليمنظومةيمنياإلسكندرية:اإلنتهاييمحافظ يةبالمحافظيكاملةييجماع 

ي
ً
 قريبا

 

 

 https://bit.ly/2nZzX2d 

ي

يمؤتمرييستهدفيدعمييقالي  
الدكتوريعبديالعزيزيقنصوةيمحافظياإلسكندرية،يأنيتواجديالجمعياتيالثالتةيفن

ي يدعمياالقتصاديالمرصييبتواجديالحكومةييؤكديعل   
يالاالستثماريبمرصيودوريالقطاعيالخاصيفن جميعييوع 

ياالستثمار ن  .بالمرحلةيالهامةيوسبليدعميوتحسي 
يالمحليةيبمحافظةياإلسكندريةيتدعميبئيةياالستثماريرغميالمصاعبيوالتحدياتي يأنياإلدارة وأكديقنصوة،
ينعمليعليهايوتستهدفيتخدمي  

وعاتيالهامةيالت  يإىليأنيهناكيالعديديمنيالمشر
ً
ا يتواجهها،يمشي   

والمشاكليالت 
يلخدمةيالمجتمعياالسثتمارييونعمليالبنيةيالت يحاجةيلبناءيمنظومةينقليجماع   

حتيه،يونحنيبالمحافظةيفن
 .عليهايبالتعاونيمعيالقطاعيالخاص

ي  
يخالليشهرينيسيتمياإلنتهاءيمنه،يباإلضافةيإىليالتوسعيفن  

ويفن ةيللمي  وأشاريقنصوة،يأننايأنهينايالمراحلياألخي 
ي يتستدع   

يتلل يمايقاربيمنيمنظومةيالنقليباالتوبيسات،يوالت   
ملياريجنيه،يباإلضافةيي5يتطويريالطرق،يوالت 

يبماياليقليعنيي3000إىليتطويري  .ملياريجنيه،يونحنيهناينتحدثيعنيمنظومةيكامليومتطورةي3األفيمي 
يبدونيوجوديقطاعيخاصييدعميتلكياالفلاري يلنييتميبجهوديمحافظة يأنيكليماتميذكرة وأضافيقنصوة،

اتيجيةياالستثماريةيووفقيالخط يالبيطياإلسي   
وليوالت  يالبي   

ديأنيالموجودة،يباإلضافةيإىليتشجيعياالستثماريفن
ييمؤهليلمثليتلكيالصناعات يظليوجوديعنرصيبشر  

 . تدعميمنيخاللهايالقيمةيالمضافة،يفن
 

يهامشيفاعلياتيمؤتمرييونوهي يمرصيرؤيةيمجتمعياألعمال”يقنصوةيعل   
الذييتنطمةي،يوي”مستقبلياالستثماريفن

يوالجمعيةيالمرصيةيلشبابييجمعية ن رجاليأعمالياإلسكندريةيبالتعاونيمعيجمعيةيرجالياألعماليالمرصيي 
يمناخيوبئيةي ن يلدعميكليالخططيالتنمويةياألعمال،يأنيتحسي   .االستثماريهويالهدفيالرئيس 

 

 

 

https://bit.ly/2nZzX2d


ييمحمدي» نيييدعميالخاصيالقطاع«:صير ياالستثمارييمناخيتحسي 
ييبالتعاون   الحكوم 

 

 

 

 https://bit.ly/2pGuYUu 

يقالي  
ييرئيسيجمعيةيرجاليأعمالياإلسكندرية،يأنيدوريالقطاعيالخاصيوحقيقةيالمساهمةيالت  محمديصير

يكـ يونسع  يالمجتمع، يلخدمة يبها ييقوم ياإلسكندرية” ياعمال يرجال يالمجتمع،ي”جمعية يلدعم ينسع  يأننا ،
يكليالقطاعاتي300وموجودينيبـي  

 .عضويفن
يهامشيفاعلياتيمؤتمري ييعل  يمرصيرؤيةيمجتمعياألعمالمستقبلياالست”يوأكديصير  

ييتنطمةي،يوالذ”ثماريفن
يوالجمعيةيالمرصيةيلشبابي ن جمعيةيرجاليأعمالياإلسكندريةيبالتعاونيمعيجمعيةيرجالياألعماليالمرصيي 

ي كاتيالجمعيةيتحتوييعل  يمنيي65األعمالي،يأنيشر يقروضيألكير ملياريجنيه،يبـيي14أل يعامل،يولدينايإجماىل 
يمنيي4 يمنييموظ ،يي200مليونيقرض،يباكير  ملياريجنيهيقروض،ي4بأكير

يبغيطيالعنبيبتللفةي  
ي2000مليونيجنيه،ييتسهدفيتخريــــجيي60وقمنايبتنفيذيمركزيالتدريبيوالتشغيليالمهتن

قياألوسطيوالذيييوفرييوظيفةيبنهايةي ،ييي14العاميالجاري،يباالضافةيإىليمركزيتدريبيالشر
ً
كورسيمعتمديدوليا

يإىليأنيالجمعيةيتعمليع
ً
ا يإصالحيوالخاصيبالتنميةيبالتعاونيمعيمؤسساتيعالميةمشي  يمؤشر  .ل 

يأننايناقشناي ي، يقاليصير يمنيي45وعنيأهميأنجازاتيالجمعية، يوأكير يلرفعيي288قانونيمعيالحكومة، دورة
ةيتعمليعليهايالوزراةيمنهاي اتفاقيةيالمناطقيوييتعميقيالصناعةيالمرصية،ي”يالكفاءات،يباإلضافةيإىليمبادراتيكثي 

اضية،يالحري اء،يومبادرةيخاصةيبصندوقيتنميةياإلسكندرية،يومبادرةيالعملةياإلفي  ة،يومبادرةيالمناطقيالخرصن
هايمنيالمبادرات  .وغي 

ي ن يوبي  يبينه يالمنافسة يعن يالخاصيباإلبتعاد يالقطاع يدوريمشاركة يلتوضيح ورة يضن يهناك يأن ي، يصير وأكد
يالتطويريإداري يإىليالقطاعيالخاصيقادريعل 

ً
ا يايوالتطويريبلافةيالسبليالممكنةيولكنيالبديمنيالحكومة،يمشي 

يتعزيزيمستقبلياالستثماريبمرص  
 .توضيحيدوريالقطاعيالخاصيفن

 

 

 

https://bit.ly/2pGuYUu


ي » ييشر يمناخيلتعزيزييالحكومةيمعيالتعاونيسبلينبحثي«الجبل 
 بمرصياالستثماري

 

 

https://bit.ly/2oNvM9w  

يرئيسيالجمعيةيالمرصيةيلشبابياألعمال،أنيتمثيليالحكومةي ي يالجبل  لتجارةيووزاراتياالستثماريوايقاليشر
اكةيمعيقطاعياألعمال ي.ومحافظةياإلسكندريةيتعكسياهتماميالحكومةيبالشر

 
،يعليه يمرصيرؤيةيمجتمعياألعمال”يامشيفاعلياتيمؤتمريوأكديالجبل   

ثقافةييأن”يمستقبلياالستثماريفن
يأنيهناكيتحدياتي

ً
يويستلزمياالقتصاديالمرصييتعاونيجميعيالجهات،يمضيفا الجزريالمنعزلةيالبديأنيتنته 

يوعليهيالي ، ن يالماضيتي  ن يمداريالسنتي  يأتخذتيعل   
يالت  يبتواجةياالستثماريبالرغميمنيالقراراتيالهامة ديعل 

ي
ا
ويــــجيلالستثماريمستقبل يالخاصيوالعاميللي  ن يالقطاعيي  ن ي.الجميعيالتعاونيلدعميثقافةيالعمليبي 

 
،يأنيالنمويالشامليهويمايشغليقطاعياألعمال،يو تبحثيمنيخالليجلستهاي”يشبابياألعمال”وأضافيالجبل 

يتعزيزيتواجدهايبالصناعةيا يأقربيوقبالمؤتمريدعميالثورةيالصناعيةيالرابعةيوالعمليعل   
 .تلمرصيةيفن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2oNvM9w


 

 

ييالنقليمنظومةيمنياإلنتهاءيقنصوة:ي يقيباإلسكندريةيكاملةييالجماع 
ً
 ريبا

 

 

 

http://alalamelyoum.com/news/106609 

 

يمؤتمرييستهدفيدعمي  
قاليالدكتوريعبديالعزيزيقنصوةيمحافظياإلسكندرية،يإنيتواجديالجمعياتيالثالتةيفن

يدعمياالقتصاديالمرصييبت  
يالجميعياالستثماريبمرصيودوريالقطاعيالخاصيفن يوع  واجديالحكومةييؤكديعل 

ياالستثمار ن  .بالمرحلةيالهامةيوسبليدعميوتحسي 
يالمحليةيبمحافظةياإلسكندريةيتدعميبئيةياالستثماريرغميالمصاعبيوالتحدياتي يأنياإلدارة وأكديقنصوة،
ينعمليعليهايوتستهدفيتخدمي  

وعاتيالهامةيالت  يإىليأنيهناكيالعديديمنيالمشر
ً
ا يتواجهها،يمشي   

والمشاكليالت 
يلخدم يحاجةيلبناءيمنظومةينقليجماع   

عمليةيالمجتمعياالسثتمارييونالبنيةيالتحتيه،يونحنيبالمحافظةيفن
 .عليهايبالتعاونيمعيالقطاعيالخاص

ي  
يخالليشهرينيسيتمياإلنتهاءيمنه،يباإلضافةيإىليالتوسعيفن  

ويفن ةيللمي  وأشاريقنصوة:ي"أنهينايالمراحلياألخي 
يتلل يمايقاربيمني  

يتطويريالطرق،يوالت  يتستدع   
ملياريجنيه،يباإلضافةيي5منظومةيالنقليباالتوبيسات،يوالت 

يبماياليقليعنيي3000إىليتطويري  ".ملياريجنيه،يونحنيهناينتحدثيعنيمنظومةيكامليومتطورةي3األفيمي 
يبدونيوجوديقطاعيخاصييدعميتلكياالفلاري يلنييتميبجهوديمحافظة يأنيكليماتميذكرة وأضافيقنصوة،

يال  
اتيجيةيالموجودة،يباإلضافةيإىليتشجيعياالستثماريفن ياالستثماريةيووفقيالخططياإلسي  يالبديأنيبي   

وليوالت 
ييمؤهليلمثليتلكيالصناعات يظليوجوديعنرصيبشر  

 .تدعميمنيخاللهايالقيمةيالمضافة،يفن
يمرصيرؤيةيمجتمعياألعمال"،يوالذييتنطمةي  

يهامشيفاعلياتيمؤتمري"يمستقبلياالستثماريفن ونوهيقنصوةيعل 
ني والجمعيةيالمرصيةيلشبابييجمعيةيرجاليأعمالياإلسكندريةيبالتعاونيمعيجمعيةيرجالياألعماليالمرصيي 

يلدعميكليالخططيالتنموية يمناخيوبئيةياالستثماريهويالهدفيالرئيس  ن  األعمال،يأنيتحسي 
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي

http://alalamelyoum.com/news/106609


ي
ي

يتراجعيبدأتيلكنهايييمرتفعهيلمرصييالديونيمستوياتي:يييموديزي

 

https://www.elamwal.com/149744 

يالفساديالتزاليضعيفة    كوبريسي:يفاعليةيالحكومةيوالسيطرةيعل 
ي  
يوسيناءبيرءيسيموديزيللتصني ياالئتمانن رتفعهيميأنيمستوياتيالديونيلمرصيالتزاليقاليكوستنيسيكير

ي ن ةياألجلياذايتسدديالحكومةيسنويايمابي  يمستوييالسيولةيلكونهايديونيقصي  ي%40-30وتمثليمخاطريعل 
يبسببيسدادهايلديونيجديدةيوسداديديونيسابقةيمماييجعليهشاشةيلالقتصادي ياإلجماىل  منيالناتجيالمحل 

 . أماميمواجهةيالصدمات
يهامشيمشاركتهيبمؤتمري"مستقب يمرصيرؤيةيمجتمعياألعمالي"يأنيواضافيكوستنتيسيعل   

لياالستثماريفن
يتقليلينسبةياإلنفاقي يالمديونيةيعير  

يفن ياتخاذيخطواتيصارمةيلمقابلةياالرتفاعيالكبي   
الحكومةيبدأتيفن

يمستوياتي ياألجورياىل  يعل  يبداليمنيي%5.5الحكوم  بجانبيتخفيضيمستوياتيي%8.5منيالناتجيالمحل 
  .الدعم

ورةياالس ياالقليدخاليأويالفقراءياالمريبشلليوطالبيالحكومةيبرصن ن تهدافيال ءاتيالصحيحةيللمواطني 
نامجياإلصالحياالقتصادية  . يضمنيتحقيقيأهدافيإيجابيةيلير

ي ن يمرصيلخلقيبيئةيعادلةيبي   
يوسيالييزالييوجديعواءقيهيلليةيلزيادةيمساهمةيالقطاعيالخاصيفن وقاليكير

كاتيالحكومية  . القطاعيالخاصيوالشر
حيمنح  . بشللييضمنيزيادةيمعدالتيالتوظي يوتخفيضيمعدالتيالبطالةيالقطاعيالخاصيحوافزييكماياقي 

ياثرياإلصالحاتي يالفساديالتزاليضعيفةيلكنهايتحسنتينسبيايعل  وقاليإنيفاعليةيالحكومةيوالسيطرةيعل 
يقوة يمزيدايمنياإلصالحاتيلخلقيمؤسساتيأكير ةيلكنهايتحتاجيإىل   األخي 

ي
ي

https://www.elamwal.com/149744


ي

يياالستثمارييمستقبليمؤتمرييتوصيات  
ن
يمالاألعيمجتمعيرؤيةيمرص..ييف

 

2nfsNX9https://bit.ly/  

يمرص..يرؤيةيمجتمعياألعمال"يالذيينظمهياليوميجمعيةي  
أكدتيتوصياتيمؤتمري"يمستقبلياالستثماريفن

يوجمعيةيرجاليأعمالياإلسكند ن ريةيوالجمعيةيالمرصيةيلشبابياألعمال،يعليأهميةيرجالياألعماليالمرصيي 
يعمليةيالنموياالقتصادي  

اكهيفن  .تعزيزيدوريالقطاعيالخاصيوإشر
 

ي  
يرؤيةيمؤسساتيالتصني يالدوليةيحوليي3وناقشيالمؤتمريفن  

يتتمثليفن  
جلساتيعدديمنيالموضوعاتيالت 

يالواقعيوالم ن اتياالقتصاديالمرصييمايبي  يفرصأداءياالقتصاديالمرصي،يومؤشر ن يأمول،يواالقتصاديالمرصييبي 
 .وتحدياتيالثورةيالصناعيةيالرابعة

 
ورةيتحقيقيحياةيكريمةيللمواطنيالمرصييوذلكييعتمديعليقدرهي وجاءتياوىليتوصياتيالمؤتمريحوليضن
االقتصاديعليخلقيالثورةيمنيهالليزيادةياإلنتاجيةيوالقدرةيالتنافسيةيلرفعيمستوىيالمعيشةيعلينطاقي

 .يحققينموايشاماليواسعيوبماي
 

يليتمكنياالقتصاديالمرصييمنيتحقيقيذلك،يمعيوضعيالتوزيــــعي  
وشملتيالتوصياتيأهميةيوضعيمدىيزمتن

ي ن يذلكياالمر،يوكذلكيتمكي   
ياالستثماريسواءيالحكومةيأويالقطاعيالخاصيفن  

اكياألطرافيالعاملةيفن األمثليإلشر
يزيادةيالنمويوجذبياالس  

 .تثماراتالقدراتيالكامنةيللقطاعيالخاصيفن
 

يوشعةي يع  ياالستقراريالتشر ورةياستلماليالبنيةيالتحتيةيالالزمةيلزيادةياالستثماري،يمعيتوفي  وأكدتيعليضن
يالقضايايالخاصةيباألمواليواالقتصاد  

يفن  
 .التقاضن

 
يالنموي  

وأوضحتيالتوصياتيأهميةيدعميالصناعةيالمحليةيمنيأجليزيادةيقيمتهايالمضافةيومساهمتهايفن
يالالزمةيلالستثماريوتسهيلياإلجراءاتاالقتصاديي  

ياألراضن يةيوتوفي   .وذلكيمنيخالليتنميةيالموارديالبشر
 

يالحكومةيومجتمعياألعمال،يمعيالتأكيديعليأالي ن يالمعلوماتيوالتواصليالدائميبي  ورةيتوفي  ولفتتيإىليضن

https://bit.ly/2nfsNX9


اكيمجتمعياألعمال،يوك يعاتيتتعلقيباالستثماريواالقتصاديإاليبإشر اعيذلكيدوريالقطيتميوضعياييتشر
يتنميةياالقتصاد  

ن
 .الخاصيف

 
يبيةيمنيخالليتوسيعي كيعليضمياالقتصاديالموازييلتحقيقيالعدالةيالرصن وذكرتيأهميةيالعمليالمشي 
ي  
يالتصني ياالئتمانن  

ن
يوضعيمرصيف ن يتحسي   

ن
يتساهميف  

يعليالنقاطيالت  ن كي 
،يفضاليعنيالي  ن قاعدةيالممولي 

ياألعماليمنيأجليزيادةياالي  .ستثماراتوكذلكيمؤشر
 

يمرصي  
ن
يكافةيمتطلباتيوجوديالثورةيالصناعيةيالرابعةيف ونوهتيبأهميةيأنيتستعديالدولةيمنيأجليتوفي 

واستقباليالصناعاتيالتكنولوجيةيالمتقدمة،يمعيأهميةيدعميوتعزيزيالملكيةيالفكرية،يوكذلكيتطويريالتعليمي
اتيالتكنولوجية يوجعلهيمواكبيللتغي   

 .الفتن

 

ي


