
 

 املشرتكتجماع  اإلحمضر 
 اجلاعية املصرية لشبعب األعاعل -مجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية  -مجعية رتجعل األعاعل املصريني 

 2019 فرباير 19يوم الثالثعء املوافق 

 

مبقر اجلمعية  2019 فرباير 19املوافق لثالثاء ا ًا يومظهر الواحدةيف متام الساعة مشرتك إجتماع  مت عقد

 ة ونوابهم واملديرين التنفيذينيحبضور ممثلي منظمات األعمال الثالث من رؤئاء جملس اإلدارباجليزة ,

 :وذلك على النحو التالي

 ,ميثلهع :  EBAمجعية رتجعل األعاعل املصريني  .1
 رئيس جملس اإلدارة - املهندس / علي عيسى 

 جلنة التشييدورئيس  نائب رئيس جملس اإلدارة -فوزي  اهلل فتح/  املهندس 

  عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي –املهندس / جمد الدين املنزالوي  

  املدير التنفيذي –األستاذ / حممد يوسف 

 كوبر وعضو اجلمعية هاوس ووتر برايس -التنفيذي  الشريك -الدين  عز ماجد/  األستاذ 

 كي بي أم جي حازم حسن - الشريك التنفيذي - / حامت عبد املنعم حممد منتصر األستاذ

 اسبون وعضو اجلمعية مستشارون وحم

 رئيس قطاع اللجان والعالقات احلكومية –ة / رشا عبد اهلادي السيد  

  كوبر هاوس ووتر برايس -السيدة / سلمى سرحان 

 

 ,ميثلهع : ABAمجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية  .2
 رئيس جملس اإلدارة -العزيز  عبد صربي حممد/  املهندس 

 نائب رئيس جملس اإلدارة -حافظ  املنعم عبد/  املهندس 

  مستشار اجلمعية –الدكتور / شريف الديواني 

 املدير التنفيذي -قريطم  أدهم/  األستاذ 
 

 ,ميثلهع : EJBاجلاعية املصرية لشبعب األعاعل  .3

 دارة رئيس جملس اإل – املهندس / شريف اجلبلي 

 نائب رئيس جملس اإلدارة  -الشنواني  بسام/  األستاذ 

 أمني الصندوق  -الصاوي  حممد/  األستاذ 

 املدير التنفيذي  -نصر  مدحية/  السيدة 

 

 
 



 بغرضوذلك 

حتديد اإلطعر الععم واخلطة المنفيذية للاؤمتر  املشرتك الذي سيمم تنظياه بني املنظاعت 
 .  2019يونيه الثالثة خالل 

 

بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية من رؤساء املنظمات الثالثة مؤكدين حصرهم الشديد على اخلروج مبؤمتر وقد 

ك لعن إمسائهم وتارخيهم الكبري يف جمال العمل اإلقتصادي وتنتج عنه توصيات عملية التطبيق وذناجح يعرب 

 . على حد سواء  فيما بينهم  والتعاون رتاك باإلش
 

ر أن تملخص حمعور املؤمت ثم مت إعطعء نبذة عن اإلتجماعععت املعضية والمي مت خالهلع اإلتفعق على
 :  فياع يلي 

 ( ضافة قيمة مضافة للصناعات املصرية وخاصة الصناعات الزراعية إزيادة الصادرات املصرية

Agroindustry والرتكيز على فتح اسواق خارجية يف إفريقيا.. ). 

 عمال ( يف ذهن املواطن املصري العمل يف مصر )تغيري صورة رجل األهوية  توضيح

 –,مع طرح املوضوعات التالية: )املشروعات الصغرية واملتوسطة  ظهار الصورة احلقيقيةإ،و

 ... إخل ( -العمالة الفنية والتعليم الفين  –اإلستثمار يف الصعيد 

 خدام التكنولوجيا تسإصناعة املصرية ،وآليات مستقبل ال ى ثري تكنولوجيا اجليل الرابع علأت

 لراهن.ا نتاج و يف كافة املعامالت احلكومية ،ملواكبة التطور التكنولوجياحلديثة يف اإل

 قه.حتقي الذي يضمنعمال مناخ األوالعمل على إجياد حتوائي )الشامل( ،ستثمار اإلاإل 

 املشار إليها. املوضوعاتقتصادية املتعلقة بكافة التشريعات اإلمع اإلشارة إىل 

 
 فمح بعب املنعقشة جلايع احلضور ممع أسفر عن الموصيعت المعلية :  ثم

مع ،سنوية  كبداية لسلسة مؤمتراتيتم عقد مؤمتر اقتصادي بالتعاون والتنسيق بني املنظمات الثالث  .1

  :عنوان يس اجلمهورية للمؤمتر ,وذلك حتتحلصول على رعاية السيد رئلعمل على اا

 "مسمقبل اإلسمثاعر يف مصر"
 جمماع األعاعل () رؤية 

  مبحافظة القاهرة  2019يونيه  18 ملتفق عليه بني املنظمات الثالثة هو يوم اوعد امل .2

الل من خالنهوض بالقطاع اخلاص املصري وضع توصيات من شأنها  هلدف الرئيسي من املؤمتر هوا .3

براز ع إم يف تنمية اإلقتصاد املصري دوره الفاعلوإلقاء الضوء على  التحديات اليت تواجههإزالة 

مع  ة( رات )مصرية و/أو أجنبيمن شأنها جذب املزيد من اإلستثما بعض قصص النجاح احلقيقية اليت

 .موحدة لسياسة اإلستثمار يف مصر توضيح رؤية 



روعات ضرورة الرتكيز على املش مع أن يتم اإلتفاق على كافة التوصيات قبل املؤمتر وإعالنها أثناءه .4

 .  قومية وحل كافة املشاكل القطاعية ال

ة اإلجراءات اليت وكافوضع اخلطة التنفيذية تشكيل جلنة تنفيذية  ممثلة للمنظمات الثالثة لن يتم أ .5

 ستتبع )خطة العمل( .

ة توزيعه على املنظمات الثالثيتم )من خالل الرعايات ( مت التأكيد على أن حيقق املؤمتر فائض  .6

 .ساوي بالت

افق أهدافه مع ضمن أهم حماور املؤمتر وأن تتو 2030متت اإلشارة إىل ضرورة وضع رؤية مصر  .7

ة دراسة إمكانية عمل جلس على أن يتم، اع اخلاص يف حتقيقهامع إبراز دور القط أهداف تلك الرؤية 

 حول اخلريطة اإلستثمارية ملصر وربطها باخلريطة الصناعية .

عقد مؤمترات صحفية للمنظمات الثالثة لإلعالن عن دورهم  )قبله وأثناءه( املؤمتر يتم على هامش .8

 الرائد خالل الفرتة القادمة )كل منظمة وفقًا خلطة عملها القادمة( . 

 . نواب وجهات التمويل الدوليةزي وممثلي جملس المت التأكيد على ضرورة دعوة حمافظ البنك املرك .9

 

ام ورقة تعريفية قمجعية رجال أعمال إسكندرية باستعراض مستشار  –م قام الدكتور / شريف الديواني ث

 بإعدادها قبيل اللقاء )مرفق ( . 

 

اإلجراءات دء لباع القادم مخالل اإلجتويف نهاية اإلجتماع مت اإلتفاق على أن يتم تشكيل جلنة تنفيذية 

 للمؤمتر واملوازنة التقديرية ...التنفيذية ووضع خطة اإلعداد 

 

 

 

 

 

 

 


