
 

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

 2019 إبريل 22املوافق  يوم اإلثنني

مجعية رجال  عوة من بد 2019ريل إب 22ظهر يوم اإلثنني الثانية من بعد يف متام الساعة مشرتك إجتماع  مت عقد

 ، وذلك بغرض وضع اإلطار العام ملؤمتراإلسكندرية  –وذلك بفندق سان جيوفاني  -حبضور ممثل, أعمال إسكندرية

ة رجال مجعيرئيس  –، وقد عقد اإلجتماع برئاسة السيد املهندس / حممد صربي مشرتك مزمع تنظمه بني املنظمات 

  :أعمال إسكندرية وحبضور كًل من 

 ,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  

  املشروعات الصغرية واملتوسطةا جلنة ورئيس اإلدارة جملس عضو -املهندس / حسن الشافعي 

  املدير التنفيذي –األستاذ / حممد يوسف 

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

 

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

 نائب رئيس جملس اإلدارة -حافظ  املنعم عبد/  املهندس 

 الرئيس السابق –تور / حممد الغتوري الدك  

 املدير التنفيذي -قريطم  أدهم/  األستاذ 

 

 ,ميثلهع : EJBاجلاعية املصرية لشبعب األعاعل  .3

 نائب رئيس جملس اإلدارة  -الشنواني  بسام/  األستاذ 

 اإلسكندريةفرع  –رئيس اجلمعية  -احلمامي حممد/  األستاذ  

 املدير التنفيذي  -نصر  مدحية/  السيدة 

 

 بغرضوذلك 

هر شحتديد اإلطعر الععم واخلطة المنفيذية للاؤمتر  املشرتك الذي سيمم تنظياه بني املنظاعت الثالثة خالل 
 .  2019سبمارب 

ور مجعية رجال أعمال إسكندرية جبميع السادة احلضرئيس  –املهندس / حممد صربي بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية من وقد 

اجلمهورية  برعاية السيد رئيس يف مصر ، وذلكإلستثمار بهدف الرتويج ل ولح إحتمالية تنظيم مؤمتر كبريثم أشار إىل 

، األمر الذي يدعو إىل ألخبار وكالة اشخصية  وذلك بالتنسيق مع  1600و حبضور حن 2019خالل شهر أكتوبر أو نوفمرب



ضمان النجاح ه لعة والبعد عن أهدافضرورة حتديد موعد املؤمتر املشرتك بني املنظمات الثالثة قبيل املواعيد املتوق

 املطلوب . 

حصرهم الشديد على اخلروج مبؤمتر ناجح يعرب عن إمسائهم ة بني احلضور حيث أكد اجلميع ثم فتح باب املناقش

على  يما بينهم ف وتارخيهم الكبري يف جمال العمل اإلقتصادي وتنتج عنه توصيات عملية التطبيق وذلك باإلشرتاك والتعاون 

 ثم مت اإلتفعق على النقعط المعلية : ،  حد سواء 
لعمل على امع ،كبداية لسلسة مؤمترات سنوية يتم عقد مؤمتر اقتصادي بالتعاون والتنسيق بني املنظمات الثالث  .1

  :نوانع ,وذلك حتت ، مع وجود تغطية إعالمية قوية  يس اجلمهورية للمؤمترحلصول على رعاية السيد رئا

 "مسمقبل اإلسمثاعر يف مصر"
 رؤية جمماع األعاعل () 

القاهرة  بأحد فنادق  2019سبتمرب  23أو  16 اإلثنني إما يوم املوعد املتفق عليه بني املنظمات الثالثة هو  .2

)بعد التأكد من عدم وجود أية مؤمترات منتفسة خالل  )مسرياميس إنرتكونتيننتال  أو ماريوت أو فور سيزون ( 

 الفرتة امشار إليها(

 

 اإلجراءات كافةو التنفيذية اخلطة لوضع الثالثة للمنظمات ممثلة الثالثة املنظمات بني عمل جمموعة تشكيل مت .3

 لى النحو التالي : ع  (التقديرية واملوازنة العمل خطة) ستتبع اليت

 ممثلة يف :BA A مجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية 

 نائب رئيس جملس اإلدارة -حافظ  املنعم عبد/  املهندس 

 املدير التنفيذي -قريطم  أدهم/  األستاذ 

 

 ممثلة يف :  EBAمجعية رتجعل األعاعل املصريني 

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

  املدير التنفيذي –األستاذ / حممد يوسف 

 

 ممثلة يف :  EJB عاعلاملصرية لشبعب األاعية اجل

 نائب رئيس جملس اإلدارة  -الشنواني  بسام/  األستاذ 

 املدير التنفيذي  -نصر  مدحية/  السيدة 

 

بتشكيل جمموعات عمل مصغرة تقدم تقاريرها جملموعة العمل املشار  على حده على أن تقوم كل مجعية

 .  للدراسة  واإلتفاق أواًل بأول إليها 

 

 بلملستق املصري اخلاص القطاع رؤية توضيح من املؤمتر هو اهلدف الرئيسييكون مت اإلتفاق على أن  .4

تقوية مناخ  انهاش من توصيات وضعمع  االقتصادي التقدم يف ه احليويدور علي الضوء وإلقاء يف مصر  االقتصاد

 قدرتهو إنتاجيته ورفع هوحتديث هتطوير اجندة حتديد خالل من اخلاص بالقطاع النهوضاإلستثمار بهدف 

 . لتنافسيها

 

 



 للمؤمتر هما :  احملورين األسعسيني  اإلتفاق على أن يكونمت .5

 ت هذا ، ويندرج حت هحتقيق الذي يضمنعمال مناخ األوالعمل على إجياد حتوائي )الشامل( ،ستثمار اإلاإل

 ظهارإعمال ( يف ذهن املواطن املصري ،وصورة رجل األالعمل يف مصر )تغيري هوية  توضيح)  احملور : 

 .الصورة احلقيقية

  (. للقطاعات اإلنتاجيةضافة قيمة مضافة إ)اإلنتاج من أجل التصدير 

 املمحدثني واهم الشخصيعت الععمة :  .6

  ية اليت من شأنها جذب احلضور والرتويج لإلستثمار يف مصر بشكل دعوة أحد الشخصيات العاملأن يتم

اخلبري اإلقتصادي الدولي  – ممثاًل عن البنك الدولي قوي ، حيث مت إقرتاح : د.حممود حمي الدين

يف .. )مؤسسة فيتش للتصنيف اإلئتماني  – نيف اإلئتمانيللتص  Moody’sمؤسسة ممثل  –حممد العريان .د

 (إنتظار املزيد من املقرتحات

  التخطيط ... (  –املالية  –والصناعة التجارة  –يتم دعوة كافة الوزراء املعنيني )اإلستثمار 

  التنمية الصناعية ة هيئ –يتم دعوة رؤساء اهليئات اإلقتصادية اهلامة : اهليئة العامة لإلستثمار واملناطق احلرة

 إخل  تنمية الصعيد ....هيئة  –

 .  صيات قبل املؤمتر وإعالنها أثناءهأن يتم اإلتفاق على كافة التو .7

 .  يتم خالل اإلعالن عن كافة تفاصيله بغرض الرتويج له بشكل قويقبل املؤمتر باسبوع عقد مؤمتر صحفي يتم  .8

 زي وممثلي جملس النواب وجهات التمويل الدوليةمت التأكيد على ضرورة دعوة حمافظ البنك املرك .9

ع املتعلقة املواضيبعمق بعض ريخ املؤمتر تتناول قبل تاتقوم اجلمعيات الثالث بتنظيم عدد من ورش العمل  .10

 التنفيذية هذه املوضيع وتواريخ ورش العمل. وتقرتح اللجنة  حاورهمب

 ي .حمت التأكيد على أن حيقق املؤمتر فائض  )من خالل الرعايات( يتم توزيعه على املنظمات الثالثة بالتساو .11

 
 الموصيعت المعلية :  ويف نهعية اإلتجماع  مت اإلتفعق على

حميي  مود حمئيس جملس إدارة مجعية رجال األعمال املصريني بالدكتور / ر –املهندس / علي عيسى سيلتقي   -1

اركة متحدثًا ه للمشتدعومع عليه املوعدين املقرتحني للمؤمتر وخالل الفرتة القريبة القادمة ، مقرتحًا  الدين

 .له رمسيًا خال

بأحد مسئولي وكالة  لصابالتومال عالنتنفيذي للجمعية املنصرية لشباب األاملدير  –السيدة / مدحية نصر  تقوم -2

Moody’s ل ر على أن يتم دعوة رئيس اهليئة متحدثًا رمسيًا خالللتصنيف اإلئتماني وتطرح عليه فكرة املؤمت

 املؤمتر .

التأكد من عدم وجود أية مؤمترات منافسة خالل الفرتة اليت مت حتديدها تقوم مجعية رجال األعمال املصريني ب -3

 . موعد املؤمترجز مع الفنادق حلل بدء التواصلعقد املؤمتر ، و

املصرية  –مبقر اجلمعية  2019مايو  5 األحد  يوم -يف متام الساعة احلادية عشر  موعة العملعقد إجتماع جميتم  -4

 ر .خلطوات التنفيذية للتنظيم للمؤمتاة التنفيذية وبدء توزيع األدوار ومن ثم لشباب األعمال لوضع اخلط

 


