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  2022-2021تقرير النشاط السنوي العام املايل 

 
 الفصل األول 

 الهيكل التنظيمي   •

 
 

ي للجمعية   •  النشاط الداخلي والخارج 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

ات اإلقتصادية  •  المؤشر
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  2022-2021العام املايل  يتقرير النشاط السنو
 الفصل األول  

 الصفحة الفهرس 

 
ا
 الهيكل التنظيمي للجمعية  :   أول

 3 أعضاء الجمعية العمومية  1 

 4 أعضاء مجلس اإلدارة  2 

 5 رؤساء اللجان التخصصية  3

كة واللجان الجغرافية  4  6 رؤساء مجالس األعمال المشتر

 7 رؤساء اللجان التخصصية نواب  5

 
 
 نشاط الجمعية  :  ثانيا

 )اللجان والعالقات الحكومية(  المستوى الداخىلي نشاط الجمعية عىل  1 

 10 إجتماعات اللجان التخصصية والعالقات الحكومية  ملخص  

ن خالل إجتماعات اللجان التخصصية  •   15-11 الضيوف / المتحدثي 

 28-16 إجتماعات اللجان التخصصية والعالقات الحكومية  • 

 34-30 التخصصية والعالقات الحكومية أوراق العمل المقدمة من قطاع اللجان  • 

ي وشئون األعضاء  2   نشاط الجمعية عىل المستوى الخارج 

 36 اجتماعات قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء ملخص  • 

ي اجتماعات قطاع العالقات الدولية  وشئون األعضاء  • 
ن
ي تم مقابلتها ف

 41-37 أهم الشخصيات التر

ي قام  • 
 63-42 بها قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء أهم األحداث التر

ي وقعتها الجمعية خالل العام المالي  تاالتفاقيا • 
   2022/ 2021التر

 الفرص  •

64 
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:  الهيكل التنظيمي للجمعية
ا
 أول

       2022يونيه    30يف   أعضاء اجلمعية العمومية -1
 عضو   286          عدد األعضاء العاملي  •
 عضو   284       عضوية ميثلها  112عدد األعضاء اإلعتباريي   •
 عضو        1            عدد األعضاء اإلنتسابيي                                            •
 عضوًا   571      إمجايل عدد أعضاء مجعية رجال األعمال املصريي  •
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 (  2022يونيه  30)يف   - جملس اإلدارة-2
 رئيس جملس اإلدارة 

 
 م.عىلي عيىس  

   أعضاء املكتب التنفيذي
ن العام          ن الصندوق      مجلس اإلدارة   نائب رئيس           األمي   أمي 

       
الوي   / م.  ن  /مهند طه خالد   د.  فتح هللا فوزي  / م.  مجد الدين المتن

 أعضاء اجمللس 

       
يف الجبىلي   م./ حسن الشافعي   م./ أحمد صبور   م./محمد أيمن    أ./عادل اللمعي  د./شر

 قره 
ن عبد   د./نادر رياض  د.نيفي 

 الخالق  

 

 

ن  • ي لمجلس إدارة جمعية رجال األعمال المرصيي 
  .المستشار/ محمود فهمي المستشار القانونن

 .المدير التنفيذي للجمعية –الدكتور/ محمد يوسف  •

ة من(  8اإلدارة عدد )عقد مجلس  •  2022/ 6/ 30ال  2021/ 7/ 1اجتماعات خالل الفتر

ة من2لجنة العضوية )كما عقدت  •  2022/ 6/ 30ال  2021/ 7/ 1( اجتماعات خالل الفتر

5 
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 خصصية:  رؤساء اللجان الت  -3
 رأس اللجان التخصصية  كل من السادة:                  

  
 

 

 م اسم اللجنة  اسم رئيس اللجنة    

 اإلستشارات الهندسية  المهندس / عمر صبور 
(  2022يونيو  5)لجنة مستحدثة منذ   

1 

اد والجمارك المهندس/ خالد حمزة    اإلستت 
2 

ن   األستاذ/ حسن حسي 
 البنوك والتمويل
(  2022يونيو  5)تم تعديل اإلسم  منذ   

3 

ي 
ن لطفن  األستاذ/ حسي 

(  2022يونيو  5)منذ:   
 البيئة 

4 

يعات االقتصادية  المستشار / محمود فهمي   5 التشر

: المهندس / مصطفن النجاري ( 2022يونيو  5)حتر  

... (   - 2022يونيو   5)منذ: المهندس / فاضل مرزوق   
 التصدير 

6 

 المهندس / فتح هللا فوزي 
والمقاوالت التطوير العقاري   

( 2022يونيو   5)تم تعديل اإلسم منذ    

7 

ن عبد الخالق   8 التنمية المستدامة  الدكتورة / نيفي 

: المهندس / عالء دياب   ( 2022يونيو  5)حتر  
  - 2022يونيو   5)منذ: المهندس / مصطفن النجاري 

 ) ... 
 الزراعة والري

9 

ي  الدكتور / فاروق نارص
ان المدنن  10 السياحة والطت 

الوي  ن  11 الصناعة و البحث العلمي  المهندس / مجد الدين المتن

: المهندس / أسامة جنيدي  ( 2022يونيو  5)حتر  
  - 2022يونيو  5)منذالدكتور/ محمد حلمي هالل 

 ) ... 
 الطاقة 

21 

( 2022يونيو  5) حتر الدكتور / مهند طه خالد   
... (  -  2022يونيو  5)منذ: األستاذ/ ماجد عز الدين   

 المالية 
13 

ة والمتوسطة  المهندس / حسن الشافعي  وعات الصغت   14 المشر

 15 النقـــل  األستاذ / عادل عبده اللمعي 

 أسواق المال والبورصات  الدكتور / هاشم السيد 
(   2022يونيو  5)لجنة مستحدثة منذ   

16 

ن توفيق  17 تكنــولوجيـا المعـلومات  األستاذ / حساني 

6 
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كة   -4  رؤساء مجالس األعمال المشتر
كة كل من السادة:   رأس مجالس األعمال المشتر

 اسم رئيس المجلس اسم المجلس م

ي   . 1
 المهندس/ عىلي عيىس   مجلس األعمال المرصي األردنن

الي   . 2
 األستاذ/ مصطفن إبراهيم مجلس األعمال المرصي األستر

ي   . 3
ي المهندس/ جمال  مجلس األعمال المرصي األوكرانن ن  العجت 

كي   . 4
 األستاذ/عادل عبده اللمعي  مجلس األعمال المرصي التر

 األستاذ/ عبد العليم نوارة  مجلس األعمال المرصي التونىسي   . 5

ي   . 6
 الدكتور/ أحمد السكري مجلس األعمال المرصي الرومانن

 المهندس/ خالد نصت   مجلس األعمال المرصي الكوري   . 7

 الدكتور/ أحمد سعد رجب مجلس األعمال المرصي المجري  . 8

ي   . 9
ي برزي  مجلس األعمال المرصي اليونانن

 المهندس/ هانن

 جغرافية لجان 

يف الجبىلي  لجنة تنمية العالقات مع أفريقيا  . 11  الدكتور/ شر

ن  . 12 عز الدين لجنة تنمية العالقات مع الصي   األستاذ/ أحمد منت 

 الجدول مرتب ابجديأ حسب اسم المجلس 

 

 

 
7 
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 نواب رؤساء اللجان التخصصية -5
 اإلسم املنصب اللجنة  #
 المهندس / وليد سويده  نائب رئيس اللجنة  اإلستشارات الهندسية  . 1

اد والجمارك . 2  لجنة اإلستت 
 االستاذ / محمد مصلح  نائب أول

ي 
 األستاذ / عالء السبع  نائب ثانن

 األستاذ / ياش كمال عبد الاله  نائب رئيس اللجنة  لجنة البنوك والتمويل . 3

 الدكتورة/ أمنية فهمي  نائب رئيس اللجنة  البيئة  . 4

يعات اإلقتصادية  . 5  التشر
 االستاذ / بهجت الحسامي  نائب أول

ي 
 الدكتورة / فاطمة رياض نائب ثانن

 التصدير  . 6
 االستاذ / عىلي عبد القادر  نائب أول

ي 
 العزيز اللواء / إسماعيل عبد  نائب ثانن

 التطوير العقاري والمقاوالت  . 7
 المهندس / عالء فكري  نائب أول

ي 
 المهندس/ محمد عجالن  نائب ثانن

 التنمية المستدامة  . 8
ن  نائب أول  األستاذة / منال أمي 

ي 
 األستاذ/ أحمد الشناوي نائب ثانن

 األستاذ /  خالد البنا نائب رئيس اللجنة  الزراعة والري . 9

ي  . 10
ان المدنن  السياحة والطت 

 األستاذ/ محمد منترص نائب أول

ي 
 األستاذ /محمد كامل  نائب ثانن

 الصناعة والبحث العلمي  . 11
 األستاذ/ أحمد منت  عز الدين  نائب أول

ي 
 األستاذ / عمرو محمد فتوح نائب ثانن

 المهندسة / هبة محمد أيمن قرة نائب رئيس اللجنة  الطاقة  . 12

 األستاذ/خالد ضحاوي نائب رئيس اللجنة  المالية  . 13

ة والمتوسطة . 14 وعات الصغت   األستاذة / داليا السواح  نائب رئيس اللجنة  المشر

 المهندسة / عبت  لهيطة نائب أول النقل  . 15

 األستاذ / محمد كمال أحمد السيد متولي  نائب رئيس اللجنة  لجنة أسواق المال والبورصات  . 16

 تكنولوجيا المعلومات  . 17
 المهندس/ أحمد شحان  نائب أول

ي 
 األستاذ/ محمود كمال أحمد متولي  نائب ثانن

 
  

 
8 



  

9 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع اللجات التخصصية والعالقات  نشاط   -ا
 الحكومية 

 )النشاط الداخلي للجمعية(  
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ة من*     2022يونيو  30إل  2021 يوليو  1 إجتماعات اللجان التخصصية خالل الفتر

 
 
 
 

 رئيس اللجنة  إسم اللجنة  م

ت  
جتماعا

إ
جنة 

الل
ت   
جموعا

م
ت  
ل ولقاءا

العم
صغرة

م
ت   
جتماعا

إ

كة 
ر
ت
ش
م

ت عامة 
دوا
ن

جية  
خار

ت 
لقاءا

 

ل
ت عم

شاءا
ع

 

ت  
ال
بروتوكو

كة
ر
ت
ش
ن م

تعاو
 

جموع 
الم

 

 اإلستشارات الهندسية  .1
ي  
ن
)لجنة مستحدثة ف

5 /6 /2022 ) 
 1 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 المهندس / عمر صبور

اد والجمارك .2  5 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  3 ـــــــ  2 المهندس / خالد حمزة  اإلستت 

3. 
 البنوك والبورصات
 ) البنوك والتمويل (
ي 
ن
بعد إعادة الهيكلة ف

5/6/2022 

ن   4 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  4 األستاذ / حسن حسي 

4. 
 البيئة 

ي 
ن لطفن  األستاذ / حسي 

 1 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 (  2022يونيو  5)منذ 

5. 
يعات اإلقتصادية  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  المستشار / محمود فهمي  التشر

6. 
) التطوير :  التشييد 

 العقاري والمقاوالت ( 
ي 
ن
بعد إعادة الهيكلة ف

5/6/2022 

 10 1 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 ـــــــ  8 المهندس / فتح هللا فوزي

7. 
 التصدير

 المهندس / مصطفن النجاري
 ( 2022يونيو  5)حتر 

 المهندس / فاضل مرزوق 
 ...( - 2022يونيو  5)منذ 

 5 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 2 ـــــــ  2

8. 
ن عبد الخالق  التنمية المستدامة   3 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  3 الدكتورة / نيفي 

9. 
 الزراعة والري

 المهندس / عالء دياب
 ( 2022يونيو  5)حتر 

 المهندس / مصطفن النجاري
 ...( - 2022يونيو  5) منذ 

 8 ـــــــ  1 1 ـــــــ  1 1 4

10. 
ي 
ان المدنن  7 ـــــــ  ـــــــ  1 ـــــــ  3 ـــــــ  3 الدكتور / فاروق نارص السياحة والطت 

11. 
الوي الصناعة والبحث العلمي  ن  4 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 ـــــــ  3 المهندس / مجد الدين المتن

12. 
 الطاقة 

 المهندس / أسامة جنيدي
 :  (2022يونيو  5)حتر

 الدكتور/ محمد حلمي هالل
 ... (  - 2022يونيو  5)منذ: 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 

13. 
 المالية 

 الدكتور / مهند طه خالد 
 ( 2022يونيو  5) حتر 

 األستاذ/ ماجد عز الدين
 ... (  - 2022يونيو  5)منذ: 

 2 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 ـــــــ  1

14. 
 1 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 األستاذ / عادل اللمعي  النقل

 أسواق المال والبورصات  .15
ي  
ن
)لجنة مستحدثة ف

5 /6 /2022 ) 
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  الدكتور / هاشم السيد

16. 
ن توفيق  المعلوماتتكنولوجيا   3 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  1 ـــــــ  2 األستاذ / حساني 

17. 
مجموعات عمل / ندوات عامة / لقاءات خارجية  

كة  نظمها قطاع    /  بروتوكوالت تعاون مشتر
 اللجان التخصصية والعالقات الحكومية 

 9 ـــــــ  ـــــــ  4 1 ـــــــ  4 ـــــــ 

 63 1 1 6 2 13 5 35 المجموع 
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ن  /أسماء الضيوف ة المتحدثي   2022يونيو  30إل  2021يوليو  1من بإجتماعات اللجان خالل الفتر
 

 التاريــــخ  اللجنة  المنصب  اسم الضيف / المتحدث  م. 

 وزراء  

اير  10 ــــــــــــــــ  وزير المالية  الدكتور / محمد معيط   .1  2022فت 
 2022إبريل  5

ي  السيد القصت  األستاذ/    .2
 2021ديسمت   15 الزراعة والري  وزير الزراعة و إستصالح االراضن

 2021سبتمت   27 التصدير وزير قطاع األعمال العام  األستاذ / هشام توفيق   .3

ة/ نبيلة مكرم   .4  السفت 
ن   وزيرة الدولة للهجرة وشئون المرصيي 

 بالخارج
اير  13 ــــــــــــــــ   2022فت 

 )مجلىسي النواب والشيوخ( نواب  

ن   .5  وكيل مجلس النواب المرصي  النائب / محمد أبو العيني 
الصناعة والبحث  

 العلمي 
 2021أكتوبر   20

ن محمود   .6  المهندس/ معتر
 رئيس لجنة الصناعة 
 مجلس النواب المرصي 

الصناعة والبحث  
 العلمي 

 2021أكتوبر  20

يف الجبىلي   .7  الدكتور/ شر
 اإلفريقيةرئيس لجنة الشئون  

 مجلس النواب المرصي 

الصناعة والبحث  
 العلمي 
 
 

 2021أكتوبر  20

 المهندس/ طارق شكري   .8

وكيل لجنة اإلسكان والمرافق العامة  
 والتعمت  بمجلس النواب المرصي 

ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد  
 الصناعات المرصية 

(التشييد 
 
 )سابقا

التطوير العقاري  
( والمقاوالت 

 
 )حاليا

 2021نوفمت   3

 المهندس/ أحمد صبور   .9
ن ش لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية   أمي 

 والنقل بمجلس الشيوخ المرصي 

(التشييد 
 
 )سابقا

التطوير العقاري  
( والمقاوالت 

 
 )حاليا

 2021نوفمت   3

 يشي المغازي  النائب/   .10
 العربية رئيس لجنة الشئون  

 مجلس النواب المرصي 
 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 الدكتور / عبد السالم الجبىلي   .11
 رئيس لجنة الزراعة والري 
 مجلس الشيوخ المرصي 

 الزراعة والري 
 2021ديسمت    15

 2022يونيو  21
 2022يونيو  23

 محمد كمال عىلي مرعي  النائب /   .12
وعات المتوسطة   رئيس لجنة المشر

ة ومتناهية الصغر  والصغت 
 مجلس النواب المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 النائب/ صقر عبد الفتاح   .13
ي  
وكيل لجنة الزراعة والري واألمن الغذان 

وة الحيوانية    والتر
 مجلس النواب المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 حسن فتحي سليمان  النائب /   .14
ي  وكيل لجنة الزراعة 

والري واألمن الغذان 
وة الحيوانية   والتر

 مجلس النواب المرصي 
 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

15.  
محمد محمود عبد   النائب / 
 القوي 

ن ش لجنة الزراعة والري واألمن   أمي 
وة الحيوانية  ي والتر

 
 الغذان

 مجلس النواب المرصي 
 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 السباعي محمد   النائب /   .16
 وكيل لجنة الزراعة والري 
 مجلس الشيوخ المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 
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 تابع .... نواب )مجلىسي النواب والشيوخ(  

م
. 

 التاريــــخ  اللجنة  المنصب  اسم الضيف / المتحدث 

 اللواء / هشام الحرصي   .17
ي  
رئيس لجنة الزراعة والري واألمن الغذان 

وة الحيوانية   والتر
 النواب المرصي مجلس 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 النائب د./ جمال أبو الفتوح   .18
 وكيل لجنة الزراعة والري 
 مجلس الشيوخ المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 عز الدين حسن جودة  النائب /   .19
ن ش لجنة الزراعة والري   أمي 
 مجلس الشيوخ المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 ياش عمر شيبه  النائب /   .20
 وكيل لجنة الخطة والموازنة 
 مجلس النواب المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 النائب/ عبدالحميد الدمرداش  .21
 عضو مجلس النواب المرصي 

ورئيس المجلس التصديري للحاصالت  
 الزراعية 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 احمد ابراهيم البنا  النائب/   .22
ي  عضو  

لجنة الزراعة والري واألمن الغذان 
وة الحيوانية   والتر

 مجلس النواب المرصي 
 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 النائب م./ مجدي ملك   .23
ي  
عضو لجنة الزراعة والري واألمن الغذان 

وة الحيوانية   والتر
 مجلس النواب المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 حسام العمدة  النائب /   .24
ي  عضو  

لجنة الزراعة والري واألمن الغذان 
وة الحيوانية   والتر

 مجلس النواب المرصي 
 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

يف  النائب/   .25 ف رشاد الشر  أشر
 النائب األول لحزب مستقبل وطن
 وعضو مجلس النواب المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 أحمد الخشن  النائب/   .26
 والبيئة عضو لجنة الطاقة 

 مجلس النواب المرصي 
 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 النائب / عبد المنعم شهاب   .27
 عضو لجنة الشئون الصحية
 مجلس النواب المرصي 

 2021ديسمت   15 الزراعة والري 

 رؤساء هيئات

 اللواء / أحمد زك عابدين   .28
 رئيس مجلس إدارة 

كة العاصمة اإلدارية الجديدة  شر

(التشييد 
 
)سابقا  

التطوير العقاري  
( والمقاوالت 

 
 )حاليا

 2022مارس  1

 رئيس البورصة المرصية  الدكتور/ محمد فريد صالح   .29
البنوك  
 والبورصات 

 2021سبتمت   6

ن  ن حكوميي   مسئولي 

 األستاذ/ رامي محمد   .30
ائب الدولية   مستشار وزير المالية للرصن

ي  يت 
 والتطوير الرصن

يبية ورئيس وحدة السياسات    الرصن
 2021يوليو  4 المالية 

ي   .31  األستاذة الدكتورة/ ثناء النون 
 أستاذ ورئيس قسم اإلقتصاد الزراعي 

ن شمس  –كلية الزراعة   جامعة عي 
 2021أغسطس    26 الزراعة والري 

 الدكتور/ خالد طاهر الباجوري   .32
 أستاذ الهندسة الزراعية

ن شمس  –كلية الزراعة   جامعة عي 
 2021أغسطس    26 الزراعة والري 
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ن  ن حكوميي   تابع ... مسئولي 

 التاريــــخ  اللجنة  المنصب  اسم الضيف / المتحدث  م

 الدكتور/ عمرو مسعد   .33

 استاذ الهندسة الزراعية 
ومدير مركز الدراسات اإلستشارية  

 والزراعية 
ن شمس  –كلية الزراعة   جامعة عي 

 2021أغسطس    26 الزراعة والري 

34.  
األستاذة الدكتورة/ نجالء  

 محمد عبيد
ي   أستاذ الوراثة والبيوتكنولوج 

ن شمس  –كلية الزراعة   جامعة عي 
 2021أغسطس    26 الزراعة والري 

 الدكتورة/ نعمة قطب الشوس  .35
 أستاذ مساعد قسم الوراثة 

ن شمس  –كلية الزراعة   جامعة عي 
 2021أغسطس    26 الزراعة والري 

36.  
الوزير مفوض تجاري/ عىلي  

 باشا 
أفريقيا بجهاز التمثيل  نائب مدير إدارة 

 التجاري المرصي 

 التشييد
تنمية العالقات  
 مع إفريقيا 

 2021سبتمت    5

 المهندس / خالد ناصف   .37
 مستشار رئيس مجلس اإلدارة

كة المرصية لتكنولوجيا التجارة   الشر
ونية    MTSاإللكتر

اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2021سبتمت    12

 2022مارس   17

ي االستاذ / احمد   .38 وع التسجيل المسبق للشحنات  الرون   مدير مشر
اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2021سبتمت    12

 السيدة / نجوى زغمور  .39
رئيس اإلدارة المركزية للسياسات  

 واإلجراءات 
 مصلحة الجمارك المرصية 

اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2021سبتمت    12

 األستاذ / محمد جمعة  .40
المجتمع  رئيس اإلدارة المركزية لشئون 

 التجاري مصلحة الجمارك المرصية 
اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2021سبتمت    12

 اللواء / هشام قدري   .41
طة   نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شر

 السياحة واآلثار
ان   السياحة والطت 

ي 
 المدنن

 2021سبتمت   14

 نائب محافظ البنك المركزي المرصي  األستاذ/ رامي أبو النجا  .42

والبورصات  البنوك
)
 
 )سابقا

البنوك والتمويل  
)
 
 )حاليا

 2021سبتمت    15

 المهندس/ أحمد حلمي   .43
ي 
ن
ان  نائب رئيس قطاع االمن السيت 

 NTRAالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

تكنولوجيا  
 المعلومات 

 2021ديسمت   1

 الدكتور / محمد عبد الفتاح   .44
 مدير عام شئون المجالس النيابية

 NTRAالجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

تكنولوجيا  
 المعلومات 

 2021ديسمت   1

 السيدة / دينا قابيل   .45

 مدير تطوير االعمال 

ي لإلستعداد لطوارئ  
المركز الوطتن

 CERTالحاسبات والشبكات 

تكنولوجيا  
 المعلومات 

 2021ديسمت   1

 المهندس/ مصطفن الصياد   .46

وة  الحيوانية  نائب الوزير لشئون التر

 والسمكية والداجنة 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ محمد سليمان   .47
 رئيس مركز البحوث الزراعية 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 
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ن  ن حكوميي   تابع ... مسئولي 

 التاريــــخ  اللجنة  المنصب  اسم الضيف / المتحدث  م

 الدكتور/ عبد هللا زغلول   .48
 رئيس مركز بحوث الصحراء 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

49.  
الدكتور/ صالح مصيلح  

 بدوى 

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية  
وة السمكية   التر

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 والري الزراعة 

 الدكتور/ عبد الحكيم محمود  .50

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات  

 البيطرية 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ محمد الشحات   .51

 المدير التنفيذى 
وعات التعمت  والتنمية   الهيئة العامة لمشر

 الزراعية 
ي وزارة 

 الزراعة وإستصالح األراضن

 الزراعة والري 

 2021ديسمت    15
 

 

 

 

 الدكتور/ احمد عبد العزيز   .52
 نائب المدير التنفيذى 

وعات التعمت  والتنمية   الهيئة العامة لمشر
 الزراعية 

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ عباس الشناوى   .53
 رئيس قطاع الخدمات الز راعية والمتابعة 

ي وزارة 
 الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ احمد العطار   .54
 رئيس االدارة المركزية للحجرالزراعي 
ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ سعد محمد موس   .55
رئيس االدارة المركزية للعالقات الزراعية  

 الخارجية 
ي وزارة 

 الزراعة وإستصالح األراضن
 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ محمد فهيم   .56
ات المناخية   رئيس مركز معلومات التغت 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 األستاذ/ سعيد صالح   .57
 مستشار الوزير للمتابعة 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور/ محمد القرش   .58
 معاون الوزير والمتحدث الرسمي 
ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 األستاذ / أحمد ابراهيم   .59
 المستشار االعالم 

ي 
 وزارة الزراعة وإستصالح األراضن

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

يف   .60  الدكتور / خالد شر
مساعد وزير السياحة واآلثار للتحول  

 الرقم 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

ان   السياحة والطت 
ي 
ن
 المدن

 2021ديسمت    29

فت سلطان   .61  السيدة / مت 
 رئيس مجلس إدارة 

 البنك المرصي لتنمية الصادرات 

  البنوك
(والبورصات

 
)سابقا  
البنوك والتمويل  

)
 
 )حاليا

اير  16  2022فت 
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ن  ن حكوميي   تابع ... مسئولي 

 م
 التاريــــخ  اللجنة  المنصب  اسم الضيف / المتحدث 

 
المستشار التجاري / محمد  

 الخطيب 

 GSP رئيس وحدة النظام المعمم للمزايا األمريكي 

 بالتمثيل التجاري المرصي 
اير  28 التصدير  2022فت 

 األستاذ / أحمد مصطفن  
كة المرصية لتكنولوجيا التجارة   الشر

ونية    MTSاإللكتر
اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2022مارس   17

 األستاذ / عبد الرحمن حامد   .62
كة المرصية لتكنولوجيا التجارة   الشر

ونية    MTSاإللكتر
اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2022مارس   17

 السيدة / هالة عبد الواحد   .63
المطاررئيس اإلدارة المركزية بجمارك   

 مصلحة الجمارك المرصية 

اد   اإلستت 
 والجمارك 

 2022مارس   17

64.  
الدكتور / ياش عبد الحكيم  

 سالمة 

وعي  المستشار العلم لمشر  

 زراعة مائه الف فدان صوب زراعية

 ومستقبل مرص للزراعة المستدامة 

 2022يونيو  21 الزراعة والري 

65.  
لواء مهندس أركان حرب/  

 عمرو عبد الوهاب 

مجلس اإلدارة والعضو المنتدب رئيس   

كة تنمية الريف المرصي الجديد   شر
 2022يونيو  23 الزراعة والري 

 الدكتور / وليد ضياء   .66
 مستشار رئيس مجلس اإلدارة لشئون الزراعة 

كة تنمية الريف المرصي الجديد   شر
 2022يونيو  23 الزراعة والري 

 الدكتورة / فينيس فايد  .67

اإلدارة لشئون المتابعة مستشار رئيس مجلس 

 والتخطيط والتطوير

كة تنمية الريف المرصي الجديد  شر

 2022يونيو  23 الزراعة والري 

 اللواء مهندس / أيمن صقر   .68
 رئيس القطاعات التنفيذية

كة تنمية الريف المرصي الجديد  شر
 2022يونيو  23 الزراعة والري 

 الدكتور / ياش محب   .69
والعالقات العامةرئيس قطاع اإلعالم   

كة تنمية الريف المرصي الجديد  شر
 2022يونيو  23 الزراعة والري 

اء و منظمات أعمال و   جهات أخرى خت 

ن   .70  الدكتور / عمرو حسني 
 العضو المنتدب 

ي وخدمة  
يس للتصنيف االئتمانن كة مت  شر

 المستثمرين 

(التشييد 
 
)سابقا  

التطوير العقاري  
( والمقاوالت 

 
 )حاليا

 2022يونيو   1

ي   .71  المهندس/ محسن البلتاج 
رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات  

 البستانية هيا 
 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتور / سمت  النجار  .72
 رئيس مجلس اإلدارة 
 ESASالجمعية المرصية للتقاوي 

 2021ديسمت    15 الزراعة والري 

 الدكتورة/ ايمان رياض   .73

 دكتورة بكلية الحقوق جامعة القاهرة 
 )قسم قانون العمل والتامينات االجتماعية(
يك بمكتب رياض ورياض للمحاماة   وشر

 
 
 

 2021يناير   17 ــــــــــــــــ 

 األستاذ / أيمن الصاوي   .74
 رئيس القطاع المالي 

كة كونتكت المالية القابضة  شر

(التشييد 
 
)سابقا  

التطوير العقاري  
( والمقاوالت 

 
 )حاليا

 2022يونيو   1

ي   .75
 2021ديسمت   6 التنمية المستدامة  مستشار وخبت  التنمية المستدامة األستاذ / عماد حفتن
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ة من يوليو   2022جتر يونيو 2021إجتماعات اللجان والعالقات الحكومية خالل الفتر

: لجنة اإلستشارات الهندسية
ا
 أول

تشكيل   هيكلة  تم  إعادة  ضمن  المستحدثة  اللجان  إحدى  وىه  الهندسية  اإلستشارات  لجنة 
قامت   وقد  صبور،  عمر   / المهندس  برئاسة  تشكيلها  تم  وقد  بالجمعية،  التخصصية  اللجان 

ي 
ن
:  2022يونيو  5اللجنة ببدء نشاطها ف ، عىل النحو التالي

 
 واحدا

 
 حيث عقدت إجتماعا

 اإلجتماع رابط  الموضوع  التاريــــخ م

1. 29/06/2022 
تعريف السادة األعضاء باللجنة حديثة التأسيس  
ة القادمة   ووضع خطة عمل اللجنة خالل الفتر

 https://cutt.ly/iNWRgKb 

 

اد والجمارك   : لجنة اإلستت 
 
 ثانيا

ة من  ن خالل الفتر اد والجمارك برئاسة المهندس/ خالد حمزة، بعقد إجتماعي  قامت لجنة اإلستت 
كة مع لجان تخصصية أخرى    2022إل يونيو    2021يوليو   ، باإلضافة إل ثالثة إجتماعات مشتر

: كما هو مشار  كة" وذلك عىل النحو التالي
ي بند " إجتماعات اللجان التخصصية المشتر

ن
 إليه ف

 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1 . 12/09/2021 

" كافة التفاصيل والخطوات الالزمة لنظام التسجيل  
، وكيفية إستفادة مجتمع األعمال   ACIالمسبق للشحنات 

ي تخص  
ات الخاصة به " واألمور التر ن المرصي بكافة الممت 

كافة التعامالت الجمركية والتطبيقات العملية بعد تطبيق  
 "  ACIنظام التسجيل المسبق للشحنات 

 بحضور 
ونية   كة المرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكتر ممثىلي الشر

MTS 
 المهندس / خالد ناصف 

 مستشار رئيس مجلس اإلدارة 
ي   االستاذ / احمد الرون 

وع   ACIمدير مشر
 وممثىلي مصلحة الجمارك المرصية 

 السيدة / نجوى زغمور
 رئيس اإلدارة المركزية للسياسات واإلجراءات

 األستاذ / محمد جمعة 
 رئيس اإلدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري

 Q7https://cutt.ly/qNnLV 

2. 17/03/2022 

" التعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية،  
ات  وكيفية إستفادة مجتمع األعمال المرصي  ن بالممت 

 الخاصة بذلك " 
 بحضور 

ونية   كة المرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكتر ممثىلي الشر
MTS 

 المهندس / خالد ناصف 
 مستشار رئيس مجلس إدارة 

 وكٍل من: 
 األستاذ / أحمد مصطفن واألستاذ /عبد الرحمن حامد  

 وعن مصلحة الجمارك المرصية 
 السيدة / هالة عبد الواحد  

 رئيس اإلدارة المركزية بجمارك المطار 

 https://cutt.ly/lNWkFoR 

 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/iNWRgKb
https://cutt.ly/qNnLV7Q
https://cutt.ly/lNWkFoR
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 : لجنة البنوك والبورصات ) البنوك والتمويل (  
 
 ثالثا

ي 
ن
ي تم تسميتها : "لجنة   - 2022يونيو  5بعد إعادة الهيكلة ف

قامت لجنة البنوك والبورصات )والتر
 ، ن بعقد أربعة إجتماعات البنوك والتمويل بعد إعادة الهيكلة"(، برئاسة األستاذ / حسن حسي 

ة من يوليو  : 2022إل يونيو  2021للجنة خالل الفتر  ، وذلك عىل النحو التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 06/09/2021 

حتى اآلن،   2016أداء البورصة المرصية منذ عام 
 اإلنجازات ... المعوقات ... والحلول 

 بحضور 
 الدكتور/ محمد فريد صالح 
 رئيس البورصة المرصية  

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/iNnLKSm 

2. 15/09/2021 

" قرار تغيير العملة وتأثير ذلك عل اإلقتصاد الرسمي  
 والموازي ومجتمع االعمال المرصي " 

 أبو النجااألستاذ/ رامي بحضور:  
 نائب محافظ البنك المركزي المرصي 

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/wNnZrpE 

3. 13/10/2021 

كات   "جلسة تمهيدية لوضع خارطة طريق إلدراج الشر
 العائلية بالبورصة المرصية" 

كات  بهدف: وضع   خارطة طريق لكيفية إدراج الشر
ي قد  

العائلية بالبورصة والوقوف عل التحديات التى
ي تعود عليها 

 تواجهها والتعرف عل المزايا التى
Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/DNnZOGc 

4. 16/02/2022 

ي للبنك المرصي لتنمية  
“إنجازات العام الماض 

الصادرات وخطة البنك خالل المرحلة القادمة فيما  
يخص تمويل وتنمية الصادرات المرصية والتسهيالت  
المقدمة من البنك لكافة القطاعات اإلقتصادية  
 ،وكيفية إستفادة مجتمع األعمال من البنك" 

فت سلطان بحضور:    السيدة / مت 
البنك المرصي لتنمية    -رئيس مجلس إدارة 

 الصادرات 
Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/UNmuedI 

 
 : لجنة البيئة

 
 رابعا

منذ   اللجنة  رئاسة  )تول  ي 
لطفن ن  / حسي  األستاذ  برئاسة  البيئة  لجنة  ،    2022يونيو    5قامت   )

يوليو   من  ة  الفتر خالل  للجنة   
 
واحدا  

 
إجتماعا يونيو    2021بعقد  النحو 2022إل  عىل  وذلك   ،

 :  التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 12/06/2022 

 إجتماع المكتب التنفيذي للجنة البيئة 
ة القادمة للعرض   لوضع خطة عمل للجنة خالل الفيى

 اإلدارة عل مجلس 
 بحضور كٍل من: 
ي 
ن لطفن  رئيس اللجنة  -األستاذ / حسي 
 نائب رئيس اللجنة  –والدكتورة / أمنية فهمي 

 nj8https://cutt.ly/dNWv 

 
 

https://cutt.ly/iNnLKSm
https://cutt.ly/wNnZrpE
https://cutt.ly/DNnZOGc
https://cutt.ly/UNmuedI
https://cutt.ly/dNWv8nj
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يعات اإلقتصادية   : لجنة التشر
 
 خامسا

مع كافة  بالمشاركة   ، فهمي محمود   / المستشار  برئاسة   ، اإلقتصادية  يعات  التشر لجنة  قامت 
ي والدستوري، من خالل كافة اإلجتماعات  

اللجان التخصصية بالجمعية فيما يخص الرأي القانونن
ناقشت   ي 

من  التر ة  الفتر خالل  وذلك  الوزارية  والقرارات  التنفيذية  واللوائح  ن  القواني  وعات  مشر
 . 2022إل يونيو  2021يوليو 

 

 : لجنة التشييد ) التطوير العقاري والمقاوالت (  
 
 سادسا

ي  
ن
قامت لجنة التشييد )تمت تسميتها " لجنة التطوير العقاري   2022يونيو    5بعد إعادة الهيكلة ف

نائب رئيس مجلس اإلدارة،   –والمقاوالت" بعد إعادة الهيكلة( برئاسة المهندس / فتح هللا فوزي 
ة من يوليو  ، باإلضافة إل إجتماع  2022إل يونيو  2021بعقد ثمانية إجتماعات للجنة خالل الفتر

" بند  ي 
ن
ف إليه  مشار  هو  أخرى كما  تخصصية  لجنة  مع  ك  التخصصية    مشتر اللجان  إجتماعات 

توقيع  ال لقاءات   " بند  ي 
ن
ف إليه  مشار  هو  ك كما  مشتر تعاون  بروتوكول  لتوقيع  ولقاء  كة"،  مشتر

 : كة" ، وذلك عىل النحو التالي
 بروتوكوالت تعاون مشتر

 

 لجنة التشييد

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 18/08/2021 

"قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بعدم اإلعالن أو  
وعات العقارية قبل بناء منها واألثر    %30التسويق للمشر

المتوقع لذلك عل القطاع  وعل اإلقتصاد المرصي  
 ككل، ودور مجتمع األعمال خالل المرحلة القادمة" 

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/JNnLzVZ 

2. 03/11/2021 

" آليات النهوض بقطاع التشييد والبناء المرصي ورفع  
يعات   كة حول التشر قدرته التنافسية، ووضع رؤية مشيى

 واإلجراءات الواجب توافرها لتحقيق ذلك" 
 بحضور كٍل من: 

 المهندس/ طارق شكري 
العامة والتعمت  بمجلس  وكيل لجنة اإلسكان والمرافق 

 النواب المرصي

ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات  
 المرصية والمهندس/ أحمد صبور

ن ش لجنة اإلسكان واإلدارة المحلية والنقل   أمي 
 بمجلس الشيوخ المرصي 

 https://cutt.ly/xNnXiYW 

3. 10/01/2022 

  2022وضع خطة عمل اللجنة خالل العام الجديد 
  –التطوير العقاري  –)اإلستشارات الهندسية 

المقاوالت( وكافة الموضوعات المتعلقة بقطاع  
 التشييد والبناء " 

 0https://cutt.ly/VNnVka 

4. 01/03/2022 

ي  
ي تمت بالعاصمة اإلدارية الجديدة ف 

" اإلنجازات التى
ي شملت احياء بأكملها، المقار  

ة ،والتى ة وجير 
فيى

الحكومية والمرافق والبنية التحتية، وإستعراض الفرص  
ت الوطنية  االستثمارية المتاحة لجذب االستثمارا

 واألجنبية " 
 اللواء / أحمد زك عابدين   بحضور 

كة العاصمة اإلدارية الجديدة   رئيس مجلس إدارة شر

https://cutt.ly/ZNmugEI   

 

 

https://cutt.ly/JNnLzVZ
https://cutt.ly/xNnXiYW
https://cutt.ly/VNnVka0
https://cutt.ly/ZNmugEI
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 ابع : لجنة التشييد ت
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

5. 28/03/2022 

" اإلرتفاعات المطردة الحالية ألسعار مواد البناء كنتيجة 
لألوضاع اإلقتصادية الراهنة وتأثت  ذلك عىل صناعة  

التوقعات ... الحلول  التطوير العقاري، الوضع الراهن ... 
حة "   المقتر

 NWlptJ3https://cutt.ly/ 

6. 12/04/2022 
" آليات ظبط سوق السمشة والوساطة العقارية واإلطار  
ح لنسب العموالت بما يضمن تنظيم السوق   المقتر

 العقاري "
 NWlWbK1https://cutt.ly/ 

7. 01/06/2022 

ي لقطاع التطوير  
" آليات التوريق والتصنيف اإلئتمانن

 العقاري"
 بحضور كٍل من: 

ن   الدكتور / عمرو حسني 
 العضو المنتدب
ي 
يس للتصنيف االئتمانن كة مت  وخدمة المستثمرين، شر

 واألستاذ / أيمن الصاوي
كة كونتكت المالية القابضة   رئيس القطاع المالي شر

 https://cutt.ly/yNWvVCz 

 

 

 
 

 

 

 

 إجتماعات لجنة التطوير العقاري والمقاوالت 

8. 14/06/2022 
" وضع خطة عمل للجنة فيما يخص قطاع 

 المقاوالت "
 https://cutt.ly/wNWnVnT 

 
 : لجنة التصدير

 
 سابعا

ورئاسة المهندس / فاضل مرزوق )  (  2022يونيو    5قامت لجنة التصدير برئاسة المهندس / مصطفن النجاري )حتر  
يوليو    -  2022يونيو    5منذ   من  ة  الفتر خالل  للجنة  ن  إجتماعي  بعقد  يونيو    2021...(،  إل    2022إل  باإلضافة   ،

كة"،  ي بند "إجتماعات اللجان التخصصية المشتر
ن
ن مع لجان تخصصية أخرى كما هو مشار إليه ف كي 

ن مشتر إجتماعي 
:   وندوة عامة كما هو مشار إليه ي بند " ندوات عامة" وذلك عىل النحو التالي
ن
 ف

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 28/02/2022 

ي تقدمها  
" التعرف عن قرب عىل كافة الخدمات التر

التابعة   GSPوحدة النظام المعمم للمزايا األمريكي 
للتمثيل التجاري المرصي، وكيفية إستفادة مجتمع 

األعمال من هذا النظام وفرص زيادة الصادرات المرصية  
 " ي السوق األمريكي

ن
 ف

 المستشار التجاري / محمد الخطيب بحضور 
 GSPرئيس وحدة النظام المعمم للمزايا األمريكي 

 بالتمثيل التجاري المرصي 

 V2https://cutt.ly/rNmuu 

2. 13/06/2022 

 إجتماع المكتب التنفيذي للجنة التصدير 
ة القادمة   بهدف وضع خطة عمل للجنة خالل الفتر

 لعرضها عىل مجلس اإلدارة 
 بحضور كٍل من: 
 رئيس اللجنة -المهندس / فاضل مرزوق 

 نائب أول رئيس اللجنة -عبد القادر  األستاذ / عىلي 
نائب رئيس اللجنة  -اللواء / إسماعيل عبد العزيز 

 Zoom Meeting  للتصدير الزراعي 

 R3NWby8https://cutt.ly/ 

 
 
 

https://cutt.ly/3NWlptJ
https://cutt.ly/1NWlWbK
https://cutt.ly/yNWvVCz
https://cutt.ly/wNWnVnT
https://cutt.ly/rNmuu2V
https://cutt.ly/8NWby3R
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 : لجنة التنمية المستدامة
 
 ثامنا
الخالق    قامت عبد  ن  نيفي   / الدكتورة  برئاسة  المستدامة  التنمية  اإلدارة،    –لجنة  مجلس  عضو 

ة من يوليو  :  2022إل يونيو  2021بعقد ثالثة إجتماعات خالل الفتر  ، وذلك عىل النحو التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 06/12/2021 

" نظرة عامة حول كيفية زيادة وتنويــــع مصادر  
الدخل المستدام وتوفت  مختلف أنواع مرصوفات  
كات والمصانع   التشغيل وخاصة بالنسبة للشر

والمؤسسات العقارية والتجارية والزراعية،وذلك  
بإستخدام الطرق المستدامة غت  التقليدية  

 " ي  بالسوق المرصي واألورون 
 بحضور: 

ي 
 األستاذ / عماد حفتن

 مستشار وخبت  التنمية المستدامة

 https://cutt.ly/DNnXYIK 

2. 18/05/2022 

ي  
ن
"رؤية مجتمع األعمال حول آليات البدء ف

ي تبدأ  
التوعية والتعميم لمفهوم : "اإلستدامة التر

 ISR- Individual Sustainability من الفرد ذاته
Responsibility    ي بناء المجتمع

ن
بما يسهم ف
 " المرصي والنهوض به 

https://cutt.ly/ENWvuOz  

3. 15/06/2022 

إجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنمية  
 المستدامة 
ة  ابهدف: وضع خطة عمل   للجنة خالل الفتر

 القادمة لعرضها عىل مجلس اإلدارة 
 بحضور كٍل من: 

ن عبد الخالق   عضو مجلس اإلدارة   –الدكتورة/نيفي 
 ورئيس اللجنة

ن  ة األستاذ  نائب أول رئيس اللجنة  -/ منال أمي 
ي رئيس اللجنة  -األستاذ / أحمد الشناوي  

 نائب ثانن
Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/NNWmydI 

 

 

 : لجنة الزراعة والري
 
 تاسعا

المهندس / عالء دياب )حتر   الزراعة والري برئاسة  ( والمهندس / مصطفن  2022يونيو    5قامت لجنة 
منذ    ( من    -  2022يونيو    5النجاري  ة  الفتر خالل  إجتماعات  أربعة  بعقد  يونيو    2021يوليو  ...(،  إل 

"إجتماعات  2022 بند  ي 
ن
ف إليه  مشار  هو  أخرى كما  تخصصية  لجان  مع  ك  مشتر إجتماع  إل  باإلضافة   ،

ومؤتمرات"،   ي "عشاءات عمل 
ن
ف إليه  وتنظيم عشاء عمل كما هو مشار  كة"،  المشتر التخصصية  اللجان 

ع مجموعة  "إجتماعات  ي 
ن
ف إليه  مشار  هو  للجنة كما  عمل  مجموعة  مصغرة"،  وإجتماع  ولقاءات  مل 

 : ي بند " لقاءات خارجية" وذلك عىل النحو التالي
ن
ي كما هو مشار إليه ف ي لقاء خارج 

ن
 إضافة إل المشاركة ف

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 30/03/2022 

"التداعيات المتوقعة لألزمة الروسية األوكرانية عىل  
الزراعية، ورؤية مجتمع  قطاع الزراعة وسالسل اإلمداد  

ن الزراعة المحلية، بما يضمن   األعمال المرصي لتأمي 
 توفت  السلع الزراعية االساسية واستقرار اسعارها" 

 f7https://cutt.ly/xNWlj 

2. 19/06/2022 
ن السادة أعضاء  اللجنة و وضع خطة   التعارف بي 

 للعرض عىل مجلس اإلدارة 
 
 عمل اللجنة تمهيدا

C2NWEw8https://cutt.ly/  

 
 
 

https://cutt.ly/DNnXYIK
https://cutt.ly/NNWmydI
https://cutt.ly/xNWlj7f
https://cutt.ly/8NWEw2C
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 : لجنة الزراعة والري تابع ....... 
 
 تاسعا

 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

3. 21/06/2022 

وع القومي لزراعة  
" التعرف عن قرب عىل المشر

وع مستقبل   مائه الف فدان صوب زراعية و مشر
ي 
ن
تحقيق  مرص للزراعة المستدامة، ودورهما ف

ي لمرص من الزراعات المختلفة، 
مع   اإلكتفاء الذانر

إلقاء الضوء حول كافة الفرص اإلستثمارية المتاحة  
ن "  وعي   بهذين المشر

 بحضور: 
 الدكتور / ياش عبد الحكيم سالمة 

وعي   المستشار العلم لمشر
 زراعة مائه الف فدان صوب زراعية  
 ومستقبل مرص للزراعة المستدامة

 H70https://cutt.ly/nNWE 

4. 23/06/2022 

وع المليون   " كافة المستجدات وما توصل إليه مشر
ونصف فدان، مع إلقاء الضوء عىل كافة الفرص  
وع القومي وما  

اإلستثمارية المتاحة بهذا المشر
 الدولة من إمتيازات لإلستثمار به " تقدمه 

 بحضور: 
 لواء مهندس أركان حرب/عمرو عبد الوهاب 
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 
كة تنمية الريف المرصي الجديد   شر

 Z9https://cutt.ly/fNWRy 

 
 

ي 
ان المدنن  : لجنة السياحة والطت 

 
ا  عاشر

إجتماعات  ثالثة  بعقد  نارص،  فاروق   / الدكتور  برئاسة  ي 
المدنن ان  والطت  السياحة  لجنة  قامت 

ة من يوليو   كة مع لجان   2022إل يونيو    2021خالل الفتر ، باإلضافة إل ثالثة إجتماعات مشتر
كة المشتر التخصصية  اللجان  "إجتماعات  بند  ي 

ن
ف إليه  مشار  هو  أخرى كما  وتخصصية  لقاء "، 

ي بند "
ن
ي كما هو مشار إليه ف :  خارج   لقاءات خارجية" وذلك عىل النحو التالي

 
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 13/12/2021 

اتيجية الدولة لتطوير وتنمية قطاع السياحة لعام   "إستر
ة    2022 ي خالل الفتر

ان المدنن ودور لجنة السياحة والطت 
ي تحقيق ذلك " 

ن
 القادمة للمساهمة ف

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/ENnXSwl 

2. 14/03/2022 
والتوقعات " األوضاع الحالية بقطاع السياحة المرصية 

 المستقبلية "
 Ql3https://cutt.ly/LNmu 

3. 14/06/2022 
ن السادة أعضاء اللجنة ووضع خطة عمل   التعارف بي 

 للعرض عىل مجلس اإلدارة 
 
 اللجنة تمهيدا

 https://cutt.ly/eNWnAjx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/nNWE70H
https://cutt.ly/fNWRy9Z
https://cutt.ly/ENnXSwl
https://cutt.ly/LNmu3Ql
https://cutt.ly/eNWnAjx
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 حادي عشر : لجنة الصناعة والبحث العلمي 
الوي   ن ن العام،    –قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي  برئاسة المهندس / مجد الدين المتن األمي 

ة من يوليو  ك 2022إل يونيو  2021بعقد ثالثة إجتماعات خالل الفتر ، باإلضافة إل إجتماع مشتر
ي  
ن
ف إليه  كةمع لجان تخصصية أخرى كما هو مشار  المشتر التخصصية  اللجان   " بند "إجتماعات 

 :  وذلك عىل النحو التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 20/10/2021 

ن الحارصن والمستقبل  تحت عنوان " الصناعة وإفريقيا ... بي 
"حيث تم مناقشة الموضوعات التالية: كيفية رفع القدرة  

وجاهزيتها للنفاذ إل األسواق  التنافسية للصناعة المرصية 
كة   -اإلفريقية  آليات التعاون من أجل وضع رؤية مشتر

يعات واإلجراءات الواجب توافرها من أجل   تتضمن التشر
النهوض بهذا القطاع الحيوي الهام مما يضمن تنمية  

 مستدامة لإلقتصاد المرصي 
 بحضور 

 ممثىلي مجلس النواب المرصي 
ن النائب / محمد أبو   وكيل المجلس   - العيني 
يف الجبىلي   رئيس لجنة الشئون اإلفريقية -والدكتور/ شر

ن محمود    رئيس لجنة الصناعة   -والمهندس/ معتر

 NnZCmr7https://cutt.ly/ 

2. 25/05/2022 

" رؤية مجتمع االعمال حول آليات النهوض بالصناعة  
ن الصناعة المحلية    مع رؤية الدولة لتوطي 

 
المرصية، تماشيا

ي ظل الظروف  
ن
ي لبعض الصناعات ف

وتحقيق اإلكتفاء الذانر
ي يمر بها العالم " 

 الراهنة التر

 NWvSMJ1https://cutt.ly/ 

3. 13/06/2022 

إعداد مذكرة للعرض عىل السيد رئيس مجلس الوزراء تضم  
رؤية اللجنة حول دعم الصناعة المرصية، من خالل خطة  

و وضع خطة عمل اللجنة خالل   –عاجلة وأخرى مستقبلية 
 القادمة للعرض عىل مجلس اإلدارة المرحلة 

 https://cutt.ly/tNWbsWO 

 

ي عشر : لجنة الطاقة
 ثانن

 : ( والدكتور/ محمد حلمي  2022يونيو  5لجنة الطاقة  برئاسة المهندس / أسامة جنيدي )حتر
ة من يوليو  - 2022يونيو  5هالل )منذ:  إل يونيو  2021... ( لم تعقد إجتماعات خالل الفتر

2022 

 ثالث عشر : لجنة المالية : 
خالد   طه  مهند   / الدكتور  برئاسة  المالية  لجنة  حتر    –قامت   ( الصندوق  ن  (  2022يونيو    5أمي 

ة من يوليو  ... (، بعقد    -  2022يونيو    5واألستاذ/ ماجد عز الدين )منذ:    خالل الفتر
 
 واحدا

 
إجتماعا

ي  2022إل يونيو    2021
ن
ك مع لجان تخصصية أخرى كما هو مشار إليه ف ، باإلضافة إل إجتماع مشتر

 : كة" وذلك عىل النحو التالي
 بند "إجتماعات اللجان التخصصية المشتر

 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 04/07/2021 

ي مرص  " أهم 
 
يبية ف ي تشهدها السياسة الرص 

التطورات التى
ي تحقيق أهداف التنمية من خالل توسيع 

ومساهمتها ف 
وع  ي ذلك مشر

يبية وضمان عدالتها ،بما ف  القاعدة الرص 
يبية ،مع التعرف عل أهم  ميكنة المنظومة الرص 

 
 
 " اإلتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرا

 بحضور: 
 األستاذ/ رامي محمد 

ائب الدولية والتطوير  مستشار وزير المالية للرصن
يبية ي ورئيس وحدة السياسات الرصن يت 

 الرصن

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/wNnLdFu 

https://cutt.ly/7NnZCmr
https://cutt.ly/1NWvSMJ
https://cutt.ly/tNWbsWO
https://cutt.ly/wNnLdFu
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 رابع عشر : لجنة النقل 
اللمعي   عادل   / األستاذ  برئاسة  النقل  لجنة     –قامت 

 
واحدا  

 
إجتماعا بعقد  اإلدارة،  عضو مجلس 

ة من يوليو  :  2022إل يونيو  2021خالل الفتر  ، وذلك عىل النحو التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 20/06/2022 

وضع اإلطار العام ومحاور خطة عمل اللجنة خالل  
المرحلة القادمة فيما يخص قطاع النقل )النقل النهري  

ي والجوي والسكك الحديدية (    والبحري والي 
إستعراض رؤية مجتمع األعمال المرصي للنهوض  
ي ظل األحداث العالمية  

بقطاع النقل المرصي ف 
م  وضع رؤية حول تعظي -اإلقتصادية الراهنة 

ي نقل البضائع  
االستفادة من دور النقل النهري ف 

لتخفيف الضغط عل شبكة الطرق وخفض نسبة  
امن مع   الحوادث وتخفيض تكاليف النقل، وذلك باليى 

 تطوير هيئة النقل النهري المرصية 

 5https://cutt.ly/hNWElA 

 
 
 
 

 خامس عشر : أسواق المال والبورصات
اللجان   إحدى  وىه  السيد  هاشم   / الدكتور  برئاسة  والبورصات  المال  أسواق  لجنة  تشكيل  تم 
ي  
ن
ي تمت للجان التخصصية بالجمعية، وقد تم بدء نشاطها ف

المستحدثة ضمن إعادة الهيكلة التر
 .  2022يونيو  5
 

 
 سادس عشر : لجنة تكنولوجيا المعلومات :  

خالل   ن  إجتماعي  بعقد  توفيق،  ن  حساني   / األستاذ  برئاسة  المعلومات  تكنولوجيا  لجنة  قامت 
ة من يوليو   ك مع لجان تخصصية أخرى     2022إل يونيو    2021الفتر ، باإلضافة إل إجتماع مشتر

ي بند "إجتماعات اللجان التخصصية ال
ن
كةكما هو مشار إليه ف :  "مشتر  وذلك عىل النحو التالي

 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 01/12/2021 

ي " 
ان   " التوعيه بأهمية ومخاطر األمن السيي 

 بحضور: 
كٍل    NTRAممثىلي الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت 

 من: 
 المهندس/ أحمد حلمي  

ي بالجهاز 
ن
ان  نائب رئيس قطاع االمن السيت 

 والدكتور / محمد عبد الفتاح 
 مدير عام شئون المجالس النيابية بالجهاز 

 والسيدة / دينا قابيل  
 مدير تطوير االعمال 

ي لإلستعداد لطوارئ الحاسبات  
المركز الوطتن

 CERTوالشبكات 

 https://cutt.ly/xNnXdgu 

2. 02/03/2022 

حات المقدمة لتطوير إدارة   إستعراض بعض المقيى
تكنولوجيا المعلومات بالجمعية بهدف التحديث  
لمواكبة زيادة وتطوير األداء وجودة التواصل خالل  

خطة عمل اللجنة وأهم    –المرحلة القادمة 
حة   ة القادمة  الموضوعات المقيى للمناقشة خالل الفيى

سواًء بالنسبة لألعضاء العاملير  بالقطاع أو  
 القطاعات اإلقتصادية األخرى المتعلقة 

 https://cutt.ly/tNmumHw 

 
 

https://cutt.ly/hNWElA5
https://cutt.ly/xNnXdgu
https://cutt.ly/tNmumHw
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: إجتماعات اللجان التخصصية  كةسابع عشر  المشتر
ة من   ن عدد من اللجان التخصصية  بالجمعية خالل الفتر كة بي 

تم عقد خمسة إجتماعات مشتر
:   2022إل يونيو  2021يوليو   ، وذلك عىل النحو التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 05/09/2021 

ي 
ونن ي التشييد وتنمية العالقات  لقاء إلكتر

ك للجنتر مشتر
ممثىلي إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري  مع إفريقيا مع 

 المرصي 
ي السوق االفريقية  

بهدف "التعرف عل الفرص المتاحة ف 
ودعم تواجد وتصدير خدمات المقاوالت واالستشارات  
ي السوق اإلفريقية ،ودور  

الهندسية ومقاوالت الطاقة ف 
ي  
مكاتب التمثيل التجاري المرصي بالقارة اإلفريقية ف 

 الفرص المتاحة وحسن إستثمارها" الوصول إىل 
 بحضور: 

 الوزير مفوض تجاري / علي باشا 
 نائب مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المرصي 

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/cNnLSGq 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

2. 18/10/2021 

اد والجمارك  ي اإلستت 
ك للجنتر  المالية   –إجتماع مشتر

بهدف " إعداد ورقة عمل متخصصة لعرضها عل السيد  
ف   وزير المالية خالل عشاء عمل نظمته الجمعية عل شر

ي 
 "  2021/ 11/ 8وبحضور سيادته ف 

 https://cutt.ly/TNnZGwb 

3. 29/12/2021 

ي تكنولوجيا المعلومات  
ك للجنتر ي مشتر

ونن لقاء إلكتر
ي  
ان المدنن  والسياحة والطت 

 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول : 
ي قطاع 

ه عل تنمية " التحول الرقمي ف  السياحة واآلثار وتأثير
 القطاع"

يف    بحضور: الدكتور / خالد شر
 مساعد وزير السياحة واآلثار للتحول الرقم 

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/uNnXXvA 

4. 09/03/2022 

ك للجان: الصناعة والبحث العلمي ،   إجتماع مشتر
اد والجمارك  ي ، التصدير ،اإلستت 

ن
ان المدن  السياحة والطت 

 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول : 
"التداعيات المتوقعة نتيجة الحرب الروسية عل أوكرانيا   

ي  
 
واآلثار اإلقتصادية المتوقعة لذلك عل مرص وخاصة ف

اد   ان والتصدير واإلستير قطاعات الصناعة والسياحة والطير
 والجمارك ، وكيفية اإلستعداد للحد من تلك اآلثار " 

 .ly/vNmuYmphttps://cutt 

5. 14/06/2022 

اد والجمارك  ك للجان: اإلستت 
  -التصدير   –إجتماع مشتر

ي 
ان المدنن  الزراعة والري  –السياحة والطت 

بهدف: إستعراض رؤية مجتمع االعمال المرصي حول  
آليات تطبيق نظام الصفقات المتكافئة عل التجارة  
( سواء للسلع أو  

 
 وتصديرا

ً
اد المرصية العالمية )إستير

ي ظل العقوبات  
الخدمات ومنها الزراعة والسياحة ف 

ي ضوء  
ي الروسي ، وذلك ف 

المفروضة عل النظام المرصف 
توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدراسة مدى إمكانية  

 تفعيل هذا النظام 

 cutt.ly/aNWbjqL/https:/ 

 

 

 

 

 
 

https://cutt.ly/cNnLSGq
https://cutt.ly/TNnZGwb
https://cutt.ly/uNnXXvA
https://cutt.ly/vNmuYmp
https://cutt.ly/aNWbjqL
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: عشاءات عمل ومؤتمرات   ثامن عشر
عمل   عشاء  بتنظيم  بالجمعية  الحكومية  والعالقات  التخصصية  اللجان  قطاع  ف قام  شر عىل 

ي 
:  ، وذلك عىل النحو  وبحضور وزير الزراعة وإستصالح االراضن  التالي

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 15/12/2021 

ف وبحضور وزير الزراعة   عشاء عمل عىل شر
ي 
 وإستصالح االراضن

 نظمته لجنة الزراعة والري بالجمعية  
اتيجية وزارة الزراعة و   بهدف إلقاء الضوء عل : "إسيى
ي للنهوض بالزراعة المرصية ، وكيفية  

إستصالح االراض 
ي  تعظيم مساهمة القطاع الزراعي ) 

ي ،الحيوان 
النبانى

ي تحقيق التوازن بير  اإلستهالك  
( ف  ي والسمكي

،الداجت 
المحلي وتنفيذ خطة الدولة لتنمية الصادرات لخدمة  
اإلقتصاد المرصي ، والدور المنتظر من مجتمع  
ي تحقيق ذلك " 

 األعمال المرصي للمساهمة ف 
 األستاذ / السيد القصت  بحضور:  

ي وزير الزراعة و إستصالح 
 االراضن

كونتيننتال  اميس إنتر  قاعة كليوباترا  -بفندق سمت 

 7https://cutt.ly/jNnXHi 

 
: ندوات عامة   تاسع عشر

ن   ن خالل قام قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية بالجمعية بتنظيم وعقد ندوتي  عامتي 
ة من يوليو  :  2022إل يونيو   2021الفتر  ، وذلك عىل النحو التالي

 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 27/09/2021 

ندوة عامة نظمتها لجنة التصدير بالتعاون مع  
اد "جسور"  كة النرص للتصدير واإلستت   شر

 بهدف إستعراض ومناقشة: 
ي 
ون  للمنتجات المرصية، الذي تم  " الكتالوج اإللكيى

إطالقه تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف  
وي    ج للمنتجات المرصية للنفاذ بها إىل   استخدامه ف  اليى
، من خالل   ي

األسواق العالمية وخاصة السوق األفريقى
فير  ف   

كة جسور   16مروجير  محيى فرع/ نقطة ارتكاز لشر
ى المراكز التجارية ف  أنحاء ال  كي 

 عالم " ف 
ف وبحضور:   عل شر

 وزير قطاع األعمال العام  - األستاذ / هشام توفيق

https://cutt.ly/SNnZizF   

2. 17/01/2022 

وع قانون العمل   ندوة تعريفية لمناقشة " مشر
   الجديد"

عمل متخصصة تمثل رؤية الجمعية بغرض" إعداد ورقة 
وع قانون العمل الجديد " ، عل أن يتم   حول " مشر
 توجيهها إىل مجلسي النواب والشيوخ المرصي " 

 بحضور: 
 ممثىلي مكتب رياض ورياض لالستشارات القانونية

 الدكتورة/ ايمان رياض 
 دكتورة بكلية الحقوق جامعة القاهرة
 اعية()قسم قانون العمل والتامينات االجتم

يك بمكتب رياض ورياض للمحاماة   وشر

 UC3https://cutt.ly/FNmy 

 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/jNnXHi7
https://cutt.ly/SNnZizF
https://cutt.ly/FNmy3UC
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ون: إجتماعات مجموعة عمل ولقاءات مصغرة   عشر
إجتماعات   بتنظيم وعقد خمسة  بالجمعية  الحكومية  والعالقات  التخصصية  اللجان  قطاع  قام 

ة من يوليو  :  2022إل يونيو   2021مجموعة عمل خالل الفتر  ، وذلك عىل النحو التالي
 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 14/09/2021 

وتوكول   إجتماع مجموعة عمل اللجنة التنفيذية لت 
ن شمس  ك مع جامعة عي 

 التعاون المشتر
 ) جانب الجمعية(  

 بهدف إستعراض ومناقشة: 
ك   وتوكول التعاون المشتر البنود التنفيذية العملية لت 

امج  –متطلبات :)مركز التوظيف    –األكاديمية الت 
 مركز اإلبداع وريادة االعمال(  –البحوث العلمية 

Zoom Meeting 

cc3https://cutt.ly/INnL  

2. 
 

02/12/2021 

إجتماعات مجموعة عمل لجنة الزراعة والري  
ن شمس بالجمعية مع ممثىلي كلية   الزراعة بجامعة عي 

بهدف: " تقديم معلومات إضافية عن محافظة  
ي  
ن
ن االقتصادي ف نامج التمكي  القليوبية والخاصة بت 
وع "حياة كريمة" ، وإستعراض بيانات إضافية   مشر
ومكملة لتحليل اإلنتاج الذى تم ارساله عن اإلنتاج  

ن القناطر بالقليوبية "  ي مركز شبي 
ن
 الحيوانن ف

Zoom Meeting 

 https://cutt.ly/ZNnXzpT 

3. 27/03/2022 

إجتماع مجموعة عمل إعادة هيكلة اللجان  
 التخصصية بالجمعية 

 بحضور السادة أعضاء اللجنة كٍل من:  
 المهندس/ فتح هللا فوزي 
التطوير العقاري نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

 والمقاوالت 
الوي ن  المهندس / مجد الدين المتن

ن العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي   األمي 
 المهندس / محمد أيمن كمال الدين قرة 

 عضو مجلس اإلدارة

https://cutt.ly/MNWk3 dk 

4. 18/05/2022 

إجتماع مجموعة عمل إعادة هيكلة اللجان  
 التخصصية بالجمعية 

 بحضور السادة أعضاء اللجنة كٍل من: 
 المهندس/ عىلي عيىس 
 رئيس مجلس اإلدارة

الويالمهندس / مجد  ن  الدين المتن
ن العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي    األمي 

 المهندس / محمد أيمن كمال الدين قرة  
 عضو مجلس اإلدارة

h7https://cutt.ly/WNWlF 

 

5. 20/06/2022 

رؤساء ونواب اللجان  إجتماع مجلس اإلدارة مع 
 التخصصية 

حيب بالسادة رؤساء ونواب اللجان    بهدف: التر
التخصصية بالجمعية بعد التشكيل الجديد، وإستعراض  
ة   المالمح الرئيسية لخطة عمل كل لجنة خالل الفتر

 القادمة 

https://cutt.ly/iNWEoJX   

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://cutt.ly/INnL3cc
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https://cutt.ly/WNWlF7h
https://cutt.ly/iNWEoJX
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كة  ون: لقاءات توقيع بروتوكوالت تعاون مشتر  حادي وعشر
بروتوكول  لتوقيع  لقاء  بتنظيم  بالجمعية  الحكومية  والعالقات  التخصصية  اللجان  قطاع  قام 

ة من يوليو  ك خالل الفتر : ، وذلك عىل النحو 2022إل يونيو   2021تعاون مشتر  التالي
 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 02/09/2021 

ك للجنة التشييد مع   لقاء توقيع بروتوكول تعاون مشتر
ن شمس   –كلية الهندسة   جامعة عي 

 بهدف: 
كة بير  الكلية وأعضاء  

توقيع بروتوكوالت تعاون فرعية مشيى
كات العاملة بقطاع التشييد والبناء   اللجنة من أصحاب الشر

  –المقاوالت  –بكافة أنشطته المختلفة )التطوير العقاري 
ي التعاون وتوفير فرص  

اإلستشارات الهندسية( الراغبير  ف 
ة تمتد  إىل ثالثة   تدريب لعدد من طلبة كلية الهندسة لفيى

 أسابيع  

 https://cutt.ly/nNnLILC 

 

 

ون :لقاءات خارجية   ي وعشر
 ثانن

 

ي 
ن
ف الجمعية  وتمثيل  والمشاركة  بتنظيم   ، بالجمعية  الحكومية  والعالقات  التخصصية  اللجان  قطاع  قام 

ة من يوليو ستة لقاءات  :   2022إل يونيو   2021خارجية خالل الفتر  كالتالي
 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

1. 26/08/2021 

جامعة   -اجتماع مجموعة عمل لجنة الزراعة والري مع كلية الزراعة 
ن شمس   عي 

نامج المتفق عليه بير  الجانبير  وهي   للتخطيط للمرحلة األوىل من الي 
إمكانات قرى منطقة القليوبية كجزء من برنامج "حياه كريمة".  دراسة 

ي يمكن أن تمكن من خلق  
من حيث األنشطة التجارية الزراعية التى

الدخل للسكان ، وكذلك القدرة عل تطوير نماذج رائدة ألساليب الزراعة  
 الحديثة. 
 بمقر الكلية 

 pNnLmxAhttps://cutt.ly/ 

2. 14/09/2021 

ي مع نائب مساعد وزير  
ن
ان المدن ي للجنة السياحة والطت  لقاء خارج 

طة السياحة واآلثار  الداخلية لقطاع شر
 بهدف إستعراض ومناقشة: 

ي مرص 
 
ي تواجه قطاع النقل السياجي ف

 " التحديات التى
 وذلك مع: 

 اللواء / هشام قدري  
طة السياحة واآلثار   نائب مساعد وزير الداخلية لقطاع شر

 

ي 
طة السياحة واآلثار بالمجمع األمتن  بمقر ديوان شر

 https://cutt.ly/dNWRLff 

3. 30/09/2021 

ك مع جامعة   وتوكول التعاون المشتر إجتماع المكتب التنفيذي لت 
ن شمس   عي 

بهدف إستعراض ومناقشة : كافة األمور الخاصة بتنفيذ بروتوكول  
ي النواجي التالية: )مركز التوظيف 

 
ك بير  الطرفير  ف

  -التعاون المشيى
امج   البحوث العلمية ومركز اإلبداع وريادة األعمال (  -األكاديميةالي 

 بحضور
ن   ممثىلي اللجنة التنفيذية من جانب جمعية رجال األعمال المرصيي 

ن شمس   وجامعة عي 
 

 بمقر الجامعة 

 https://cutt.ly/fNnZdks 

https://cutt.ly/nNnLILC
https://cutt.ly/pNnLmxA
https://cutt.ly/dNWRLff
https://cutt.ly/fNnZdks
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ون :لقاءات خارجية تابع ....  ي وعشر
 ثانن

 

 رابط اإلجتماع  الموضوع  التاريــــخ م

4. 10/02/2022 

ن مع السيد وزير   ي لوفد جمعية رجال األعمال المرصيي  لقاء خارج 
 المالية  

ي لوفد الجمعية ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية   لقاء خارج 
وع الموازنة للعام الماىل   التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشر

 الجديد 
 وذلك مع 
 وزير المالية   –الدكتور / محمد معيط 

 بمقر وزارة المالية 

 NWTmFU7https://cutt.ly/ 

5. 13/02/2022 

ن مع وزيرة الدولة   ي لوفد جمعية رجال األعمال المرصيي  لقاء خارج 
ن بالخارج للهجرة وشئون   المرصيي 

بهدف بحث الخطوات التنفيذية لمشاركة جمعية رجال األعمال  
ي تحمل عنوان:  

ي سلسلة مؤتمرات مرص تستطيع، والتى
المرصيير  ف 

 "مرص تستطيع بالصناعة" 
 وذلك مع: 

ة/ نبيلة مكرم   ن   -السفت  وزيرة الدولة للهجرة وشئون المرصيي 
 بالخارج

 بمقر الوزارة  

 os0https://cutt.ly/wNWR 

6. 05/04/2022 

ن مع السيد وزير   ي لوفد جمعية رجال األعمال المرصيي  لقاء خارج 
 المالية  

ي لوفد الجمعية ضمن سلسلة لقاءات الحوارات المجتمعية   لقاء خارج 
وع الموازنة للعام الماىل   التى تتبناها وزارة المالية حول مستهدفات مشر

 الجديد  
 وذلك مع: 

 وزير المالية   –الدكتور / محمد معيط  
 بمقر الوزارة 

 https://cutt.ly/lNWTHkh 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://cutt.ly/7NWTmFU
https://cutt.ly/wNWR0os
https://cutt.ly/lNWTHkh
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 قطاع  المقدمة من  أوراق العمل
 اللجان التخصصية والعالقات الحكومية
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 :  أوراق العمل المقدمة من اللجان التخصصية

ة ال  2022إل يونيو   2021من يوليو  فتر
اد والجمارك : لجنة اإلستت 

ا
 أول

اد والجمارك بتقديم أوراق العمل التاليةقامت   :لجنة اإلستت 
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاري    خ  م

1. 04/04/2022 

ي    2021لسنه  20منشور التعليمات رقم  مذكرة بشأن: 
ن
الصادر ف

انزيت  2022/ 2/ 12 ات سلبية عىل نشاط تجارة التر ، وما له من تأثت 
 والتوريدات البحريهوكذلك نشاط مستودعات تموين السفن 

 تم توجيهها إىل: 

 رئيس مصلحة الجمارك المرصية  -األستاذ / الشحات الغتوري   •

 lXpC4https://cutt.ly/KN 

 

ي 
ن
 : لجنة البنوك والبورصات ) البنوك والتمويل ( بعد إعادة الهيكلة ف

 
 2022يونيو  5ثانيا

ي تم تسميتها: "لجنة البنوك والتمويل بعد إعادة الهيكلة"(  
قامت لجنة البنوك والبورصات )والتر

 :بتقديم أوراق العمل التالية 
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 31/05/2022 

ح عقد اتفاقيات مقايض مذكرة بشأن:  ي يتم  ة مقتر
مع الدول التر

ازيل وروسيا   ن والهند والت  ة مثل الصي  اد منها بمبالغ كبت  اإلستت 
ي السوق  

ن
ودول العالم الثالث، لتخفيض الطلب عىلي الدوالر ف

 المحىلي 
 تم توجيهها إىل: 

 مدبولي الدكتور مهندس /  •
 رئيس مجلس الوزراء  -مصطفن

 zmCk4https://cutt.ly/YN 

 

ي 
ن
: لجنة التشييد ) التطوير العقاري والمقاوالت ( بعد إعادة الهيكلة ف

 
 2022يونيو  5ثالثا

  " تسميتها  )تمت  التشييد  لجنة  الهيكلة(  قامت  إعادة  بعد  والمقاوالت"  العقاري  التطوير  لجنة 
 :بتقديم أوراق العمل التالية 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاري    خ  م

1. 2021/08/18 

رؤية اللجنة حول توجيهات السيد رئيس الجمهورية   مذكرة بشأن: 
وعات العقارية قبل بنا ء    30الخاصة بعدم اإلعالن أو التسويق للمشر

منها، واألثر التوقع لذلك عىل القطاع وعىل اإلقتصاد المرصي ككل  % 
 ودور مجتمع األعمال خالل الرحلة القادمة. 

وزير اإلسكان والمرافق   -الدكتور/عاصم الجزار  تم توجيهها إل:   
 والمجتمعات العمرانية 

https://cutt.ly/bN4cTbh   

2. 30/03/2022 

ي   مذكرة بشأن: 
ن
أزمة عدم توافر ونقص إتاحة العديد من مواد البناء ف
حات حول كيفية التعامل مع األزمة وإحتوائها بغرض   مرص والمقتر

القطاع من  "انضباط السوق وإتاحة مواد البناء بالقدر الذي يمكن  
 " إستمرار أعماله 

 تم توجيهها إل كٍل من: 

 مدبولي  •
 رئيس مجلس الوزراء  -الدكتور مهندس / مصطفن

وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات  -الدكتور/ عاصم الجزار  •
 العمرانية 

 nzhG4https://cutt.ly/vN 

 

https://cutt.ly/KN4lXpC
https://cutt.ly/YN4zmCk
https://cutt.ly/bN4cTbh
https://cutt.ly/vN4nzhG
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 : لجنة الزراعة والري 
 
 رابعا

  :قامت لجنة الزراعة والري  بتقديم أوراق العمل التالية
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 12/04/2022 

توصيات اللجنة للتعامل مع األزمة الروسية األوكرانية    مذكرة بشأن: 
 تخفيف حدة آثارها عىل قطاع الزراعة المرصيةوالعمل عىل  

 تم توجيهها إىل: 

ي  -األستاذ / السيد القصت   •
 وزير الزراعة و إستصالح األراضن

38UX4https://cutt.ly/kN 

 

ي 
ان المدنن  : لجنة السياحة والطت 

 
 خامسا

ي بتقديم أوراق العمل التالية 
ان المدنن  :قامت لجنة السياحة والطت 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 05/12/2021 

رد وزارة المالية بخصوص طلب اللجنة بإعادة النظر تجاه   مذكرة بشأن: 
ي تعمل بسيارات مرخصة سياحة وخالصة  

كات السياحة التر خضوع شر
يبة القيمة المضافة  الرسوم   ن باإلعفاء من رصن ي نقل المرصيي 

ن
الجمركية ف

كات الرحالت   كات الرحالت أو إخضاع شر عىل هذه الخدمة أسوة بشر
يبة نفسها   بالرصن
ي   تم توجيهها إىل:  نائب وزير السياحة واآلثار لشئون    -السيدة / غادة شلت 

 السياحة 

 IJcW4tt.ly/yNhttps://cu 

 

: لجنة الصناعة والبحث العلمي 
 
 سادسا

 :قامت لجنة الصناعة والبحث العلمي بتقديم أوراق العمل التالية 
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاري    خ  م

1. 

 
 
 
 

19/09/2021 
24/10/2021 

الطاقة الكهربائية اإلضافية الالزمة  "صعوبة الحصول عىل   مذكرة بشأن: 
 لتشغيل خطوط اإلنتاج" 
 تم توجيهها إىل كٍل من: 

ي  •  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  -الدكتور مهندس / محمد شاكر المرقت 

ن محمود  •  رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المرصي  -المهندس / معتر

 OKnn4N1https://cutt.ly/ 

2. 10/03/2022 

رؤية اللجنة حول متوسط سعر بيع الطن من قصاصات   خطاب بشأن: 
 وفضالت األقمشة القطنية والقطنية المخلوطة 

ي األستاذ / أحمد رفعت   تم توجيهه إىل: 
رئيس اإلدارة المركزية   -العسقالنن

اد بقطاع اإلتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية   لشئون التصدير واإلستت 

 ApVa4https://cutt.ly/kN 

3. 14/04/2022 

حات الخاصة بقانون تفضيل المنتج    مذكرة بشأن:  " أهم المعوقات والمقتر
ي  2015لسنة   5المحىلي رقم 

" و"آلية التفضيل السعري للمنتج الوطتن
 إلحدى الدول الشقيقة المجاورة"   

رئيس إتحاد الصناعات   -المهندس / محمـد السويدي   تم توجيهها إىل: 
 المرصية 

 SnnQ4https://cutt.ly/BN 

4. 31/05/2022 

ن    مذكرة بشأن:  توصيات اللجنة حول أهم الترصيحات الخاصة بتوطي 
ي لرئيس مجلس  

 الوزراء الصناعة المرصية خالل المؤتمر الصحفن
 تم توجيهها إىل كٍل من: 

 مدبولي  •
 رئيس مجلس الوزراء  -الدكتور مهندس / مصطفن

ن جامع  •  وزيرة التجارة والصناعة     -السيدة / نيفي 

 DcPF4https://cutt.ly/iN 

https://cutt.ly/yN4IJcW
https://cutt.ly/1N4OKnn
https://cutt.ly/kN4ApVa
https://cutt.ly/BN4SnnQ
https://cutt.ly/iN4DcPF
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 : لجنة المالية 
 
 سابعا

 :قامت لجنة المالية بتقديم أوراق العمل التالية
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 10/02/2022 

 مذكرة بشأن: 
ائب  ونية للرصن حات اللجنة حول "المنظومة االلكتر التعديالت    -أهم مقتر

يعية  يبية"   -التعديالت اإلدارية   -التشر  اإلدارة الرصن
 تم توجيهها إىل: 

ي بمقر الوزارة(  -محمد معيط  الدكتور /  •  وزير المالية  )خالل لقاء خارج 

 GcrD4https://cutt.ly/XN 

 

 : 
 
 تكنولوجيا المعلومات  لجنةثامنا

 :قامت لجنة تكنولوجيا المعلومات بتقديم أوراق العمل التالية
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 08/07/2021 

 مذكرة بشأن: 
( رقم  العامة  لسنة  5الممارسة  أجهزة    2020(  توريد  آل  بشأن  حاسبات 

ن   الماليي  ن  للعامي  ضوئية  وماسحات  )بإسلوب    2022و    2021وطابعات 
 اإلتفاقية اإلطارية المغلقة(. 

 تم توجيهها إىل: 

 وزير المالية    -محمد معيط  الدكتور /  •

 HUlv4https://cutt.ly/iN 

 

كة   : أوراق عمل مقدمة من لجان تخصصية مشتر
 
 تاسعا

كة بتقديم أوراق العمل التالية   :قام عدد من اللجان التخصصية المشتر
 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 16/06/2022 

لجان  من  مقدمه  والري    -)التصدير    مذكرة  ان    -الزراعة  والطت  السياحة 
ي 
اد والجمارك(،   -المدنن  بشأن: اإلستت 

ن   المعنيي  الجمعية  أعضاء  من  المرصي  األعمال  مجتمع  ممثىلي  برؤية 
إطار   ي 

ن
ف تبادلها  يمكن  ي 

التر السلع  بشأن  الروسي  السوق  مع  بالتعامل 
يقوم   والذي  المتكافئة،  الصفقات  بنظام  النقدي  التعامل  القطاع 

 بدراسة مدى إمكانية تطبيقه بناءا عىل تكليفات  
 
ي المرصي حاليا

ن
والمرصف

 فخامة السيد رئيس الجمهورية. 
 تم توجيهها إىل: 

ي  •
مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون    -األستاذ/ إبراهيم السجيتن

 اإلقتصادية 

 YDdJ4https://cutt.ly/hN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cutt.ly/XN4GcrD
https://cutt.ly/iN4HUlv
https://cutt.ly/hN4JYDd
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 : أوراق العمل العامة المقدمة من قطاع اللجان التخصصية والعالقات الحكومية : 
 
ا  عاشر

 

 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

1. 21/09/2021 

بشأن:  الجمعية  من  مقدمة  كة    مذكرة  شر مستحقات  رصف  تأخر 
األولية   للمواد  األوسط  ق  المساندة    MIDRAWالشر يخص  فيما 

عام   منذ  الصادرة    2017التصديرية  التعليمات  من  بالرغم  وذلك   ،
كات من المساندة التصديرية   بشعة رصف مستحقات كافة الشر

ي الوصال    تم توجيهها إل: 
الرئيس التنفيذي لصندوق    -الدكتورة / أمانن

 الصادرات  تنمية

 ZynF4https://cutt.ly/MN 

2. 24/10/2021 
رؤية الجمعية حول تقييم فعالية    مذكرة مقدمة من الجمعية، بشأن: 

 رئاسة مجلس الوزراء  تم توجيهها إل:   - برنامج دعم المصدرين 
 S1ZM4https://cutt.ly/FN 

3. 08/11/2021 

بشأن:  الجمعية،  من  مقدمة  عمل  المتعلقة    ورقة  الموضوعات  أهم 
ائب(   –بوزارة المالية )الجمارك   المالية والرصن

 وزير المالية  -محمد معيط  الدكتور /  تم توجيهها إل: 

ف وبحضور سيادته(  )خالل عشاء عمل عىل شر

 XzUu4https://cutt.ly/FN 

4. 02/12/2021 

رؤية اللجان التخصصية   ورقة عمل مقدمة من الجمعية، بشأن: 
 بالجمعية للنهوض بالقطاعات اإلقتصادية المختلفة 

إل:  توجيهها  ي شي    تم 
هانن  / الشئون    –الدين  الدكتور  لجنة  رئيس 

 اإلقتصادية بمجلس الشيوخ المرصي 

 Cv1X4https://cutt.ly/gN 

5. 15/12/2021 

 عدد من المذكرات مقدمة من الجمعية، بشأن: 
شهادات   إصدار  بحظر  البيطرية  للخدمات  العامة  الهيئة  رئيس  قرار 
كافة   من  اإلنتهاء  ن  لحي  ي  األورون  اإلتحاد  لدول  األسماك  لتصدير 

 اإلجراءات وتنفيذ توصيات المفوضية األوروبية  
إل:  توجيهها  القصت     تم  السيد   / إستصالح    -األستاذ  و  الزراعة  وزير 

ي 
ف  األراضن  وبحضور سيادته( )خالل عشاء عمل عىل شر

 CEVK4https://cutt.ly/vN 

6. 14/02/2022 

الجمعية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المرصية واالتحاد  مذكرة مقدمة من  
ومؤسسات  لجمعيات  المرصي  واإلتحاد  المرصية  التجارية  للغرف  العام 

 ، بشأن: المستثمرين
ي  
ن
المركزي ف البنك  اطار توجيهات  رؤية مجتمع االعمال المرصي حول قرار 

ي  
ن
ف التحصيل  بمستندات  التعامل  بوقف  المرصية  للبنوك  الوزراء  مجلس 
فقط  المستندية  باالعتمادات  والعمل  ادية  اإلستت  العمليات  كافة  تنفيذ 

 من تاريــــخ 
 
اير  12أعتبارا  2022فت 

 مدبولي  تم توجيهها إل: 
   رئيس مجلس الوزراء -الدكتور مهندس / مصطفن

 e5Vh4https://cutt.ly/zN 

7. 22/03/2022 

بشأن:  الجمعية،  من  مقدمة  مع    مذكرة  للتعامل  الجمعية  توصيات 
عىل   آثارها  حدة  تخفيف  عىل  والعمل  األوكرانية  الروسية  األزمة 

قطاعات   المرصي  اد    –)الصناعة  االقتصاد    –التصدير  –اإلستت 
  )السياحة

من:  إل كٍل  توجيهها  مدبولي    تم   
/ مصطفن مهندس  رئيس    -الدكتور 

 مجلس الوزراء 

ن جامع  •  وزيرة التجارة والصناعة  -السيدة / نيفي 

ي ا •
ن
 وزير السياحة واآلثار  -لدكتور / خالد العنان

 

 

 BrfJ4https://cutt.ly/HN 

https://cutt.ly/MN4ZynF
https://cutt.ly/FN4ZM1S
https://cutt.ly/FN4XzUu
https://cutt.ly/gN4X1Cv
https://cutt.ly/vN4CEVK
https://cutt.ly/zN4Vh5e
https://cutt.ly/HN4BrfJ
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 رابط ورقة العمل  أوراق العمل  التاريــــخ م

7. 22/03/2022 

 مذكرة مقدمة من الجمعية، بشأن: 
عىل   والعمل  األوكرانية  الروسية  األزمة  مع  للتعامل  الجمعية  توصيات 

اد   –آثارها عىل االقتصاد المرصي قطاعات )الصناعة  تخفيف حدة   اإلستت 
  )السياحة –التصدير  –

 تم توجيهها إل كٍل من: 

 مدبولي  •
 رئيس مجلس الوزراء  -الدكتور مهندس / مصطفن

ن جامع   •  وزيرة التجارة والصناعة  -السيدة / نيفي 

ي  
 وزير السياحة واآلثار -الدكتور / خالد العنانن

 BrfJ4https://cutt.ly/HN 

8. 03/04/2022 

   أوراق عمل مقدمة من الجمعية: 

عىل   • والعمل  األوكرانية  الروسية  األزمة  مع  للتعامل  الجمعية  توصيات 
اد   –)الصناعة  تخفيف حدة آثارها عىل االقتصاد المرصي قطاعات   اإلستت 

  )السياحة –التصدير  –

التعامل   • بوقف  المركزي  البنك  قرار  حول  المرصي  االعمال  مجتمع  رؤية 
والعمل   ادية  اإلستت  العمليات  كافة  تنفيذ  ي 

ن
ف التحصيل  بمستندات 

 باالعتمادات المستندية فقط

إل:  توجيهها  الفضيل    تم  عبد  عىلي  محمد   / مجلس    -المهندس  عضو 
 الشيوخ المرصي وعضو الجمعية

 NqbC4https://cutt.ly/HN 

9. 05/04/2022 

التخصصية   اللجان  من  تقديمها  تم  المتخصصة  العمل  أوراق  من  عدد 
 بالجمعية، بشأن: 

حات المقدمة من لجنة الصناعة و البحث العلم   • أهم المعوقات والمقتر
 التعاقدات الحكومية رقم  بخصوص  

ر
قانون تفضيل المنتجات المرصية ف

 2015لسنة  15

المرصية،   • السوق  إل  الخارج  من  الواردة  والبضائع  المنتجات  تدفق  أثر 
 اإلفالس و اإلغراقوكيفية حماية المنتجات والصناعة المرصية من  

ي اطار توجيهات  •
ن
رؤية مجتمع االعمال المرصي حول قرار البنك المركزي ف

ي 
ن
ف التحصيل  بمستندات  التعامل  بوقف  المرصية  للبنوك  الوزراء  مجلس 
فقط  المستندية  باالعتمادات  والعمل  ادية  اإلستت  العمليات  تنفيذ كافة 

 من تاريــــخ 
 
اير  12أعتبارا  2022فت 

حات  أزمة عدم   • ي مرص والمقتر
ن
توافر ونقص إتاحة العديد من مواد البناء ف

حول كيفية التعامل مع األزمة وإحتوائها بغرض "انضباط السوق وإتاحة  
 مواد البناء بالقدر الذي يمكن القطاع من إستمرار أعماله" 

توصيات الجمعية للتعامل مع األزمة الروسية األوكرانية والعمل عىل   •
اد   –عىل االقتصاد المرصي قطاعات )الصناعة تخفيف حدة آثارها  اإلستت 

 ) السياحة –التصدير  –

ائب(  –أهم الموضوعات المتعلقة بوزارة المالية ) الجمارك  •  المالية والرصن

 تم توجيهها إل: 
معيط   الدكتور/  المالية    -محمد  الجمعية وزير  لوفد  ي  خارج  لقاء  )خالل 

 بمقر الوزارة( 

 zpt41https://cutt.ly/tN 

10. 12/04/2022 

بشأن:  الجمعية    مذكرة  من  طلب  التحصيل  مستندات  بنظام  العمل  بعودة 
اإلنتاج    ادية لمستلزمات  اإلستت  العمليات  لكافة  بالنسبة  البنوك وذلك  قبل 

 بالكامل )الصناعية والزراعية(
 مدبولي  تم توجيهها إىل: 

 رئيس مجلس الوزراء  -الدكتور مهندس / مصطفن

 lei40https://cutt.ly/GN 

 

https://cutt.ly/HN4BrfJ
https://cutt.ly/HN4NqbC
https://cutt.ly/tN41zpt
https://cutt.ly/GN40lei
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 نشاط قطاع العالقات الدولية
 وشئون األعضاء
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 اجتماعات قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء  
 2022يونيو  30حتر  2021يوليو  1من 

 العدد  الحدث  م

 1 لقاءات مع روؤساء الجمهوريات  1

ن  2 ن و أجانب ومحافظي   13 لقاءات مع وزراء مرصيي 

 19 لقاءات مع سفراء  3

ن  4  36 لقاءات مع مستشارين تجاريي 

 30 اعمال مرصية و دولية لقاءات مع منظمات  5

 18 لقاءات مع جهات حكومية مرصية ومؤسسات دولية  6

 1 بعثات  7

كات أجنبية  8  4 لقاءات مع شر

 11 مؤتمرات وندوات ومنتديات 9

 3 موائد مستديرة  10

 4 بروتوكوالت تعاون  11

ي اجتماعات بالخارج  12
ن
 12 تمثيل الجمعية ف

 13 الوفود الزائرة  13

 4 مجالس أعمال   14

ة و المتوسطة  15 وعات الصغت   7 لجنة المشر

 5 زيارات ميدانية  16

 48 مجموعات و ورش عمل و لقاءات بروتوكولية  17

 7 غذاء/عشاء عمل   18

 8 مجلس إدارة  19

 2 لجنة العضوية  20

 245 المجموع
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ي اجتماعات قطاع 
ن
ي تم مقابلتها ف

 العالقات الدولية وشئون األعضاء خالل عام أهم الشخصيات التر
   2022يونيو  30ال  2021يوليو  1

 التاريــــخ  المنصب اسم الضيف  م

 رؤساء جمهورية 
 20/2/2022 رئيس جمهورية كوريا الجنوبية السيد / مون جاي إن  1

ن  ن و اجانب( / محافظي   وزراء )مرصيي 

 مدبوىلي  1
 20/2/2022 الوزراءرئيس مجلس  الدكتور المهندس/ مصطق 

 22/11/2021 محافظ البنك المركزي  السيد طارق عامر   2

 20/2/2022 وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية  الدكتورة/  هالة السعيد  3

4 
 20/1/2022 وزيرة التعاون الدوىلي  الدكتورة / رانيا المشاط

10/5/2022 

 20/2/2022 وزير المالية  الدكتور/  محمد معيط  5

 20/2/2022 وزيرة التجارة والصناعة  السيدة /  نيفير  جامع  6

ي ليبيا  الدكتور / سالمة الغويل 7
 8/9/2021 وزير الدولة للتنمية االقتصادية ف 

 20/2/2022 وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  الدكتور/  عمرو طلعت  8

9 
 20/1/2022 العام وزير قطاع األعمال  السيد/ هشام توفيق 

26/6/2022 

 27/11/2021 محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب عادل الغضبان 10

 27/11/2021 محافظ دمياط الدكتورة/ منال عوض 11

 سفراء

ي مرص  هونغ جير  ووك   / السيد السفير  1
 سفير كوريا ف 

08/7/2021 
10/11/2021 
20/1/2022 
21/6/2022 

ي رومانيا  الضلعي السيد السفير / مؤيد  2
 
 1/9/2021 سفير مرص ف

نتييف  / السيد السفير  3 ي تير ج  ي مرص  سير
 
 سفير جمهورية بيالروسيا ف

2/9/2021 
26/5/2022 
21/6/2022 

 11/11/2021 سفير المجر بالقاهرة  السيد السفير / ندراس كوفاكس 4

5 
/ هشام بن محمد  السيد السفير

 الجودر 
 جمهورية مرص العربية سفير مملكة البحرين لدى 

22/11/2021 
23/11/2021 

6 
السيد السفير  / مانويل موراليس  

 الما 
 سفير جمهورية دومينيكان 

19/12/2021 

 2/2/2022 سفير تونس بالقاهرة  السيد السفير / محمد بن يوسف 7

8  / ي بن اسماعيل السيد السفير
يا بالقاهرة  زمان   13/2/2022 سفير مالير 

/ خالد عبد الرحمنالسيد  9  20/2/2022 سفت  جمهورية مرص العربية لدى كوريا الجنوبية السفير

/ ايمن كامل  10  20/2/2022 مساعد وزير الخارجية للشئون اآلسيوية  السيد السفير

ف منير  11  14/6/2022 نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول أمريكا الالتينية  السيد السفير / أشر
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 .... سفراءتابع 

 التاريــــخ  المنصب اسم الضيف  م
/ أسامة بن أحمد نقلي  12 ن لدى جمهورية مرص العربية السيد السفير يفي  ن الشر  26/6/2022 سفت  خادم الحرمي 

ي النيجر  السيد السفير  / السيد الصالجي  13
ن
 28/9/2021 سفت  مرص ف

 مستشارون تجاريون 

ي  1
ي كوريا نائب  وزير مفوض السيد/ وليد فقى

 8/7/2021 سفير مرص ف 

ي سول وزير مفوض التجاري / أحمدعماوي  2
 8/7/2021 رئيس المكتب التجاري سفارة جمهورية مرص العربية ف 

3 
السيد المستشار التجاري/ أحمد  

 نرص 
ي مدريد  يرئيس المكتب التجاري المرص 

 ف 
29/7/2021 

4 
السيد سكرتير أول تجاري/ سمير  

ي 
 القرسر

 االتصال المؤسسي مدير وحدة 
29/7/2021 

 سفارة بيالروسيا  -المستشار التجاري  السيد / ميخائيل سنوبكو  5

2/9/2021 
27/2 /2022 
26/5 /2022 
21/6 /2022 

ي مرص  السيدة /  أالنا لوموناكو  6
 7/9/2021 المستشار التجاري سفارة األرجنتير  ف 

ة  السيدة /  ماريا لوز فينوشيتو  7  7/9/2021 المسئولة عن الشؤون االقتصادية والتجارية سكرتير

 7/9/2021 القسم االقتصادي والتجاري  السيدة  / سهام غاىلي  8

ي موسكو  الوزير المفوض/ ياش مصطق   9
 رئيس المكتب التجاري ف 

8/9/2021 
27/10/2021 
8/12/2021 

10 
السيدة وزير مفوض تجاري/ منال  

 عبد التواب
 التجاري المرصي بأثينا رئيس المكتب 

12/10/2021 

 27/10/2021 المستشار التجاري الروسي بمرص  السيد / نيكوالي اصالنوف  11

 14/11/2021 رئيس المكتب التجاري المرصي ببكير   الوزير مفوض تجاري / أحمد زكي  12

ي شنغهاي  عادل زهران  السيد الدكتور/   13
 14/11/2021 رئيس المكتب التجاري ف 

 14/11/2021 المكتب التجاري المرصي ببكير   السيدة / ماهيتاب فؤاد  14

 الوزير المفوض/ محمد ضياء  15
ي واليمن بوزارة   مدير شئون دول مجلس التعاون الخليج 

 الخارجية 
23/11/2021 

ي تان  16
 السيد / كيت 

نائب رئيس البعثة باإلنابة والسكرتير األول )للشؤون  
ي القاهرة 

 
ي سفارة جمهورية سنغافورة ف

 
 السياسية( ف

28/11/2021 
3/2/2022 
26/6/2022 

 21/12/2021 نائب الممثل التجاري بالسفارة الروسية بمرص  السيد / ادورد بروكوفيف  17

18 
وزير مفوض تجاري د./ عبد العزيز  

يف   الشر
لير    رئيس المكتب المرصي التجاري بي 

12/1 /2022 
10/2 /2022 
15/2 /2022 
14/3 /2022 

 2/2/2022 المستشار التجاري بالقاهرة  السيد / سامي السايح  19

20 
السيد وزير مفوض تجاري/ نارص 

 حامد 
ي بالتمثيل التجاري المرصي   مدير ادارة االتحاد االورون 

7/2/2022 

21 
السيد وكيل أول الوزارة / يحتر 

 الواثق بالل 
 التجاري المرصي رئيس التمثيل 

20/2/2022 

ي مرص  السيد / إدواردو فراجوسو  22
 24/2/2022 رئيس القسم االقتصادي بسفارة المكسيك ف 

ي بالتمثيل التجاري المرصي  السيد وزير مفوض تجاري / تامر كريم 23  2022/ 21/3 إدارة االتحاد االورون 

ي مرص    RA Gyu Ukالسيد/   24
 28/3/2022 مستشار السفارة الكورية ف 

ي مرص  Minjun CHOالسيد/    25
 28/3/2022 السكرتير األول بالسفارة الكورية ف 

 26/6/2022 المستشار التجاري السعودي  السيد / زايد االسمري  26
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 و دولية أعمال مرصية منظمات

 التاريــــخ  المنصب اسم الضيف  م

 السيد / أنطون سلينشينكو  1
ي 
 All Russia Business“ رئيس العالقات الدولية ف 

Association “ 
8/9/2021 
17/2/2022 

ي  2
 السيد / سوجيت موهنتى

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث )رئيس  
 المكتب اإلقليمي للدول العربية(

13/9/2021 
25/10/2021 

 السيد/ ريكاردوا مينا  3
رئيس مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  

 بجنيف 
25/10/2021 

 السيد / كاميلو تيلير   4
اكات  مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر   مساعد الشر

 الكوارث
25/10/2021 

 28/10/2021 رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست  السيد / ايليو ستوكلوزا  5

 رئيس جمعية رجال األعمال البحرينية  السيد / أحمد بن هندي  6
22/11/2021 
23/11/2021 
10/4/2022 

 22/11/2021 رئيس اتحاد الصناعات المرصية  المهندس / محمد السويدي  7

 24/11/2021 رئيس اإلتحاد المرصي للتمويل متناهي الصغر  الدكتورة مت  ذو الفقار  8

ي  السيد/ عامر العسيلي  9
 13/12/2021 رئيس ملتقى رجال االعمال الفلسطيت 

ي  ليوبيما آنا السيدة/  10
 15/12/2021 مدير إدارة التعاون الدوىلي غرفة التجارة والصناعة األوكران 

يفيتش  11 ي فالير
ي الروسي  السيد / بابينكو إيفجيت   21/12/2021 النائب األول لمدير مركز دعم التصدير الجنون 

12 
السيد / تشارنيك إيكاترينا  

 ألكساندروفنا 
ي مركز دعم التصدير 

ي الروسي أخصان   الجنون 
21/12/2021 

ي  السيد / أنيس الجزيري  13
 2/2/2022 رئيس مجلس األعمال التونسي االفريقى

 Stella Ngالسيدة /   14
ق األوسط ووسط وجنوب  مدير قسم إفريقيا وأوروبا والشر
ي اتحاد األعمال السنغافوري ، ومندوب من وزارة  

آسيا ف 
 3/2/2022 التجارة السنغافورية 

ق االوسط االلمانية  السيدة / هيلير  رانج  15  الرئيس التنفيذي لجمعية الشر
10/2/2022 
14/3/2022 

 20/2/2022 نائب رئيس جمعية رجال األعمال األردنيير   السيد/ محمد بهجت البلبيسي  16

ي ليبوتري   17  السيد / تيير
غرفة تجارة وصناعة فالندرز    مساعد مدير العالقات الدولية 

 21/2/2022 فوكا البلجيكية 

 السيدة / جيل سويتي    18
غرفة تجارة وصناعة فالندرز فوكا   مدير العالقات الدولية 

 21/2/2022 البلجيكية

 24/2/2022 المدير اإلقليمي التنفيذي بغرفة التجارة األمريكية المكسيكية السيدة/ مارلير  ماروكير   19

ار  20 ناندا باليى   السيدة / فير
مديرة العالقات الحكومية والمكاتب اإلقليمية بغرفة التجارة  

ازيلية   28/02/2022 العربية الي 

ازيلية  السيد/  مايكل جمال  21  المدير اإلقليمي لمكتب غرفة التجارة العربية الي 
28 /02/2022 
06 /04/2022 

 2/3/2022 البحرين لريادة األعمال رئيس مؤسسة  السيدة/ فريال ناس  22

 2/3/2022 نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الشيخه  / مريم بنت حمد آل خليفة 23

 السيدة / إيميلير  الم  24
ي اتحاد  

ي ف  اتيج  مديرة الشبكات الدولية والتطوير االسيى
 17/3/2022 الصناعات السنغافورية 
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 تابع .... منظمات اعمال دولية

 التاريــــخ  المنصب الضيف اسم  م

25 
السيد الدكتور/ مارتن هارين  

 شنيخت 
ق االوسط ) رئيس    ( NUMOVالمؤسسة االلمانية للشر

21/3/2022 

26 
 السيدة / ساندرين جيل 

 
 أسبانيا  -فرنسا  -رئيسة وفد مجتمع فالنسيا

كة   (Connect Cleanغرفة التجارة )والرئيس التنفيذي لشر
27/3/2022 

 

 السيد / فرانك هوانج  27
رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال التايوانية األفريقية 

(TABA ) 28/3/2022 

28 
 المهندس/ محمد سامي 

 
 رئيس االتحاد المرصي لمقاوىلي التشييد والبناء

28/3/2022 

28 
المدير التنفيذي للمركز المرصي للتحكيم االختياري وفض   الدكتورة/ ماريان قلدس 

 28/3/2022 المنازعات المالية غير المرصفية

 AWIEFالمؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى  السيدة / إيرين أوتشيم  29

29/3 /2022 
11/5 /2022 
6/2/2022 
13/4 /2022 
26/4 /2022 
30/5 /2022 
10/5 /2022 

 11/4/2022 الرئيس التنفيذي غرفة تجارة أنتويرب  السيد  / لوك لويل  30

 31/5/2022 فاسو رئيس غرفة تجارة بوركينا  االستاذ /محمدي سافادوجو السيد  31

 السيد/ جاسيك جراد  32
ي الوكالة البولندية لالستثمار 

رئيس مكتب التجارة الخارجية ف 
 2022/ 23/5 والتجارة 

ي الوكالة البولندية لالستثمار والتجارة  السيد /  أيمن فاروق  33
 2022/ 23/5 مدير تطوير األعمال ف 

34 
 رئيس الوفد الكوري من معهد سوغانغ يورو  السيد بارك هيوندو  

ق األوسط للتعاون الصناعي   2022/ 21/6 ومنتدى الشر

اروفا  35  2022/ 22/6 مدير الرابطة الروسية لآلالت والمعدات السيدة /  اال إلير 

 26/06/2022 الغرف السعودية رئيس اللجنة العقارية الوطنية باتحاد  السيد/ محمد المرشد  36

37 
ق األوسط وشمال   السيد / عمران همسة  مدير المجموعة اإلقليمية لمنطقة الشر

برايز   2022/ 26/6 إفريقيا من سنغافورة إنيى

38 
 السيد / جو سي بو 

 رئيس مجلس األعمال الكوري المرصي 
8/7/2022 
20/1 /2022 

 جهات حكومية مرصية ومؤسسات دولية

ي  1
نر  الدكتورة/  هبة النشر

رئيس مجلس إدارة المستشار االقتصادي رئيس اإلدارة  
الهيئة  -المركزية لسياسات االستثمار واالتفاقيات الدولية 

 8/7/2021 (IDAالعامة للتنمية الصناعية )

 السيد أحمد زهت  منصور  2
ويــــج  الهيئة العامة لالستثمار والمناطق    -مدير إدارة التر

 8/7/2021 الحرة 

ن  3  20/9/2021 رئيس بلدية نيامت برومانيا السيد / يونيل أرسي 

4 
 رئيس البورصة المرصية  الدكتور/ محمد فريد 

28/9/2021 
27/11/2021 

 28/10/2021 نائبة وزير االقتصاد وريادة األعمال والسياحة  السيدة / دانيال نيكولسو  5

6 
 األستاذة/ ريم السعدي 

ة بمرص،  المدير   اإلقليمي لدعم المؤسسات الصغت 
ة والمتوسطة   وعات الصغت  مجموعة تمويل وتنمية المشر

ي إلعادة اإلعمار والتنمية   بالبنك األورون 

28/9/2021 
27/11/2021 

 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة المستشار/ محمد عبد الوهاب 7
22/11/2021 
26/6/2022 
20/1/2022 
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 جهات حكومية مرصية ومؤسسات دوليةتابع ....... 

 التاريــــخ  المنصب اسم الضيف  م

ي زكي  8  23/11/2021 رئيس الهيئة العامة للمنطقة االقتصادية لقناة السويس  السيد المهندس / يحت 

9 
 السيد الدكتور/ أيمن سليمان

 
 الرئيس التنفيذي لصندوق مرص السيادي 

23/11/2021 

10 
 السيد الدكتــــــــور/ وليـــــــــــــــد عبـــــــــاس

 

معاون وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  
 لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 
 23/11/2021 وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 

 اللواء  / محمد شعبان  11
المنطقة االقتصادية لقناة السويس للمنطقة  رئيس  

 24/11/2021 الجنوبية 

يف شافعي  12  14/2/2022 هيئة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة األستاذ/ شر

13 
 السيد االستاذ/ وليد جمال الدين

لقناة  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة االقتصادية  
 السويس 

15/2/2022 
21/3/2022 

اري  14 ي فت 
 14/6/2022 رئيس المنطقة االقتصادية بكولون ببنما  السيد/ جوفانن

 السيد المهندس/ خالد عباس 15
نائب وزير االسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  

وعات القومية   26/6/2022 للمشر

 26/6/2022 رئيس لجنة اإلسكان والمرافق بمجلس النواب  السيد النائب / عماد حموده  16

كة العاصمة االدارية الجديدة  اللواء المهندس أحمد زكي عابدين   17  27/6/2022 رئيس مجلس اإلدارة شر

ي السيد  18
كة العاصمة  العقيد  / خالد الحسيتن  27/6/2022 االدارية الجديدة المتحدث الرسم لشر

ي ابو خطوة 19  28/6/2022 مدير التسويق بجامعة الجاللة  السيد الدكتور/ يحت 
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ي قام بها قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء 
 أهم األحداث التر

 سياآ
 كوريا

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

موائد   1
 مستديرة 

رئيس   20/1/2022 إن(  )مون جاي  الرئيس  فخامة  مع  المستديرة  المائدة 
 جمهورية كوريا

مع  مستديرة  مائدة  ن  المرصيي  االعمال  رجال  جمعية  عقدت 
تحت   الجنوبية  رئيس جمهورية كوريا  إن  جاي  مون  السيد/ 
الكوري  المرصي  األعمال  لمؤتمر  المستديرة  المائدة  عنوان 

والمستق األخرصن  اإلقتصاد  الوكالة  حول  مع  بالتعاون  بل 
واالستثمار، وسفارة جمهورية كوريا   التجارة  ويــــج  لتر الكورية 
رئيس   دولة  وبحضور  وصناعة كوريا  تجارة  وغرفة  بالقاهرة 
 مدبولي والمهندس 

مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفن
 ، ن المرصيي  األعمال  رجال  جمعية  رئيس  عيىس  عىلي 

ا  الجانب  رئيس  نصت   خالد  بمجلس  والمهندس  لمرصي 
الجانب  رئيس  بو«،  و»جوسي  الكوري،  المرصي  األعمال 
ن  جي  و»هونج  المرصي،  الكوري  األعمال  بمجلس  الكوري 

ي مرص. 
ن
 ووك« السفت  الكوري ف

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

72&event_id=10d=   
 

ي مرص"  8/7/2021 ندوات  2
ن
ونية عن "االستثمار ف  ندوة الكتر

غرفة  مع  بالتعاون  ن  المرصيي  األعمال  رجال  جمعية  عقدت 
عن   رقمية،  ندوة  كوريا  وصناعة  مرص  تجارة  ي 

ن
ف االستثمار 

كافة  عىل  وإطالعهم  ن  الكوريي  األعمال  رجال  لتعريف 
القطاعات  ي 

ن
ف مرص  ي 

ن
ف االستثمار  وفرص  وحوافز  يعات  التشر

توسيع  ي 
ن
ف الكوري  الجانب  رغبة  ظل  ي 

ن
ف خاصة  و  المختلفة 

نحو   بمشاركة  ي مرص، وذلك 
ن
ف االستثمارات  كة   40قاعدة  شر

كات الكورية المهتمة باالستثم ى الشر ي مرص. من كت 
ن
 ار ف

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

128&event_id=3d=   

لقاءات  3
 بروتوكولية 

10/11 /
2021 

 سفت  كوريا بالقاهرة لقاء مع 
نصت   خالد  والمهندس  الكوري  السفت   معالي   

ن بي  اجتماع 
رئيس مجلس األعمال المرصي الكوري والسيد محمد يوسف  
المدير التنفيذي للجمعية والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع 

ون االعضاء. وناقش االجتماع مجاالت ئالعالقات الدولية وش
النظر والرؤى حول الوضع  التعاون المحتملة وتبادل وجهات  

ا  مع  العمل  يمكننا  ، وكيف  ي مرص وكوريا 
ن
الحالي ف االقتصادي 

اجتماع   عقد  عىل  اتفقنا  القادمة. كما  الكورية  الزيارة  لتنظيم 
اد والتصدير الكوري.   مع بنك االستت 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

189&event_id=18d=   

تمثيل  4
 الجمعية 

24/11 /
2021 

كات  ي مرص اجتماع مع الشر
ن
 الكورية العاملة ف

المرصي   االعمال  مجلس  رئيس  نصت   خالد  المهندس  حرصن 
 ومثل السيد محمد يوسف المدير 

 
ونيا الكوري االجتماع الكتر

ي 
ن
كات الكورية العاملة ف ي اجتماع مع الشر

ن
التنفيذي الجمعية ف

تواجه   ي 
التر والتحديات  االستثمار  فرص  لمناقشة  مرص  

ي مرص. 
ن
كات الكورية ف  الشر

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

73&event_id=23d=   

لقاءات  5
 بروتوكولية 

4/1/2022  Online Meeting with KCCI  
تيب للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية كوريا لمرص     بهدف التر

 
 
 
  

  

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=72
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=72
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=72
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=128
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=128
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=128
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=189
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=189
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=189
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=73
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=73
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=73
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 كوريا
نوع  م

 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات  6
 بروتوكولية 

كة كورية  4/1/2022   Song Anلقاء مع شر
والنسيج   للغزل  أن  سونج  الكورية  كة  الشر الجمعية  ساندت 

عام   منذ  مرص   
ن
ف األقمشة   2016العاملة  صناعة  مجال   

ن
ف

البوليستر والتر يتم تصديرها إل األسواق األوروبية والعربية  
لتذليل كافة العقبات و التحديات التر تواجههم و قد ارسلت  
الهيئة  و  المالية  الخارجية و وزارة  ال وزارة  الجمعية خطاب 

المشكلة مع مصلحة   العامة لالستثمار والمناطق الحرة لحل
ي مرص 

ن
   الجمارك و لزيادة االستثمارات الكورية ف

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

196&event_id=18=   

لقاءات  7
 بروتوكولية 

الخارجية  4/1/2022 وزير  مساعد  مع  يوسف  محمد  األستاذ/  لقاء 
 للشئون األسيوية 

تيب للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية كوريا لمرص   بهدف التر

  

لقاءات  8
 بروتوكولية 

   KCCIلقاء مع   12/1/2022
تيب   للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية كوريا لمرص بهدف التر

  

لقاءات  9
 بروتوكولية 

   KCCIلقاء مع   13/1/2022
تيب للزيارة المرتقبة لرئيس جمهورية كوريا لمرص   بهدف التر

 

  

لقاءات  10
 بروتوكولية 

 اجتماع مع المستشار التجاري الكوري 28/3/2022
السيد   مع  لقاء  الجمعية  مستشار   RA Gyu Ukعقدت 
والسيد   مرص  ي 

ن
ف الكورية  السكرتت    Minjun  CHOالسفارة 

ي مرص بحضور السيد محمد يوسف  
ن
األول بالسفارة الكورية ف

المدير التنفيذي والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات 
الدولية وشئون االعضاء بالجمعية لمناقشة تطوير العالقات 

ن مرص وكوريااال  قتصادية والتجارية بي 
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

174&event_id=18d=   

بكوريا  21/6/2022 وفود قادمة  11 الصناعي  للتعاون  األوسط  ق  الشر منتدى  من  وفد 
 بحضور السفت  الكوري بالقاهرة

حيث بحث اللقاء آفاق االقتصاد وفرص ومجاالت االستثمار 
ك.   والتعاون المشتر

ي 
اإلنمان  التعاون  والكوري، خطط  المرصي  الجانب  استعرض 

  
 
يكا ي ظل اختيار مرص شر

ن
ن البلدين ف  ذو األولوية بي 

 
اتيجيا استر

وشمال   األوسط  ق  الشر منطقة  ي 
ن
ف ي 

اإلنمان  التعاون  لخطط 
 . 2025/ 2021أفريقيا 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

235&event_id=7d=   

يا  ن  مالت 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

يا بالقاهرة  13/2/2022 ن  لقاء مع سفت  مالت 
ي بن اسماعيل 

 مع معالي السيد زمانن
 
عقدت الجمعية اجتماعا

عيىس   عىل  المهندس  السيد  بحضور  بالقاهرة  يا  ن مالت  سفت  
ن   رئيس جمعية رجال االعمال المرصيي 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

168&event_id=18d=   

 سنغافورة 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

28/11 /
2021 

 المستشار التجاري السنغافوريلقاء مع 
رئيس  نائب  تان  ي 

كيتن السيد  مع   
 
اجتماعا الجمعية  عقدت 

ي سفارة  
ن
البعثة باإلنابة والسكرتت  األول )للشؤون السياسية( ف

ت   وحرصن الجمعية.  مقر  ي 
ن
ف القاهرة  ي 

ن
ف سنغافورة  جمهورية 

الدولية   العالقات  قسم  رئيس  يوسف  داليا  السيدة  اللقاء 
. وشئون االعضاء بجمع ن  ية رجال األعمال المرصيي 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

190&event_id=18d=   

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=196
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=196
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=196
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=174
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=174
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=174
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=235
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=235
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=235
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=168
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=168
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=168
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=190
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=190
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=190
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 تابع ..... سنغافورة 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

 اجتماع  مع اتحاد األعمال السنغافوري  3/2/2022
ا مع السيدة  

 
، مدير قسم   Stella Ngعقدت الجمعية اجتماع

ي 
ن
ف آسيا  وجنوب  ووسط  األوسط  ق  والشر وأوروبا  إفريقيا 
التجارة   وزارة  من  ومندوب   ، السنغافوري  األعمال  اتحاد 
رئيس   يوسف  داليا  والسيدة  تان  ي 

والسيد كيتن السنغافورية 
 الدولية وشئون األعضاء قطاع العالقات 

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

162&event_id=18d=   

1 

لقاءات  
 بروتوكولية 

 لقاء مع اتحاد الصناعات السنغافوري 17/3/2022
اتحاد  مع  الفيديو كونفرانس  عت    

 
اجتماعا الجمعية  عقدت 
السنغافوري   السيدة    SMFالصناعات   Emmelineبحضور 

Lam   ي
ن
ي ف اتيح  المدير األول للشبكات الدولية والتطوير االستر
للجمعية،  التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  والسيد  االتحاد 
والسيدة/ داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون  
ي تم توقيعها  

التر التفاهم  إعادة تفعيل مذكرة  االعضاء بهدف 
عام   ي 

ن
، كما   2018ف ن الجهتي  ن  بي  العالقات  االتحاد   وتعزيز  أن 

ن لتأسيسه  يحتفل بالذكرى التسعي 
 

 

2 

لقاءات  
 بروتوكولية 

 Enterprises Singaporeلقاء مع  26/6/2022
مدير  همسة  عمران  السيد  مع   

 
الجمعيةاجتماعا عقدت 

إفريقيا  ق األوسط وشمال  المجموعة اإلقليمية لمنطقة الشر
يوسف   محمد  يزيد  والسيد  برايز  إنتر سنغافورة  المدير من 

من  وأفريقيا  األوسط  ق  والشر آسيا  لجنوب  اإلقليمي 
ي  
ن
ف التنمية  يك  شر وانغ  جينا  والسيدة  برايز  إنتر سنغافورة 
من   قية  والشر الوسىط  وأوروبا  وأفريقيا  األوسط  ق  الشر
البعثة  رئيس  نائب  تان  ي 

كيتن والسيد  برايز  إنتر سنغافورة 
الدكتو  بحضور  بالقاهرة  سنغافورة  سفارة  ي 

ن
ف ر والمستشار 

داليا   والسيدة  لجمعية  لـ  التنفيذي  المدير  يوسف  محمد 
يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون االعضاء ، من  

ن  ن المنظمتي    أجل مناقشة خطة العمل بي 
 
 

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

182&event_id=18= 

  

 طاجكستان

تمثيل  1
 عية الجم

هيئة  منتدى   10/3/2022 من  بتنظيم  الطاجيكي  المرصي  األعمال 
 االستثمار 

التنفيذي   المدير  يوسف  محمد  الدكتور  السيد  قام 
و   الطاجيكي  المرصي  األعمال  منتدى  الجمعية  بتمثيل 
ه فخامة السيد / إمام عىلي رحمن رئيس دولة  

الذي حرصن
رئيس   مدبولي   

مصطفن الدكتور/  والسيد  طاجيكستان 
عدد   وبمشاركة  ن  الوزراء  الحكوميي  ن  السئولي  من  كبت  

كبار  وكذلك  طاجيكستان  دولة  من  األعمال  ورجال 
التعاون   تعزيز  بهدف  المرصي  الجانب  من  المستثمرين 
الفرص  البلدين والتعرف عىل  ن  بي  اإلستثماري والتجاري 
من   اإلهتمام  محل  القطاعات  ي 

ن
ف المتاحة  اإلستثمارية 

ن   الجانبي 
 

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

75&event_id=23=   

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=162
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=162
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=162
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=182
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=182
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=182
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=75
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=75
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=75
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ن   الصي 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

مع   2021/ 11/ 4 ندوات  1 أونالين  ي اجتماع 
ن
ف المرصي  التجاري  المكتب 

ن شنغهاي  بكي 
برئاسة  المرصيير   األعمال  رجال  بجمعية  الصير   لجنة  نظمت 
تقنية   عي   موسعا  اجتماعا  الدين  عز  منير  أحمد  المهندس 
المرصي  االقتصادي  التعاون  فرص  لبحث  الفيديو كونفرانس 
ي بمشاركة الوزير مفوض تجاري أحمد زكي رئيس المكتب  

الصيت 
الم المكتب  التجاري  رئيس  زهران  عادل  الدكتور  و  ببكير   رصي 

ي شنغهاي، والسيدة ماهيتاب فؤاد بالمكتب التجاري  
التجاري ف 

الصينية،   الدولية  التجارة  غرفة  من  وممثلي   ،
ببكير  المرصي 

والمنتجات   اآلالت  وتصدير  اد  الستير الصينية  التجارة  وغرفة 
المقي المرصيير   األعمال  رجال  من  وعددا  ونية  ي  اإللكيى

ف  مير  
ك   الصير   وتناول اللقاء فرص التجارة واالستثمار والتعاون المشيى

ي  
العالمية بجانب األسباب التى ي ظل األزمات 

ي ف 
المرصي الصيت 

اإلنتاج   تكاليف  وارتفاع  الشحن  أسعار  أزمة  تفاقم  إىل  أدت 
اإلمداد   سالسل  اختناقات  تأثير  بجانب  والطاقة  والخامات 

اإل  ومستلزمات  والسلع  عل للبضائع  العالم  ي 
ف  والخامات  نتاج 

ي مرص
  .الصناعة والتجارة ف 

ولجنة   المرصيير   األعمال  رجال  جمعية  قيام  عل  االتفاق  وتم 
اتيجية جديدة للتعاون االقتصادي  الصير  بالجمعية لوضع اسيى
واالقتصادي   التجاري  المستشار  مع  بالتعاون  ي 

الصيت  المرصي 
ورؤساء   المرصي  التجاري  والتمثيل  القطاعية ببكير   اللجان 

المرحلة   خالل  اللقاءات  من  سلسلة  عقد  خالل  من  بالجمعية 
 .المقبلة

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

131&event_id=3d= 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

ي  9/12/2021
ن
ف للتجارة  العالمي  التحالف  مع  ا  اضي  افتر ا 

 
اجتماع

 الخدمات 
ي  
ف  للتجارة  العالمي  التحالف  إىل  ا  مؤخر  الجمعية  انضمت 

( ا GATISالخدمات  اجتماع  الجمعية  عقدت  االطار  هذا  ي 
وف   )

التحالف   نبذة تفصيلية عن  لتقديم  ا مع ممثلي االتحاد 
اضي  افيى

 ومناقشة الخطط المستقبلية للتعاون المتبادل

ba.org.eg/Main/https://www.e
eventdetails.aspx?event_type_i

154&event_id=18d=  

تمثيل  3
 الجمعية 

27/12 /
2021 

ي ذي 
ي اإلفريفر

ندوة رقمية بعنوان: »بناء المجتمع الصيتن
ي العرص الجديد« 

ن
ك ف  المستقبل المشتر

المدير   يوسف  االستاذ محمد  السيد  للجمعية  قام  التنفيذي 
بعنوان:  رقمية  ندوة  خالل  كلمة  القاء  و  الجمعية  بتمثيل 
ي 
ن
ف ك  المشتر المستقبل  ذي  ي 

اإلفريفر ي 
الصيتن المجتمع  »بناء 

 العرص الجديد« 

https://www.eba.org.eg/Main/
ntdetails.aspx?event_type_ieve

65&event_id=23d= 

 

 تايوان

لقاءات   1
 بروتوكولية 

التايوانية  28/3/2022 األعمال  رجال  جمعية  مع   اجتماع 
 ( TABAاألفريقية )

مع   اضيا  افيى اجتماعا  المرصيير   االعمال  رجال  جمعية  عقدت 
رجال   )جمعية  األفريقية  التايوانية  بحضور TABAاألعمال    )

السيد فرانك هوانج، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال األعمال  
( األفريقية  المدير  TABAالتايوانية  يوسف  محمد  والسيد   )

التنفيذي ل لجمعية والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات  
التحدي مناقشة  تم  وقد  بالجمعية  األعضاء  وشئون  ات الدولية 

مع   التجارة  عل  ها  وتأثير المرصي  االقتصاد  تواجه  ي 
التى ة  األخير

كات التايوانية.   الشر

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

173&event_id=18d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=131
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=131
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=131
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=154
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=154
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=154
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=65
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=65
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=65
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=173
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=173
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=173
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 الدول العربية

 السعودية

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

ي  24/6/2022 وفود قادمة  1
استقبال وفد سعودي لعقد الملتفر العقاري الثانن

 المرصي السعودي
استقبلت جمعية رجال األعمال المرصيير  برئاسة المهندس/  

 من 
 
ي اللجنة  علي عيس  وفدا

اتحاد الغرف السعودية ممثال ف 
الوطنية العقارية من المملكة العربية السعودية إىل جمهورية  
ة من    24مرص العربية برئاسة السيد/ محمد المرشد خالل الفيى

ي   2022يونيو   30إىل 
وعقدت فعاليات الملتقى العقاري الثان 
المرصي السعودي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء  

 مدبوىلي وبحضور  الم
رصي السيد المهندس الدكتور/ مصطق 

السيد/ هشام توفيق وزير قطاع األعمال العام، والسيد  
المهندس/ خالد عباس نائب وزير االسكان والمرافق  

وعات القومية، وسعادة السفير   والمجتمعات العمرانية للمشر
يفير  لدى   أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمير  الشر

رص العربية و السيد النائب / عماد حموده رئيس  جمهورية م 
كات  ى الشر لجنة اإلسكان والمرافق بمجلس النواب وكي 

ي المجال العقاري
 السعودية و المرصية العاملة ف 

 
http://www.eba.org.eg/Main/e
entdetails.aspx?event_type_idv

236&event_id=7= 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

العامة   26/6/2022 الهيئة  رئيس  مع  السعودي  الوفد  لقاء 
 لالستثمار 

مرص  ي 
ف  السعودية  االستثمارات  زيادة  لبحث  االجتماع  تطرق 

  وفتح مجاالت جديدة لالستثمارات  
 
المتبادلة بير  البلدين تنفيذا
 مدبوىلي رئيس مجلس الوزراء بعرض  

لتكليفات الدكتور مصطق 
زيارة وفد   ي 

السعوديير  وتأنى األعمال  االستثمار عل رجال  فرص 
الزيارة  السعودية عقب  الغرف  بإتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة 
ي قام بها صاحب السمو األمير محمد بن سلمان وىلي  

الرسمية التى
ي تم عل هامشها  ع

هد المملكة العربية السعودية إىل مرص والتى
 اتفاقية استثمارية بير  الجانبير  المرصي والسعودي  14توقيع  

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

200&event_id=18id= 

ي   26/6/2022 منتديات  3
الثانن العقاري  بحضور  الملتفر  السعودي  المرصي 

نائب وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
وعات القومية ووزير قطاع األعمال العام   للمشر

ي المرصي  
  -قامت الجمعية بتنظيم أعمال الملتقى العقاري الثان 

ي القاهرة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية تحت 
السعودي ف 

الوزراء   ، رعاية رئيس مجلس   مدبوىلي
الدكتور مصطق  المرصي 

العام،   األعمال  قطاع  وزير  توفيق  هشام   / السيد  وبحضور 
أحمد   بن  أسامة  مرص  لدى  يفير   الشر الحرمير   خادم  وسفير 
االسكان  وزير  نائب  عباس  خالد   / المهندس  السيد   ، نقلي
وممثلي   القومية  وعات 

للمشر العمرانية  والمجتمعات  والمرافق 
كات السعودية ى الشر ي مجال التطوير العقاري كي 

  .والمرصية ف 

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

50&event_id=4= 

 ورشة عمل عن القطاع العقاري 26/6/2022 ورشة عمل 3
خاصة  عمل  ورشة  المرصيير   األعمال  رجال  جمعية  نظمت 
هللا   فتح  المهندس  الورشة  وترأس  العقاري  والتطوير  بالتشييد 
التطويرالعقاري  لجنة  ورئيس  الجمعية  رئيس  نائب  فوزي 
بإتحاد   العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد  وبحضور  والمقاوالت 

االسعودي قطاع  الغرف  ي 
ف  العاملة  المرصية  كات  الشر ي  وكي  ة 

التشييد للتباحث وتبادل اآلراء حول كيفية زيادة فرص التعاون 
ي هذا القطاع الحيوي الهام

ك بير  البلدين ف 
  .المشيى

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

44&event_id=24= 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=236
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=236
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=236
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=200
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=200
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=200
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=4&event_id=50
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=4&event_id=50
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=4&event_id=50
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=24&event_id=44
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=24&event_id=44
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=24&event_id=44
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 تابع ... السعودية 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

زيارات  4
 ميدانية 

 زيارة الوفد السعودي للعاصمة اإلدارية الجديدة  27/6/2022
جمعية  ن اللجنة  ظمت  وفد  زيارة  المرصيير   األعمال  رجال 

كة العاصمة   الوطنية العقارية بإتحاد الغرف السعودية، لمقر شر
وي    ج   اليى بهدف  األوىل،  المرحلة  وعات  ومشر الجديدة  اإلدارية 
الخاص  القطاع  بير   ك 

المشيى التعاون  ودفع  االستثمار  لفرص 
بإ العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد  استقبل  حيث  تحاد  بالبلدين، 

عابدين  زكي  أحمد  المهندس  اللواء  من  كل  السعودية  الغرف 
ي المتحدث الرسمي  

رئيس مجلس اإلدارة والعقيد خالد الحسيت 
وع    . للمشر

http://www.eba.org.eg/MainAr
px?event_type_eventdetails.as/

17&event_id=19id= 

زيارات  4
 ميدانية 

 زيارة الوفد السعودي لمدينة الجاللة  28/6/2022
الغرف   بإتحاد  العقارية  الوطنية  اللجنة  وفد  جولة  بدأت 
قدم   حيث  الجاللة،  جامعة  بزيارة  الجاللة  لمدينة  السعودية 

ابو   ي  يحتر ح الدكتور  شر بالجامعة،  التسويق  مدير  خطوة 
ي  
اتيجية العامة للجامعة ورؤيتها لتصبح الجامعة األوىلي ف 

لالسيى
خالل   العقارية  5مرص  الوطنية  اللجنة  وفد  زار  كما  سنوات، 

كة   وع المونت جاللة السخنة لشر بإتحاد الغرف السعودية مشر
 تطوير مرص منتجع سياجي يطل عل خليج السويس 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

18&event_id=19id= 

 البحرين 

 22/11/2021 عشاء عمل  1
ف الوفد  ي نادي السياراتعشاء عل شر

ي ف 
 البحريت 

بحضور   ي 
البحريت  الوفد  ف  عل شر عشاء  الجمعية  استضافت 

البحرين  مملكة  سفير  الجودر  محمد  بن  هشام   / السفير السيد 
بعض   وحرص   السيارات  بنادي  العربية  مرص  جمهورية  لدى 

  اعضاء مجلس ادارة الجمعية

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

44&event_id=11= 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

العامة  22/11/2021 الهيئة  رئيس  مع  ي 
البحريتن الوفد  اجتماع 

 لالستثمار 
عبد ن محمد  المستشار  مع  ي 

البحريت  للوفد  لقاءا  الجمعية  ظمت 
والمناطق   لالستثمار  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الوهاب، 
الحرة برئاسة السيد أحمد بن هندي، رئيس جمعية رجال األعمال 
ي مجاالت االستثمار  

التعاون ف  البحرينية لتبادل الرؤى حول تعزيز 
ا  استغالل  خالل  من  لمرص كوجهة  المختلفة،  التنافسية  ات  لمير 

ي القارة األفريقية،  
ي المنطقة وبوابة لالستثمار ف 

جاذبة لالستثمار ف 
عل   المتاحة  االستثمارية  الفرص  استعراض  استعراض  تم  وقد 
المقدمة  الخدمات  عل  االطالع  وكذا  االستثمارية  الخريطة 

 للمستثمرين بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة 

org.eg/Main/ehttp://www.eba.
ventdetails.aspx?event_type_id

193&event_id=18= 

لقاءات   3
 بروتوكولية 

ي مع رئيس اتحاد الصناعات  22/11/2021
 اجتماع الوفد البحريتن

محمد   المهندس  مع  ي 
البحريت  للوفد  لقاءا  الجمعية  نظمت 

المرصية الصناعات  اتحاد  رئيس  السيد     السويدي  قدم  وقد 
حا بأنشاء إتحاد الصناعات العربية لتحقيق   أحمد بن هندي مقيى

ي   التكامل الصناعي العرن 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

194id=&event_18id= 

لقاءات   4
 بروتوكولية 

مع   22/11/2021 ي 
البحريتن الوفد  المركزي   محافظ اجتماع  البنك 

 المرصي 
ي مع مع السيد طارق عامر 

نظمت الجمعية لقاءا للوفد البحريت 
ي  
ف  ك  المشيى التعاون  سبل  لبحث   المركزي  البنك  محافظ 

المناجي   القطاعات  مختلف  ي 
التعاون ف  االقتصادية وعلي رأسها 

ي دراسة انشاء بنك  
ح الوفد البحريت  المالية والمرصفية حيث اقيى

ي البحرين
ي وتأسيس أفرع للبنوك المرصية ف 

  مرصى بحريت 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

195&event_id=18id= 

http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=17
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=17
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=17
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=18
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=18
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=18
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=44
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=44
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=44
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=194
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=194
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=194
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=195
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=195
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=195
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 البحرين تابع 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

/ 23/11 وفود قادمة  4
2021 

اجتماع مع وفد من جمعية رجال االعمال البحرينية 
ف  ي وغذاء عىل شر

 الوفد البحريتن
المهندس/  برئاسة  المرصيير   األعمال  رجال  جمعية  استقبلت 
األعمال   رجال  جمعية  من  وفدا  الجمعية  رئيس  عيس  علي 
ي هذه الزيارة كأحد  

البحرينية برئاسة السيد/ أحمد بن هندي، تأنى
سفير  شعبان  ياش  السفير  السيد  بها  قام  ي 

التى للمبادرة  النتائج 
التعاون جمهورية مرص   آفاق  فتح  البحرين إلعادة  العربية لدى 
و قد صدر عن االجتماع مجموعة من التوصيات   بير  الجمعيتير  

 :   

للتنفيذ   .1 قابلة  وعات  لمشر جدوي  دراسات  وجود  ورة  رص 
ي مختلف القطاعات

ي ف 
 لعرضها عل الجانب البحريت 

التكامل   .2 لتحقيق  العربية  الصناعات  إتحاد  إنشاء  دراسة 
ي الصناعي   العرن 

 دعوة لجمعية رجال األعمال المرصيير  لزيارة مملكة البحرين .3
القطاع   .4 ي 

ف  البحرينية  ات  والخي  الفنية  الكوادر  من  اإلستفادة 
ي والماىلي 

 المرصف 
كة والتصدير لألسواق   .5 وعات مرصية بحرينية مشيى إنشاء مشر

ي ترتبط معها  
اإلقليمية والعالمية وبصفة خاصة لألسواق التى

 للتجارة الحرة مرص باتفاقيات 
 إنشاء معرض دائم للمنتجات المرصية بدولة البحرين   .6
مجاىلي   .7 ي 

ف  والبحرين  مرص  بير   صناعي  تكامل  تحقيق  إمكانية 
كة  مشيى وعات  مشر إقامة  خالل  من  وااللمونيوم  النحاس 
المحلي   السوق  احتياجات  لتغطية  المرصي  بالسوق 

 والتصدير السواق دول القارة االفريقية
ات   .8 الخي  المرصية  تبادل  المصارف  البنوك و  بير   الدراسات  و 

الشهر  توقيعة  تم  الذي  وتوكول  الي  عل   
 
بناءا البحرينية 

ي بير  إتحاد بنوك مرص و إتحاد المصارف البحرينية 
 الماض 

إنشاء   .9 دراسة  و  ك  مشيى رقمي  مرصي  ي 
بحريت  بنك  تأسيس 

ي البحرين
 فروع للبنوك المرصية ف 

ي قطاع  .10
 Fin- Techالتعاون ف 

العملة  اإلستفا .11 إصدار  مجال  ي 
ف  البحرينية  ة  الخي  من  دة 

 الرقمية
ي البلدين .12

 أهمية التعاون بير  بورصتى
البحرينية  .13 اتيجية وآلية عمل لزيادة االستثمارات  وضع اسيى

بير    المتبادلة  لالستثمارات  جديدة  آفاق  وفتح  مرص،  ي 
ف 

الزراعي   التالية:  القطاعات  ي 
ف  وخاصة    -الصناعي    -البلدين 

 التعليم -الصجي  –العقاري القطاع 

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

225&event_id=7= 

زيارات  5
 ميدانية 

24/11 /
2021 

السويس  لقناة  االقتصادية  للمنطقة  ي 
البحريتن الوفد  زيارة 

 ومنطقة تيدا
استعرض اللواء محمد شعبان رئيس المنطقة االقتصادية لقناة  
عليها   ترتكز  ي 

التى المجاالت  أهم  الجنوبية  للمنطقة  السويس 
السنوات  خالل  المستهدفة  الصناعية  والقطاعات  الهيئة 

رؤية   ضمن  االستثمارية المقبلة  والحوافز  والفرص  مرص  
عل   بموقعها  تتمير   ي 

التى االقتصادية،  المنطقة  وموان    بمناطق 
عالمي   مالجي  مجرى  بأهم   

 
مرورا والمتوسط،  األحمر  البحرين 

  "قناة السويس
 

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

14&event_id=19= 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=225
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=225
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=225
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=14
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=14
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=14
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 البحرين تابع 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

زيارات  6
 ميدانية 

25/11 /
2021 

ي للعاصمة اإلدارية الجديدة
 زيارة الوفد البحريتن

العاصمة   إنشاء  القاهرة  استعراض  مدينة  ق  شر اإلدارية 
السويس  قناة  منطقة  من  وقرب  ها  المتمير   لموقعها  وذلك 
السكان   عدد  ويبلغ  الرئيسية  والمحاور  اإلقليمية  والطرق 

مليون نسمة    0.5المستهدف خالل المرحلة األوىل حواىل  
عدد   إىل  يتم    50إىل    40باإلضافة  حكومي  موظف  ألف 

التخط  مع  الجديدة،  بالمقرات  الطاقة نقلهم  لزيادة  يط 
ألف موظف بعد الثالثة أعوام األوىل،   100اإلستيعابية إىل  

للمدينة   اإلجمالية  المساحة  عدد    170وتبلغ  فدان،  ألف 
المدينة   نمو  اكتمال  مليون نسمة، فرص    6.5السكان عند 

 مليون فرصة عمل  2العمل المتولدة حواىلي 

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

15&event_id=19= 

 2/3/2022 وفود قادمة  7
 وفد من مؤسسة البحرين لريادة األعمال  

وفد  مع  اجتماعا  المرصيير   األعمال  رجال  جمعية  عقدت 
التعاون   لمناقشة  األعمال  لريادة  البحرين  مؤسسة  من 
بها  والنهوض  االقتصادية  العالقات  تعزيز  ي 

ف  ك  المشيى
بير   ك 

المشيى واالستثمار  التجارة  تطوير  عل  والعمل 
 البلدين 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

232&event_id=7d= 
 

لقاءات   8
 بروتوكولية 

10/4/2022 
 األعمال البحرينية لقاء مع جمعية رجال 

األعمال  رجال  جمعية  مع  اجتماع  الجمعية  عقدت 
  البحرينية لالعداد لرحلة عمل اىل مملكة البحرين 

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

197&event_id=81= 
 

 األردن 

إجتماعات   1
مجالس  
 األعمال

األعمال   20/2/2022 مجلس  أعمال  من  ين  والعشر الثانية  الدورة 
ي المرصي

رئاسة السيد المهندس علي عيس رئيس ب  األردنن
أعضاء  من  عدد  بحضور  المرصيير   االعمال  رجال  جمعية 

رجال   األعمال  جمعية  رجال  وجمعية  المرصيير   األعمال 
نائب رئيس   ، البلبيسي السيد/ محمد بهجت  ، اشار  األردنيير 
بير    اإلقتصادية  اكة  الشر بأن  األردنيير   األعمال  رجال  جمعية 
التعاون االستثماري   واعدة كما أن 

 
مرص واألردن تحمل فرصا

السوق   ي خاصة وأن 
ة للجانب األردن  والتجاري له أهمية كبير

ي تتمتع  ا
لمرصي من األسواق الهامة للمنتجات األردنية، والتى

 بمزايا متنوعة ككي  حجم السوق وتنوعه. 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

240&event_id=6d= 

زيارات  
 ميدانية 

20/2/2022 
ي للعاصمة اإلدارية الجديدة 

 زيارة الوفد األردنن
ي  
ومبان  الحكومي  للجي  زيارة  التعريفية  الجولة  تضمنت 

الدبلوماسي   والجي  لمان  والي  الوزراء  مجلس  رئاسة 
ق األوسط،   ي الشر

عد األكي  ف 
ُ
ي ت
وكاتدرائية ميالد المسيح التى

للتطوير   كة كاسيل  شر لموقع  ميدانية  بزيارة  الوفد  قام  ثم 
كة بالعاصمة   وع الشر ي حيث اطلعوا عل مشر

  .العمران 

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

16&event_id=19= 

 20/2/2022 غذاء عمل 
االدارية  بالعاصمة  الماسة  فندق  ي 

ن
ف ي 

األردنن للوفد  غذاء 
 الجديدة 

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

46&event_id=11= 

ي  20/2/2022 عشاء عمل  
ن
ف الوفد االردن  بنادي السيارات عشاء عمل عىل شر

ستضافت جمعية رجال األعمال المرصيير  عشاًء عل  ا
ف الوفد برئاسة السيد المهندس علي عيس رئيس   شر
الجمعية بنادي السيارات وحرص  بعض اعضاء مجلس  

 إدارة الجمعية 

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

45&event_id=11= 

http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=15
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=15
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=15
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=232
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=232
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=232
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=197
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=197
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=197
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=240
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=240
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=240
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=16
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=16
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=19&event_id=16
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=46
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=46
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=46
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=45
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=45
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=11&event_id=45
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 تونس 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

مجلس  2/2/2022 ورئيس  بالقاهرة  التونىسي  السفت   مع  لقاء 
ي 
  األعمال التونىسي االفريفر

عيس  عل  المهندس  السيد  بير   اجتماع  الجمعية  عقدت 
رئيس الجمعية والسيد عبد العليم نوارة رئيس مجلس االعمال  
سفير  يوسف  بن  محمد  السفير  معاىلي  و  التونسي  المرصي 

التجاري  تونس   المستشار  السايح  سامي  والسيد  بالقاهرة 
األعمال   مجلس  رئيس  الجزيري  أنيس  والسيد  بالقاهرة 
المدير  يوسف  محمد  االستاذ  والسيد  ي 

االفريقى التونسي 
قطاع  رئيس  يوسف  داليا  والسيدة  للجمعية  التنفيذي 
مع  التجارية  العالقات  تعزيز  بالجمعية  الدولية   العالقات 

 افريقيا 
: وقد ناق  -ش االجتماع مايلي

ى  •  اىل افريقيا النجاز المشاري    ع الكي 
 
 التوجه سويا

افريقيا • من  ي  الغرن  الجزء  ي 
ف  تفضيلية  مزايا  لديها  تونس 

 )الدول الفراكوفونية( 
ي مؤتمر تمويل االستثمار  •

تم دعوة الجمعية للمشاركة بوفد ف 
ي أفريقيا 

 والتجارة ف 
 تمويل المشاري    ع•
 قات بحث تطوير العال •
ي افريقيا •

ة ف   فرص كبير
 مليار فقط بافريقيا  4مليار دوالر تصدير و  32•
من  • المنتدى  دول    60اىل    50سيحرص   من  اعمال  رجل 

  2022مايو    26و    25اثيوبيا( يومي    –كينيا    –افريقية ) غانا  
 .  سيكون تحت رئيس الجمهورية التونسي

 الطاقة، البنية التحتية ( قطاعات التعاون ) تحلية المياه، •
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

163&event_id=18d= 

ن   فلسطي 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

13/12 /
2021 

االعمال   رجال  ملتفر  رئيس  العسيىلي  عامر  السيد  مع  لقاء 
ي 
 الفلسطيتن

ملتقى  رئيس  العسيلي  عامر  السيد  مع  لقاء  الجمعية  عقدت 
ي وحرص  اللقاء السيد المهندس علي  

رجال االعمال الفلسطيت 
المدير  يوسف  االستاذ محمد  والسيد  الجمعية  رئيس  عيس 

و   للجمعية  قطاع التنفيذي  رئيس  يوسف  داليا  السيدة 
 العالقات الدولية و شئون االعضاء 

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

153&event_id=18d= 

 عمان 

تمثيل  1
 الجمعية 

ي الذي تنظمه   19/6/2022
حضور منتدى األعمال المرصي العمانن

 الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة 
بحضور وفد من رجال األعمال من فرع غرفة تجارة وصناعه  

بهدف التباحث حول تعزيز  عمان "بمحافظة شمال الباطنة"
عل  والتعرف  البلدين  بير   والتجاري  االستثماري  التعاون 

 المتاحة  الفرص االستثمارية
 
 

 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=163
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=163
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=163
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=153
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=153
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=153
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 ليبيا 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

ي ليبيا  8/9/2021
ن
 لقاء مع وزير الدولة للتنمية االقتصادية ف

الدولة   وزير  الغويل  سالمة  الدكتور  مع  لقاء  الجمعية  عقدت 
ي ليبيا، حيث تم االتفاق خالل اللقاء عل  

للتنمية االقتصادية ف 
ي عقد  

الليبيير  ف  المرصيير  ونظرائهم  األعمال  بير  رجال  لقاءات 
منتدى مرص   ي 

ف  الجمعية  مشاركة  خالل  ذلك  جاء  قريبا.  مرص 
التعاون  وزارة  نظمته  الذي  ي 

اإلنمان  والتمويل  الدوىلي  للتعاون 
ومشاركة   ، السيسي الفتاح  عبد  الرئيس  رعاية  تحت   ، الدوىلي

، رئيس مجلس الوزراء،  مدبوىلي
ووزراء التعاون    الدكتور مصطق 

والتخطيط  والتعليم  بية  واليى والتموين  العاملة  والقوى  الدوىلي 
وتكنولوجيا   واالتصاالت  والبيئة  والصحة  المحلية  والتنمية 
والصناعة  والزراعة  االجتماعي  والتضامن  والنقل  المعلومات 

 والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

136&event_id=18d= 

 أوروبا

 اسبانيا 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

المكتب   29/7/2021 مع  ي  تحضت  المرصي  إجتماع  التجاري 
باسبانيا للتنسيق لعقد و تنظيم يوم عمل عن مرص  

نت   مع غرفة تجارة فالينسيا عت  االنتر
ي مع المكتب التجاري المرصي باسبانيا للتنسيق   إجتماع تحضير
الفرص   لعرض  نت  االنيى عي   مرص  عن  عمل  يوم  تنظيم  و  لعقد 

االستث ومزايا  المرصية  االنتاجية  واالمكانات  ي  التصديرية 
ف  مار 

بير   ثنائية  لقاءات  وعقد  ك 
مشيى اعمال  منتدى  يعقبه  مرص، 

ي عدد من  القطاعات الهامة 
ي البلدين، وذلك ف 

االطراف المهتمة ف 
الصناعات  الزراعية.،  الحاصالت   : وهي  فالينسيا  تجارة  لغرفة 
االسبانية،   التكنولوجيا  نقل  لية،  المي   المفروشات  الغذائية، 

 ع غرفة تجارة و صناعة فالنسيا معدات االضاءة بالتعاون م

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

131&event_id=18d= 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

27/3/2022 

 

ن   كلي  وكونيكت  كابيتال  سيدرز  كة  شر مع  اجتماع 
ناشيونال   انتر

عن  نبذه  اعطاء  تم  كما  المنظمتير   بير   التعاون  سبل  لبحث 
القطاعات  عن  إسبانيا  ي 

ف  يونيو  ي 
ف  عقده  المزمع  الحدث 

المناخ،   وتغير   ، الرقمي والتكنولوجيا  باالستدامة،  المتعلقة 
كةواالقتصاد   ها وقد ابدت شر ، االقتصاد الدائري وغير    األخرص 

Connect Clean   لسد الفجوة  الجمعية اهتمامها بالتعاون مع
ي  
ف  الحلول  ومقدمي  مرص  ي 

ف  االعمال  مجتمع  متطلبات  بير  
 أوروبا.  

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

198&event_id=18= 

 المانيا 

موائد   1
 مستديرة 

مع   12/1/2022 اليورومتوسطية  اجتماع  العربية  المنظمة 
 للتعاون اإلقتصادي 

اليورومتوسطية  العربية  المنظمة  مع  اجتماع  الجمعية  عقدت 
ي إيجاد فرص   EMAللتعاون اإلقتصادي  

ي ترغب ف 
ي ألمانيا والتى

ف 
الحديدية   السكك  قطاع  هذا  ي 

ف  المرصي  الجانب  مع  تعاون 
بتلك  الفوز  وط  شر من  أن  حيث  بها،  الخاصة   والمناقصات 
ي بدء تنفيذ عدد  

يك مرصي للمعاونه ف  المناقصات هو وجود شر
ي 
ف  األلمانية  كات  الشر مشاركة  بتفعيل  الخاصة  األنشطة  من 
ي مرص. 

 أعمال تطوير قطاعات السكك الحديدية المختلفة ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

70&event_id=10d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=136
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=136
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=136
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=131
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=131
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=131
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=198
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=198
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=198
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=70
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=70
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=70


  

52 
 

 المانيا تابع ..... 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

ق األوسط األلمانية  10/2/2022  لقاء جمعية الشر
الرئيس   رانج  هيلير   السيدة  مع  ا  اجتماع  الجمعية  عقدت 
الدكتور  بحضور  االلمانية  االوسط  ق  الشر لجمعية  التنفيذي 
برلير    ي 

ف  المرصي  التجاري  المكتب  رئيس  يف  الشر العزيز  عبد 
المدير التنفيذي ل لجمعية والسيدة داليا  والسيد محمد يوسف  

يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء لمناقشة 
ومنافشة   الثمانينات  ي 

ف  توقيعة  السابق  وتوكول  الي  تفعيل 
 اللوجيستيات الخاصة بزيارة العمل القادمة لمرص 

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

164&event_id=18d= 

موائد   3
 مستديرة 

الـ   15/2/2022 مجال  ي 
ن
ف تعمل  المانية  كة  شر مع   Greenلقاء 

Hydrogen 
المانية   كة  شر مع  ي 

اض  افيى ال  اجتماع  مجال  ي 
ف   Green تعمل 

Hydrogen   العزيز عبد  الدكتور  السيد  االجتماع  حرص   قد  و 
والسيد   لير   بي  المرصي  التجاري  المكتب  رئيس  يف  الشر
العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  الدين  جمال  وليد  المهندس 
للمنطقة االقتصادية لقناة السويس وقد قدم عرض تقديمي عن 

 الهيئة 
 

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

73&event_id=10= 
 

لقاءات   4
 بروتوكولية 

ي  NUMOVلقاء مع  14/3/2022
تيب للوفد األلمانن  للتر

الرئيس  رانج  هيلير   السيدة  مع  ا 
اجتماع  الجمعية  عقدت 

الدكتور  بحضور  االلمانية  االوسط  ق  الشر لجمعية  التنفيذي 
ي برلير   

يف رئيس المكتب التجاري المرصي ف  عبد العزيز الشر
والسيدة  ل لجمعية  التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  والسيد 

قات الدولية و شئون العضوية داليا يوسف رئيس قطاع العال 
اعمال   جدول  و  ي 

االلمان  بالوفد  الخاصة  تيبات  اليى لمناقشة 
ي 
 منتدى األعمال المرصي األلمان 

 

 

ي  21/3/2022 وفود قادمة  5
 منتدى األعمال المرصي األلمانن

استقبلت جمعية رجال األعمال المرصيير  برئاسة المهندس/ 
المؤسسة   من   

 
وفدا عيس  االوسط علي  ق  للشر االلمانية 

(NUMOV شنيخت هارين  مارتن  الدكتور/  السيد  برئاسة   )
المنتدى  وقد حرص    ، ي

األلمان  المرصي  االعمال  منتدى  لعقد 
للمنطقة  التنفيذي  المدير  الدين  جمال  وليد  المهندس/ 
االقتصادية لقناة السويس، والسيد وزير مفوض تجاري تامر  

ي   االورون  االتحاد  إدارة  من  المرصي، كريم  التجاري  بالتمثيل 
الجمعية   إدارة  مجلس  عضو  رياض  نادر  المهندس  والدكتور 
، والدكتورة/ فاطمة  ي

األلمان  ورئيس مجلس األعمال المرصي 
أعقب  وقد  ورياض،  رياض  كة  إدارة شر مجلس  رئيس  صالح 
واأللمانية  المرصية  كات  الشر بير   ثنائية  لقاءات  المنتدى 

  ، ي
الثنان  التعاون  وقد وقعت الجمعية والمنظمة بهدف تعزيز 

والفرص   المعلومات  تبادل  بهدف  تعاون  بروتوكول  األلمانية 
دعم  وسبل  الجانبير   بير   اللقاءات  وتنظيم  االستثمارية 

اكة بير  الجانبير    وتطوير التعاون والشر
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

233&event_id=7d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=164
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=164
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=164
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=73
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=73
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=10&event_id=73
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=233
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=233
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=233
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 المجر

لقاءات   1
 بروتوكولية 

 لقاء مع سفت  المجر بالقاهرة 11/11/2021
بالقاهرة وذلك لمناقشة   المجر  لقاء مع سفير  الجمعية  عقدت 

ي  جدول اعمال المنتدى  
  9المرصي المجري الذي سوف يعقد ف 

ي بودابست 2021ديسمي  
 ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

138&event_id=18d= 

تمثيل  2
 الجمعية 

المرصي   7/2/2022 األعمال  منتدى  بخصوص  ي 
تنسيفر اجتماع 

 المجري
قامت السيدة االستاذة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية 
المرصي  االعمال  لمنتدى  ي 

التنسيقى االجتماع  ي 
 
ف الجمعية  بتمثيل 

المجري و ذلك بدعوة من السيد وزير مفوض تجاري نارص حامد  
بحضور مدير   المرصي   التجاري  بالتمثيل  ي  االورون  االتحاد  ادارة 

تم   وقد  المجرية  التجارية  المستشارة  و  بالقاهرة  المجري  السفير 
االتفاق عل جدول االعمال و المكان الذي سيعقد فيه المنتدى و  

الوفد تضم عدد ) بان قائمة  المجرية 46علما  كات  الشر ى  ( من كي 
وا مرص  مع  بالتعامل  قطاعات:  المهتمة  ي 

ف  تعمل  ي 
السكك   -لتى

الذكية     -الطاقة  -الحديدية   والمدن  البناء  ومواد  المقاوالت 
واللحوم    -والجراجات   والدواجن  والغذائية  الزراعية  المنتجات 

المياه    -الحية   أنظمة    -ادارة  و  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
يد(    -األمن    -وكيماويات  البيى   -الصناعات الهندسية )التدفئة والتي 

واألجهزة  المستلزمات  و  الدوائية  والصناعات  الصحية  الرعاية 
المالية    -الطبية   السيارات    -الخدمات  غيار  مياه    –قطع  أنظمة 

 الطائرات.   –غاليات الغاز  –الرصف الصجي 

tps://www.eba.org.eg/Main/ht
eventdetails.aspx?event_type_i

70&event_id=23d= 

تمثيل  3
 الجمعية 

 منتدى األعمال المرصي المجري   23/2/2022
بتمثيل    التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  الدكتور  السيد  قام 

المرصي   األعمال  منتدى  السيد الجمعية  ه  حرص  والذي  المجري 
 سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري والسيدة/ نيفير  جامع  

بييى
كة مجرية  46وزيرة التجارة والصناعة المرصية كما ضم الوفد   شر

in/ehttp://www.eba.org.eg/Ma
ventdetails.aspx?event_type_id

74&event_id=23= 
 

 اليونان

كه المدا اليونانيه للتطوير العقارى  12/10/2021 وفود قادمة  1  اجتماع مع شر
ي تم تكليفها  

كة المدا للتطوير العقاري والتى نظمت الجمعية لقاء مع شر
ي بناء وإدارة    -اليونانية  من قبل الحكومة  

ي هذا المجال ف 
كه ف  كأكي  شر

وع تحويل مطار أثينا القديم اىل منتجع سياج عل ساحل البحر  مشر
وع الينيكون بحضور السيدة وزير  ي جنوب أثينا والمعروف باسم مشر

ف 
المرصي   التجاري  المكتب  رئيس  التواب  عبد  منال  تجاري/  مفوض 

الشر  عل  التعرف  بهدف  الخاصة بأثينا  البيانات  كافة  وعرض  كة 
كة اليونانية، التعرف  ك مع الشر وع، بحث سبل التعاون المشيى بالمشر

وعاتها المختلفة  ي مشر
 عل متطلباتها من الجانب المرصي ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

228&event_id=7d= 

 اوكرانيا

منتديات   1
 دولية

 االقتصادي العالمي بأوكرانيا المنتدى  16/9/2021
المرصي   االعمال  مجلس  رئيس  ي  العجير  جمال  المهندس  قام 
المنتدى   يعد  و  المنتدى  هذا  ي 

ف  الجمعية  بتمثيل  ي 
االوكران 

ي الحياة االقتصادية لغرب  
االقتصادي الدوىلي من أهم االحداث  ف 

إنشاؤها   تم  قوية  ودولية  وطنية  منصة  عن  عبارة  وهو   ، أوكرانيا 
أوكرانيا ومنطقة لفيف عل وجه الخصوص كمنطقة آمنة لتقديم  

 ، كات  والشر الحكومة  بير   والحوار   ، التجارية  لألعمال  وجذابة 
المفيدة   التجارية  واالتصاالت   ، واالستثمار  الحدود   عي   التعاون 
 ، ات  الخي  وتبادل   ، واألجنبية  األوكرانية  األعمال  دوائر  بير  

األعما لممارسة  جديد  مفهوم  ي  وتشكيل 
ف  وتطويرها  التجارية  ل 

 سياق جائحة كورونا 
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

231&event_id=6d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=138
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=138
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https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=70
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=74
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=74
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=74
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=228
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https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=231
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=231
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=231
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 اوكرانياتابع ... 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

/ 15/12 وفود قادمة  2
2021 

 اجتماع مع وفد من أوكرانيا 
السيد  برئاسة  أوكرانيا  من  وفد  مع  اجتماعا  الجمعية  عقدت 
المرصي   األعمال  مجلس  رئيس  ي  العجير  جمال  المهندس 

االقتصادي   للتعاون  رؤية  لمناقشة  ي 
ك  األوكران  المشيى

 .  2022واستهداف أسواق افريقيا خالل  

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

230&event_id=7d= 

 بلجيكا 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

 لقاء مع غرفة تجارة وصناعة فالندرز فوكا البلجيكية  21/2/2022
تجارة وصناعة فالندرز   مع غرفة  القاء   مع 

 
اجتماعا الجمعية  عقدت 

المديرالتنفيذي  يوسف  محمد  السيد  بحضور  البلجيكية  فوكا 
ل لجمعية والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون 

 األعضاء لمناقشة زيارة رفيعة المستوى من بلجيكا اىل مص 

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

165&event_id=18d= 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

مع   11/4/2022  Antwerp Chamber of Commerceلقاء 
and Industry 

مع   لقاء  الجمعية  التنفيذي    Mr. Luc Luwelعقدت  الرئيس 
Antwerp Chamber of Commerce and  Industry  

واللوجيستيات  الموان    مجاالت  ي 
ف  التعاون  فرص  لبحث 

والتشييد، وكذلك قيام وفد بلجيكي رفيع المستوى بزيارة مرص  
ي نهاية العام الحاىلي 

 ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
s.aspx?event_type_ieventdetail

177&event_id=18d= 

 بولندا

لقاءات   1
 بروتوكولية 

 اجتماع مع وكالة االستثمار و التجارة البولندية  23/5/2022
رئيس    ، جراد  جاسيك  السيد  مع   

 
اجتماعا الجمعية  عقدت 

ي الوكالة  
البولندية لالستثمار والتجارة  مكتب التجارة الخارجية ف 

البولندية   الوكالة  ي 
ف  األعمال  تطوير  مدير  فاروق  أيمن  والسيد 

المدير   يوسف  محمد  الدكتور  بحضور  والتجارة،  لالستثمار 
التنفيذي للجمعية والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات 
بير   التعاون  تعزيز  لمناقشة  بالجمعية  االعضاء  الدولية وشئون 

 ن البلدي

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

179&event_id=18d= 

منتديات   2
 بالخارج

 منتدى االعمال المرصي البولندي  30/5/2022
العام   البولندية لالستثمار والتجارة واالتحاد  الوكالة  بتنظيم من 
رئيس   دودا  ي  أندج  السيد  فخامة  بحضور  التجارية  للغرف 
الدكتور مصطق  مدبوىل رئيس مجلس   بولندا ودولة  جمهورية 

 وزراء مرص 
 

 

 بيالروسيا

لقاءات   1
 بروتوكولية 

 اجتماع مع السفت  البيالروسي بالقاهرة  2/9/2021
السيد   مع  لقاء  الجمعية   H. E. Amb. Sergeyعقدت 

Terentiev    والسيد بالقاهرة،  البيالروسي   .Mrالسفير 
Mikhail Snopko   تناول وقد  بالسفارة،  التجاري  المستشار 

واالستثماري  واالقتصادي  التجاري  التعاون  فرص  أهم  اللقاء 
ال بير   ات  الخي  مجاالت  ونقل  ي 

ف  الفرص  تلك  وأهم  بلدين 
تحديث   والتشييد،  البناء  الزراعية،  والصناعات  الزراعة 
وكيماويات، المعادن والتعدين، وقد طلب السفير  الصناعة، البيى
المسبق  التسجيل  ي 

ف  الجمعية  مساندة  اللقاء  أثناء  البيالروسي 
 للشحنات

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

135&event_id=18d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=230
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=230
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=230
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=165
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=165
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=165
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=177
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=177
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=177
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=179
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=179
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=179
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=135
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=135
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=135
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 نوع الحدث  بيالروسيا تابع .... 
نوع  م

 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

تمثيل  2
 الجمعية 

18/10 /
2021 

المرصية  للجنة  السابعة  للدورة  ي  التحضت  االجتماع 
 البيالروسية  

العالقات  قطاع  رئيس  يوسف  داليا   / األستاذة  السيدة  قامت 
فاعليات   حضور  ي 

 
ف الجمعية  بتمثيل  األعضاء  وشئون  الدولية 

المرصية   للجنة  السابعة  للدورة  ية  التحضير االجتماعات 
اإلجتماع   ورأس   ، المرصي  التجاري  التمثيل  بمقر  البيالروسية 
التجاري   التمثل  ورئيس  مغاوري  أحمد  الوزارة/  أول  وكيل  السيد 

 المرصي والسيد / محمد السيد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

64&event_id=23d= 
 

لقاءات   3
 بروتوكولية 

 لقاء مع المستشار االقتصادي والتجاري لبيالروسيا  27/2/2022
المستشار  سنوبكو  ميخائيل  السيد  مع  ا  اجتماع  الجمعية  عقدت 
السيدة  بحضور  مرص  ي 

ف  بيالروسيا  لسفارة  والتجاري  االقتصادي 
األعضاء  وشئون  الدولية  العالقات  قطاع  رئيس  يوسف  داليا 
التالية:  القطاعات  حول  اضية  افيى ندوات  تنظيم  لمناقشة 

 الصناعات الغذائية والصناعات المعدنية 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

166&event_id=18d= 
 

لقاءات   3
 بروتوكولية 

التجاري    26/5/2022 والمستشار  السفت   سيادة  مع  اجتماع 
 البيالروسي بالقاهرة

الجمعية   سفير  عقدت  نتييف  تير ي  ج  سير السفير  سيادة  بير   اجتماعا 
االقتصادي   المستشار  سنوبكو  ميخائيل  والسيد  مرص  ي 

ف  بيالروسيا 
المدير  والدكتور محمد يوسف  ي مرص 

ف  بيالروسيا  لسفارة  والتجاري 
العالقات   قطاع  رئيس  يوسف  داليا  والسيدة  للجمعية  التنفيذي 

 تعزيز التعاون بير  البلدين الدولية وشئون االعضاء بالجمعية لمناقشة  

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

180&event_id=18d= 
 

 رومانيا

إجتماعات   1
مجالس  
 األعمال

األعمال  17/8/2021 مجلس  من  المرصي  الجانب  إجتماع 
ي 
 المرصي الرومانن

المرصي   الجانب  رئيس  السكري  أحمد  الدكتور/  السيد  برئاسة 
المرصي   الجانب  رئيس  نائب  فهمي  أمنية  الدكتورة/  والسيدة 
وعضو   المجلس  مستشار  الشافعي  حسن  المهندس/  والسيد 

إدارة   العمل مجلس  رحلة  ترتيبات  مناقشة  بهدف  الجمعية 
ي سبتمي  

 2021المزمع القيام بها لرومانيا ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

230&event_id=6d= 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

ي  1/9/2021
ن
القادم ف / مؤيد الضلعي سفت  مرص  لقاء مع السفت 

 رومانيا 
رومانيا   ي 

ف  القادم  مرص  سفير  الضلعي  مؤيد   / السفير مع  لقاء 
والسيد   للجمعية   التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  والدكتور 

مجلس   رئيس  السكري  احمد  ي الدكتور 
الرومان  المرصي  االعمال 

العمل   خطة  استعراض  و  المجلس  عن  تاريخية  نبذة  العطاء 
 للمجلس وذلك  بوزراة الخارجية 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

184event_id=&18d= 

لقاءات   3
 بروتوكولية 

تنفيذي   12/9/2021 مكتب  حسن  : اجتماع  المهندس  بير   مصغر  لقاء 

والدكتور  ي 
الرومان  المرصي  االعمال  مجلس  رئيس  مستشار  الشافعي 

ي لمناقشة خطة  
أحمد السكري رئيس مجلس األعمال المرصي الرومان 

ة المقبلة عمل   المجلس للفيى

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

185&event_id=18d= 

ن رئيس بلدية نيامت  20/9/2021 وفود قادمة  4 ي برئاسة يونيل أرسي 
 وفد رومانن

برئاسة   ي 
رومان  وفد  مع  لقاء  الجمعية    Ionel Arseneعقدت 

مقاطعة   ي    Neamtرئيس 
ف  الرومانية  كات  الشر من  ومجموعة 

ول والغاز. وقد رأس اللقاء الدكتور  قطاعات النسيج واألثاث والبيى
المرصي  األعمال  بمجلس  المرصي  الجانب  رئيس  السكري  احمد 

 . ي
 الرومان 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

226&event_id=7d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=64
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=64
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=64
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=166
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=166
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=166
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=180
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=180
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=180
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=230
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=230
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=6&event_id=230
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=184
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=184
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=184
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=185
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=185
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=185
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=226
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=226
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=226
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 رومانيا تابع 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

تمثيل  5
 الجمعية 

27/10 /
2021 

زيارة  هامش  عىل  ي 
الرومانن المرصي  األعمال  منتدى 

 رئيس رومانيا لمرص 
االعمال   مجلس  رئيس  السكري  احمد  الدكتور  السيد  قام 
األعمال  منتدى  حضور  ي 

ف  الجمعية  بتمثيل  ي 
الرومان  المرصي 

ي عل هامش زيارة رئيس رومانيا لمرص واعىط  
الرومان  المرصي 

ال اهميتة  و  المجلس  عن  ة  نبذة  الفيى المجلس  و خطة  تاريخية 
 المقبلة

 
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

72&event_id=23d= 

/ 28/10 وفود قادمة  6
2021 

ي 
 إجتماع مع وفد رومانن

وزير   نائبة  برئاسة  ي 
رومان  وفد  مع  اجتماعا  الجمعية  عقدت 

السيدة   والسياحة  األعمال  وريادة  نيكولسو،  االقتصاد  دانيال 
بوخارست   وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  ستوكلوزا  ايليو  والسيد 
جمعية  إدارة  مجلس  عضو  الشافعي  حسن  المهندس  بحضور 
المرصي   الجانب  رئيس  السكري  األعمال والدكتور أحمد  رجال 
، والدكتورة أمنية فهمي نائب   ي

بمجلس األعمال المرصي الرومان 
ك رئيس الجانب المرصي بمجلس األعم  ال المشيى

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

227&event_id=7d= 

الجانب   3/12/2021 بعثات  7 رئيس  األعمال زيارة  بمجلس  المرصي 
ي لمقاطعة ومدينة »بياترا نيامس« 

 المرصي الرومانن
ي 
زيارة رئيس الجانب المرصي بمجلس األعمال المرصي الرومان 

تلبية   جاءت  ي 
والتى الرومانية  نيامس«  »بياترا  ومدينة  لمقاطعة 

خالل   أرسير   إيونيل  نيامس،  محافظة  مجلس  رئيس  لدعوة 
ي  زيارته لجمعية رجال األعمال ال

 علي رأس وفد رسمي ف 
مرصيير 

 . ي
 سبتمي  الماض 

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

61&event_id=2d= 

لقاءات   8
 بروتوكولية 

 لقاء مع ممثل هيئة االستثمار والمناطق الحرة  14/2/2022
ي  اجتماع برئاسة الدكتور/ 

عقد مجلس االعمال المرصي الرومان 
ي  احمد  

الرومان  المرصي  االعمال  مجلس  رئيس  السكري 
االعمال   مجلس  رئيس  نائب  فهمي  أمنية  وبحضورالدكتورة/ 

شافعي   يف  شر األستاذ/  مع   
 
اجتماعا ي 

الرومان  هيئة    -المرصي 
االستاذ   السيد  االجتماع  حرص   كما  الحرة  والمناطق  االستثمار 
التنفيذي للجمعية والسيدة داليا يوسف   المدير  محمد يوسف 

ئيس قطاع العالقات الدولية وشئون االعضاء بالجمعية لبحث ر 
االعمال  رجال  من  بوفد  الجمعية  مشاركة  امكانية  ومناقشة 
زيارة   ي 

ف  الحرة  المناطق  لالستثمار  العامة  الهيئة  رئيس  لمرافقة 
مارس   شهر  خالل  رومانيا  اىل  للدعوة    2022عمل  تلبية 

 الرومانية  الموجهه له من وزارة ريادة األعمال والسياحة
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

172&event_id=18d= 

مجالس   9
 أعمال 

31/5/2022 
ي اجتماع 

 الجانب المرصي لمجلس األعمال المرصي الرومانن
أحمد   والدكتور  الشافعي  حسن  المهندس  بير   مصغر  لقاء 
لمناقشة  رومانيا  بخصوص  فهمي  امنية  والدكتورة  السكري 

ة المقبلة   خطة عمل المجلس للفيى
 
 
 

 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=72
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=72
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=72
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=227
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=227
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=227
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=2&event_id=61
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=2&event_id=61
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=2&event_id=61
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=172
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=172
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=172
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 روسيا

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

 8/9/2021 أخرى 1
ي مع 

اضن  All Russia Business Associationاجتماع افتر
مع   اضيا  افيى اجتماعات  الجمعية   All Russia Businessعقدت 

Association  ي عام
 
ا ف

 
 2017إلعادة تنشيط االتفاقية الموقعة مسبق

tps://www.eba.org.eg/Main/ht
eventdetails.aspx?event_type_i

9&event_id=21d= 

/ 27/10 ندوات  2
2021 

ي مرص
ن
اضية عن االستثمار ف  ندوة افتر

عقدت الجمعية اجتماعا عي  تقنية الفيديو كونفرانس مع جمعية  
االجتماع   وترأس  روسيا،  نس  عضو  بير  الشافعي  حسن  المهندس 

من  بمشاركة كل   ، المرصيير  االعمال  رجال  جمعية  إدارة  مجلس 
ي رئيس المكتب التجاري المرصي  

وزير مفوض تجاري ياش مصطق 
 بموسكو ونيكوالي اصالنوف المستشار التجاري الروسي بمرص. 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

130&event_id=3d= 

لقاءات   3
 بروتوكولية 

9/12/2021 
 التجاري المرصي بموسكو اجتماع مع المستشار 

المستشار   مع  الزووم  عي   تنسيقيا  اجتماعا  الجمعية  عقدت 
المكتب   رئيس  مصطق   ياش  السيد  بموسكو  المرصي  التجاري 
المدير  يوسف  محمد  االستاذ  السيد  بحضور  المرصي  التجاري 
العالقات   قطاع  رئيس  يوسف  داليا  والسيدة  للجمعية  التنفيذي 

الدورة   ي 
ف  المشاركة  لبحث  االعضاء  وشئون  من    25  الدولية 
غ االقتصادي الدوىلي   FEIPSمنتدى سانت بطرسي 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

152&event_id=18d= 

/ 21/12 وفود قادمة  4
2021 

القرم جزيرة  من  وفد  مع  التعاون   -  اجتماع  مجاالت  لبحث 
بير    واالستثمار  البينية  التجارة  فرص  تعزيز  وآليات  ك  المشيى

ة المقبلة.  ي الفيى
 مرص وروسيا ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

229&event_id=7d= 

لقاءات   5
 بروتوكولية 

17/2/2022 
نس روسيا  ن  لقاء مع بت 

رئيس   سلينشينكو  أنطون  السيد  بير   ا 
اجتماع  الجمعية  عقدت 

المدير   يوسف  محمد  والسيد  روسيا"  "كل  ي 
ف  الدولية  العالقات 

الدولية   العالقات  قطاع  رئيس  يوسف  داليا  والسيدة  التنفيذي 
مشاركة  مناقشة  االجتماع  من  الهدف  وكان  االعضاء،  وشئون 

غ الدوىلي   ي منتدى سانت بطرسي 
خاصة أن مرص   2022الجمعية ف 

ف هذا المنتدى  ستكون ضيف شر

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

167&event_id=18d= 

 22/6/2022 وفود قادمة  6
انتاج   ي 

ن
ن ف ن الروس المتخصصي  اجتماع مع وفد من المصنعي 

والصناعة   الزراعة  الغراض  الثقيلة  والمعدات  االالت 
الطرق   لتعزيز  :   وانشاءات  التعاون  الجانبان فرص  حيث بحث 

اكة بير  القطاع الخاص ورجال األعمال بالبلدين  الشر

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

237&event_id=7d= 

 امريكا االتينية

ازيل  الت 
لقاءات   1

 بروتوكولية 
28/2/2022 

ازيلية ي    -  لقاء مع الغرفة التجارية العربية الت 
لبحث المشاركة ف 

ي   ي يوليو    –منتدى األعمال العرن 
ي ساو باولو ف 

ازيلي المقرر إقامته ف  الي 
مديرة    2022 ار،  باليى  ناندا  فير السيدة  من  كل  االجتماع  حرص   وقد 

بغرفة   اإلقليمية  والمكاتب  الحكومية  العربية  العالقات  التجارة 
الغرفة   لمكتب  اإلقليمي  المدير  جمال  مايكل  والسيد  ازيلية  الي 
بالقاهرة، والسيدة رانيا هجرس مدير العالقات الدولية بمكتب الغرفة  
للجمعية   التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  االستاذ  والسيد  بالقاهرة، 
  والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون االعضاء 

 بالجمعية 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

169&event_id=18d= 

 

لقاءات   2
 بروتوكولية 

6/4/2022 
مايكل جمال المدير التنفيذي للغرفة العربية  السيد / لقاء مع  
ازيلية لمناقشة اعادة تفعيل بروتوكول بير  الجمعية و الغرفة  -  الت 

لتوفير المعلومات الخاصة بالفرص التصديرية بير  الجانبير  خاصة  
مع  كسور  المير دول  تجمع  مع  الحرة  التجارة  اتفاق  وجود  ظل  ي 

ف 
ي توطيد العالقات االقتصادية بير   دول أمريكا الالتينية 

بما يساهم ف 
ة المقبل  ازيل خالل الفيى  مرص والي 

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

199&event_id=18= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=9
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=9
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=9
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=130
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=130
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=130
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=152
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=152
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=152
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=229
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=229
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=229
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=167
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=167
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=167
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=237
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=237
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=237
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=169
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=169
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=169
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=199
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=199
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=199
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ن   االرجنتي 

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات   1
 بروتوكولية 

7/9/2021 
ي مرص 

ن
 اجتماع مع المستشارة التجارية االرجنتينية ف

الجمعية   المستشار  عقدت  لوموناكو،  أالنا  السيدة  مع  ا 
 
اجتماع

فينوشيتو   لوز  ماريا  والسيدة  مرص  ي 
 
ف األرجنتير   سفارة  التجاري 

والتجارية والسيدة سهام   االقتصادية  الشؤون  المسئولة عن  ة  سكرتير
بير    التعاون  مجاالت  لمناقشة  والتجاري  االقتصادي  القسم  ي 

 
ف غاىلي 

 .  مرص واألرجنتير 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

134&event_id=18d= 

 بنما 
لقاءات   1

 بروتوكولية 
 المنطقة االقتصادية بكولون ببنما لقاء مع  رئيس  14/6/2022

اري رئيس المنطقة  ي فير
عقدت الجمعية لقاء مع السيد/ جوفان 

منير   ف  أشر  / السفير بحضور  وذلك  ببنما  بكولون  االقتصادية 
نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول أمريكا الالتينية وذلك  

ك  لبحث سبل التعاون المشيى

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

181&event_id=18d= 

 
 المكسيك

األمريكية   24/2/2022 وفود قادمة  1 التجارة  غرفة  من  وفد  مع  اجتماع 
 المكسيكية 

ي تعزيز ودفع العالقات االقتصادية والعمل  
ك ف  لبحث التعاون المشيى

بالبلدين   الخاص  القطاع  بير   ك 
المشيى التجارة واالستثمار  تنمية  عل 

االقتصادي   القسم  رئيس  فراجوسو  إدواردو  السيد  بحضور  وذلك 
اإلقليمي  المدير  مارلير  ماروكير   ي مرص، والسيدة 

المكسيك ف  بسفارة 
يذي بغرفة التجارة األمريكية المكسيكية  والسيد االستاذ محمد  التنف

التنفيذي والسيدة داليا يوسف رئيس قطاع العالقات  يوسف المدير 
كات مكسيكية   من رؤساء وممثلير  الشر

 
 الدولية بالجمعية، وعددا

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

231&event_id=7d= 

 بوليفيا 
تمثيل  1

 الجمعية 
ن مرص وبوليفيا  17/5/2022 ي اجتماع التعاون بي 

ن
 تمثيل الجمعية ف

تنسيقيا   اجتماعا  المرصية  الخارجية  وزارة  ح  عقدت  مقيى بخصوص 
ي مجال استغالل وتصنيع وتصدير  

تدشير  تعاون بير  مرص وبوليفيا ف 
ي 
ك مرصي/ بوليق  وع استثماري مشيى   مورد الليثيوم عي  إنشاء مشر

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

77&event_id=23= 

 

 دومينيكان
لقاءات   1

 بروتوكولية 
19/12 /

2021 

السيد مانويل موراليس الما سفت  جمهورية دومينيكان اجتماع مع  
 بمرص 
ي ظل 

ي الدومينيكان لجذب االستثمارات لمناقشة  ف 
 وجود مناطق حرة ف 

ي  •
ي استنادا عل سمعتة الجيدة ف 

ادخال و تصدير السيجار الدومينيكان 
 العالم

ي المجال الزراعي ) افوكادو و مانجو( •
 اهمية التكامل ف 

سياحة  • و  الشاطئية  السياحة  ي 
ف  الدوميناكية  ة  الخي  من  االستفادة 

 اليخوت 
سيناء  • جنوب  بير   المؤخاه  إتفاقية  إبرام  عل  العمل  االن  يجري 

 والتاجراسيا 
• : ي نهاية االجتماع تم االتفاق عل ما يلي
 -ف 
ي معها لتبادل االفكار •

اض  ترشيح جهه مناظرة للجمعية لعمل لقاء افيى
كةو التعرف    عل مجاالت التعاون المشيى

برودومينيكان كونكت  • إسم  تحت  ونية  االكيى المنصة  من  االستفادة 
اضية بير  رجال االعمال وقد طالبت  

ي تقوم بعمل اجتماعات افيى
التى

االستفادة   لتعظيم  وتجربتها  المنصة  تلك  عل  بالتعرف  الجمعية 
 منها. 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

151&event_id=18d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=134
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=134
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=134
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=181
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=181
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=181
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=231
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=231
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=231
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=77
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=77
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=77
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=151
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=151
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=151
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 افريقيا 

 النيجر

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

لقاءات  1
 بروتوكولية

28/9/2021 
ي النيجر   –السفت  / السيد الصالجي  لقاء مع  

ن
وذلك   سفت  مرص ف

 رئيس الجمعية رئاسة المهندس/ علي عيس لب

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

137&event_id=18d= 

 بوركينا فاسو
فاسو  31/5/2022 وفود قادمة  1 بوركينا  تجارة  غرفة  مع  السيد    -  اجتماع  برئاسة 

الوفد   تضمن  التالية    6محمدي سافادوجو  بالمجاالت  تعمل  كات  شر
التعدين،   النقل،  العقارات،  البناء،  الشمسية،  الطاقة  األسمدة، 

والغاز، البنية التحتية، البنوك، الهيدروكربون والدكتور  معدات النفط  
محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والسيدة داليا يوسف رئيس  

 قطاع العالقات الدولية و شئون االعضاء بالجمعية 

ww.eba.org.eg/Main/https://w
eventdetails.aspx?event_type_i

234&event_id=7d= 

 رواندا 
منتديات   1

 بالخارج
اتحاد  16/5/2022 من  بتنظيم  رواندا"  "مرص  أعمال  ملتفر 

المرصية محمد  حيث    –  الصناعات  الدكتور  السيد  قام 

التنفيذي   المدير  اتحاد  يوسف  من  بدعوة  الجمعية  بتمثيل 
 الصناعات 

 

 افريقيا 
لقاءات  1

ي مع الكوميسا  29/7/2021 بروتوكولية المرصي و   اجتماع تحضت  التجاري  المكتب 

ودول  مرص  بير   ي 
اض  األفيى المنتدى  أعمال  جدول  لمناقشة  بلوساكا 

  الكوميسا 

 

لقاءات  2
 بروتوكولية

29/3 /2022 

11/5 /2022 

6/2/2022 

13/4 /2022 

26/4 /2022 

30/5 /2022 

والرئيس   المؤسس  أوتشيم  إيرين  السيدة  مع  لقاءات 
   AWIEFالتنفيذي لمنتدى 

تيب الستضافة مرص لمنتدى المرأة اإلفريقية الثامن لالبتكاروريادة   لليى
الخالق عضو   عبد  نيفير   الدكتورة/  اللقاءات  هذه  رأس  وقد  األعمال 

ورئيس   الجمعية  إدارة  حرص   مجلس  وقد  المستدامة،  التنمية  لجنة 
اللقاء السيد/ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والسيدة/ داليا  
يوسف رئيس قطاع العالقات الدولية وشئون األعضاء، بغرض دعوة  
يك منظم لمنتدى المرأة اإلفريقية الثامن لالبتكار وريادة   الجمعية كشر

 األعمال الذي ستستضيفه مرص. 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

175&event_id=18d= 

ة والمتوسطة وعات الصغت   لجنة المشر
لقاءات   1

 مصغرة 
ي مع البورصة المرصية   13/9/2021  لقاء تحضت 

لإلعداد   المرصية  البورصة  مع  ي  تحضير لقاء  الجمعية  عقدت 
إلعادة  ي  األورون  والبنك  المرصية  البورصة  رئيس  مع  للندوة 

 اإلعمار والتنمية. 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

201&event_id=18id= 

لجنة  2
وعات  المشر
ة  الصغير
 والمتوسطة

28/9/2021 
البورصة  ة والمتوسطة مع  الصغت  وعات  المشر اجتماع لجنة 

ي إلعادة اإلعمار والتنمية   المرصية والبنك األورون 
المرصية  وذلك   البورصة  رئيس  فريد  محمد  الدكتور/  السيد  مع 

ة   الصغير المؤسسات  لدعم  اإلقليمي  المدير  السعدي  ريم  واألستاذة/ 
وتنمية   تمويل  مجموعة  والمتوسطة  بمرص،  ة  الصغير وعات  المشر

ي إلعادة اإلعمار والتنمية بمرص بغرض نشر الوعي بير    بالبنك األورون 
الجمعية   أعضاء  السادة  المرصي بوجه عام وخاصة  األعمال  مجتمع 
ورفع كفاءة   األعمال  تنمية  عل  وقدرتها  للبورصة  المحوري  بالدور 

آ  عل  الضوء  وإلقاء  والتنافسية  اإلنتاجية  كات  التمويل  الشر ليات 
ي إلعادة   البنك األورون  ة والمتوسطة من  الصغير وعات 

المتاحة للمشر
 اإلعمار والتنمية 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

129&event_id=3id= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=137
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=137
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=137
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=234
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=234
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=7&event_id=234
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=175
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=175
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=175
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=201
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=201
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=201
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=129
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=129
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=129
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ة والمتوسطةتابع  وعات الصغت   لجنة المشر

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

بروتوكوالت  3
 تعاون 

ن الجمعية والبورصة المرصية  28/9/2021  بروتوكول تعاون بي 
والبورصة  عيس  علي  المهندس/  برئاسة  الجمعية  قامت 

برئاسة   بروتوكول المرصية  بتوقيع  فريد صالح  محمد  الدكتور/ 
ة  الصغير وعات  المشر لجنة  اجتماع  خالل   ، الجهتير  بير   تعاون 

يوم   وتوكول 2021سبتمي     28والمتوسطة  الي  هذا  ويتضمن   ،
العمل عل نشر الوعي لدى مجتمع األعمال المرصي بوجه عام 
بالدور   المرصيير   األعمال  رجال  جمعية  أعضاء  السادة  وخاصة 

كفاءة ال ورفع  األعمال  تنمية  عل  وقدرتها  للبورصة  محوري 
تنظيم  عل  العمل  عن  فضال  والتنافسية،  اإلنتاجية  كات  الشر
ة   الصغير كات  الشر لتشجيع  للمحافظات  ميدانية  جوالت 

 والمتوسطة بتلك المحافظات عل االنضمام للبورصة. 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

27&event_id=20id= 

تمثيل  4
 الجمعية 

مشاركة المهندس/ حسن الشافعي كممثل عن   5/10/2021
ي افتتاح جلسة تداول البورصة  

ن
 الجمعية ف

ي 
ف  العالم  بورصات  بمشاركة  المرصية  البورصة  قيام  إطار  ي 

ف 
االحتفال باألسبوع العالمي للثقافة المالية الذي تنظمه البورصة 
المرصية بالتعاون مع االتحاد العالمي والمنظمة الدولية لهيئات  
بتمثيل  الشافعي  حسن  المهندس/  قام  فقد  المالية،  الرقابة 
بمقر  التداول  افتتاح جلسة  ي 

المرصيير  ف  جمعية رجال األعمال 
وزيرة   المشاط  رانيا  الدكتورة/  السيدة  البورصة، وذلك بحضور 
، والدكتور/ محمد فريد رئيس البورصة المرصية   التعاون الدوىلي

 

http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

76&event_id=23id= 

/ 24/11 ندوات  5
2021 

 للتمويل المتناىهي الصغر ندوة مع االتحاد المرصي 
برئاسة   والمتوسطة  ة  الصغير وعات  المشر لجنة  عقدت 
إدارة   مجلس  وعضو  اللجنة  رئيس  الشافعي  حسن  المهندس 
اإلتحاد   رئيس  الفقار  ذو  مت   الدكتورة  مع  إجتماعا  الجمعية 
المرصي للتمويل متناهي الصغر، بهدف إلقاء الضوء عل الدور  

ي إيصال  الذي يقوم به االتحاد المرصي ل
لتمويل متناهي الصغر ف 

الجمهورية،   مستوى  عل  يحتاجها  مواطن  لكل  الخدمة  هذه 
امج التدريبية   ي الي 

ي تتمثل ف 
ي يقدمها االتحاد والتى

والخدمات التى
البيانات  توفير  الفنية،  واإلستشارات  المعونة  المتخصصة، 
البنوك  تحفير   واألبحاث،  الدراسات  إعداد  المعلومات،  ونظم 

 ل المؤسسات، تسهيل استخدام النظم التكنولوجية عل تموي

 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

132&event_id=3d= 

 

/ 27/11 مؤتمرات  6
2021 

 ندوة البورصة للتنمية 
ومحافظة   المرصية  البورصة  مع  بالتعاون  الجمعية  نظمت 
السيد  برعاية  للتنمية"  "البورصة  بعنوان  مؤتمرا  بورسعيد 
الوزراء   مجلس  رئيس  مدبوىلي   

مصطق  المهندس/  الدكتور 
البورصة  وأهمية  الماىلي  الوعي  نشر  بهدف  بورسعيد،  بمحافظة 

كات الشر محافظات    لنمو  ي 
ف  االستثمار  لفرص  وي    ج  اليى بجانب 

لمستقبل  الدولية  المؤسسات  رؤية  واستعراض  السويس،  قناة 
والجهود  االقتصادية  اإلصالحات  ظل  ي 

ف  المرصي  االقتصاد 
ي تطوير سلسلة القيمة بالبورصة 

 المبذولة ف 

 
 
 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

47&event_id=4d= 
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http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=20&event_id=27
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http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=76
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=76
http://www.eba.org.eg/MainAr/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=76
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=132
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=132
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=132
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=4&event_id=47
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=4&event_id=47
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=4&event_id=47
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ة والمتوسطةتابع  وعات الصغت   لجنة المشر

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

ات  28/3/2022 ندوات  7 المتغت  ي ظل 
ن
ف والمتوسطة  ة  الصغت  وعات  المشر

ن الفرص والتحديات   الدولية.. نظرة للمستقبل بي 
ة والمتوسطة برئاسة المهندس/   وعات الصغير عقدت لجنة المشر
ة   الصغير وعات  "المشر بعنوان:  موسعة  ندوة  الشافعي  حسن 

ظل   ي 
 
ف بير  والمتوسطة  للمستقبل  نظرة  الدولية..  ات  المتغير

رئيس   سامي  محمد  المهندس/  بحضور  والتحديات"  الفرص 
االتحاد المرصي لمقاوىلي التشييد والبناء والدكتورة/ ماريان قلدس  
وفض   االختياري  للتحكيم  المرصي  للمركز  التنفيذي  المدير 

د الدكتورة/  الندوة  وأدارت  المرصفية،  غير  المالية  اليا  المنازعات 
بالجمعية   والمتوسطة  ة  الصغير وعات  المشر لجنة  عضو  السواح 
الدولة  رؤية  ناقشت  وقد  مرص،  بنك  عن  ممثلير   إىل  باإلضافة 
تواجه   ي 

التى التحديات  مع  التعامل  كيفية  ي 
ف  األعمال  ومجتمع 

ة وإبراز الفرص المتاحة لتذليل العقبات وفتح   وعات الصغير المشر
وعات داخليا وخا للمشر أكي   رجيا من خالل استعراض سبل آفاق 

ة والمتوسطة عل فتح ملفاتها االئتمانية   كات الصغير مساعدة الشر
ات المقدمة من بنك مرص لحصولها عل تسهيالت  وعرض الممير 

والوساطة التحكيم  بجانب  وعاتها،  مشر لنمو  حماية    بنكية  ي 
ف 

ة والمتوسطة  كات الصغير  المزايا التنافسية للشر

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

137&event_id=3d= 

 

 أخرى
 

التحالف    13/9/2021 أخرى 1 إدارة  لمجلس  األول  التمهيدي  االجتماع 
المقاومة   المجتمعات  أجل  من  المرصي  ي 

الوطتن
 للكوارث التابع لألمم المتحدة 

من   للحد  المتحدة  األمم  مكتب  مع  ا  اجتماع  الجمعية  عقدت 
السيد  برئاسة  العربية(  للدول  اإلقليمي  )المكتب  الكوارث  مخاطر 

أيض االجتماع  اللمعي كما حرص  مع  عادل  أريز مرص،  أعضاء شبكة   
 
ا

العربية   للدول  اإلقليمي  المكتب  رئيس  ي 
موهنتى سوجيت  السيد 

مرنة   أعمال  وتعزيز  بناء  مناقشة كيفية  االجتماع كان  من  والهدف 
وأفضل   المعلومات  إىل  الوصول  توفير  خالل  من  ومزدهرة 
ي  
ف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  دمج  وآليات  واألدوات  الممارسات 

اتيجيات واإلدارة و كذلك كيفية العمل  األعمال التج ي االسيى
ارية و ف 

نطاق   الوعي عل  زيادة  بيئة عل   و خلق  الخاص  للقطاع  أوسع 
 مواتية  لتنفيذ إطار سنداي. 

https://www.eba.org.eg/Main/
etails.aspx?event_type_ieventd

7&event_id=21d= 

 26/9/2021 أخرى 2
أجل   من  المرصية  الوطنية  الشبكة  إدارة  مجلس  اجتماع 

 ARISEالمجتمعات المقاومة للكوارث التابع لألمم المتحدة 
أجل  من  المرصية  الوطنية  الشبكة  إدارة  مجلس  اجتماع  عقد 

المتحدة   لألمم  التابع  للكوارث  المقاومة  ،  ARISEالمجتمعات 
برئاسة األستاذ/ عادل اللمعي رئيس مجلس إدارة الشبكة ، وقد  

 :  تم خالل االجتماع مناقشة مايلي

المخاطر   • من  للحد  المرصية  الشبكة  بير   التعاون  أوجه  بحث 
مع كل من جامعة عير  شمس وجامعة   ARISE Egyptوالكوارث 

تلك   مع  تعاون  بروتوكوالت  لديها  الجمعية  أن  حيث  القاهرة 
 الجامعتير  يمكن االستفادة منهم

خطط   • وضع  بأهمية  التوعية  بهدف  تعريفية  ندوت  عقد 
لكوارث وكيفية إدارة األزمات بشكل  مستقبلية للحد من مخاطر ا 

 علمي 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

8&event_id=21d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=137
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=3&event_id=137
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https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=7
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=7
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=8
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=8
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=8
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 تابع .... أخرى

نوع  م
 الحدث 

 التاريــــخ 
 اسم الحدث 

 اللينك 

خطط   •    وضع  و كيفية  المرونة  عن  متكاملة   تدريبية  برامج  تقديم 
ي الحكومة  

 للحد من مخاطر الكوارث لموظق 

تحديد لقاء مع إدارة األزمات و الكوارث و الحد من المخاطر بمركز   •
الوزراء لعقد ندوة تعريفية   القرار بمجلس  إتخاذ  المعلومات و دعم 
ادارة   و  المخاطر  من  للحد  المرصية   الوطنية  اتيجية  االسيى عن 
الوطنية   الشبكة  مع  التنسيق   و  للتعاون  آليات  وضع  و  االزمات 

 قبل حفل اطالق الشبكة.  ARISE Egypt Networkالمرصية 

ة   • وعات الصغير :المشر تحديد أولويات الشبكة وهي كالتاىلي
  -الزراعة–اإلستثمار وخاصة الصناعي  -البنية التحتية  -والمتوسطة  

 الصحة 
 الفكرة علي مجتمع  

ي نشر
 
وضع خطة ترويجية للشبكة للبدء ف

 األعمال المرصي 

األماراتي • الشبكة  رئيس  مع  إجتماع  المقاومة  عقد  للمجتمعات  ة 
الرؤي    ARISE  UAE Networkللكوارث   تبادل  بهدف  وذلك 

ك بير  الشبكة المرصية واإلمارتية بهدف  
ووضع آلية للتعاون المشيى

 تكوين شبكة عربية للمجتمعات المقاومة للكوارث 

ال    • مبادئ  وخاصة    UNDRRعرض  والمصانع  كات  الشر عل 
ة و متناهية الصغر   المتوسطه والصغير

ذات   الحكومية  الجهات  كافة  مع  والتنسيق  التواصل  أهمية 
ي تنفيذ الخطة الوطنية 

 اإلختصاص لمساعدتهم ف 

 

تمثيل  3
 الجمعية 

عن   11/10/2021 المنبثقة  األسواق  إل  للنفاذ  الفرعية  اللجنة  اجتماع 
 اللجنة القومية العليا 

ي اجتماع اللجنة  
تمثيل المهندس/ مصطق  النجاري للجمعية ف 

العليا   القومية  اللجنة  عن  المنبثقة  األسواق  إىل  للنفاذ  الفرعية 
عل   المطروحة  الزراعة  لموضوعات  الحاىلي  الموقف  لمناقشة 

 مائدة المشاورات حاليا بمنظمة التجارة العالمية 

www.eba.org.eg/MainArhttp://
eventdetails.aspx?event_type_/

79&event_id=23id= 

 25/10/2021 أخرى 4
للكوارث  المقاومة  للمجتمعات  الخاص  القطاع  تحالف    إطالق 
 بالتعاون مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بجنيف 

حفل   الجمعية  للمجتمعات  نظمت  الخاص  القطاع  تحالف  اطالق 
الجمعية    رئيس  عيسي  علي  المهندس  برئاسة  للكوارث  المقاومة 
اللمعي رئيس الشبكة والسيد المهندس حسام  وبحضور السيد عادل 
الدين   مجد  المهندس  والسيد  للشبكة  المشارك  الرئيس  الجمل 
 من أعضاء مجلس إد

 
الوي عضو مجلس إدارة الجمعية وعددا ارة المي  

  ، ي ي الوطن العرن 
شبكة أرايز ايجيبت، وهي الشبكة الثانية من نوعها ف 

األعمال  ومنظمات  الخاص  القطاع  اك  إشر ي 
ف  ا  محوري  ا  دور  وستلعب 

الكوارث   مواجهة  ي 
ف  واالفريقية  العربية  الدول  ي 

ف  الحكومية  غير 
المخاطر   من  كثير  من   

 
حاليا العالم  يشهده  ما  ظل  ي 

ف  واألزمات 
والك أداء  واألزمات   عل 

 
تؤثر سلبا أن  من شأنها  ي 

والتى الطبيعية  وارث 
العلمي   باألسلوب  لمواجهتها   

 
مستعدا يكن  لم  إن  الخاص  القطاع 

التحديات   تلك  لمواجهة  المدروسة  والقرارات  اإلستباقية  والخطط 
كات والمنظمات، وأكد   اتها عل الشر بأكي  قدر من المرونة لتقليل تأثير

مع المنظمات الدولية المختلفة سيكون    أن تبادل افضل الممارسات 
 و قوة. 

 
ي لخلق مجتمع اعمال مرصي أكير صمودا  له أكي  االثر االيجان 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

10t_id=&even21d= 

 16/11/2021 أخرى 5
Meeting of Arise Network Leads 

قام السيد المهندس/ حسام الجمل، الرئيس المشارك لتحالف األمم 
بتمثيل   ، للكوارث  المقاومة  للمجتمعات  الخاص  للقطاع  المتحدة 

شبكة    ARISEشبكة   قادة  خالل حضوراجتماع  لمناقشة    Ariseمن 
لعام   الشبكة    2021التقريرالسنوي  قادة  بير   المشاركة  ولتعزيز 

 واألعضاء 

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

12&event_id=21= 
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 تابع .... أخرى

نوع  م
 الحدث 

 اللينك  اسم الحدث  التاريــــخ 

 11/4/2022 أخرى 6
ي الريز ايجيبت 

ن
 اجتماع مجلس االدارة الثان

ي لتحالف القطاع الخاص  
عقدت الجمعية اجتماع مجلس االدارة الثان 

لمواجهة   ايجيبت«  »ارايز  بمرص  للكوارث  المقاومة  للمجتمعات 
األزمات والحد من الكوارث برئاسة السيد/ عادل اللمع عضو مجلس  

 ير  و رئيس الشبكة.  إدارة جمعية رجال األعمال المرصي 
عل   تعمل  المخاطر    4الشبكة  وحرص  دراسة   : وهي  رئيسية  محاور 

ي مرص  
 
ف والمتوسطة  ة  الصغير وعات  المشر قطاع  لها  يتعرض  قد  ي 

التى
تواجه   ي 

التى بالتحديات  عمل  ورقة  إلعداد  والكوارث  األزمات  وقت 
 إىل  

 
ة والمتوسطة والمخاطر المحتملة استنادا كات الصغير تجارب الشر

ة   الصغير وعات  المشر لجنة  مع  بالتعاون  األعضاء  الدول  من  العديد 
يتعلق  ي 

الثان  المحور   . المرصيير  األعمال  رجال  بجمعية  والمتوسطة 
بقطاع البنية التحتية حيث ستعمل الشبكة علي دراسة تجارب الدول  
الطبيعية،   األخطار  ضد  المرنة  التحتية  البنية  علي  المحافظة  ي 

 
ف

المستدامة، واالطالع وتشجيع االست اء والمدن  الخرص  ي 
المبان  ي 

 
ثمار ف

ي  
 
ف الخاص  والقطاع  الحكومي  المستوي  علي  الدولية  الخطط  عل 
أهمية   من  يمثله  لما  واالنشاءات  التحتية  البنية  قطاع  عل  الحفاظ 

ي تحقيق رؤية مرص  
ي للدولة ف  للتنمية المستدامة، كما تم    2030كي 

ي إنشاء لجن
ة عقارية بمبادرة من تحالف االمارات  مناقشة المشاركة ف 

العقارات   صناعة  اء  خي  بير   للجمع  للكوارث  المقاومة  للمجتمعات 
لتصبح   العقارية  للمرونة  ومعايير أداة  تطوير  وتسهيل  دعم  بغرض 
ات  المؤشر من  مجموعة  و  إرشادات  توفير  بهدف  للمخاطر  مقاومة 

ي من شأنها تسهيل التحول من إدارة مخاطر ا 
لكوارث إىل الواضحة التى

الحد من مخاطر الكوارث لكل من المنظم والجهات الفاعلة األخرى  
ي ذلك المستثمرين والمطورين. 

ي مجال العقارات بما ف 
 ذات الصلة ف 

https://www.eba.org.eg/Main/
eventdetails.aspx?event_type_i

  11&event_id=21d= 

مؤتمر   7
ي 
 صحق 

10/5/2022 
ي لإلعالن عن مؤتمر  

 AWIEFمؤتمر صحفن
 ، ن المرصيي  األعمال  رجال  وجمعية   ، الدولي التعاون  وزارة  عقدت 
عن   لإلعالن   ، الدولي التعاون  وزارة  بمقر  وذلك  ا، 

صحفي  ا  مؤتمر 
لريادة   ي 

األفريفر المنتدى  من  الثامنة  النسخة  مرص  استضافة 
وذلك خالل   للسيدات،  واالبتكار  ال  27-26األعمال  مقبل، سبتمت  

ي منطقة شمال أفريقيا 
ن
 وتعد مرص أول دولة تستضيف المنتدى ف

 
http://www.eba.org.eg/MainAr
eventdetails.aspx?event_type_/

7&event_id=16id= 

 

تمثيل  8
 الجمعية 

25/5/2022 
لـ  إ تابع  اجتماع  ي 

ن
ف بعنوان   Global Trade Mattersلقاء كلمة 

The enhancing of the qualified industrial zones 
ي  
ن
ف الجمعية  بتمثيل  التنفيذي  المدير  يوسف  محمد  الدكتور  قام 
كلمة   إلقاء  خالل  من  المؤهلة  الصناعية  المناطق  تطوير  مؤتمر 

كة   Global Trade Matters خالل المؤتمر الذي نظمته شر

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

78&event_id=23= 

 

 25/5/2022 أخرى 9
 الدورة السابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث  

ي جلسة  
ن
 Building a Betterمشاركة المهندس/ حسام الجمل ف

Future: Investing in Resilient  infrastructure for All  
مؤتمر     seventh session of the Global Platformخالل 
for Disaster   - Risk Reduction (GP2022) 

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

13&event_id=21= 

 2/12/2021 ارايز  10
 Ariseبخصوص   Camilloلقاء مع  

ومجاالت   اإلدارة  مجلس  ألعضاء  العمل  خطة  إعداد  لمناقشة 
 -ضيافة    -سياحة    -المرونة العقارية    -البنية التحتية    -االهتمام:  

ة والمتوسطة  كات الصغت  ن -استثمار -الشر   .تأمي 

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

191&event_id=18= 

 

لقاءات   11
صحفية  
 وتليفزيونية 

10/3/2022 
نت مع    Conseil Francais des Investisseursمقابلة عت  اإلنتر

en Afrique  -    التنفيذي المدير  يوسف  محمد  السيد/  قام 
الفرنىسي  المجلس  مع  نت  اإلنتر عت   مقابلة  بعمل  للجمعية 

ي أفريقيا
ن
 Conseil Francais des Investisseursللمستثمرين ف
en Afrique  األعمال رجال  بجمعية  بالتعريف  اللقاء  بدأ  وقد   ،

، وتطورها منذ تأسيسها، والدور الهام للغاية الذي تلعبه   ن المرصيي 
ي القطاع الخاص المرصي 

ن
 اليوم ف

www.eba.org.eg/Main//https:/
eventdetails.aspx?event_type_i

5&event_id=17d= 

https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=11
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=11
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=21&event_id=11
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=78
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=78
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=23&event_id=78
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=191
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=191
http://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=18&event_id=191
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=17&event_id=5
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=17&event_id=5
https://www.eba.org.eg/Main/eventdetails.aspx?event_type_id=17&event_id=5
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ي عام  
ن
ي وقعت عليها الجمعية ف

 2022/ 2021االتفاقيات التر

 م.  سم المذكرة إ البلد التاريــــخ 

28/9/2021 
 .1 بروتوكول تعاون بير  الجمعية والبورصة المرصية 

اير   2022في 
 اذربيجان 

مذكرة تفاهم بير  الجمعية و مؤسسة تروي    ج الصادرات و توقيع 
 االستثمار بجمهورية اذربيجان

2. 

2/3/2022 
نس جروبتوقيع    .3 مذكرة تفاهم بير  الجمعية وأكسفورد بير 

21/3/2022 
 المانيا

ق  توقيع مذكرة تفاهم بير  الجمعية و المؤسسة االلمانية للشر
 االوسط

4. 

 
 
 

 

 
 
 

ة من   2022يونيو  30إل  2021يوليو  1بيان بالفرص خالل الفتر

 دولة 
فرص 
 تصديرية 

فرص 
ادية   إستت 

معلومات 
وتقارير 
 ومطبوعات 

معارض  
ومؤتمرات  
وندوات  

 ولقاءات ثنائية 

إستثمارات  
اكات   و شر

 مناقصات 
اإلجمالي 
 الكىلي 

 10    4 6     محىلي 

 118 17 3  7 3  88 دول عربية 

 61 20 1 10 4   26 دول إفريقية 

 29 3 1 2 7  16 دول أسيوية 

 91 2 4 2 2 1 80 دول أوروبية 

ن   10 1  1 3  5 األمريكتي 

 319 43 9 26 25 1 215 االجمالي 

        


