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 الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال
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 الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال

 

 

 

 4 دراةكلمة رئيس مجلس ال 

 5 كلمة نائب رئيس مجلس الدارة

 6 كلمة رئيس لجنة االعالم

ملتقى االعامل املرصى زيارة العمل للبنان ونتائج 

 اللبناين الرابع 

9:15 

 

 16:18 لقاء معاىل وزير املالية 

 19:21 املؤمتر الصحفى مللتقى االعامل املرصى اللبناين الرابع

 22:24 أنشطة لجنة املرأة 

لقاء رئيس هيئة االستثامر ورئيس هيئة التنمية 

 الصناعية 

25:27 

 28:32 تنظيم امللتقى الثقايف املرصى اللبناين الثاىن 

 33 لجنة جديدة للصناعة بـ"الجمعية

 34:36 لقاء رئيس هيئة تنمية الصادرات 

 37:39 .العامة لالستثامر الهيئةوفد الجمعية يزور

 40 .سحور رجال األعامل املرصينيىف  تشارك الجمعية

 41:42 .حفل السحور السنوي للجمعية

 مع بحث سبل التعاون املشرتكي الدارة وفد مجلس

 . مرص يف السفارة اللبنانية

43 

 44:46 .حوافز لالستثامر الرياىضبتطالب  الجمعية

  

  

  

  

  

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 فوزى  هللا فتح. م

 اإلدارة مجلس رئيس

 حدرج فؤاد

 اإلدارة مجلس رئيس نائب

 شعراوى  نجاد. د

 الصندوق  أمين

 الزهيرى  عالء

 العام األمين
 الموارد تنمية لجنةرئيس 

 الغزالى زينب. د

 اإلدارة مجلس عضو

 المرأه  لجنة رئيس

 شاتيال عدنان

 اإلدارة مجلس عضو

 زنتوت مروان

 اإلدارة مجلس عضو

 االقتصادية العالقات لجنة رئيس
 اللبنانية المصرية

 المصرى  محمد

 اإلدارة مجلس عضو

 السياحة لجنة رئيس

 بلبع عمر

 اإلدارة مجلس عضو

 واإلعالم العالقات لجنة رئيس

 طيبة احمد

 اإلدارة مجلس عضو

 خليفة كريم

 اإلدارة مجلس عضو

 

 تحريرية مواد إرسال خالل من المجلة فى المشاركة إلى االعضاء السادة الجمعية تدعو 
 العالقات تفعيل حول ومقترحاتكم آرائكم الجمعية بنشر ترحب كما وأعمالهم،أنشطتهم  عن

 .اللبنانية المصرية

 

 عمرو فايد              مجدى عزمى                سعيد االطروش             
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 املرصية الجمعية اعضاء االعزاء والسادة السيدات

 األعامل لرجال اللبنانية

 .بخري وانتم عام كل
  نبدأ 

 
  معدد 

 
  ع مد 

 
 نقددو  مدد  كد  فدد  و لتوفيد   لسددأ   وجد  عدد  فيدد  هللا نسدل  جأيددأ 

  لعربي و لوطن لبن ن ف   شق ؤن  ولص لح مصر  لغ لية بلأن  لخأمة ب 

 مصدددددددر فددددددد  و الجتم عيددددددة  القتصددددددد  ية  ملتغيددددددد    مددددددن  لكثيددددددد  شددددددد أ ع مدددددد  2018

 وو صدددددددل   لعربيدددددددة  لبلدددددددأ ن بعددددددد  فددددددد   لسي سدددددددية  ألوضددددددد   بخددددددد   و ملنطقددددددة

 وعمدد  لبند ن فدد   ألشدق   مد   رحدد  آفد   فدت   جدد  مدن  لعمد  فدد   ورهد   لجمعيدة

   لتج ري   لتع ون  ف  طفرة

 و السدثثم رةة  القتصد  ية  لع قد   تحسدين خأمدة فد   لكثي   لج و  من بذلتم 

 و لسددد    لبلددأين بكدد   ألعمددد   ملجتمدد   كبدد  تحفيددد  خدد   مددن ولبنددد ن مصددر بددين

  هدأ   تحقيد  فد  تسد م وبيد و   لقد هرة حكدومي  بدين  لتند مم من ح لة اليج  

 للقطد    ملحفد    تدوفي  علد  و لعمد  بد  سدييل   فد   لعقبد   ك فدة بإز لة  لتنمية

 .ب لبلأين  لقط ع   ك فة ف   لخ ص

  لر بددد   للبنددد ني  ملصدددري   مللتقدددي بإنعقددد   2018 عددد    ملدددوقرة جمعيدددتكم  ختتمددد 

  ملب حثددد   إلجدددر   فرصدددة ونعتبددد    ةللغ يددد وم دددم  صدددحي  توقيددد  فددد  جددد   ببيددد و 

  و لعمدددد 
 
 ل سددددثثم ر  رحدددد  آفدددد   إيجدددد    جدددد  مددددن خدددد ص وقطدددد    حكومدددد   معدددد 

  و   بدد    ومدد   ألخدد  علدد   لبلددأين بددين  لبينيددة  لتجدد رة م مددة وتسدد ي   ملشددك  

 . لعمو  عل  و الفرةقية  لعربية  ملنطقة

  للبند ني  ملصدري  و لتك مد   لتعد ون  مدن م ةدأ تحقيد  2019 ع   ف  طموح تن  إن

  لت رةخيددة  لع قدد   فددبخ    لو ضددحة   أل و   مددن  لعأيددأ تددأعم   طموحدد  

  لثقدددد ف   إلرث إلدددد  ب إلضدددد فة  لدددد من عبدددد   ملو قدددد  فدددد   لو ضددددح و لتو فدددد   لطيبددددة

 جددد   مدددأني  ومجتمددد  وتجددد ري  صدددن    خددد ص قطددد   فلدددأين   ملشدددك   و لحضددد ري 

 إيص    لبلأين ف   عم   كمجتم  إذ  وعلين  و لتب      لتع ون  من مل ةأ ويعم 

 تخدددددأ   هدددددأ   مدددددن إليددددد  نصدددددبو مددددد  تحقيددددد  علددددد  للعمددددد  حكوم تنددددد  إلددددد  رسددددد لتن 

 .و للبن ني  ملصري  و لشع   القتص  

 نحدددو بو جبددد   لبلدددأين مدددن كددد  فددد   ملسدددوولون  يقدددو   ن  الهميدددة مدددن  نددد  و عتقدددأ

 مدددن بددد  فقددد   هدددذ  لددد  . حل ددد  علدد  و لعمددد  معوقددد   أليدددة جذرةدددة حلدددو    يجدد  

   مل م
 
 علد  للعمد   لصدنأو   خد ر  ب فكد ر  لر بد   ملدوتمر توصدي   تك جم  ن  يض 

 .بينن  فيم  و السثثم ر  لتج رة تنمية

 مدددن  لعأيددأ مصدددر فدد   للبندد نيون  و ملسدددثثمرون  للبن نيددة  لشدددرك   حققدد  فلقددأ

 وفدد   لصددن عة  لقط عدد   ف  مختلدد  فدد  كبيدد ة نجدد   قصدد  ولددأم م  لنج حدد  

 يمكدددن مددد  وهدددو و مل بددد  و ملنسدددوج   و لبنددد    لثشددد يأ وقطددد    ملصدددرف   لقطددد  

  ملشدروع   مدن  لعأيدأ فد  و عدأة فدرص  آلن لدأم   مصدر و ن خ صدة علي   لبن  

 مددأن مددن جأيددأة مأينددة ٢٠ تطددوةر يددتم حيدد   لقوميددة  ملشددروع   فدد  وبدد ألخ 

 .٢٠٣٠ ف  نسمة مليون  ٣٠ حو ل  لتوطين  لر ب   لجي 

  ملصددددددددددددددددددددددددرةة  لحكومددددددددددددددددددددددددة إن

  لسدددددددددددنو   خددددددددددد    نجددددددددددد  

 مددددددددددددددددددددن  لعأيددددددددددددددددددددأ  مل ضددددددددددددددددددددية

 حدو ف  منحد   لي   لقو نين

 لددددددددددددددددرؤو  مسددددددددددددددددبوقة ميدددددددددددددددد 

 زةددددددددددد  ة  جددددددددددد  مدددددددددددن  ألمددددددددددو  

 فددددددددرص وفددددددددت   السددددددددثثم ر  

 وتع ةدددددددددددددددددد  جأيددددددددددددددددددأة عمدددددددددددددددددد 

  ملصدددددددددددري   ملندددددددددددت  تن فسدددددددددددية

 . لتصأير فيلسو  

 

 هندد    لسددي ،    ملجدد   وفدد 

 مصدددر بدددين ملددد  جيدددأ موشدددر وهدددو  لبلدددأين  بدددين  لسدددي ،   لتبددد    فددد  ملحدددو  نمدددو

 جأيددددأة رؤةددددة صددددي مة مددددن تمكندددد   لدددد من عبدددد  تمتددددأ مشددددك كة قو سددددم مددددن ولبندددد ن

 حجدددم وفددد   السددثثم ر   حجدددم فددد  طفددرة إحدددأ ث شدددل    مددن تقليأيدددة ميدد  و  و  

 . لبلأين بين  لتج ري   لتب   

 

 هددددذ  لددددأعم ع مدددد  ٢٦ ومنددددذ تعمدددد   ألعمدددد   لرجدددد    للبن نيددددة  ملصددددرةة و لجمعيددددة

  تعتبددد  و خدددوة و  ع قددد   مدددن ولبنددد ن مصدددر بدددين مددد  بدددلن وندددومن  ل دددأ 
 
 نموذجددد 

 ق بلدددددة توصدددددي   إلددددد  نصددددد   مللتقىدددددلن هدددددذ  خددددد   مدددددن ونو . لدددددأو   بدددددين يحتدددددذ 

 .للتطبي 

  لتعد ون  ملد   عم ف   السثثم ر وزةرة نصر سحر  لأكتورة إل  ب لشكر ونتقأ 

  لسي سدددية  لقيددد  ة بإهتمددد   يحظددد  و لدددذ   لصدددن    و لتك مددد   للبنددد ني  ملصدددري 

 مسدي تن  فد  رئ سديون    عمون  هوال  ك   القتص  ية و ملجموعة  لوزر   ومجل 

 .ولبن ن مصر بين  القتص  ية للع ق    فض  و ق  نحو

 وجدو  ظد  فد   لبلدأين بدين  القتصد  ي  مللد   عم ف   لأبلوم سية  ور  ننس ى وال

 سدفي   لحلبد  علد  و لسدفي  بيد و   فد  مصدر سدفي   لنج ري  ن ة   لسفي  سع  ة

  مصددددر فدددد  لبندددد ن
 
  ملصددددري   لتجدددد ري   لتمثيدددد  ملكتدددد  و لحيددددوي   مل ددددم  لددددأور  و يضدددد 

  وهبة منى  لنشيطة  لأكتورة بقي  ة  لعم  وفرة  بي و  ف  مصر بسف رة

  نصددد   ن 2019 فددد  و تمندددى
 
 نقددد   لتفعيددد  موحدددأة ورؤةدددة جأيدددأة صددديغة إلددد  معددد 

  لتجددد ري   لتبددد    حجدددم زةدد  ة علددد  و لعمددد   للبنددد ني  ملصددري   القتصددد   فددد   لقددوة

  .من    لع ئأ وتعظيم وتع ة ه   ملشك كة و السثثم ر  

 

  الدارة مجلس رئيس                          

 م .فتح الله فوز ي                          
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 ،،، كل عام وانتم بخير 
 و لطموحددد    آلمدد   بكددد   ملسددتقب  إلددد  نتطلدد   لجأيدددأ  لعدد   إشدددر قة مدد 

  لبندددددددد    عمددددددد   مدددددددن جأيدددددددأة آفدددددددد   نحدددددددو و النطددددددد    ألهدددددددأ   لتحقيددددددد 

 . التج ه   ك  ف   لوطن تظل   لخي  بش ئر  ن خ صة و لتنمية

 

 
 
  ع مدددد 

 
  ألعمدددد   مجتمدددد   مدددد   جأيددددأة وتحددددأي    كبدددد  وطموحدددد   جأيددددأ 

  لتوصددددي   وترجمددددة  كبدددد  تعدددد ون  إلددد  2019 فدددد  نتطلدددد  و للبندددد ني   ملصدددري 

 مدددددن ولعددددد  2018  ملنصدددددر   لعددددد   فددددد   ملدددددوقرة جمعدددددتكم ب ددددد  خرجددددد   ليدددددى

 . فرةقي   ج  من  للبن ني  ملصري   لصن     لتك م   برزه 

 

 نشددلا   ومنددذ  ألعمدد   لرجدد    للبن نيددة  ملصددرةة  لجمعيددة ك ندد  مدد  و  ئمدد 

 و لثق فددددة و السددددثثم ر  لتجدددد رة ملدددد  فددد  و لف علددددة  ملبدددد  رة هدددد  1992 عددد  

 .ولبن ن مصر  لكبي ين  لبلأين بين  يض 

 

  26 مددن  كثد 
 
 علدد  ترجمدد   ليدد   لنج حدد   مددن  لكثيدد  خ ل دد  حققندد  ع مدد 

 . مل مة  الرق   من ع لم ف   لو ق   رض

 

 مدددد   لددددرمم علدددد  لبندددد ن  ن هددددو نظددددري  وج ددددة مددددن  ألهددددم  لددددرقم يبقدددد  ولكددددن

 مصدر فد   ملسدثثمرة  لدأو    هدم مدن  صدبح     د  إال تحدأي   من تو ج  

 . لأني     ف   ملسثثمرة  لعربية  لأو   بين من  لر بعة  ملرتبة بلغ  حيى

 

  حكومددددددددة للجميددددددد  معلدددددددو   مدددددددر وهدددددددو
 
  ن و ضددددددددحة  اللدددددددة  ول دددددددذ  وشدددددددعب 

   للبندددددددد نيين  ملسددددددددثثمرةن
 
  لرسدددددددد    ملسددددددددتوي  علدددددددد  مصددددددددر فدددددددد  ب ددددددددم مرحبدددددددد 

 .و لشعب 

 مددددد  وب لتعددددد ون   لتنفيذيددددة وإ  را ددددد  إ  را دددد  مجلددددد  خدددد   مدددددن و لجمعيددددة

 تعمد   لتجد ري  و لتمثيد  ب لقد هرة لبند ن وسدف رة بيد و  ف  مصر سف رتي

  لتجدددددددددد ري   لتبددددددددد    حجددددددددددم وزةددددددددد  ة  السددددددددددثثم ر   هدددددددددذ  مضدددددددددد عفة علددددددددد 

 . ل من عب  لجذور   لض رب و الجتم     لثق ف   لتع ون  ف  و الستمر ر

 

 
 
 مددن  كثدد  ولبندد ن مصددر بددين  لتجدد رة حجددم وصدد   لرسددمية للتقدد رةر وطبقدد 

 4 مصددددددددر فدددددددد   للبن نيددددددددة  السددددددددثثم ر   حجددددددددم وبلغدددددددد   والر  مليددددددددون  800

  1400 عدددددددددأ  فددددددددد   والر مليددددددددد ر  
 
  لبندددددددددو  قط عددددددددد   فددددددددد  تك كددددددددد  مشدددددددددروع 

 . و ل ر عة  لغذ ئية و لصن ع   و لنسي  و لغ    و مل ب  و لتلمين

 

 هددددددو و ملسددددددتأ مة  لشدددددد ملة  لتنميددددددة لتحقيدددددد   لطرةدددددد   ن  عتقدددددد  ي وفدددددد 

 و ملنهدددددد   لفندددددد  لتددددددأرة و  بدددددد لتعليم و الهتمدددددد   و إلبددددددأ    البتكدددددد ر تشدددددجي 

  تخددرة  علدد  و لعمدد 
 
  جددي 

 
 علدد  قدد  ر  ألعمدد   ورجدد    لشددب ب مددن جأيددأ 

 . لف ر   صن 

 

 فدددددددددددددددد  لحكوم تندددددددددددددددد  رسدددددددددددددددد لي 

 فدد  نبددأ   ن عليندد   ندد  2019

 و لعشددددرون  لو حددددأ  لقددددرن 

 طرةدددددددددد  خرةطددددددددددة رسددددددددددم فدددددددددد 

 لنكددددددددددددددون  و ضددددددددددددددحة ورؤةددددددددددددددة

 فدددددددددددددددددددد  وفدددددددددددددددددددد علين مددددددددددددددددددددو رةن

 . لع ملي  القتص  

 

  ن سدددد  ة يدددد   ألو ن آن لقددددأ

 لندددددد  يكددددددون  و ن  لخدددددد ر  مددددددن  لتكنولوجيدددددد  و سددددددتي     السدددددد     ر    نخلدددددد 

 
 
  القتصدد  ي   فدد   ألو    ملددتحكم  صددبح   ليدد   إلبتكدد ر صددن عة مددن نصدد ب 

 . لع ملية

 

  القتصدد  ي   مددن ومي هدد  هدد  تددن ح لددم  الوروبيددة  لددأو    ن  ملعددرو  ومددن

 و إلبدددددأ    البتكددددد ر  عيدددددن م نصددددد  وضدددددعو  مددددد  بعدددددأ إال  لعددددد لم فددددد   لن جحدددددة

 
 
 رو  مددددددددر  علدددددددد  و ملعلمددددددددين و لعلمددددددد    لشددددددددب ب بثشددددددددجي  وقدددددددد مو  هدددددددأف 

 و لدددددن    لشدددددب ب بدددددين  لحدددددر   لعمددددد  نحدددددو وتشدددددجيع م و إلبدددددأ    إلبتكددددد ر

 مددددددن  ملجتمدددددد   طددددددر   جميدددددد  تحقيق دددددد  علدددددد  تعمدددددد  و سددددددك  تيجية ك ددددددأ 

 . ملأني و ملجتم   ألعم   ومنظم    لحكومة

 

 فددد  معنددد   لعربيدددة  لحكومددد   جميددد  وتكدددون  تحقيق ددد  علددد  نعمددد   ن و تمنددد 

 و لضدم نة و لنمدو  لتنميدة لتحقيد   لصدحي   لطرةد  بإعتب ر   التج   هذ 

 .ع مة بصفة  لعربي للشب ب عم  فرص لتوفي   الس سية

 

 فدددددد  ر ئددددددأة عربيددددددة نمدددددد ذ  مددددددن نددددددر   مدددددد  و لددددددألي  مسددددددتحيلة ل سدددددد   مل مددددددة

 و لعلدددددددو  و ل نأسدددددددة  لتكنولوجيددددددد  مجددددددد ال  فددددددد   لحيددددددد   مجددددددد ال  مختلددددددد 

  لع مليدددة إلددد  تصددد   ن  سدددتط ع  شدددرك    لعربدددي  لدددوطن فددد  ولدددأين  ومي هددد 

  لسي سدية  إلر  ة تدوفر بشدر  ممكندة      إال صعبة ك ن  و ن ف مل مة إذ 

 سددديجع  ممددد   التجددد   ل دددذ  و لشدددعوب  العددد   و عدددم  لحكوميدددة و لقن عدددة

   ملسدددددتحي  هللا بدددددإذن
 
 ملصددددددر  فضددددد   لقددددد     ن قن عددددددة علددددد  ونحدددددن ممكندددددد 

 ..هللا ش    ن  لعربية  المة ولجمي  ولبن ن

 

 حدرج فؤاد

 الدارة مجلس رئيس نائب               
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 رئييييي   لزمالئييييي  والتقيييييدي   الشييييي    كيييييل الجدييييييد العيييييام بدايييييي  فييييي 

 مييييي  قيييييدم   ميييييا علييييي  االداري  والجهيييييا   اإلدارة مجلييييي  وأعضيييييا 

 ملم سيي  نجاحيا  تحقيي  فيي  الطيي  األثي   لهييا كاني  مجهي دا 

 بهيييييييييا نلتقييييييييي  التييييييييي  الشخصييييييييييا  وأختييييييييييار  النيييييييييدوا  فييييييييي  سييييييييي ا 

 التيي  أو  الجمعييي  نظمتهييا التيي  املييمتم   إليي  باالضييا   واملسييل لي 

 ال ابي  اللبنياي  املصي ي  األعميا  ملتقي  وباألخص  يها شارك 

 .2018 ن  مبر   ف  بيرو  اللبناني  بالعاصم  عقد الذى

   وع مددد   ملسدددتوة   ك فدددة علددد  للجمعيدددة ب لنج حددد   ملددد   مضددد   ع مددد 

 فددد  مشدددو رن  سدددنكلم وهللا وبدددلذن كبيددد ة   وآمددد ال طموحددد   كلددد    جأيدددأ 

   ألعمدددددد   لرجدددددد    للبن نيددددددة  ملصددددددرةة  لجمعيدددددة
 
  كجسددددددر 

 
 وحجددددددر مت ندددددد 

 .ولبن ن مصر بين  لع ق   تنمية ف  قوي   س  

 فدد  و لتددل ي   لعطدد   فدد  مسددتمرة م ز لدد   ليددى ب لجمعيددة ع ددأن  هددو كمدد 

   ملستوة   جمي  عل   لع ق   جع 
 
  لدأو   بين بي  يحتذي نموذج 

 . لعربية

  ليدددددددى  الس سدددددددي    هدددددددم مدددددددن وبيددددددد و   لقددددددد هرة بدددددددين  لدددددددأ ئم  لتو فددددددد 

 و العددددددد    لثق فدددددددة فددددددد   لطيبدددددددة  لع قددددددد   مدددددددن طوةددددددد  تددددددد رة  يدددددددأعم  

 وزر عدددة وصدددن عة سدددي حة مدددن فروعددد  جميددد  فددد  و القتصددد   و لفندددون 

 .ومي ه 

 مصدددر بدددين و لثق فيدددة  القتصددد  ية  لع قددد   تددد رة  فددد  كثيددد ة محطددد  

   ع مدددددددد  26 مددددددددن  كثددددددد  مددددددددأي علددددددد  في دددددددد     س سدددددددد  وم ز لنددددددد  كندددددددد  ولبنددددددد ن

  لتك مددد  زةددد  ة  جددد  مدددن   لجددد    لعمددد  هدددذ  فددد  هللا بددد ذن ومسدددتمرون

 . التج ه   جمي  ف   للبن ني  ملصري   لعربي

  لحدأي   لتد رة  فد   لفكد     هم من    ملقبلة  ملرحلة  ن شك من وم 

 مدد   ضددطر ب فكدد    مددن لسددنو   ع ندد   ليددى  لعربيددة  ملنطقددة وتدد رة 

 فدإن  دم ومدن و السدتقر ر  لل دأو  طرةق د  ف  هللا وبلذن موجو ة ز ل 

  خدددري   سدددو   إلددد   لنفددد ذ فددد   لطدددرفين مصددد لح يحقددد   لجددد    لتعددد ون 

 ولبندد ن مصددر لددأي  لذهبيددة  لفرصددة وتكمددن  فرةقيددة  و عربيددة سددو  

  الخدوة لدأي  لثسدوةقية و المك نيد   و مل يئدة  ملت حة  لظرو  ظ  ف 

   النت جيدددددددددددة و المك نيددددددددددد    الفرةقيدددددددددددة  لدددددددددددأو   فددددددددددد  خ صدددددددددددة لبنددددددددددد ن فددددددددددد 

  لبلدددأين بددين  لتك مدد  تجربدددة مددن يجعدد  ممددد  مصددر لددأي و لتصددنيعية

 للنجددددددددددددددددددد   ق بلددددددددددددددددددة تجربددددددددددددددددددة

 متب  لددددددة مصدددددد لح وتحقيدددددد 

  لقطدددددددددددددددد   بددددددددددددددددين ومتو زنددددددددددددددددة

 . لبلأين ف   لخ ص

 يكدن لدم  ملعطيد   هدذ  كد 

 هددو وحددأ   لخدد ص  لقطدد  

  لع قد   بأف  يقو   لذ 

 ولكدددن  لصدددحي   التجددد   فددد 

 و ور   لحكدددددومي للدددددأور  كددددد ن

 فدددددددددددددددددد   ألعمدددددددددددددددددد   منظمدددددددددددددددددد  

 فددددددد    س سدددددددي     ور   لبلددددددأين

 نتوجددد  شدددرك   لنددد  ومددد ز   فكددد ن ع قددد   مسدددتوي  مدددن إليددد  وصدددلن  مددد 

 قدأمو  مد  علد  و لعرفد ن و لتقدأير  لشدكر بك   ملن سبة هذ  ف  إلي م

  لثق فة ف  وعمل    لجمعية ولق     مب  ر   لك  ومس نأة  عم من

  لددأول  و لتعدد ون   السددثثم ر وزةددرة نصددر سددحر و لددأكتورة و القتصدد  

  مللدددددد  فدددددد  وخطو تندددددد  لرؤةثندددددد   لددددددأ عمين  لكبدددددد ر  ملسددددددئولين بددددددين مددددددن

 . للبن ني  ملصري 

 بقيددد  ة ب لقددد هرة  للبن نيدددة  لسدددف رة فدددإن  لأبلوم سددد    ملسدددتوي  وعلددد 

  لثسددد ي   ك فدددة ب ددد  ع دددأن  هدددو مددد  تقدددأ   لحلبددد  علددد   لسدددفي  معددد ل 

 و لتو ص   لتع ون  ف   لر مبين  ألعم   رج   ولك   لجمعية العض  

 .ولبن ني مصري  هو م  ولك   للبن ني  لج ن  م 

 ن ةدددددددد   لسددددددددفي  بقيدددددددد  ة  ملصددددددددرةة  لسددددددددف رة  ور   حددددددددأ علدددددددد  يخفددددددددي وال

 . وهبة منى  لأكتورة بقي  ة  لتج ري  و لتمثي   لنج ري 

 ز لدددددد  مدددددد  و ليددددددى  لفددددددرص مددددددن  لعأيددددددأ عن دددددد  نددددددت   لعمدددددد  مددددددن سددددددنو  

 تددددددأعم جأيددددددأة مبدددددد  ر   عمدددددد  فدددددد  م ئمددددددة ظددددددرو  ظدددددد  فدددددد  مسددددددتمرة

 هدذ  يكدون   ن هللا بدإذن ونتمند   للبند ني  ملصري   لتع ون  نحو  التج  

 معددددأال  تحقيددد  علددد  يعمددد  شددد   وبكددد  ب لنج حددد   ملددد    ع مددد   لعددد  

 عب  ر سخة ع ق   من  لبلأين بين بم  يلي  و سثثم ري  تج ري  نمو

 . ل من

 بلب  عم                                         

 اإلدارة مجل  عض                                       

 واإلعالم العالقا  لجن  رئ                                
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 2018نوفمرب  25:  22نتائج زيارة العمل للبنان خالل الفرتة من 

عاما ومنذ تأسيييييييس الصيا ا اييييييدالا ا لايييييير ا ا للناقيا  راا  ا علا  ت     25على مدى اكثر من 

ا لتاييييادى ن ومن     ا جلصيا فى كل ا قشييييعا  على دعع ا ص لام ا لايييير ا ا للناقيا على ا اييييصيد 

اقجازام مجا س ا دارة ا لتصاللا اسيييتعاعل ا جلصيا اح ت جن  نا ييينا مصاح ا ايييدارة فى كل ما  تصل  

با ص لام ا لايير ا ا للناقيا  ك كلا دعل ا جلصيا راا  ا علا  ا للناقين وا لايير ين  للشيياركا ف  عدة 

صد د من ا ت صيييييييام  تصن ن ا ص لام ا تجار ا ملت يام  تنليا  ا علا  بين مايييييير و لناح و رال با 

وا سيييتثلار ا بين ماييير و لناح وكاح من ارلنا ايييرورة اسيييتل   ا لينة ا ن يييليا فى ك  ا للد ن  صلل 

 تصامل مارى  لناقى فى اليع ا س اق ن
 

 زيارة العمل للبنان 

مننننننننش ط ننننننننا تجانننننننن   ط انننننننن ط   ط      نننننننن    

وطالسنننن ية     ط ة ننننن    ط ينج ج نننن   ننننن ش   ننننن   

  ش وط ينجنننننننن ج  ش ج ةنننننننن  طالعةنننننننن   ط ة نننننننن 

ط  ةع نننن  ط ة ننننن    ط ينج ج ننننن     ننننن   ط عةننننن   

:  22ز نننن  ل عةننننا   ينجنننن ة منننن    ط   نننن ل مننننش  

، وط  ننننننن ت عننننننةش طجع نننننن    2018جنننننن  ةن   25

ط ننننناو ل ط  ط عننننن  ع ةي  ننننن  ط عةننننن   ط ة ننننن    

وط ننننننن    2018جننننننن  ةن   23ط ينجننننننن جنع  ننننننن   

تج ةننننن  ط  ةع ننننن  ط ة ننننن    ط ينج ج ننننن     ننننن   

    عنننننن وة مننننننم  م ي ننننننن طالعةنننننن    طالعةنننننن  

ط ة ننننننن   ط ينجننننننن جن، وم ة عننننننن  طال   ننننننن   

وطالعةننننن  ،و ط  ننننن   ل ط ة ننننن     نننننن  نجننننن ة، 

 ومك ب ط  ةي ا ط              ل. 

 

 مي    طالعة   ط ة    ط ينج جن ط  ط م

طسننن ة ط طل  يج   ننن   ط  نننن     تننن   ع   ننن   مي  ننن  

طالعةنننن   ط ة نننن   ط ينجنننن جن ط نننن      ةنننن   و نننن  

، و  ننن  ط ننناو ل ط ي  يننن  ط  نننن  2015 و طتنننا عننن   

 2017   ةنننن     ع اننننة  ط ينج ج نننن    نننن و  عنننن   

 ئنننن    -تحنننن   ع  نننن  ط  نننن ا  سننننعا ط ح  نننن   

ط ننننننن ز طا ط ينجننننننن جن ، و حعننننننن      ننننننن  منننننننش 

ط ننن ز طا و نننن   ط ة ننند   ش    او ننن  ،  عننن ل عنننش 

 عا   ن   مش      طالعة   مش ط نيا ش .
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 -وقائع افتتاح امللتقى :
 

   ع    ط  ئ   سعا ط ح     

 عط ينج جن ط  ط م –مي    ط عة   ط ة    ط    ح ع

 ما  ك مش ط نيا ش 350ط ةي        طب 
افتيييتل ا يييرديس سيييصد ا  ر يييرس مليييث  بييي رديس 

ا نيئييييام ا لتايييياد ا م لييييد  يييي ير  ملت ييييى 

ا للناق   ا يذس اقص يد بدورتي  -األعلا  ا لارس

 –فيي  فنييدق م فنلييي  قيي فللر  23 يي   ا رابصييا 

بيييننع م يينو  ح  350بيييروم بلشيياركا ق يي  

 وراا  أعلا  وم تثلروح من ا للد نن

 ارك ف  حايل ا فتتياك كيل مين وز ير ا نراعيا 

فييي   لنييياح عيييازس زعيتيييرك وز يييرة ا سيييتثلار 

وا تصاوح ا يدو   دن سي ر قايرك ردييس مجليس 

ا للنيييياق  ا لننييييد  أحلييييد -األعلييييا  ا لاييييرس

 ا ا  ييي  دسك ردييييس ات ييياد ا ايييناعام ا لاييير

ا لننيد  م لييد ا  يي  دس  اييافا   ييى عييدد ميين 

رؤساء ا نيئام ا لتااد ا وراا  األعليا  مين 

مجل عيا ا لتاياد واألعليا ك ا جلصيا با تصاوح مع ا للد نن ورذا ا للت ى ا ذس  نص د ف  دورت  ا رابصا تنظل  

الن ر ا مار ا صربيا في  ا لارسك وساارة  -ا للناق ك ومجلس األعلا  ا للناق  -ومجلس األعلا  ا لارس

  لناح ومصتب ا تلثيل ا تجارس ف  ساارة مارن

 

 

  ولد تصالب على ا  د ث ف  ال ا ا فتتاك كل من ا  ادة:

 

  رؤوف أب زك 

اسيييتنل ا يييرديس ا تناييييذس  لجل عيييا ا لتاييياد 

واألعلييا  رؤوف أبيي  زكيي  حاييل ا فتتيياكك ف ييا : 

د ي ً على قجاح   ح تصرار  قص اد رذا ا للت ى  صد 

ومدى ا  ااا   ي ك ور  ا للت يى ا ثنياد  ا صربي  

ا  حيييد ا ييذس  نص ييد باقتظييا  ومنييذ سيين امن وفيي  

ذ   د  م عليى رعليا حصي مت  و يصل  ا لليد ن 

فييي  اسيييتلرار ا ت اصيييل وا تايييليع عليييى تعييي  ر 

 ا ص لام وا للاد من

شيتركا  و ال   ى أح ريذا ا للت يى اياء بلليادرة مك

ا اييييييدالا ا لايييييير ا ا للناقييييييياك  ميييييين الصيييييييا

ومجل عا ا لتااد واألعلا  وبدعع من ساارت  وات ادس ا لرف ف  ا للد نك ودعلل ساارة ماير في   لنياح 

لت ى بل وأصل ل  ر صاً في ك مشيراً   يى  ح ا ص ليام ا لتاياد ا بيين ا لليد ن   تينا  دوح ا لتياك مين  رذا ا لك

صامنا  دى ا للد ن وا ت  ت فر آفالاً أوسع س اء على ا ل ت ى ا ثناد  أو فرص و مصاقام و  تصصس ا عالام ا 

بإتجاه أس اق  ارايا مثل األس اق األفر  يياك كليا أح ا ص ليام ا ثنادييا   تينا  تت يع بصيد  ا تصيافن اسيتثلار اً 

https://www.iktissadevents.com/events/ELBF/4
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ماير  يتثلرة في  وتجار اًن فا ستثلارام ا للناقييا في  ماير وري  ت تيل مرتليا مت دميا في   د يا ا لليداح ا ل

  ومر  ا  لتنا دن

وأااف: مار تشند قنضا علراقيا عير م ل لا تتجلى با رة  اصيا في  لييا  ا ليدح وا لنياص  ا ايناعيا 

ا جد دة وأبرزرا ا صاصلا اإلدار يا وا صلليين وم ي ر لنياة ا  ي  سن وريذه كلنيا سيت فر  لجلييع مين ماير ين 

ن عان ومصظع ا للناقيين ا ذ ن استثلروا ف  مار منذ ع ي د وعير مار ينك فرص أعلا  واستثلار كثيرة ومت

ح   ا قتادج   جابيان وبيننع من ر  م اي د 

بيننيييان وا صييي حام ا تشييير صيا واإلارادييييا 

واإلدار ييا ا تيي  ح  تنييا مايير ب يييادة ف امييا 

ا ييرديس علييدا اتاك ا  ي يي  تشييصل حيي افن 

اد ييدة   سييتثلارك فننيياك ت  يين كلييير فيي  

رن ورناك  رادة سياسيا حازما بيئا ا ستثلا

  ل  بيئا ااذبا  لل تثلر نن وميا   ي   بي  

ف امييييا ا ييييرديس علييييدا اتاك ا  ي يييي  ميييين 

مليييادرام فييي  ا يييدا ل وا  يييار  تلصيييب دوراً 

بارزاً ف  ت  ين ا لنيا  وفي  ت ر ي  عجليا 

ا سيييتثلار وفييي  ت  يييين األداء ا لتايييادس 

 ا صا ن

ف   لناح مت ااصا  للا اك  صننا قتعلع ا ي   بصثير من األمل   ى لرب  وف  ا ل ابلك قرى اإلستثلارام ا لار ا

تأ يف ا  ص ما ا جد دة و ص ق ا لشار ع ا  اردة ف  برقامج منتلر  سيدر  وا ل ااا ف  عا ليتنيا  للنيى 

ثلر ن ا ت تيان وما من    أح قشاص ا نيئيام ا لتاياد ا ا للناقييا برداسيا م ليد  ي ير و ح لييا  ات ياد  لل يت

ا للناقيين برداسا ااك صراف وأح حي  ا ا  عيا  ا لايرف  ا للنياق  ب ييادة األسيتاذ ر يا  سي ما وأح قشياص 

ا لنس ا ا صاما  تشجيع ا ستثلارام ف   لناح  ا دا   برداسا قلييل عيتياق ك  ح كيل ذ ي  سي ينع في  تي فير 

 وترو ج ا ارص وف  ت  ين بيئا ا ستثلارن

ظنر عد  ا تصافن الياً ف  ا تلاد  ا تجارس حيث  ّصلل ا ايادرام ا للناقييا   يى ماير ا صيا  وتابع: ف  ا ل ابل  

ف  ا لئا ف ط من ليلا ا ل ت ردام ا للناقيا من مارك ورذه ا اج ة ا  ادلا باتل ت تدع   5ن11ق لا  2017

ا للناقيا أكلير  - لام ا لار ا ان داً أكثر فاعليان وقصت د أح مثل رذا ا للت ى وس اه   اعد ف  ا لصا جان فا ص

بصثير من ا ضجا ا ت  تك ا  من حين   ى آ ر ح   بصي  ا لنتجيام وأح ا عاليام ا صامنيا في  مجيا   ا سيتثلار 

 وا  ياحا كليرة اداًن

 كاق ح ا ثاق / نا ر ا لك للك 20و  18 ح ملت اقا ا ي    أت  لليل اقص اد ا  لا ا لتااد ا ا صربيا ف  بيروم بين 

آملين مشاركتصع ف   منتدى ا  عا  ا  اص ا صرب   ا ذس سيتراف  مع ا  لا وقتشارك ف  تنظيلي  ميع ات ياد 

 ا لرف ا صربيا وات اد ا لرف ا للناقيا واامصا ا دو  ا صربيان

ا للت يىك أما قشاص مجل عا ا لتااد واألعلا  ف  ترو ج ا لتااد ن ا للناق  وا لارس ف    تاير عليى ريذا 

 ذ  د نا ا صد د من ا لنتلرام في  األ ينر ا ل لليا في   لنياح وفي  ماير وفي  بليداح عربييا وأفر  ييا وأانلييا 

 أ رىك و لصن  لجليع اإلفادة مننان
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  فتل هللا ف زس:

جلصيييا ا لايير ا ا للناقيييا  راييا  ا و اييل رديييس 

فيييتل هللا فييي زس:   يييى أرلييييا ا لننيييد   األعليييا 

لت ييى بييا نظر   ييى مييا  شييصل  ميين ت ليييل اقص يياد ا ل

فرصييا إلاييراء ا للاحثييام وا صلييل مصيياً ك ص مييام 

ولعييا   يياص بنييدف ميين أاييل   جيياد آفيياق أرحييب 

  سييتثلار ا لشييترك وتصن يين ا تجييارة ا لينيييا بييين 

ا للد ن وبيننلا وبيين دو  ا لنع يا ودو  أفر  ييان 

ودعييييا ا ل يييينو ين فيييي  ا للييييد ن إل جيييياد حليييي   

 ى حلنان للص لام وا صلل عل

و ايييل   يييى أح ا ل يييتثلر ن ا للنييياقيين فييي  ماييير 

لدم ا عدة لاي  قجياك في  عيدة لعاعيامك وري  

ما  لصن ا لنياء عليي    سييلا في  ليل ا ايرص ا  اعيدة ا لتي فرة في  ماير في  عيدة مشيار ع ل مييا  ذ  جيرس 

 ن٢٠٣٠ملي ح ق لا ف   ٣٠مد نا اد دة من مدح ا جيل ا رابع  ت صين ح ا    ٢٠تع  ر 

وأوال بأح ا  ص ما ا لار ا أقجنم عدداً من ا   اقين ا ت  من ل ح افن عير م ل لا  رؤو  األم ا  مين 

أال ز ادة ا ستثلارام وفتل فرص علل اد دة وتصن ن تناف يا ا لنتج ا لارس ف  أسي اق ا تايد رن كليا أح 

ماير و لنياح مين ل اسيع مشيتركا رناك قل  مل  ل ف  ا تلاد  ا  ياح  بين ا للد ن ور  من ر اييد  ليا بيين 

تلتييد عليير ا يينمن تلصنييا ميين صييياعا رؤ ييا اد ييدة وأدوام عييير ت ليد ييا ميين  ييأقنا  حييدا  صاييرة فيي  حجييع 

 ا ستثلارام وف  حجع ا تلاد  ا تجارس بين ا للد نن

ر عاميا  يدعع ريذا ا نيدف وقينمن بيأح ميا بيين ماي ٢٦وا جلصيا ا لار ا ا للناقيا  راا  األعلا  تصليل ومنيذ 

و لنيياح ميين ع لييام ود وا يي ة تصتليير قل ذايياً   تييذى بييين ا ييدو ن وقيي د ميين  يي   رييذا ا للت ييى أح قاييل   ييى 

 ت صيام لابلا  لتعلي ن

و ييتع:  ح صل حاتنييا فيي  من ييد ميين ا تصيياوح وا تصامييل ا لاييرس ا للنيياق  صل حييام تييدعلنا ا صد ييد ميين األدوام 

ت اف  ا  اايل في  ا ل اليف علير ا ينمن باإلايافا   يى اإلر  ا  اا اك فل  ف ا ص لام ا تار  يا ا عيلا وا 

ا ث اف  وا  ضارس ا لشترك فلد نا لعا   اص صناع  وتجارس ومجتلع مدق  ااد و صلل  لن د من ا تصياوح 

وا تلاد ك وعلينا  ذا كلجتلع أعلا  ف  ا للد ن   اا  رسا تنا   ى حص ماتنيا  لصليل عليى ت  يي  ميا قايل    يي  

 ت د  ا لتااد وا شصب ا لارس وا للناق نمن أرداف 

 

 ا  اير قن   ا نجارس

  ى ا دعع وا رعا ا ا ت  ت  ينا ا  يادة ا  ياسيا ف  ا للد ن  قن   ا نجارس  ال ساير الن ر ا مار ف   لناح

لياد   لص لام ا لتااد ا وا تجار اك وا ت  سارلل ف  تذ يل ا ص لام و لي  بيئيا مشيجصا عليى ا سيتثلار وا ت

وا تجارسك وذ   على ا رعع من ا ت يد ام ا  ياسييا وا لتاياد ا ا تي  تلير بنيا ا لنع يان وأاياف بيأح ا يدعع 

ا  ياس  ا ذس ت ظى ب  ا ص لام  رتب من داً من ا ل نو يا ا صلل على تصن ن ا تصاوح وا ستاادة من ا ايرص 

 ا لارسنا لتاحا بلا  دفع عجلا ا تنليا وا رفاه  لشصلين ا للناق  و

وأوال بأح ا ستثلارام ا للناقيا في  ماير تكصيد ركنياً أساسيياً في  ا ص ليام بيين ا لليد ن وتشيصل ليليا مضيافا 

  لتااد ا لارسك مشيراً   ى أح عدد ا لشار ع ا ت   شارك فينا  لناقي ح بلغ حتى  نر فلرا ر ا لاا  أكثر 

ار دو ر من  الا   ليلا رذه ا لشار ع ا لا ليا ق ي  ملي 5ن2مشروعاً تشصل استثلاراتنع فينا ق    1400من 

 مليار دو رن 4

و ال   ى أح است رار  لناح  لثل أحد ا ليدا ل األساسييا  رفيع مصيد م ا نلي  ا لتايادس وعي دة ا سيتثلارام 

ادة األانلياك داعياً  لصلل على تصن ن ا ستثلارام ا لار ا في  ا  ي ق ا للناقيياك وأاياف بيأح ماير تي    ز ي

ا تليياد  ا تجييارس مييع  لنيياح أرليييا  اصييا اييلن م يياع  تعيي  ر ا ص لييام ا لتايياد اك مصتلييراً بييأح مثييل رييذه 

ا ل اءام تلثل مناسلا منلا إلص ق  راكام التااد ا فاعلا بين ا للد ن وا ل يث في  ا ايرص ا لتاحيا  تصن ين 

 ا تصاوح ا  ادعن

لناح   ى أفر  يا  ا ت  قتج عننا تأسيس ا شركا ا لار ا وق ه ا  اير ا لارس ف   لناح   ى ملادرة  مار  

ا للناقيا  لتجارة وا سيتثلار في  أفر  ييا بنيدف تشيجيع ا ايادرام ا لاير ا وا للناقييا   يى أفر  ييا فضي ً عين 
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تصن ن ا ستثلارام ا لار ا ا للناقيا ف  دو  ا  ارةن و تع باإل يارة   يى أح حجيع ا تلياد  ا تجيارس بيين ماير 

ملي ح دو ر مشدداً على أرلييا تصن ينه وا رت ياء بي  علير من يد مين  820ناح بلغ     ا صا  ا لاا  ق   و ل

ا صلل وا تصاوح     ا اترة ا  ادماك متلنياً أح  شصل ا للت ى دورت  ا رابصا دفصا ل  يا  لص ليام ا تجار يا بيين 

ب مييع حجييع ا ص لييام ا تار  يييا ا  ياسيييا ا للييد نك فيي  سييليل ا  صيي   ب جييع ا تجييارة  لل ييت ى ا ييذس  تناسيي

 وا لتااد ا وا اتلاعيا بين مار و لناحن

 

 ا  ز رة دن س ر قار:

وت ّدثل وز رة ا ستثلار وا تصاوح ا دو   ف  مار دن س ر قار عن ا لرحلا ا رارنيا في  ماير ا تي  تشيند 

يين ف  ا لتااد ا لارسك وكذا ز ادة ان دا مضنيا  تنيئا منا  مناسب  ت نيل مشاركا راا  ا علا  ا للناق

ايييلن ا يييدو  ا ل يييتثلرة فييي  ماييير و لليييغ حجيييع  22ا سيييتثلارام ا لشيييتركا حييييث أح  لنييياح   تيييل ا لركييين 

 ييركا فيي   1645ك وا تيي  تصصييس قشيياص 2018ملييي ح دو ر  يي   عييا   670ا سييتثلارام ا للناقيييا فيي  مايير 

رو  وا  يييياحا وا نراعيييان وت لّصيييل أح تتنا يييد ريييذه لعاعيييام ا  يييدمام وا ايييناعا وا تشيييييد وا لنييياء وا لتييي

ا سييتثلارام  اصيياً فيي  لييل ليياق ح ا سييتثلار ا جد ييد و د تيي  ا تنايذ ييا ا ييذس   ييد  ا صثييير ميين ا ت ييني م 

  لل تثلر نن

وذّكرم قار بلرقامج اإلص ك ا لتاادس ا ذس تناّذه مار وحاز على ث يا ا لنس يام ا دو ييا ا لصنييا وعليى 

ا ل تثلر نك مشيرة   ى أح ا ل  ر ا ردي   ف  رذا ا لرقامج كاح ت  ين منا  ا سيتثلار وبيئيا األعليا  ث ا 

مصتلييداً علييى فل يياا تي ييير اإلاييراءام وا  ضيياء علييى ا ليرولراصيييا وا تي ييير علييى ا ل ييتثلرك ولييد حرصييل 

يا عير م ل لا  ن ادة ا  ص ما ا لار ا على مشاركا ا  عا  ا  اص ف  صياع   ص حام تشر صيا ومنس 

مشاركت  ف  ا نشاص ا لتاادس من     تي ير  اراءام ا د    وت فير ا ضلاقام وا  ي افنك وكيذ   سين  ا 

ا  ييرو  ميين  يي   ليياق ح ا سييتثلار ا جد ييد وليي اقين ا شييركام واإلفيي   وتصييد  م ليياق ح سيي ق رأ  ا لييا  

 ر عيا ماير ا سيتثلار ا ا تي  تتضيلن كافيا ا ايرص وا تل  ل ا تأايرس وا ت ايعن وأايافل أقي  تيع  صي ق 

ا سييتثلار ا فيي  م تلييف ا لجييا م فيي  م افظييام مايير وريي  مشييروعام واعييدة وتتلييين بتن عنييا فيي  كافييا 

 ا لجا م ا لتااد ان

وأ ارم   ى أح لاق ح ا ستثلار و د ت  ا تنايذ ا أ ضاً  شتلل عليى ايلاقام عيير م يل لا وحي افن متن عيا 

ف  ا لئا من ا تصلاا ا ستثلار ا  للشروعام ا جد دة  تشيجيع  50استثلار ا ار ليا بن لا  اع  مثل ح افن

ا ستثلار ف  ا لناص  ا ت  ت ا  فينا مثل ا لنع ا ا لتااد ا ف  منع ا لناة ا    س أو منع ا ا لثلث ا ذرل  

 بلنع ا ا ل ر األحلر أو ا لناص  األكثر احتيااا  لتنليان

فيي  ا لئييا ميين ا تصلاييا ا سييتثلار ا فيي  ا لشييروعام كثياييا  30ا  يياق ح تضييلن ت اييي  ق ييلا وتابصييل أح 

ا ست دا   لصلا اك وا لشروعام ا لت سعا وا اليرة وا لشروعام ا لصتلدة على ا عاليا ا جد يدة وا لتجيددة 

 صنرباءنأو تنتجناك وا لشروعام ا   ميا وا ستراتيجيا وا لشروعام ا  ياحيا ومشروعام اقتا  ا 

في  ا لئيا في   3ن5ولا ل قار  ح ا لتااد ا لارس استعا  أح      مصيد  قلي  التايادس مرتايع  ايل   يى 

ملييار دو رك كليا ارتايع مصيد  ا سيتثلار  7ن7ك ولد بلغ ا ستثلار األانلي  ا للا ير 2017/2018ا صا  ا لا   

 ى ارتاا  عدد ا شركام ا تع تع تأسي نا  ي   ن باإلاافا ا2017/2018ف  ا لئا     ا صا  ا لا    6ن16  ى 

أ يف  يركان وأّكيدم أريلي  ا يدور ا ل ي رس  ل عيا  ا  ياص في   84ن19 تال   يى  2017/2018ا صا  ا لا   

ت اييين ا نليي  ا لتاييادس وت  ييي  أو   ييام ا تنليييا فيي  ا للييد نك  ييذا  جييب تصثيييف ا جنيي د  تشييجيع اسييتثلارام 

اً م اناً ردي ياً  لنل  ا لتاادس بلا   اعد على ت فير فرص ا صلل وا  يد مين ا  عا  ا  اص باعتلاررا م رك

ا ا رك عللياً بيأح وزارة ا سيتثلار وا تصياوح ا يدو   تليذ  اني داً  يدعع رواد األعليا  و لي  بيئيا داعليا  نلي  

  ا في   يتى مشار صنعك  اصاً ا شلاب وا لرأة ومن   دم ح حل   اد دة وملتصرة  ت  ي  أرداف مار ا تنل

 ا  عاعامن

 : ملثل راع  ا للت ى م لد   ير

ثع ت د  رديس ا نيئام ا لتااد ا ف   لناح م لد   ير ملث ً راع  ا للت ى ا رديس سيصد ا  ر يرس مت انياً 

با تننئييا   ييى ا  يييادة ا لايير ا علييى ا قجييازام ا لتايياد ا ا ل   يياك   سيييلا  جنييا اسييتصادة ا ث ييا با جنييي  

في  ا لئياك واسيت عاب  9ف  ا لئاك و ا  مصد م ا لعا ا   ى ق    5 ادة مصد م ا نل    ى ق   ا لارس وز

ا لن د من ا ستثلارام ومصا جا مشص م ا لنى ا ت تييا وأبرزريا ا صنربياءن واقعلي   ي ير مين ريذه ا لصعييام 



 

14 

 

 

 

 لارس األساس  ف  ت  ي  ا ت ازح قظراً  تأثيررا ا صلي  وا للا ر على ا ص لام ا لتااد ا ا ثناديا وا دور ا

 وا ست رار ف  ا لنع ان

و ال   ى أح اقص اد ا للت ى ف  دورت  ا رابصا  نكد وا د رعلا  دى ا  عاعين ا صا  وا  اص في  ا لليد نك في  

 ت  ي  ق لا ق عيا ف  ا ص لام ا لتااد ا ا ثناديان

   أح تلي  األزميا سيتنتن ك وسييص ح بليدقا أميا  فيرص وأااف رعع أزما تشصيل ا  ص ما ا ت  ت اا   لنياحك 

مليييار دو رك وكييذ    12واعييدة متلثلييا با لشييار ع ا تيي  ألررييا ميينتلر  سيييدر   تعيي  ر ا لنييى ا ت تيييا ب يلييا 

مشييار ع ا ييناط وا ليياز وسيي اران ودعييا  يي ير ا شييركام ا لايير ا  لييد    فيي  رييذه ا سييتثلارام با شييراكا مييع 

ا صيياً بصييدما ألييرم ا  ص مييا ا للناقيييا ليياق ح ا شييراكا بييين ا  عيياعين ا صييا  وا  يياصك ا شييركام ا للناقييياك  

 مليارام دو ر  تناذ علر ا شراكا بين ا  عاعينن 4وت اي  منتلر سيدر مشار ع بن   

وأكد   ير وا د ا صثير من ا ارص ا  اعدة ف  ا للد نك وقأمل من رذا ا للت ى أح  صلل عليى ت د يدرا وكياييا 

ين ا شركام ا للناقيا وا لار ا من ا ستاادة مننا وبشصل مشتركك وكذ   واع التراحام عللييا  ت ينيل تلص

 م تلف ا نشاصام ا لتااد ا بين ا للد نن

 

 للملتقى البيـان الختامـي

 دع ة ا لار ين  إلستثلار ف   لناح وت  ي  ا تصافن ف  ا ليناح ا تجارس

ي  نن  ط عةنن   ط ة نن    عط نن    –منن م مت وطإلس خ انن   وط   انن    ط  ننن ط ينجنن جن ط  ط ننم  ة ة عنن  مننش ط ةت

 تةح        ث ث  مح و   ئ     هن  ن ايب ط ع       ش ط نيا ش:

 طإلس ية    ن  ّا مش م   و نج ة. .1

 ط ع     ط        ط يج ئ  . .2

   ص ط  ع وة  ن طإل      ط خامن وطإلس ية   ط ع     .3

ي  نن  طجع ننا  ننن   نن و  ب جننار م  جن ننيس   ع  نن  ط نن ئ    مجل عييا ا لتايياد وجّ ة ننا  سييصد ا  ر ييرسو نن ة ط ةت

  إلش  طك مم  ةع   ط  اط   ط ة     ط ينج ج         ط عة   و    ع وة منم سن   ل م ن   نن  نجن ة  واألعلا 

  ش.وط ةك ب ط  ةي ين ط        ا  ط     ل ومم م ي  ط عة    ن ط نيا

،  ئ   ط  ةع   رؤوف أب  زك تحاّث  ن  ي   طإل    ح  ّا مش: ط  ئ   ط  ج      ة ة ع  طال      وط عة   

، وز نن ل قن يي  ا نجييارس، سنن    م نن   ننن  نجنن ة فييتل هللا فيي زسط ينج ج نن     نن   ط عةنن   ط ةتجننا   –ط ة نن    

مةي ل  طعنن  م لد   يرطال        ط ينج ج    ،  ئ   ط ت د  دن س ر قارطإلس ية   وط  ع وة ط او ن  ن م   

ي   .  ط ةت

وإض    إ    ي   طإل    ح تعةش   ج مج ط ةي    ث ث  ي    عةا تج و   مح و  طإلس ية   وط  ن  ت  ط       

ل منش  نن   ط ة ننو  ش وط ة ن ية  ش  نن ط نينا ش  20وط  ع وة  ن م    طال      ط خامن ش  ك   ت  جحن   م حناث 

 ّم ط    ل:وض

 علييا عليا  ئن   م ين  ط عةن   ط ينجن جن ط ة ن  ،  قن   قجع، ط ج ئب عازس زعيتروز   ط ز طع   ن  نج ة 

 ئن   إتحنن   ط  نج ع   ط ة نن   ،  م ليد ا  يي  دسط ةنا   ط عنن    ن زط ل طال   نن   وط   ن  ل  ننن  نجن ة، ط ج ئننب 

 ئن    طئن ل ط  خطن    دن ابيراريع  ي رورن، ط ينجن ج – ئ   م ين  ط عةن   ط ة ن    أحلد س  دسط ةتجا  

 سيصد األزريرس ئن   شن    ط ك  ن    نن  نجن ة،   يار   ي رسوط ن م    ن م ي  طإلجة ا وطإلعة   ط ينجن جن، 

 ربييع ح ي ق ط ينج ج ن     ن   ط عةن  ،  -ج ئب  ئ   ط  ةع   ط ة      فناد حدر  ئ    جي  نج ة وط ةت  ، 

 منن ش عنن   ط ة ينن  ط   ننا     يح انن    ا نجييار دن سييليرط ة نن  ،  -نجنن جن  منن ش عنن   م ينن  ط عةنن   ط ي

 ئن   ر  ن   أحليد عليد ا  لييدج ئب  ئ    ةع   ط  ج ع  ش ط ينجن ج  ش،  ا ر  قاراوسط ز طع    ن م  ، 

 ئنن   ج   نن  م نناّ   وم نن      ط خعنن    قصيييع  ليييلاننج ع   منن ط  ط نجنن ا  ننن طتحنن   ط  ننج ع   ط ة نن   ، 

 ئن    م لد أمين ا   م         ن  نج ة،  EiPط ةا   ط ع   ط  ج       جاور  وسيع حنين  ن  نج ة،  وط    ت 

 ئن   إتحن   ط ج   ن   ط  ن       نن  بييار األ ي رط ينج ج         ط عة  ،  -  ج  ط  ج ع   ن ط  ةع   ط ة     

 ئنن   ط  ةع نن   رشييا  ا لصلييلن م نن ،  إلسنن ية  ط  ط ع    نن   نن B2B ئنن   م ينن  إ ط ل  قنيياد عيياد  نجنن ة، 

 ط ة           ط عة  . –ط ينج ج   

ط ةت  ان  ل ط      ن  و ئ  ن  مك نب ط  ةي نا ط   ن     نا  سن   ل  دن منيى ورلي ت    ط  ي   ش ط و   وط ي ج ن  

  نج ة. - ئ   ط  ا  ق ط اطمين  ن  جي م    م لد لي  م    ن  نج ة وت    ط  ي   ط ي  ي  
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ي  نن  زط    و ننن  ة نن ية   ن نن   ننن  قجيييب مي ييات وط نن ئ    سييصد ا  ر ييرسج نن ، ط نن ئ   دن سيي ر ططنن   ط ةت

ل مننم وز نن  طال   نن   وط   نن  ل  . وط   نن   ئنن   ط ةنس نن  ط ع منن    انن  م رادييد  يي رسم نن ، وو ّعنن  إت   نن 

،   معن    ن و  ا نجيارس  ط  تن  ط  ن     قاير.  ة  زط   ط ن ز  ل قليل عيتاق طإلس ية  ط   ن  نج ة ع  اط ع 

 قايرو ععن ا م ين  ط مجن ا وط عةناطا. وط   ن  ط ن ز  ل  دن علرو عدوسط ع       ث طس  نيت   ئ   ط   مع  

  ة  ية  ش ط ينج ج  ش وع ض  عي تم   ص ط عة   ط ة      ن م  .ط عا ا مش      ط عة   وط

م ئنال رناطا عين  شن م ط ةان    ش.  ن  ي  قن ي  قجيعط ة ن     ئ سن  ط ج ئنب  -و     م ين  ط عةن   ط ينجن جن 

مأ  نن  عانن ا ضننّة  ط عا ننا مننش ط نن ز طا وط جنن ط  و  نن   دن منييى ورلييا    منن   ئ  نن  مك ننب ط  ةي ننا ط   نن    

  ن  ط تا  ن ط او  . قن   ا نجارس. وسنق  ا ذ ي   ا طس  ن      ما س    م    ن  نج ة ط عة  
 وهنا أبرز ما خلص إليه املُلتقى:

ي  نن   •   أ  ننا عينن   هة نن  ط ع  نن   طإل   نن      نن ش ط نيننا ش، وعينن  ط  رننن  ط ةت ن   نن   ننن تط   هنن   ننا  ا  ة مت

ل ومج  عال سج ط . –ط عة   ط ة     ي    ط يج ئن ط ع  ن ط    ا ط     جع ا  و     ط ينج جن ه  ط ةت

 ننّا ط  ننعا  كجتنن  ال تننزط   وة ط ة نن ح مننش ط  نن ص ت نن ا ط ع  نن   طإل   نن     ط ةت ن   نن  جةنن طل مطنن  طل عينن   •

 وطإلمك ج   وال تعك  ط ط     ط ك مج   ا  ط نياْ ش.

ل     ننن  ت  ط   نن    هنن    نن    م نن    ننث  • ل وطسنن ية     إة ط ع  نن   طإل   نن     ت ّ ننم  عننا  ط  كنن  ن ت    نن 

     ط  ط ة     إ    نج ة.  م  ط  عن وة  ن ط ةد  مش   ة  ط 11و  7ط     ط  ط ينج ج   تاّكا ج ن  ت طوح   ش 

طإلسنن ية     تنن   كنن    كنن ة   ت نن ة وط ننا   تنن  تزط ننا طإلسنن ية  ط  ط ينج ج نن   ننن م نن ، وت طضننم طإلسنن ية  ط  

 ط ة      ن  نج ة.

ل إ نن  تح  ننق ط  كنن  ن  ننن ط ة ننزطة ط   نن     نن ش ط نيننا ش  جناننن تكي نن  ط ي نن اط  ط ة خ  نن   نن ش ط  نن جن ش  • سننع  

     ط ةا  ا وط ةع     ط        وط  ة     وط ي       مش   ا ز   ل   م ط  ن  ت   ن ط عا ا مش ط  يم. ةع 

ج     ط ز طع     ش ط نيا ش وطع ةن    وزج من  ز طع ن   • و ن إط   تعز ز ط  ن  ت  ض و ل ط عةا عي  تج  م ط ةت

 ث     ت طعن ط ة طسم  ن ط نيا ش وتح    وة طإلر طر.

ة ط  ك  ن طإلس ية     ع ل ط ةت  ية  ش ط ة    ش إ   طإلس ية    ن  نجن ة  نن مان   م ط نتجن  ط  ح  ن  و ن إت   •

الس ة   عا ط ناا   ج      ج مج منتة  عس ا ع وطإل   ل مش   ج ة ط ا ط     ش ط  ط عْ ش ط ع   وط خ ص ط      ّ ة 

  نج ة.

ل منش  ة ط ح ن  ط ة ن    ط عةا عين  ت ع نا ط  نن  ت  ط  ن   ن  ن ش ط نينا ش و • ان     إجط  ن  إ  من  ط ةان   م ط ةت

  ي       ن  نج ة تناو محاو ل مت   ج  مم عا  ط  ك ة  ن م  .

طإلش  ل     ت   ط كن  ل ط  ن     ت  م   منش   نا تت دن  مجن ج مانّ م  إلسن ية   منش من   طإلان     ط  نن  •

 طاط  ط  نن طم  ،  عنن ل عننش ط عننة ج   ر نن  ط ة ننن    تّةنن ، وط حنن ط ز طإلسنن ية     وط عنن  ن   وت ننت ا إ نن

ط ةةج     يةا   م ط  ا ال و خ ا  تيي ط  نن ت ّ نم  كي  ن  إسن خاط  ط عة  ن  مةن      إ ن  تح  نق جةن   نن م ن  

مي   ط   وال   ن ط عن   ج  نا  7.7، وطس  ط   طس ية  ط     ة  2018/2017 ن ط ةد  ط ع   ط ة  ن  5.3 ج ن  

     ش     ا ال. 19ي  مش وإجا ا   

ط  ج  نا  ةنن      ننا م نن   ننن  طن ل ط ط  نن  ط ا ز نن  وط ج ط نن  وط كت   ئ نن  و عن ل  نجنن ة  إلسنن    ل مننش ط     نن   •

 ط ة      ن ه ط ط ة   .

ان     وطإل ن  ل منش ط ةزط ن  ط    ضني    • ط  أ  ا عي   هة   تع وة ط ة  ية  ش  ن ط نيا ش عي  إ  م  ط ةا   م ط ةت

 ط نيا ش   س تاطم ط   ا   إ    س طر م      الس ة  إ   ط س طر ط       . ا  

 ط  ع وة   ش ط نيا ش عي  تا  م طإل  ك   وطإل اطل وطإله ة       ا  ب ط ِةتجن. •

تط    من ّ  ل ط   ن هتم ط ة عيّ ن      و ن  وضن و ل تعز نز ط  نن  ت   نن هن ة ط ةج  ن   سلن طا  ن ش ط نينا ش  و منم  •

  م  .  س طر

ط  ننن   ع ننا  • ي  نن    نن  ل  و  نن      جنن و   نن ش ط نيننا ش مننم ط ةت ط  ننب ط ةانن    ة  ننن طإلسنن ة ط   ننن تج نن م ط ةت

ي      م خّ    وا الل إ   تح  ق ج  ئج عةي   محاّ ل.  مت
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 الجمعية تنظم ندوة السياسات املالية ... الطريق إىل التنمية القتصادية والجتامعية 

 :* الجمعية تطالب بتبسيط الجراءات الرضيبية والجمركية لحامية الصناعة

 تجارة اللكرتونية واعالنات املواقع.. يونيو املقبلقانون جديد لل *معيط خالل ندوة الجمعية 
 

 كشفففففففف  وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن إعداد قانون  جديد للتجارة اإلليكترونية مع نهاية يونيو
 المقب ، يتعلق بالتجارة اإلليكترونية واإلعالنات على مواقع التواصففففففففففففف  االجتماعى والمواقع اإلخبارية

 .األخرى 
التي  نظمتها   "جاء ذلك خالل ندوة" :السفففففففففيا فففففففففة المالية ..الطريق للتنمية االقتصفففففففففادية واالجتماعية

 بحضفففور السففف ير على الحلبى  ففف ير دولة لبنان بمصفففر وأعضفففاء مجلس اإلدارة الجمعية فؤاد الجمعية 
 حدرج نائب رئيس مجلس اإلدارة والدكتور نجاد شفففففعراوى  امين الصفففففندو   والدكتورة زينب الغزالى رئيس
 لجنة المراة  ومروان زنتوت رئيس اللجنة االقتصففففففادية وعمر بلبع رئيس لجنة االعالم و األ ففففففتاذ محمد

 . الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية
 كما شففففار  في اللقاء قيادات الوزارة واأل ففففتاذ عالء ثابت رئيس تحرير االهرام والدكتور احمد أبو طالب
 واأل فففتاذ محمد لطي  رئيس قطاع المؤ فففسفففات و الصفففيرفة اإل فففالمية و التسفففويق في بنك عوده مصفففر
 واأل ففففففتاذ ربيع الحلبى نائب العضففففففو المنتدب والمهندس احمد  ففففففرحان والمهندس احمد ناي  والمهندس
 شفففري  عاط  والدكتور وليد عوف  وعدد كبير من رجال االعمال المصفففريين واللبنانيين وأعضفففاء لجنة

 . الصناعة بالجمعية
 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خالل الندوة أنه جارى  العم  على اجراء تعديالت على قانون 
 الضفففرائب العقارية، النهاء مشفففكلة المصفففانع فى احتسفففاب الضفففريبة على األرض ال ضفففاء ،مشفففيرا   أنه تم
 عرض مشففففاك  ضففففريبة القيمة المضففففافة وندر ففففها ويمكن عم  اقتراحات بتعديلها لعرضففففها على مجلس



 

17 

 

 

 

 النواب، مؤكدا   أن توجه الوزارة فى
 هو العمففففففف  على  ال ترة المقبلفففففففة
 ا ففففففففففتقرار السففففففففففيا ففففففففففة الضففففففففففريبية

 .والجمركية وتبسيط االجراءات
 ،وأعلن وزير المالية أنه وقع قرار ا
 امفففس الفففافففالثفففففففاء، إللفففزام الفففمفففحفففففففال
 التجفففففففار يفففففففة بتركيفففففففب جهفففففففاز لربط
 الحركففففة التجففففاريففففة مع مصففففففففففففففلحففففة

 الضفففففرائب، بهدف تكوين رؤية واضفففففحة عند المحا فففففبة الضفففففريبية وذلك بعد التشفففففاور مع االتحاد العام
 .للغرف التجارية واتحاد الصناعات

 وقال معيط فيما يخص التصففففففال  الضففففففريبى أن الدولة والقطاع الخاص المسففففففت يد األول من التصففففففال 
 الضفففريبيى، مشفففيرا    أنه تم اغال  50 أل  مل  ضفففريبي خالل 3 شفففهور من بينها نزاعات ضفففريبية منذ

 . نة 1992
 وأكد أن الوزارة انتهت من 60 %من مشففروع أعادة هند ففة وميكنة االجراءات الضففريبية وخالل ا ففبوعين

 . يتم االنتهاء من المشروع
 أكد فت  هللا فوزي  رئيس مجلس إدارة الجمعية المصففففرية اللبنانية لرجال األعمال أن الجمعية تعم  على
 مدي اكار من ٢٦عاما علي زيادة اال فففتامارات المشفففتركة وزيادة حجم التجارة بين مصفففر ولبنان وحققت
 الجمعية نجاحات في المل  المصفففففففري  اللبناني تتجلي فى زيادة اال فففففففتامارات اللبنانية في مصفففففففر في
 مجاالت متنوعة وصففففففلت ١٤٠٠مشففففففروع وتحت  لبنان المركز الرابع  بين الدول العربية المسففففففتامرة فى

 .مصر بإجمالي ٤ مليار دوالر
 اضففففففففففاف فوزى  ، وا ففففففففففتكماال لهذا
 الففدور وبهففذه المنففا ففففففففففففففبففة  ادعوكم
 للمشفففففففففففففففففففاركفففففة في ملتقي االعمفففففال
 المصفففففففري  اللبناني المقرر عقده في
 العففففاصففففففففففففففمففففة اللبنففففانيففففة بيروت يوم
 ٢٣نوفمبر المقبففففففف  الفففففففذي تنظمفففففففه
 جمعية رجال االعمال المصففففففففففففففرية
 اللبنانية ومجلس االعمال المصففففففري 
 اللبنفففففففاني ومجموعفففففففة االقتصففففففففففففففففففففاد
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 واألعمال بالتعاون  مع السفففف ارة المصففففرية في لبنان ومكتب التماي  التجاري  بالسفففف ارة بمشففففاركة وحضففففور
 .وزراء ومسئولين حكوميين ورجال اعمال ومستامرين من البلدين

 قال فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصففففففرية اللبنانية لرجال األعمال، أن مجتمع األعمال المصففففففري 
 واللبناني يتطلع للتن يذ اهداف الحكومة فى زيادة النمو لنحو 8 %وتخ يض البطالة إلى 9,9 %بحلول

 .الفتا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك هو العم  وزيادة االنتاج لخ ض فاتورة اال تيراد ،2021
 واضفاف حدرج، كما انه من األهمية ان نعم  علي  تشفجيع وجذب رؤوس االموال واال فتامارات المحلية
 و االجنبية وزيادة االيرادات من خالل تنمية الصفففففففادرات، الفتا أن الصفففففففناعة تتحم  أعباء مالية كبيرة
 وتحتاج الي  مزيد من تبسففففيط اإلجراءات الضففففريبية والجمركية ووضففففع الصففففناعة على قدم المسففففاواة  مع

 .منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة اال تامارات واإلنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائ 
 من جانبه طالب مروان زنتوت، رئيس اللجنة االقتصففادية بالجمعية، بأهمية ايجاد آلية وتعاون  بين الدولة
 والقطاع الخاص فى وضففع خطة لدمج االقتصففاد غير الر ففمي لتحقيق العدالة الضففريبية وح  لمشففكالت
 القطاع الصفففففففناعي وفى مقدمتها تيسفففففففير االفراج عن الخامات من خالل التو فففففففع فى انشفففففففاء المعام 

 .المعتمدة بجميع المنافذ الجمركية والقضاء علي البيروقراطية
 من جانبه أشففاد أحمد  ففرحان رئيس شففركة اكسففي  للمشففاريع التقنية بمنظومة ميكنة الضففرائب الجديدة فى

 تبسيط االجراءات و رعة انهاء النزاعات الضريبية وتحقيق العدالة بين الممول ومصلحة الضرائب
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 القاهرة يف صحفي مؤمتر يف

 بريوت يف اللبناين - املرصي األعامل ملتقى

 أعامل رجل 200و مسؤولني مبشاركة
 

 

 تشاااااااااااااارين 23 في" اللبنااااني - المصاااااااااااااار   األعماااا  ملتقى" من الرابعاااة الااادورة انعقااااد عن اإلعالن تم 
 .الحرير   سعد الوزراء مجلس رئيس دولة برعاية بيروت في موفنبيك فندق في نوفمبر/الثاني

  
-المصاار   األعما  مجلس رئيس من كل فيه وشااار  اليوم، القاهرة في عقد صااح ي مؤتمر في ذلك جاء

 حدرج، فؤاد األعما  لرجا  اللبنانية المصاااااااااااارية الجمعية رئيس نائب السااااااااااااويد ، أحمد المهندس اللبناني
 من كل الملتقى تنطيم في ويتشاااااااااااااار . زكي أبو رؤوف واألعما  االقتصااااااااااااااد لمجموعة التن يذ  والرئيس
 المصااااااار   االعما  ومجلس فوز ، هللا فتح المهندس برئاساااااااة االعما  لرجا  اللبنانية المصااااااارية الجمعية
 التجار   التمثيل ومكتب لبنان في المصاارية الساا ارة مع باالشااترا  واالعما  االقتصاااد ومجموعة اللبناني،

  .الس ارة في
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  السويد  

 االقتصاااااادية العالقات دعم في لدوره نظرا   جدا   مهم الملتقى هذا ان الى مشااااايرا   الساااااويد  المؤتمر اساااااتهل
 ان الى الفتا   المشااااتركة، واالسااااتثمارات والصااااناعة التجار   التباد  صااااعيد على سااااواء ولبنان مصاااار بين

 ولديها مصاااار، في الكبير السااااوق  حجم من مساااات يدة مصاااار في كبير بشااااكل تنمو   اللبنانية االسااااتثمارات
 والتعاون  االساااااااتثمار وزيرة بجهود ونّوه. المصااااااارية الساااااااوق  قدرات من االسااااااات ادة لناحية الالزمة الك اءات
 للعالقات رئيسااااي داعم انها الى الفتا   البلدين، بين االقتصااااادية العالقات دعم في نصاااار سااااحر. د الدولي

  .بيروت في الملتقى في المشار  المصر   الوفد رأس على وستكون  اللبنانية،-المصرية
 

 حدرج
 العالقات دفع ساابل ساايتناو  والذ  الرابع الملتقى لعقد الترتيبات كافة من االنتهاء تم أّنه إلى حدرج اشااار

  من أكثر مشاركة إن: "وقا . التجار   التباد  معدالت وزيادة االستثمارات من مزيد نحو اللبنانية المصرية
 على والحكومة الساااااااااياساااااااااية القيادة حرص على تأكيد هو الملتقى في ومساااااااااؤولين أعما  رجا  من 300
 كثيرة وفرصااا   إمكانات وهنا  والتكامل، للتعاون  جديدة مجاالت وفتح التجارية خصااوصااا   العالقات تطوير
 بين التكاملية المزايا االعتبار في األخذ مع ومصاااااااااااااار لبنان بين االقتصااااااااااااااادية العالقات وتعظيم لتطوير
 ."األصعدة مختلف على منها االست ادة يمكن التي البلدين،

  
 على عملت والتي الماضاااااااية الثالث السااااااانوات في الملتقى حصااااااادها التي اإليجابية بالنتائج" حدرج وذّكر

 لجهة خاصااااااااااة والصااااااااااادرات الواردات بين ال جوة وعالج البلدين بين التجار   الميزان تحسااااااااااين ضاااااااااارورة
 النواحي من التجار   التباد  تعوق  التي العقبات تذليل على والعمل مصاااااااااااااار، إلى اللبنانية الصااااااااااااااادرات

 الى لبنان مصاااااار مبادرة خال  من اإلفريقية، األسااااااواق إلى الدخو  وأيضااااااا والنقل، واللوجسااااااتية الجمركية
 والخبرة المصااااااارية الصاااااااناعة مزايا إلى ارتكازا   االتجاه هذا في التعاون  من مزيد إلى الملتقى ودعا افريقيا،
 ."اإلفريقية البلدان في العاملة اللبنانية الجاليات من واالست ادة التسويق في اللبنانية

  
 كجساااااااااااار عاما 26 من أكثر منذ تعمل األعما  لرجا  اللبنانية المصاااااااااااارية الجمعية أنّ  إلى" حدرج ول ت
 عليه هي مما أوسااااع آفاق إلى المجاالت مختلف في المشااااتر  واالسااااتثمار واألعما  التجارة بحجم للعبور
 ووزارة الدولي والتعاون  االساااااااتثمار وزارة رأساااااااها وعلى والوزارات األعما  منظمات حرص أن مؤّكدا   اآلن،
 إحداث في أثر له سااااايكون  ولبنان مصااااار بين التجارة تواجه التي المشاااااكالت حل على والصاااااناعة التجارة
 ."التجار   التباد  مستوى  في نوعية نقلة
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 زكي أبو
 األعماا  ملتقى عن لإلعالن القااهرة في أخرى  مرة نلتقي أن يسااااااااااااااعادني: "فقاا  زكي أبو تحاّدث ثمّ  ومن

 وما. الحالي نوفمبر 23 في موفنبيك فندق في بيروت في الرابعة بدورته ينعقد الذ  اللبناني -المصاااااااااااار  
 العالقااات وتعميق تطوير في الرغبااة وعلى نجاااحااه على تااأكيااد إال الرابعااة دورتااه في الملتقى هااذا انعقاااد

 مصااار من كل في الخاص القطاع صاااعيد على أو الحكومتين صاااعيد على ساااواء البلدين بين االقتصاااادية
 األعما  رجا  من وحشاااااااااااااد الجانبين من مختصاااااااااااااون  وزراء الملتقى يساااااااااااااتقطب أن المقرر ومن ولبنان،

 ."ولبنان مصر من والمستثمرين
 مختلف في البلدين بين التعاون  وآفاق واقع يتضاااااااااااااامن للملتقى المعد البرنامج إنّ : "قائال   زكي أبو وتابع

 ذلك ويشااكل. البلدين في األعما  رجا  تواجه التي والمعوقات المشاااكل اسااتعرا  جانب إلى القطاعات،
 أسباب من أما والناتجة خاص بشكل التجار   التباد  يواجهها التي والمشاكل المعوقات في للبحث فرصة

 من والسيما المجا  هذا في المبذولة الجهود نسجل هنا ونحن لوجستية، أسباب من أو وتجارية اقتصادية
 معينة سلع في متخصصة اجتماعات نعقد حيث بيروت، في المصرية الس ارة في التجار   المكتب جانب
 ."لها المناسبة الحلو  إيجاد بعد

 نموا   يحقق الذ  البلدين بين السااااياحي التباد  في الحاصاااال التطور نثّمن آخر، جانب من إننا: "وأضاااااف
ع ننّوه كما االتجاهين، في مطردا    المشااجعة وباآلفاق مصاار، في اللبنانية االسااتثمارات تشااهده الذ  بالتوسااّ
 الساايسااي، ال تاح عبد الرئيس فخامة من بتوجيهات المصاار   االقتصاااد يشااهدها التي التطورات ب ضاال لها
 ."القطاعات مختلف في فرص من توفره وما
  

 ومناخ سااااياسااااي اسااااتقرار ظل في واسااااعا   اقتصاااااديا   نشااااا ا   مصاااار تشااااهد الذ  الوقت في: "زكي أبو وقا 
 يتم أن نأمل والتي الحكومة تشااكيل في التأخر بساابب رمادية مرحلة في حاليا   لبنان يمرّ  مالئم، اسااتثمار  
 وتسااااااااااااااتمر حيويتاه على يحااف  اللبنااني الخااص القطااع فانن ذلاك، ومع. ممكن وقات أقرب في تجااوزهاا
 أوقات في خبرة من اكتساااااااااااااابه وما مناعة من يك يه ما اكتسااااااااااااااب أن بعد والخارج، الداخل في مبادراته
 مقدمها وفي الالزمة القرارات اتخاذ على تعمل حكومة للبنان يكون  أن الملتقى انعقاد مع ونأمل. األزمات

 وكلنا. الماضاااي أبريل في باريس في انعقد الذ " سااايدر" مؤتمر أقّره الذ  االساااتثمار   بالبرنامج يتعلق ما
 اللبنانية العالقات تطور تعيق التي المشااااااااااااكل كل حلحلة على الرابعة دورته في ملتقانا يسااااااااااااهم بأن أمل

 المصرية
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 للجنة املراة  نشاط مكثف

 برئاسة الدكتورة زينب الغزاىل 
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 الحب بعيد االحتفال اطار ىف

 الجداوي رجاء الفنانة تكرم" اللبنانية املرصية"بـ املرأة لجنة

 
 

 زينـب ورةالـدكت برئاسـة األعـامل لرجـال اللبنانيـة املرصـية بالجمعيـة املـرأة لجنـة كرمت

 التـى النـدوة ختـام ىف وذلـ  الحـب عيـد مبناسـبة الجداوي رجاء القديرة الفنانة الغزايل،

 .العريب والوطن ولبنان مرص ىف األعامل سيدات مبشاركة الجمعية نظمتها

 الجمعيـة تكـريم  أن الغـزايل، وقالـت

 رجــاء الفنانـة ومكانــة بقيمـة لنجمـة

 يف قــوي مـردود لـه سـيكون الجـداوي

 نجــوم خــالل مــن الحــب ثقافــة نشــ

 .ونقدرهم نحبهم

ــــزايل ورحــــب ــــة الغ  رجــــاء بالفنان

 بالفنانـــة أهـــآ"  قائلـــة الجـــداوي،

ــة  يــنامأ  التــي الجــداوي رجــاء الجميل

 امـــ" مضـــيفة" الحـــب وجـــد وجـــدت

 ،الحـب الـوطن حـب شـ،، كل يف ممثلة كقيمة الحب.. بيننا بالح لنش األيام هذه أحوجنا

 ."عام بشكل الناس بني الحب إشاعة وبالتايل ، األرسة داخل ،الحب املجتمع أفراد بني

 اطـار ىف يـتي الحب بعيد اللبنانية املرصية بالجمعية املرأة لجنة احتفال أن الغزايل، وأشار

 يؤكـد ما كل ودعم العريب والوطن مرص ىف أشكاله بكل الحب ونش إعالء ىف الجمعية دور

 .العربية شعوبنا لنهضة والتضحية والتعاون التسامح قيم من وجوده
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 الجـداوي رجـاء نـةالفنا دعـت جانبها من

 التســـامح قـــيم إعـــالء ايل اللقـــاء خـــالل

ـــة ـــي واملحب ـــتوي ع ـــراد مس ـــة أف  العائل

 االعتــذار ةثقافــ أن إىل مشــرية واملجتمــع،

 وهـو الحـب عنـار أهـم مـن الخطت عند

 يف خالفـات اي لحـل السحر عامل مبثابة

 .واالجتامعية األرسية التعامالت

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

جمعيه  لقاء نظمته يف شاركت لجنة املرأة اليوم العاملي للمسني مبناسبة

 الدكتور عي جمعه وبحضورالكاتب نادية  برأسةالتعارف 
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 امل مرصي لبناين الستهداف اسواق افريقيا"املرصية اللبنانية": نعمل عىل تحقيق تك

 مشوعا   1400بإجامىل  13فوزي: االستثامرات اللبنانية تحتل املركز الـ

 الحوت: مرص قطعت شوطا  كبريا  ىف تهيئة مناخ االستثامر..واملحليات مازالت التحدي األكرب 

 محسن عادل: التكامل بني مرص ولبنان اصبح رضوة حتمية ملواجهة مخاطر األزمة االقتصادية العاملية

احمد عبدالرازق: نسعى للتوسـيع ىف طـرح االراىض بنظـام املطـور الصـناعي.. وميكنـة جميـع خـدمات 

 الصناع بنهاية العام الجاري

 

عامةا  26اكد المهندس فتح هللا فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانيةة لراةاا امعمةاا ان الجمعيةة تعمة  علةأ مةدي  ك ةر مة  
علأ عم  تكام  اقتصادي مصري لبنانأ م  اا  اسةتهدا  دوا افريييةام مفةيفان  ن الجمعيةة حييةح نجاحةات فبيةرم فةى الملة  

مشةروعان موتحتة  ١٤٠٠اللبنةانأ وابةبحنا نةري اسةت مارات لبنانيةة عالمةة فةارزر فةأ مصةر وفةأ مجةالت متنوعةة بلغةح المصري 
 ٤بةةي  الةةدوا العربيةةة ف امةةالأ اسةةت مارات تيتةةر  مةة   ٤دولةةة  والمرفةةز اا  152مةة  بةةي   ١٣السةةت مارت اللبنانيةةة المرفةةز الةةة 

 مليار دولر.
العم  الجماعأ مع فافة ااهزم الدولةة سةعيا لتحييةه اهةدافنا فةأ العمة  علةأ زيةادم السةت مار وقاا  ن الجمعية تؤم  فالشراكة و 

 والتبادا التجاري  والعم  علأ التكام  بي  الميزم النسبية لك  اانب لزيادم الصادرات الأ افريييا.   
اليطاع الخاص..الطريه للتنمية" والذى عيةدت ااء ذلك خالا ندوم الجمعية المصرية اللبنانية لرااا امعماا حوا "الشراكة بي  

فحفور السفير على الحلبى سفير دولة لبنةان فمصةر و عفةاء السةفارم اللبنانيةة المستشةار ايمةأ الةدويهأ والينصة  فمةاا ابةى 
 مرشةد و عفةاء مجلةةس اةدارم الجمعيةة فةةؤاد حةدرج نائةةب رئةيس مجلةةس اةدارم والةدفتور نجةةاد شةعراوى امةةي  الصةندو  ومةةروان
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زنتوت رئيس اللجنة القتصادية وعمر بلبةع 
رئيس لجنة العالم وعدنان شاتيال و احمةد 
طيبة وفريم خليفة و امستاذ محمةد الحةوت 

 رئيس لجنة الصناعة فالجمعية .
كمةةا شةةار  فةةأ الليةةاء العميةةد الةةرف  فةةواز 
عةةةر  الملحةةةه العسةةةررى للسةةةفارم اللبنانيةةةة 
وامسةةتاذ رفو   بةةو زفةةى رئةةيس مجموعةةة 

لقتصةةاد والعمةةاا وقيةةادات الهياةةة العامةةة ا
لالسةةت مار وهياةةة التنميةةة الصةةناعية وعةةدد 
كبيةةةةةةر مةةةةةة  راةةةةةةاا العمةةةةةةاا المصةةةةةةريي  
واللبنةةةةةةةانيي  و عفةةةةةةةاء لجنةةةةةةةة الصةةةةةةةناعة 
فالجمعيةةة م ن ةةم الليةةاء عمةةرو فارةةد المةةدرر 

  التنفيذي للجمعية.
فأ ملتيأ العماا المصري اللبنانأ الميرر عيدر فأ العابمة  ودعا رئيس الجمعية المصرية اللبنانية مجتمع امعماا للمشارفة

نوفمبر الميب  والذي تن مه الجمعيةة ومجلةس العمةاا المصةري اللبنةانأ ومجموعةة القتصةاد وامعمةاا  ٢٣اللبنانية بيروت روم 
فالتعاون مةع السةفارم المصةرية فةأ لبنةان ومرتةب التم ية  التجةاري فالسةفارم 

ء ومساولي  حروميي  ورااا اعماا ومست مري  مة  فمشارفة وحفور وزرا
 البلدر  

و كةةد علةةى  ن اليطةةاع الخةةاص هةةو الشةةريك الرئيسةةأ للحرومةةة فةةأ تحييةةه 
للتنميةةة الشةةاملة والمسةةتدامة والتةةأ تتحيةةه عةة  طريةةه زيةةادم  2030رفيةةة 

 الست مارات وتدفه رفوس اممواا التأ توفر فرص عم  فريمة للشبا . 
وفةةأ  ةة  ال ةةرو  اةقليميةةة والدوليةةة ومةةا يحةةد  مةة  واضةةا  فةةوزي  نةةه 

تنافس عالمأ لجذ  المست مري  ربيةأ الرهةان علةأ قةدرم الحرومةة وخابةة 
وزارم السةةت مار ووزرام الصةةناعة وفافةةة ااهزتهةةا علةةأ تقنةةاع المسةةت مري  

علةةأ واةةود فةةرص حييييةةة وتسةةهيالت وحةةوافز تجعةة  مةة  مصةةر ااذفةةة 
 عدم. لالست مارات  و رض الفرص الوا

مةةة  اانبةةةه  كةةةد محمةةةد  مةةةي  الحةةةوت رئةةةيس لجنةةةة الصةةةناعة فالجمعيةةةة 
المصرية اللبنانية لرااا امعماا  ن مصر قطعةح شةوطان فبيةران فةى تهياةة 
مناخ الست مار ف بدارها للتشةريعات واليةواني  التةى تم ة  نيطةة انطةال  
يمرةة  لليطةةاع الخةةاص المصةةري واللبنةةانأ البنةةاء عليهةةا مةة  ااةة  تحييةةه 

 لنهفة الصناعية والنمو القتصادي.ا
خطتهةا للنمةو الصةناعى وتهياةة   وطالب الحوت ففرورم اسةتكماا الدولةة

مناخ السةت مار مة  خةالا تيسةير تبةدار التةراخيا الصةناعية واليفةاء 
علةةى البيروقراطيةةةة المتم لةةةة فةةةى تفةةةار  اهةةةات الوليةةةة علةةةى الراضةةةى 

 اضى الصناعية.وتراخيا المحليات واليفاء على سماسرم الر 
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قاا محس  عادا الرئيس التنفيذي للهياة العامة لالست مار والمناطه الحرم ان التكامة  الصةناعأ وتبةادا فةرص السةت مار بةي  و 
مصر ولبنان اببح ضروم حتمية لموااهة مخاطر امزمة القتصةادية العالميةة التةأ ابةبحح امةر واقةع حاليةا وتهةدد بنةاء وقةوام 

  القتصاد العالمأ.
واضا  عادا ان مصر ولبنان لدرهم فةرص فبيةرم للتوااةد والتوفة  فةأ السةوا  الفريييةة وذلةك فففة  العالقةات التجاريةة لراةاا 

 امعماا اللبنانيي  وتواادر فأ اسوا  فر  وشر  افريييا.
حاليةا وهةو يفةم اتحةاد  واشار الةأ  ن مصةر عفةو فةأ اتحةاد الكوميسةا وفةى التحةال  الفرييةأ العمةال  الةذى رةتم العةداد لةه 

 مليون نسمة ومعفار تماما م  الفرائب. 200الكوميسا والسادا  واليرواس ربلغ عدد سرانه مليار و
% منةت  مصةري رةتم تصةدررر لكة  مجموعةة 35و كد محس  عادا ان اي منتجات مصدرم م  مصر ويبلغ نسبة المرون المحلأ 

 ت الكوميسا فيط ربلغ تريليون دولر سنويان.الكوميسا بدون ضرائبم لفتا الأ ان حجم واردا
مليون متر مربع اراضةأ امنشةطة  28م  اانبه قاا المهندس احمد عبدالراز  رئيس هياة التنمية الصناعية ان الهياة طرحح 

 .2020مليون متر مربع فأ  60الصناعية ونستهد  الوبوا فاامالأ امراضأ تلى 
تلةى التوسةع فةأ طةرر الراضةى الصةناعية بن ةام المطةور الصةناعأ فالشةراكة مةع الدولةة  واضا  عبد الةراز م  ن الدولةة تسةعى

فالضافة الأ مرينة اميع اةاراءات والخدمات للصناع حيث تم اطال  الخدمة السبوع الماضأم مؤفدان انه بنهاية العام الجاري 
 هياة فأ اميع انحاء للجمهورية.فرع لل 22سيتم تيديم اميع الخدمات الممرنة للصناع والمست مري  فأ 
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 تقرير النتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

 

  2018أكتوبر  17تم تنظيم الملتقى الثقافي المصري اللبناني الثانى  بتاريخ 

 والذى نظمة الجمعية بالتعاون مع مؤسسة األهرام و جامعة بيروت العربية .

 -عن الجمعية كل من :وفد مجلس اإلدارة حضر 

 المهندس فتح اهلل فوزى رئيس مجلس اإلدارة .-

 مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة االقتصادية. األستاذ مروان زنتوت عضو-

 األستاذ احمد طيبة عضو مجلس إدارة الجمعية .-

 األستاذ عمرو فايد المدير التنفيذي .-

 لوفد المشارك *تم االتفاق مع جامعة بيروت العربية على التكافل باالقامة واالنتقاالت ل

سط على رعاية الملتقى  شرق األو شركة طيران ال *تم من خالل جامعة بيروت العربية االتفاق مع 

بتذاكر سفففر مجانية للوفد المشففارك من مصففر وعلى ان تتجمل الجمعية قيمة الضففرائ  ال ا ففة 

 بإ دار التذاكر .

لصفففناعة على رعاية الملتقى * االتفاق من خالل الجمعية مع األسفففتاذ مجمد الجوت رئيس لجنة ا

 والتبرع بقيمة الضرائ  المقرره على التذاكر المجانية للوفد المصرى المشارك .
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 -ح الملتقى :اوقائع افتت

تم إفتتح الملتقى الثقافي المصري اللبناني الثاني 

الثقافة في العفالم العربفي مفن التفكيف  »بعنوان 

، بالتعاون مع الجمعيفة المصفرية «إلى إعادة البناء

اللبنانيفففة لرجفففال األعمفففال و مؤسسفففة األهفففرام ، 

تأسيسففا علففى نجففاح الملتقففى الثقففافى األول الففذى 

ع مؤسسفة الذى تم تنظيمة في مصر بالتعفاون مف

، بقاعفة جمفال عبدالنا فر بجامعفة بيفروت االهرام

العربية،بجضففور ممثففل رئففيس الجكومففة المكلفف  

سعد الجريفري عمفار حفوري، ممثفل النائف  مجمفد 

قاسم القرعفاوي، قاسفم يوسف ، سففراء جمهوريفة 

مجلففس إدارة وفففد مصففر العربيففة نايففا النجففاري، و

تصادية واألستاذ احمد طيبفة واألسفتاذ الجمعية األستاذ مروان زنتوت رئيس اللجنة االق

عمرو فايد مدير الجمعية التنفيذى، المملكة المغربيفة مجمفد كفرين، اندونيسفيا أحمفد 

 ، ممثفففل سففففير دولفففة فلسفففرين اشفففرع دبفففور مفففاهر مشفففيعل. خفففازن خميفففدي

 

بعد عرض فيلم الجامعة الوثائقي، وكلمة ريما شفها،، تجفدم مفدير مؤسسفة األهفرام 

إنعقفاد الملتقفى فكفرة  تجف  رعايتهفا أطلقف  مؤسسفة االهفرام »ذكر عمر احمد سامي فف

الثقافي المصري اللبناني ويجدوها األمل في أن يصبح ملتقى سنويًا ليس فقط بين مصر ولبنان بل بين 

الدول العربية كافة، إيمانًا منها بأن الثقافة والمثقفين العر، يمثلون أحد أهم دعائم اللجمة العربيفة إن 

  اإلطفففففففففففففففففففففففالق. علفففففففففففففففففففففففى أهمهفففففففففففففففففففففففا لفففففففففففففففففففففففم تكفففففففففففففففففففففففن

هذا الملتقى ينعقد ففي »وقال المهندس فتح اهلل فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال األعمال 

ظل ظروع تستدعي مواجهة التجديات الداخلية واإلقليميفة الكبفرى وعلفى رأسفها ظفاهرة اإلرهفا، التفي 

ترلف  منفا التجفرك الفعفال علفى كاففة بهفدع إعفعافها وتفكيكهفا، األمفر الفذي يالمنرقفة ففي  انتشرت

األ عدة، األمنية والفكرية واالقتصادية واالجتماعية، للقضاء على هذه الظاهرة، وسبيلنا في هذا هفو مفا 

 .نشففهده اليففوم فففي هففذا الملتقففي المتميففا الففذي يجمففع قففادة الفكففر والففرأي فففي البلففدين الشففقيقين

إلفى أن الجامعفة كانف  دائمفًا جسفرًا للتوا فل »دوي وأشار رئيس جامعة بيروت العربية عمفرو جفالل العف
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الثقفففافي بفففين مصفففر ولبنفففان منفففذ 

نشوئها في الستينات، وهي تجفر  

دائمفًا علففى حيويفة التبففادل الثقففافي 

العربففففففي واحتضففففففان الراقففففففات 

التنموية التي من شفأنها والمشاريع 

رففففع المسفففتوى العلمفففي والفكفففري، 

وخلق مناخات للجوار اإلبداعي سفواء 

 .العلوم التربيقية أو اإلنسانيةفي 
النجاري سففير جمهوريفة نايا واكد 

أن اللقفاء »مصر العربيفة ففى لبنفان 

حول دور الثقافة في العالم العربي يكتس  أهمية بالغة في ظل الظروع السياسية واالجتماعيفة الصفعبة 

الدولة الوطنيفة ومفا يفرتبط بهفا مفن التي تمر بها بلداننا العربية، وما تشهده من تهديد مباشر لفكرة 

قيم التعددية والسلم األهلي والعيش المشترك في مقابل تفشي االنقسامات وتعرض بعض المجتمعات 

للتفت  سواء كان ذل  في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو العراق واالرتداد إلى هويات دينية ومذهبيفة عفيقة 

وجماعات تت ذ من العن  والكراهية وإلغاء اآلخر أسسًا تبني  نتيجة عغوط داخلية وخارجية أفرزتها إرهابًا

عليها توجهاتها وتجاول ترسي ها في مجتمعات لرالما عرف  معنى وقيمة التعايش السلمي بين م تل  

 األديففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان والمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففذاه 

أن المثقففين العفر، لفم ي تبفروا قفدراتهم العلميفة، وقفدراتهم »واعتبر الوزير السابق مجمفد المشفنوق 

كرية في هذا الربيع المشؤوم، بل لعلهم كانوا شهودًا على التفك  الثقافي بعد أن تهمش  أدوارهم، الف

وهذا يعكس خليرًا من ال وع والت وع مفن تبفدالت السفلرة وسفروتها أو عفرورة إحنفاء الفرأس أمفام 

ديفن. هفذه هفي العا فة، إّلا إذا تيسر لهم بلد يلجأون اليا مع عفائالتهم، فتعفود كلمفاتهم تصففع الجال

 ثقافففففففففففففففففففففففففففففة الواقعيففففففففففففففففففففففففففففة ألففففففففففففففففففففففففففففيس كففففففففففففففففففففففففففففذل  .

الجمعيفة المصفرية  رئفيس ففتح اهلل ففوزى المهنفدس -:ثم قدم رئيس الجامعة درعفا تذكاريفة لكفل مفن

مدير مؤسسة األهرام عمر سامى ، كما قدم مدير مؤسسة األهفرام بفدوره درع  و اللبنانية لرجال األعمال

 .رئيس الجامعة  و بنانية لرجال األعمالالمؤسسة لكل من رئيس الجمعية المصرية الل
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 تو يات الملتقى

أ در الملتقي الثقافي المصفري اللبنفاني الثفاني بالتعفاون مفع مؤسسفة األهفرام والجمعيفة 

المصرية اللبنانية لرجال األعمال تو ياتا وذل  بناء علي جلسات الجوار الثالم التي ت للتفا 

المت صصين من وزراء وكتا، وباحثين وأساتذة جامعيين مفن لبنفان ومداخالت المتجدثين 

 وجمهورية مصر العربية علي مدي يوم كامل.

« دور الثقافة في إعفادة بنفاء الدولفة الوطنيفة»فقد أو   الجلسة األولي التي حمل  عنوان 

وتفعيل  والتي أدارها النائ  السابق الدكتور عمار حوري بجماية وتعايا الديمقراطية مع دعم

دور المجتمع المدني إعافة إلي نشر ثقافة الدولة الوطنيفة والمواطنفة و فون العدالفة مفع 

التشديد علي عرورة معالجة التباينات الثقافية بأنواعها و وال الفي ثقاففة وطنيفة تتضفمن 

 القضاء علي ثقافة الفساد.

فأو ف  « ها، والترفرعالثقافة في مواجهة االر»أما الجلسة الثانية التي جاءت تج  عنوان 

بدورها بتجقيق مشروع ثقافي تنويري جديد يقفوم علفي دولفة وطنيفة قوامهفا اإلعفالم الجفر 

ووطن يسوده العدل والتعليم الجر بتفعيل دور الجامعات في معركة الثقافة عد االرها، مفع 

 التوعية بروحية األديان.

ور وسفائل اإلعففالم ففي بنففاء مسففتقبل الصفجافة ود»وففي الجلسفة الثالثففة واألخيفرة بعنفوان 

والتي أدارها خبير االسترالعات والدراسات بمركا األهفرام الفدكتور  فبجي عسفيلة « الثقافة

شددت التو يات علي عرورة إخراج اإلعالم اللبناني والعربي مفن عنفاوين الجابيفة الضفيقة 

جانفف  دعففم مففع مراعففاة القواعففد واالسففس العلميففة فففي العمليففة اإلعالميففة واالخباريففة الففي 

 الصجافة الورقية لتعّلق جيل كبير بها.

ودع  التو يات الي تجقيق انتقال سلس الي االعالم االلكتروني مشددة علفي عفرورة منفع 

و ففول المهيمنففين علففي االعففالم التقليففدي الففي االعففالم االلكترونففي ووسففائل التوا ففل 

 االجتماعي.
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 لرجال االعامل اللبنانيةلجنة جديدة للصناعة بـ"الجمعية املرصية 
 

أعلنتتتت الجمعيتتتة برئاستتتة المهنتتتد  
فتتتتتتو ى فتتتتتوزى عتتتتتن تشتتتتتكيل لجنتتتتتة 
للصتتتتتتتتناعة بالجمعيتتتتتتتتة تضتتتتتتتتم كافتتتتتتتتة 
القطاعتتتتتات اينتاجيتتتتتتة وفتتتتتتى مقتتتتتتدمتها 
الكيماويتتتتات ومتتتتواد البنتتتتاء والمالبتتتت  
وأعضتتتتتاء ممعلتتتتتين عتتتتتن مجلتتتتت  إدارة 

  الجمعية.
  

وفتتتى أول اجتمتتتاة للجنتتتة الصتتتناعة تتتتم 
اختيتتتتتار محمتتتتتد أمتتتتتين الحتتتتتوت عضتتتتتو 
اللجنتتتتة االقتصتتتتادية بالجمعيتتتتة والمتتتتدير 
التنفيتتتتتشى للشتتتتتركة اللمانيتتتتتة اللبنانيتتتتتة 

 للدهانات "جى إل سى" رئيساً للجنة.
 

وتضتتتتم اللجنتتتتة حاليتتتتاً أعضتتتتاء متتتتن جمعيتتتتة رجتتتتال العمتتتتال المصتتتتريين وجمعيتتتتة مستتتتتمرى العاشتتتتر متتتتن رمضتتتتان 
حمتتد أمتتين الحتتوت ومحمتتد فتتعاد حتتدر  وعمتترو فتتتو  وفتتاد  كمتتال وجمعيتتة مستتتعمرى مدينتتة بتتدر ومتتن أبتترزهم م

 الدسوقي ووائل سمير.
 

وقتتال الحتتوت، فتتى بيتتان صتتتحفى اليتتوم العالعتتاء، إن اللجنتتة تضتتتم عتتددا كبيتترا متتن رجتتتال العمتتال فتتى مصتتر ولبنتتتان 
ا تتتتدعيم يمعلتتتون مختلتتتا القطاعتتتات اينتاجيتتتة الحيويتتتة، بايضتتتافة إلتتتى تمعيتتتل بعتتت  أعضتتتاء مجلتتت  ايدارة بهتتتد

خطتتتتط اللجنتتتتة بمتتتتا يتماشتتتتى متتتت  استتتتتراتيجية الجمعيتتتتة والبنتتتتاء علتتتتى مجهتتتتودات مجلتتتت  ايدارة فتتتتى دعتتتتم وتنميتتتتة 
 القطاة الصناعي فى مصر.

 
وأضتتتاا الحتتتوت، أن لجنتتتة الصتتتناعة الجديتتتدة وضتتتعت مجموعتتتة متتتن الهتتتداا والمحتتتاور لتتتدعم القطتتتاة الصتتتناعي 

اللجتتتتان الصتتتتناعية بجمعيتتتتات رجتتتتال العمتتتتال المختلفتتتتة فتتتتى مقتتتتدمتها إقامتتتتة متتتتعتمر دولتتتتي للصتتتتناعة بمشتتتتاركة 
وجمعيتتتات المستتتتعمرين والتتتترا التجاريتتتة واتحتتتاد الصتتتناعات وشلتتتق علتتتى ذتتترار المتتتعتمر االقتصتتتاد  التتتشى يعقتتتد 

 سنوياً فى شرم الشيخ.
 

وأكتتتد الحتتتوت أن اللجنتتتة بصتتتدد عقتتتد لقتتتاءات مختلفتتتة متتت  كافتتتة الجهتتتزة المعنيتتتة بالصتتتناعة بهتتتدا إعتتتداد ورقتتتة 
ل وتوصتتتيات للمشتتتتاكل التتتتى تواجتتتتص الصتتتناعة فتتتى مصتتتتر وفتتتى مقتتتتدمتها ايفتتترا  عتتتن المتتتتواد الختتتام والستتتتل  عمتتت

 الوسيطة بالجمارق.
 

وأشتتار إلتتى أن اللجنتتة بصتتدد طتتر  مبتتادرة ينشتتاء معمتتل فتتى كتتل مينتتاء ومنفتتش جمركتتي ل ستتراة فتتى تحليتتل المتتواد 
واحتتتد فقتتتط فتتتى تحليتتتل المتتتواد الكيماويتتتة واالصتتتبا  الختتتام الالزمتتتة للصتتتناعة، الفتتتتا إلتتتى أن االعتمتتتاد علتتتى معمتتتل 

 يعدى إلى فر  المزيد من الرسوم على الحاويات على الرصفة ويهدد الصناعة.
 

ومتتتن جانبتتتص قتتتال عمتتترو فايتتتد المتتتدير التنفيتتتشى للجمعيتتتة، إنتتتص يجتتترى حاليتتتاً فتتتتو بتتتاب االنضتتتمام إلتتتى لجنتتتة الصتتتناعة 
 النهائى لعضاء اللجنة بالكامل خالل اليام القليلة المقبلة.الجديدة بالجمعية وسيتم ايعالن عن التشكيل 

 
وأعنتتتى أعضتتتاء لجنتتتة الصتتتناعة بالجمعيتتتة المصتتترية اللبنانيتتتة فتتتى أول اجتمتتتاة للجنتتتة علتتتى المجهتتتودات التتتتى يقتتتوم 
التتتترئي  عبتتتتد الفتتتتتا  السيستتتتى فيمتتتتا يختتتتو باالهتمتتتتام بالصتتتتناعة والتوستتتت  فتتتتى إقامتتتتة المصتتتتان  العمالقتتتتة ومنهتتتتا 

لكبتتتر صتتتر  لصتتتناعة متتتواد البنتتتاء ببنتتتى ستتتويا وهتتتو متتتا يتتتدف  القطتتتاة الختتتاو إلتتتى التوستتت  فتتتى ضتتتخ  افتتاحتتتص
 استعمارات جديدة فى السوق المصرية.

 
وأكتتتتد أعضتتتتاء اللجنتتتتة علتتتتى أهميتتتتة تشتتتتجي  إقامتتتتة الصتتتتناعات التكميليتتتتة والستتتتل  الوستتتتيطة لتتتتتوفير المتتتتواد الختتتتام 

لحفتتتال علتتتى المزايتتتا التنافستتتية للمنتتتتو المحلتتتى فتتتى الستتتواق الالزمتتتة للصتتتناعة وشلتتتق لخفتتت  فتتتاتورة االستتتتيراد وا
التصتتتديرية وتعلتتتيم القيمتتتة المضتتتافة للمنتجتتتات المصتتترية وتعميتتتا الصتتتناعة ومضتتتاعفة الطاقتتتة اينتاجيتتتة للمصتتتان  
لنمتتتتو الصتتتتادرات المصتتتترية وتعزيتتتتز التجتتتتارة متتتت  دول أفريقيتتتتا بمتتتتا يتماشتتتتى متتتت  استتتتتراتيجية وزارة الصتتتتناعة 

 .2030ورعيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  2022ة الصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتادرات حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى والتجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارة لمضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعف
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 "كبرية وطموحات جديدة رؤية.. املرصية الصادرات"  اللبنانية املرصية ندوة خالل

 االفريقية االسواق إىل لالتجاه عريب -عريب تكامل لبناء نسعى: فوزى الله فتح

 االستثامرات وجذب

 1200و.. املصدرين من جديد جيل وخلق الصادرات هيكلة اعادة عىل نعمل: الشوربجي

 للتصدير مؤهلة فقط رشكة

 
 علةى تعمة  الجمعيةة  ن امعمةاا لراةاا اللبنانيةة المصةرية الجمعية رئيس فوزى  هللا فتح المهندس قاا

 تكامة  عمة  بهةد  ولبنةان مصةر فةى الخةاص اليطاع توااه التى المعوقات ازالة على عامانم 27 مدي
 .افريييا اسوا  تلى لالتجار عربى – عربى
 الصةةادرات" فعنةةون  امعمةةاا لراةةاا اللبنانيةةة المصةةرية الجمعيةةة ن متهةةا التةةى النةةدوم خةةالا ذلةةك اةةاء

 لهياةة التنفيةذي الجهةاز رئةيس الشةوربجى شةيري  فحفةور م"فبيةرم وطموحةات ادرةدم رفيةة.. المصةرية
 الصةندو    مةي  شةعراوى  نجةاد والةدفتور فاليةاهرم لبنةان سةفير الحلبةأ علةأ السةفير و الصادرات تنمية

 لجنةة رئةيس بلبةع وعمةر فالجمعيةة المةرام لجنةة رئيس الغزالى زينب والدفتورم زنتوت مروان و فالجمعية
 الحةةوت امةي  ومحمةةد فالجمعيةة اةدارم مجلةةس  عفةاء طيبةة واحمةةد شةاتيال وعةةدنان والعالقةات العةالم
 تنمية هياة وقيادات واللبنانيي  المصريي  العماا اارا م  فبير وعدد فالجمعية الصناعة لجنة رئيس

 . للجمعية التنفيذي المدرر فارد عمرو اللياء ن م م الصادرات
 عجةةز وبةةوا  ةة  فةةى خابةةة قةةومأ هةةد  الصةةادرات مفةةاعفة  ن تةةرى  الجمعيةةة  ن فةةوزيم و ضةةا 
 مليةةار 50 تلةةى العجةةز بوبةةوا تيةةدررات  ةة  فةةى الماضةةى العةةام دولر مليةةار 37 تلةةى التجةةاري  الميةةزان

 الةدوا فافةة مةع البينيةة التجةارم تعزيةز علةى العمة   اة  مة  الجهةود فافةة تفافر رتطلب ما وهو دولر
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 اطليةةةةح ذلةةةةك ااةةةة  ومةةةة 
 مصةةةةةر مبةةةةةادرم الجمعيةةةةةة

 افريييةةةا ااةةة  مةةة  ولبنةةةان
 ولقةةةةةةح سةةةةةةنوات 3 منةةةةةةذ

 اليطةةاع مةة  فبيةةر اهتمةةام
 فةةةةةى والحرومةةةةةة الخةةةةةاص

 .ولبنان مصر
 تعمةةةة  الجمعيةةةةة ان و كةةةةد
 مشةيران  م لبنةان مةع وتجةاري  بةناعأ تكامة  علةى والعم   لمصر الانبية الست مارات اذ  على ايفا
 اسةبوع لمةدم الميبة  اكتةوبر 18 فةى ببيةروت اللبنةانأ المصةري  العمةاا ملتيةى ستن م الجمعية  ن تلى

 ببيةروت المصةري  التجةاري  التم ية  ومرتب ولبنان مصر وسفارتأ والعماا الماا مجموعة مع فالتعاون 
 فأهتمةام يح ةى الملتيى  ن تلى مشيران  الشرفاءم م  والعدرد التجارية للغر  العام التحاد تلى فالضافة

 قطاعةات فةى شةرفة 30 حوالى وسيحفرر الخاص واليطاع ولبنان مصر فى الحرومأ الجانب م  كبير
 .الهندسية والصناعات الزراعية والحابالت والكهرباء التعدر 

 تنميةة نةدوم  ن فالجمعيةة العامةة والعالقةات العةالم لجنة رئيس و اةدارم مجلس عفو بلبع عمر وقاا
 وبةةي  امعمةةاا مجتمةةع بةةي  للتعةةاون  ادرةةدم  فاقةةان  فةةتح تلةةى الجمعيةةة سةةعأ اطةةار فةةى تةةأتى الصةةادرات
 مصةةالح تحيةةه مجتمعيةةة اقتصةةادية تنميةةة تلةةى للوبةةوا وحيييةةة فعالةةة مسةةاهمة ااةة  مةة  الحرومةةة
"  عنةةوان تحةح الليةاء هةذا اةاء والتنميةة النمةو رفةةائز  هةم مة  واحةدم الصةادرات من: "مفةيفان  الشةعبم

 فتح فى الهياة دور التعر  خالله م  نتطلع والذى" فبيرم وطموحات ادردم رفية.. المصرية الصادرات
 مصةةةر رفيةةةة لتحييةةةه الخةةةاص اليطةةةاع مةةة  المطلةةةو  والةةةدور المصةةةرية للمنتجةةةات  وسةةةع مجةةةالت

 مجةةالت وفةةتح السةةت مارات زيةةادم فةةى ف يةةران  عليةةه نعةةوا الةةذى التصةةدرري  اليطةةاع لتنميةةة واسةةتراتيجيتها
 .الانبية العملة توفير فى قوي  فشر  والمساهمة للشبا  ادردم عم  وفرص

 الهياةة عمةر ان م الصةادرات تنميةة لهياةة التنفيةذى الجهةاز رئةيس الشةوربجى شةري  اكةدت اانبها م 
 مةة  العدرةةد حةة  اسةةتطاعح  نهةةا تل فيةةط شةةهور 5 و عةةام رتعةةدي ل بهةةا الخةةاص اليةةانون  تفعيةة  منةةذ

 تفعيةةة  علةةةى ترتكةةةز الهياةةةة عمةةة  خطةةةة  ن تلةةةى مشةةةيرم المصةةةريي م المصةةةدري  ومسةةةاندم المشةةةرالت
 .الصادرات لمفاعفة الخاص اليطاع مع فالتعاون  قطاعية استراتيجية

 الصةادرات زيةادم فةى ايجابيةة نتةائ  لهةا فةان العملةة وفر   الصر  سعر تحرير  ن الشوربجأ واضافح
 15 مة  رتةروار فمةا التيليديةة فيةر فةالطر   الصةادرات زيةادم علةى تيوم الهياة خطة  ن تل% 8 بواقع
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 والتةةى الصةةادرات لتنميةةة الحرومةةة لسةةتراتيجية وفةةه سةةنوات 5 خةةالا الصةةادرات لمفةةاعفة%  18 تلةى
 .تنفيذها على الهياة تعم 

 بةغار ومسةاندم افريييةا اسةوا  وخابةة ادرةدم اسةوا  اسةتهدا  علةى تيةوم الهياةة خطةة تلى واشارت
 مصر بيم الموقعة التجارية التفاقيات م  الستفادم وتع يم المصدري  م  ادرد اي  لخله المصدري 

 فةةى توااةةدنا مةة  وف فنةةا للمصةةدري  الخارايةةة المعةةارض منةةاه  فيرنةةا وبالتةةالأ الةةدوا مةة  العدرةةد مةةع
 . مختل  فشر  افريييا

 المصةةنعي  وااهةةح التةةى التحةةديات ابةةرز مةة  فةةان الةةدعم والغةةاء الطاقةةة اسةةعار ارتفةةاع  ن تلةةى و شةةارت
 الهياةة قيةام استدعى ما وهو المصروفات وزيادم اليطاعات لبعض النتااية الطاقة انخفاض تلى وادت
 تلةى 1200 رتعةدي ل المةؤهلي  المصةدري  تامةالأ  ن وواةدنا المصةرية للصةادرات هيرلة اعادم فعم 

 الصةةةغيرم الشةةةرفات وتةةةدريب تأهيةةة  علةةةى فبيةةةرم فصةةةورم العمةةة  تطلةةةب مةةةا وهةةةو فيةةةط مصةةةدر 1500
 هةأ وما البنكية والتعامالت التصدررية الخطط اعداد فى مساندتهم خالا م  التصدرر على والمتوسطة

 .سلعة لك  الواعدم السوا 
 المصةدري  توااةه قةد التةى المشةرالت لحة  الاهةزم مة  والعدرةد الهياةة بةي  تعةاون  هنا   ن  واضافح

 دعةةم مشةةرلة حةة  لسةةرعة الماليةةة ووزارم الةةوزراء رئاسةةة فمخاطبةةة وقمنةةا الصةةادرات دعةةم ر سةةها وعلةةأ
 المعلومةةات وتةوفير الصةادرات هيرلةة واعةادم السةوا  بدراسةةة وقمنةا الخةاصم اليطةاع لةدعم الصةادراتم

 ازالةة علةى والعمة  الخةاصم اليطةاع لمسةاعدم ادرةدمم مسةوا  والوبةوا المصريي  للمصدري  الدقيية
 الجهةات مختلة  مع توااههم التى المعوقات

 والموابةةفات الصةةادرات علةةى الرقافةةة ومنهةةا
 م ةةة  المعنيةةةة والةةةوزارات والجمةةةار  والجةةةودم
 .وفيرها والصحة والصناعة والتجارم الزراعة
 فعمةةة  قامةةةح الهياةةةة ان الشةةةوربجىم وقالةةةح
 مةةةةع رتواكةةةةب فمةةةةا للمعةةةةارض ادرةةةةدم خطةةةةة

 ادرةةةدم اسةةةوا  و هةةةور العالميةةةة المتغيةةةرات
  ن مشةةيرم م افريييةةا فةةر  دوا راسةةها وعلةةى
 لالسةت مار فربةة وهةو  فريييةةم دولةة 55 فحفةور الميبة  ديسةمبر فةى الفرييى المعرض تن يم سيتم

 معةارض اكبةر فى  شرفة 39  ستشار  مصر ان مفيفة الفريييةم اليارم مع البينية للتجارم وتشجيع
 والصةي  دولرم تيرليةون  10 نحةو تصة   عمالةه وحجةم الميبة م نةوفمبر 10 -4 مة  الفترم فى الصي 
 .المصرية والصادرات الست ماراتم زيادم فى ترفب و نها وشرفاتهام مصر حفور تطلب
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 العامةللهيئة " زيارة رسمية  يفاملرصية اللبنانية 

  "لالستثامر

 
 رااا 70 ررافيه فوزي  هللا فتح المهندس برئاسة امعماا لرااا اللبنانية المصرية الجمعية م  وفد زار

 فالبلةدر  امعمةاا مجتمةع لتعرية  وذلك منصر فمدرنة المست مري  خدمات مرفز ولبنانأ مصرى   عماا
 وإاةةراءات مصةةر فةةى السةةت مار منةةاخ علةةى والتعةةر  المسةةت مري  خةةدمات مرفةةز فةةه ييةةوم الةةذى فالةةدور

 لةدى لبنةان دولةة سةفير الحلبةىم على السفير فحفور مؤخرنام الدولة اتخذتها التى القتصادى اةبالر
 .مصر
 آفةةا  فةةتح سةب  مناقشةةة وتةم لالسةةت مار العامةة للهياةةة التنفيةذى الةةرئيس مةع موسةةعان  ليةاء   الوفةةد وعيةد
 1000 تفم والتى الست مارية الخريطة واستعراض البلدر  بي  المستهدفة الست مارات لتنشيط ادردم
 تلةةى فالضةةافة مصةةر فةةى لالسةةت مار التنافسةةية والمزايةةا القتصةةادية المؤشةةرات و هةةم اسةةت مارية فربةةة

 .للمست مري  الميدمة والحوافز اللكترونية والخدمات الشرفات بتأسيس الخابة الرشادات
 مة  لالسةت مار العامةة الهياةة اتخذتةه فمةا الجمعيةة تدارم مجلةس رئةيس فةوزى  هللا فةتح المهندس و شاد

 التشةريعية البياة تهياة الستمرار فى  همية تلى مشيرنا للمست مري م الُميدمة الخدمات لتطوير تاراءات
 العمة  فةرص مة  المزيةد ةتاحةة وامانبيةةم حليةة والعربيةةالم السةت مارات مة  المزيةد لجةذ  مصةر فى

 .للشبا 
 فةى اللبنانية الست مارات زيادم على عامنا 26 منذ تعم  اللبنانية المصرية الجمعية  ن "فوزى " و ضا 

ةةا ُتيةةدر والتةةى مصةةر   عمةةاا منتةةدى اقامةةة علةةى الةةدائم حربةةها خةةالا مةة  وذلةةك مدولر مليةةارات 5 حالين
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 ممواهةه مشتر  سنوي 
 الهياةةةة لةةةرئيس الةةةدعوم

 لالسةةةةةةةةةت مار العامةةةةةةةةةة
 منتةةةدي لمشةةةارفة فةةةىل

 المصةةةةةةةةةةري  امعمةةةةةةةةةةاا
 تن مةةةه الةةةذى اللبنةةةانى

 ويهةةةةةةةةةةةد  الجمعيةةةةةةةةةةةة
 المزيةةد لجةةذ  المنتةةدي
 السةةةةةةةةةةةت مارات مةةةةةةةةةةة 

 .مصر تلى اللبنانية
 السياسةةية العالقةةات عمةةه علةةى اليةةاهرم لةةدى لبنةةان سةةفير الحلبةةى علةةى السةةفير  كةةد ذاتةةهم السةةيا  فةةى

 مصةر مةع والقتصةادية الست مارية العالقات تعميه تلى تتطلع بالدر  ن تلى مشيرنا اللبنانيةم-المصرية
 بةي  والشةعبية والاتماعيةة السياسةية العالقةات وتميةز عمةه مسةتوى  علةى لتصبح الميبلة المرحلة فى

 .المجالت مختل  فى البلدر  بي  للتعاون  الواعدم الفرص توافر مع خابةن  الشيييي  البلدر 
 فمصةرم اللبنانيةة السةت مارات دعةم فى الحرم والمناطه لالست مار العامة الهياة فجهود الحلبىم و شاد 

ا  البلةةدر  مصةةالح يخةةدم فمةةا البلةةدر م بةةي  السةت مارات تنشةةيط لجهةةود اللبنانيةةة الدبلوماسةةية دعةةم مؤفةدن
 .الشيييي  والشعبي 

 هيوتحي القتصاد عصب هو الست مار  ن على فالجمعيةم القتصادية اللجنة رئيس زنتوت مروان و كد
 وارقةام الدوليةة والتيةارير المؤشةرات اميةع  ن تلةى مشةيران  العالمم دوا وفافة مصر فى القتصادى النمو

 .اليطاعات فرافة لنهوضلسعى ت الدولة ن و  الصحيح التجار فى مصر  ن على تؤفد التجارم
 السياسةةية الييةةادم  هتمةةام علةةى رؤفةةد الجدرةةدم المسةةت مري  خةةدمات مراكةةز تدشةةي   ن "زنتةةوت" واضةةا 
 قياسةى وقةح فةى الشةرفات تأسةيس ااةراءات وانهةاء الخاص اليطاع  مام العيبات بتذلي  الدولة وااهزم
 .ساعة 24 وخالا
 والميترحةةات الحلةةوا وضةةع فةةى الهياةةة مةةع الةةدائم التعةةاون  علةةى الجمعيةةة حةةرص علةةى "زنتةةوت" و كةةد

 واةةةذ  فالصةةةناعة النهةةةوض  اةةة  مةةة  والمصةةةريي  اللبنةةةانيي  المسةةةت مري  توااةةةه التةةةى للمشةةةرالت
 .بي  البلدر  التجاري  التبادا وتعزيز الست مارات

 اتخةذت مصةر  ن فالجمعيةةم القتصةادية اللجنةة وعفةو الصةناعة لجنةة رئيس الحوت  مي  محمد و كد
 علةةى والتةةراخيا الاةةراءات تيسةةير ميةةدمتها وفةةى السةةت مار منةةاخ تحسةةي   اةة  مةة  ح ي ةةة خطةةوات

 .مصر فى الانبى لالست مار  فبير حافز يعد ما وهو المست مري 
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  همية على "الحوت" وشدد
  تيسةةير تفةةم  آليةةة تيجةةاد

 مةةةع المسةةةت مري  ااةةةراءات
 زالةةةح مةةةا والتةةةى المحليةةةات

  مةةةةام فبيةةةةرم عيبةةةةة تم ةةةة 
 الشةةرفات خابةةة الشةةرفات
 وفذلك والمتوسطة الصغيرم
 اشةةةةترطات انهةةةةاء  تيسةةةةير

 والةةةدفاع المدنيةةةة الحمايةةةة
 هياةة مةع فالتعةاون  المدنى

 التجاريةة والعالمةة الفكريةة الملكيةة فحماية الخابة اليواني  فى  الن ر تعادم فى فالسراع  مطالبان  الست مارم
 علةى فبيةرم اربةار تحيةه التجاريةة للعالمةات والميلةدم الوهميةة الشةرفات  ن تلةى لفتةا التجةاريم للغش للتصدي
 . الرسمية الشرفات حسا 

 امعمةةاا راةةاا مةة  المتميةةزم النخبةةة هةةذر حفةةور  ن الحةةرم والمنةةاطه لالسةةت مار العامةةة الهياةةة رئةةيس  كةةد و
 يعبةر فمصةر الست مار مناخ على للتعر  المصرية الست مار هياة زيارم على وحربهم واللبنانيي  المصريي 

 والتوابة  التنسةيه وعلةى الشةيييي م البلةدر  فةى امعمةاا مجتمةع بي  الوثيه التعاون  على الحرص مدى ع 
 السةةت مار من ومةةة يخةةدم فمةةا لالسةةت مار العامةةة والهياةةة اللبنانيةةة المصةةرية الجمعيةةة بةةي  والفعةةاا اةيجةةابى

 .البلدر  فى التنمية ومستهدفات
 هللا فتح والمهندس فالياهرم لبنان سفير الحلبأ علأ السفيرو  ولبنان مصر م   عماا را  70 اللياء حفر
 الزهيرى  وعالء القتصادية اللجنة رئيس زنتوت ومروان امعماا لرااا اللبنانية المصرية الجمعية رئيس فوزى 

 الحوت ومحمد فالجمعية اةدارم مجلس  عفاء م طيبة واحمد العالم لجنة رئيس بلبع وعمر العام اممي 
 واللبنانيي  المصريي  العماا رااا م  ولفي  الصناعة لجنة رئيس
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 ىف سحور رجال األعامل املرصينيتشارك الجمعية  ...مر يف إطار التعاون املث
 لنظام حق االمتيازعودة بدخول القطاع الخاص كمطور عام وال رجال األعامل يطالبون

 
 

التشييد والبناء له دورا قاا رئيس امعية رااا امعماا المصريي م المهندس علأ عيسىم  ن قطاع 
كبيران فأ التنمية التأ تشهدها مصرم فما  نه يعد اليطاع الست مارى امك ر  مانان وتوفيرنا لفرص 

 العم  خالا السنوات الماضية.
فمشارفة اعفاء الجمعية  هامش السحور السنوى لجمعية رااا امعماا المصريي  ااء ذلك على 

 .مااالمصرية اللبنانية لرااا امع
نائب  - م  اانبه  كد المهندس فتح هللا فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرااا العماا

جمعيةم على  همية فتح البا   مام اليطاع الورئيس لجنة التشييد ف رئيس امعية رااا امعماا
دخوا الخاصم للمشارفة مع الحرومة فأ التنمية العيارية م  خالا تبدار اليواني  المشجعة ل

اليطاع الخاص فمطور عام فالشراكة مع الحرومةم لفتا تلى  ن ن ام المطور العام حيه نجاحات 
 سافية فأ تطوير المدن الجدردم.

م  اانبه  كد معتز محمودم رئيس لجنة اةسران فمجلس النوا م  ن اللجنة تدرس تشري  لجنة 
رانم ومن مات امعماام للتشاور فشأن تجمع مم لي  ع  لجنة اةسران فمجلس النوا م وزارم اةس

اليواني  المن مة لالست مار العياري خابة وان فعض اليواني  الخابة فاليطاع ل يمر  تطبييها 
 على  رض الواقع م   قانون المخالفات فيما يخا اةزالت  و تحصي  الغرامات.
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 بحضور سفري لبنان بالقاهرةالسحور السنوي للجمعية  حفل
المصةةةةةةةةةرية اللبنانية  اقامح الجمعية
برئاسةةة المهندس فتح  لرااا امعماا

حفةةة    2018رونيو 3فى هللا فوزي 
سةةةةةةحورها السةةةةةةنوي على تراس فند  
سةةةةةةةةميراميس انترفونتيننتاا حفةةةةةةةةرر 
السفير اللبنانأ فالياهرم السفير علأ 
الحلبأ و  عفةةةةةةاء السةةةةةةفارم فالياهرم 

الينص  فماا ابى مرشد والمستشار و 
الةةةدويهأ والعميةةةد الرف  فواز  ايمأ

عر  الملحه العسةةةةةةةةةررى للسةةةةةةةةةفةةارم 
اللبنةةانيةةة وعالء ثةةابةةح رئيس تحرير 

نةةائةةب رئيس   الهرام و وفؤاد حةةدرج
الجمعيةةة وعالء الزهيرى المي  العةةام 

عدنان شاتيال م الدفتورم زينب الغزالأو 
عمر بلبع ومروان م ومحمد المصةةةةةرى 

اعفاء مجلس تدارم الجمعية.  زنتوت
 حمد شةةةةةةار  فى حف  السةةةةةةحور  كما

عنتر رئيس اهةةةاز التم يةةة  التجةةةارى 
رئيس   المصةةةرى و محمد عباس فارد

بنةةك عودر و وعةةاك  المغربى نةةائةةب 
رئيس مجلس ادارم بنك مصر ومحمد 

وشاتسى الحوت ومحمد عادا حسنى 
فما حفةةرر عدد فبير م  سةةمير ربيع 

 عفةةةةاء لجنة المر م فالجمعية وتفةةةةم  حف  السةةةةحور فيرات الدبلوماسةةةةيي  و رااا امعماا المصةةةةريي  واللبنانيي  و 
 فنائية .

وقاا المهندس فتح هللا فوزى ان الجمعية مستمرم فأ تنفيذ  هدافها لدعم العالقات المصرية اللبنانية م  فافة الجوانب 
 عبي .القتصادية و الاتماعية والتأ تشهد خالا هذر الفترم نمو وازدهار م   ا  بالح البلدر  والش
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 بالتعاون بني الجمعية والسفارة اللبنانية بالقاهرة
 "املرصية اللبنانية": تيسريات جديدة لتتشريات رجال األعامل

 
المهندس فتح هللا فوزى رئيس الجمعية المصةةةةةةةةرية اللبنانية لرااا امعماا  نه اار حاليان التنسةةةةةةةةيه بي  الجمعية  قاا

والسفارم اللبنانية فالياهرم فشأن استصدار وتسهي  استخراج تأشيرات الدخوا لرااا امعماا فى مصر ولبنان بهد  
 تعزيز التعاون القتصادي والتجاري بي  البلدر .

م  ن وفد م  مجلس تدارم الجمعية ااتمع مع السةةةفير اللبنانأ فالياهرم السةةةفير على الحلبى والمندو  "فوزى "ا  واضةةة
الدائم لدى اامعة الدوا العربية فمير السةةةفارمم وبحث خاللها الجانبان سةةةب  التعاون المشةةةتر  بي  السةةةفارم والجمعية 

 الخاص فى البلدر . وفى ميدمتها منح تيسيرات لستخراج التأشيرم لليطاع
واشار  نه تم فحث سب  التعاون المشتر  والتعاون فأ تن يم لياءات مع المسؤلي  اللبنانيي  الزائري  لمصر و التعر  
علأ بيانات اللبنانيي  لدعوتهم فأ  نشةةةةةةةةطة الجمعية و تن يم لياءات تحح رعاية السةةةةةةةةفارم لرااا العماا اللبنانيي  

 عية.فمصر لدعوتهم لعفوية الجم
واضا   ن الجمعية واهة الدعوم للسفير على الحلبى للمشارفة فأ ملتيأ العماا المصري اللبنانأ وتم التفا  على 

 مناقشة عدد م  المحاور فى السات الملتيى المزمع عيدر فالعابمة بيروت فى سبتمبر الميب  .
ة فالياهرم وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس ادارم حفةةر الاتماع ف  م ا السةةفير على الحلبى سةةفير الجمهورية اللبناني

الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة القتصادية وعدنان شاتيال عفو مجلس اةدارم و محمد المصري عفو مجلس 
 اةدارم ورئيس لجنة السياحة فالجمعية فاةضافة تلى عمرو فارد المدرر التنفيذي للجمعية.
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 بالصالحاتاالترىب: االقتصاد املرصى ىف حالة "جيدة"..واملؤسسات العاملية تشييد 

 الرياضة حوافز لالستثامر الرياىض..وتشييد بتطالق صندوق دعمبتطالب  الجمعية
 

 

 

لدعم  كد المهندس فتح هللا فوزىم رئيس الجمعية على  همية التكام  بي  اليطاع الخاص ووزارم الشةةةةةةةبا  الرياضةةةةةةةة 
الست مار الرياضى ورعاية المواهب الرياضيةم مشيران تلى  ن اليطاع الخاص المصرى واللبنانى يساند تواه الدولة فى 

 تحييه اهدافها القتصادية والتنموية ويتطلع للمشارفة الجادم فى تحييه التنمية الشاملة والست مار فى الشبا .
فعنوان: "الرياضةةةةةة والسةةةةةت مار..شةةةةةراكة م  اا   2018  مارس 19 فىة ااء ذلك خالا الندوم التى ن متها الجمعي

التنمية" حفر اللياء امستاذ محمد التربى رئيس بنك مصر ورئيس بندو  دعم الرياضة المصرية و الدفتور سامح 
نانية الترامان نائب رئيس بةةةةةةندو  دعم الرياضةةةةةةة المصةةةةةةرية ومحمد الحوت المدرر التنفيذي للشةةةةةةرفة املمانية اللب

والدفتور ياسةةةر  رو  رئيس اليسةةةم الرياضةةةأ فالمصةةةري اليوم و  عفةةةاء السةةةفارم  "دهانات اى اا سةةةى" –للصةةةناعة 
اللبنانية فالياهرم الينص  فماا ابى مرشد والمستشار ايمأ الدويهأ و عفاء مجلس اةدارم الجمعية فؤاد حدرج نائب 

دفتورم زينب الغزالى رئيس لجنة المرام ومروان زنتوت رئيس اللجنة رئيس مجلس اةدارم وعالء الزهيرى اممي  العام وال
العميد فى الندوم فما شةةةةةار   القتصةةةةةادية وعمر بلبع رئيس لجنة العالم وعدنان شةةةةةاتيال و احمد طيبة وفريم خليفة.

ية رااا الرف  فواز عر  الملحه العسةةةررى للسةةةفارم اللبنانية ومحمد عادا حسةةةنى والمهندس على عيسةةةى رئيس امع
 و عفاء لجنة المر م فالجمعية . وعدد فبير م  رااا العماا المصريي  واللبنانيي    العماا المصريي 

م  ن مصر بد ت مرحلة البناء فى اليطاع الرياضى واببح اليطاع الخاص يشار  فيوم فى دعم النشاط "فوزى "واضا  
العدرد م  الشرفات التى تدعم الفر  والرياضيي  فشر   الرياضى واطله بندو  دعم الرياضى المصرىم فما  ن هنا 

فردى وهو ما رؤفد على ضرورم تفافر الجهود بي  اليطاع الخاص والدولة ومنح حوافز لرااا امعماا لالست مار فى 
 اليطاع الرياضى لتحييه اكبر استفادم م  دعم اليطاع الخاص للرياضيي .

رياضةةةةم  ن الوزارم تيدر دور اليطاع الخاص فى دعمة للرياضةةةة وت م  دور وقالح هدى  رو  نائبة وزير الشةةةبا  وال
الجمعية المصةةةرية اللبنانية لرااا امعماا فى سةةةعيها نحو تعزيز الشةةةراكة بي  اليطاع الخاص والدولة لتوحيد الجهود 

 وهو ما تم   فى انشاء بندو  دعم الرياضة الذى اسس ففكر اليطاع لخاص وبدعم م  بنك مصر.
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 كدت  ن الوزارم ابةةةبحح تدرر المنشةةةيت الرياضةةةية فأسةةةلو  اقتصةةةادى وتسةةةه  الاراءات على المسةةةت مري  ورااا و 
امعماا لالسةةةةةةةت مار فى اليطاع الرياضةةةةةةةى ودعم الفر  الرياضةةةةةةةية م  اا  تم ي  قوى لالفطالنا فى المحاف  الدولية 

 ية فى مصر.فمختل  اللعا  وتحييه الستدامة فى دعم اميع النشطة الرياض
م  اانبه قاا محمد التربى رئيس بنك مصةةةةةر ورئيس بةةةةةندو  دعم الرياضةةةةةةم  ن اقتصةةةةةاد مصةةةةةر فى حالة "ايدم" 
والمؤسسات العالمية تشييد فالبالحات القتصادية و الخطوات الجرئية التى اتخذتها الحرومة بداية م  تحرير سعر 

القتصةةادى وتحييه معدلت نمو سةةريعةم مفةةيفان " نعم هنا  الصةةر  و لغاء الدعم التدريجى ادت تلى تحسةة  الوضةةع 
 تحديات ونتعام  معها والنتائ  مبهرم".

و كد التربىم  ن بنك مصةةةةةةةةر رولى اهتمام فبيران فى السةةةةةةةةت مار فى تنمية المجتمع فى  طار تنفيذ برام  المسةةةةةةةةاولية 
والصحة ودعم المؤسسات وتوسع فى برام  المر م مليون انيه فى التعليم  650المجتمعيةم مشيران تلى  ن البنك انفه 

المعيلة فالضافة تلى انشاء بندو  خيرى لدعم الرياضة لتشجيع المشارفة المجتمعية فى دعم اليطاع وخابة دعم 
 املعا  الفردية.

والرياضةةةة وقاا  ن فكرم الصةةةندو  وتأسةةةيسةةةه لقح تعاون فبيران وترحيب م  اليطاع الخاص ودعم م  وزير الشةةةبا  
ورئيس هياة الرقافة المالية واللجنة امولومبية والعدرد م  الجهاتم مشةةيران تلى  نه سةةيتم زيادم ر سةةماا الصةةندو  م  

مليون انيه م  خالا طرر وثائه على رااا العماا واشةةةةرا  اتحاد بنو  مصةةةةر وتوسةةةةيع  250مالري  انيه تلى  5
 قاعدم المساهمي .

  مع شةةةةةةرفة بلتون مصةةةةةةر ةدارم  مواا الصةةةةةةندو  واسةةةةةةت مار عائداته فى رعاية امفطاا واضةةةةةةا  التربى  نه التفا
الرياضةةيي م مشةةيران تلى  نه م  المسةةتهد   ن يصةة  ر سةةماا الصةةندو  تلى مليار انيه فى العوام الميبلة فما يسةةاهم 

اص ومؤسةةةةسةةةةات المجتمع فى تحييه اسةةةةتدامة فى نمو اليطاع الرياضةةةةى المصةةةةرى فالشةةةةراكة بي  الدولة واليطاع الخ
 المدنى.

و كد سةةامح الترامان رئيس شةةرفة بلتون لالورا  الماليةم على  همية التوسةةع فى انشةةاء الصةةنادره الخيرية فالشةةراكة 
بي  الدولة واليطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فونها  حد  هم اآلليات التى تن م المشارفة المجتمعية وتحيه 

 ولية المجتمعية لليطاع الخاص فى شتى المجالت وخابة فى المجاا الرياضى.استدامة لبرام  المسا
واضا  الترامانم  ن حجم الست مار فى اليطاع الرياضى والنفا  على النشطة الرياضية ورعاية الفطاا فى مصر 

ذا المجاا حدرث وفى والوط  العربى فعيد ف  البعد ع  ما يشةةةةهدر السةةةةت مار الرياضةةةةى م  تطور فبير عالميان و ن ه
تطور سةةةريع فى المجتمعات العربية لالسةةةت مار ودعم الرياضةةةة لرتباطه وتداخله فى اميع المجالت اقتصةةةاديان وثيافيان 

 وترفيهيان فالضافة اسهاماته فى التروي  السياحى.
اللبنانية للصناعات "دهانات الجمعيةم والمدرر التنفيذى للشرفة اللمانية ف اللجنة القتصادية وقاا محمد الحوت عفو

GLC "–  راعى منتخب مصةةر والنادى امهلى  ن ما حييته مصةةر نجاحات فير مسةةبوقة خالا السةةنوات الماضةةية على
كافة البةةةعدم القتصةةةادية وعلى الصةةةعيد الرياضةةةى ايفةةةا وهو ما رؤفد سةةةعى الدولة الجاد فى موابةةةلة مسةةةيرم البناء 

 تعزيز مشارفة اليطاع الخاص فى تنفيذ اهدا  وخطط الدولة.والتنمية وتهياة مناخ الست مار ل
م  ن التعاون النااح والم مر بي  اليطاع الخاص والحرومة فى مصةةةةةةةةةر ولبنان والنجازات التى حييتها "الحوت"و كد 

 مار مصةر ومشةارفتها فى فأس العالم تعد رسةالة قوية للعالم فأن مصةر تتيدم اقتصةاديا ورياضةيان وااهة مشةرفة لالسةت
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فى فافة المجالتم لفتا تلى  ن رعارتة شةةةةةرفته للفر  الرياضةةةةةية والفطاا تهد  تلى السةةةةةت مار فى بةةةةةناعة افطاا 
 دوليي  يم لون مصر فى مختل  التحادات الدولية الكبرى وحصد اكبر عدد م  الميداليات.

م ردرس مرتباطه فرافة المجالت و كد الدفتور ياسةةةةةةر  رو م الناقد الرياضةةةةةةىم  ن السةةةةةةت مار الرياضةةةةةةى ابةةةةةةبح عل
القتصةةةةادية والترفيهية وبةةةةناعة افطاا ادد فالضةةةةافة تلى فم الفرص السةةةةت مارية التى روفرها اليطاع الرياضةةةةى م  
انشةةاءات رياضةةية وبنية تحتيه ففةةالن ع  تسةةويه منتجات الشةةرفات م  سةةلع وخدمات م مشةةيران تلى  ن الصةةي  اكبر 

 لت تنفيذ المنشيت الرياضية والمالعب والستادات والبنية التحتية الرياضية فى افريييا.مست مر فى افريييا فى مجا
وقاا عمرو فاردم المدرر التنفيذى للجمعيةم  ن التكات  بي  اليطاع الخاص والحرومة له مردود ايجابى على تشةةةةةةجيع 

ر اسةةتفادم م  الدعم المواه م  رااا ونشةةر ثيافة المسةةاولية المجتمعية للشةةرفات المر الذى سةةيؤدى تلى تحيه  كب
 امعماا لتنفيذ اكبر عدد م  مشروعات وبرام  المساولية المجتمعية وبشر  يفم  الستدامة فى تنفيذها.
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