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اإلصالح املستمر والنمو احلقيقي 
وتشررري ي مهو و و انتهت مصررر ما احررت قيا حررييحرري 

مردود إجييبي  الت ديالت الدحرررتو يل التي   ررر        ي
حتقرا  واألما واألمي  الذي ت صر ب د علي حيلل ا  شه م  ي

 تويل الرئيس عبد الفتيح السيسي املسئوليل.
إ  ا حتقرا  السييحى حين كس اجييبيي على قوة ا قتصيد  

صرريديل ال  فما وجهل نظري     احررتقرا  السررييحرريت ا قت
كيا دائو على ال له ان  هي  بيع لل ات لدو هدل ا نمو تسرررت

 والتنميل. 
حيت اإلصالحيل  و     ا  ضمي  احتقرا  واحتمرا  السيي
صيد  و  حتدامل النمو احلقيقي لالقت اجلريئل وال مل علي ا

 الطريق  قتصيد قوي وتنميل حقيقيل. 
ونأمل كمجتمع   عميل ا  يتو عمل ت ديالت تشرررري يه  

يز اقتصيديل تن يز ايل املنتج الوطني وللصنيعه املصريل وت ز
ل تنيفسيتهي يف مواجهل املستو د وتشجيع الشبيب علي إقيم

 مشروعيت صغرية ومتوحطل وصنيعيت مغذيل.
يل وتشرررجيع  لدحرررتو  خليص للت ديالت ا طيع ا يد الق تأي
ال يملني يف املصررينع والشررركيت واملزا ع علي املشرري كل كي  

ض ي و  و  مر ي كس الوعي الوطني لكيفل  طرال اجملتمع وا
.

نه   ع اخليص إ  القطي بيت ا املصرررري ا بت يف كل املنيحررر
ينفصل عا اجملتمع ودائمي حيضر وبقوة ليسي و بفيعليل يف 
صر الذيا  ضل  ألبنيء م ستقبل  ف صنع م البنيء والتنميل و
 حتملوا فيتو ة بي ظل لتص يح األوضيع علي كيفل املستوييت.
 ررروا د عديدأ   يني ي  الل السرررنوات الصررر بل امليضررريل 

ا  الت دييت كبرية ومسرررتمرو  يف دعو ومسررريندأ وند ك 
 يحيل واحلكومل لنتجيوز األزميت والت دييت.القييدة السي

ضيل  علىيلوعي لدي كيفل اطييل  اول  ي د  الل املرحلل املي
واألمي  الذي اجملتمع وكل يوم تزيد قنيعل النيا بأ  األما 

 ت يشه مصر  و   و  حيا للبنيء وال بو  ايل املستقبل.
الشرري د النيني ا  اإلصررالحيت ا قتصرريديل علي الر و ما 
صررر وبتهي إ  ا  األييم ا بتت صررر تهي و نهي بدايل الطريق 

ل الج ا  تال ت ا قتصرررريديل 
ني ي علي  بل التي و   الصررر 
طويلررل وا   نوات  مرردي حرررر

النغرات  نتيئجيحرررتمرا   ذأ
وا  ررتررال ت كرري  رريررل برركررل 

 املقيييس 
نه  كل يوم  والشرررري د األ و ا

ل مل تهبررل يف نري األوضرررريع ا
قد  قل واإلنفالت واإل  يب  املنط

دمر دول وحضررري ات وا  توحيد الصرررم وال مل علي قل 
  جل واحد  و األ و يف  ذأ الفرتة  الص بل.

يل  ررري د ا ر  و مشررري كل املر ة يف اإلحرررت قيقيت النييب
والتشرررري يل ا تفع و و  مر مهو وله د  ت وتأكيدال علي

و  املر ة يف بنيء املسررتقبل ول ل إد اج زييدة ينيل   ميل د
يية النييبيل ضررما الت ديالت الدحررتو يل التي املر ة يف احل

اقرت كي  حيفزال ملشي كل اكرب للمر ة.
ني   خنتلم علي   ميل اإلجراءات والتشرررري يت التي انتهي

منهي  الل السرررنوات امليضررريل ولكا يف املقيبل نتطلع ايل 
اإلصرررالحيت وإجييد البيئل واملنيل ال يدل والذي مزيد ما 

بذل املزيد ما ال طيء وتشجيع الشبيب يشجع الكفيءات علي 
علي املشررري كل واحرررتغالل ويحرررهو وطيقيتهو الكبرية يف 

 دمل الوطا .
األعميل يف التواصرررل وايني ا  يكو   نيك دو ال ملنظميت

ل الدكتو  مع احلكومل وا ص اجملموعل ا قتصرريديل يف حكوم
مصررطفي مدبويل لنتواصررل م ي ونتشرريو  يف الفكر والر ي 

 .ما ا
ل
جل البنيء القوي ملستقبل اكنر احتقرا ال و  يء

صيح  فكر وعمل وعطيء خلدمل بلدني  حتيل ح  وتقدير لكل 
 ال زيزة مصر .

 فوزي اهلل فتح. م
اإلدا أ جملس  ئيس
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  ررهرية مقولل" فقط لنفسرره عيش ما يولد    احررت ق "مي
 .كيمل مصطفى الوطىن الزعيو قي ي
 كلهي  رررريفه نبويل واحيديث مأ و ة كلميت حررربقتهي كلمل
 احملبل  وح ونشرررر اجملتمع اجل ما ال مل   ميل علي حتث

فل كي بذ اإلنسرررريني والت قل ون بد  وت زيز وال نم التفر  م
  واملواطنل. ا نتميء

ني يف بل الظرول ويف ال ربي عيمل هي ت يني التي الصررر   من
 وال طيء ال مل ما مزيد ايل حبيجل  صرررب ني ال ربيل الدول
 . وانسينيل جمتم يل قضييي اجل ما

إحليحيل  اكنر  اجملتم يل املشي كل او ال يم ال مل اليوم و صبح
 الر ي وتنوير اجملتم يت ا تميم توجيه يف  يصررل وضرررو ة
 اجل ما اجملتم يل  كلاملشررريقضررريل  بأ ميل ال ربي ال يم

 . التنميل
 ال ربي ال يمل  ميم وعمل، وليس ف ل حلظل اميم اليوم حنا

 التنميل  جل ما وحيشررد ي امكينييته يسرر ر كيفل    حررو 
 .والبنيء

 الوحيد السررربيل  و وامل لص اجليد ال مل حنو ا نطالا ا 
 ا قتصررريديل بأب يد ي  اجملتم يل التنميل   دال لت قيق

ملواجهل  يضررريل  الوحيد السررربيل و و والبيئيل، جتميعيل وا
ما إحليحيل  واألكنر األ طر بيلتأكيد و ي التنمويل، الت دييت

ييت مجلل بني جه التي اخلطرية الت د ني توا يل، بالد  ال رب
لذ بي الطريق تظل فيلتنميل  واإلحرررتقرا  األما لت قيق ا
  على ال ربيل وحكوميتني جمتم يتني تنشرررد مي اللذيا

 
د
َ
 ح

واء  
َ
.ح
 ال ربيل التجي ب ب ض فيهي مبي امل تلفل التجي ب   بتت وقد

بشرررة، النيج ل
ُ
 ا قتصرريدي واإلزد ي  التنميل حتقيق بأ  وامل

 الت دييت مواجهل يف وحيصرررنهي اجملتم يت منيعل ما يزيد
 .والفوضى والتطرل بيإل  يب املت لقل
 
ُ
 ظرول يف جتري   بيال ر ال يمل يف التنميل عمليل    واحلق

هي حتيط و  طبي يل، ئل ب ئل بي نل  و مهي  على بل -حيضررر
 خمتلفل احنيء يف وا ضررطرابيت لل نم احررتمرا  نر  ال كس،
شكالت ونلمس ال ربي، الوطا ما حيل م  الدو  تل   حيي
 ما تزيد  وضررريع ،و ي التنمويل املسررررية ت طيل يف األكرب

 إعيدة تضررع  يللفو متكيملل تنمويل منظومل إجييد صرر وبل
مع جن  إىل جنبيل   ولوييتهي مقدمل يف اإلنسرري  وبنيء تأ يل
.والنزاعيت احلروب بف ل و دمه تدمريأ مت مي إعمي  إعيدة

تي  نرري ما    ميررل تررأ
اطرال  كل ما املسررري مل
 يف لررلررد ررول اجملررتررمررع
 ال رريم ال مررل منظومررل
 لرردي الرروعرري وترر ررزيررز
بيب  اجملتمع كل يف الشررر
 . ال ربي

قد مواليو نيل  التنميل  صرررب ت و ما للكنري عريضررريل  عنوا
 بإمتداد تنفيذ ي، جيري التي واملبيد ات تبذل، التي اجلهود
 ا  تمرريم  ررذا حتويررل  و املطلوب فررإ  ال ربي ال رريمل

. الواقع ا ض علي حقيقيل مشروعيت ايل والش ي ات
 بهذا نقوم األعميل لرجيل اللبنينيل املصرررريل اجلم يل ويف
لدو  ميل ٢٧ ما اكنر مدي علي جهدا ند ر  و ا عمر  ي عي

مؤحررسررييل  اطي ال  لت طي ١٩٩٢ عيم تأحررسررت التي اجلم يل
 تنميل يف واملسررري مه اجملتم يل واملشررري كل ال يم لل مل
 . الكبرييا البلديا بني وال القيت األعميل
..  ولألجييل للشرربيب  حرريلتني دائميل  تكو  ا  و يني

ل
القيدمه

حخ إميي  لديهو يكو  ا   موق ه وكل يف اجلميع علي بي   ا
 او فالح مهندااو  او طبي  اوعيمل  عميل و جل حررييحرري

 يف املشرري كل   ميل يد ك ا  اجلميع علي انه  قول صررييد او
 اجملتم يل واملشررري كل التنميل يف واملسررري مه ال يم ال مل
 . واجلهد وامليل والقول بيلف ل

 حد ج فؤاد
أا اإلد جملس  ئيس نيئ 
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 الشرر  أن دخول مصررر عصررر التحول الرقمي واتجاه
 الحكوم  واتخاذها خطوات جادة وسرررر   
 فى تقررا   الخررامررات الحكوميرر  إلكترونيًا
 من أه  الخطوات اإل جابي  غير المسررقوق 
 على ماى السرررتوات الماضررري   ومن المؤكا
 أن التحول نحو االقتصررررراد الرقمي واقتصررررراد
 الم رف  سررررريؤد  إلي التغلب علي م ظ 
 المشررررررررراكررر  التي ت رض لهرررا كررر  فئرررات
  الررمررجررتررمرر  مرر  الررخرررامرررات الررحرركررومرريررر 
 والقطاع الخاص سرريكون أكقر المسررتديا ن
 من هذا التطور الذ  سرريكون له ان كاسررات

. ا جابي 
 متظوم  الضررررا ب هي اآلخرى لحقت-

 بهذا السررررقا  التكتولوجي المه  وأصررررارت
 اإلقرار الضررررر قي االلكتروني  واالمر الجيا أنه

ت  اصااره بخقرات وكداءات مصر  
 واستطي   القول أن ما  حاث خطوة كقيرة
 ومهم  فى تحقيق رؤ   الاول  نحو متاخ
 األعمررال واالسررررررتثمررار أكثر جرراذبيرر  لرؤوس

.االموال
 الررمررتررظررومررر  الررجرررا ررراة لررلضررررررررا رررب-

 بالتحا ا تحقق مقاأ الشررردافي   و  ا نظام
  اإلقرارات الضررررررر قيررر  االلكترونيررر  واتررراحررر 
 خرررامررر  التحصرررررريررر  االلكتروني من اه 
 الخطوات اإل جابي  التي سرررت م  علي ح 
 اغلرررب مشررررررررراكررر  الممولين وسرررررريمكن
 المصررررررلحرر  من الت ررامرر  م  ا  اخطرراء او

 اعررتررراضرررررررررات أو طرر ررن
 برراإلضررررررررافرر  الي عمرر 
 حصررر دقيق لمتظوم 

الضرا ب
 صرررررررحرريرر  هرترررا -

 برر رر  االخررطررراء الررترري
 تررررحرررراث مرررر  برررراا رررر 

 تطقيق مثرر  هررذة االنظمرر  االلكترونيرر  ولكن
 ب ررراهرررا  ت  اسررررررتقرار هرررذه التطقيقرررات و ت 
ك  دول ما  حاث فى   الت ام  وفقاً لها وهو 

. ال ال  التي سققتتا فى هذا المجال
 تحي  واجق  لوزارة المالي  وجمي  اجهزة-

 الوزارة ومصررررررلح  الضرررررررا ب تحا ااً والشرررررركر
 موصرررول لكداءات والخقرات المصرررر   الذ  تقث

دا ماً فيتا روح األم  فى تطو ر التحا ث
 والجم يررر  المصررررررر ررر  اللقترررانيررر  لرجرررال-

 االعمال  دا ماً سررررقاق  فى تسررررلي  الضرررروء على
 التجرررار  التررراجحررر  وال مررر  علي ت ميمهرررا فى
 باقي الجهات التي تخام في التها   مصررررررلح 
 االقتصاد القومي والتسهي  علي القطاع الخاص
لتتميررر  في ا  الرررذ   تحمررر  التصررررررريرررب االكقر 

االقتصاد   واالجتماعي 

د. جنيد   راوي
  مني الصندوا
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  ي بلررد ألي واأل لي األ و القوميررل النروة تظررل
 ال صو  مر علي بشبيبهي  نيل دولل ومصر الشبيب
 يف الشررربيب علي بيإلعتميد  احبي الر ي  كي  ودائمي
 . اجملي ت كل يف حقيقل تنميل عمل

ني هد يد كو ا تو و ررر بد الرئيس السررر تيح ع  الف
سي سي شبيب ال حتميع بيل  منتدييت وإقيمل  و واإل
يل بيب عيمل قد للشررر  آ ائهو  حرررتطالع بينتظيم ت 

 . للمستقبل   يتهو يف ومنيقشتهو وافكي  و
حتقبيل كي  اإلطي  نفس ويف سيد ا  لوز اء الرئيس ال

 الدكتو  النشررريط الوزير حبضرررو  ال رب الشررربيب
 وز اء جمللس التنفيذي املكت   ئيس صب ي   رل
 . ال رب والرييضل الشبيب
حتنمي  املهو ما انه اعتقد حتنهيض املنيل  ذا ا   
 ظل يف والوطنيل اإلنتميء  وح و را الشبيب طيقيت
 وال نم ا    ريب ما ال ربيرل الرردول ت ررينيره مرري

. املتطرفه واألفكي 
رشررن يف ال رب الشرربيب وز اء جمللس جدال  مهو دو 
مل ال ربي القومي والوعي الفكر قي  مفتوح حوا  وإ
 دو  وت زيز ال ربي حميطنرري يف الشررربرريب بني

 الشررربيب مشرررروعيت تبني يف ال ربيل احلكوميت
يل ويكينهو هي اتهو وتنم نيء  داة ليكونوا م  للب
. والت ري  للهدم وليس
 تؤ ر التي القضررييي وا و   طر ما الشرربيب قضرريل
 . الدول لمستقب يف مبي ر بشكل
 البلدا  ب ض يف وتدمري ختري  ما   ينيأ مي ول ل
  و األول حرررببه كي  واإلفريقي ال ربي حميطني يف

بيب إ ميل  لألفكي  حرررهله فريسررره وتركهو الشررر
 . اإلنسينيه وألعداء املتطرفه

 قضيل  وا   حول  مجع لل يمل برحيلل نب ث  ني ما
ل قضررريل و ي اليوم ال يمل تواجه

ّ
 يبواإل   التطر

شبيب بفئل احملدا اخلطر بيعتبي أ  حتمل فئل كأ و ال
 وال مل ا جنيز يف تستغلهي  ا   األمو على  يئلل طيقل

  طو ة واإلبداع والتفكري
 املتطرل الفكر ظرري رة
 وتداعييت الشرربيب على
 التي اإلحرربيب ما ذل 

 الررتررطرررل اىل تررؤدي
هيا   لل الفقر،  م طي  والب

 األحررربيب فهي واجلهل
يل  توفر ال  األحررريحررر

يئررل كر جرريذبررل ب ف ل  ل
  ا   جند و ني والضررربيبيل ا دامل واألفكي  املتطرل
 ومنيقشتهي وطرحهي األحبيب  ذأ منل على الرتكيز

يل  و بدا يل ال يل احلقيق جييد ل مل  ووضرررع احللول ا
حرتاتيجييت  يف منهي واحلد الظي رة  ذأ ملواجهل األ
 .اجملتم يت
 على قد ة اكنر و و  يئلل طيقل ميتلكو  فيلشررربيب

ضو يف و و تدعو و   لذل  ال يمل تغيري  الب ث  
ستنمر التي الفرص عا صدمو  طيقيتهو ت  ب دم ي
 بيألحبيط، يصررريبو  جي لهو  ممي الفرص  ذأ توفر

   واملسررئوليل املتطرل الفكر حنو اجنرافهو ويسررهل
 األطرال كيفل علي بل فقط احلكوميت علي تقتصرررر

يل املؤحرررسررريت لدين  األعميل ومنظميت واإلعالم ا
 . املدني واجملتمع
 اللبنينيل املصريل اجلم يل يف نتطلع املنيحبه وبهذأ
 يف الشررربيب ا رررراك ما مزيد ايل األعميل لرجيل
 حقيقي وتكيمل ت يو  عمل ايل ونسررر ى اجلم يل
 مصرررر يف الشررربيب بني وامل لوميت اخلربات وتبيدل
 الشررربيب بني ت ميمه ميكا ومنوذج كبدايل ولبني 

.ال ربيل الدول وخمتلم مصر يف

عمر بلبع
 عضو جملس اإلدا أ

 ئيس جلنه ال القيت واإلعالم
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لشدددد    المهنددددتح اددددزي ائ اددددمعي  اددددية اللمنيددددل الم ددددالل ال  ن  يددددل لا دددد   ا  مدددد   

ادددددت ااززددددد ق صنزدددددتي ا لز ددددد ل الناةدددددت ة لن ادددددمل ال  ن  يدددددل ةيدددددا    ا زم  ددددد   صل دددددة 

 ت ه صش ا زم ع ال لنل الن ي  المشزاكلا  م   الم اى ال  ن  ت   

 ات "ال  ن  يل الم الل"لد صحم ي ل  
 ص ا ات ال  ن  ت ا سزثم   صس  تة

 تسليل صشكال  ا ه ء: امعي
  أح   ت  الزل  ة ال  ن  يل الشاك  
 أ لملزن 

 

المهندس فتح هللا فوزي  ئيس الجمعية  شااا   

 فى افتت ح منتدي االقتصااا د الع با ب لع صااامة

ية ن ن ع ت مجلس االعم ل   اللب م  بي وت واجت

المصااااااا ا اللبن نا على ت مع اجتم ة اللجنة 

العلي  المشااااات ضة بسعاااااو  ياااااعد الس ي ي  ئيس الوز اك اللبن نا والدضتو  مصااااا  ا مدبولا  ئيس مجلس 

فى  الوز اك ووفد مص ي  فيع الميتوي يعم وز اك الصن عة وااليتثم   والبت ول والضه ب ك وي ي  مص 

شااةصااية ٦٠٠اإلتصاا الت واليوي الع ملة ونةبة من  ج ل االعم ل المصاا يين وياا  مشاا  ضة اضث  من لبن ن و

 ع بية

 األعم ل مجلس ععاااااااواألعم ل و ل ج ل اللبن نية المصااااااا ية الجمعية  ئيس فوزي، هللا فتح المهندس وق ل

 وااليت  دةجديدة  ايواق ايتهداف أجل من الصن عا التض مل بأتمية مشت   ت  تم تن   أن ، اللبن نا المص ي

 . البلدين فى وااليتثم   التج  ة ف صلزي دة  اللبن نا االيتي ا  وضذل  االقتص دي لالصالح مص  تج بة من

 بتيااجيل يتعلق فيم  ة صااة مصاا  فى اللبن نا االيااتثم   مياا ندة فى وت م    مسو ي    بدو ا   ياا عدت الجمعية أن

 والهيئة والصااان عة التج  ة ووزا ة الجمعية إدا ة مجلس بين دائم  تنيااايق تن   أن معاااي     اللبن نية، الشااا ض ت

لمع فة ض فة الشااااا و   ،مصااااا   فى اللبن نية الشااااا ض ت لتياااااجيل والوا دات الصااااا د ات على لل ق بة الع مة

 .مص  فى اللبن نيين الميتثم ين تواجه تسدي ت أو ةالف ت إي لالنه ك واإلج اكات الالزمة

 االقتصاااا دي المنتدي ف علي ت فى شاااا    الذا األعم ل ل ج ل اللبن نية المصاااا ية الجمعية وفد أن إلى واشاااا  

 المت سة وال  ص االقتصااااا دي االصاااااالح فى مصااااا  تج بة ع ض المشااااات ضة العلي  واللجنة ببي وت الع با

 التض مل نسو بيوة لتوجهاو التج  ة معوق ت بإزالة   لب الجمعية وفد أن معاااي     مصااا ، فى اللبن نا لالياااتثم  

 ف ص من الصااااااان عا الي  ة يوف ه م  على البلدين فى الة ص الي  ة بين توافق تن   أن الفت  ، الصااااااان عا

  .للبلدين وع دة ايتثم  ية
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 بين التج  ي التب دل سجم نمو تواجه التى المشضالت لض فة وم صلة ق  عية مذض ة اعداد عن ،"فوزي" وضشف

 مصاااا  ا الدضتو  إلى ل فعه  تمهيدا   مصاااا  فى اللبن نا االيااااتثم   تواجه التى التسدي ت وضذل  ولبن ن مصاااا 

 .الوز اك  ئيس مدبولا

 

 االصااااالح فى مصاااا  تج بة وع عاااات اللبن نية الشاااا ض ت مع مويااااعة لي كات عيدت الجمعية أن وأعاااا ف

 فى ة صااة الميبلة ال ت ة ةالل ولبن ن بمصاا  جديدة ايااتثم  ات عاا  متوقع    االيااتثم  ، وسوافز االقتصاا دي

 .البلدين بين الموقعة الت  تم مذض ات بج نب المشت ضة العلي  اللجنة نت ئج إليه توصلت م  عوك

 

الوز اك  ئيس مجلس   أضد المهندس فتح هللا فوزا ، على أتمية مشااااااا  ضة المهندس مصااااااا  ى مدبولى ،و 

عيدت فى بي وت، معااي   أن الج نب اللبن نى أشاا د  ب جتم ع ت اللجنة العلي  المشاات ضة بين مصاا  ولبن ن، التى

 .ة فى اإلصالح االقتص دا، وتمنى ت بييه  ببالدهب لتج بة المص ي

  

أن  ج ل األعم ل ع عاااااااوا على  ئيس الوز اك المصااااااا ا ةالل اجتم ة مجلس األعم ل  وأعااااااا ف فوزا

بين البلدين، وعلى  أيااه  التأشااي ات، إذ المشاا ضل التى تواجه االيااتثم   والتب دل التج  ا   المصاا ا اللبن نى ،

اإلف اج عن    لب  ج ل األعم ل فى البلدين بيااا عة إصااادا  التأشاااي ات ل ج ل األعم ل، ضم    لبوا بيااا عة

  .البلدين البع ئع اللبن نية المصد ة بإدا ة الجم   فى 
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وأضد فتح هللا فوزا، أن تن   ف ص عديدة لزي دة 

بن ن، ضم  يوجد ف ص الصاا د ات المصاا ية إلى ل

اياااتثم  ية ضبي ة للشااا ض ت المصااا ية لالياااتثم   

ال  قة وة صة الضه ب ك فى لبن ن، فى ظل بي  ة 

ع  فإن مشاااااااا  ضة وزي  األزمة التى ت ه ، ولذا  ني

ض نت مهمة جدا  لبسث تيديم الةب ات المصاا ية فى سل أزمة الضه ب ك للج نب   الضه ب ك الدضتو  مسمد شاا ض  ،

 اللبن نا

 

 ال لنل الن ي صل ة ا  م   الم اى ال  ن  ت   ت ه صش ا زم     ا زم ع 

 مدبولى، مصااااااا  ى الدضتو  شاااااااهدو 

 4 تااوقاايااع الااوز اك، مااجاالااس  ئاايااس

 األعماا ل  جاا ل بين تعاا ون، ات اا قياا ت

 مااذض ة: وتى ،واللبناا نيين المصااااااا يين

 وتضنولوجي  االتصاااا الت مج ل فى ت  تم

 االتصااااااااا الت وزا ة بين المعلومااا ت،

 المصااااااا ياااة، المعلومااا ت وتضنولوجيااا 

 ومذض ة اللبن نية، االتصااااااا الت ووزا ة

 البن ك مواد اياااتي اد بشاااأن السضومتين بين ت  تم ومذض ة البلدين، بين العااا يبية الةب ات تب دل ألصاااول ت  تم

 ثم  االياااااات وزا ة بين لاليااااااتثم  ، الت ويج مج ل فى تن يذا وب ن مج لبن ن، إلى( وال مل الزل ) المصاااااا ية

 ،2021-2019 لألعوام لبن ن، فى االياااااتثم  ات لتشاااااجيع الع مة والمؤياااااياااااة المصااااا ية، الدولى والتع ون

 ةالل وذل  البلدين بين المشاااااات ضة العلي  للجنة الت يااااااعة الدو ة اجتم ة مسعاااااا  على التوقيع إلى ب إلعاااااا فة

 .بي وت ن نيةلبال الع صمة فى اللبن نى، المص ا األعم ل مجلس أعع ك مع اجتم ع  سعو ه

 

 سياااونة،  ييع الدضتو  اللبن نى، الج نب وعن الياااويدا، أسمد المهندس المصااا ا، الج نب عن االت  قي ت وقع

 على بن ك االت  قية وتذه المص ا، الة ص ب لي  ة اللبن نيين الشب ب من عدد تد يب: األ بع االت  قي ت وشملت

 ب  ابلس، االقتص دية المن ية فى المص ية االيتثم  ات لتشجيع ات  قية وضذا الوز اك،  ئيس من  وتوجيه دعم

 المص ا األعم ل بمجلس الج نبين من تن يذية عمل ة ة وعع بشأن وأةي ة األعم ل، س عن ت بشأن وأة ا

 .المشت   التع ون وف ص االيتثم  ات، لزي دة اللبن نى،
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 ب لشاااااااض  أتوجه: مدبولى مصااااااا  ى الدضتو  ق ل و

 عن معب ا العااي فة، ض م على وشااعب ، ةسضوم للبن ن

 البلدين، بين التع ون ات  قي ت على ب لتوقيع ياااااااع دته

 تعوق عيب ت أا تذليل تو المشاااات   تدفن : معااااي  

.. البلاادين بين االقتصااااااااا ديااة العالقاا ت سجم زياا دة

 أا وجود ساا لااة وفى وقاات، أا فى م توح ومضتبى

 ملوينع ال و ، على معى تتواصلوا أن أ جو مشضلة

 .سله  على

 ف صاااااة ض ن الوز اك، من عدد ومعه المشااااات ضة، العلي  اللجنة اجتم ع ت لسعاااااو  لبن ن، فى وجوده أن وأضد

 وياااايتم البلدين، بين التع ون ات  قي ت من عدد على التوقيع وضذا عيب ت، أو عوائق، أا بإزالة الة ى الياااا اة

 الي  ة بين التع ون زي دة ات  قية ة صاااااااة الس ي ا، دياااااااع اللبن نى الوز اك و ئيس ةاللى، من التن يذ مت بعة

 .ب لبلدين الة ص

 لتن يذ زمنية بب امج عمل ة ة وعااع ياايتم أنه إلى والصاان عة، التج  ة وزي  نصاا  ، عم و المهندس وأشاا  

 ووت أة ا، لمن  ق للن  ذ المشت ضة ةب اتن  وعم البلدين، بين التع ون مج الت زي دة وتى الم جوة، االتداف

 .البلدين على إيج بية بصو ة ينعضس م 

 الوز اك ب ئيس اللبن نى، الج نب عن اللبن نى، المصااا ا االعم ل مجلس  ئيس ،سياااونة  بيع الدضتو  و سب

 وتذا الصااااعبة، الظ وف تذه فى ودعمه  بلبن ن، مصاااا  اتتم م على يدل الضبي  العدد تذا فسعااااو  وم افييه،

 .اليييى ال ئيس من واعح توجيه

 توقيعه ، ياايتم التى االت  قي ت ت بيق فى السضوم ت مياا عدة تى ضبي ة، مياائولية عليه االعم ل مجلس أن ضدأو

 .ب لبلدين الة ص الي  ة بين التع ون مج الت وتوييع زي دة على العمل بةالف

 مجلس  ئيس اليويدا، أسمد المهندس وأضد

ن نى، المصااااااا ا االعم ل نب عن اللب ج   ال

 وزي دة تيوية على ب لعمل تعهده المصاااا ا،

 فى الةاااا ص الي اااا ة بين التعاااا ون أ  

 تى مصااااا  بأن أؤمن أن : معاااااي   البلدين،

 ةالل ضله ، المن ية، فى الصااااااان عة ق عدة

ي دمة، ال ت ة ه  ال لدي ية   قة ف  بوف ة، ضه ب

 بأيااااااع   وأ اض ض ملة، أياااااا يااااااية وبنية

 ونسن لالياااااتثم  ، ج ذب ومن خ تن فياااااية،

 .اللبن نيين أشي ئن  من اتايتثم   بأا ن سب
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 : الزحم  الالمت لمنظمصه الضاااب لقضت   ت صش كل المسزثمالن"الم اله ال  ن  يه"
 ألف إلاا  ل قيمه المض اه 596:  ل ق غيا صس مق لنظ م اإللاا  ا لكزا  ت..  سل ن  "شملت"-

 
 بدأت مصاااااا  أن األعم ل، ل ج ل هن نياللب المصاااااا يه الجمعيه إدا ه مجلس  ئيس فوزي، هللا فتح المهندس أضد

 الضت وني   . السضوميه الةدم ت جميع وتيديم ال قما التسول عص  ب ل عل

 عنوان تست األعم ل ل ج ل اللبن نيه المصااااااا يه الجمعيه عيدته  التا الندوه فا ضلمته ةالل" فوزي" واعااااااا ف
 تواجه التى المشااا ضل اغلب على ياااييعاااا اال قم التسول أن ،"المياااتدامه والتنميه ال قما لالقتصااا د التسول"

 .األعم ل مجتمع
 والجم    العااااااا ائب لمنظومه ال قما التسول ان ب لجمعيه، الصااااااان عه لجنه  ئيس السوت أمين مسمد وق ل
 تذا فى ت عيله  أن إال ضثي ا   وتأة ت مص  فى االيتثم   من خ تعزيز فى ت مه ة وه السضوميه الةدم ت وجميع
 .مص  فى الش ض ت اعم ل سجم نمو فى    ه ييسدث اله م التوقيت

 وتبيااااي  الميااااتثم ين مع التع مل فى الشاااا  فيه مبدأ تسيق للعاااا ائب الجديده المنظومه أن ،"السوت" وأعاااا ف
 م  وتو ال يااميه اليااوق الا الشاا ض ت انعاام م من وتشااجيع الموازيه اليااوق  على وتيعااا اإلج اكات وتييااي 
 .بمص  الش ض ت وتويع اجنباال االيتثم   جذب من يس ز
 سيق اإللضت ونا اإلق ا  إن العاااا ائب  بمصاااالسه العاااا يبيه والعملي ت التوعيه ق  ة  ئيس شااااوقا مسمد ق ل

 من االنته ك يااااايتم أنه إلا مشاااااي ا   اآلن، ستى الج  ي الع م بدايه منذ المياااااتثم ين لدا ضبي ا   ونج س    اياااااتج به
 .1/7/2020 من بدايه الضت وني    يبيهالع  الةدم ت لتيديم الض مله الميضنه
 المع فه الييمه لع يبه اإللضت ونيه  اتاإلق ا لعدد متزايد ونمو ميبوقه غي     ه تن   أن" شوقا" واع ف
 .إلضت ونا إق ا  ألف 600 واسد يوم ةالل وييبلغ اآلن، ستى إق ا  ألف 596 إلى وصلت والتى

 التا بت  صاايله واسد إلق ا  الميااتثم  تيديم إلى إج اكاته   ويت  نه يه فا تيااعى المصاالسه أن شااوقا، وأوعااح
 إق ا ات 10 بإجم لا المعااااااا فه، الييمه لعااااااا يبه وإق ا  الدةل، لعااااااا يبه إلضت ونيه إق ا ات 9 من تتضون

 جميع  . اإلق ا ات تذه بين المشت   الع مل تو األعم ل  قم أن على وشدد إلضت ونيه،
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 عااااااا يبه مع تتع مل يهالة  ج الدول أن إلى وأشااااااا  
 مة ج ت تا البعض مدةالت" بمبدأ المع فه، الييمه
 تسصااال أن تيااات يع المصااالسه أن أي" اآلة  البعض
 األة ا المشاات ي ت ةالل من المؤياايااه مبيع ت على
 .الة  ج من
 ل ج ل العااااا ائب  د تياااااتةدم المصااااالسه بأن واف د

 عمليه وزي ده لديه اليااااااايوله زي ده أجل من األعم ل
 العاااااا ائب سجم من يزيد م  والتويااااااع، ثم  االياااااات
  .ذل  بعد المصلسه منه  تيت يد التا الالسيه
 اإلق ا  ةالل من الميتثم ين لدا والش  فيه الي نونيه الم اضز ايتي ا  على الس  ظ إلى تيعى المصلسه أن وأضد

 . والمعلوم ت البي ن ت وقواعد اإللضت ونا
 تم التا الع لميه المع يي  ،"الت دات" أن إلى العاا ائب، بمصاالسه العاا يبيه والعملي ت التوعيه ق  ة  ئيس ول ت

 "ال ب  به الة ص التيدي  ي ا أن ييااااااات يع المياااااااتثم  أن على تنص الدولا، البن  ةب اك بمع فه وعاااااااعه 
 .ميتندي  ب  دون الميتثم  من ع ائب بأي ت  لبه لن المصلسه وأن الميتندي"،

 بدايه بي ن ت قواعد بتضوين ، 2014 ع م منذ الواقع أ ض على ال قما االقتص د ت بيق فا بدأت مص  إن وق ل
 وذل  ال يااااااما، االقتصاااااا د تست الة عااااااع وتو ،G2B فا الث نا والنوة السضوميه"، "السضوميه األعم ل من

 م  ووت البعض، وبععاااااهم األعم ل  ج ل بين B2Bو للسضومه، بي ن ته  تيدم الشااااا ض ت ألن البي ن ت به يتواف 
 العاااااا ائب إدة ل ياااااايتم والتا والعمالك، األعم ل  ج ل بين B2Cو الشاااااا ض ت، من العديد مصااااااداقيه يزيد

 ال ياااااما، غي  االقتصااااا د على اليعااااا ك إلى الي  ة تذا فا التنظيميه اإلج اكات وتياااااتهدف فيه ، اإللضت ونيه
 له، تيدم التا الةدم ت ض فه فا نوتتب ي بي ن ت، ق عده موا ن ضل يمتل  سيث والموا ن، السضومه بين G2Cو
  .وغي ت  التأمين ت فا بي ن ته وتةتلف والموظف، السضومه بين G2E و

 أن بل الع ائب ومصلسه الجم    مثل(  G2G) إلضت ونيه بي ن ت قواعد بتوفي  ق مت السضومه أن على وشدد
 الممولين تع مالت ض فه أن إلى  الفت   ، المصاا يه العاا ائب مصاالسه بي ن ت قواعد فا ياايصااب سضومة تو م  ضل
 ومع ت  صاااايله ، المصاااالسه لدا يااااتضون الجم ضيه، المن فذ من البعاااا ئع وة وج ودةول السضوميه الجه ت مع

 .المع مله إتم م بمج د المصلسه لدا التع مالت يتظه  اإللضت ونيه ال  تو ه ت بيق
 العااا يبيه اإلدا ات إعداد سيث من المتيدمه الدول فا يسدث م  مع تتم شاااى أن إلى تياااعى المصااالسه بأن ونوه

 أن مؤضدا العااااا يبيه، اإلدا ه لدا المياااااجله البي ن ت واقع من وذل  لم اجعته ، للممولين وإ يااااا له  لالق ا ات
 اياااااتةدام بدون إلضت وني  والدفع وال  تو ه، اإلق ا ات، وتيديم العااااا يبا، ال سص يضون أن يعنى الميضنه ت عيل

 لع م يونيو شااااااه  نه يه فا اعتب  ا إلزامي  تُ بق أن و جح إعدادت  من يااااااتنتها اإلج اكات  تل وأن األو اق،
2020. 
   ق العااا ائب، بمصااالسه المعلوم ت بي  ة الجوده ع م مدي  علا، الب قا عبد ث وت اياااتع ض ج نبه، ومن

 والشاا و  الممول، قبل من عاا يبيه ةب ه أي على السصااول دون بيااهوله العاا يبيه اإلق ا ات تيديم وة وات
 .الع يبيه اإلق ا ات تل  تن يذ صسه أجل من تن يذت  به المنو 

 
 ميضنه إلى س لي  تتجه الدوله أن الب قا عبد وأوعاااح
 المعااااا فه الييمه وإق ا  للدةل العااااا يبا اإلق ا 

 العااااا ائب، من ايااااات  ده أقصاااااا على للسصاااااول
 اإلق ا  منهاا  ةاادماا ت بعااده باادأ أنااه موعاااااااساا  
 عاااا يبه إق ا  إلى اآلن ستى ياااامنيوي العاااا يبا،

 .المع فه الييمه ع يبه وإق ا  الدةل
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 واليااااااابيل السل تا الميضنه أن وأعااااااا ف
 تو م  ضل وتسييق عااااااا يبيه عداله لتسييق
سول من م جو ت ل ما، ا ل ق  أن مؤضاااادا   ا

 تا ساا لياا    الميضنااه بهاا  باادأت التا الجوانااب
 ةدم ت عده إلى إعاااا فه العاااا يبا اإلق ا 
  سي ب تست والتسصيل صمالة مثل أة ا

 .والم تب ت العمل ضيب وضذل  الع يبه،
ضد بدو ه، تب مدي  مس وس  جب أ ي ت البسوث بي  ة ال نا المض يه واالت  ق لدول سه ا  بمصااااااال

 بضل آلا س يااب معمل والمس ياابين األعم ل ل ج ل توف  األموال شاا ض ت مأمو يه أن العاا ائب
 لضا المصلسه داةل موظف بمي عده الع يبا اإلق ا  الميتثم  ييدم أن ةالله  ييت يع مأمو يه
 .الع يبا اإلق ا  تيديم ضي يه مع فه الميتثم  على تيهل
 العاا ائب بمصاالسه العاا يبيه العملي ت ق  ة  ئيس -وزا ة اول وضيل شااوقى مسمد اللي ك سعاا 
 البسوث ع م مدي  مس وس و جب العااااااا ائب بمصااااااالسه الب امج ع م مدي  الب قى عبد وث وت
يه الجمعيه اإلدا ه مجلس وأعع ك الع ائب بمصلسه  مجلس  ئيس فوزا هللا فتح المهندس ب ئ 
 والدضتو ه الصندوق امين شع اوا نج د والدضتو  اإلدا ه مجلس  ئيس ن ئب سد ج وفؤاد اإلدا ه
نب ن ن الم اه لجنه  ئيس الغزالى زي  لجنه س  ئا السوت مسمد و ةلي ه وض يم شاااااااا تيال وعد

 .  الجمعيه وأعع ك واللبن نيين المص يين االعم ل  ج ل من ضبي  وعدد ب لجمعيه الصن عه
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 :اللمنيه ة  ض ء لق اه خال  ال ن  يه ل زنميه لالن ص الهيئه  اية
 "ا  اضت ةنك"  اطالق..  ال ن  يه األ اضت لطاق  تلته ضماةط

 
 عاامن صاان عي    مجمعاا    13  اا ح: غاا زي -

" با لت اةيص ج تز مصنع " يس ئال مب د ه
 2019 اإليج   بنه يه بنظ م للج دين

 علااى ييعااا العاا م نظاا م الم ااو  فااوزي: -
 اال اعاااااا ناااااد ه ومشاااااضالت" اليم يااااا ه"

 الصن عيه ب لمدن والم افق
 ي  لااب مصا  فااى اللبنا نا الةاا ص الي ا ة -

 اج اكات وتييي  الصن عيه اال اعا بتوفي 
 التةصيص

 
 

 اصادا  مان االنته ك بصدد الوز اك مجلس ان الصن عيه، للتنميه ةالع م الهيئه  ئيس غ زي مجدي المهندس ضشف
 بناا " ا ااالق بصاادد انااه ضماا  الصاان عيه واألنشاا ه لالغاا اض اال اعااا لتةصاايص جديااده وعااواب  اجاا اكات
 .الو نا الم ضز وتا متةصصه جهه إلى اين ده يتم ان الميت ح من من والذا" اال اعا
 االعما ل  جا ل مان ضبيا  األعما ل بسعاو  عادد ل جا ل اللبن نيه المص يه ب لجمعيه لي ئه ةالل ""غ زي وأع ف

 السصاول اجا اكات تيياي  إلاى تهادف الصان عيه اال اعا لتةصيص الجديده العواب  ان واللبن نيين، المص يين
 اال ض ميااتثم لا اةتياا   وبعااد الصان عيه الة ي ااه علااى دو ي بشااضل وتساديثه  وسصاا ت  األ اعااا ق ااع علاى

 اإلج اكات. ب قا وانه ك إليتضم ل الصن عيه للتنميه الع مه الهيئه إلا التةصيص  لب ص سب يتيدم المن يبه
 وقا   ه األمال وتاا االقتصا ديه التنمياه تسيياق أولويا ت  أس علاى الصان عه تعاع الدوله إن الهيئه،  ئيس وق ل
 الةاادم ت ايااتم ا يه وعاام ن الم فيااه اال اعااا تااوفي  ىفاا الصاان عا الم ااو  باادو  مشاايدا   االقتصاا دي، النمااو

 .الدوله على اعب ك دون الصي نه واعم ل والم افق
 تتسملها "، مشاي ا   التاا التضل اه مان% 70 الدولاه علاى ة صة وانه ياوف  الع م الم و  وأع ف: "نعا جيدا  أتمية

 توفي  وايتدامه اال اعا بيع سصيله من ولهللد م ليه الموا د وتوفي  اال اعا تيويق فى إلى دو  الم و  الع م
 الجمهو يه، مؤضدا  فا الوقت ن يه ميتوي على الصن عيه المن  ق لمةتلف والةدم ت م افقال وتوصيل اال اعا
 التنمياه وة ا  أتاداف يةدماه بما  والةا ص العا م الي ا ة بين الع دله المن فيه لةلق بيوه الدوله تواجد على أتميه
 .اال اعا يم ي ه على واليع ك الميتدامه

 جهاه تعادد مشاضالت وسال التا اةيص وانها ك االجا اكات تبياي  فاى ميابوقه غيا  انج زات سييت الهيئه أن وأضد
 11 اةتص صا ت الهيئاه مانح والاذي اال اعاا علا ب لواليه الة ص الي نون ميدمته  فى و اال اعا علا الواليه
 ديد.الج الصن عيه الت اةيص ق نون بج نب جهه
 يم يا ه علاى واليعا ك المياتثم ين جدياه مان للتأضاد صا  مه عاواب  وعاع الجدياد التا اةيص ق نون أن واش  

 مان يوما    90 تتجا وز ال الم ضينا ت واياتي اد والتشا يب لالنشا كات مسادده زمنياه مدد وعع ةالل من اال اعا
 واتماا م األ ض عياد مان اشاه  6 ماده ةاالل المبا نا  ةصااه ب نها ك المياتثم  والازام اال ض، عياد توقياع تا  ي 
 الزمنياه ب لمادده المياتثم ين يتلازم لام وإذ شاه ا   18 تتجا وز ال فتا ة ةاالل التشاغيل وبادك للمصانع الض مل الهيضل
 .فو ا   اال ض يسب يتم الجديه واثب ت

 ماده اةتصا   فاى الجدياده الصان عيه التا اةيص لمنظوماه االيج بياه النتا ئج أن إلا ول ت  ئيس التنمية الصن عية،
 تا اةيص اصادا  مان يانوات 3 بعاد إال تظه  ال نت ئجه  أي م 7 تتعدي ال اصبست والتى التشغيل  ةصه اصدا 
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 جااذب بج نااب التصاادي  وزياا ده المسلااا الصاان عه وتعميااق المسلااا االنتاا ج ميااتوي علااى يااواك للمصاا نع التشااغيل
 .المب ش ه االيتثم  ات
 ياااادهالجد المنظومااااه أتميااااه غاااا زي واوعااااح

 فااا ص مااان الساااد فاااى الصااان عيه للتااا اةيص
 ماان الصاان عيه اال اعااا تجاا  ه فااى اليم ياا ه
 المصاانع تشااغيل  ةصااه اصاادا  قصاا  ةااالل

 التناا زل ومنااع لااه المةصااص اال ض لصاا سب
 بعااااد إال الجديااااد النظاااا م فااااى اال اعااااا عاااان

 اذا" قااا ئال التشاااغيل،  ةصاااه علاااى السصاااول
 اليميا   ييصبح يمي   من الميتثم  اشت ي

 مة   ة فى الميتثم  يعع مم " للمصنع  م ل
 بج نااب اليمياا   مااع تع ملااه س لااه فااى ضبياا ه
 االنشااااا كات النهاااا ك المسااااادده ب لماااادد الزامااااه
 مان شاهو  3 تتجا وز ال ماده ةاالل تمانح التاى التا اةيص علاى للسصول ب لتشغيل الهيئه واة    البن ك و ةص
  .الهيئه اة   
 ا ض علاى السصاول مان عنها  تنا زل ممن منع ييتم قديم    المةصصه اعالال  ب لنيبه أم  غ زي، مجدي وت بع
 الم فياه تاوفي  ةاالل مان إال ض مال بشضل عليه  اليع ك يمضن ال اال اعا تج  ه أن مؤضدا   ينوات، 5 لمده اة ي

 مان ياتزيد عاةمه م لياه مةصصا ت إلاى يستا ج م  وتو وال لب الع ض بين توازن لتسييق من يبه منه  بأيع  
 .الدوله على الم ليه عب كاال

 جا تز مصنع " اليييا ال ت ح عبد ال ئيس مب د ه عمن صن عيه مجمع ت 4 انش ك من انتهت الهيئه أن وأع ف
 يايتم أناه ضما  بو ياعيد، بج ناب وباد  اليا دات و ميا غم بمديناه الصغي  والميتثم  الشب ب لمي نده" ب لت اةيص

 ة صاه لمواصا  ت وفيا    االيجا   بنظا م   سها  وييتم 2019 بنه يه جديدا   صن عي    مجمع    13 انش ك من االنته ك
 تياع مصا نع لهام لمن االولويه منح ييتم انه ضم  ي بيه ةب ات لهم وممن في  الج دين الصن ة وصغ   الشب ب من

 .ال يما االقتص د منظومه إلا ال يميه غي  المص نع انعم م لتشجيع الصن عه المدن ة  ج
 والشااب ب الصاان ة لصااغ   تمااويالت لتااوفي  المسليااه البنااو  مااع ب وتوضااوالت بتوقيااع ق ماات الهيئااه أن ضماا : وتاا بع
 والبا قا التضل اه اجما لا مان% 25 ياداد يتم ان على المصنع وتجهيز االنش كات تض ليف من% 75تغ ا الج دين

 المشا وع ت جها ز ان     معاي يانوات، 10 لماده وتيياي  الا ئيس مبا د ه عامن% 5 متن قصاه ب  ئاده تمويله يتم
 .التشغيل وآالالت الم ضين ت ش اك لتمويل اة  تمويل يمنح والمتوي ه الصغي ه

 تناتج ال التاى للصان ع ت اال اعاا تاوفي  فى ضبي ا   دو اُ  لعبت الجديده الصن عيه التنميه منظومه أن غ زي، وأضد
 أنه معي     المسليه، اليوق فى لتوفي ت  ضبي ه م ليه اعب ك الدوله وتضبد ايتي ادت  يتم ض نت منتج 131 بواقع مسلي   
 فاى واتادافه  الدولاه ل ؤياه  بيا    البت وضيم ويا ت صان عه مثال اليالع مان النوعياه تذه النت ج من  ق تةصيص تم

  ؤياه وتسيياق للشا ب جديد عمل ف ص توفي  فى يي تد بم  المسلا المضون نيب وزي ده الو نيه الصن عه تعميق
 .الميتدامه يهللتنم مص 
 أتمياه علاى األعما ل، ل جا ل اللبن نياه المص يه الجمعيه إدا ه مجلس  ئيس فوزي هللا فتح المهندس أضد ج نبه من

 فاى ميابوقه غيا  ونتا ئج عدياده نج سا ت سياق الناه الصان عيه اال اعا ت فيق فى الع م الم و  نظ م فى التويع
 بغي تا  مي  ناه الجدياده الصان عيه ب لمدن ع ليه وض  كه بجوده م توالةد التستيه البنيه واعم ل الم افق مش وع ت

 .الم افق يوك من تع نا والتى اضتوب  6 ومدينه الي دات مثل الصن عيه المدن من
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 األمثاال الساال تااو العاا م الم ااو  أن فااوزي، وأعاا ف
 ب لمااادن المياااتثم ين تواجاااه التاااى المشااا ضل الغلاااب

 تاااوفي  ىفااا اآلليااا ت افعااال مااان اناااه ضمااا  الصااان عيه
 يم ياا ه علااى وييعااا الم فيااه الصاان عيه اال اعااا
 وزياااا ده التيااااويق فااااى دو ه عاااان فعااااال   اال اعاااا
  .اال اعا بيع من الدوله سصيله
 العيا  يين للم او يين الن جساه ب لنما ذج فاوزي واش د
 الدولاه ومت لبا ت ة ا  تن ياذ فاى الة ص الي  ة من

 .الع م الم و  بتشجيع الصن عيه التنميه تيئه م  لب    ش وع ت،الم تن يذ فى ع ليه وجوده مسدده زمنيه بجداول
 عليها  اليعا ك يمضن ال اال اعا وتج   يم ي ة مشضله أن األعم ل ل ج ل اللبن نيه المص يه الجمعيه  ئيس واضد
 وال لاب العا ض باين التاوازن لتسيياق المس فظا ت بمةتلاف من يابه بأياع   الم فيه اال اعا توفي  ةالل من إال
 .الع م الم و  بنظ م اال اعا   ح زي ده ةالل من وذل  الدوله على م ليه اعب ك اي دون تن يذه يمضن م  وتو

 الةا ص الي ا ة نا قع الصان عيه للتنمياه الع ماه الهيئاه  ئيس غ زي مجدي ب لمهندس الجمعيه اعع ك لي ك وةالل
 وناد ه الةادم ت صاي نه ياوك مان الصان عيه المادن لها  تتعا ض التاى المشاضالت االعع ك من واللبن نا المص ي
 البي وق ا ياه بج ناب المنا  ق لابعض والم افاق الةدم ت توصيل ت ة  ومشضله للصن عه الم فيه اال اعا تواف 
 .المسليه االدا ات بعض من

 لمواضباه التةصاص اجا اكات وتيياي  ياي وتب بمصا  الصان عيه اال اعا بتوفي  اللبن نا الة ص الي  ة و  لب
 اياتثم  ات عا  فاى للتوياع األعما ل  جا ل وتشاجيع اللبنا نا االياتثم   وتس ياز اال اعاا علاى المتزاياد لبال 

. بمص  جديده
 وتسياق اال اعاا لتاوفي  العا م الم او  بنظا م لال اعا الدوله   ح فى التويع بع و ه الميتثم ين   لب ضم 

 ويم ياا ه تجاا  ه علااى للتغلااب السلااول أتاام دضأساا اال اعااا ماان المعاا وض وقلااه الم لااوب تزايااد بااين التااوزان
 ق اع مان الصان عيه الة ي اه وت اوي  وتساديث الواساد الشاب   ةادم ت تياديم فاى التويع إلى ب الع فه اال اعا
 .المس فظ ت مةتلف فى المتوف ه اال اعا
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 :هة لق ها ال  ن  ت الم اي األ م   خال  ص زقت
 الق هاة  ةيا   ةين السفا أشياا ت ةإلغ ء لط لب ال  ن  ت ا ت      علا
   قل ال ض اع الزأشياا  لزسهيل  ذ ي ةحل "ا سزثم  " تط لب "ال  ن  يل الم اله-"

 

 
 أن سيث مص  فى اللبن نا االيتثم   تدعم بالده أن شيي ، مسمد اللبن نا االتص الت وزي  أضد

 لاليااتثم   واعده ف ص وتوف  اف ييي  ايااواق إلى للدةول سييييه بوابه تمثل المصاا يه اليااوق
 نج ح بعد ة صااه الي ت ة وبي وت بين" فيزا الياا  " الدةول تأشااي ات بإلغ ك م  لب    والتج  ه،
 .التج  ي التب دل سجم زي ده فى ت ضي  مع بالده تج به
ب لي ت ه  اللبن نا الذا عيد المصاااا ي األعم ل لملتيى الة ميااااه الدو ه ف علي ت ةالل ذل  ج ك

 االتصااا الت ووزي  الدولا والتع ون االياااتثم   وزي ه نصااا  ياااس  الدضتو  سعاااو ب مؤة ا  
 اللبن نية. االقتص ديه الهيئ ت و ئيس اللبن نا االتص الت وزي  شيي  مسمد و  لعت عم و
 اللبن نية الياا   ه وأععاا ك بمصاا  لبن ن دوله ياا ي  السلبى على الياا ي  الملتيى فا شاا    ضم 

 ب اليااااضند ية لبن ن ع م قنصاااال عييااااى العزيز عبد الينصاااال و االدويه جيما والميااااتشاااا  
 االعماا ل ل جاا ل اللبناا نيااه المصااااااا يااه إدا ة الجمعيااهمجلس   ئيس فوزا هللا فتح والمهناادس
  ئيس الوضيل اسمد و اللبن نا المصااااااا ا االعم ل مجلس  ئيس الياااااااويدا اسمد والمهندس
 والصااااااان عة التج  ه وزا ه اول وضيل عنت  اسمد و المصااااااا ية التج  يه للغ ف الع م االتس د
 عب س وعلي  بلبن ن التج  ا التمثيل مضتب  ئيس وتبه منى الدضتو ه و التج  ي التمثيل  ئيس

 و لبن ن إيضوب ت، شاااا ضه ادا ة مجلس  ئيس ةو ي، شاااا  ل و االقتصاااا د وزا ه ع م مدي  ،
 التن يااذا يسال ئ أبو زضى و ؤوف اللبناا نا االقتصاااااااا دا المجلس ععاااااااو الجوزو، مسمااد

 األعم ل ل ج ل اللبن نيه المص يه الجمعيه إدا ه مجلس وأعع ك واألعم ل االقتص د لمجموعه
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 الصندوق وأمين اإلدا ه مجلس ععو شع اوا نج د الدضتو  الجمعيه  ئيس ن ئب سد ج فؤاد
ع م األمين الزتي ا وعالك  و االقتصاااااااا دية العالق ت لجنه  ئيس زنتوت وم وان للجمعيه ال
 الميااااائولين من ول يف الصااااان عه لجنه  ئيس السوت امين ومسمد  يبه واسمد شااااا تيال عدن ن
 . اللبن نا المص ا األعم ل مجلس وأعع ك ولبن ن من مص  األعم ل و ج ل
 بب ن مج مياااات يدة الم عاااايه ال ت ه ةالل الت و ات من الضثي  سييت مصاااا  أن شاااايي ، وق ل

ا ،2016 نوفمب  من بدكا   ضومهالس تبنته الذي االقتصااا دي اإلصاااالح  دةل لبن ن أن إلى مشاااي  
 وأن والنهوض، التع فا   يق فا واعده م سلة الس ي ي ياااعد ب ئ ياااه السضومة تشاااضيل بعد

 .المن ية دول بين م موق اقتص دي ضم ضز لبن ن موقع اليتع ده ت مح السضومة
 

 أب ز بين 13الـااااا الم تبه مص  تستل سيث المص ية، اللبن نيه العالق ت عمق إلى شيي  وأش  
 لت وي  الم عيه األعوام ةالل المبذوله الجهود نج ح إلى الفت   مص ، فا الميتثم ين الش ض ك
 التع ون من المزيد لتسييق الس ليه الظ وف مالئمه ومؤضد ا البلدين، بين االقتصااااااا دية العالق ت

 .واليي سا والتج  ي االيتثم  ي المج ل فا
ه  من ضدت ج نب بة منا أ ج  ي المضتب  ئيس وت  السضومه أن على ببي وت، المصااااااا ي الت

 التب دل وتعزيز المشاات   االيااتثم   ونمو ت و  اجل من ضبي ه جهود تبذل االيااتثم   ووزا ه
 وتو مص  فى اللبن نيين للميتثم ين ن جسه نم ذج ب ل عل تن   أن مؤضدة البلدين، بين التج  ي

 .للنمو ت ئله ف ص تمتل  المص يه اليوق وان مص  فى  االيتثم  من خ تسين يعضس م 
 المصااااااا ية العالق ت إن الجمعيه، إدا ة مجلس  ئيس فوزي هللا فتح المهندس ق ل ج نبه من

 غي     ة لتسييق واللبن نا المصاا ي الة ص الي  ة ةالله  يت لع جديده بم سله تم  اللبن نيه
 التض مل ملف فا متيدمه ة وات وتسييق شااااااا المب  واالياااااااتثم   التج  ة ا ق م فا ميااااااابوقه
 الوعاع واياتي ا  الجديدة اللبن نية السضومه تشاضيل ظل فا ة صاه اف ييي  اجل من االقتصا دي
 االياااتثم   وزي ة نصااا  ياااس  للدضتو ة االيج با التس   واياااتغالل مصااا  فا االقتصااا دي
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 مضتب  ئيس وتبة منا والدضتو ة
 يةالمص  ب لي   ة التج  ا التمثيل
 التج  ة سجم معااا ع ة نسو بلبن ن

 .البلدين بين وااليتثم  

 الملتيا انعي د ان فوزي واعاااااا ف
 ب لي ت ة الة مس اللبن نا المص ي

 مع يتزامن تاا م توقياات فا يااأتا
ن ن اياااااااتي ا   تشاااااااضيل واع دة لب

 يبوقةم غي  معدالت تسييق ان إال المشت ضه العلي  اللجنه انعي د واقت اب بشييه األعم ل مجلس
 تواجه التى المشااااا ضل لسل وف عله سيييية ة وات اتة ذ يت لب واالياااااتثم   التج  ة ا ق م فا

 مشااضالت وتا والبعاا ئع األف اد انتي ل بيااهوله المتعليه ة صااة األعم ل و ج ل الميااتثم ين
 على السصااااول مشااااضله لسل البلدين فى السضومة من واعااااح وموقف جذ ي عالج إلا تست ج

 وعاااع بج نب اليااا بيه ال ت ه ةالل مب  ة غي  بلبلة أث  ت والتا للبن نيين الق مهوا التأشاااي ات
 لبن ن إلا المصاا يه المنتج ت ون  ذ انتي ل س ضه على تؤث  التى ال ج ئية االج اكات لبعض سد

 من للمصااد ين ف دسة ةياا ئ  تياابب مشااضالت ألية ت  دي    واعااسة آليه على واالت  ق والعضس،
 . الج نبين
 الملتيا تذا ةالل من تتوجة األعم ل ل ج ل اللبن نية المصاااااا ية الجمعيه إن: "ق ئال  فواعاااااا
نداك لدين فى السضوميه الجه ت ض فه إلى ب ي م إلا الب يل تياااااااهيل فى بدو ت  الي ب ت وتذل  العي

 األعم ل  ج ل بين سيييا وتض مل شاااا اضة تسييق نسو اليااااعا اجل من ال وتينيه واالج اكات
 البلدين فى الضبي ة االنت جيه وال  ق ت والةب ات االمض ني ت من وااليت  ده لشيييينا البلدين فى

 الةب ات من واالياات  دة اعم   اع دة إلى تست ج التى ة صااة الع بية االيااواق استي ج ت لتلبيه
 تزايد مع وب الةص االف ييية الي  ة فى ضبي ة النج س ت والمسيية والمنتش ة المتواجدة اللبن نية
 االتس د  ئ ياااااه اليااااايياااااا ال ت ح عبد ال ئيس تولا بعد اليااااام اك الي  ة فى المصااااا ي الدو 

 " .االف ييا

 ج نب من البلدين بين االقتص دي الملف دعم فى للدبلوم يية والنشي  اله م ب لدو  فوزي واش د
 فى مص   ي ي النج  ي نزيه الي ي  و ب لي ت ه، اللبن نية الجمهو ية ي ي  السلبا على الي ي 
 بيي دة العمل وف يق بي وت فى التج  ا التمثيل لمضتب والسيوي المهم الدو  وايعااااا  بي وت،
 الياااااااويدي أسمد المهندس ب ئ ياااااااه اللبن نا المصااااااا ي األعم ل ومجلس وتبة منا الدضتو ة
 .زضا أبو  ؤوف ب ئ ية واألعم ل االقتص د ومجموعة

 سجم ان األعم ل ل ج ل اللبن نيه المصااااااا يه هالجمعي  ئيس ن ئب سد ج فؤاد ق ل ج نبه من
 5 بين م  ويت واح ب لع لم الميجلة النيب أععف من يعتب  الع بية الدول بين التج  ي التب دل
ي  ة دول بين% 49و او وب  دول بين%  65 ب مي  نة%  7 الى بب االم يضية ال  واليااااااا
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نناااا  الواعااااااااح  أ
 ضبي  جزك نعاااع
 ة  ج اموالن  من

 ة،الع بيااا الااادول
% 50 ان معي    
 االيااتثم  ات من

 موجودة الع بياااة
 و اماا يااضاااا  فااى
 فااااااااااى% 20

بااياانااماااا   او وباااا 
  .الميتثم ين وتشجيع االقتص دي التض مل فى السل ان ،مؤضدا الع بية ب لدول في % 11
 وصااااال فيد وقوته  العالق ت بعمق ابدا   تليق ال ولبن ن مصااااا  بين مؤشااااا ات أن سد ج، وأضد

 دوال  ملي   1.5 الى ال قم تذا زي دة الى ونت لع دوال  ملي   يي  ب م  الى التج  ي التب دل
 1425 بواقع مصااااا  فى المياااااتثم ة الدول اضب  من لبن ن أن إلا مشاااااي ا   يااااانوات، 3 ةالل

م  ات مشااااااا وة ي   5 عن تزيد ب ياااااااتث  والةدم ت والبنو  التمويل ق  ع ت فى دوال  مل
 . والز اعة واالنش كات واليي سة والصن عة

 وة ة  ؤيه وعاااااع الا الة مس الملتيا ةالل من تت لع اللبن نية المصااااا يه الجمعيه ان وق ل
 ولبن ن مص  بين وااليتثم  ات التج  ة سجم ت و  عد تيف مش ضل ايه لسل واعسة تن يذية
 تعمل ان ولبن ن مصااااااا  فا السضومتين ،م  لب  الع بيه الدول ب قى على تعميمة يمضن ضنموذج
 المشااات   التع ون ات  قي ت وت بيق التأشاااي ات مشااا ضل وسل واليااالع االف اد نتي لا س ية علا

 زي ده فا المشااا وعة الة ص الي  ة  موس ت من تسد بي وق ا ية إج اكات اية عن والتةلا
 ب لبسث واالتتم م للشاااااب ب الض يمة العمل ف ص وتوفي  المشااااا وع ت وإق مة التج  ي التب دل
 .الع با للمنتج االولوية نحوم الثية واع دة العلمى
 فا االصااااااالح مالمح اب ز من الة ص والي  ة الدولة بين الم توح السوا  ان سدج، واشاااااا  
 ان أتمية علا مؤضدا المشااااات  ، الع با االياااااتثم   ب ب ل تح عليه البن ك يمضن والذي مصااااا 
 االياااتثم   ب ب تحب  مصااا  يااالضته الذا الميااا   االة ي الع بية الدول و اللبن نية الدولة تسذو

يي يه تةل  ال وان بلد اا فى تنمية اا تعيق التى ال ي د من فذ واغالق  الا ،الفت  ب القتص د ال
 من ن اه م  وتو جدواه اثبت وقد السضم اليييا ال ئيس تولى منذ المبدأ تذا اعتمدت مص  ان

 . ميبوقين غي  ونمو ت و 
 

 التصاانيع إن اللبن نا، المصاا ي األعم ل لسبمج المصاا ي الج نب  ئيس اليااويدي أسمد وق ل
 المص ية اق ته  السضومة التا السوافز سزمة ب عل ع لمية ُيمعه وله مميزا   أصبح مص  فا

 ع ملة وأي د   وغ ز ضه ب ك شاااابضه وتوفي  الم فية، الصاااان عية األ اعااااا توفي   أيااااه  وعلى
 .تن فيية بأيع  
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 الش ض ت أن ، اليويدي وأضد
 اقتس م على تعمل المصاااااا ية

 لبن ن فا االيااتثم  ي الي  ة
 الصااان ع ت من العديد وإق مة

 .به  المص ية
 جها ز  ئيس عنت  اسماد وقا ل
 انه المصاا ي، التج  ي التمثيل
 من ضاااال توقيع من  غم علا

 ات ااا قياااة علا ولبنااا ن مصااااااا 
 انه اال ، الع بية الس ة التج  ة

 التج  ي التمثيل ان ،مؤضدا البلدين بين التج  ي لالتب د تواجة التى المشااا ضل من العديد تن   زال م 
 التب دل قيمة ا ت  ة علا والعمل البلدين بين التج  ة تييااااااي  تواجة عوائق اي ازالة علا دائم  يعمل

 . الم عا الع م دوال  مليون 850 سييت والتا ولبن ن مص  بين التج  ي
 إلى الفت  للبن ن، المصا ية الصا د ات  دةزي لتشاجيع" المصا ي اشات ي" لبن ن بمب د ة عنت  اشا د و

 الع م من األول النصف ةالل مص  فا اق مة المي   المص ي العي  ي المع ض فا لبن ن مش  ضة
 .الج  ي

 متةصاااصاااة صااان عية من ية بإق مة مصااا ، فا لبن نا مياااتثم  أضب  ةو ي شااا  ل   لب ج نبة من
 من العديد بإق مة المن ية تذه تتميز وان ة،ال ويااااي الصاااان عية المن ية غ ا  على مصاااا  فا لبن نية

 العديد به  مصاا  إن إلا   مشااي ا المشاات ضة، اللبن نية المصاا ية للصاان ع ت التمويل لتوفي  المصاا  ف
 .منة عة بتضل ة الع ملا األي دي وف ة  أيه  وعلى ب ل عل لاليتثم   الج ذبة المميزات من

 مص  فا اللبن نيين للميتثم ين منة عة بأيع   زوالغ  الضه ب ك توفي  ع و ه على ةو ي وشدد
 .مص  فا االيتثم   الش ض ت اللبن نية و ج ل األعم ل على من أضب  عدد لتشجيع
 الشااااااا ض ك أتم اسد مصااااااا  ،ان اللبن نية االقتصااااااا د وزا ه ع م مدي  عب س ع لية الدضتو ة وق لت

 لتنميه ت م    مدةال   يعد الة مياااااااة دو تة فى اللبن نا المصااااااا ي الملتيا أن مؤضدة للبن ن، التج  يين
 ف ص من المزيد يةلق مم  المشاات ضة االيااتثم  ات صااعيد وعلا ، البلدين بين االقتصاا ية العالق ت
يا االيتي ا  و التض مل ع و ه علا مؤضدة ب لبلدين، العمل يي  ي تم بم  ال يية فا ي يلع تن ف  فا ال
 .الع لمية االيواق واقتس م البلدين
 التج  ي التب دل س ضه ام م سواجز تشااااااضل التا العوائق ض فة مواجهه بعاااااا و ه البلدين سضومه ، ع لية و  لبت

 فى والمتمثلة المصااا ية لالياااواق منتج تهم ن  ذ فا اللبن نيين المصاااد ين تواجة التا المشاااضالت وسل المشااات  ،
 الجم ضية. التع ي  ت و الجم ضية ،السواجز العين ت تسليل تضل ه ا ت  ة

 بتض يم فوزي، هللا فتح المهندس األعم ل ل ج ل اللبن نية المصااااااا ية الجمعية  ئيس ق م الملتيى، نه يه وفا
ا نص ، د. يس  الدولا والتع ون االيتثم   وزي ة  وإزاله مص ، فى االيتثم   بيئه تسيين فى لدو ت  نظ  
 االتص الت ووزي  شيي  مسمد لبن ناال االتص الت وزي  الجمعية ض مت ضم  الميتثم ين، تواجه عيب ت أا

 . لعت عم و المص ي
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 ع ا يل سدد ع 5 تضدد  سدد نيل ةم اددل إ شدد ء: "التاخ يه الزل  ه"
 الل  ى الن م ..  ان  يل

 الزق يدددت للدددام تشدددالع : شدددم  ي.ل-
 صدددددع قة لزنسدددددي الزلددددد  ى  الغدددددش

 "المن اسل حم لل"
 تشكيل تقزاق " يلال  ن  لالم ال"-

ةقط ع   سزثم  ا ااص ا لجلز للنل
 التاخ يل الزل  ة

 صن التاخ يل الزل  ة تنميل: الحم -
 ةهد  تسدزكمل الزدت اله صل الم ف  

 اللائ ا االق  ح ه ص ا

لدضتو  اعلن  م وا،عشااااااا إب اتيم ا
 مجلس مع يبسث الجه ز إن الداةلية، التج  ة تنمية جه ز و ئيس لالياااااااتثم   التموين وزي  اول ميااااااا عد
 س ضة تنظيم فا للمي تمة االيت اتيجية، اليلع ض فة تعم يلعية بو صة انش ك لب وصة،ا وادا ة الوز اك
 التأمين وشاااا ض ت التج  ية الغ ف مع توأمة ات  قي ت عيد ياااايتم أن الا الفت    األيااااع  ، ان الت ومنع البيع

 .البو صة تذه لتن يذ والبنو 
 الجمعية نظمته  والتى ،"االقتص د تنمية فى يةالداةل التج  ة دو " بعنوان ندوة ةالل عشم وا،.د وأع ف
 ، الذ ة ، الدقيق)  ضمث ل وصن عية ز اعية يلع 5بـاااااااا البدك ييتم انه ، األعم ل، ل ج ل اللبن نية المص ية
 أولا. ضم سلة(  اإليمنت ، السديد ، الزيت
 سد ج فؤاد الجمعيه اإلدا ه مجلس وأععاا ك  م شااد ابى ضم ل االياات ذ ب لي ت ه لبن ن قنصاال اللي ك سعاا 
 اللجنااه  ئيس زنتوت وم وان الم اه لجنااه  ئيس الغزالى زينااب والاادضتو ه اإلدا ه مجلس  ئيس ناا ئااب

 مسمد واأليااات ذ  يبه اسمد واأليااات ذ شااا تيال عدن ن األيااات ذ و االعالم لجنه  ئيس بلبع وعم  االقتصااا ديه
 .  واللبن نيين ص يينالم االعم ل  ج ل من ضبي  وعدد   الصن عه لجنه  ئيس السوت
 الميتثم ين لتشجيع وذل  مص ، فى التج  ية للعالم ت بو صة إنش ك يعتزم الجه ز ان ، عشم وي.د وق ل
 .بملي  ات تييمه  يتم والتى العالم ت، تل  تيجيل على

 يةالتج   العالمة تيجيل نش   فى الع لم دول أقدم من مص  أن من ال غم على أنه ، الجه ز  ئيس وأع ف
 عدد يت اوح سين فى مياااااااجلة، تج  ية عالمة ألف 400 س لي  المياااااااجل أن إال ،1940 ع م بدأته سيث

 .مص  فى عالمة مليون 6-5 بين العالم ت
 يعاااااام الجمهو ية ميااااااتوي علا تج  ي يااااااجل مضتب 95 بين ال ب  بدأ الجه ز إن عشاااااام وا،.د وق ل

 250 تن   مي بل فى ميااجلة، منشااأة ماليين 4 لديه الجه ز ان  موعااس  والتج  ية، الصاان عية الشاا ض ت
 الصن ع ت واتس د التج  ية والغ ف الع ائب مع ال ب  وتم المص فى، الي  ة مع تتع مل منه  منشأة ألف

 يجل مثل أة ا أنش ة لعم الصن عة مع ال ب  ييتم ضم  للمنشأة، موسد ع يبى  قم إلنش ك والجم   
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 ألا موسد ليااااج  قم إلنشاااا ك والمصااااد ين المصاااانعين
 تشااااا يع يعد الجه ز ان  ، عشااااام وا.د  ، وأضد منشاااااأة.
يد يج م ية التج  ا، والغع التيل ج  ية العالمة لسم   الت

 أ لق ضم  المن فياااة، سم ية جه ز مع ب لتنيااايق األصااالية
لة، الهواتف على ت بيق الجها ز ضد المسمو يد من للتاأ  تيل

 ىعل المنتج ضود إ يااااااا ل ةالل من عدمه من المنتج ت
 ضم  مغشاااااوشاااااة، أو سيييية ض نت إذا عليه وال د الت بيق
 .مغشوشة منتج ت اضتش ف س ل العيوب ت نغلظ
 الجمعية إدا ة مجلس  ئيس فوزا هللا فتح المهندس وق ل

 الداةلية التج  ة تنمية جه ز مع للتع ون أوياااع آف ق فتح إلى تت لع الجمعية إن األعم ل، ل ج ل اللبن نية المصااا ية
 اإلنت جية الي  ع ت مةتلف يمثلون أعم ل  ج ل من الجمعية تعااااااامه  التى واإلمض ني ت ب لةب ات   ضةوالمشااااااا

 وبدون ف القتصاا د الصاان عا، للنمو الي   ة وتا االقتصاا دية الس لة ت موميت  تا التج  ة وأن ة صااة والتج  ية،
 .أنواعه  مةتلف على الصن ع ت معه  انتعشت وجدت إن األيواق تعد والتا التج  ة وتو األي يا العلع
 تنمية وتيئة الجمعية بين لجنة تشاااااااضيل فوزا، واقت ح
 فى و ؤيتهم األععااا ك ميت س ت لتيديم الداةلية التج  ة
ية التج  ة ملف تنمية لداةل  المعلوم ت وتوفي  السيوي ا

 أععاا ك بين له  والت ويج المت سة االيااتثم  ية وال  ص
 وجه على الع بية لمن يةوا لبن ن فى وشااا ض ئن  الجمعية
 .العموم
 مع للتع ون تت لع اللبن نية المصااااااا ية الجمعية أن وأضد
 با لةب ات با لمشاااااااا  ضاة الاداةلياة التجا  ة تنمياة جها ز

 يمثلون ولبن ن مص  فى األعم ل  ج ل من واالمض ني ت
 فى ة وة أول من بيد يدا   يااتعمل  الجمعية أن معااي     المصاا ية، اليااوق فى والتج  ية االنت جية الي  ع ت مةتلف

 تيئة ة ة والنج ح والبن ك والتشااييد والتج  ة الصاان عة فى والت وي  التسديث م هوم ت يااي  إلى والبن ك االصااالح
 مصااا   بوة بمةتلف اللوجيياااتية والمن فذ االياااواق توفي  فى الدولة ايااات اتيجية تسييق فى الداةلية التج  ة تنمية
 مةتلف وفى والتج  ة الصااااااان عة وفى االياااااااواق س ضة انتع ع فى ايج با م دود له  يااااااايضون المؤضد من والتى

 .ع لية وجودة من يب بيع  يلعة ايج د فى الموا ن مصلسة لتسييق المج الت
 نج ح أن على السوت أمين مسمد األعم ل ل ج ل اللبن نية المصاااا ية ب لجمعية الصاااان عة لجنة  ئيس أضد ج نبه من
يتضمل التى اله مة والمل  ت اليع ي  من اةليةالد التج  ة تنمية ملف  بدأت الذي الج ئ االصالح  سلة مص  به  ت
 وف ت جميعه  والتى الجديدة والمدن وال  ق التستية البنية فى اليومية المشااااااا وع ت ميدمته  وفى ثم  ه تجنا
 .ميبوقة غي  عمل وف ص ايتثم  ية ف ص
ضد ج  ة وجود أن وأ ية ت ج  ية م اضز   يق عن االق ليم مةتلف فى ومنتشااااااا ة مت و ة داةل فذ مت و ة ت ن   وم

 ف ص توفي  وب لت لا واالنت ج التج  ة س ضة زي دة فى األث  أضب  له ييضون جيدة لوجييتية وم اضز سديثة تج  ية
 .يع  وأقل جودة بأفعل للموا ن اليلع وتوفي  وتنظيمه  االيواق وعب  للشب ب العمل
 المص ية الجمعية فى الصن عة لجنة فإن" ض يمة سي ه" اليييا ال ت ح عبد ال ئيس ا الق ةبمن يب أنه السوت وق ل

 مب د ته فى هللا ب ذن ومش  ضون مؤيدون مص  صن ة بأن اليييا لل ئيس ب ي لة تبعث األعم ل ل ج ل اللبن نية

 .ال ائعة االني نية مب د ةال تذه من يتجزك ال جزك ض يمة ايواق توفي  ان مؤضدا   ،"ض يمة سي ة" االني نية
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 لمسددددزشددددفت ال  ن  يل الم ددددالل اللمنيل  ات عل  ة الثتي ساط ن لنالج
ناعة المرأة لجنتي نظمت  زيارة بالجمعية والصننننننن
 . الثدي سرطان لعالج بهية لمستشفي ميدانية
 الغزالي زيننننب الننندكتورة من كنننل الزينننارة وترأس
 سرئي الحوت، أمين ومحمننند المرأة لجننننة رئيس
 المنندير فنناينند وعمرو بننالجمعيننة الصنننننننننناعننة لجنننة

 .للجمعية التنفيذي
 المهندس اللبنانية المصنننرية الجمعية وفد واسنننتقبل

 لعالج بهية مؤسنننننننسنننننننة رئيس نائب حلمي، ماجد
 .الثدي سرطان
 تجاه الخاص للقطاع المجتمعية المسئولية اطار فى تأتي الزيارة أن الغزالي، زينب الدكتورة وقالت
 اللبنانية المصرية الجمعية سجل أن إلى مشيرة الصحة، مجال فى الرائدة المجتمعية اريعالمش دعم

 .المجاالت شتي فى التنموي ودورها المرأة مسيرة دعم فى باالنجازات حافل األعمال لرجال
 مستشفي توفرها الى الهائلة واالمكانيات بالزيارة سعادته عن الحوت، أمين محمد اعرب جانبه من
 الصننحي المجال فى عديدة انجازات حققت مصننر أن إلى مشننيرا   متميزة، طبية خدمة تقديم فى بهية
 تهتم وأنها خاصنننة االنجازات تلك أهم أحد بهية مسنننتشنننفي أن إلى الفتا الماضنننية، السننننوات خالل

 .المرأة بصحة
 

 

 "ساح ن"المن مص   ةاا سل   تلتة لالت      تكنملم ي  للنل
المصااااااا ية اللبن نية ل ج ل األعم ل ب ئ ياااااااة  جمعيةال إدا ة مجلس ق  

 المعلوم ت وتضنولوجي  االتصاااااا الت لجنة المهندس فتح هللا فوزي، إنشاااااا ك
 . اضييل ش ضة و ئيس الجمعية ععو ي س ن أسمد المهندس ب ئ ية

 اتمية الى اللجنة الجديدة ب لجمعية نظ ا  ويأتا ق ا  مجلس اإلدا ة بإنشاااا ك 
 وأث ت  االقتصااااااا دي النمو فى المعلوم ت نولوجي وتض االتصااااااا الت ق  ة

ية فى الواعاااااااح م عية التنم عد فها  االجت سد ت ية ق   ات ا  وأث ت  التنم
 وسي ة واالياااااتثم   الصااااان عة تمس  التى المشااااا وع ت ض فة  فى واعاااااح
  الموا نين

 ال اغبة للش ض ت لي ك مس و  عمل اللجنة تيوم على عيدي س ن، ان  وق ل
اللجنة لتسييق اضب  مش  ضة ف علة للي  ة الة ص  تشضيل إلى األنعم م فى

 مؤضدا المصااااا ي واللبن نيا فا ضل م  يةتص ب لتضنولوجي  واالتصااااا الت،
 .العمل ة ة فى دو تم لت عيل الشب ب من ة صة والةب ات الش ض ت ضب ا س ص اللجنة على جذب على
 الجه ت وض فة االتصاا الت ووزا ة األعم ل  ج ل بين للتض مل ديدةج  ؤية لوعااع ال ع لي ت من العديد أنه ياايتم تنظيم وأضد
 المةتل ة السضومية والهيئ ت الش ض ت أداك ض  كة من ت فع مت و  وتضنولوجية تينية سلول لتيديم الميتثم  معه  يتع مل التى
 .وغي ت  وااليتثم   والجم    الع ائب من

 تن فياااية فا وميااا تمته  المعلوم ت وتضنولوجي  االتصااا الت ق  ة فا و اتب لت  األعم ل مجتمع توعية الا اللجنة وتهدف
 والهيئ ت األعم ل منظم ت ض فة مع والتع ون التواصاااااال إلا ب إلعاااااا فة األعم ل وتنمية وااليااااااتثم   والتج  ة الصاااااان عة
 .السديثة التضنولوجية الت بيي ت ب يتةدام الميتثم ين ام م العيب ت وتذليل السضومية
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