
 
  

 

 تـحـت رعــــايــة :
    التجارة والصناعةوزارة            -          وزارة املالية        -       اإلستثمار والتعاون الدويلوزارة    

 األعمالرؤية جمتمع . .... مستقبل اإلستثمار يف مصر " مؤمتر" 
 قاعة عايدة  –فندق ماريوت )الزمالك(  – 2019سبتمرب  23اإلثنني 

 ال ـــمـدول األعــج                                                        
 الربنامج التوقيت

 التسجيل 10:00 – 9:00

 اإلفتتاحية:اجللسة  10:30– 10:00
 اجلمعية املصرية لشباب األعمالرئيس جملس ادارة  -اجلبلي شريف. م كلمة 

 رئيس جملس إدارة مجعية رجال أعمال اإلسكندرية -لمة م. حممد صربي ك 

 رئيس جملس إدارة مجعية رجال األعمال املصريني -لمة م. علي عيسيك 

 يلقيها ممثل الوزارة( وزيرة اإلستثمار والتعاون الدولي –سحر نصر  د. لمةك( 

 التجارة والصناعةوزير  -عمرو نصار م. لمة ك 

 وزير املالية –حممد معيط د. لمة ك 

 رؤية مؤسسات التصنيف الدوليةحول أداء اإلقتصاد املصري جلسة عامة بعنوان: 11:15 –10:30
 MERIS شركة إدارة جملس رئيس – حسنني عمرو. د يدير اجللسة : -

 MERISs / ’MOODY مؤسسة تقدمه" املصري اإلقتصاد مؤشرات" عرض تقدميي حول

Mr. Constantinos Kypreos  - Senior Vice President 

Financial Institutions Group, Moody’s Investor Service 

 اجللسة األويل: "مستقبل اإلستثمار يف مصر ... رؤية جمتمع األعمال " 12:45 –11:15
تاجية خالل زيادة اإلن حتقيق حياة كرمية للمواطن يعتمد على قدرة اإلقتصاد على خلق الثروة من

 والقدرة التنافسية، لرفع مستوى املعيشة على نطاق واسع حيقق منو شامل.

 كيف وعلى أي مدى زمين ميكن لإلقتصاد املصري أن خيلق ثروة حتقق ذلك؟ -

 ما هو التوزيع األمثل ألدوار األطراف العاملة يف اإلقتصاد؟ -

 املرحلة القادمة؟ما هى أهم القدرات املمكنة للقطاع اخلاص يف  -

 CBC Extra Newsمذيع قناة  – محاد امساعيل أ.اجللسة:  يدير

 ةحمافظ االسكندري -قنصوة  العزيز عبد/ الدكتور  :كلمة                  

 الرئيس التنفيذي ،عيادات داوي  –ماجدة حبيب  :املتحدثون

 ع..... تتب                                            الشريك املؤسس لشركة القلعة لإلستثمار -شام اخلازندارأ./ ه



 
  

 

 .... تابع اجللسة األوىل                

 سوارى لإلستثمار -أمحد االلفى م./

 رئيس جملس إدارة شركة فورى –/ أشرف صربى أ.

 حتت التأكيد((   اديتا –هانى برزى م./ 

 أسئلة والرد عليها                                                    

 قهوة إسرتاحة 13:15 –12:45
13:15 – 14:15 

 

 "ما بني الواقع واملأمولاجللسة الثانية: "مؤشرات اإلقتصاد املصري 
 PricewaterhouseCoopers PWCشركة  -الشريك التنفيذي -أ.ماجد عز الدين يدير اجللسة:

  ن:املتحدثو

  وزير املالية   -د. حممد معيط 

  رئيس البورصة املصرية –أ.حممد فريد صاحل 

   التنفيذي الشريك –م.مهند طه خالد - BDO خالد وشركاه 

 أسئلة والرد عليها

 الثورة الصناعية الرابعة "بني فرص وحتديات  اجللسة الثالثة: " االقتصاد املصري 15:45 – 14:15
 )جاري التأكيد( AUC Venture Lab مدير – أمين إمساعيلد.  يدير اجللسة:

 املتحدثون: 

  وزير التجارة والصناعة -م. عمرو نصار 

 .جاري التأكيد" وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات –عمرو طلعت  د " 

 مبجلس النواب املصري  رئيس جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات -د. مي البطران 

  نائب  رئيس شركة  –أ. مدحت فايقABB " تقنيات التحول الرقمي وحول عرض تقدميي لشمال ووسط أفريقيا 

  ABB – “Display of UMI Roboticsشركة  يف عةالثورة الصناعية الراب

  املدير التنفيذي لشركة  –أ. حممد رمحيEndeavor Egypt 

 قصص جناح:

  عرض قصة جناح "إقامة أول جراج يف مصر يعمل  رئيس جملس إدارة شركة جراج روكس –أ. حممود فراج"

 بأحدث تقنيات التكنولوجيا يقدمها رئيس جملس إدارة شركة جراج روكسي"

 املؤسس والرئيس التنفيذي  -أ. عبد احلميد شرارةtRise Up Summi  قصص جناح تطبيق  حولعرض تقدميي

واإلبداع يف  رواد األعمال لتحقيق طفرة من اإلبتكارتقنيات الثورة الصناعية الرابعة باملشروعات اخلاصة بالشباب و

 تلك املشروعات

 أسئلة والرد عليها
 إستعراض التوصيات 16:00 – 15:45
  اء عملذغ ........ - 16:00

 


