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أخر اأخبار

قرار صادم من لجنة الحكام على أزمة اأهلي  .1
وسموحة

كتب رضا العراقي  اأحد 12 مايو 2019  10:37:55 ص

انطلقت مساء أمس فعاليات اإجتماع التأسيسى لمنتدى اإستثمار المصرى اإفريقى المنبثق من مؤسسة الحلم

اإفريقى 2063 بمشاركة 50 من كبار رجال اأعمال المصريين لوضع استراتيجية جديدة للتواجد اإستثمارى

والتجارى المصرى فى افريقيا بما يدعم رؤية القيادة السياسية فى تعميق الترابط اإقتصادى بين مصر والقارة

السمراء.

على رأس رجال اأعمال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس منتدى اإستثمار المصرى اإفريقى وكا من

الدكتور شريف الجبلى، خالد أبو المكارم، عاء السقطى، مجدى المنزاوى، هانى قسيس، سمير عارف، أسامة

حفيلة، أحمد هجرس، محى حافظ، وليد جمال الدين، فتحى مرسى، والعشرات من كبار رجال اأعمال فى

الرئيسية

/ اقتصاد

لتحقيق أهداف القيادة السياسية فى القارة السمراء

50 رجل أعمال مصرى يطلقون منتدى اإستثمار المصرى اإفريقى
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مختلف المجاات.

وأكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس المنتدى على أهمية مشاركة كافة مجتمع البيزنس فى المنتدى مثل اتحاد

الصناعات والمجال التصديرية واتحاد الغرف التجارية وجمعية رجال اأعمال فى تحقيق الترابط وتوحيد

الهدف الرئيسى لدعم اإقتصاد المصرى والصادرات المصرية للقارة السمراء.

وأشار بأنه يعتزم تشكيل كيان احترافى على أعلى مستوى بشكل يدعم مصالح المستثمرين المصريين فى إطار

استراتيجية جديدة للتواجد المصرى فى افريقيا لتحقيق أهداف القيادة السياسية، مشيرا بأن مجلس إدارة المنتدى

سيضم أعضاء من كافة مجتمعات اأعمال الرسمية مثل اتحاد الصناعات وجمعية رجال اأعمال والمجال

التصديرية لتوحيد ااهداف واإستفادة من كافة الخبرات.

من جانبها قالت سالى عاطف رئيسة مؤسسة الحلم اإفريقى، بأن الملف اإقتصادى يقع على رأس أولوياتها

لتعزيز التعاون بين مصر وكافة دول القارة السمراء، ولذلك تم تدشين منتدى اإستثمار المصرى اإفريقى.

وأوضحت عاطف، بأنها ستعمل على كشف كافة الفرص اإستثمارية فى افريقيا أمام المستثمرين المصريين

وتعزيز تواجدهم هناك، وتوطيد العاقات بين رجال ااعمال المصريين وكافة السفارات والماحق التجارية

اإفريقية  فى مصر.

من جانبه أكد الدكتور شريف الجبلى، أحد المؤسسين لمنتدى اإستثمار المصرى، ورئيس لجنة التعاون اإفريقى

باتحاد الصناعات، بأن أفريقيا تعتبر اأمل الوحيد الموجود لنا كمصدرين ومصنعين مصريين، مشددا بأن

المرحلة المقبلة تحتاج إلى تركيز الجهود والعمل الجماعي والتعاون بين كافة الجهات لتعزيز التعاون فى  الدول

اأفريقية، مشيرا بأن سياسة العمل الفردى أفقدتنا الكثير فى افريقيا.

وتابع، "مش معقول صادرات مصر ا تتجاوز 30 مليار دوار منهم 2 مليار دوار فقط إفريقيا مقارنة بدول

أخرى مثل ماليزيا تصل صادراتها إلى 300 مليار دوار سنويا".

على صعيد متصل أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بأن فكرة منتدى

اإستثمار المصرى اإفريقى، تتميز بأنها تجمع كافة الخبرات على طاولة واحدة، وليس كيان منفصل مطالبا

ببدأ العمل من حيث انتهى اأخرون لتحقيق نتائج أسرع على أرض الواقع وتحقيق الهدف الرئيسى بزيادة

الصادرات المصرية والتواجد اإستثمارى هناك.
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القارة السمراءالقيادة السياسيةمنتدى اإستثمار المصرى اإفريقىالتصنيفات

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
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وزير المالية: العنصر البشري أساس نجاح تطوير المصالح اإيرادية
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وزير المالية: اانتهاء من أعمال تطوير المصالح اإيرادية للدولة قبل يونيو 2020

12:25:10 م

وزيرا ااستثمار والتنمية المحلية يتفقدان أعمال التطوير النهائية للمنطقة الحرة بمدينة نصر
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