حمضر اإلتجماع املشرتك

مجعية رتجعل األعاعل املصريني  -مجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية  -اجلاعية املصرية لشبعب األعاعل

يوم الثالثعء املوافق  11يونيو 2019

مت عقد إجتماع مشرتك يف متام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق 11
يونيو  2019وذلك مبقر مجعية رجال األعمال املصريني باجليزة  ،بغرض وضع اخلطة التنفيذية
وتوزيع املهام اخلاصة بإعداد مؤمتر اإلستثمار اجلاري تنظيمه بني املنظمات الثثالثة ،وذلك
حبضور كلٍ من :
.1

مجعية رتجعل األعاعل املصريني , EBAميثلهع :

 املهندس  /جمد الدين املنزالوي – عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث
العلمي
 األستاذ  /حممد يوسف – املدير التنفيذي
 السيدة  /رشا عبد اهلادي – رئيس قطاع اللجان والعالقات احلكومية

.2

مجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية ABA

 األستاذ  /أدهم قريطم – املدير التنفيذي
 الدكتور /عبد املنعم حافظ  -نائب رئيس جملس االدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
للمشروعات الصغرية واملتوسطة

.3

اجلاعية املصرية لشبعب األعاعل , EJBميثلهع :

 السيدة  /مدحية نصر  -املدير التنفيذي

وذلك بغرض
توزيع املهعم المنظياية بني املنظاعت الثالثة
وضع اخلطة المنفيذية

اإلتفعق على اجللسعت وأوراق العال

وذلك بعلنسبة للاؤمتر املشرتك الذي سيمم تنظياه بني املنظاعت الثالثة خالل شهر سبمارب
. 2019

وقد بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية  ،ثم مت اإلتفعق على النقعط المعلية :
ً
أوال  :مهعم اجلاعية املصرية لشبعب األعاعل EJB

تقوم اجلمعية باإلنتهاء من إعداد ( جدول األعمال للمؤمتر –أمساء املتحدثني ) ،ثم تقوم بإرسال خطاب طلب
رعاية السيد رئيس اجلمهورية مرفقاً به ( جدول األعمال  -املوعد النهائي للمؤمتر – مكان عقد املؤمتر  -احملاور
الرئيسية  -أمساء املتحدثني ) ،وذلك بعد اإلستعانة باخلطاب اإلسرتشادي الذي مت إعداده وإرساله من قبل

مجعية رجال األعمال املصريني يف مؤمترات سابقة ،على أن يتم إمتام ذلك يف خالل فرتة إسبوعني من
تارخيه.

ً
ثعلثع  :مهعم مجعية رتجعل األعاعل املصريني EBA

تقوم اجلمعية بإعداد موازنة تقديرية للمؤمتر ، Budgetكما تقوم بإعداد مسودة مزايا رعاية مقرتحة للمؤمتر على
أن يتم إرساهلم لباقي أعضاء جمموعة العمل من ممثلي مجعية رجال أعمال إسكندرية واجلمعية املصرية لشباب
األعمال إلبداء الرأي ،وذلك خالل أسبوع من تارخيه.

ً
ثعنيع  :مهعم مجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية ABA

بعد تلقي (جدول أعمال املؤمتر – املوازنة التقديرية – مزايا الرعاية املقرتحة ) كلٍ من اجلانب املسئول عن
إجنازه  ،تقوم اجلمعية بالبدء يف اإلعداد حلملة تروجيية للمؤمتر ،وبدء جتميع الرعاه احملتملني  ،على أن يتم
إمتام ذلك حبلول منتصف شهر يوليو .2019

كما مت اإلتفاق بني احلضور من جمموعة العمل على األسعار املبدئية لقيمة املشاركة باملؤمتر ،لتصبح أسعار
التذاكر بالنسبة ألي من أعضاء املنظمات الثالثة قدرها  300جنيه مصري ،و بالنسبة لغري األعضاء  400جنيه مصري
،على أن يتم تغطية العجز يف التكلفة اليت تتحملها املنظمات الثالثة من خالل الرعايات للمؤمتر ،وذلك نظر ًا
ألن أسعار املشاركة باملؤمتر تعترب مدعمة إىل حد كبري .

