حمضر اإلتجماع املشرتك

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

يوم االثنني املوافق  2سبمارب 2019

مت عقد إجتماع مشرتك يف متام الساعة احلادية عشر من ظهر يوم االثنني املوافق  2سبتمرب
2019وذلك مبقر مجعية رجال األعمال املصريني باجليزة  ،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 , ABAميثلهع :

 الدكتور /عبد املنعم حافظ  -نائب رئيس جملس االدارة
 األستاذ  /أدهم قريطم – املدير التنفيذي
 السيدة  /أمنية أمحد

.3

اجلاعية املصرية لشبعب األعاعل , EJBميثلهع :

 املهندس  /حممد الصاوي – أمني الصندوق
 السيدة  /مدحية نصر  -املدير التنفيذي

وذلك بغرض
ممعبعة مع مت إجنعزه من خطوات تنفيذية واإلتفعق على اخلطوات القعدمة اخلعصة بعإلعداد ملؤمتر :
"مسمقبل اإلسمثاعر يف مصر ..رؤية جمماع األعاعل"

وقد بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية  ،ثم متت اإلشعرة إىل مع مت من خطوات خالل الفرتة املعضية و كذلك
مت االتفعق على ارسعل دعوات حضور املؤمتر وذلك على النحو المعيل......... :
 رععية املؤمتر

مع مت إسمعراضه  /اإلتفعق عليه

املهعم



قامت السيدة  /مدحية نصر – املدير التنفيذي  EJBبالتواصل
مع مكتب السيد رئيس جملس الوزراء يوميا خالل الفرتة
املاضية إال أنه مل يتم التأكيد حتى تارخيه



مت اإلتفاق على أن تقوم ABAبإرسال خطاب طلب الرعاية
من وزيرة اإلستثمار خالل يومني يف حالة عدم تأكيد رئيس
جملس الوزاراء



 الرععيعت املعلية

مع مت إسمعراضه  /اإلتفعق عليه

املهعم

جاري تنسيق  ABAمع  7من الرعاة احملتملني وسيتم
إرسال أمسائهم ونوع الرعايات فور التأكد وبدء
اإلجراءات .

 تجدول األعاعل



قامت EBAباحلصول على رعاية ذهبية وجاري التأكيد



إعتذر املهندس  /جنيب ساويرس عن التحدث خالل
اجللسة اخلتامية للمؤمتر



مت اإلتفاق على أن يقوم أ.حممد يوسف – املدير
التنفيذي  EBAبالتواصل مع م.حسني صبور  /الرئيس
الفخري للجمعية

للتحدث خالل اجللسة اخلتامية

للمؤمتر.


مت إجراء بعض التعديالت الطفيفية على جلسات ااملؤمتر
 ،واإلتفاق على أن يتم تعديل جدول األعمال من قبل كل
منظمة أعمال وفقاً آلخر حتديث مت للجلسة اخلاصة بها
،وإعادة إرساله فيما بينهم للتوافق عليه يف شكله النهائي
يتم حتى إرفاقه بكافة الدعوات والتأكيدات.

 املؤمترات الصحفية



مت اإلتفاق على ان تنظم EBAمؤمتر صحفي قبل مؤمتر
اإلستثمار بنحو أسبوع (يوم  16سبتمرب) 2019مبقر EBA
وحبضور رؤساء املنظامت الثالثة ورؤساء اللجان التنفيذية من
جمالس اإلدارة واملديرين التنفيذين ومن تراه من جملس
اإلدارة  ،وحبضور أكرب عدد من الصحافة واإلعالم والقنوات
الفضائية .



مت إلغاء املؤمتر الصحفي الذي كان مزمع عقده خالل
منتصف فاعليات املؤمتر



يتم جتميع توصيات جلسات العمل اخلاصة بالثالثة منظمات
على أن يقوم املهندس  /حممد صربي رئيس  ABAباإلعالن
عنها يف اجللسة اخلتامية ويعقب ذلك مؤمتر صحفي .

 تأكيدات احلضور ألعضعء املنظعت الثالثة حىت
تعرخيه



عدد التأكيدات ل  61EBAتأكيد



عدد تاكيدات (ABAسيتم موافاة اجلمعيتني به يف أقرب
فرصة ممكنة)




عدد تأكيدات EJBحنو  40تأكيد

املهعم

 القوائم اخلعصة بعحلضور

مع مت إسمعراضه  /اإلتفعق عليه



مت االتفاق على عمل قوائم جديدة بعد تنقيح القوائم
السابقة حبيث ال يتجاوز عدد املدعوين من قبل كل
منظمة  60مدعو



يتم االتفاق على القوائم النهائية بني الثالث منظمات
حتى يتم بدء إرسال الدعوات .

 إرسعل الدعوات إىل الضيوف واملدعوين من

الشخصيعت الععمة واإلعالم بعد اإلتفعق على

القوائم النهعئية بني املنظاعت الثالثة وذلك على

النحو المعيل:

قيام مجعية رجال االعمال املصريني  EBAبارسال الدعوات
 VIPالتالية :
 عدد  60دعوة للشخصيات العامة من الوزراء واملسئولني
احلكوميني)
 عدد  30دعوة للصحفيني للصحافة واإلعالم ،وذلك بعد
التنسيق مع احلضور من الوزراء ملعرفة مدعوين الصحافة
واإلعالم اخلاصة بوزاراتهم.
قيام مجعية رجال أعمال اسكندرية  ABAبارسال الدعوات
اخلاصة بكلٍ من :
الشخصيات العامة و اهلامة والبعض املسئولني احلكوميني
املتواجدين مبحافظة االسكندرية
قيام مجعية شباب األعمال  EJBبارسال الدعوات اخلاصة
بكلٍ من:
السفارات ( السفراء  ،املستشارين التجاريني للسفارات )
االجنبية العاملة مبصر .



عقب انتهاء االجتماع مت التواصل تليفونياً بني ممثلي اإلدارات التنفيذية للمنظمات الثالثة و بني فندق ماريوت حيث مت
االتفاق النهائى على الرتتيبات اخلاصة باملؤمتر  ،حيث مت اإلتفاق على تقسيم قاعة عايدة إىل نصفني (نصف Theatre
 styleجللسات املؤمتر والنصف الثاني  round tablesلغذاء العمل )  ،كما مت التأكيد أن يزيد عدد احلضور يف صالون
كبار الشخصيات  VIPإىل  40شخص مع التأكيد على وجود أماكن خمصصو للرعاة والتسجيل احلضور ،على ان يتم ارسال
جدول االعمال املبدئي اىل الفندق يف أقرب وقت .



كما مت عقد إجتماع جمموعة عمل مصغرة لإلتفاق على كافة األمور اللوجيستية اخلاصة باملؤمتر حيث مت اإلتفاق على
مشاركة قوائم التأكيدات أوال بأول بني املنظامات الثالثة لتجميع التأكيدات وعمل الرتتيبات اخلاصة باحلضور ( المطبوعات ،
.) ... ، Name Tags



مت اإلتفاق على أن يتم جتميع ال  Logosوأمساء احلضور والفيديوهات اخلاصة بالرعاة أوالً بأول للتأكد من تنفيذ كافة
املزايا املمنوحة للرعاة من خالل وضعها على كافة املطبوعات (جدول األعمال –  –Menuالبانر – شاشات العرض
....إخل).

