
 

  
 

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

 2019 معيو 5املوافق  يوم األحد
  2019مايو  5من بعد ظهر يوم األحد الواحدة والنصف يف متام الساعة مشرتك إجتماع  مت عقد

نفةذية وضع اخلطة الت، وذلك بغرض  املصرية لشباب األعمال مبقرها باملعاديمعةة اجل بدعوة من 

وذلك  ،الثثالثة مه بني املنظمات ةتنظمؤمتر اإلستثمار اجلاري املهام اخلاصة بإعداد وتوزيع 

 من : كٍل  حبضور

 ,ميثلهع : A EBمجعية رتجعل األعاعل املصريني  .1
  عضو جملس اإلدارة ورئةس جلنة الصناعة والبحث  –املهندس / جمد الدين املنزالوي

  العلمي

  املدير التنفةذي –األستاذ / حممد يوسف 

 رئةس قطاع اللجان والعالقات احلكومةة  –ة / رشا عبد اهلادي السةد 

 

 إعمذرت عن احلضور   ABAمجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية  .2
 

 ,ميثلهع : EJBاجلاعية املصرية لشبعب األعاعل  .3

 نائب رئةس جملس اإلدارة  -الشنواني  بسام/  األستاذ 

 املدير التنفةذي  -نصر  مدحية/  السةدة 

 

 بغرضوذلك 

 توزيع املهعم المنظياية بني املنظاعت الثالثة 
 وضع اخلطة المنفيذية

 عال الوأوراق لاعت اجلاإلتفعق على 
للاؤمتر  املشرتك الذي سيمم تنظياه بني املنظاعت الثالثة خالل  وذلك بعلنابة 

 .  2019شهر سبمارب 
 ثم مت اإلتفعق على النقعط المعلية :  ، بدأ اللقاء بكلمات ترحةبةة وقد 

 تنحصر يف سبعة مهعم رئياية على النحو المعيل :  املهعم المنظيايةأوالً : 
 (واملتحدثني وجدول األعمال ... إخل وورش العمل جلسات مهام فنةة )  .1



 خل ( العرض ... إاشات ش –أجهزة الصوتةات واإلضاءة  –القاعات  –ز الفندق )حجمهام لوجةستةة  .2

مهام إعالمةة ) اخلطة اإلعالمةة للمؤمتر أثناء فرتة اإلعداد والتنظةم وأثناء عقده والتغطةة اإلعالمةة  .3

 ونشر توصةاته بعد اإلنتهاء منه ( 

 الرعايات ( كل ما خيص ازنة التقديرية وومهام مالةة ) امل .4

درويد آن –إلكرتوني للمؤمتر بريد  –) صفحة املؤمتر على اإلنرتنت  I.Tعلومات املهام تكنولوجةا امل .5

 .... إخل ( سةستم 

 لكافة اجلهات املراد مشاركتها وتأكةدات احلضور  الدعوات .6

ائولية مع متمحال كل منظاة الثالثة على أن  توزيع تلك املهام بني املنظماتوقد مت اإلتفاق على 
 : ( Check list)مرفق .  ة بعملنظامني األخرتنيهعم املوكلة اهع وذلك بعإلسمعع امل

EBA ABA EJB 
وورش جلسات مهام فنةة ) 

واملتحدثني وجدول العمل 

 (األعمال ... إخل 

ازنة التقديرية وهام مالةة ) املم

 الرعايات ( كل ما خيص و

 

وورش جلسات مهام فنةة ) 

واملتحدثني وجدول العمل 

 (األعمال ... إخل 

 – ز الفندق)حجمهام لوجةستةة 

أجهزة الصوتةات  –القاعات 

العرض ... اشات ش –واإلضاءة 

 إخل (

علومات ملهام تكنولوجةا املا

I.T  صفحة املؤمتر على (

إلكرتوني بريد  –اإلنرتنت 

... .سةستم آندرويد  –للمؤمتر 

 إخل (

 وتأكةدات احلضور  لدعواتا

 لكافة اجلهات املراد مشاركتها

 

مهام إعالمةة ) اخلطة اإلعالمةة 

للمؤمتر أثناء فرتة اإلعداد 

والتنظةم وأثناء عقده والتغطةة 

اإلعالمةة ونشر توصةاته بعد 

 اإلنتهاء منه (

  

اعت عال املؤمتر أعدته مجعية رتجعل األعاعل املصريني وذلك على المحو لإسمعراض مقرتح جلمت :  ثع يعً  
 المعيل : 

 جللاة األوىل ا
 وجهة نظر مؤسسات التصنةف الدولةة   من مؤشرات اإلقتصاد املصري 

  مساهمته يف الناتج احمللي اإلمجالي مع   ت ستثمار يف مصر ورفع معدال  حتسني مناخ اإل

 الرتكةز على التنوع اإلستثماري



  ما بني التطوير والتطبةق....  التشريعات اإلقتصادية احلاكمة 

   هوية العمل يف مصر ودور القطاع اخلاص يف رفع معدالت التنمةة اإلقتصادية 

 ى حجم اإلستثمارات  دور مؤسسات التمويل وأثر تكلفته عل 

 

  اجللاة الثع ية
    صددددريدة ودورهدا يف زيدادة حجم التجدارة وتقلةدل العجز يف      رفع القددرات اإلنتداجةدة امل

 املةزان التجاري  

  من أجل توسةع القاعدة اإلنتاجةة الصناعةة والزراعةة  اآللةات الواجب توافرها 

                ةة لل رو ةة للمنتج املصددددري وتوافقه مع املعاية الدول نافسدددد إىل  هب زيادة القدرة الت

 العاملةة .

 . القةمة املضافة للمنتج احمللي املصري ودورها يف زيادة الصادرات وتقلةل الواردات 

 
على أن يمم عرضه على مجعية رتجعل أعاعل بشكل مبدئي املقرتح احلضور على  وقد وافق

  مع النظر يف إمكع ية دمج بعض أوراق العال . إسكندرية إلبداء الرأي 
 

  الموصيعت المعلية : مت اإلتفعق علىحيث مت  طوات المنفذية للاؤمتربدء اخل:  عً ثعلث
بأحد  2019بتمرب س16يوم اإلثنني على أن يكون موعد املؤمتر هو  بشكل نهائي مت اإلتفاق .1

قرت  ( ، حةث مت إلغاء امل)مسةامةس إنرتكونتةننتال  أو ماريوت أو فور سةزون القاهرة  فنادق 

سبتمرب نظرًا ملشاركة اجملموعة اإلقتصادية الوزارية يف اجلمعةة  23الثاني السابق إقرتاحه )

 بالواليات املتحدة األمكريكةة وما يسبق ذلك من 2019سبتمرب  27العامة لألمم املتحدة يوم 

 فرتة إعداد( .

ة لدعوته مهوريبإعداد مسودة خطاب للسةد رئةس اجلاجلمعةة املصرية لشباب األعمال تقوم  .2

لرعاية املؤمتر بتوقةع رؤساء املنظات الثالثة على ان حيتوي اخلطاب على مل ص جلسات 

ه رضتم ع، على أن ي ملشاركة الدولة العمل ويوضح اهلدف من املؤمتر بشكل واضع وجاذب 

  قبل اإلرسال .  أي على املنظات الثالثة إلبداء الر

ش ص للمشاركة يف  500-400حبجز الفندق لعدد تقوم مجعةة رجال األعمال املصريني  .3

 ( . 2019سبتمرب  16املؤمتر خالل املوعد املتفق علةه )

 تحدثا رمسةًا م ةةدعوة أحد الش صةات العاملة عبمال مبتاتقوم اجلمعةة املصرية لشباب األع أن .4

خلبة اويج لإلستثمار يف مصر بشكل قوي : احلضور والرتملا لذلك من أثر إجيابي على 



مؤسسة  – نةف اإلئتمانيللتص  Moody’sمؤسسة ممثل  –حممد العريان .داإلقتصادي الدولي 

 ... )يف إنتظار املزيد من املقرتحات(فةتش للتصنةف اإلئتماني 

ملا  ت املؤمتر إحدى جلسا(    Moderator) إلدارة  PWCمت اإلتفاق على أن يتم مشاركة  .5

يتمعون به من قاعدة معلوماتةة قوية عن أهم املعاية واملؤشرات والتشريعات اإلقتصادية 

 .  العاملةة وما يتبع ذلك من إثراء للمؤمتر

 

  : ضروري اإلتفعق عليهع بني املنظاعت الثالثة كعلمعيلال مت طرح بعض اإلسمفاعرات من:  عً رابع
   ؟لفة نةًا أم مببلغ رمزي أم بسعر التكسةتم إرسال دعوات املشاركني جماهل  

  ة ؤمتر هل سةتم التحصةل من قبل املنظمات الثالثضور املحكر اتذبةع اإلتفاق على يف حالة

 ثم يتم احملاسبة بشكل الحق ؟

  حتديد جدول زمين لل طة التنفةذية للمؤمتر 

  هل سةتم دعوة وتغطةة مصاريف اجلهات اخلارجةة أم ال ؟ 

 

 

 
 


