
 

  
 

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

 2019 يويول 10املوافق  األربععءيوم 
  2019 يويول 10 املوافق األربعاء من ظهر يوم  لثانية عشرايف متام الساعة مشرتك إجتماع  مت عقد

 من : وذلك حبضور كٍل ،  وذلك مبقر مجعية رجال األعمال املصريني باجليزة

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

  العلمي

  املدير التنفيذي –األستاذ / حممد يوسف 

 رئيس قطاع اللجان والعالقات احلكومية  –ة / رشا عبد اهلادي السيد 

   ABAمجعية رتجعل أعاعل اإلسكندرية  .2
 ة ة التنفيذياللجن ورئيس االدارة جملس رئيس نائب - حافظ املنعم عبد/ الدكتور

 ةللمشروعات الصغرية واملتوسط

 املدير التنفيذي  – أدهم قريطم/  ألستاذا 

 

 عن احلضور  EJBوقد اعتذرت اجلمعية املصرية لشباب األعمال 

 

 بغرضوذلك 

 المنفيذية بغرض إسمكاعل كعفة األمور املمعلقة بعخلطوات
 ثالثة،الوتوزيع املهعم اخلعصة بإعداد مؤمتر اإلسمثاعر اجلعري تنظياه بني املنظاعت 

 

 ثم مت اإلتفعق على النقعط المعلية : ،  بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية وقد 
  مت حجز قاعة عايدة بفندق ماريوت القاهرة ) 2019سبتمرب  2٣مت التأكيد على موعد املؤمتر يوم

  (الزمالك –

  يتم توجيه خطاب إىل السيد رئيس جملس الوزراء لطلب احلصول على رعاية سيادته للمؤمتر

وإرساله بعد أخذ رأي طاب مسودة اخل،على أن تقوم مجعية رجال االعمال املصريني بإعداد 

ABA   وEJB 



  تقوم كٍل من : مجعية رجال األعمال املصريني واجلمعية املصرية لشباب األعمال باحلصول

 ملعلى ان تتح أتي من خالهلماوت للمؤمترعليها م باحلصول تقو من أي رعاية %20نسبة  على

 سواء حقق فوائد او مسئولية اإلنفاق على املؤمتر بالكامل مجعية رجال أعمال إسكندرية

 .خسائر

  عن  رؤساء املنظمات الثالثة لإلعالنحبضور املؤمتر بأسبوع يتم عمل مؤمتر صحفي موسع قبل

 كما  ،والرتويج له بالشكل األمثل على أن يكون مبقر مجعية رجال األعمال املصريني املؤمتر

حفي بعد كل (مؤمتر صاجللسات الثالث للمؤمتراالنتهاء من مؤمترات صحفية بعد  ةتم عقد ثالثي

،على  ةما مت من توصيات خالل كل جلسو،وذلك إلستعراض واإلعالن عن كافة النتائج  جلسة(

ة عن اجلمعية املسئولمن  ضوواملف الشخص املسئوللكل جلسة أن يدير املؤمتر الصحفي 

 . اجللسة

 افة كمن اجلمعيات الثالثة ، يتتضمن املؤمتر ثالث جلسات ،ويتوىل ممثل عن كل مجعية

زء الف ي على بعد عرض اجل للجلسة املسئول عنهاوالتنسيق لوجيستيًا اخلطوات التنفيذية 

 ،حيث مت اإلتفاق على ما يلي يف هذا الشأن:و خرتني تني االعياجلم

 اجللسة األوىل: مجعية رجال أعمال إسكندرية .1

 مجعية رجال األعمال املصرينياجللسة الثانية:  .2

 اجلمعية املصرية لشباب األعمال اجللسة الثالثة:  .٣

  ي:النحو التالوذلك على على جدول األعمال اخلاص باملؤمتر ،االتفاق بشكل مبدئي كما 

 اجللسة األوىل )مسئولية مجعية رتجعل أعاعل إسكندرية(
 :للمتحدثني خالل اجللسة األمساء املقرتحة

 رئيس جملس إدارة البنك التجاري الدولي )راعي رئيسي حمتمل للمؤمتر ( –عز العرب  هشام -

 إديتا للصناعات الغذائية –هاني برزي  -

 KPMG –حامت منتصر  -

 النيل القابضة –إيهاب / وليد جالل الزوربا  -

 رئيس شركة سيمنز مصر –عماد غالي  -

 B.Tech –حممود خطاب  -

 رئيسة جملس إدارة أوراسكوم للتنمية والفنادق –منال حسني  :يدير اجللسةو -

 
 : على النحو المعيل اجللسة الثعنية ) مسئولية مجعية رتجعل األعاعل املصريني (

 "الدولية التصنيف مؤسسات نظر وجهة من املصري اإلقتصاد مؤشرات: "عنوان اجللسة -

 MOODY’s مؤسسة تقدمه املصري اإلقتصاد مؤشرات حول تقدميي عرض - -



 املتحدثون : -

)جاري إعداد خطاب لدعوته على أن يقوم    "التأكيد جاري" املالية وزير  - معيط حممد. د -

 أمني الصندوق باالتصال به لتأكيد احلضور(.-د.طه خالد 

 املصرية البورصة رئيس – صاحل فريد حممد.أ -

  Finbi لشركة التنفيذي الرئيس  -  حسنني عمرو. د -

  خالد وشركاهم BDO -الشريك  – م.مهند طه خالد  -

  PricewaterhouseCoopers شركة –الشريك التنفيذي   -أ.ماجد عز الدين يدير اجللسة  -

(PWC)  ،  (مبقر مجعية رجال األعمال  2019يوليو  15يوم اإلثنني املوافق تم االجتماع معه ي

لدين م. جمد ا) املصريني للتنسيق معه بشأن إدارته للجلسة الثانية ،وذلك حبضور  كٍل من 

 اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي واألستاذ / حممد يوسفعضو جملس  –املنزالوي 

 املدير التنفيذي (–

 
 اجللسة الثعلثة )مسئولية اجلاعية املصرية لشبعب األعاعل (

تحدثني اء املل مقرتحاتها حول عنوان اجللسة وامسابإرساجلمعية املصرية لشباب األعمال تقوم  -

 .للمناقشة 

 

 األعمال املبدئي املقرتح للنظر وابداء الرايجدول مسودة ** وجتدون مرفقًا 

 

 

 


