
 

  
 

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

 2019 أغسطس 1املوافق  اخلايسيوم 
 

 أغسطس 1 املوافق اخلميس من ظهر يوم  لثانية عشرايف متام الساعة مشرتك إجتماع  مت عقد

 من : وذلك حبضور كٍل ،  وذلك مبقر مجعية رجال األعمال املصريني باجليزة  2019

 ,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
 االدارة جملس رئيس نائب - حافظ املنعم عبد/ الدكتور  

 املدير التنفيذي  – أدهم قريطم/  األستاذ 

  السيدة / أمنية 

 

 ,ميثلهع : EJBاجلاعية املصرية لشبعب األعاعل  .3

  رئيس جملس اإلدارةنائب  –األستاذ / بسام الشنواني 

 املدير التنفيذي -نصر  مدحية/  السيدة 

 

 بغرضوذلك 

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

 ثالثةالعت عملنيار اإلسمثاعر اجلعر  تنييا  بوتوزيع املهعم اخلعصة بإعداد مؤمت

 

ت اإلشعرة إىل مع مت من خطوات خالل الفرتة املعضية وذلك ثم مت،  بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية وقد 
 ......... :على النحو المعيل



 
 للامعبعة مع مت اإلتفعق علي  مع مت إجنعزه

  مت حجز قععة ععيدة بفندق معريوت القعهرة– 
سبمارب  23لليوم املقرر للاؤمتر :  وذلك الزمعلك
2019 

 ال مجعية رجبإسم لفندق مع اعقد اإلتفاق  جاري توقيع

فاق باإلت ر أن تقوم اجلمعيةتقرلذا ، األعمال املصريني 

ندق وترتيبات احلدث مع الفتية األمور اللوجيسعلى كافة 

مع إشراك مجعية رجال أعمال إسكندرية يف كافة 

 .التفاصيل أواًل بأول 

 رية باستخراج شيك تقوم مجعية رجال أعمال إسكند

ية رجال األعمال املصريني قبل املؤمتر بنحو بإسم مجع

 EBAوم ، على أن تق بالقيمة املتفق عليها بالعقد أسبوع

بعد   ABAمبحاسبة الفندق وعمل التسوية الالزمة مع 

 .السداد

  أن يتم اإلتفاق على تقسيم قاعدة عايدة إىل جزئني

 الغذاء( –حبيث تتم كافة الفاعليات بنفس القاعة )املؤمتر 

  تقومABA  ر اخلاصة بتنظيم املؤمت بعمل كافة اإلتفاقيات

(sound system –  تصوير  –مرتمجني  –عرض شاشات

 ل معهااليت تتعام مع الشركات (إخل.... فيديو وفوتوغرافيا

 . 

 بإرسعل  عاعل املصرينيقعمت مجعية رتجعل األ
خطعب الرععية اخلعص بعلسيد رئيس جملس لوزراء 

  2019يوليو  22بمعريخ 

 ه عة مع مكتب سيادتباملتاب نصر مدحية/  السيدة تقوم

 ABAو  EBAكما تقوم إدارتي  للحصول على الرعاية

 . إن أمكن باملتابعة

  مت اإلتفعق على اإلطعر الععم جلدول ألعاعل من
، وقعمت  )مرفق صورة(  قبل املنياعت الثالثة

EBA يف ورشة  مجيع املمحدثني بعلمأكيد على
 .العال الثعنية المي تموىل ااجلاعية مسئوليمهع

   تقوم كٍل منABA   وEJB التعديالت  بإجراء بعض

 بهما وإرسال ذلك الطفيفة على ورشيت العمل اخلاصة

اص باملؤمتر ، وذلك يف اب اخلعلى جروب واتس ا

 . 2019أغسطس  5موعد أقصاه يوم اإلثنني  

  يتم التنسيق بنيABA  وEJB   السيدة مع للتواصابغرض 

أوراسكوم جمموعة جملس إدارة  رئيس – حسني منال /

 أكيد على إدارتها للجلسة األوىلللت للتنمية والفنادق

يب مهندس / جنللكلمة التنسيق لوضع  للمؤمتر وكذلك 

 ساويرس أثناء غذاء العمل 



 للامعبعة مع مت اإلتفعق علي  مع مت إجنعزه
 بدء الرتويج رية بقعمت مجعية رتجعل أعاعل إسكند

 –)القعهرة ععية املؤمتر مع بعض البنوك لر
اإلمعرات –بلوم  –اإلسكندرية  –الدويل المجعر  
 تجعر  املمعبعةو دبي(

  قعمتEJB  كعن والمعاري بعلمواصل مع بنك اإلس
( خبصوص الرععية NBK الوطني الكويتوبنك 

 تجعر  املمعبعةو

 لرعاياا مزايا يف التعديالت بعض إجراء على اإلتفاق مت 

 ( التعديل بعد صورة مرفق) وأسعارها

  تقوم اجلمعيات الثالثة بإعداد قوائم مقرتحة للرعاه

املستهدفني وعرضهم على جروب واتس ااب اخلاص 

دء بمتر لتاليف حدوث أي تعارض فيما بينهم عند ؤبامل

وذلك خالل الفرتة القريبة  احملتملني خماطبة الرعاة

 القادمة حتى يتم بدء الرتويج اجلاد للحدث .

 بإرسعل  عاعل املصرينيقعمت مجعية رتجعل األ
وزير  –دعوة للسيد الدكمور / حماد معيط خطعب 

ملعلية حلضور املؤمتر والمحدث خالل اجللسة ا
عل صكاع قعم السيد رئيس اجلاعية بعالت الثعنية ،

 بسيعدت  لدعوت  وقعم الوزير بمأكيد احلضور

  تقوم كٍل منABA   وEJB  خطابات الوزراء بإرسال

غة ل اخلاصة بهما وذلك بنفس الصيالعم املعنيني بورشيت

املتفق عليه بني املنظمات الثالثة   templateنموذج وال

للوصول إىل جدول بدء احلصول على التأكيدات و

 لنهائية .األعمال يف صورته ا

 عال ب عاعل املصرينيقعمت مجعية رتجعل األ
من  ملوافقة علي ء ومتت امنوذج لدعوات األعضع
 )مرفق صورة( قبل املنياعت الثالثة

  ور فالثالثة يتم بدء إرسال الدعوات ألعضاء املنظات

  EJBو  ABAمن قبل املقرتحة  تعديالتالاإلنتهاء من 

حبيث يتم إرفاقه  مع الدعوة عند   على جدول األعمال

 .اإلرسال ، كما سيتم إرفاق مزايا الرعايا

 عال ب عاعل املصرينيقعمت مجعية رتجعل األ
)مرفق  VIPدعوات غري األعضعء وقوائم ال منوذج 
 صورة( 

 العامة خصياتشبال مقرتحة قائمة بإرسال مجعية كل تقوم 

 ااب واتس جروب على وعرضها دعوتها سيتم اليت

ارض أو ملنع أي تع للتنسيق فيما بني املنظمات الثالثة

 .تكرار

 :  مرفق** 
 األعمال املبدئي  جدول 

 من الدعوة املتفق إرساهلا للسادة أعضاء اجلمعيات الثالثة  ورة ص 

 للشخصيات العامة واملدعوينيمن الدعوة املتفق إرساهلا  ورة ص 

 زايا الرعاية يف صورتها النهائيةم. 

 


