
 ٍـرير عـــذم
 وخرباء االجرًاع انرشاوري تني رجال االعًال وانغرفح انرجاريح

 االلرصادي يٍ جايعح ادلُصىرج نرفعيم انُرائج االجياتيح نهًؤمتر  
 31/5/5135تشرو انشيخ وذنك يىو االرتعاء ادلىافك            

 
يشئ٦ٕٛ   رئـيص ااايعـحانطـي  .دد/ مًـىد مًـ  ادلهيجـئ َائـة بٓا٤ عًٞ تٛدٝٗات          

خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ْظُت إراص٠ االتصاالت ٚاملؤمتضات بكطاع خز١َ 

اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ االدتُاع ايتشاٚصٟ بني صداٍ االعُاٍ ٚايػضف١ ايتذاص١ٜ 

ٚخربا٤ َٔ داَع١ املٓصٛص٠ يتفعٌٝ ايٓتا٥ر االجياب١ٝ يًُؤمتض االقتصارٟ بشضّ 

 .13/5/2015عا٤ املٛافل ايشٝذ ٚسيو ّٜٛ االصب

 

 -االجرًاع : ماور
 .تفعٌٝ ايٓتا٥ر االجياب١ٝ يًُؤمتض االقتصارٟ بشضّ ايشٝذ يزعِ االقتصار املصضٟ -1

ايتشاٚص يف نٝف١ٝ تٓفٝش َضنظ تزصٜب حتًٜٛٞ رتضدني ادتاَع١ يًكزص٠  -2

 عًٞ املشاصن١ يف عٛم ايعٌُ.

 ايتأنٝز ع٢ً رٚص ادتاَع١ بعٌُ تٛاصٌ مبؤعغات اجملتُع املزْٞ  -3

 . (،،، ايػضف١ ايتذاص١ٜ  –صداٍ االعُاٍ  –)ايبٓٛى 

 

 



 .  2015َاٜٛ   13  -:انراريخ 

 

 .  :  قاع١ املؤمتضات بكطاع خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ ادلكاٌ

 

 

 

 ايتذاص١ٜ   ٚخربا٤ َٔ ادتاَع١ ٚإعالَني.( َٔ صدٌ االعُاٍ ٚايػضف١ 35عزر )  :  ع د احلضىر

 

 -: .هى ادلؤضطاخ ادلشاركح 

ٚايٓغٝر  -1  .ايهرب٣احمل١ً بشضن١ َصض يًػظٍ 

 .يشضن١ املصض١ٜ يًُباْٞا -2

 .شَٛإ يًبالعتٝوشضنات  زتُٛع١  -3

 .شضن١ َٝاٙ ايشضب ٚايصضف ايصشٞ -4

 َصض. شضن١ غاط -5

ي -6  .(داعهٛشضن١ املصض١ٜ يًػاطات ايطبٝع١ٝ )ا

 .ايزق١ًٝٗ يًغهضشضن١  -7

 .باملٓصٛص٠ ٚرَٝاط َضنظ حتزٜح ايصٓاع١ -8

 .تٛنٌٝ برتٚ داط -9

 .مجع١ٝ اصزقا٤ ادتٗاط اهلطُٞ -11

 بادتاَع١. َضنظ املشضٚعات ايصػري٠ ٚاملتٛعط١ -11

 ايتذاص١ٜ. ١ايػضف -12



 

 مت تاالجرًاع : يىجس يا
.دد/ مً  حطٍ انمُاوي رئيص ااايعح  قاّ           بإيكا٤ ن١ًُ االفتتاح انطي  

ٚايرتسٝب بايغار٠ املشاصنني ٚتأنٝز عٝارت٘  عًٞ إعتعزار ادتاَع١ ملز ٜز 

 املصضٟ . باالقتصارايعٕٛ  يًذُٝع يًٓٗٛض 

 

 .دد/ مًىد مً   ادلهيجئ َائة رئيص ااايعح  قاّ بإراص٠ االدتُاع  ايغٝزثِ            

 إيٞ تفاعٌ َجُض بني ايغار٠ اذتطٛص أرت بصٛص٠ يش٦ٕٛ خز١َ اجملتُع ٚت١ُٝٓ ايب١٦ٝ 

ٚطضح عٝارت٘ صؤ١ٜ ادتاَع١  يف ايتدًص َٔ ايعكِ ايتعًُٝٞ راخٌ ادتاَعات املصض١ٜ  

 تعًِٝ َغٝػ.اي فٝٗا َٓش أنجض َٔ ثالثٕٛ عاَا نإ

٠  انطي  االضراذ/ عهئ عث  احلًي  ي ير شركح ادلُصىرج نه واجٍثِ حتزخ            بطضٚص

 ٞ ايكطا٤ عًٞ ايضٚتني االراصٟ بايزٚي١  ٚقزص٠ شضنت٘ عًٞ اعتٝعاب عزر َٔ خضجي

 ادتاَع١ يًتزصٜب ٚايعٌُ ايتطبٝكٞ.

عًٞ  ضضٚص٠  / ثروخ فرح انثاب   ضكرذري عاو انغرفح انرجاريح االضراذانطي  ٚ أنز           

 ب١ً .االعتعا١ْ بادتاَع١ نُؤشض اعتشاصٟ عًُٞ يف املشضٚعات املك

.دد/ مًىد ادلهيجئ َائة رئيص ااايعح ٚقاّ بايضر  بهٌ  بإٔ ادتاَع١  انطي  

َضانظٖا ايع١ًُٝ  ٚايباسجني عٌ اعتعزار تاّ يًُشاصن١ يف عٌُ مجاعٞ رتز١َ 

 االقتصار املصضٟ. 



 

إ َصٓع   شركح ان لههيح نهطكري ير ادلصاَع ت   / مً  حافظ االضراذ انطي  حتزخثِ            

ْٝت٘ تكزص ) َٝظا ٚإ ( ًَٝاص دٓٝٗا 2ايغهض ٜعز َٔ افطٌ املصاْع يف ايشضم االٚعطٚ 

 املصٓع ميهٔ ي٘ ايتعإٚ َع ادتاَع١ يهغب ارتربات ايع١ًُٝ .

 

د انطي  ادلهُ ش/ كًا اك    ِ  عسخ إتراهيى انصيا رئيص جمهص إدارج شركح ييا
َجُض بني ادتاَع١ شضن١ َٝاٙ إْ٘ ٜٛدز بايفعٌ تعإٚ  انشرب وانصرف انصحئ

 دايشضب ٚايصضف ايصشٞ
.دد/ ر.فد يُصىر  خ حتزثِ    ي ير يركس ادلشروعاخ انصغريج وادلرىضطحانطي  

يالخنضاط يف حتًٜٛٞ تزصٜب  حيتادٕٛ إيٞ إْشا٤ َضنظ   ١خضجيٞ ادتاَعإ 

ٍ  استٝادات عٛم ايعٌُ ،نُا أشاص عٝارت٘ اٞي استٝاز ايطالب اٞي تزصٜب ْفغٞ يكبٛ

 ايعٌُ املطًٛب يف عٛم ايعٌُ.



 

ٌ   انطي  ادلهُ ش / عث  احلًي  شىياٌنُا أنز   رئيص جمهص إدارج جمًىعح شىيا
  عًٞ ضضٚص٠ فتح ابٛاب ادتاَع١ يهٌ ف٦ات اجملتُع َٔ طاييب ايعًِ ٚارترب٠، نهثالضريك

٘ نُا حتزخ عٔ رٚص ادتاَع١ يف ايتطٛص املشٌٖ يزٚي١ ايصني  ، نُا ٚعز عٝارت

 بايتربع يًُضنظ ايتشًٜٛٞ يطالب ادتاَع١ مبعزات صٓاع١ٝ ق١ُٝ.

شركح ادلصريح نهغازاخ انطثيعيح انعث  انرازق .يني ي ير انطي  ادلهُ ش/ ثِ حتزخ  
   عًُٝا ٚبشضٜا َٚارٜا عًٞ ايٓٗٛض باجملتُع. عٔ قزص٠ ادتاَع١ (جاضكى)

 
 فرع ادلُصىرج وديياط ير ي طارق إتراهيى راش انطي  ادلهُ ش/  نُا أشاص 

بتٓفٝش َضنظ حتزٜح ايصٓاع١ ايئٞ َشئاصٜع  صئٓاع١ٝ      دلركس حت يث انصُاعح

ايضعاٜئئ١   –ايضعاٜئئ١ ايطبٝئئ١  –املصئئاْع  –َتهاًَئئ١ َئئٔ سٝئئح ) ايغئئهٔ  

     -،،،( ٖٚئئِ جادئئ١ ًَشئئ١ ايئئٞ عئئاًَني يف اجملئئاالت االتٝئئ١ :    -االدتُاعٝئئ١ 

 دايهُٝا٤ (  -ايبرتٍٚ  –ايػٛص   -ايصٝز   -)صٓاع١ ايغفٔ 



 
  نشركح ادلصريح نهًثاَئادارج إمجال عث  رتح رئيص جمهص انطي  ادلهُ ش/ نُا سشص   

عٝا ٖٚشا أَٔ اعتعا١ْ ايشضنات  املٓفش٠ يًُشضٚعات ايكار١َ بعاًَني َٔ دٓٛب شضم 

يف  ٜعترب ناصث١ يف سل ايشعب املصضٟ. نُا قاّ بايشهض دتاَع١ املٓصٛص٠ ممج١ً 

ػ  ا٥ب ص٥ٝ قٝارتٗا ايغٝز أ.ر/ ستُز ايكٓاٟٚ ص٥ٝػ ادتاَع١ ٚايغٝز أ.ر/ ستُٛر املًٝذْٞ 

 يشضنت٘ ٚسغٔ ايتٓظِٝ ٚاالعتكباٍ.ادتاَع١ عًٞ رعٛتِٗ ايهضمي١ 

 

.دد/ مح ي  انمهيىتئ  َائة رئيص يركس ذطىيك اخل ياخ ااايعيحنُا شهض    انطي  
ٟ  ٚايُٓطٞ   عٝارت٘ايغٝز ستافظ َز١ٜٓ بين عٜٛف  عًٞ ختطٞ   ايعكِ االراص

ٌ املشهالت باحملافظ١  نُا متين َٔ ايغٝز ستافظ ايزق١ًٝٗ  بايعٌُ رتز١َ  يف س

 ٞ  داَع١ املٓصٛص٠. خضجي



 

 

  ِ .دد/ مًىد مً  ادلهيجئ ٚقز أختت بايشهض يًغار٠ ااايعح  َائة رئيص انطي  

َٚئزٜضٟ   اذتطٛص َٔ صؤعا٤ زتايػ إراص٠  ايشضنات ٚايغار٠ اعطئا٤ ايػضفئ١ ايتذاصٜئ١    

املضانئظ بادتاَعئ١  عًئٞ اعئتعزاِٖ عًئٞ رعئِ ادتاَعئ١ يف تٓفٝئش َضنئظ ايتئئزصٜب          

 ايتشًٜٛٞ يًدضدني.  

 

 -.هى انرىصياخ :

العتكباٍ طالب ٚخضجيٞ داَع١ املٓصٛص٠ يًتزصٜب  ايشضنات ٚاملصاْع رع٠ٛ -1

 .ٚايتأٌٖٝ الستٝادات عٛم ايعٌُ

 يف ايشضنات ٚاملصاْع. ضضٚص٠ ايتأٌٖٝ ايٓفغٞ يًطالب يكبٍٛ ايعٌُ ادتار -2

 إْشا٤ َضنظ يًتزصٜب ايتشًٜٛٞ بادتاَع١. -3



املضنظ بأسزخ االدٗظ٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ يف  يزعِاعتعزار بعض ايشضنات  -4

 زتاٍ ايصٓاع١.

 صبط ادتاَع١ بايصٓاع١ يتهٕٛ َٓاص٠ ايعًِ يف ايشضم االٚعط. -5

 يغٗٛي١ ايتٛاصٌ َعِٗ. صابط١ ارتضدني فعٌٝت -6

 صداٍ االعُاٍ. َٔ ( َضنظ اْتادٞ راخٌ ادتاَع١ مبغاعز90٠عزر) تطٜٛض -7

 ضضٚص٠ فتح ابٛاب ادتاَع١ اَاّ طاييب ايعًِ ٚارترب٠.   -8

 ايباسجني ايٞ املصاْع ٚايشضنات ملعضف١ َشانًِٗ ٚابزاع طضم ذتًٗا.   تٛدٝ٘ -9

 
 الحبيبة لمصرنا والرقي التقدم من بمزيد االمنيات أطيب مع

       َائة رئيص ااايعح                                                                                                           

 .دد/ مًىد مً  ادلهيجئ                                                             


