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   فؤاد ثبصسثبشياالستبر/ سعبدح 

 انسىسيخ انمبَىَييٍ انًذبسجيٍ جًعيخ سئيس                 

 ،،،تذيخ طيجخ وثعذ

وأسشح يُظًتكى خبنص انتذيابد وانتماذيش يتًُيابه نهاب  يهذي اتذبد انًذبسجيٍ وانًشاجعيٍ انعشة نسيبدتكى 

 .دواو انتىفيك وانُجبح

 :يُظى االتذبد يؤتًش انعشثً انًهًُ األول ثعُىاٌ

 "يهُخ انًذبسجخ وانًشاجعخ فً انعبنى انعشثً: انىالع وانًشتجً"

ثًمش االتذبد ثًذيُخ انمبهشح ثجًهىسيخ  5172أكتىثش  71 -71انفتشح يٍوانزي سيعمذ ثإرٌ هللا خالل 

 يصش انعشثيخ.

 وفيًب يهً عشض يختصش نهًعهىيبد األسبسيخ عٍ انًؤتًش.
 :يذبوس انًؤتًش  (7

 ًدوس انًذبسجخ فً تشجيع االستثًبس فً انىطٍ انعشث. 

   انًهًُ فً يكبتت انًذبسجخ وانًشاجعخ فً انىطٍ انعشثً. األداءَذى يعبييش جىدح 

 .ًدوس تكُىنىجيب انًعهىيبد فً تطىيش يهُخ انًذبسجخ وانًشاجعخ فً انىطٍ انعشث 

 .ًأهًيخ تعبوٌ يكبتت انًذبسجخ وانًشاجعخ عهً يستىي انىطٍ انعشث 

 جعخ.ادوس انتعهيى انًذبسجً انجبيعً فً تطىيش يهُخ انًذبسجخ وانًش 

 التذبد فً تطىيش يهُخ انًذبسجخ وانًشاجعخ فً انىطٍ انعشثً.دوس ا 

 ًانىطٍ انعشثً. فًاجعخ شانتعهيى وانتذسيت انًثًش سكيضح أسبسيخ نتطىيش يهُخ انًذبسجخ وان 

  انًذبسجخ وانًشاجعخفً تجبسة وخجشاد انًُظًبد انعشثيخ انًهُيخ. 
 

 انعًم :انجذىث وأوساق  (5

 ألصً.ذذ ك صفذخ ( 51) انجذج فً دذود 

 كذذ ألصً. ششائخ ( 71) انعشض انتمذيًً فً دذود 

 5172 تًىص 72فكشح انجذج فً  آخش يىعذ نتمذيى. 

  5172أثشيم  01يستىفبح وأوساق انعًم آخش يىعذ نمجىل انجذىث. 

 هًؤتًش:نانتسجيم  (0

 -ٚخى انخسجٛم نهًشبركت فٗ أعًبل انًؤحًر يٍ خالل:

  االنٛكخرَٔٗ:يمء اسخًبرة انخسجٛم ٔإرسبنّ ببنبرٚد    

  انخسججٛم بججبنًٕاال االنٛكخرَٔجٗ نهًججؤحًر انلربججٗ انًُٓجٗ ا ٔل حيُٓججت انًابسجبت ٔانًراملججت فججٗ انلجبنى انلربججٗ: انٕااججال

 :ٔعُٕاٌ يٕاال انًؤحًر ٔانًرحجٗح

 5302أبرٚم  03عهًبً بأٌ أخر يٕعد انخسجٛم  االشخراكسداد رسٕو يصإببً ب. 

 

 
 سسىو االشتشان فً انًؤتًش: (4

 نألفشاد: (أ )

 533  نألفراد يٍ انٕطٍ انلربٗ أعضبء االحابد.  دٔالر 

 523 نألفراد يٍ انٕطٍ انلربٗ غٛر أعضبء االحابد.   دٔالر 

 نههيئبد وانجهبد: (ة )

 033 ( يًثم نهجٓت.0دٔالر   نهجٓت ٔٚلطٛٓب اناق فٗ حضٕر ٔيشبركت عدد ) 

 233 ( 5دٔالر   نهجٓت ٔٚلطٛٓب اناق فٗ حضٕر يشبركت عدد ).يًثم نهجٓت 
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ٔحغطٗ رسٕو االشخراك سٕاء ا فراد أٔ انجٓبث حضٕر انًؤحًر ٔانًشبركت فجٗ أعًبنجّ ٔاناصجٕل عهجٗ َسج ت يجٍ 

 ٔانضٛبفت خالل أعًبل انًؤحًر.ٔحٕصٛبحّ أبابد انًؤحًر 

 وتسذد االشتشاكبد كبنتبنً:

 بشٛك ببسى احابد انًابسبٍٛ ٔانًراملٍٛ انلرة. 

ا ْهجٗ   فجرا انايبنجك   انرجبْرة    انجٕطُٙ االحاجبد نجدٖ بُجك اطجرحإٚم يصرفٗ عهٗ حسجبة  

 يصر.

  53005400332 راى/ سبة مبر٘ح 

 /سجججٕٚكج ك  ججج ٕد NSGBEGCXXX  نهجججدٔالر ا يرٚكجججٙ يجججال يٕافبحُجججب بصجججٕرِ يجججٍ اشجججلبر

 انخإٚم

انًؤحًر ٔحرجدٚى باجٕد ٔأٔرا   َأيم أٌ حخكضهٕا يشكٕرٍٚ ببعالو انسبدة انايالء أعضبء ْٛئخكى انًٕارة ٔدعٕحٓى نالشخراك فٙ

 عًم فٙ اطبر يابٔر انًؤحًر

ٔ ٚسججلد ْٛئججت انًججؤحًر أٌ حلهججى سججٛهدحكى بأَججّ سججًُٛ  انججايالء انججيٍٚ سججٛرٕيٌٕ ببنخسجججٛم انًبكججر فججٙ انًججؤحًر خصججًب عهججٗ رسججى 

 االشخراك كبنخبنٙ: 

بد ببنبُجك نرسجى فٙ حبنت انخسجٛم ٔانسداد انكلهٙ باسجبة االحاج % خصى يٍ ليًخ سسى االشتشان 21* 

 03/2/5302االشخراك حخٗ 

فٙ حبنت انخسجٛم ٔانسداد انكلهٙ باسجبة االحاجبد ببنبُجك نرسجى  % خصى يٍ ليًخ سسى االشتشان 01* 

 00/3/5302حخٗ  0/3االشخراك يٍ 

فٙ حبنت انخسجٛم ٔانسداد انكلهٙ باسجبة االحاجبد ببنبُجك نرسجى  % خصى يٍ ليًخ سسى االشتشان 51* 

 00/4/5302حخٗ  0/4يٍ  االشخراك

 

             

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير...،
 

 رئيس االتحاد                                عضو مجلس اإلدارة للسياسات واألمانة التنفيذية  
 ورئيس المؤتمر                     أمين عام المؤتمر          

                                                                                                                                                        

 حاتم القواسمى                                 د. فريد فوزى             
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