
 

  

 

 
 

 جحُت جلذًش وإحترام
 

 بالتعاون مع هقابة املستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة  يتشرف اثحاد املستثمرات العرب

 للحضىس واملشاسهت في  بدعوة سعادثكم

 "مؤجمش  الخعاون العشبى املشترن .. أظاط الخىمُت ودسع العالم "

ل حتى  92ورلً خالٌ الفترة مً   بمذًىت ششم الشُخ  9106ماًى  9إبٍش

لُت مً خالٌ    الخىخل إلاكخطادي لخفعُل املبادسة العشبُت الافٍش

 

 اهذاف املؤجمش :

 لي  الاظدثماسي  الخعاون  دعمعلى    العمل  .املعخذامتالاكخطادًت الخىمُت خحلُم ل  املشترن  العشبي الافٍش

 إلاسادة ظل في الاهلُت واملؤظعاث املذوي املجخمع مىظماث مً ول مع الحىىمُت اللىي  وافت جياجف أهمُت 

لُت العشبُت العُاظُت  . والافٍش

  لى فى املششوعاث العمل على حزب الاظدثماساث العشبُت املهاحشة وإعادة جىطُنها والخعاون العشبى الافٍش

بهذف جحلُم الخىمُت الشاملت املعخذامت للىطً العشبى واللاسة  والطغيرة واملخىظطتالطىاعُت الىبري 

لُت  فى  . بطالت للشبابظل الخحذًاث مما ًدُح فشص عمل والحذ مً  الافٍش

  ض العُاحت والصحت والطىاعت والخعلُم هأوحه للخىمُت املعخذامت ٌعاهم املؤجمش معاهمت واملت فى حعٍض

م هحى الاصدهاس والشقى  ُت والزي ًمثل الطٍش  وحشابً الاًذي العٍش

  ًماهشة وجىىهىلىحُا  ي عاملتواًذ ومعذهُت  مً مىاد خام طبُعُتاملخىفشة فى اللاسجين  الثرواثالاظخفادة م

 طىسة واساض ى شاظعت.مخ

    لُت والبالغ عذدهم ت الهائلت فى املىطلخين العشبُت والافٍش حىالى العمل على جىفير فشص عمل لللىي البشٍش

 . والعمل على محاسبت الاسهاب مً خالٌ الخىمُت الاكخطادًت وحشغُل كىي العمل العاطلت  ملُاس وعمت  0.5

 

 

دعــوة \



 

  

 

 : واملعشض  محاوس املؤجمش 

  لُت  اهمُت املبادسة العشبُت الافٍش

 ت طشح املضا لُتب ًا والفشص والاظدثماٍس  .الذٌو العشبُت والافٍش

  حلعاث عمل B2B .فى اللطاعاث املخخططت ً خضمً للاء اصحاب الاعماٌ واملعدثمٍش  ٍو

  .املششوعاث املخىظطت والطغيرة ضمام أمان الاكخطاد العاملي 

  ض والخذماث الفىذكُت  .الاظدثماس فى كطاع الصحت والاسجلاء بجىدة خذماث الخمٍش

 خُت والذًيُت–الاظدثماس في مخخلف أوحه العُاحت "العالحُت  .وظُاحت املؤجمشاث"–العُاحت الخاٍس

 . الخعلُم والثلافت بىابت الخىمُت والعالم  
 

الىصساء والععادة العفشاء والعذًذ مً الشخطُاث  وظِشاسن في املؤجمش واملعشض العذًذ مً أصحاب املعالي 

ً العشب   بمطش والىطً العشبي باإلضافت إلى  هخبت مً املعدثمشاث و املعدثمٍش
ً
 وإحخماعُا

ً
الباسصة إكخطادًا

 والافاسكت و سمىص ظُذاث و سحاٌ ألاعماٌ و الثلافت و الفً.

لام  : ًخضمً معشض املششوعاث والطىاعاث  ٍو

ٌ  مً امللذمت للمششوعاث معشض  دساظت راث   مششوعاث جىىن  أن على العشبي الخاص اللطاع ومً الذو

 .مميز عائذ راث واضحت اكخطادًت

 على الاًجابي املشدود له ًىىن  ظىف مما العاملُت املىافعت على اللادسة الجىده راث العشبُت املىخجاث عشض

لُت العشبُت بالدها اكخطاد  . البُيُت الخجاسة معذالث وصٍادة والافٍش

 ملشوءة ومشئُت والخىاضل الاحخماعى. هبيرة محلُت واكلُمُت حغطُت إعالمُتوظِخم جىفير 

 وجخضمً الاوشطت والفعالُاث املطاحبت للمؤجمش الاحى :

  ت بمخخلف اللطاعاث  معشض لعشض املىخجاث و املششوعاث والفشص الاظدثماٍس

  علذ للاءاث ثىائُتb2b .بين اصحاب الاعماٌ وساغبي الاظدثماس لبحث هُفُت ظبل الخعاون . 

 ت في مُاه ششم الشُخ   جىظُم سحلت بحٍش

  مع جلذًم عشوض خاضت فىُت وجشاثُت.حفل عشاء ومهشحان 

  خ الفشعىوى والفشوظُت العشب حضىس ت جحيى الخاٍس  ُت.احخفالُت مطٍش

  مع الاظخمخاع بالجى البذوي  على ششف الىفىد داخل أحضان حباٌ ششم الشُخ  حفل عشاء بذوي 

 العشبى . التراث والفً والثلافت والشعش 

 



 

  

 

  اظخعشاض عاملى هىلىحشام "مجعم  الٌو  مشة فى الششق الاوظط 

  ًخخللها حفل فنى ًخضمً : فشكت  بالعالم تدحاححضىس مهشحان مىظىعت حُىِغ العاملُت عً اهبر

 والفىاهت اللبىاهُت دًىا حاًً  –غىائُت مع  الىجم  املطشي حمادة هالٌ 

 اء راث طابع عاملي  عشوض أٍص

  عشض للمجىهشاث العاملُت مً املاط والزهب ملذمت مً اسقى مطممي املجىهشاث  الحذد حشىُلت

ت لطُف   . 9106عطٍش

 ٍبُتعلى هامش املؤجمش جىظم دوساث جذس 

--------------------- 

 .الاعماٌ  إداسة  -0

 الاداسة البُئُت املخياملت . -9

اء الذولُين.   -3 اء مً هباس مطممى الاٍص بُت في فىىن املىضت والاٍص  دوساث جذٍس

بُت مخخططت في فىىن الخجمُل وجطفُف الشعش والعىاًت بالبششة مً الاوادًماث الذولُت.  -4  دوسة جذٍس

 

 

 الخحُت والخلذًش ،،وجفضلىا بلبٌى وافش 

 

 

 د. هذي حالٌ ٌس ى                                                                                        

 سئِغ إجحاد املعدثمشاث العشب                                                                                     

غ وخط اللىاة                                                                                   ً الطىاعُين بالعَى  هلُب املعدثمٍش

 11910110990444للخىاضل :

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 سظىم الاشتران والدسجُل 

----------  

 

 دوالس  011 :  سظم الاشتران

 والفعالُاثشاملت حضىس وافت الاوشطت 

 هجىم مع الافطاس.  5الاكامت في فىذق  

 وحضىس حفالث الغذاء وحفالث العشاء 

 دوالس للمتر  951املشاسهت في املعشض: 

 في املجلت )دسة العشب(التي ظخىصع على وافت املشاسهين والعفشاء وهباس املعؤولين. وإلاعالن املشاسهت

 دوالس 611غالف امامي :ضفحت باطً   -  دوالس 911الطفحت الذاخلُت : 

 سدوال  0011باطً غالف خلفي مضدوج :

................................ 

 
 

 ..........................................الاظم            : .......................................                                         الىظُفت          : .......

 حىاص العفش  : ................................................  -الهىٍت الجيعُت        : .......................................                                      

ذ الالىترووى :  ......................................   سكم الخلُفىن   : ...........................................                                .....البًر

 

............................... 

 

لت العذاد   بىً       هلذي    طٍش

ل على بىً :   Successحعاب الششهت املىظمت :  ششهت   Bank Audi – Lebanon Branch – Mohandessenالخحٍى

Swift No: AUDBEGCAXXX Success Company    :075089على حعاب سكم 

 الخىكُع: ......................................    إلاظم : ...................................

 


