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 منتدى األعمال العربي األول
 فرص التشغيل والتصدير للمشروعات الصغرية بالدول العربية

 فندق النيل هيلتون بالقاهرة ـ    7002نوفمرب   4 -3

 
 منتدى األعمال العربي الثاني

 للصناعات الصغرية واملتوسطة والتصديرفرص االستثمار والتمويل 

 بالزمالك فندق ماريوت القاهرةـ   9002نوفمرب  3

 
 منتدى األعمال العربي الثالث

  التمويل والتسويقواقع وآفاق 
 واالمتياز التجاري الصناعية للمشروعات املشرتكة والرتاخيص

 القاهرةنتننتال وفندق مسرياميس إنرتكـ   0202نوفمرب  3

 
 األعمال العربي الرابعمنتدى 

 فرص وأولويات النمو والتشغيل

 "باملنطقة العربية والتداعيات االقتصادية يف ظل املتغريات السياسية
 9003الغرف التجارية الصناعية العربية 

 
 اخلامسمنتدى األعمال العربي 

 دور الصناعات الصغرية وريادة األعمال كمحركات للتشغيل والتنمية 
 لريادة األعمال  33 الدويل رقمتؤرمر امل

 Innovation & Social  Development  االبتكار والتنمية اجملتمعية

 B2Bلرتاخيص الصناعية لنصة أعمال م
 فندق فريمونتاملصرية و تاحتاد الصناعاـ    7014 نوفمرب  11

 
 منتدى األعمال العربي السادس
 الطفرة التنمويةأهمية التحول القتصاد ابتكاري حديث لتحقيق 

MOVING TO A MODERN INNOVATIVE ECONOMY  

 لريادة األعمال 20 الدويل رقمتؤرمر امل
 أهمية  التغيري واإلبداع فى املنظومة التعليمية للتحول إىل اقتصاد ابتكاري

 احتاد الصناعات املصريةب 0202نوفمرب  3



  

وجملس  التعاون الدويل،والقوى العاملة واهلجرة، و التجارة والصناعة، ات برعاية وزار 7002 عام منتدى األعمال العربيمت تأسيس 
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 منتدى األعمال العربي السابع

 االسرتاتيجيات والتحديات والفرص: إدارة األزمات االقتصادية
 تمعيةلريادة األعمال اجمل 22دويل رقم التؤرمر امل

A NEW SOCIAL CLASSIFICATION SYSTEM OF GLOBALIZED ECONOMY AT THE TURN TO THE 
INFORMATION AGE 

 حنو توصيف جمتمعي جديد للعوملة االقتصادية فى عصر املعلومات
 B2Bمنصة أعمال الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 

 فندق فريمونت كورنيش النيلـ    0201يناير  01

 
 منتدى األعمال العربي الثامن

 0202لتحقيق أهداف التنمية املستدامة    أهمية ريادة األعمال واملشروعات الصغرية
 لريادة األعمال اجملتمعية 25تؤرمر الدويل رقم امل

 طفرة تنمويةلتحقيق  االبتكار واإلبداع فى املشروعات الصغريةدور 
 B2Bمنصة أعمال التكنولوجيات واملنتجات اجلديدة 

 احتاد الصناعات املصريةـ  0202األول من أغسطس  القاهرة 

 
 تاسعمنتدى األعمال العربي ال

 7030واملشروعات الصغرية من حتقيق أهداف التنمية املستدامة  األعمالحنو رمكني ريادة 
EMPOWER ENTREPRENEURSHIP & SMEs FOR SDGs 

Ensuring an Integrated Approach 

 لريادة األعمال 86املتؤرمر الدويل رقم 
Industry and sustainability – start up and Finance 

INNOVATION 4 SMEs: Entrepreneurial Society  
ـ فندق تريومف هليوبوليس بالقاهرة  9109سبتمرب  9  

 

 العاشر منتدى األعمال العربي

 الفرص و التحديات و التكيف  -  02فى ظل تداعيات وحتديات كوفيد  االقتصادإدارة 
ECONOMICS AMID COVID 19 

 لريادة األعمال 71املتؤرمر  الدويل رقم 
Start Up and Accelerating  – Time Unprecedented an in Priorities Restructuring 

INVENTION 4 SMEs: Social Entrepreneurship    

 ـ  فندق تريومف بالزا بالقاهرة 0202نوفمرب  11 
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