ايجولونكت يف رامثتسإلل لوألا رمتؤملا
ليصوتلا و لقنلا
The First Investment in Logistics conference will
take place in cairo Egypt May 11th 2022
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حاجنلا يف رامثتسإلا
ويرت ةكرش هتراتخا يذلا راعشلا وه
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تاكرشلا باطقتساب لعفلاب أدب سكيتسجول نإ تسڤنإ
و ايجولونكت راكتبإ و تايجمربلا ميمصت يف ةلماعلا
و يبرعلا قوسلا جايتحا ىدمب مهناميال لقنلا لولح
روسج ىنبت اهرودب يتلا و تاينقتلا هذهل يقيرفإلا
و ةينورتكلالا ةراجتلا نيب طبرلا قثوت و لصاوتلا
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.ةبسوحملا و ةيكذلا ةقيرطلاب عئاطبلا و تاجتنملا هذه لقن و ةلوانم
نأب ثدحلل ةمظنملا ويرت ةكرش سيئر ،دايز قراط هون و
تطبر و تطبترا ىتلا ىه ًاحاجن ةيرامثتسإلا عيراشملا رثكا نأ تتبثا ةتئافلا تاونسلا
ةلثمألا نم ريثكلا كانه و ،عئاضبلل وأ دارفألل تناك ءاوس لقنلا تاموظنمب ايجولونكتلا

تيرف ربوأ و ربوُأ لثم ةيلحملا و ةيملاعلا، اباب ىلع عقوم نلعا ارخؤم و تيرف نوزاما
ةدحتملا تايالولا يف يربلا لقنلا يف ةرسمسلل ةينورتكلا ةموظنمل هقالطا، مك نع ىدع
ًادج ةريبك تاحاجن تققح ىتلا يلزنملا ليصوتلا تاكرش نم ريبك.
تايجمربلا و ةيكذلا ليغشتلا مظنل ريوطت ىلا جاتحت ًايلاح ةلماعلا تاكرشلا هذه.
يداملا وا ينقتلا ءاوس معدلا و تامولعملل فغشب نوعلطتي بابشلا لامعالا ةاعر نم ريثكلا
مايالا هذه هب لومعم وه ام قوفت دق عيراشم قالطإل.
 ويام يف نواعتلا بيترت و ضورعلا لدابتل دحاو فقس تحت يقتليس عيمجلا٢٠٢٢ رمتؤم ىف
تايتسجوللا يف رامثتسإلا.
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