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الراعي البرونزي

الراعي الفضيالراعي االستراتيجي شريك العالقات العامةالرعاة االعالميونالداعمونالشريك المتعاون

يقدمه لكم

CSR Egypt

 وزارة التضامن
االجتماعى

 وزارة التنمية
المحلية

وزارة البيئة وزارة التجارة
و الصناعة



ا�جندة المقترحة
(اليوم ا�ول) :

التسجيل٩:٠٠ – ١٠:٠٠

الكلمات ا¤فتتاحية للسادة الوزراء ١٠:٠٠ – ١٠:٣٠

الجلسة ا�ولى: حوار الخبراء المصريون و االجانب ١٠:٣٠ - ١٢:٥٥

تعرف على أحدث االستراتيجيات و التوجهات العالمية التي يمكنها أن تغير الواقع المحلي و تساعدك على 
ترك أثر تنموي واضح، و مساعدة نماذج ا�عمال و المؤسسات إلي تحقيق نمو مستدام، و ذلك من خالل 

الكلمات النقاشية  الخاصة بالخبراء المصريين و ا�جانب الذين سوف يستعرضون ما يلي:

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الدكتور شريف دالور
الخبير االقتصادي

الصناعة الرابعة و التحول الرقمي
و دوره في تحقيق أهداف 2030

١٠:٣٠ - ١١:٠٠

الدكتور حسين أباظة
كبير مستشاري وزيرة البيئة

للتنمية المستدامة
التنمية المستدامة: التوجهات المستقبلية

لجمهورية مصر العربية (التحديات و الفرص)

١١:٠٠ - ١١:٢٠

ا�ستاذ يوسف خالوي
ا�مين العام للغرفة االسالمية

للتجارة و الصناعة و الزراعة
الشراكات العربية الفعالة و كيفية دعم

خطط التنمية المستدامة

١١:٢٠ - ١١:٤٠

١٢:٢٥ - ١٢:٥٥

الهدف من الجلسة:

١١:٤٠ - ١٢:٢٥

ا�ستاذ داميان ريجان
مدير برايس ووترهاوس كوبرز الشرق االوسط

مصر أرض الفرص لتحقيق تنمية مستدامة
(آليات تحقيق تنمية مستدامة من خالل الربط

بين ا�هداف الربحية و ا�هداف التنموية)

الدكتور ر. ل. بهاتيا
World CSR Day & World Sustainability مؤسس

آليات بناء استدامة لبرامج المسئولية
المجتمعية للشركات

 اكتشف طرق
و آليات قيام

شركات القطاع
الخاص بإعداد وقف

خيري لتحقيق استدامة
ل·عمال التنموية

 التعرف على
الفرص المتاحة

لتحقيق نمو مستدام
في القطاعات

المختلفة

 التعرف على الميزة
التنافسة لمصر
و فرص تحقيق
نمو مستدام

 التعرف على
استراتيجيات إعداد

برامج مسئولية
مجتمعية للشركات

تنعكس نتائجها
بشكل فعال

من أجل تحقيق
تنمية مستدامة

دعم الشركات
و الهيئات و  زيادة

قدرتها علي
تحقيق التحول

الرقمي

التعرف على
أهمية التحول
الرقمي و دوره

في تحقيق تنمية
مستدامة

 تحليل الفرص
و التحديات التي

تواجه خطط
التنمية و آليات

االسراع في
تنفيذها

 التعرف على
آليات تحقيق

التكامل العربي
علي مستوى القطاعات

المختلفة لتحقيق
تنمية مستدامة في

مصر و الوطن العربي



إستراحة١:٠٥ - ١:٣٠

الجلسة الثانية:  آليات عقد شراكات فعالة من أجل تحقيق تنمية مستدامة ١:٣٠ - ٢:٣٠

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

ا�جندة المقترحة
(اليوم ا�ول) :

حوار جاد حول آليات عقد شراكات فعالة بين منظمات و مؤسسات المجتمع المدني المحلي مع 
منظمات المجتمع الدولي و العربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة يشارك بها كافة ا�طراف المعنية.

مدير الجلسة:المتحدثون:

الهدف من الجلسة:

التعرف على
طرق عقد شراكات

فعالة مع منظمات
المجتمع الدولي

اكتشاف دور
منظمات المجتمع

الدولي في مصر

التعرف على
أهمية إحداث تكامل

بين مجهودات المجتمع
المدني المحلي

و الدولي

Áا�ستاذة شيرين سعد ا

المستشارة اÂقليمية لتعبئة

الموارد والشراكة المكتب اÂقليمي

لصندوق ا�مم المتحدة للسكان

االستاذ هوغو تافاريس أوغستو 
رئيس وحدة انتقال العمالة

والتنمية البشرية
المنظمة الدولية للهجرة في مصر

الدكتور فضل الحق

نائب ممثل اليونيسف

ا�ستاذ محمد الفولي

المدير التنفيذى لشبكة

ا�مم المتحدة لÆتفاق العالمى

(الشبكة المصرية)

الوزير المفوض ندى العجيزي
مدير إدارة التنمية المستدامة

والتعاون الدولي
بجامعة الدول العربية

االستاذة بليرتا اليكو

ممثلة هيئة ا�مم المتحدة

للمرأة

عرض توضيحي ١٢:٥٥ - ١:٠٥

المتحدث:

صندوق تحيا مصر

ا�ستاذة ريهام رزق
اقتصادي أول

صندوق تحيا مصر



ا�جندة المقترحة
(اليوم ا�ول) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الهدف من الجلسة:

التعرف على
خطط القطاع

المصرفي
المستقبلية

التعرف على
المبادرات التي

يدعمها القطاع
المصرفي
في مصر

التعرف على
الفرص المتاحة

Âحداث شراكات
فعالة مع القطاع

المصرفي

ا�ستاذة نرمين شهاب
رئيس التسويق و االستدامة

االستراتيجية
البنك ا�هلي المصري

ا�ستاذة سارة ابراهيم
رئيس قطاع التسويق واالتصال

بنك التجاري وفا مصر

ا�ستاذ حسن مصطفى
رئيس الملتقى السنوي
للمسئولية المجتمعية

في مصر

يعتبر القطاع المصرفي في مصر من أهم القطاعات القائدة للتنمية و الداعمة لخطط الدولة من أجل 
تحسين حياة المواطن نظرÉ للمجهودات و الدعم المالي الذي يقدمه هذا القطاع.

الجلسة الثالثة: المسئولية المجتمعية للمؤسسات المالية في مصر ٢:٣٠ - ٣:٣٠

مدير الجلسة:المتحدثون:

ا�ستاذة نيللي محمود
مدير إدارة اÂتصاالت المؤسسية

والعالقات العامة
البنك المصري الخليجي

ا�ستاذة إيناس قدري
رئيس قطاع االتصاالت

والتنمية المستدامة
بنك كريدي اجريكول

عرض توضيحي ٣:٣٠ - ٣:٤٠

المتحدث:



الجلسة الخامسة: كيفية إنشاء شبكة تفاعلية تجمع مؤسسات
ا�عمال ذات الوعي المجتمعي من أجل تحسين حياة المواطن

٤:٤٠ - ٥:٢٥

تسعى الشركات و المؤسسات إلى تبني برامج مسئولية مجتمعية للقيام بمسئوليتها تجاه المجتمع، 
و لكن الكثير منها يحتاج إلى الدعم لرسم برامج مسئولية مجتمعية خاصة بهم.

الهدف من الجلسة:المتحدث :

الهدف من الجلسة:

التعرف على
ما هي معايير

GRI ال

ما هي
أهمية إعداد

تقارير
االستدامة

 اكتشاف
كيفية إعداد

تقارير
االستدامة

 التعرف على آليات دمج

معايير االستدامة

في استراتيجيات ا�عمال

و انعكاس ذلك على

تحقيق نمو مستدام

كيفية خلق

وعي مجتمعي

في قطاعات

ا�عمال المختلفة

 انعكاس دمج

المسئولية المجتمعية

في نماذج

ا�عمال علي

المجتمع و تحسين

حياة المواطن

ا�جندة المقترحة
(اليوم ا�ول) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الجلسة الرابعة: (جلسة تفاعلية) كيفية إعداد تقارير التنمية المستدامة
GRI وفق¹ لمعايير

٣:٤٠ - ٤:٤٠

تسعى كافة المؤسسات و الشركات إلى تحقيق نمو مستدام و تبني أهداف التنمية المستدامة، و ترغب في 
ترك أثر واضح من خالل تلك الممارسات التي تراعي بها ا�بعاد الثالثة للتنمية (البعد االجتماعي – البعد االقتصادي 

– البعد البيئي).
لكن مازال هناك الكثير من المعايير و المقاييس التي يجب أن يلم بها كل من القطاع الخاص و الحكومي، و 

أهم تلك المعايير هي معايير ال Â GRIعداد تقارير االستدامة.

المتحدث الرئيسي:

الدكتور إيهاب شلبي
رئيس شركة دي كاربون

بحضور:

ا�ستاذ سكوت كولمز
 رئيس شركة

Facilities Management Services

 و مؤسس شركة
 Canopy

ا�ستاذ محمود عدلي الجنايني
مدير عام استدامة الشركات

مجموعة العربي

االستاذة شيرين شاهين
مدير قطاع االتصاالت التسويقية

و العالقات الحكومية
شركة مايكروسوفت



ا�جندة المقترحة
(اليوم الثاني) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

التسجيل٩:٠٠ – ١٠:٠٠

الجلسة االولى: التكامل من أجل ترك أثر تنموي واضح
(جلسة خاصة بجمعية ا�ورمان)

١٠:٠٠ - ١١:٠٠

من أجل تحقيق تنمية متوازنة في مصر تحسن من حياة المواطن المصري في كافة ا�قاليم المصرية، 
البد من أن تتكامل مجهودات ا�طراف المعنية متمثلة في الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني 

Âحداث ا�ثر التنموي المراد تحقيقه.

تعتمد ا�طراف المهتمة بالتنمية على التسويق الرقمي من أجل الترويج لمبادراتهم، للوصول إلى الجمهور 
المستهدف من أجل زيادة الوعي بأعمالهم و مبادراتهم و الحصول على الدعم المناسب لها. و من هنا 

تأتي أهمية التعرف بعمق على دور التسويق الرقمي لنجاح العمل التنموي.

الهدف من الجلسة:

عرض توضيحي: التسويق الرقمي و دوره في نجاح العمل التنموي١١:٠٠ - ١١:١٥

ا�ستاذ خالد البرماوي
الكاتب الصحفي المتخصص

في اÂعالم الرقمي

المتحدث:

التعرف التركيز

علي أهمية التكامل

بين كافة ا�طراف المعنية

لتحقيق تنمية

عرض نموذج

نجاح لتكامل

مجهودات

ا�طراف المعنية

الهدف من الجلسة:

أهم االحصائيات
بمواقع التسويق

الرقمي

التعرف على
أهم الوسائل

التى يمكن استخدامها
في التسويق

الرقمي

التعرف على
كيفية خلق تأثير
ايجابي و الوصول

إلى الجمهور
المستهدف

المتحدثون:



ا�جندة المقترحة
(اليوم الثاني) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

ا�ستاذ محسن عادل
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

لالستثمار و المناطق الحرة

سيادة النائب الدكتور
كريم سالم

 عضو مجلس النواب

المهندس شريف الجبلى
رئيس جمعية شباب ا�عمال

المهندس حسام صالح
الرئيس التنفيذي للعمليات

بإعالم المصريين

الدكتور هشام عيسى
مؤسس مشارك، خبير في البيئة
و تغيير المناخ، شركة ديكاربون

الهدف من الجلسة:

الدكتور محمد عبد الرحمن

نائب العضو المنتدب

لمؤسسة مصر الخير

التعرف على
أهمية التكامل
من أجل تحقيق

نمو مستدام

التعرف على
دور كل طرف
من ا�طراف

المعنية.

 توحيدالجهود
و نشر مفهوم 

"تكامل
و ليس تنافس"

المتحدثون:

مدير الجلسة:

المهندس حسام فريد
مستشار وزيرالتجارة و الصناعة 

الجلسة الثانية: الطريق نحو المستقبل (دور ا�طراف المعنية
للوصول لخطط التنمية المستقبلية)

١١:١٥ - ١٢:١٥

التكامل أساس التنمية... و الحكومة المصرية تبذل مجهودات قوية لتحقيق نمو اقتصادي ينعكس على 
الحياة االجتماعية للمواطن المصري. و تسعى كافة ال·طراف للمشاركة Âسراع عجلة التنمية، و هذا هو 

بداية الطريق لتحقيق تنمية مستدامة بمشاركة كافة ا�طراف.

المهندس سامح شكري
المدير اÂقليمي 
إريكسون مصر،

الشرق ا�وسط وأفريقيا



عرض توضيحي: المسئولية المجتمعية للجامعات نحو مستقبل أفضل١٢:١٥ - ١٢:٣٠
إعداد اجيال مسئولة في المستقبل

الجامعات هي المرحلة ا�ولى في تشكيل وعي الشباب و رسم معتقداتهم، و لذلك تأتي أهمية قيام 
الجامعات بدورها في إعداد أجيال مسئولة و مؤمنة باالستدامة و المشاركة المجتمعية.

ا�جندة المقترحة
(اليوم الثاني) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الدكتورة ناديا شعيب
مؤسسة و رئيس مجلس

إدارة كلينجروب
و رئيسة مؤسسة

محمد شعيب الخيرية

المهندس جورج صدقي
رئيس قطاع الموارد البشرية

مجموعة غبور

ا�ستاذة مهيرة حسن
أمين عام مؤسسة فودافون

لتنمية المجتمع

الدكتورة كورين شنودة
سفيرة النوايا الحسنة

و الرئيس التنفيذي لمؤسسة
البورصة المصرية

للتنمية المستدامة

الدكتورة سحر البزار

مستشار وزيرة

التضامن االجتماعي

الهدف من الجلسة:

هل تبعية
المؤسسات

للكيانات االقتصادية
يضمن استدامتها

لماذا تلجأ
المؤسسات إلى
تأسيس كيانات
غير هادفة للربح

 كيف يمكن
لتلك المؤسسات

المختلفة
Ïأن تتعاون سوي

الهدف من الجلسة:المتحدث:

الدكتور مراد منصور
أستاذ مساعد

قسم اÂدارة والتسويق
جامعة الملك فهد

للبترول والمعادن

التعرف على
كيفية إعداد

أجيال مسئولة

مدير الجلسة:المتحدثون:

إستراحة١٢:٣٠ - ١:٠٠

الجلسة الثالثة: استدامة المؤسسات الغير هادفة للربح ١:٠٠ - ٢:٠٠
الكيانات االقتصادية الكبرى تسعى إلى تأسيس مؤسسات غير هادفة للربح تكون تابعة لها لتنفيذ 

برامجها التنموية و ضمان إحداث اثر تنموي.. و لكن هل هذا االختيار هو ا�فضل؟!



ا�جندة المقترحة
(اليوم الثاني) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الجلسة الرابعة: (جلسة تفاعلية) آليات التكامل و الربط بين تقارير
االتصاالت التسويقية و تقارير التنمية المستدامة لنماذج االعمال

٢:٠٠ - ٢:٤٥

تحقيق تنمية مستدامة مسئولية كافة إدارات الشركة، و البد أن يكون هناك استراتيجية لالتصال بين 
تلك اÂدارات للوصول للهدف المرجو و هو تحقيق نمو مستدام.

ا�ستاذة هالة عبد الودود
مدير قطاع العالقات العامة

والمسئولية المجتمعية
بشركة أورنج مصر

الدكتورة نيبال دهبه
مدير عام مصر والسودان واريتريا

شركة سانوفي باستير

ا�ستاذ وليد الوطني
مدير الموارد البشرية

التجاري وفا بنك - مصر

٢:٤٥ - ٣:٣٠

مواطنة الشركات و تحولها الي مواطن مسئول يقوم بمسئوليته تجاه المجتمع و انعكاس ذلك على 
سمعتها و تحقيق االرباح.

الجلسة الخامسة: (جلسة تفاعلية) هل تؤثر المسئولية
المجتمعية للشركات علي سمعتها؟

الدكتور حامد شما
أستاذ مساعد التسويق

بالجامعة ا�مريكية بالقاهرة

ا�ستاذة رويدا بيبرس 
العضو المنتدب

POD لشركة

ا�ستاذ محمد عبد القادر عمارة
العضو المنتدب لشركة

"انفلونس كوميونيكيشنز"

الهدف من الجلسة:

الهدف من الجلسة:

التعرف على آليات

دمج اÂدارات المختلفة

في استراتيجية الشركة

لتحقيق نمو مستدام

أفضل الممارسات

لتحقيق اتصال

داخلي فعال

داخل المؤسسة

بحضور:المتحدث الرئيسي:

الدكتور رامي خضير 
المؤسس و العضو المنتدب

AIM Consulting لشركة

ا�ستاذة غادة شاكر
كبير مستشاري العالقات العامة

شركة تطوير مصر

التعرف علي أثر 
برامج المسئولية

المجتمعية
للشركات على

سمعتها

ا�ستاذة دينا السويفي
المؤسس و العضو المنتدب

ماونت بي آر

بحضور: المتحدث الرئيسي:



ا�ستاذ حسن مصطفى
رئيس الملتقى السنوي
للمسئولية المجتمعية

في مصر

ا�جندة المقترحة
(اليوم الثاني) :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

إستراحة٣:٣٠ - ٤:٠٠

ا�ستاذ مصطفي مجدي
رئيس مجلس طالب كلية اÂداره

والتكنولوجيا با�كاديمية
العربية للعلوم والتكنولوجيا

ومخطط استراتيجي بالمجلس الوطني
المصري للتنافسيه

ا�ستاذ أحمد فتحي
المدير التنفيذي

لمؤسسة شباب القادة

ا�ستاذ سامح عماد، منسق 
فريق عمل ا�مم المتحدة 

الحركة الدولية
للطالب الكاثوليك

ا�ستاذ فتحي عماد
رئيس مبادرة شباب مصر ٢٠٣٠ 

و ممثل الشباب بتحديث إستراتيجية
التنمية المستدامة  رؤية مصر ٢٠٣٠

ا�ستاذ نزار سامي
مستشار المجلس العربي

للمسئولية المجتمعية

نشر مفاهيم
التنمية المستدامة

بين الشباب

وضع رؤية
لدمج الشباب

في خطط
التنمية

الهدف من الجلسة:

التعرف على
ا�فكار و المبادرات

الشبابية

 رفع وعي
الشباب بأهمية
تحقيق أهداف

التنمية المستدامة

مدير الجلسة:المتحدثون:

الجلسة السادسة: دور الشباب في تحقيق تنمية مستدامة ٤:٠٠ - ٥:٠٠
تمكين الشباب و مشاركتهم هو أساس التحرك نحو المستقبل بخطوات ثابتة، نظرÉ �فكارهم المتطورة و 

طاقتهم المحفزة و الدافعة ل·مام. و حرصت مصر على مشاركة الشباب في إعداد استراتيجية 0302 إيمانÏ من 
حكومتها بأهمية االستماع �فكارهم و رؤيتهم.



عروض الرعاية :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الشريك البالتيني :    (300,000 جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

توزيع خبر صحفي عن مشاركة الشركة
عرض فيديو لمدة ٣٠ ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر

عرض توضيحي لمدة ١٠ دقائق
نشرات بريدية

وضع اللوجو على خلفية المنصة
وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر

وضع اللوجو على دعوات المؤتمر
١٠ تذاكر مجانية للحضور
مساحة عرض ٣x٢  متر

الشريك االستراتيجي :    (500,000 جنيه مصري)

كلمة افتتاحية في المؤتمر لمدة ٥ دقائق
اعالن لمدة ٣ أشهر علي الموقع الخبري

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

توزيع خبر صحفي عن مشاركة الشركة
عرض فيديو لمدة ٣٠ ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر

نشرات بريدية
وضع اللوجو على خلفية المنصة

وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر
وضع اللوجو على دعوات المؤتمر

١٠ تذاكر مجانية للحضور
مساحة عرض ٤x٢  متر

الشريك الذهبي :    (250,000 جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

عرض فيديو لمدة ٣٠ ثانية على الشاشات الموجودة في قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على خلفية المنصة

وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر
وضع اللوجو على دعوات المؤتمر

١٠ تذاكر مجانية للحضور
مساحة عرض ٢x٢  متر



تجمع  اكبر  المجتمعية  للمسئولية  الثامن  الملتقى  يحتضن 
للجمعيات و المؤسسات و اصحاب المبادرات الجادة لعرض افكارهم 
و مقترحاتهم للحصول على الدعم الالزم و اتمام شراكات فعالة مع 

االطراف المهتمة.

الباقة:
- طاولة بمكان االجتماع.

- حضور شخصين لكل يوم
- 1 رول اب بجانب الطاولة.

- وضع المواد التسويقية على الطاولة.

 10,000 جنيه مصري
Networking And Fundraising

الشريك الفضــي :    (200,000 جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

وضع اللوجو على خلفية المنصة
وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر

وضع اللوجو على دعوات المؤتمر
٨ تذاكر مجانية للحضور

مساحة عرض ٢x٢  متر

الشريك البرونزي :    (100,000 جنيه مصري)

وضع لوجو الراعي على لوحة ا�عالنات أمام قاعة المؤتمر
وضع اللوجو على جميع إعالنات المؤتمر المطبوعة و ا�لكترونية

وضع اللوجو على خلفية المنصة
وضع اللوجو على الموقع ا�لكتروني للمؤتمر

وضع اللوجو على دعوات المؤتمر
٨ تذاكر مجانية للحضور

عروض الرعاية :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن



الشركات
( ١٠ أفراد)

١٥٠٠٠ جنيه مصري

مجموعة

٢٠٠٠ جنيه مصري
(للفرد)

(٥ أفراد علي االقل)
ا�فراد

٢٥٠٠ جنيه مصري
(للفرد)

ا�كاديميون و الطلبة

١٢٠٠ جنيه مصري
(للفرد)

الجمعيات

١٥٠٠ جنيه مصري
(للفرد)

أسعار الحضور :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن



شركاء الملتقي هذا العام :

الملتـقى السنـوي

للمسئـولية المجتمعيـة
في مصر

الثامن

الراعي البرونزي

الراعي الفضيالراعي االستراتيجي الشريك المتعاون

الرعاة االعالميونالداعمون

CSR Egypt

يقدمه لكمالعالقات العامة



للتواصل معنا :

(+٢) ٠١١٢٢٢٢٣٣٧٧ - ٤٨٩ ٤٨٠ ٣٧ ٠٢
(+٢) ٤٨٩ ٤٨٠ ٣٧ ٠٢

info@egyptcsrforum.com
www.egyptcsrforum.com

يقدمه لكم٣٨ شارع الكوثر - المهندسين - جيزة

CSR Egypt


