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مؤتمر بنك الستثمار أ
الوروبي لمنطقة جنوب البحر المتوسط
إ
دفع وزيادة االستثمارات في دول المنطقة

أ
الربعاء في  13أيلول/سبتمبر 2017
الزمان :
القاهرة  -مصر
المكان :
أ
أ
أ
لمــاذا ؟ دعي المجلس الوروبي بنك إالستثمار الوروبي – بنك إالتحاد الوروبي -الي تكثيف عملياته في دول الجوار لدعم جهود
	الحكومات ال رامية لدفع معدالت النمو إالقتصادي ودفع عملية التنمية المستدامة .وإستجابة لذلك أطلق بنك إالستثمار
أ
الوروبي مبادرة المناعة إالقتصادية “ ”Economic Resilience Iniatitiveوالتي تسعي إلي مزج تمويل الجهات المانحة
بالتمويل الذي يقدمه البنك بما يسمح بزيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الحيوية.
	ويتطلب دفع النمو و دعم المناعة االقتصادية في منطقة البحر المتوسط تحسين البنية التحتية االجتماعية واالقتصادية
وتطويرها ،ومساندة القطاع الخاص .ويناقش المؤتمر التحديات والعوائق التي تواجهها دول المنطقة ،مع التركيز على
كيفية زيادة االستثمارات في القطاعين العام والخاص لخلق المزيد من فرص العمل  ،ال سيما للشباب والنساء ،ولتحسين
مستوى المعيشة بصفة عامة.
المحتملة للنمو
	يبدأ المؤتمر بعرض لمحة عامة عن االقتصاد الكلي تُ ركز على التطورات االقتصادية الحالية والمحركات
وصغار رواد أ
العمال ،حيث
جلسة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
االقتصادي في المنطقة ،يلي ذلك
الحجم أ
كحجر أ
الخيرةُ ،ف تركز على االبتكار
ال أساس للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل  .أما الجلسة
تقر الجلسة بدورهم المهم
والتنافسية ،وبشكل خاص على الدور الساسي الذي تؤديه االستثمارات في تعزيز االبتكار والتنافسية الدولية للشركات
المحلية.
أ
مـــــن؟	يستهدف المؤتمر ش رائح كثيرة من الحضور يأتي علي رأسها قادة العمال  ،صناع الق رار وممثلي الحكومات  ،ممثلي
الدولية والمؤسسات المالية  ،أمسئولي الشركات الناشئة وشركات التمويل متناهي الصغر  ،ممقلي
المنظمات الوطنية  ،أ
بالضافة الي م راكز البحاث والجامعات.
غرف التجارة واتحادات العمال إ
خالل أ
السابيع القليلة المقبلة ،سيتم توزيع دعوة رسمية تتضمن جدول أعمال مفصل .وسيتلقى المشاركون معلومات عملية
اللكتروني.
وتفاصيل حول مكان انعقاد المؤتمر بعد التسجيل عبر الموقع إ
بشكل دوري للحصول على المزيد من المعلومات .www.eib.org/events
يرجى زيارة موقعنا إاللكتروني
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