
 

 وزراء االستثمار والمالیة واالتصاالت وتكنولوجیا المعلومات والتربیة والتعلیم یشاركون فى
 مؤتمر یورومني مصر 2018

 
 القاهرة في 27 أغسطس 2018

 
الداخل في واالستثمار األعمال مجتمع یورومني مؤتمرات منحت عامًا، 22 من أكثر مدار               على
رأس وأسواق باالستثمار المتعلقة والمستجدات التوجهات أحدث حول متكاملة صورة            والخارج

 المال في مصر.
 

بشكل المصري االقتصاد على السنوي مؤتمرها خالل یورومني مؤتمرات ستركز العام             وهذا
بالتغیرات المليء العالم هذا ففي والسرعة". "المرونة هو رئیسي موضوع خالل من              عام،
مصر في المالي القطاع جاهزیة مدى حول تساؤًالت المؤتمر یطرح التأثیر، واسعة              المتواصلة
الكافیة المرونة لدیه المصري االقتصاد وهل واستیعابها، التغیرات هذه مع التكیف على              وقدرته
الفترة خالل مصر في االستثمار استراتیجیات أهم هي وما المختلفة؟ المستجدات مع              للتكیف

  القادمة؟
 

الدولي، والتعاون االستثمار وزارة لها تقدمه الذي بالدعم أخرى مرة یورومني مؤتمرات              وتفخر
تفتتح التي الدولي، والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر الدكتورة/ معالي مشاركة             ویشرفها

  مؤتمر هذا العام وتناقش هذه الموضوعات الهامة.
 

مناقشة في المالیة، وزیر معیط، محمد الدكتور/ معالي باستضافة أیضا العام هذا مؤتمر               ویشرف
الموازنة مستجدات وآخر المصري االقتصاد على طرأت التي التطورات أحدث حول             هامة
وزیر طلعت، عمرو الدكتور ویناقش المستقبل. في مواردها لتنمیة ورؤیته للدولة             العامة
التطورات واحدث الرقمي االقتصاد نحو مصر توجه كیفیة المعلومات، وتكنولوجیا            االتصاالت

 في مجال التكنولوجیا الرقمیة.
 

والتفكیر المستقبل الستشراف الداعمة العوامل أهم من الجودة فائق التعلیم ُیعد أخرى، ناحیة               من
على قدرتها وزیادة الدولیة للمتغیرات االستجابة بسرعة تتمتع دولة خلق أجل من              المتطور،

  التعامل معها.
 

خططه حول والتعلیم التربیة وزیر شوقي، طارق الدكتور/ معالي مع سنتحدث السبب              ولهذا
الواحد القرن تالئم مؤهلة كفاءات خلق أجل من المصري التعلیم منظومة لتطویر              الطموحة

  والعشرین.
  



 

مؤتمر سیتضمن المصریة، الحكومة رؤى تعكس التي الوزاریة المشاركات جانب            وإلى
والعروض النقاشیة الجلسات من مجموعة یومین، مدار على یقام والذي 2018 مصر              یورومني
ومناقشة لتوضیح والمتخصصین، الخبراء من باقة فیها یتحدث التي الخاصة والجلسات             التقدیمیة

  الموضوع الرئیسي لمؤتمر هذا العام.
 

  وتضم قائمة المتحدثین الدولیین الذین تأكد حضورهم كل من:
 

●ConsenSys -لینا هدایة، المدیر العام التنفیذي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
●Eurasia أیهم كامل، رئیس منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بمجموعة 
 أشیش خانة، مدیر برنامج بالبنك الدولي●
 

بصفه تحدیثه یتم الذي أعماله وجدول بالمؤتمر الخاصة التفاصیل من المزید على              للحصول
اإللكتروني: موقعنا عبر معنا التواصل برجاء        مستمرة،

مع للتفاعل المؤتمر في المشاركین ندعو كما .www.euromoneyconferences.com/egypt        
.emEgypt# مناقشات وموضوعات المؤتمر عبر موقع تویتر من خالل هاشتاج 

 
 نبذة عن مؤتمرات یورومني:

 
في المتخصصة المؤسسات كبرى من واحدة یورومني أصبحت الماضي، القرن سبعینات             منذ
الوفود تلتقي مؤتمراتنا وخالل العالم. مستوى على الرائدة واالستثماریة المالیة المؤتمرات             تنظیم
یمنح بما ، یورومني تنظمها التي والفعالیات المؤتمرات في المتحدثین كبار مع المستوى               رفیعة
في والمشاركة جدیدة عقود وتوقیع األفكار لتبادل ثمینة فرصة القرار ومتخذي األعمال              قادة

  مناقشات ثریة ومحایدة ملیئة بالمعلومات.
 

الدولي التمویل في المتخصصة االستراتیجیة یورومني مجلة من یورومني مؤتمرات نشأت             لقد
باعتبارها المجلة لهذه واالستثمار البنوك مجتمع ینظر حیث المال، ورأس المال             وأسواق
دولة 65 من أكثر في عالمیة مؤتمرات بتنظیم یورومني قامت المجاالت. هذه في رائدًا                اصدارًا

  حول العالم.
  

 لمزید من المعلومات، یرجى االتصال:
 

 إنجي عماد

  مدیرة العالقات اإلعالمیة

  تراكس للعالقات العامة- مصر

http://www.euromoneyconferences.com/egypt
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