
 ضمن سلسلة الندوات التي یعقدھا منتدى الشرق األوسط  لكل ما
یتعلق بقطاعات المیاه في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا.و
 یتشرف المنتدى وبالتعاون مع بنك المیاه الدولي (تحت التأسیس)

 في مملكة ھولندا بدعوة الخبراء والمھتمین والشركات ومرافق
 المیاه والمؤسسات الحكومیة ذات العالقة بالمشاركة بالندوة

 التعریفیة حول أھمیة بنك المیاه الدولي في تمویل مشاریع المیاه
في منطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا.ر

 تعتبر فكرة تأسیس البنك خطوة ریادیة على مستوى العالم، حیث
 یعتبر البنك اول بنك استثماري لتمویل مشاریع المیاه على

مستوى العالم.و

 یھدف البنك الى مساعدة القطاع العام والخاص في جمیع دول
 العالم في تمویل مشاریعھا المائیة ولتقدیم الحلول االستثماریة

 واإلستراتیجیة والھندسة المالیة ودعم التكنولوجیا واالبتكار لقطاع
 المیاه دولیا لتحقیق التنمیة المستدامة وتطویرھا في كل ما یتعلق

 بھذا القطاع الذي ھو أساس الحیاة والتنمیة المستدامة ولیكون
 المرجع األساسي لتمویل وتطویر قطاع المیاه في الشرق األوسط

و دولیا.و

ندوة حول أھمیة بنك المیاه الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افریقیا 

 وذلك یوم ۲۹ أیار ۲۰۲۱ من الساعة السادسة ولغایة الساعة الثامنة مساءاً بتوقیت مكة المكرمة 

للمشاركة في الندوة والتسجیل اضغط الرابط

أھداف الندوة

الخبراء المتحدثون بالندوة

  أ. رشاد الشوا   *   د. حازم الناصر * أ.د. عبد القوي خلیفة *  د. شرفات افیالل *  د. حمود العنزي *  أ. د فیصل السبیعي

أ. رشاد الشوا، رئیس مجلس إدارة بنك المیاه الدولي (ھولندا) وعضو المجلس العالمي للمیاه
د. حازم الناصر، رئیس منتدى الشرق األوسط للمیاه ووزیر المیاه والري والزراعة السابق في األردن- مدیر الندوة

أ.د. عبد القوي خلیفة، وزیر مرافق میاه الشرب والصرف الصحي السابق، جمھوریة مصر العربیة
د. شرفات افیالل، وزیر الدولة لشؤون المیاه السابق، المملكة المغربیة

د. حمود العنزي، وكیل وزارة الكھرباء والماء األسبق، دولة الكویت
أ.د. فیصل السبیعي، نائب وزیر وزارة المیاه والزراعة والبیئة السابق في المملكة العربیة السعودیة

www.mewf.de

Register Here

Watch Intro Video شاھد الفیدیو التعریفي

 ��ر���� �� ������ ���اء دو��� ������ ا���ء ��� ��ه ا���درة

https://www.mewf.de/
https://www.iwb.group/
https://www.iwb.group/
https://zoom.us/webinar/register/WN_A-jPRU01SaKfSGhN8Y42Nw
https://www.iwb.group/
https://www.iwb.group/
https://www.youtube.com/watch?v=N9KKS4Kf1lQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=oZO8gYwaY8o&t=2s
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