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 7117سبتمبر  17القاهرة في 

 :مديري صناديق االستثمار 01أكثر من بنوك و 7بمشاركة 

 القطاع المصرفي تطوراتلمناقشة آخر  البنوك المصري" "يوم فاروس القابضة تنظم

 النهوض بالبورصةودوره في 

 ولح بين مديري الصناديق والمناقشات هذا الحدث فرصة متميزة لتبادل الخبراتيعد رضوى السويفي: 

 آخر التطورات في السوق المصري

 يمدير من لفيف  بحضور "يوم البنوك المصري"  روس القابضة لالستثمارات الماليةشركة فا نظمت

البورصة لمناقشة آخر التطورات التي  البنوك المقيدة فيعدد  من ممثلين عن و االستثمارصناديق 

 .في النهوض بسوق المال ودور األداء الجيد ألسهم البنوك يشهدها القطاع المصرفي في مصر

حب حيث ر ؛فاروس القابضة بشركة رئيس قطاع العملياتأنجوس بلير،  /وبدأ اليوم بكلمة السيد
شرات تحسن مؤو المصرفي في إنعاش البورصةالدور الهام الذي يقوم به القطاع على بالحضور مؤكداً 
 .سنوات القادمة 7إلى  5الفترة من  فياالقتصاد القومي 

جلسة  ،، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس لتداول األوراق الماليةرضوى السويفي السيدة/رت اأد ثم  

البنك للعمالء بالعضو المنتدب للخدمات المصرفية أحمد عيسى،  /كل من السيدخاللها تحدث نقاشية 

ند هبالبنك المصري الخليجي، والسيدة/  أحمد ناجي، رئيس قطاع الشركات /السيدالتجاري الدولي، و

 عن االتحاد المصري للتمويل العقارينائب رئيس قطاع التجزئة ببنك مصر ونائب رئيس فهمي، 

أهمية تمويل المشروعات الصغيرة ي في تمويل المشروعات الكبيرة ودور القطاع المصرف

الجوانب اإليجابية أهم والتمويل العقاري؛ حيث طرحوا  الشمول المالي مناقشةوالمتوسطة إلى جانب 

 إلى جانب آثار التضخم وتحرير سعر في القطاع المصرفي فضالً عن التحديات التي يواجهها القطاع

 الصرف.

في ظل االهتمام المتزايد من الشركات ومديرو رضوى السويفي: " السيدة/وفي هذا السياق، قالت 

االستثمار بالقطاع المصرفي المصري مع التحسن الذي تشهده مؤشرات االقتصاد القومي حالياً 

ل فرصة متميزة لتباد كان ال بد  من تنظيم مثل هذا الحدث الهام ليكون ،والتوقعات المتفائلة للنمو

 ".السوق المصري التي يشهدهاآخر التطورات  ن مديري الصناديق حولالخبرات والمناقشات بي
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أبو ظبي  من مصرفكل  يه مقيدة في البورصة بنوك 7شارك فيها  ةجلس 04اليوم أكثر من  شِهدو

اإلسالمي؛ والبنك التجاري الدولي؛ وكريدي أجريكول؛ والبنك المصري الخليجي، والبنك المصري 

 لتنمية الصادرات؛ وبنك اإلسكان والتعمير وبنك قناة السويس.

، وال سيما أن المؤتمر ستثمار الماليفي مجال اال المستثمرينعرًضا لمبادرات وجهود  كما شهد اليوم

لمناقشة نمو  االستثمارصناديق ل اً مدير 04كثر من توفير فرصة متميزة ألل عالياتالف أهمأحد يعد 

 .القطاع

 


