
 

 

 
تنظمها سي آي كابيتال  نقاشية جلسةشارك في توزيرة االستثمار والتعاون الدولي 

 العالمية الماليةالمؤسسات من كبار  مجموعةل
 

وزارة االستثمار  الي أهم أولوياتالم الشمولو ،الخاص القطاع تمكين، واجراءاتها االستثمار وتفعيل قوانين تبسيط
 الجلسة النقاشيةمناقشتها في اجتماعات التي سيتم 

 
 

 2017أكتوبر  16نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية، 

 
كبرى مؤسسات  مجموعة منمع  جلسة نقاشيةالدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولي، في  اليوم سي آي كابيتالتستضيف 

الجلسة النقاشية يتزامن عقد اجتماعات مليار دوالر.  600 دارةتحت اإل تتجاوز أصولهافي الواليات المتحدة األمريكية االستثمار العالمية 
السيد محمد فريد، رئيس البورصة وفدا رفيع المستوى يضم مع زيارة الدكتورة سحر نصر إلى الواليات المتحدة حيث ترأس سيادتها 

 المصرية والسيد محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لحضور االجتماعات السنوية للبنك الدولي. 
 

الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو  آفاق نمو االستثمارات في مصر كما تلقي أيضا  الجلسة النقاشية نصر خالل د. تستعرض 
العديد من المزايا والمنح  يتضمن حيثهذا الصدد مار الجديد أهم الجهود المبذولة في االستث اركة القطاع الخاص. يعتبر قانونبمش

الحق في تحويل األرباح الناتجة عن  ينلى تشجيع المستثمرين وتهيئة مناخ االستثمار بشكل كبير كما يمنح المستثمرإاالستثمارية التى تهدف 
و المحليين بهدف أجانب المستثمرين سواء األه دون اتخاذ أي إجراءات تمييزية تجا وذلكإلى الخارج دون قيود،   االستثماريةات المشروع

 تعرضحيث ولويات الوزارة أضمن الجديدة  ويأتي إطالق بوابة االستثمار .ية للقطاع الخاصاالستثمارات مشروعالموال والحفاظ على األ
 .العربية مصر والبيانات الخاصة بذلك في جميع محافظات جمهوريةمختلف فرص االستثمار 

 
شبكات األمان االجتماعي تطويرواإلصالحات اإلدارية والعامة فى البورصة المصرية نصر أيضا الضوء على برنامج الطروحات د.تلقي 

آفاق نمو  في هذا اللقاءتتضمن القضايا األخرى تنفيذها.  سيتمفي مواجهة ضغوط التضخم إلى جانب استعراض فرص االستثمار التي 
التخصيم لتشمل قطاعات أخرى غير المصرفية  الخدمات الماليةاالستثمارات األجنبية المباشرة والتطورات األخيرة في أسواق المال وتنويع 

 . تعمل الوزارة على تطويرهاالتي جير التمويلى والتمويل متناهى الصغر وغيرها من الخدمات أوالت
 

يتشرف السيد كريم خضر، العضو المنتدب ، رئيس قطاع السمسرة بسي آي كابيتال ، بالترحيب بمعالي الدكتورة سحر نصر في والية 
نيويورك مشيرأ   إلى أن هذه الجلسة النقاشية هى الثانية التي تنظمها سي آي كابيتال الستضافة ممثلى الحكومة المصرية على مدار أسبوعين 

حيث استضافت في الجلسة األولى التي عقدت في الواليات المتحدة في 12 أكتوبر الماضي السيد الوزير عمرو الجارحي، وزير المالية 
المصري، باإلضافة إلى االجتماع المقرر عقده بالمملكة المتحدة في نهاية األسبوع. مما يعكس ذلك بدوره الرؤية اإليجابية التي تشير إلى 

 حرص المسؤولين في مصر بالتواصل مع المستثمرين لتشجيع دور القطاع الخاص ودفع حركة االستثمار.  
 

 –انتهى  –
 

  



 

 
 سي آي كابيتال: عن 

 
، تقدم من خالل مقرها الرئيسي  ، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصرسي آي كابيتال القابضة )"سي آي كابيتال"( 

بالقاهرة ومكاتبها في نيويورك ودبي، مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة عمالء متنوعة من المستثمرين األفراد وذوي المالءة 

 ، تداولغطية االكتتابات ترويج وتي كابيتال" تقدم باقة متميزة من الخدمات في آ"سي المالية والمؤسسات المالية الدولية وكبرى الشركات. 

الشركة الرائدة في السوق المصري دمات التأجير التمويلي من خالل خ ما تقوم بتقديمك .دارة صناديق االستثماروإالبحوث، وراق المالية، األ

 كوربليس.  للتأجير التمويلي

سنوات  ألربع EMEA Finance "سي آي كابيتال" حصدت جائزة "أفضل بنك استثمار في مصر" من مؤسسة من الجدير بالذكر أن

 . 2015و 2014لعامي  Global Financeومن مؤسسة   2016إلى  2013متتالية من عام 

 

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على: 

 
 التسويق والعالقات العامة  قطاع

media@cicapital.com.eg 
 

 نيفين نصحي
 رئيس قطاع التسويق والعالقات العامة

nivine.nosshy@cicapital.com.eg 
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