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 مؤسسة   التمویل   الدولیة   تشارك   في   استضافة   ندوة   لدعم   سوق   المال   في   مصر   وتعزیز   حوكمة   الشركات
 

رفیعة نقاشیة جلسة الدولي، البنك مجموعة عضو الدولیة، التمویل مؤسسة تعقد – 2017 نوفمبر، 27 مصر،                  القاهرة،
االقتصادي. النمو وتعزیز االستثمارات وجذب المصري المال سوق تطویر أجل من الیوم، تبدأ یومین، مدى على                  المستوي
 تعقد   الندوة   بالتعاون   مع   كل   من   مركز   Govern   وصندوق   Rockefeller Brothers Fund   وشركة   مصر   لنشر   المعلومات.

 
وتطویر لدعم الدولیة التمویل مؤسسة جهود إطار في والخبراء، القرار صناع كبار سیحضرها التي الفعالیة، هذه                  وتأتي
وتحسین المال سوق في الحوكمة أداء تعزیز خالل من االستثمار من المزید جذب إلى وتهدف مصر. في المال                    سوق

 الشفافیة   وممارسات   اإلفصاح   للشركات.
 

البورصات إحدى المصریة البورصة "تعد مصر: في الدولي والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر قالت الصدد، هذا                  وفي
التمویلیة االحتیاجات لتلبیة تطویرها زیادة في هدفنا ویتمثل أفریقیا، وشمال األوسط الشرق في األولى الثالث                 الناشئة
والجهات والمستثمرین الدولیة المنظمات وممثلي السیاسات صناع بین الحوار الندوة هذه وستسهل الحقیقي.               لالقتصاد

 المعنیة   األخرى   للمساعدة   في   إقامة   عدد   من   المشروعات   الرئیسیة   في   المستقبل".
 

كما األجنبي. للمستثمر "دلیل" ونشر والمتوسطة" الصغیرة للمشروعات الشركات "حوكمة مدونة إعداد هذا               ویتضمن
  سُینَشر   تقریر   عن   أداء   الشفافیة   وتقدیم   التوصیات   لتحسین   مناخ   االستثمار.

 
تحسین “إن قائًال: أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة فى الدولیة التمویل لمؤسسة اإلقلیمى المدیر مخلوف، مؤید                  وصرح
"نأمل وأضاف: االقتصادي". النمو وتحفیز مصر إلى االستثمارات من المزید لجذب حیوي أمر التنظیمي واإلصالح                 الشفافیة
على البورصة في المدرجة الشركات لمساعدة الحلول توفیر عن فضال ، الرقابیة المعاییر تطویر في النقاش هذا یساهم                    أن

 تحسین   عملیات   اإلفصاح   ".
 

إلى یهدف والذي مصر في الدولیة التمویل مؤسسة تقدمه التي االستشاریة الخدمات برنامج إطار في المبادرة هذه                   وتأتي
ومعاییرها واالجتماعیة البیئیة معاییرها تحسین في الخاص القطاع وشركات والحكومات المالیة المؤسسات قدرة               تعزیز

  المتعلقة   بالحوكمة   ووكذلك   تشجیع   الشراكات   بین   القطاعین   العام   والخاص.
 

 نبذة   عن   مؤسسة   التمویل   الدولیة
على مطلقة بصورة تركز عالمیة إنمائیة مؤسسة أكبر هي الدولي، البنك مجموعة أعضاء أحد الدولیة، التمویل مؤسسة                   
التي وخبراتنا مالنا رأس ونستخدم العالم حول شركة 2000 من أكثر مع ونعمل النامیة. العالم بلدان في الخاص                    القطاع
في شهدنا وقد الظروف. أقسى من تعاني العالمالتي بلدان في الفرص وإتاحة األسواق إنشاء أجل من ونفوذنا على                    اكتسبناها
قدرة على معولین النامیة، للبلدان األجل طویل التمویل في دوالر ملیار 19,3 بلغ قیاسیًا رقمًا تحقیق ،2017 المالي                    العام
الموقع زیارة یرجى المعلومات، من لمزید المشترك. الرخاء وتعزیز الفقر على القضاء في المساعدة في الخاص                  القطاع

www.ifc.org   اإللكتروني 
 تواصل   معنا

www.facebook.com/IFCwbg 
www.twitter.com/IFC_org 

www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.ifc.org/SocialMediaIndex 

www.instagram.com\ifc_org 

mailto:someone@ifc.org
http://www.ifc.org/
http://www.facebook.com/IFCwbg
http://www.twitter.com/IFC_org
http://www.youtube.com/IFCvideocasts
http://www.ifc.org/SocialMediaIndex


 


