
 
	  

االذيي تنظمهھ االمجموعة  مؤتمر ااالقتص''ادد االمص''ريي أأجندةةتتص''درر لس''وقق االمص''ريي فرصص االنمو ووااالس''تثمارر با
 مع ووززااررااتت االمجموعة ااالقتصادديیة  االماليیة هھھھيیرميیس

 
ددووالرر  ريیليیوننت 10 تتجاووززأص***ولل ااس***تثمارريیة االدوولي بيیحش***د مجتمع ااألعمالل ووااالس***تثمارر على االتواالي االمؤتمر االس***نويي االثاني 

 يیةمصراال ةبوررصالمدررجة باال اتتشرككبرىى االلأأمريیكي ووممثلي ااإلددااررةة االتنفيیذيیة 
 

 2018 يینايیر 15 ٬،االقاهھھھرةة
 

االمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس٬، ش******ركة  تنظمهھاالذيي  ااالقتص******ادد االمص******ريياالدووررةة االس******نويیة االثانيیة من مؤتمر  فعاليیاتتتنطلق االيیومم 
االش**رقق ااألووس**ط ووش**مالل اافريیقيیا٬، على مداارر ثالثة أأيیامم تش**هھد ااجتماعاتت مباش**رةة لممثلي االخدماتت االماليیة ووااالس**تثمارريیة االراائدةة في 

مجتمع ااالستثمارر االدوولي مع فخامة ررئيیس االجمهھورريیة عبد االفتاحح االسيیسي ووبحضورر االقائم بأعمالل ررئيیس مجلس االوززررااء وومحافظ 
 .االبنك االمركزيي ووووززررااء االمجموعة ااالقتصادديیة

 
 اتتملفاالذيي أأصبح أأحد أأهھھھم اال ٬،االمصرييصص ااالستثمارريیة االوااعدةة وومستجدااتت االمشهھد ااالقتصادديي االفرعرضض مؤتمر إإلى االوويیهھدفف 

ووااالس**تثمارر االدوولي في ظظل ااإلص**الحاتت ااالقتص**ادديیة وواالتوقعاتت االس**ائدةة بتفوقق ااألددااء قيیاددااتت مجتمع ااألعمالل االتي تحظى باهھھھتمامم 
 االسوقي بمصر.

 
قبالل إإووس***ط موجة من  يیأتيلمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس االقابض***ة٬، أأنن االمؤتمر قالل كريیم عوضض االرئيیس االتنفيیذيي لفي هھھھذاا االس***يیاقق وو

افة عمالئهھا في كجانب من بش**كل متزاايید  االش**ركة هھھھو ما لمس**تهھ٬، وواالفرصص االوااعدةة بالس**وقق االمص**رييعلى االمس**تثمريین االدووليیيین 
وضض ع. ووأأض***افف االفعالةمنذ تطبيیق االحكومة لحزمة ااإلص***الحاتت ااالقتص***ادديیة االمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس  نظمتهھااالملتقيیاتت االتي 

ااهھھھتمامم فخامة ررئيیس االجمهھورريیة وواالقيیاددااتت االحكوميیة بمقابلة االمس******تثمريین ووإإتاحة االمجالل للنقاشش ووبحث االفرصص ااالس******تثمارريیة أأنن 
 .2018يیعكس ااهھھھتمامم االحكومة االمتزاايید باالستفاددةة من ااالنتعاشش ااالقتصادديي االمرتقب خاللل عامم 

 
نافذةة كمن جانبهھ ص***رحح محمد عبيید االرئيیس االمش***ارركك لبنك ااالس***تثمارر في االمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس أأنن االش***ركة تعتز بدووررهھھھا وو

ص**افي  مليیونن ددووالرر 375أأكثر من في جذبب بدووررهه نجح االذيي  ٬،االمص**ريياالمالل لس**وقق ررئيیس**يیة لتدفقاتت ررأأسس االمالل ااألجنبي إإلى اا
 .2017مليیارر ددووالرر خاللل  18.3بيینما حققت أأذذوونن االخزاانة تدفقاتت نقديیة بقيیمة جانب٬، مش*******تريیاتت من االمس*******تثمريین االعربب ووااأل

 االمتوقعة نتعاششااالموجة مزيید من ااالقبالل من جانب االمستثمريین على بحث االفرصص االسانحة في مصر ووسط يیتوقع  عبيید أأنهھوولفت 
ى االمدىى عل االمص***رييس***وقق الاالمرتقبة ب ااالس***تثماررااتتددفع عجلة االمؤتمر في مس***اهھھھمة ووأأعربب عن ثقتهھ في  ٬،خاللل االفترةة االمقبلة

 .مليیارر ددووالرر 50تعافي ااجمالي ررأأسس االمالل االسوقي إإلى مستويیاتت ما قبل االتعويیم بقيیمة ااجماليیة أأكثر من خاصة بعد  االبعيید
 
 االفرصص ااالس*****تثمارريیة ووتباددلل االرؤؤىى توفيیر مناخخ مالئم لعرضضبالدوورر االمحورريي االتي تلعبهھ االحكومة االمص*****ريیة في  عبيید ش*****اددووأأ

س****لس****لة من ااالجتماعاتت ووااللقاءااتت  لمس****اندةة هھھھذاا االدوورر من خاللل تنظيیملمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس مما أأتاحح االفرص****ة ل ٬،ووااألفكارر
 ممثلي االمستثمريین االدووليیيین وواالمؤسساتت االماليیة االراائدةة حولل االعالم.قيیاددااتت االحكومة وو االمباشرةة بيین

 
 تريیليیونن 10 تتجاووززدووليیة بأص**ولل ااس**تثمارريیة االماليیة اال من كبرىى االمؤس**س**اتتمس**تثمر  39االمؤتمر س**يیش**هھد حض**ورر  يیذكر أأننوو

 االمتحدةة االواليیاتت من ماليیة وومحفظة ااس**تثمارر ص**ندووقق 27 مثليباررتفاعع عن نس**خة االعامم االماض**ي االتي ش**هھدتت حض**ورر م ددووالرر
 3.5بأص*****ولل ااس*****تثمارريیة في حدوودد  االخليیجي االتعاوونن مجلس ووددوولل قيیاأأفريی ووجنوبب ووأألمانيیا ووفرنس*****ا االمتحدةة وواالمملكة ااألمريیكيیة

 مليیارر ددووالرر. 
 

  –اانتهھى  -
 
 
 
 



 
	  

 عن االمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس

تعمل االمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس في االش**رقق ااألووس**ط ووش**مالل أأفريیقيیا ووباكس**تانن ووكيینيیا٬، وواالواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة٬، ووهھھھي مؤس**س**ة 
عاًما من ااإلنجازز االمتوااص***ل من خاللل فريیق عمل محترفف يیض***م أأكثر من  30ماليیة ووااس***تثمارريیة رراائدةة تربو خبرااتهھا على أأكثر من 

ص االش****ركة في  2900 تقديیم باقة فريیدةة من االخدماتت االماليیة ووااالس****تثمارريیة٬، تتنوعع بيین االتروويیج ووتغطيیة ااالكتتابب موظظف. ووتتخص****ّ
 ووإإددااررةة ااألصولل وواالوساططة في ااألووررااقق االماليیة وواالبحوثث ووااالستثمارر االمباشر. 

دااثث طقة الس*****تحووتنفردد االمجموعة االماليیة هھھھيیرميیس بتوظظيیف رريیاددتهھا ووخبرتهھا االهھائلة في مجالل االخدماتت االماليیة بش*****تى أأس*****وااقق االمن
ا لتلبيیة ااحتيیاجاتت وومتطلباتت االعمالء االرااغبيین في  ووططرحح باقة متكاملة من أأحدثث االمنتجاتت وواالخدماتت االماليیة االمص*****ممة خص*****يیص*****ً

 تعظيیم ااستثماررااتهھم االماليیة في عالم دداائم االتطورر.

 

    وومتابعتنا على:  www.efghermes.comلمزيید من االمعلوماتت يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني: 

 


