
 

 

  تعقد مؤتمرها االسثماري لشمال افريقيا في كاب تاون "رينيسانس كابيتال"
 

 الخاص بشمال إفريقيااالستثماري اختتم "رينيسانس كابيتال"، البنك االستثماري الرائد في األسواق الناشئة والنامية، فعاليات مؤتمره  – 9102أبريل  01
"North Africa Investor Conference" في كيب تاون، جنوب إفريقيا.  9109أبريل  01و 9يومي  الذي نظمه 

والخدمات  المصارفقطاع الرعاية الصحية، قطاع قطاع المستهلكين، وحضر المؤتمر نخبة من الشركات المصرية الرائدة في مختلف القطاعات بما في ذلك 
جنوب إفريقيا صناديق االستثمار من مع مجموعة من أبرز  واحد لواحدع اجتما 051بإجراء حوالي  ت، حيث قامالقطاع العقاري و قطاع التصنيع، الية، مال

 مليار دوالر.  91والعالم بإجمالي أصول يبلغ حوالي 

لعبته البورصة المصرية في تطوير وتنمية  ، خالل كلمته االفتتاحية عن الدور الذيرئيس مجلس إدارة البورصة المصريةمحمد فريد صالح، وتحدث السيد 

ساهم التحّول في السياسة االقتصادية المصرية خالل السنوات . وأضاف: "للمحافظة على دورها كاحد ركائز برنامح االصالح االقتصادي س المالأسواق رأ
 "ياالحتياطى النقدي االجنب القليلة الماضية، في إطار برنامج االستقرار والتكيف الهيكلي، بتسريع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي وزيادة

جهود البورصة المصرية إلى تحسين جانب العرض في السوق، وزيادة مستوى وجودة اإلفصاحات، وتعزيز قنوات االتصال بين  هدفت: "قائالا  صالح تابعو 
الثقافة المالية  أدوات جديدة. أما من جانب الطلب، فقد عملت البورصة على رفع مستوى  ادخالالشركات المدرجة والمستثمرين، فضالا عن تسهيل التداول و

االقتصادي  والوعي لجذب المزيد من المستثمرين، وترسيخ دور البورصة كوسيلة ادخار طويل األجل لالستفادة من تحسن أداء الشركات وتوزيع ثمار النمو
 عدد من المستثمرين." كبرعلى أ

تطورات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة مؤتمره  "رينيسانس كابيتال" عقدي" :"رينيسانس كابيتال" لبنكرسالن باباييف، الرئيس التنفيذي المشارك  وبدوره قال
االستثمار األجنبي المباشر بلغ وحده،  9102في عام لإلنماء اإلصالحي الذي يستقطب المستثمرين. فقصة حقيقية ك العربيةكبيرة تبرز فيها جمهورية مصر

في  اا ضعف 051بواقع ى التحسن الملحوظ في الوضع االقتصادي والمالي إلى زيادة أدّ و فريقيا. إفي  أكثر من أي دولة أخرى وهو مليار دوالر،  9.9في مصر 
في ظل هذا المشهد، نعمل في . 9102مليار دوالر في منتصف عام  09.1إلى  9102مليار دوالر في أواخر عام  1.0، من للدين المحليالملكية األجنبية 

 في المنطقة لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا."اناتنا على تعزيز إمك "رينيسانس كابيتال"

 العديد من المستثمرين حول العالم، في حين بدأمؤخراا اهتمام مصر  جذبت: "آنا فشلوفا، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك "رينيسانس كابيتال"وقالت 
حيث  9102و 9109الفترة بين عامي  خالللمتفائلة للسوق المصري نظرتنا اوترسخت . 9100إيالء اهتمام جدي للمنطقة في عام  "رينيسانس كابيتال"

تحقيق ، وبالتالي 9101من أوائل عام التحول إلى بلد صناعي قادرة على أصبحت  مصراستهالك الكهرباء أن مستويات و  لنسبة المتعلمينأظهر تحليلنا 
أن  نعتقداالقتصادي، المنظور مليون شخص وتحسن  011بلغ أكثر من سكان يومع وجود عدد على أساس نصيب الفرد.  %2إلى  0 معدالت نمو بنحو

المستثمرين والشركات أن نستضيف  "رينيسانس كابيتال" في دائما نايسعدو  .للمستثمرينفرصاا مجزية تقدم  الغذاء والرعاية الصحية وتجارة التجزئةقطاعات مثل 
 "ات.ستثمار تدفق االنساهم في تعزيز التواصل وتسهيل في مؤتمراتنا و 

 الترويجيةجوالته المستثمرين في جميع أنحاء العالم من خالل مؤتمراته المنتظمة و نخبة الوصول إلى قاعدة واسعة من ويتيح بنك "رينيسانس كابيتال" 
جرى  شركة 011و اا تثمر مس 921أكثر من  الخمس "رينيسانس كابيتال"حسب الطلب. في العام الماضي، استضافت مؤتمرات التي يتم تنظيمها  والرحالت

 ومصر إلى كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وروسيا وتركياللمستثمرين رحلة مخصصة  05رتبت الشركة أكثر من و . واحد لواحداجتماع ألف أكثر من خاللها 
 .لصفقاتاترويج جولة الستكشاف الفرص و  01وأكثر من 



 
 

، مايو 09و 01في الفترة بين في الغوس، نيجيريا  الخاص بإفريقياالعاشر المستثمرين مؤتمر التي ينظمها البنك لمستثمرين لالفعاليات المرتقبة  وتضمّ 
 .وموسكالعاصمة يونيو في  92و 90في روسيا بين  91 ال السنوي  االستثماري والمؤتمر

 

 -انتهى  -

 

 عن رينيسانس كابيتال

  
سوقاا في إفريقيا وأوروبا الوسطى وغرب أوروبا وأمريكا الشمالية  51سواق الناشئة والنامية ويوفر امكانية الوصول إلى أكثر من رينيسانس كابيتال" بنك استثماري رائد في األ"

لمشتقات المالية ، استطاع البنك ترسيخ مكانته وتحقيق الريادة في مجاالت عدة تشمل االندماج واالستحواذ، أسواق الدين ورأس المال، ا0995وآسيا. ومنذ تأسسه في عام 
ت وتداول األوراق المالية، األبحاث، والدخل الثابت باإلضافة إلى مشتقات الصرف األجنبي، السلع والتمويل فضالا عن اتفاقيات إعادة الشراء. كما رسخ البنك مكانته في مبيعا

لشرقية والشرق األوسط وافريقيا، مدعوماا بفرق عمل موّزعة في لندن وموسكو ونيويورك وعمليات الوساطة. ويتمتع البنك بأحد أكبر منصات التوزيع والتداول في منطقة أوروبا ا
والشرق األوسط وافريقيا، وتم تصنيفه  وجوهانسبرغ والغوس ونيروبي والقاهرة ودبي. لدى "رينيسانس كابيتال" محللين متمّرسين يقدمون تغطية شاملة ألسهم منطقة اوروبا الشرقية

من قبل استبيان فايننشال ميل، وأفضل بنك  9102وضمن قائمة أفضل خمس فرق أبحاث في األسهم لعام ، 9102في األسواق الناشئة في عام  ري مبتكركأفضل بنك استثما
. وتقوم الشركة ببناء أقسام خاصة 9109لعام  استطالع "اكستل"، وأفضل شركة وساطة لألسواق النامية بحسب 9102لعام  مجلة جلوبال فاينانساستثماري بحسب استطالع 

 العالمية. ONEXIMمملوكة لمجموعة  "رينيسانس كابيتال"ت والسلع في األسواق الناشئة على مستوى العالم. شركة بالدخل الثابت والعمال
   :  www.rencap.com   لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا 
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