بيان صحف

بلتون املالية القابضة تعرض الفرص االستثمارية في مصر
بحضور  17صندوق استثمارسيادية و عاملية و خليجية بقيمة أصول تحت اإلدارة تبلع نحو تريليون دوالرأمريكي

تعقد شركة بلتون املالية القابضة مؤتمرها  Beltone Accessمطلع األسبوع القادم بدولة االمارات العربية املتحدة (دبى)
بمشاركة ممثلي البنك املركزي ووزارة املالية املصرية بحضور نحو  17صندوق استثمار سيادية ،عاملية وخليجية بقيمة أصول
تحت اإلدارة تبلغ نحو تريليون دوالر أمريكي
و تجدر اإلشارة الى ان الهدف من عقد هذا املؤتمر هو احاطه املستثمرين و صناديق االستثمار املحلية بدولة االمارات و كذلك
الصناديق العاملية بكافة التطورات واملستجدات على صعيد االقتصاد املصري في ضوء برنامج اإلصالح االقتصادي وكذلك
الفرص االستثمارية بالعديد من القطاعات و الشركات املدرجة في مصر مما يساهم في دعم البورصة املصرية في جذب
االستثمارات األجنبية وتعزيز سبل الحوار املشترك،
يلقي املؤتمر الضوء علي النتائج االيجابية لبرنامج االصالح االقتصادي حيث تم احتواء الضغوط التضخمية وتباطأ التضخم
بشكل كبير إلى  ٪ 7.5في أغسطس  ، 2019من متوسط قراءة بلغ  ٪ 14.4في عام  2018مما سمح بخفض أسعار الفائدة بنحو
 450نقطة أساس منذ التعويم والذى يجدد الثقة اإليجابية لالستثمار .كما حقق االقتصاد اعلي معدالت نمو للناتج املحلي
اإلجمالي بنسبة  %5+بين االسواق الناشئة .وتعد القوة املكتسبة للجنية املصري حيث يعد أفضل العمالت ً
أداء في االقتصادات
الناشئة التي تمر باإلصالحات االقتصادية  ،بتسجيل مكاسب بنسبة  ٪5منذ ديسمبر  2018من أهم نتائج االجراءات االصالحية
.
ومن الجدير بالذكر ان شركة بلتون املالية القابضة قامت بتنظيم العديد من اللقاءات االستثمارية خالل السنوات املاضية
في كال من الواليات املتحدة األمريكية بالتعاون مع بورصة نيويورك وانجلترا بالتعاون مع بورصة لندن والبورصة املصرية بهدف
إلقاء الضوء على الفرص االستثمارية في مصر.
و تعقد حاليا مؤتمرها  Beltone Accessبصفة دوريه بواقع مؤتمر على اقل كل شهرين لدعم االستثمار في البورصة املصرية
و االقتصاد املصري بصفة عامة
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Beltone Access conference to spotlight Egypt’s investment opportunities in Dubai
Beltone Financial Holding will launch its Beltone Access conference next week in Dubai, the UAE, with the participation of
representatives of the Central Bank of Egypt, the Egyptian Ministry of Finance, about 17 sovereign wealth funds, and global and
Gulf investment funds with $1 trillion assets under management.
This conference aims to showcase the Egyptian economy’s latest developments, in light of the country’s economic reform
programme, to inform investors and investment funds in the UAE and international peers about the investment opportunities in
many sectors and companies listed in Egypt.
The conference would contribute to supporting the Egyptian Exchange in attracting foreign investments and open direct link
between the EGX and investors.
The event aims at highlighting the improved economic indicators post Egypt’s economic reform program, on top of which was
the significant deceleration in inflation to 7.5% in August 2019, from an average reading of 14.4% in 2018 as impact of reforms
subsides. This allowed for the beginning of an easing cycle, with 450 bps cut in interest rates introduced since float, that will
revive investment sentiment across the board. Egypt still stands out with its strong GDP growth that exceeded 5%. Moreover,
the EGP marked the best performing currency among emerging economies undergoing economic reforms, registering gains of
c5% since December 2018.
The Beltone Access conference in UAE is the latest in a series of investment conferences organised by Beltone Financial in
collaboration with the EGX. Earlier, Beltone Financial organised investment conference at the New York Stock Exchange,
followed by a conference in the London Stock Exchange; both of which introduced investors to companies from Egypt, and
attracted investors representing funds worth over $1 trillion.
Beltone Financial is currently holding its Beltone Access periodically at least every two months to support investment in the
Egyptian Exchange and the Egyptian economy in general.

