
: مناقشة مستقبل مرص بعد اإلصالح االقتصاديل   

ي مختلف  40بحضور  "Egypt Economic Summit" نوفمبر المقبل.. القاهرة تستضيف قمة
 
ا ف متحدثا وخببر

 المجاالت االقتصادية 

  

2019أكتوبر  9–القاهرة   

ي عشر من نوفمبر المقبل، قمة
ي الثان 

 
لمناقشة مستقبل مرص بعد  "Egypt Economic Summit" تستضيف القاهرة ف

ي تمت بنج
اح منقطع النظبر بشهادة العديد من المؤسسات االقتصادية العالميةمرحلة اإلصالح االقتصادي، الت  . 

 

ي دعم نمو االقتصاد المرصي،   5تشهد القمة عقد 
 
جلسات متخصصة، أولها جلسة تعت  بالقطاع البنكي ودور البنوك ف

وع العاصمة اإلدارية والث ة القادمة، خاصة مشر ي بناء االقتصاد المرصي خالل الفب 
 
وعات القومية ف انية تناقش دور المشر

ي 
 
ي عرص التحول الرقمي الذي بات أحد المحاور الرئيسية ف

 
والعلمير  الجديدة، أما الجلسة الثالثة تستعرض مستقبل مرص ف

ي الجلسة ا
ي حير  تلق 

لرابعة الضوء عىل االستثمار وريادة األعمال نحو مستقبل األجيال القادمة، أما خطة الحكومة المرصية، ف 

ي مرص
ة تهتم بسبل النهوض بالقطاع الصناعي ف   .الجلسة الخامسة واألخبر

 

ي هذا التوقيت لتعكس قدرات الدولة المرصية ف  ضوء ما ترسمه من سياسات واضحة، سواء سياسات نقدية أو  
تأن  القمة ف 

ى ف  قطاعات هامة وحيوية للدولة المرصية تسهم ف  بناء اقتصاد واعد قائم عىل المنافسة بنكية، وت لك الت  تعد نهضة كبر

ئ بير  جميع األطراف ي  هة، باإلضافة إىل كونها منصة حرة إلبراز أهمية الحوار المتكاف  اكة الب     .الحرة، والشر

 

مثل هذه الملتقيات بير  وقت وآخر، لمناقشة واستعراض  ومن ناحيته أكد الكاتب الصحق  خالد صالح عىل أهمية عقد 

مال، لتوحيد الرؤى، وتقريب وجهات النظر، ومساعدة صانىع خطط الدولة الحالية، والجمع بير  الحكومة وأصحاب األع

تالية خريطة القرار للوصول إىل أمثل طريقة لتحقيق عبور ثاِن  يضمن لوطننا مستقبل أكبر انفتاًحا وتقدم، ويرسم لألجيال ال

 .اقتصادية آمنة

 ومن المنتظر أن تحظ  القمة باهتمام كببر من جانب المختصير  بالمجاالت االقتصادية المتنوعة، حيث تشهد قمة

"Egypt Economic Summit"  ي عدة مجاالت اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع   40حضور ما يقرب من
ا ف  متحدثا وخببر

 .المرصي 

باهتمام إعالمي كببر من خالل الرعاية اإلعالمية المتنوعة، سواء  "Egypt Economic Summit" وسوف تحظ  قمة

ونية  ة  ،الصحف والمواقع اإللكب  ىأو المجالت االقتصادية الشهبر  . أو القنوات الفضائية الكبر

 


