
 

 

 بعد تقابلاالدورة السنننننالثا ال انيا تم تاالقت اد تلنننننا  القلنننننت   اختتام فعاليات

 لقلت  وكبار القسئلليم الحكلتييمفخاتا التئيس ا
 

 ،الدو   السناية المانية من مؤتمر االتتااا المار تاد  جدول أدمال ي االهتمام المتزايد بفرص االستتمما  الاادد  باالتتاتاا الماتر 

 ممملي المجمادة االتتاااية دلى التزام الحكامة بتحقيق النتائج المرجا وتأكيد 

 

 8172يناير  71القاهر ، 

ات الدو   فعالي –في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  المؤستسة المالية واالستمما ية الرائد  –اختتمت المجمادة المالية هيرميس 

لجمها ية فخامة  ئيس ا، حيث التقى دلى مدا  ثالثة أياماستضافته القاهر  والذ  السناية المانية من مؤتمر االتتااا المار  

بافد من كبا  المستتممرين والمؤستسات المالية البا ز  دلى الساحتين مستوالي الحكامة مجمادة من أبرز دبد الفتاح الستيستي و

 .ن اوال  أمريكيتريليا 71اإلتليمية والدولية بحجم أصال استمما ية تتجاوز 

أدضاء ومحافظ البنك المركز  سياا  بحضا  وبالرئيس السيسي يام االثنين ممملا مجتمع االستمما  الدولي وتد التقى 

لى ، مشيًرا إالتزام الحكامة بتطبيق برنامج اإلصالح االتتااا دلى  أكد الرئيس. ومجمادة االتتاااية بمجلس الاز اءال

 امفي ظل االنتعاشة االتتاااية المرتقبة خالل دالقطاع الخاص في تحقيق النما االتتااا  مؤسسات لعبه تالدو  الحيا  الذ  

8172. 

الستتتيد الرئيس حرصتتته دلى االلتقاء بممملي صتتتناايق االستتتتمما  اإلتليمية والعالمية لعرا التطا ات واإلجراءات فخامة وأكد 

التي تتبناها الحكامة لتشتتتتجيع االستتتتتمما  وتذليل جميع العقبات أمام المستتتتتممرين، مشتتتتيراً إلى ما تتمتع به ماتتتتر من مقامات 

فضتالً دما تشتهدم من استتقرا  ستياستي  ظم الارول اإلتليمية المضطربة استتمما ية كبير  وفرص وادد  بمختل  القطادات، 

 حسبما صرح بيان  ئاسة الجمها ية.التي تعاني منها المنطقة، 

ونام الستيد الرئيس إلى أن هذا االستتتقرا  الستتياستتي يعكس إ اا  شتعبية حقيقية في اإلصتتالح وتفهماً وادياً من الشتتع  الماتتر  

ل أدبائه، مؤكداً في هذا الادا أن المااطن المار  ها صمام أمان الدولة المارية، وإن الخطاات بضرو ته واستعداااً لتحم

 اإلصالحية الجريوة التي تقام بها الدولة ما كان لها النجاح واالستمرا  إال بفضل ادم الشع  لها.

ً  82 دن مممل 93وتد تأل  الافد االستتتتتمما   من  ً  صتتتتندوتا ً  إتليميا مالية من الااليات المتحد  الظ افمحالو لالستتتتتمما  ودالميا

شتتتتتهد المؤتمر حضتتتتتاً ا تايًا لر ستتتتتاء كما األمريكية والمملكة المتحد  وألمانيا وجناب أفريقيا واول مجلس التعاون الخليجي، 

نتا  إلاتتتنادة وااإلاا   التنفيذية بأبرز الشتتتركات والمؤستتتستتتات الماتتترية الرائد  في تطادات التطاير العقا   والتشتتتييد وال

 الغذائي والقطاع المارفي.

في  تالحالي تد نجحالعام نستتتتخة أن ، القابضتتتتة كريم داا الرئيس التنفيذ  للمجمادة المالية هيرميسوفي هذا الستتتتياق تال 

درا مستتتتجدات المشتتتهد االتتاتتتاا  و لك في ظل التاتعات التي تشتتتير حدوت انتعاشتتتة مرتقبة في الستتتاق الماتتتر  خالل 

المناتشات وأضال داا أن  .الجر ءتتااا  اإلصالح االبفضل برنامج منعط  تا يخي ماتر ب مرو ، مؤكدًا دلى 8172

 بمناخالمستتتتتتتممرين والمشتتتتتتا كين في المؤتمر طمأنة ثمرت دن تد أفختامتة  ئيس الجمها يتة والقيااات الحكامية ي دقتدهتا تال

 .خالل الفتر  الماضية والساق االتتااامؤشرات  حققهاتالتي النتائج الملماسة في مار في ظل  الاادداالستمما  

داً الحكامة ال تدخر جهبالمجمادة المالية هيرميس، أن  لبنك االستتتتتتتمما المشتتتتتتا   التنفيذ  ومن جانبه تال محمد دبيد الرئيس 

وتافير المناخ المناس  لمما سة األدمال بادتبا هما الركيز  األساسية  السياسات التشريعية المنامة لالستمما لضتمان استقرا  

لى دتاتتريحات الاز اء المشتتا كين بالمؤتمر تد بعمت برستتالة تؤكد لى أن إولفت دبيد . لتحقيق النما االتتاتتاا  في المستتتقبل

 .لتحقيق النتائج المرجا  برنامج اإلصالحات الطماحة وأنه سيمضي بعزيمة اون كلل خالل المرحلة المقبلةجدية 



 

 

لى د كيدأالت، ومارالنما االتتااا  في لمسا  أكمر وضاًحا صا   تكاين هذا العام ها مؤتمر نجاحات أهم وأضال دبيد أن 

 .الالزمة لجذب المزيد من االستمما اتمزيد من اإلصالحات للفي السعي استمرا  الحكامة سال يشهد  8172أن دام 

 

 —نهاية البيان—

 

 عم القجقلعا القاليا هيتتيس

تعمل المجمادة المالية هيرميس في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان وكينيا، والااليات المتحد  األمريكية، وهي مؤسسة مالية 

 8311داًما من اإلنجاز المتااصل من خالل فريق دمل محترل يضم أكمر من  91أكمر من واستمما ية  ائد  تربا خبراتها دلى 

ماظ . وتتخّاص الشركة في تقديم باتة فريد  من الخدمات المالية واالستمما ية، تتناع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإاا   

 .األصال والاساطة في األو اق المالية والبحات واالستمما  المباشر

تنفرا المجمادة المالية هيرميس بتاظي   يااتها وخبرتها الهائلة في مجال الخدمات المالية بشتى أسااق المنطقة الستحدات وطرح و

باتة متكاملة من أحدت المنتجات والخدمات المالية الماممة خايًاا لتلبية احتياجات ومتطلبات العمالء الراظبين في تعايم 

  .لم اائم التطا استمما اتهم المالية في دا

     متابعتنا دلى:  و  www.efghermes.comاإللكتروني:  الماتع زيا   يرجى المعلامات من لمزيد 

 :لقزثد تم القعللتات ثتجى اداللال على

 media@efg-hermes.comتطاع العالتات اإلدالمية | 

 تي الجقال

 واالتااالت  ئيس تطاع التسايق

melgammal@efg-hermes.com 

 

 إبتاء الذتا

الممال ما يتعلق بتاتعات اإلاا   واالستتتراتيجية  إلى أما  مستتتقبلية من بينها دلى ستبيل البيانالمالية هيرميس تد أشتا ت في هذا  تد تكان المجمادة

فعلية وإنما تعبر دن   ية  المستتتقبلية لشنشتتطة المختلفة. وهذم التاتتريحات المتعلقة بالمستتتقبل ال تعتبر حقائق واألهدال وفرص النما والمؤشتترات

 دلى ستتبيل الممال وليس –طبيعتها تعد ظير مؤكد  وتخر  دن إ اا  الشتتركة، ويشتتمل  لك ت من حيثالمجمادة للمستتتقبل والكمير من هذم التاتعا

والمحتملان والارول االتتاتتااية العامة وااثا  الناجمة دن  التذبذب في أستتااق المال والتاتترفات التي يقدم دليها المنافستتان الحاليان –الحاتتر 

تاخي الحذ  بأال يفرط في االدتماا دلى  والمستتتتقبلية والتنايمات المختلفة. وبناء دليه ينبغي دلى القا   والتشتتتريعات الحالية مركز العملة المحلية

  .صحيحة في تا يخ النشر التاريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي
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