
 وشمال افريقيا مؤتمر س ي آي كابيتال الثاني لالستثمار في الشرق األوسط خالل مشاركته في

 %46زيادة بنسبة  األجنبي سجل واالستثمار 7102تداول في البورصة تضاعف في حجم ال :محمد فريد

 

والتي  7102حققتها البورصة في األرقام اإليجابية التي أن أكد محمد فريد، رئيس البورصة املصرية  :7102 فبراير 0القاهرة 

من االستثمارات األجنبية،  %46تمثلت في مضاعفة حجم التداول وعدد الطروحات املسجلة، وتسجيل زيادة بنسبة 

، مما سيزيد من استدامة الدورة ستساهم في تشجع املستثمرين الجدد على دخول السوق املصري وضخ استثمارات أكبر

 .اإليجابيةونتائجها الحالية 

 

: "عند إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة في لالستثمار الثاني كابيتال آي س ي مؤتمر فعاليات في مشاركته وقال خالل

تنعكس بشكل إيجابي على املؤشرات السابقة في مصر وآثارها، نجد أنه عادة  االقتصاديةإلى تجارب اإلصالح النظر 

قبلة لدعم ي معه جذب االستثمارات املعدملحلي اإلجمالي ، األمر الذي يستااالقتصادية بصورة عامة ومنها معدالت الناتج 

 ".املجهودات املبذولة السابقة وتحقيق نتائج أفضل تضمن استدامة معدالت النمو

 
قتصادية والتعديالت بعيدة املدى، زيادة الوعي املالي لدعم خطط استدامة اإلصالحات اإلوطالب بضرورة العمل على 

 
 
 عجز املوازنة وإن كان  أن موضحا

 
كانت خطط التنمية واإلصالح ذا األجنبية إ االستثماريةيؤثر على القرارات ال أنه لن إ مرتفعا

 املعالم ويتم تنفيذها وااللتزام بها.واضحة 

 

مؤسسة استثمار عاملية وإقليمية كبرى من الواليات املتحدة وأوروبا  27مستثمر من  711آي كابيتال حضور مؤتمر س ي شهد 

رجة مد ةشرك 42تريليون دوالر، وبمشاركة  01وجنوب أفريقيا وآسيا والشرق األوسط بإجمالي أصول تحت اإلدارة بلغت 

 بالبورصة املصرية والبورصات العربية.

 -انتهي-
 سي آي كابيتالنبذة عن 

كابيتال القابضة )"سي آي كابيتال"(، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية، تقدم من خالل مقرها الرئيسي بالقاهرة ومكاتبها في سي آي 

لية، ة الدونيويورك ودبي، مجموعة واسعة من الخدمات المالية لقاعدة عمالء متنوعة من المستثمرين األفراد ذوي المالءة المالية، والمؤسسات المالي

ل، والحفظ، وكبرى الشركات. كما تقدم باقة متميزة من الخدمات في ترويج وتغطية االكتتابات، والوساطة في األوراق المالية، والبحوث، وإدارة األصو

 والتأجير التمويلي من خالل شركة كوربليس، والتمويل متناهي الصغر من خالل ريفي.

من عام ألربع سنوات متتالية  EMEA Financeئزة "أفضل بنك استثمار في مصر" من مؤسستي والجدير بالذكر أن سي آي كابيتال حصدت جا
 3102و  3102لعامي   Global Finance، ومن مؤسسة 3102إلى  3102


