
 
 مجموعة من االوززااررااتت وو كبرىى االمؤسساتت االمصريیةتحت ررعايیة 

 

شخصيیة تأثيیراا في ااالقتصادد االمصريي في ااحتفاليیة  50شركة وو  50تكّرمم أأكثر  Business Today ..غداا
BT 100 االسنويیة 

 
 50شركة وو  50لإلعالنن عن أأكثر  BT100 مساء غد ااإلثنيین٬، ااحتفاليیة Business Today تنظم مؤسسة 

شخصيیة تمثل قاددةة االقطاعاتت  ٬600، بحضورر نحو 2017شخصيیة تأثيیراا في ااالقتصادد االمصريي لعامم 
على ررأأسهھم االدكتوررةة سحر نصر ووززيیر ااالستثمارر وواالتعاوونن االدوولي٬، وواالدكتورر وولفيیف من االوززررااء ااالقتصادديیة٬، 

مد االدكتورر أأحمحمودد شاكر ووززيیر االكهھرباء٬، وواالدكتورر مصطفى مدبولي ووززيیر ااإلسكانن وواالمجتمعاتت االعمراانيیة٬، 
االمهھندسس يیاسر االقاضي ووززيیر ااإلتصاالتت ووتكنولوجيیا االمعلوماتت٬، ٬، عمادد االديین ررااضي ووززيیر االصحة وواالسكانن

 .عمروو االجاررحي ووززيیر االماليیة٬، ووذذلك بأحد أأفخم فناددقق االقاهھھھرةةااألستاذذ وو
 

تحت ررعايیة نخبة من كبرىى االبنوكك وواالشركاتت وواالمؤسساتت االمصريیة٬، وومنهھا: االبنك  BT100 ووتقامم ااحتفاليیة
ووبنك مصر وواالبنك االعربي ااإلفريیقي ووشركة فورريي ووشركة  CIB ااألهھھھلي االمصريي وواالبنك االتجارريي االدوولي 

كك االعقارريیة ووغبورر وومجموعة ططلعت مصطفى ووجوميیا ووهھھھايید بارر ”we“وواالشركة االمصريیة لإلتصاالتت بيیبسيیكو 
 .أأووتو

 
ووتم ااختيیارر االشركاتت االتي سيیتم تكريیمهھا في ااالحتفاليیة ووفقا للدررااساتت ووااألبحاثث االسوقيیة االمعتمدةة على معايیيیر 
تقيیيیم أأنشطة جميیع االشركاتت االعاملة بالسوقق٬، بمساهھھھمة مجموعة من االخبرااء وواالباحثيین االمتخصصيین في االشؤوونن 

 .ااالقتصادديیة
 

 Businessاالمشرفف االعامم على مجلة ررئيیس تحريیر مؤسسة االيیومم االسابع ووصالحح٬، وومن جانبهھ٬، صرحح خالد 
Todayااحتفاليیة " :٬، قائالBT100   ما هھھھي إإال جزء صغيیر من جانب مؤسستنا للمساهھھھمة في تكريیم االشركاتت

على ددووررهھھھا االهھامم وواالفعالل للنهھوضض باالقتصادد االمصريي٬، ووحث االشركاتت ااألخرىى على تحسيین أأدداائهھا ووتطويیر 
 ."يیبهھا ووقدررااتهھا االتسويیقيیة وواالبيیعيیة٬، حتى تصب جميیع االجهھودد في نهھايیة ااألمر في صالح ووططننا االغاليأأسال

 
شخصيیة تأثيیرااً على حد  50شركة ووأأكثر  50ألفضل  Business Today ووأأضافف صالحح٬، أأنن تكريیم مجلة

مع  أأددااء االسوقق لتتماشى سوااء٬، يیأتي إإيیماناً منهھا بأهھھھميیة االدوورر االذيي تلعبهھ هھھھذهه االشركاتت وواالمؤسساتت في تحسيین
جهھودد االدوولة االمصريیة ووخطة ااإلصالحح ااالقتصادديي االمتبعة حاليیًا٬، باإلضافة إإلى إإلقاء االضوء على االتطورر 

 .االمتزاايید ووحجم ااإلسهھاماتت االتي ددعمت بهھا االشركاتت االناتج االمحلي ااإلجمالي لمصر
 

ووألوولل مرةة هھھھذاا االعامم االتكريیم ألفضل االشركاتت٬، وواالتي ضمت عددداا من   Business Today ووتمنح مجلة 
ي وواالقطاعع االغذاائ٬، وواالقطاعع االعقارريي٬، ووخدماتت ااالتصاالتت٬، ىمنهھا االقطاعع االمالي٬، وواالصناعاالقطاعاتت االمختلفة٬، 

ي٬، لمن حيیث االتطورر االسريیع االذيي مكنهھا من االمساهھھھمة بشكل كبيیر في ددعم ااالقتصادد االمصريي ووززيیاددةة االناتج االمح
كما تكرمم االشركاتت صاحبة ااألفكارر ااإلبدااعيیة االمبتكرةة وواالحلولل االعمليیة وواالفعالة٬، إإضافة لمنحهھا جواائز ألفضل 
مباددررااتت االمسؤووليیة االمجتمعيیة للشركاتت٬، ووألفضل االشركاتت أأددااًء في االبوررصة االمصريیة٬، كما تمنح جواائز 

لقطاعع االعامم االذيي اانعكس بشكل إإيیجابي علي ألفضل ااالتفاقيیاتت وواالشرااكاتت االمستداامة مابيین االقطاعع االخاصص وواا
 .2030أأهھھھداافف االدوولة في خطة االتنميیة ااالقتصادديیة االشاملة لمصر 

 



 
شخصيیة مؤثرةة بشكل قويي ووإإيیجابي في االمجتمع االمصريي وواالتي  50ووفي ااإلططارر ذذااتهھ٬، يیتم تكريیم أأفضل 

٬، أأوو سوااء شخصيیاتت حكوميیةااستطاعت تقديیم إإنجاززااتت ووتحقيیق نجاحاتت ااستثنائيیة في مختلف قطاعاتت ااألعمالل 
شخصيیاتت عامة٬، أأثرتت بشكل كبيیر علي ااالقتصادد االمصريي أأوو في تقديیم نموذذجج يیحتذىى بهھ لتعزيیز قدررةة االشركاتت 

  .وواالمؤسساتت وواالمنظماتت لتطويیر االكوااددرر االبشريیة
 

أأوولل مجلة ااقتصادديیة مصريیة تصدرر باللغة ااإلنجليیزيیة٬، ووتمتلك تارريیخا عريیقا   Business Today ووتعد مجلة 
عاما٬ً، ااستطاعت خاللهھا تكويین قاعدةة كبيیرةة من مجتمع ررجالل ااألعمالل ووكبارر االمديیريین  25يیمتد ألكثر من 

ً ووددووليیا٬ً، كما ت  BTدمم قاالتنفيیذيیيین وواالمسؤووليین االحكوميیيین وواالمستثمريین وواالمهھتميین باالقتصادد بشكل عامم محليیا
تقارريیر ااقتصادديیة وومتابعة وواافيیة لحركة ااالستثمارر بالسوقق االمحلي ووااإلقليیمي لتوفيیر ررؤؤيیة ووااضحة لقراائهھا٬، 

 ووتسليیط االضوء على االعديید من االفرصص ااالقتصادديیة ووأأهھھھم ااالستثماررااتت


