
 
 للعام الثالث عىل التوال  

 
Bt100   

ى فى نمو االقتصاد الوطنى  يكرم أصحاب االسهامات الكبر
 

 مارس ..واالبداع واالبتكار والتنمية المستدامة معايبر اختيار الفائزين  3االحتفالية 
 
 

عقد للعام الثالث عىل التوال  إحتفالية “
ُ
  األوساط االقتصادية يوم  bt100ت

عد الحدث األكبر واألهم فى
ٌ
  ت
مارس القادم،   3” والن 

   
كات  الخاصة بمختلف قطاعاته اإلستثمارية والمالية والمرصفية المساهمة فى لتكريم عدد من المؤسسات الحكومية والشر

، باإلضافة إل  رموز مجتمع المال واألعمال ورجال ا   
 لصناعة والتجارة. نمو ودعم االقتصاد الوطنى

 
كة  Business Todayيقوم بتقديم الجوائز الخاصة باالحتفالية مجلة    POD، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع وتنظمها شر

  العالقات العامة واإلعالمية، وتهدف اإلحتفالية لتكريم أفضل 
كة الرائدة فى كة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا   50الشر شر

ايد وحجم اإلسهامات بشكل كببر فى دعم اإلقتص ى ، باإلضافة إل إلقاء الضوء عىل التطور المب  اد المرصي وزيادة الناتج المحىل 
كات الناتج المحىل  اإلجمال  لمرص، من خالل لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز ، وتضم عدد كببر     دعمت بها الشر

الن 
اء االقتصاد والشخصيات العامة، الذين تم اختيار    تعتمد عىل  من خبر

هم استنادا عىل امتالكهم ألفضل المعايبر الن 
كات العاملة بالسوق المرصي، ومن     تستخدم عدد من المعايبر لتقييم أنشطة جميع الشر

الدراسات واألبحاث السوقية الن 
  حددتها اللجنة

المنظمة، للقطاعات  المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا لوضع قواعد اختيار الفائزين طبقا لمعايبر الجائزة الن 
 االقتصادية المختلفة. 

 
ا من العديد من الوزراء،  

ا
ا الفت ى السابقة، من اهتمام واسع وحضورا  لما شهدته النسختير

ا
  إحتفالية هذا العام، إستكماال

وتأت 
لمان وحشد كببر من رجال األعمال ومسؤ  ول أكبر  باإلضافة إل نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البر

كات السياحية.  كات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشر  الشر
 

، والقطاع العقاري، وقطاع  االتصاالت وتكنولوجيا   ، والصناع  منح الجوائز لعدد من القطاعات المختلفة، منها القطاع المال 
ُ
وت

  دع
  شهدت تطورا شيعا ساعد عىل المساهمة بشكل كببر فى

كات المعلومات، الن  م االقتصاد المرصي، باإلضافة لتكريم الشر
صاحبة األفكار اإلبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز ألفضل مبادرات المسؤولية المجتمعية  

اكات المستدامة    البورصة المرصية، كما تمنح جوائز ألفضل االتفاقيات والشر
كات أداءا فى كات، وأفضل الشر ى القطاع  للشر بير

  خطة التنمية االقتصادية الشاملة لمرص 
 2030الخاص والقطاع العام الذي انعكس بشكل إيجاتر  عىل أهداف الدولة فى

 
  مرص، أول مجلة    Business Todayهو حفل توزي    ع الجوائز السنوي الذي تنظمه مجلة    bt100الجدير بالذكر أن   

الرائدة فى
ية، و تمتلك تاريخا عريقا يمتد ألكبر من  اقتصادية مرصية تصدر باللغة اإلنج ى ة    25لبر ، استطاعت خاللها تكوين قاعدة كببر

ً
عاما

ى باالقتصاد بشكل عام  ى والمستثمرين والمهتمير ى الحكوميير ى والمسؤولير من مجتمع رجال األعمال وكبار المديرين التنفيذيير
، كما تقدم 

ً
 ودوليا

ً
كة االستثمار بالسوق المحىل  واإلقليم  لتوفبر رؤية واضحة  تقارير اقتصادية ومتابعة وافية لحر  BTمحليا

كة  كة   PODلقرائها، وتسليط الضوء عىل العديد من الفرص االقتصادية وأهم االستثمارات كما يقوم بتنظيم الحدث شر الشر
  العالقات العامة واإلعالمية. 

  الرائدة فى


