
 

  "الشباب"و "التضامن"مصر الخير" ووزارتي "مؤسسة بالتعاون مع 

 ر قافلة مساعدات غذائيةأكبتبرع بنصف مليون جنيه لتمويل "إي فاينانس" ت
 مصر  في

  : عن نتوانى لنرمضان.. و في خيري القافلة هي أضخم حدثإبراهيم سرحان 
 ألهالينا الممكن الدعم تقديم

 

دورها الوطني المأمول وتماشيا مع التزامها المعتاد تجاه المجتمع :  انطالقا من   0202مايو  –القاهرة 

ليون بنصف م تبرعها عن   "ي فاينانسإالمالية  " المنشآت تشغيل تكنولوجيا شركةأعلنت المصري، 

 تضامنالووزراتي  بالتعاون مع مؤسسة مصر الخيرغذائية في مصر كبر قافلة مساعدات أجنيه لتمويل 

 .والرياضة والشباب االجتماعي

 ،االجتماعي مناالتض وزيرة ،القباج ننيفي الدكتورة وحضور  بمشاركةوالقافلة الغذائية الضخمة تم إطالقها 

 مؤسسة أمناء مجلس رئيس ،جمعة علي والدكتور ،والرياضة الشباب وزير ،صبحي أشرف والدكتور

 وعضو سي فاينانإو رئيس قطاع التحصيل في  كبير االستشاريين أحمد إسماعيل األستاذو   الخير مصر

 .الشريف باألزهر العلماء كبار هيئة

ألف كرتونة وسيتم توزيع  56وتضم القافلة مساعدات غذائية متنوعة بين خضروات ولحوم مقسمة على 

 محافظة من محافظات مصر. 71على األسر المستحقة في القرى األكثر فقرا عبر محتوياتها 

وبهذه المناسبة، عبر األستاذ /ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس عن سعادته بالمشاركة 

 القافلة التي يتوقع أن تسد احتياجات قطاع كبير من األسر المصرية المتعففة. في

القافلة الضخمة هي أكبر حدث خيري في رمضان، ومن خالل مشاركتنا فيها نسعى إلى وتابع: "هذه 

بيرة كاللية ؤومسمدى وعينا بحجم الي فاينانس جزء من نسيج هذا المجتمع والتأكيد على حقيقة كون إ

 ".تجاه هذا المجتمع العظيمالملقاة على عاتقنا 

ألف جنيه  أخرى كانت الشركة قد  622ه بخالف ألف جني 622ساهمنا في هذه الحملة بمبلغ وأضاف: "

، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم الممكن ألهالينا المصريين في تبرعت بها  مؤخرا للقرى األكثر فقرا

 جميع أنحاء البالد".

 ماءالعل كبار هيئة وعضو الخير مصر مؤسسة أمناء مجلس رئيسومن جانبه، قال الدكتور على  جمعة،  

خرى في محافظات الصعيد ومثلها أكرتونة  ألف 722إن المؤسسة بصدد توزيع الشريف  باألزهر

 .لمحافظات الوجة البحري خالل شهر رمضان الكريم

د أن مؤسسة مصر الخير لديها العديد من البرامج الخيرية في مجاالت التعليم والثقافة والصحة بما وأك

 .يمكن الشركات من المشاركة فيها مستقبال



 
 الخير مصر ةقافل انطالق نإ االجتماعي التضامن وزيرة القباج نفين الدكتورة قالتيبا على المبادرة ، وتعق

 تجاه معالمجت ومؤسسات الدولة جهودقبل ذلك، ما يؤكد  مصر تحيا صندوق قوافل انطالقيأتي تاليا على 

 .المحافظات جميع يالمصريين ف

 وزارةو الخير مصر مؤسسة بين بالتعاون قافلتينسيشهد انطالق  القادم سبوعاأل أنوأعلنت القباج 

ألف  62بحمولة  سيوطأ ىلإ ىخرواأل كرتونة لفأ 56 بحمولة سكندريةلإل ولياأل وتتوجه ،التضامن

 كرتونة.

 مبادرةال طالقإ في بالمشاركة سعيد  أنه والرياضة، الشباب وزير صبحي أشرف الدكتور قال جانبه من

 ل،العم عن ينالكثير عاقتأ التي ناوكور جائحة ظل في خاصة المحتاجة لألسر للوصول تهدف لتيا

 حكومة واحد، رجل قلب ىعل جميعا المصريين أن للجميع، قوية رساله يعد القافله انطالق أن مؤكدا

 .والمصريين مصر أجل من مدني، ومجتمع وجيش وشعب

 

 
    

 -انتهى-
 :فاينانس إى نبذة عن

هي شركة متخصصة في تقديم أحدث نظم الدفع اإللكتروني وخدمات تطوير  فاينانس إى -تكنولوجيا تشغيل المنشاّت المالية شركة 

وتكامل األعمال للقطاعات المالية والحكومية بيئة عمل آمنة ووفقًا لمعايير األمان المتبعة دوليًا. شركة تكنولوجيا تشغيل المنشاّت 

ابة للمدفوعات والتحصيالت اإللكترونية في جمهورية مصر العربية، وبما أنها شركة وطنية فإن مساهميها المالية هي أول وأكبر بو

 (.%07( وشركة بنوك مصر )%07(، وبنك مصر )%07( والبنك األهلي المصري )%07يتمثلون في بنك االستثمار القومي )

 www.efinance.com.eg عبر الموقع اإللكتروني فاينانس وللمزيد من المعلومات حول إى
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