
المصري األهلي  يوقعان    البنك  اوراسكوم  بمبلغ    اتفاقيةوشركة  لرفع  مليون جم    311تمويل 

  ..كفاءة منظومة الصوت والضوء

 

اتفاقية المصري  األهلي  البنك  لتمويل  تمويل    وقع  القابضة  لالستثمار  اوراسكوم  شركة  مشروع مع 

 الجيزة.بمنطقة أهرامات الصوت والضوء  ضعروورفع كفاءة تطوير  

المصريين ذلك  و من  األهرامات  منطقة  لزائري  المقدمة  الخدمات  تحسين  على  الحرص  إطار  في 

 األجانب. والسائحين 

التوقيع   المصري  عكاشه هشام  حضر  األهلي  البنك  إدارة  مجلس  نجيب  المهندس  و  رئيس 

أبو الفتوح نائب رئيس مجلس   يحيى و  لالستثمار القابضة  اوراسكومساويرس العضو المنتدب لشركة  

البنك األهلي المصري مجموعة تمويل الشركات والقروض  التنفيذي لرئيس  الوشريف رياض    إدارة 

  .بالبنك األهلي المصري المشتركة

التوقيع أكد هشامو دعم الحركة  دائما علي    المصري يحرص  البنك األهلي  ان  عكاشه  عقب 

بالعلمية والثقافية في مصر، خاصة   القديمةمصرال ثار  اآلفيما يتعلق  والتي تعد أقدم وأهم توثيق   ية 

والتي تعد أحد عوامل الجذب السياحي لمصر الذي يعد مصدرا أساسيا من لتاريخ اإلنساني في العالم،  ل

 مصادر الدخل القومي.

أن مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض يتكامل   عكاشهوأضاف        

 سعيا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير واالرتقاء باألماكن السياحية خاصة منطقة األهرامات  

 . إلظهاره بالشكل الالئق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو

 التمويل،ه أعرب نجيب ساويرس عن اعتزازه بالتعاون مع البنك األهلي المصري في  انبومن ج     

شركة   أن  على  التطوير  اوراسكوممؤكدا  عملية  من  المقدمة   تستهدف  الخدمات  بمستوى  االرتقاء 

ذب  منطقة ترفيهية عالمية لج إلىواالستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في اإلدارة والتشغيل لتحويلها  

يشمل المشروع لمصر ، حيث  قة المحيطة لتكون خير واجهة  تطوير المنطو  زوار لزيارتها أكثر من مرةال

كبائن تشغيل العروض، برج ليزر، أجهزة ومؤثرات صوتية مالئمة للعرض ومسرح الصوت والضوء 

دراسة وتوقيع طوال مراحل  مع البنك االهلي  بالتعاون المثمر    ساويرسوقد أشاد    االف كرسي  3بسعة  

 العقد. 

يأتي في إطار دعم    مليون جنيه  311تبلغ قيمته  الذي    أبو الفتوح أن التمويل  يحيىوصرح    

البنك المستمر لقطاع السياحة في مصر والذي يعد واحدا من أهم القطاعات االقتصادية ومصدراً رئيسيا 

 مصر علىلمؤسسات المالية في  بوصفه أكبر ا  للعمالت األجنبية وهو ما يشجع البنك األهلي المصري

 . دعم هذا القطاع بشكل دائم ومتنامي



طويل االجل للمساهمة في يتضمن قرض  سنوات  9الي  صل  ت  التمويلمدة  أن    شريف رياض  أضافو    

علي حرص البنك خطابات ضمان، هذا وقد أكد رياض    إلى  التكاليف االستثمارية للمشروع باإلضافة 

 العالقة مع مجموعة شركات اوراسكوم من خالل التعاون الدائم والبناء.األهلي على دعم 

 


