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 مصر الصناعیة الصناعة" و"التخطیط" یتعاونان مع "إي فاینانس" إلنشاء منصة"
المصریة  :2022  نوفمبر  03القاھرة   والرقمیة ش.م.م (كود البورصة  المالیة  فاینانس لالستثمارات  )، وھي  EFIH.CAأعلنت الیوم مجموعة إي 

توقیع  عن    بالمعنى الحدیث في مصر،  Fin-techالشركة الرائدة في تطویر وإدارة وتشغیل الشبكات التكنولوجیة للمعامالت الرقمیة وأول شركة  
من كل  بین  تعاون  المالی  ؛ بروتوكول  المنشآت  تكنولوجیا تشغیل  والصناعة، وشركة  التجارة  ووزارة  االقتصادیة،  والتنمیة  التخطیط  (إي  وزارة  ة 
. وقد شھد مراسم  لتیسیر تقدیم الخدمات واإلجراءات المختلفة للمستثمرین في قطاع الصناعة  "الرقمیة  الصناعیة"مصر  فاینانس)؛ بشأن إنشاء منصة  

تصادیة، وذلك بحضور الدكتورة ھالة السعید، وزیرة التخطیط والتنمیة االقالدكتور مصطفى مدبولي، رئیس مجلس الوزراء،  توقیع البروتوكول  
 .والمھندس أحمد سمیر، وزیر التجارة والصناعة

ل الرقمي، والسید/ یاسر حلمي، مستشار من السید/ أشرف عبد الحفیظ، مساعد وزیر التخطیط والتنمیة االقتصادیة للتحوّ  قام بتوقیع البروتوكول كلٌ 
 "."إي فاینانس  مجموعةإدارة  وزیر التجارة والصناعة للتحول الرقمي، والمھندس/ إبراھیم سرحان، رئیس مجلس

ھم  ویستھدف بروتوكول التعاون تقدیم خدمات تصمیم وإدارة وتشغیل منصة الخدمات الصناعیة الرقمیة "منصة مصر الصناعیة الرقمیة"، والتي تسا 
والمصنعین  ا  زویدتفي   مع المساھمة في  لمستثمرین  الخدمات  المطلوتیسیر  بباقة من أفضل  منظومة  عبر  وبة وحوكمتھا  سرعة إنھاء اإلجراءات 

 تتمیز بأحدث األدوات الرقمیة. الكترونیة

السیاق،   ھذا  السعید في  ھالة  الدكتورة  االقتصادیة  أكدت  والتنمیة  التخطیط  وفقً وزیرة  أنھ  والتنمیة ،  التخطیط  وزارة  ستقوم  التعاون،  لبروتوكول  ا 
البروتوكول ـ بالتواصل مع الوزارات والجھات والھیئات التي تتعامل مع القطاع الصناعي في مصر، االقتصادیة ـ في إطار التنسیق مع باقي أطراف  

داریة والتنظیمیة الالزمة، والدعم الفني المطلوب  وكذا تفعیل المشروع، فضالً عن إعداد خطط العمل وأعمال التنفیذ، إلى جانب تقدیم االستشارات اإل
 .نجاح المشروع، مع إتاحة الربط مع كافة المنصاتوتوفیر األجھزة والمعدات لضمان 

أن توقیع بروتوكول التعاون یأتي في إطار الدور الذي تقوم بھ الوزارة من أجل تعزیز التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في جمیع السعید  وأضافت  
لتحقیق "رؤیة مصر   الوسائل اإللكترونیة الحدیثة  الدولة نحو اإلسراع في تحویل ٢٠٣٠القطاعات؛ من خالل استخدام جمیع  بما یحقق جھود   ،"

 .االقتصاد إلى كیان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجیا، والنھوض بالقطاع الحكومي

  ل وأن دور الوزارة في ھذا البروتوكول یتمثل ـ بالتنسیق مع باقي أطراف البروتوك  ،وزیر التجارة والصناعةالمھندس أحمد سمیر  أوضح    من جانبھ،
ش عمل في تشكیل مجموعات العمل الالزمة لتفعیل المشروع، وتحدید الخدمات الُمقدمة من الجھات والمستھدفة بأعمال المیكنة، إلى جانب تنظیم ور

م عمل  فرق  وتشكیل  المشروع،  لتنفیذ  الالزمة  والبیانات  المحتوى  وإتاحة  المقدمة،  الخدمات  مستوى  لتحسین  المستندیة  العمل  دورات  ن لوضع 
 ا.المتخصصین للتدریب على إدارة وتشغیل النظم الالزمة للمشروع، وإتاحة المواقع التي سیتم فیھا تنفیذ خطط التطویر والتحدیث وتجھیزھ

 أن ھدف الوزارة االرتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خالل إتاحة جمیع خدمات الوزارة والجھات التابعة لھا على منصة   سمیروأوضح  
 .رقمیة تفاعلیة تدعم خطة التحول الرقمي التي انتھجتھا الوزارة

إلى أن دور الشركة  إبراھیم سرحان رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاینانس" لالستثمارات المالیة والرقمیة، ، أشار ناحیتھمن 
تصمیم  ب  . ومن ھذا المنطلق، ستقوم الشركةقدیمھا للمستخدمین بأیسر الطرقسعیًا إلى ت؛  كلیًا   إلكترونیةصورة  سیتمثل في إتاحة خدمات المنصة ب

لوزارة المالیة، وتنفیذ وإدارة بوابة خاصة بمیكنة الخدمات الرقمیة الصناعیة، وكذا إتاحة التكامل مع بوابة السداد لمركز الدفع والتحصیل اإللكتروني  
 ط. حلول المطورة وتوفیر البنیة المعلوماتیة وخطوط الربتاحة التدریب في بیئة العمل على ال إذلك إلى جانب 

، مدعومة  لمنظومات اإللكترونیةل دارة  اإلتشغیل والستضافة واالتصمیم والخدمات   نفرد بتقدیم أفضلولفت المھندس/إبراھیم سرحان إلى أن الشركة ت
وبنیتھا تا إمكانب أمھر  التكنولوجیة    ھا  من  المؤلف  االحترافي  وفریقھا  بالكوادر  الرائدة،  والذي یحظى  حافل خبرات  المتخصصة،  وسجل  متضافرة 
 .الخدماتتلك ناجحة في تقدیم ال األعمال بقواسب

  —نھایة البیان —
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  لالستثمارات المالیة والرقمیة» إي فاینانسنبذة عن مجموعة «
كشركة مصریة متخصصة في تطویر وإدارة البنیة التكنولوجیة للمعامالت المالیة الرقمیة، وتم تكلیف الشركة في    2005عام  »  إي فاینانس«مجموعة  تأسست  

عبر مسیرتھا الممتدة لنحو عشرین عاًما في التوسع بأعمالھا لتغطي  »  إي فاینانس«ذلك الوقت ببناء وتشغیل وإدارة الشبكة المالیة للحكومة المصریة، ونجحت  
نشطتھا كافة  ع األسواق الرقمیة في مصر مع تنمیة باقة الخدمات والحلول المقدمة حتى أصبحت تضم تحت مظلتھا مجموعة من الشركات التابعة التي تغطي أجمی

عدة أسواق من خالل شركاتھا  یتیح لھا استھداف  ممابمرونة ھیكلھا التنظیمي،  »إي فاینانس«أركان منظومة المعامالت المالیة الرقمیة بالسوق المصري. وتنفرد 
بتبني وتطبیق نموذج أعمال متكامل لتكون   » إي فاینانس«التابعة وبالتالي تعزیز قدرتھا على تعظیم القیمة المضافة في سوق المعامالت المالیة الرقمیة. كما تتمیز 

إي  « في مصر؛ فإلى جانب منظومة تكنولوجیا الخدمات المالیة، تضم  بمثابة محطة واحدة لجمیع عناصر منظومة المعامالت الرقمیة للدفع والتحصیل اإللكتروني 
زید من  عدة شركات تابعة تتخصص كل منھا في مجال محدد لضمان قدرة المجموعة على التنوع بأعمالھا لتغطیة أركان منظومة المعامالت الرقمیة. للم  »فاینانس

    efinanceinvestment.comالمعلومات یُرجى زیارة موقعنا:
 

 
 معلومات عن السهم 

 EFIH.CAكود البورصة المصریة: 
 1,848,888,889 عدد األسھم

ه  0.5  القیمة االسمیة للسھم  جن
ه  924,444,444  رأس المال المدفوع  جن

 
 الوراقي سید 

 مدیر عالقات المستثمرین 
ir@efinance.com.eg 

+20238275736 
 

 د. أحمد السید 
 مدیر أول عالقات المستثمرین 
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