
 2015عام  سيدة تأثيرا فى االقتصاد 50الحكومة تكرم أقوى 

فى احتفالية كبرى  و جاء ذلك،2015عام تأثيراً في االقتصاد المصري خالل  مصرية سيدة 50أكثر بتكريم  المصرية قامت الحكومة

سالمان ووزير  االستثمار أشرف وزير و تسليم شهادات التقدير حيث قام بالتكريم مجلس الوزراء، ئيسوذلك تحت رعاية ر،  بالقاهرة

  الصناعة والتجارة طارق قابيل

 

وشارك في االحتفالية وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ووزير االتصاالت المهندس ياسر القاضى، ووزيرة التضامن االجتماعي 

بة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات وبمشاركة نخ الدكتورة غادة والى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة لشؤون الهجرة

 العامة والخاصة، وكبار رجال األعمال، والهيئات الدبلوماسية فى مصر

 

، قائمة الشخصيات اعتماداً على مجموعة من المعايير العلمية، التى شكلت قاعدة بيانات لمجموعة مختلفة من الحكومةأعدت حيث 

ن األولى من نوعها فى مصر، والمشتركات فى تحقيق نجاحات استثنائية فى مجاالت عملهم واتخاذ الشخصيات النسائية، والتى ستكو

، ومؤسسى شركات، وواضعى سياسات اقتصادية ووزيرات فى وبنوك استثمار قرارات حاسمة ومؤثرة، التى تتنوع ما بين رؤساء بنوك

 الحكومة الحالية

 

 50ضمن أكثر  يس مجلس األدارة و العضو المنتدب لشركة اكيومن لألدارة األصول منمؤسسة و رئ نا عدوىاتم تكريم األستاذة / ر

مجال تسلمت درع التكريم تقديًرا لما قدمته من اسهامات اقتصادية بارزة في حيث  2015 عامالمصري خالل سيدة تأثيًرا في االقتصاد 

 الماضية. سنة 22ادارة الصناديق و المحافظ فى جمهورية مصر العربية خالل ال

 

نا استطاعت من خالل ادارتها لصندوق مصر الخير المتوازن ان تتصدر المركز األول من حيث او من الجدير بالذكر ان األستاذة ر

 2015بنك عودة –وصندوق أزدهار  األداء على مدار ثالث اعوام متراكمة



 

واحدة من امهر السيدات فى مجال بنوك  عدوى نااتعد ر

األستثمار فمنذ ان بدأت مسيرتها فى مجال األقتصاد استطاعت 

ان تحقق قدرا كبيرا من التعزيز لمهارتها و قدرتها فى مجال 

 األقتصاد و األستثمارات المالية

فى تحقيق العديد من األنجازات حتى  عدوى نااو نجحت ر

األقتصادية و ها هى تتوج  اصبحت واحدة من اهم الشخصيات

سيدة تأثيًرا في  50أكثر األن من قبل الحكومة ضمن  

 2015 االقتصاد المصري خالل العام

 

فايزة أبو النجا مستشار األمن القومى لرئيس الجمهورية، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون  سيدة الوزيرة  50ال  قائمة وضمت

التضامن االجتماعى، والسفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الهجرة الجديدة وشئون المصريين بالخارج،  الدولى، والدكتورة غادة والى وزيرة

والدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصى للتنمية االقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والدكتورة رشا عالم مدير المكتب 

 اإلعالمى لرئاسة الجمهورية. 

ا، الدكتورة لبنى هالل نائب محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى للسياسات النقدية، وتشمل القائمة أيضً 

وسها سليمان األمين العام للصندوق االجتماعى، والدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، ونيفين لطفى 

اإلسالمى، وفريدة فريد خميس عضو مجلس اإلدارة التنفيذى بمجموعة النساجون الشرقيون، وهبة الرئيس التنفيذى لمصرف أبوظبى 

 ثابت نائب مدير عام تسويق بمجموعة جهينة .

مصر، وسهر  -كما ضمت القائمة، هبة السويدى سيدة األعمال ورئيس أمناء مؤسسة أهل مصر، و لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك  

تدب لبنك اإلمارات دبى الوطنى، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، ورنا عبادى نائب الرئيس الدماطى العضو المن

 التنفيذى لشئون العالقات الحكومية والمبيعات بشركة موبينيل

 
 


