
 ألف وظيفة لنصبح صاحب أع�� معدل توظيف �� السوق المصري  200رئيس شركة مصر لر�ادة األعمال: وفرنا 
 

 كتب: إبراهيم مأمون 
 

ألف وظيفة ح�ى اآلن، وهو ما  200صرح شهاب مرز�ان رئيس مجلس إدارة شركة مصر لر�ادة األعمال بأن شركتھ قامت بخلق 

المصري، وأيًضا خلق األسواق ع�� االن��نت مما �عزز اإليرادات �ش�ل غ�� مباشر، حيث يمثل أع�� معدل توظيف �� السوق 

 تقدم تلك المواقع والبوابات اإللك��ونية مجموعة متنوعة من ا�خدمات ال�ي �عتمد ع�� التكنولوجيا.

االستقرار «، تحت شعار بالقاهرة» 2017يوروم�ي مصر «وقال مرز�ان، خالل مشاركتھ �� اليوم األول من فعاليات مؤتمر 

، "�عمل ع�� توف�� الدعم المطلوب للمشروعات الصغ��ة والمتوسطة حيث �عا�ي أغلبية هذه »والتماسك والفرص �� مصر

المشروعات من قلة التمو�ل، وتقليل ا�خاطر التمو�لية وخلق فرص العمل، وال��ك�� ع�� المشروعات ال�ي لها تأث��ات 

 شر�حة من ا�جتمع".اجتماعية ايجابية ألوسع 

لوزارة االستثمار والتعاون الدو��  %50وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر لر�ادة األعمال "الشركة مملوكة بنسبة 

مليون جنيھ مصري، وتم  440والصندوق السعودي للتنمية وعدد من الصناديق العر�ية األخرى، وتبلغ رأس مال الشركة 

قطاع ا�خاص، ويس��دف لالستثمار �� عدة مجاالت م��ا تكنولوجيا المعلومات، و�عمل ا�شاؤه لتوف�� التمو�ل ودعم ال

 بالتعاون مع هيئة االستثمار �� برامج داعمة للنمو االقتصادي".

أيام فقط تقدم للمبادرة  5وأردف يقول "أطلقنا األسبوع الما��ي مشروع فكرتك شركتك تحت رعاية وزارة االستثمار، وخالل 

 سنة من مختلف القطاعات". 33، ومتوسط أعمال المشارك�ن %10مشروع، م��م  1000أك�� من 

وأكد أن الشركة لد��ا فر�ق إدارة مت�امل لديھ خلفية مالية من العامل�ن �� الشر�ات والمؤسسات المالية، ولد��ا أيضا �جنة 

 .مستقلة، و�تم تقديم المق��حات �جلس يضم متخصص�ن من القطاع�ن العام وا�خاص

ر�ائز أساسية �عمل من خاللها ع�� التمو�ل من خالل االستثمار ا�خاص أو الديون، وشبكة داعمة  4وشدد ع�� أن للشركة 

للمشروعات ا�خاصة، ومركز �خدمة المشروعات الناشئة لدعم مفاهيم ر�ادة األعمال، و�طار �شري�� يتضمن القوان�ن 

 والقرارات المنظمة للعمل.

نر�د أن تنافس مصر الدول العالمية الك��ى �� االستثمار �� شر�ات ومجاالت عديدة، مضيفا أن العديد من ونوه مرز�ان بأننا 

 المهندس�ن المصر��ن أثبتوا نجاحهم الكب�� �� سيلي�ون فا�� �� د�ي، ونر�د تطبيق ذلك ع�� أرض مصر.


