
 
  بحضور وزیرة االستثمار

  شباب األعمال تكرم 33 شخصیة من رواد األعمال بمصر
 

 كرمت الجمعیة المصریة لشباب األعمال، 33 شخصیة من رواد األعمال بمصر من مختلف األجیال ، وذلك علي هامش السحور السنوي
 للجمعیة،  حیث شارك في السحور الدكتورة سحر نصر وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، ونفیین جامع رئیس جهاز تنمیة المشاریع

 الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر، ومحمد فرید رئیس هئیة البورصة، ومجدي غازي رئیس الهئیة العامة للتنمیة الصناعیة، وأعضاء
 مجلس النواب وكبار رجال األعمال المصریین، وسفراء الدول المختلفة.

 
 وأشارت الجمعیة في بیان لها، أن التكریم یأتي في إطار حرص "شباب األعمال"، علي تكریم رواد األعمال البارزین ورجال األعمال

 الوطنیین في كافة القطاعات الصناعیة والتجاریة واالستثماریة واإلجتماعیة والثقافیة، لدورهم في دعم االقتصاد المصري وخدمة المجتمع
 خالل الفترة السنوات الماضیة، والذي یهدف سبل دعم وتعزیز سبل التواصل والتكامل االقتصادي بین مختلف األجیال  رجال وشباب

 األعمال والمستثمرین وكافة الشركاء  في دعم االقتصاد.
 

 من جانبه قال المهندس شریف الجبلي رئیس مجلس إدارة الجمعیة المصریة لشباب األعمال، أن الجمعیة تدعم من خالل "أجندة األعمال
 الوطنیة"، رؤیه  الحكومة لـ2030، حیث تستهدف الجمعیة 4 محاور أبزرها دعم وتأصیل ثقافة ریاد األعمال بمصر، وتكریم  رجال

 وشباب األعمال الوطنیین، واالعتزاز بهویه رجل األعمال الوطني، حیث ترتكز رؤیة شباب األعمال علي خلق التكامل بین المشروعات
 القومیه والصغیرة والمتوسطة،  وهو مایمثل مرود هام لالقتصاد الوطني.

 
 وأكد الجبلي، أن حفل التكریم یأتي بدعم من شركاء النجاح، وأبرزهم اتحاد الصناعات المصریة  وجمعیه رجال األعمال المصریین،
 وجمعیة رجال أعمال اإلسكندریه، والجمعیة المصریة لالستثمار المبالشر، وRise up summit ، وcsr Egypt، وبالتنسیق مع

 الحكومة من خالل  وزارة االستثمار وجهاز تنمیه المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر.
 

 وعلي جانب آخر قامت مدیحة نصر المدیر التنفیذي للجمعیة، بإدارة الحفل وتقدیم الضیوف والمكرمین، وابرزهم الدكتور زاهي حواس
 عالم اآلثار، والمهندس حسین صبور الرئیس التنفیذي العضو المنتدب لمكتب صبور لإلستشارات الهندسیة، والمهندس محمد السویدي

 رئیس اتحاد الصناعات، وشریف الجبلي رئیس مجلس إدارة شركة بولي سیرف، وحامد الشیتي مؤسس ورئیس شركة ترافكو، والمهندس
 هاني برزي رئیس مجلس إدارة أیدیتا، وجورج أمین الرئیس التنفیذي لمجموعة لونا، والمهندس علي عیسي العضو المنتدب لشركة

 نهضة مصر للتصنیع الزراعي، والمهندس أحمد السویدي رئیس مجلس إدارة مجموعة شركات السویدي إلیكتریك، وهاني توفیق رئیس
 شركة المستثمرون الدولیون، وماري لویس بشارة مصممة األزیاء وشریك مؤسس ببشارة جروب، وهشام الخازندار المؤسس المشارك

 والمدیر العام لشركة القلعة القابضة.
 

  فیما شملت قائمة المكرمین لرواد األعمال بمصر، الدكتورة لیلي إسكندر رئیس مؤسسة التنمیة المجتمعیة Cid، وعمر بسیوني الشریك
 المؤسس بمكتب  معتوق بسیوني، ، والدكتور سمیر النجار رئیس شركة Daltex، وخالد إسماعیل رئیس شركة Hi mangel، ومحمد
 عزب مؤسس ورئیس شركة Seha capital، وفریدة تمراز رئیسة شركة Temraza Egyp ، وأحمد یحي الرئیس التنفیذي لشركة
Gourmet والمهندس جالل أبو غزالة مؤسس ،Gourmet food solutions والمهندس أمجد فؤاد سلطان مؤسس ،Eco nubia 

 egypt، والشقیقتین أیة وموناز عبد الرؤوف مؤسستا العالمة التجاریة OkhteinK ، وباسل مشهور مؤسس TBS وسامح السادات
.TBS وطارق الناظر مؤسس وشریك ،TBS مؤسس وشریك 

 
 من ناحیة آخري كرمت الجمعیة في حفل السحور عدد من الشركات الناشئة، أبرزهم عبد الحمید ، Rise up summit ، وأحمد محسن

 مؤسس شركة Halan، ، ونهي الطاهر وإبراهیم الشمس مؤسسا شركة Kiliim، وولید السعدني مدیر عام شركة Otlob، والدكتور
 محمد عبد المطلب الرئیس التنفیذي ومؤسس شركة  Xpay  "أحدي شركات مباردة وزارة االستثمار فكرتك شركتك"، وأمیر برسوم

 مؤسس شركة Vezeeta، وامیر شریف مؤسسة شركة Wuzzuf، یاسین عبد الغفار مؤسس شركة Solarize Egypt ، حیث قام
  بتكریمهم نفیین جامع رئیس جهاز تنمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر.



 
 جدیر بالذكر، أن حفل السحور شارك فیه رؤساء الجمعیة السابقین أبرز أحمد صبور وعمر صبور وحسام فرید وأحمد مشهور، باإلضافة
 إلى جمال أبو علي األمین العام الحالي للجمعیة، وبسام الشنواني نائب رئیس الجمعیة، وأحمد فندي نائب الرئیس، حیث أكد مجلس اإلدارة
 والرؤساء السابقین علي أن التكریم یدعم  فرص التواصل مع كافة المؤسسات والجهات ورجال األعمال بمصر لدعم االقتصاد المصري

 مستقبًال.
 


