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  منارة اإلسكندرية

فى مدينة اإلسكندرية مجموعة من شباب      
األعمال، الذين تحمسوا لفكرة ومفـهـوم       

، وجعلوا منها شغلهم الشاغـل،      " الريادية" 
آملين أن تأخذ بيد االقتصاد المصرى إلى       

فهم يرون فيها طوق النجـاة      .   بر األمان 
لكثير من إشكاليات المجتمع المـصـرى،       
بداية بانتشاله من الغرق فى بحر البطالة،       

بتنمية وازدهار االقتصاد المصرى،    مرورا  
وصوال إلى تنشيط الصادرات، واالستحواذ     
على نصيب أكبر من كعكة الـتـجـارة          

 .العالمية
" المنتدى المصرى لرائدى األعمـال    " فأنشأوا  . .   تحمسوا للفكرة، ونزلوا إلى غمار الفعل والتفاعل مع مجتمعهم المحيط بال تردد           

 ". اإلسكندرية.. "بمدينتهم
 وفقا لقانون   1768، برقم   2005 فبراير من عام     2هذا المنتدى هو مؤسسة أعمال أهلية، غير هادفة للربح، تم  إشهارها فى              

يسعى لدعم رائدى األعمال فى مصر، وخلق مجتمع حـيـوى    وهو  . .    الخاص بالجمعيات والمؤسسات األهلية    2002 لسنة   84
والدعوة لنشر ثقافة العمل الحر فى مصر، وخلق بيئة صحية يمكـن            يتمكن فيه رائدى األعمال من لعب دور قيادى فى التنمية،           

 ..لفكر العمل الحر أن ينمو فيها
والمنتدى المصرى لرائدى األعمال يسعى إلى تحقيق كل السبل المتاحة لدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريـادة                 
األعمال، انطالقا من إيمان أعضائه بان الشباب يملك من اإلرادة والمقومات ما يؤهله لقيادة عجلة التنمية االقتصادية، من خالل                   
تأسيس مشاريع جديدة، تعتمد على اإلبداع واالبتكار، وهم يسعون ـ عبر منتداهم هذا ـ إلى تحويل طاقة وحماس الشباب إلى                    

 .قنوات إنتاجية، تقوم بتغيير الدولة، من دولة موظفين، إلى دولة رائدى أعمال
ـ  ، هى موضع هذا العدد، رأينا أن نضع بين يدى القارئ، تجـربـة حـيـة       " الريادية" ، أو  "Entrepreneurship"وألن ال

لمجموعة من شباب األعمال، الذين لم يكتفوا باالقتناع والحماس للفكرة، بل انتقلوا من منطقة الحلم، إلى منطقة الممـارسـة                    
 . والعمل، ليضربوا مثال عما يمكن أن يفعله رجال األعمال فى مصر، إذا توفرت لديهم إرادة الفعل

ـ إلى مدينة اإلسكندرية، التقينا بمجموعة الشباب، أعضاء المنتدى الـمـصـرى             "   اإلصالح االقتصادى " انتقلنا ـ أسرة تحرير     
 .    ، تغطية كاملة لهذا اللقاء"أسماء محمد"، و"مصطفى لبيب"لرائدى األعمال، وفى الصفحات التالية يقدم 
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 .  مروان السماك أثناء اللقاء/ عمرو العبد، والمهندس/ وليد عيد، واألستاذ/ من اليمين األستاذ


