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حركة األسهم تباين في البورصات العالمية و »داو 
جونز« يسجل مستوى قياسيًا  

صندوق النقد يدعو لبنان إلى اتخاذ 
إجراءات لزيادة اإليرادات

 غرفة أبو ظبي تشدد في ندوة على أهمية 
الدمج بين الشركات

االقتصاد الليبي يتعافى ومطالبات 
للشركات الروسية بتنفيذ المشاريع 

 تراجعت الأ�س��هم الأوروبية يف التعامالت املبكرة 
، مع اإطالق كوريا ال�سمالية �ساروخًا جديداً قو�ض 
�س��هية امل�س��تثمرين ل�رشاء اأ�س��هم البنوك والتعدين 
الت��ي تنط��وي عل��ى اأخط��ار اأك��ر، لك��ن املوؤ���رش 
الأوروبي يظل متجهًا لتحقيق اأف�سل اأداء اأ�سبوعي 
منذ متوز )يوليو( مع جتاهل الأ�سواق ال�سطرابات 

اجليو�سيا�سية ب�سكل متزايد.
لالأ�س��هم   600 �س��توك�ض  املوؤ���رش  وانخف���ض 
الأوروبية 0.2 باملئة، وتراجع املوؤ�رش »�س��توك�ض 
50« لالأ�س��هم القيادية يف منطقة اليورو 0.2 يف 
املئة اأي�س��ًا، يف حني انخف�ض املوؤ�رش »فاينن�س��ال 
تامي��ز 100« الريط��اين 0.4 يف املئ��ة اإىل اأدن��ى 
الأ�س��هم  ت��زال  ول  اأ�س��هر.  اأربع��ة  يف  م�س��توياته 
الأوروبي��ة متجهة لتحقيق اأقوى اأداء اأ�س��بوعي يف 
�س��هرين، بعدما بلغت اأعلى م�س��توياتها يف خم�سة 
اأ�س��ابيع اأول م��ن اأم�ض مع تعافيه��ا من هبوط يف 
ال�س��يف. ونزل موؤ�رش قطاع البنوك 0.5 يف املئة، 
لياأتي بني اأكر اخلا�رشين، مع اإقبال امل�س��تثمرين 
عل��ى بي��ع الأ�س��ول العالي��ة الأخط��ار. وانخف���ض 
موؤ���رش قط��اع التعدين 0.7 يف املئة. وهبط �س��هم 
»كارنيفال« للرحالت البحرية ال�س��ياحية 2.6 يف 

املئ��ة، بعدما خف���ض »كريدي �س��وي�ض« ت�س��نيفه 
لل�س��هم اإىل »حمايد« وعزا ذل��ك اإىل زيادة الأخطار 
على الطلب يف اأكر ثالث اأ�سواق للرحالت البحرية 
املتو�س��ط  والبح��ر  الكاريب��ي  وه��ي  ال�س��ياحية، 
وال�سني. وعند الفتتاح، تراجع املوؤ�رش »كاك 40« 
الفرن�س��ي 0.1 يف املئة. وارتف��ع املوؤ�رش »نيكاي« 
لالأ�س��هم الياباني��ة يف خت��ام التعامالت، و�س��جل 
اأكر مكا�سبه الأ�سبوعية يف ع�رشة اأ�سهر مع ارتفاع 
الدولر الذي دفع امل�ستثمرين ل�رشاء اأ�سهم �رشكات 
ال�س��مالية  كوري��ا  اإط��الق  متجاهل��ني  الت�س��دير، 
�ساروخًا بالي�ستيًا والذي قو�ض ال�سهية للمخاطرة 
يف اآ�س��يا. وانخف���ض املوؤ���رش القيا�س��ي يف البداية 
عن��د الفتح، لكن��ه �رشعان ما تعافى وظ��ل مرتفعًا 
اإىل اأن اأنه��ى اجلل�س��ة على �س��عود ن�س��بته 0.5 يف 
املئة عند 19909.50 نقطة. وارتفع املوؤ�رش 3.3 
يف املئة على مدى الأ�س��بوع، م�سجاًل اأكر مكا�سبه 
الأ�س��بوعية منذ ت�رشي��ن الثاين )نوفم��ر( 2016. 
وزاد املوؤ���رش »توبك���ض« الأو�س��ع نطاق��ًا 0.4 يف 
املئ��ة ليغل��ق عن��د 1638.94 نقط��ة، بعدم��ا بلغ 
اأعلى م�س��توياته يف عامني عند 1642.56 نقطة 
اأول م��ن اأم�ض. وزادت قيمة التداولت 26 يف املئة 
اإىل اأعلى م�س��توياتها يف �س��هر ون�س��ف ال�سهر عند 

2.9 تريليون ين.

 اأك��د م�س��اعد رئي���ض دائ��رة ال���رشق الأو�س��ط 
ال��دويل  النق��د  �س��ندوق  يف  الو�س��طى  واآ�س��يا 
اأن  جارفي���ض،  كري���ض  لبن��ان  بعث��ة  رئي���ض 
ت��زال  »ل  لبن��ان  يف  القت�س��ادية  الأو�س��اع 
حمفوف��ة بالتحدي��ات«، م�س��دداً عل��ى �رشورة 
»تركيز الت�س��حيح امل��ايل على تداب��ر لزيادة 
الإي��رادات«. واعت��ر يف خت��ام زي��ارة لبروت 
عل��ى راأ���ض فري��ق م��ن ال�س��ندوق، اأن »نظ��ام 
ربط �س��عر ال�رشف ل يزال ي�س��كل ركيزة ا�سمية 
ا�س��تغرقت  الت��ي  الزي��ارة  وهدف��ت  مالئم��ة«. 
�س��تة اأيام، اإىل عر���ض التطورات القت�س��ادية 
واملالية يف لبنان، وتقومي الآفاق القت�سادية 
والتق��ى  ال�سيا�س��ات.  اأولوي��ات  ومناق�س��ة 
جارفي���ض رئي�س��ي اجلمهوري��ة مي�س��ال ع��ون 
واحلكومة �سعد احلريري وحاكم م�رشف لبنان 
املركزي ريا�ض �سالمة ووزيري الدولة ل�سوؤون 
النازح��ني مع��ني املرعب��ي وملكافحة الف�س��اد 
نقول توين��ي واملدير العام ل��وزارة املال اآلن 
بيفاين. وقال: »ا�ستفدنا اأي�سًا من الجتماعات 
التي ُعِقدت مع اأع�ساء جمل�ض النواب وم�سوؤولني 
يف وزارة امل��ال وم���رشف لبن��ان، وممثل��ني 
م��ن القط��اع اخلا���ض واملجتمع ال��دويل«. ومل 
القت�س��ادية  الأو�س��اع  اأن  جارفي���ض  يخ��ِف 

يف لبن��ان »ل ت��زال حمفوف��ة بالتحديات، كما 
تظ��ل التداعيات الإقليمي��ة مهيمنة على الآفاق 
يف امل��دى القري��ب«. ومل يغفل اأن لبن��ان »وّفر 
مالذاً اآمنًا ملا يزيد على مليون لجئ �س��وري«، 
مو�سحًا اأن التقديرات ت�سر اإىل اأنهم »ي�سكلون 
نحو ربع ال�س��كان، وتلقى لبنان م�ساعدة دولية 
على جهوده، وهو جدير باحل�س��ول على الدعم 
امل�س��تمر«. وع��ن تطور الو�س��ع ال�سيا�س��ي، اأكد 
اأن لبنان »حقق تقدمًا على ال�س��عيد ال�سيا�س��ي 
يف الأ�س��هر الأخ��رة، اإذ �س��ادق جمل�ض النواب 
على القان��ون النتخابي اجلديد، ممّهداً الطريق 
لإجراء النتخابات النيابي��ة الأوىل منذ ثماين 
�س��نوات«. لكن على رغم ه��ذه التطورات، توقع 
اأن »يظ��ل النم��و احلقيقي �س��عيفًا هذه ال�س��نة، 
فيم��ا ل تزال الختاللت اخلارجية كبرة جداً، 
كم��ا يظ��ل العج��ز الكب��ر يف املوازنة م�س��دراً 
للتعر�ض لالأخطار، فاأدى اإىل بلوغ الدين العام 
148 يف املئ��ة م��ن الناجت املحل��ي الإجمايل 
عام 2016«. واأعلن اأن »نفقات املالية العامة 
�ستزيد كثراً يف ظل الزيادات يف �سل�سلة رواتب 
القطاع العام التي �س��درت املوافقة يف �ساأنها 
اأخ��راً، واأق��ر جمل���ض الن��واب تداب��ر لزي��ادة 
الإي��رادات م�س��ممة ملوازن��ة تاأث��ر الزي��ادات 
يف �سل�س��لة الرواتب عل��ى املالية العامة، لكنها 

معلقة حاليًا«.

 
دعت »غرفة جتارة و�سناعة اأبو ظبي« اإىل 
تفعي��ل الدمج بني ال�رشكات الوطنية واإيجاد 
كيانات اقت�س��ادية قوية وناجحة وال�ستغالل 
الأمثل للموارد الب�رشية واملالية والرتقاء بجودة 

املنتجات واخلدمات.
وق��ال املدي��ر العام للغرف��ة حممد ه��الل املهري يف 
ن��دوة عق��دت يف اأبو ظب��ي اأم�ض، ح��ول اأهمي��ة الندماج 
بني ال�رشكات وم�س��اهمة ذلك يف تقلي�ض الأخطار والتحول 
اإىل �رشكات كبرة تناف�س��ية، اإن »اندماج ال�رشكات والكيانات 
القت�س��ادية القوية والناجحة ي�س��اهم يف خف���ض كلفة الإنتاج 
وال�س��تغالل الأمث��ل للم��وارد الب�رشي��ة واملالية والرتق��اء بجودة 
املنتج��ات واخلدم��ات وخل��ق كيانات اقت�س��ادية اإماراتي��ة ذات ثقل 
عامل��ي ت�س��تطيع املناف�س��ة يف الأ�س��واق العاملي��ة، وت�س��اهم يف تعزيز 
وج��ود ال�رشكات الوطنية يف الأ�س��واق اخلارجية ويف دع��م عملية التنمية 

امل�ستدامة يف بلدنا«.
و�سارك يف الندوة عدد من املديرين التنفيذيني وممثلون عن �رشكات وموؤ�س�سات 
ا�س��تثمارية وم�رشفي��ة وعدد م��ن القطاع��ات الرئي�س��ة يف اإمارة اأبوظب��ي ودولة 
الإمارات. ولفت ع�س��و جمل�ض اإدارة »�رشكة احللول املتكاملة للتوظيف« وم�ست�سار 

الأعمال لدى »لفيك�ض برو القاب�س��ة« ح�س��ني العبيديل اإىل »الفروقات الرئي�سة بني 
الندم��اج وال�س��تحواذ«، موؤكداً عل��ى اأن هذه العمليات اأ�س��بحت �رشورة ملحة يف 
عامل الأعمال التجارية والقت�ساد احلديث. وقال: »الهدف الرئي�ض لعملية الندماج 
اإيج��اد قيمة للم�س��اهمني تع��زز قيمة ال�رشكت��ني معًا، كما اأن ال���رشكات، من خالل 
عملية الندماج تعزز كفاءتها وح�س��تها يف الأ�س��واق، مبا يحقق اأهداف وم�س��الح 

الكيانات املندجمة«.
واأو�س��ح اأن »بع���ض الندماجات عم��ودي، مثل اندم��اج �رشكتني تنتج��ان منتجًا 
متماثاًل، اأو اأفقي، اأي اندماج �رشكتني كل منهما يعمل يف مراحل خمتلفة من اإنتاج 
ال�س��لعة ذاته��ا، وهن��اك اندماج خمتلط الذي يح��دث بني ال�رشكات ذات الن�س��اطات 

القت�سادية املختلفة بهدف زيادة تنوع املنتجات«.
واأ�س��ار العبيديل اإىل اأن »اأهمية توحيد اجلهود لزيادة الإيرادات واحل�س��ة ال�س��وقية 
والتخطيط التف�سيلي لكل مراحل الندماج، مقرتنًا باللتزام التام من الإدارة العليا 
والتوا�س��ل املبكر ويف �سكل م�س��تمر مع الزبائن والعاملني وال�رشكاء وامل�ستثمرين 
وو�س��ائل الإعالم«. واأورد اأمثلة على جن��اح دمج ال�رشكات يف الإمارات يف القطاع 
امل���رشيف وغره، اأبرزها اندماج م�رشيف »اأبو ظبي الوطني« و »اخلليج الأول« يف 

اأكر كيان م�رشيف خليجي حتت ا�سم »بنك اأبو ظبي الأول«.
وتط��رق امل�ست�س��ار امل��ايل والقت�س��ادي عام��ر عا�س��ور خ��الل الن��دوة اإىل الآثار 
القت�س��ادية لعملي��ات الدمج وطريق��ة تنفيذها واأنواعها وفوائده��ا، ومنها خف�ض 
تكالي��ف الإنت��اج وزي��ادة الق��درات املالي��ة والكف��اءة الإداري��ة وحت�س��ني الإنتاج 

واخلدمات املقدمة وزيادة القدرات التناف�سية لل�رشكات.

 

اأع��رب نائ��ب رئي���ض وزراء حكوم��ة التواف��ق الليبي��ة اأحم��د معيتيق، عن 
اعتق��اده باأن �رشكة "رو�ض نفط" �س��تكون اأول �رشكة رو�س��ية تعود للعمل 

يف بالده.
وقال يف مقابلة مع �سحيفة "كومر�سانت" اإن "رو�ض نفط" بالذات متلك 

الفر�سة الأكر للعودة، والعمل يف ليبيا بني كل ال�رشكات الرو�سية .
رو�س��يا حتيي العقود املوقعة يف عهد القذافرو�سيا حتيي العقود املوقعة 

يف عهد القذايف
وذك��ر ال�سيا�س��ي الليبي اأن "رو�ض نفط" وقع��ت يف هذا العام على عقد مع 

�رشكة النفط الوطنية الليبية NOC وعادت ل�رشاء النفط الليبي.
وق��ال: "ناأم��ل بتو�س��يع ح��دود ه��ذا التع��اون. ويج��ب كذلك ذك��ر �رشكة 
"غازبروم" التي كان لدى اإحدى �رشكاتها الفرعية م�س��اريع واعدة جدا 
يف ليبيا". و�سدد معيتيق على اأنه ل توجد دواع لدخول ال�رشكات النفطية 
الرو�سية يف املناق�سات العلنية لتعود اإىل ليبيا لأنها كانت متلك م�ساريع 
يف ليبيا "ونحن ناأمل يف عودتها لتنفيذها لحقا. القت�س��اد الليبي اأخذ 
ي�س��تعيد عافيته مبا يف ذلك يف قطاع النفط". جتدر الإ�سارة اإىل اأن �رشكة 
النفط الوطنية الليبية كانت قد وقعت يف فراير املا�سي، اتفاقية اإطارية 
مع "رو���ض نفط" حول التعاون. وو�س��عت الوثيقة الأ�س���ض لقيام ال�رشكة 

الرو�سية بتوظيف ال�ستثمارات يف قطاع النفط يف ليبيا. 

أرباح شركات »السلع المعمرة« السعودية 11 بليون دوالر في 6 أشهر

�س��ّجلت �رشكات قطاع »ال�سلع املعمرة« املدرجة اأ�سهمها 
يف �س��وق املال ال�س��عودية )ت��داول( تراجع��ًا يف الأرباح 
ال�س��افية خالل الن�س��ف الأول من ال�س��نة ن�سبته 40 يف 
املئة، لت�س��ل اإىل 42 بليون ري��ال )11 بليون دولر( يف 
مقاب��ل 70 بليونًا )19 بلي��ون دولر( خالل الفرتة ذاتها 
م��ن العام املا�س��ي. وبلغت ح�س��يلة اخل�س��ائر ال�س��افية 
ل�رشكات القط��اع يف الربع الثاين من ال�س��نة 6.6 مليون 
ري��ال مقارن��ة ب���40 مليون��ًا )10.7 ملي��ون دولر( يف 
الرب��ع ذاته من العام املا�س��ي، و49 ملي��ون ريال للربع 
الأول من ال�س��نة. وجاءت �رشكة »لزوردي« للمجوهرات 
يف �س��دارة قائم��ة ال���رشكات الرابح��ة يف القط��اع بع��د 
ا�س��تحواذها عل��ى 36 يف املئ��ة م��ن اأرباح��ه. وحقق��ت 

اأرباحًا �س��افية يف الن�س��ف الأول من ال�س��نة و�سلت اإىل 
28.4 مليون ريال يف مقابل 44 مليون ريال للن�س��ف 
الأول من العام املا�سي بن�سبة تراجع 35 يف املئة، فيما 
هب��ط اإجمايل الربح اإىل 126 مليون ريال للن�س��ف الأول 
م��ن ال�س��نة، يف مقاب��ل 158 ملي��ون ريال للف��رتة ذاتها 
م��ن العام املا�س��ي بن�س��بة تراج��ع 20 يف املئ��ة. وهبط 
الرب��ح الت�س��غيلي بن�س��بة 13 يف املئ��ة اإىل 50.5 مليون 
ريال يف مقابل 58 مليونًا، تراجعت معها ربحية ال�س��هم 
الأول  للن�س��ف  ري��ال   1.02 مقاب��ل  يف  هلل��ة   66 اإىل 
م��ن الع��ام املا�س��ي. وحقق��ت لزوردي اأرباحًا �س��افية 
يف الرب��ع الثاين من ال�س��نة قدره��ا 6.4 مليون ريال، يف 
مقابل خ�سارة �سافية مقدارها 7.03 مليون ريال للربع 
الث��اين م��ن 2016، ويف مقاب��ل ربح مق��داره 22 مليون 

ريال للربع الأول من ال�س��نة بن�س��بة تراجع 71 يف املئة.

لالإ�س��تثمار  العبداللطي��ف  »�رشك��ة  م�س��اهمة  وبلغ��ت 
ال�س��ناعي« يف اأرباح القطاع 33 يف املئة، بعد حتقيقها 
اأرباح��ًا �س��افية عن الن�س��ف الأول من ال�س��نة بلغت 26 
ملي��ون ري��ال، يف مقاب��ل 27.4 ملي��ون ري��ال للن�س��ف 
الأول م��ن الع��ام املا�س��ي بن�س��بة تراج��ع 5 يف املئ��ة. 
وهب��ط اإجمايل الربح اإىل 54 مليون ريال للن�س��ف الأول 
من ال�س��نة، يف مقاب��ل 66 مليون ريال للف��رتة ذاتها من 
الع��ام املا�س��ي بن�س��بة هب��وط 19 يف املئ��ة. وتراج��ع 
الرب��ح الت�س��غيلي بن�س��بة 9 يف املئ��ة اإىل 33.4 ملي��ون 
ري��ال يف مقاب��ل 36.6 ملي��ون ري��ال، تراجع��ت معه��ا 
ربحية ال�س��هم اإىل 32 هللة يف مقابل 34 هللة للن�س��ف 
الأول م��ن الع��ام املا�س��ي. و�س��عدت اأرب��اح ال�رشكة يف 
الرب��ع الثاين م��ن ال�س��نة اإىل 14 مليون ري��ال يف مقابل 
12.6 مليون ريال يف الفرتة ذاتها من العام املا�س��ي، 

بارتفاع ن�سبته 9 يف املئة، يف مقابل ربح مقداره 12.4 
ملي��ون ري��ال للربع الأول من ال�س��نة بن�س��بة زي��ادة 11 
يف املئ��ة. وعزت ال�رشكة حت�س��ن الأرب��اح اإىل الزيادة يف 
املبيعات، والإنخفا�ض الن�س��بي يف امل�س��اريف الإدارية 
والعمومي��ة، وانخفا�ض النفق��ات التمويلية، والإنخفا�ض 
يف خم�س�س��ات ال��زكاة ال�رشعية. اأم��ا جمموعة »فتيحي 
القاب�س��ة« فبلغ��ت م�س��اهمتها يف اأرب��اح قط��اع ال�س��لع 
الطويل��ة الأج��ل 31 يف املئة تعادل 25 مليون ريال، يف 
مقاب��ل خ�س��ارة قدره��ا 3.9 مليون ريال للن�س��ف الأول 
من العام املا�س��ي. و�س��عد اإجمايل الربح اإىل 53 مليون 
ري��ال للن�س��ف الأول م��ن ال�س��نة يف مقاب��ل 39 ملي��ون 
ريال للفرتة ذاتها من العام املا�س��ي بن�س��بة �سعود 38 
يف املئ��ة. وبلغ الربح الت�س��غيلي عن الن�س��ف الأول 9.3 
مليون، يف مقابل خ�سارة ت�سغيلية مقدارها 15.5 مليون 

للن�سف الأول من العام املا�سي.
وحقق��ت جمموع��ة »فتيح��ي القاب�س��ة« اأرباحًا �س��افية 
ع��ن الرب��ع الثاين من ال�س��نة بلغ��ت 13.1 ملي��ون ريال، 
يف مقاب��ل ربح مق��داره 26.3 مليون ري��ال للربع الثاين 
2016 بن�س��بة تراج��ع 50 يف املئ��ة، ويف مقاب��ل ربح 
مق��داره 12 ملي��ون ريال للربع الأول من ال�س��نة بن�س��بة 
زي��ادة 10 يف املئ��ة. اأم��ا »ال�رشك��ة ال�س��عودية للتنمي��ة 
ال�سناعية«، فبلغت خ�سارتها ال�سافية عن الن�سف الأول 
م��ن ال�س��نة 9.5 مليون ريال يف مقابل خ�س��ارة مقدارها 
500 األف ريال للن�س��ف الأول 2016، وتراجع اإجمايل 
الرب��ح اإىل 22 ملي��ون ري��ال يف مقاب��ل 37.4 ملي��ون 
للن�س��ف الأول من العام املا�س��ي بن�س��بة تراجع 42 يف 
املئة. وبلغت اخل�س��ارة الت�س��غيلية 9.3 ملي��ون ريال يف 
مقابل ربح ت�س��غيلي قدره 900 األ��ف ريال، ارتفعت معه 

خ�س��ارة ال�س��هم اإىل 24 هلل��ة يف مقاب��ل هلل��ة وا�س��حة 
للن�سف الأول من العام املا�سي. وعزت ال�رشكة اخل�سارة 
اإىل تكبد خ�س��ائر ت�سغيلية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج 

وانخفا�ض املبيعات.
و�سجلت »جمموعة ال�رشيع التجارية ال�سناعية«، خ�سارة 
�س��افية ع��ن الن�س��ف الأول من ال�س��نة بلغ��ت 28 مليون 
ري��ال يف مقاب��ل رب��ح ق��دره 3.2 مليون للن�س��ف الأول 
من عام 2016. وبلغ اإجم��ايل الربح 55.3 مليون ريال 
يف مقاب��ل 101 ملي��ون ريال للن�س��ف الأول م��ن العام 
املا�س��ي، بن�س��بة تراج��ع 45 يف املئة. وبلغت اخل�س��ارة 
الت�س��غيلية 11.2 ملي��ون ري��ال يف مقابل ربح ت�س��غيلي 
مق��داره 11.6 ملي��ون ري��ال للن�س��ف الأول من 2016، 
بلغت معه خ�س��ارة ال�سهم 75 هللة يف مقابل ربح لل�سهم 

مقداره 9 هلالت. 

اطالق  برنامج »فكرتك شركتك« لتشجيع المشاريع 
الناشئة ودعمها في مصر 

اأعلن��ت وزي��رة ال�س��تثمار والتع��اون ال��دويل امل�رشية �س��حر ن���رش، »اإطالق 
مبادرة »فكرتك �رشكتك« الأ�س��بوع املقبل لت�سجيع امل�ساريع النا�سئة، وتعزيز 
بيئة ريادة الأعم��ال يف م�رش«. وُتعتر املبادرة الأوىل من نوعها، بال�رشاكة 
مع املجموعة املالية »هرمي�ض« و »الرنامج الإمنائي لالأمم املتحدة«، وهو 

برنامج متكامل حلفز بيئة ريادة الأعمال.
واأ�س��ارت ن���رش اإىل اأن برنام��ج »فكرتك �رشكتك« جاء »بف�س��ل دع��م الوزارة 
ل�رشك��ة »م�رش لريادة الأعمال« ال�س��تثمارية وراأ�س��مالها 451 مليون جنيه 
)25.5 ملي��ون دولر(، وبتموي��ل م�س��رتك من الوزارة وال�س��ندوق ال�س��عودي 
للتنمي��ة، و�رشك��ة »اأن اآي كابيتال« التي تهدف اإىل متويل ر�س��اميل ال�رشكات 
النا�س��ئة، ولتاأكي��د اأهمية ال�س��مول املايل للتنمي��ة القت�س��ادية الجتماعية، 

كخطوة اأوىل نحو بناء اأ�سا�ض اقت�سادي قوي لأي دولة«.
واأو�س��حت ن���رش اأن »الرنام��ج �س��يطبق يف املحافظات قريب��ًا ويف مناطق 
ا�س��تثمارية يف م���رش، وُيعت��ر هذا الن�س��اط الثاين الذي متول��ه �رشكة »م�رش 
لري��ادة الأعمال« خالل هذه ال�س��نة، بينما كان الن�س��اط الأول ال�س��تثمار يف 
برنامج »فالت 6 لبز« يف متوز )يوليو( املا�س��ي«. وقالت: »اأ�س�س��نا برنامج 

»فكرت��ك �رشكتك« لفتح الباب اأمام تقدمي الدع��م املادي والتجاري 
والتقن��ي والقان��وين للم�س��اريع اجلدي��دة لتنمو وتزده��ر«. ودعت 

ال���رشكاء يف التنمي��ة وموؤ�س�س��ات التموي��ل الدولي��ة والقط��اع 
اخلا�ض اإىل دعم هذه املبادرة.

وق��ال امل�ست�س��ار الأول لن���رش رئي���ض جمل���ض اإدارة »�رشكة 
م���رش لري��ادة الأعم��ال« �س��هاب مرزبان: »ميك��ن التقدمي 

م��ن خ��الل م��لء ال�س��تمارة الإلكرتوني��ة عل��ى املوق��ع 
اللكرتوين لل�رشكة، و�س��تجول حافلة »فكرتك �رشكتك« 

يف حمافظات م�رش ملقابلة رواد الأعمال امل�سرتكني 
ومنحهم فر�س��ة كامل��ة للتقدمي ولعر���ض فكرتهم، 

و�س��يتم اختي��ار املر�س��حني الأف�س��ل للم�س��اركة 
يف برنام��ج م���رشع الأعم��ال النا�س��ئة �رشكتك، 

و�سيح�س��ل املر�س��حون على متويل اأويل ي�سل 
ح�س��ة  مقاب��ل  يف  جني��ه،  األ��ف   500 اإىل 

ترتاوح ب��ني 4 و8 يف املئ��ة يف ال�رشكة«. 
ولفت اإىل اأن »الرنامج �س��يوفر العنا�رش 

الالزم��ة التي يحت��اج اإليها اأي م�رشوع 
وي�س��مل  ويزده��ر،  لينم��و  نا�س��ئ 

ذل��ك اخلدم��ات القانوني��ة والدع��م 
التج��اري والتدري��ب والإ���رشاف، 

وفر�سة الو�سول اإىل م�ستثمرين 
واملكان وترتيبات اأخرى«.

»ميك��ن  مرزب��ان:  واأعل��ن 
امل�س��اركة  �س��خ�ض  اأي 

»فكرت��ك  برنام��ج  يف 
م��ا  وكل  �رشكت��ك« 

فك��رة  اإلي��ه  حتت��اج 
قابل��ة  م���رشوع 

للتطبيق ومبتكرة 
اأو  ملنت��ج 

تتمتع  خدم��ة 
ت  ن��ا مكا باإ

منو عالية، 

وفريق موؤ�س���ض ميلك املهارات الالزمة واملكملة لتحويل فكرتهم اإىل م�رشوع 
مربح«. وراأى اأن »الرنامج ي�س��كل من�س��ة كاملة مل�ساندة ال�سباب يف مراحل 
خمتلفة، وبال�رشاكة مع القطاع اخلا�ض وموؤ�س�س��ات التمويل الدولية«، م�سراً 
اإىل اأن »ال�رشكة �ست�س��اهم مع الأخرى النا�سئة و�ستنفذ برناجمًا تدريبيًا مدته 

اأ�سهر لهذه ال�رشكات«.  4
واأك��د نائب الرئي�ض التنفيذي يف »الهيئة العامة لال�س��تثمار واملناطق احلرة« 
حمم��د عبدالوه��اب اأن »من اأهم مبادئ قانون ال�س��تثمار دع��م الدولة ريادة 
الأعمال وامل�س��اريع ال�سغرة واملتو�سطة«. واأكدت مديرة »الرنامج الإمنائي 
لالأمم املتحدة« يف م�رش راندا اأبو احل�س��ن، اأن »الرنامج يرمي اإىل دعم اأفكار 
م���رش لتحقي��ق اأه��داف التنمية امل�س��تدامة، واحلفاظ على الأجي��ال املقبلة«. 
ولفت��ت اإىل اأن »من �س��من الن�س��اطات املطروحة حاليًا ح�س��انات م�س��اريع 
ال�س��باب والتي لها منظور اجتماعي بناء«. و�س��ددت على اأن »دور امل�س��تثمر 
كب��ر ومهم، ومبادرة »فكرتك �رشكتك« لي�س��ت فقط لدعم ال�س��باب يف حتويل 
اأفكاره��م اإىل م�س��اريع ربحي��ة، بل تركز اأي�س��ًا عل��ى الأث��ر الجتماعي لهذه 

امل�ساريع«.
وق��ال رئي���ض »هرمي�ض« كرمي عو���ض، اإن »املجموعة �ست�س��ارك بهدف دعم 

اأفكار ال�سباب التي ت�ساهم يف تعزيز منو القت�ساد امل�رشي«.
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