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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیتعلق ب

  www.euromoneyconferences.comااتت يیورروومني  مؤتمرلحصولل على أأذذنن من من ااألغرااضض إإال بعد اا االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض
	  

 
 

  2017سبتمبر  19 االثانيااليیومم 
 ااالستثمارر في االشركاتت االناشئة وورروواادد ااألعماللاالجلسة: 
 هھھھل في مصر عددد كافف من رروواادد ااألعمالل؟ كيیف يیمكن تشجيیعهھم؟  •
 ما هھھھي االقطاعاتت وواالمناططق االتي يیمكنهھا تحقيیق ططفرةة حقيیقيیة في رريیاددةة ااألعمالل في مصر؟  •
اائل ووهھھھل االنظامم االتشريیعي يیحتاجج لتغيیيیرااتت؟ ووكيیف ااالستثمارر في االمشرووعاتت االناشئة٬، ما هھھھي االبد  •

 يیمكن ااتاحة االمزيید من ررؤؤووسس ااألمواالل لهھذاا االقطاعع؟
كيیف يیمكن للمشرووعاتت االناشئة تحقيیق االنمو في االسوقق االمصريي؟ ووهھھھل يیمكن أأنن تكونن هھھھذهه   •

 االمشرووعاتت منافسة على االمستوىى االعالمي؟
االمؤسساتت االرسميیة االرئيیسيیة وواالمانحيین وواالمموليین في ما هھھھو ددوورر صانعي االسيیاسيیاتت وواالمشرعيین   •

 وومؤسساتت االمجتمع االمدني؟
 كيیف يیمكن للمستثمريین االتخاررجج من االسوقق؟ ووكيیف يیمكنهھم إإددااررةة االمخاططر في بيیئة غيیر ووااضحة؟  •

 االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا٬، مؤتمرااتت يیورروومونيعامم منطقة فيیكتورريیا بيین٬، مديیر  يیديیر االجلسة:
 االمتحدثونن: 

 Sawari Ventures and Greek Campusيیس مجلس إإددااررةة وواائل أأميین٬، مؤسس ووررئ  •
 Egypt Ventureعمروو االعبد٬، االعضو االمنتدبب٬،   •
 ٬Rise Up Summit، االمديیر االتنفيیذيي عبد االرحمن شرااررةة  •
 فرصنا)  –(ووظظف   Bashar Softأأميیر شريیف٬، االمؤسس وواالرئيیس االتنفيیذيي لشركة   •

 
 ملخص االجلسة: 

لرريیادديیة  حتى  نستططيیع  أأنن  نجابهھ  االتحدديیاتت  ووهھھھنا  البدد  أأنن  نسألل  عنن  االتعليیمم  وواالصحة  هھھھلل  لدديینا  عدددد  كافي  منن  االمشررووعاتت  اا  -1
وواالنقلل  في  كلل  االقططاعاتت  االمختلفة  نجدد  أأنن  هھھھناكك  تحدديیاتت  كما  تجدد  االفررصص٬،  بددالً  منن  اانتظظارر  االحكوومة  في  في  تقدديیمم  االحلوولل  ال  

جابة  االثانيیة  ما  هھھھوو  ررأأسس  االمالل  االمتاحح  االمططلووبب  يیووجدد  إإال  للرريیادديیيینن  أأنن  يیقووموواا  بهھذذاا  االددوورر  لمجابهھة  االتحدديیاتت  ااالقتصادديیاةة  ااإل
الرريیادديیة  أأنن  يیقووموواا  بمجابهھة  االتحدديیاتت  لدديینا  أأصحابب  مشررووعاتت  قيیادديیة  ووهھھھناكك  فررصص  االحتى  يیستططيیع  أأصحابب  االمشررووعاتت  

لكنن  ررأأسس  االمالل  غيیرر  متووفرر  في  شكلل  أأسهھمم.  هھھھذذاا  كانن  مووضووعع  تمم  مناقشتهھ  في  االمؤؤتمرر  االعامم  االماضي  أأعتقدد  أأننا  في  ااالتجاهه  
  صحيیح  عنددما  ننظظرر  إإلى  معددلل  أأصحابب  االمشررووعاتت  وواالتموويیرر  مقاررنة  بالسعوودديیة  وولبنانن  ووغيیررهھھھا  نجدد  نفسنا  متأخرريینن.اال

  هھھھلل  توواافقق  اانن  االمشكلة  اافتقارر  ررأأسس  االمالل

 فرصنا)  –(ووظظف   Bashar Softأأميیر شريیف٬، االمؤسس وواالرئيیس االتنفيیذيي لشركة   •
  

ادديیة  هھھھناكك  أأعدداادد  كبيیررةة  لهھا  أأفكارر  وولكنن  االتحدديیاتت  كبيیررةة  أأوو  االعوواائقق  ططبعًا  هھھھناكك  فعالً  عدددد  كبيیرر  منن  أأصحابب  االمشررووعاتت  االرريی
  كثيیررةة  ووعدددد  االذذيینن  يینجحوونن  قليیلل  جدداًا  بسببب  قلة  االتموويیلل  خاصة  في  بدداايیة  االمررحلة  ووأأيیًضا  هھھھناكك  فجووااتت.

  دديیثة  هھھھلل  أأنتظظمم  تعملوونن  على  سدد  االفجووةة؟اانتمم  منظظمة  ح

  

  

  

  

 Egypt Ventureعمروو االعبد٬، االعضو االمنتدبب٬،   •
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  االتموويیليیة  فقطط  فقطط  أأرريیدد  أأنن  أأعلقق  على  اافتقارر  ررأأسس  االمالل  هھھھناكك  اافتقارر  لررأأسس  االمالل  االززكي  نحنن  ال   نعملل  على  غلقق  االفجووةة
االذذيي  يیستططيیع  أأنن  يیددعمم  االمشررووعع  في  مررااحلهھ  ااألووليیة  نحاوولل  أأنن  نددعمم  ررأأسس  االمالل  االمخاططرر  ووخاصة  في  االمررااحلل  االتي  تحتاجج  

  نن  نغلقق  بعضض  االفجووااتت.إإلى  إإسررااعع  ووأأيیًضا  ننظظرر  إإلى  ااألثرر  ااالجتماعي  نحاوولل  أأ

  ماذذاا  تعتقدد  البدد  أأنن  نفعلل  منن  أأجلل  تشجيیع  االناسس  لتططررحح  أأفكاررهھھھا  ماذذاا  تررىى  أأنهھ  البدد  أأنن  نفعلهھ  كأوولوويیة؟  -

 ٬Rise Up Summit، االمديیر االتنفيیذيي عبد االرحمن شرااررةة  •
  

ي  االتفكيیرر  في  االمشررووعع  هھھھناكك  عدددد  كبيیرر  منن  االناسس  لدديیهھا  ااستعدداادد  للمخاططررةة  بالفعلل  نررىى  االناسس  تغاددرر  االجامعاتت  تتخررجج  لتبددأأ  ف
االمسألة  تتعلقق  باالستثمارر  االمووااهھھھبب  االبنيیة  االتحتيیة  فهھي  تستططيیع  أأنن  تساعدد  منن  إإسررااعع  ووتيیررةة  االمشررووعاتت  لمم  ننظظرر  إإلى  االبيیئة  

  وواالمجاالتت  االمختلفة  كلما  كانتت  االبيیئة  محفززةة  كلما  كانن  هھھھذذاا  عاملل  مساعدد.

  بيینن  بيیئاتت  مختلفة  ااقتصادديیة؟  ننأأنن  هھھھلل  لكك  أأنن  تقاررلل  كثيیررةة  هھھھلل  تجدد  كنا  هھھھناكك  مؤؤتمرر  في  لبنانن  أأحيیانا  ررأأسس  االما  -

 Sawari Ventures and Greek Campusوواائل أأميین٬، مؤسس ووررئيیس مجلس إإددااررةة   •
  

أأعتقدد  أأنن  أأكثرر  نقططة  مثيیررةة  في  مباددررةة  لبنانن  ددررااسة  حالة  منن  أأجلل  إإيیجادد  االفجووااتت  ووما  هھھھوو  ررأأسس  االمالل  االمنخفضض  االمططلووبب  
أأنهھا  ضعفف  عشرر  مررااتت  ررأأسس  االمالل  االمتووفرر  لددىى  مصرر  بحسبب  لكلل  فرردد٬،  في    عنددما  تنظظرر  إإلى  ااألررقامم  حسبب  كلل  فرردد  فتجدد

هھھھذذهه  االمستوويیاتت  تستططعي  أأنن  تبددأأ  أأنن  تررىى  بووااددرر  االتضخمم  وواالددررسس  االمستفادد  أأننا  نستططيیع  البدد  أأنن  تضاعفف  ررأأسس  االمالل  .....  
حتى  تحدددد  مستووىى    حتى  تبددأأ  منن  ررؤؤيیة  االتضخمم  هھھھناكك  مباددررااتت  مختلفة  أأعتقدد  أأنن  االمنططقة  تستططيیع  أأنن  تستفيیدد  %50بنسبة  

  ررأأسس  االمالل  االمخاططرر  االمططلووبب  قبلل  أأنن  تبددأأ  أأنن  تررىى  بووااددرر  االتضخمم.

  قططاعاتت  االمناسبة  للمشررووعاتت  لدديینا؟ما  هھھھي  االقططاعاتت  وواالمجاالتت  االتي  تستثمرر  فيیهھا  ما  هھھھي  اال  -

 Egypt Ventureعمروو االعبد٬، االعضو االمنتدبب٬،   •
  

  فيی   االرريیادديیة   االمشررووعاتت   لبددء   مناسبة   االقططاعاتت   كلل   أأنن   بعضض  أأعتقدد   هھھھناكك   االمتاحة   وواالفررصص   االتكنوولووجيیا   ناحيیة   منن هھا
  تنظظيیمم  عالي  ااالُثرر  ااالجتماعي     نظظررتت  ألصحابب  االحساباتت  االبنكيیة  في  مصرر  فتجدد  أأنن  بعضض  االقططاعاتت  بهھا االقططاعاتت  فإذذاا

  أأيیًضا  قططاعع  ننظظرر  إإلى  جميیع  االفررصص  هھھھناكك  فررصص  متاحة  في  .......  لبناء  شرركاتت  كبيیررةة.

  تت  االرريیادديیة  في  االززررااعة  مثال ً ئفف٬،  هھھھلل  يیُمكنن  أأنن  نجدد  االمشررووعارربما  ما  تحتاجهھ  مصرر  هھھھي  االووظظا  -

عليینا  أأنن  نووفرر  بيیئة  تسمع  للشرركاتت  أأنن  تززددهھھھرر  فيیهھا  بناء  االشرركاتت  االكبيیررةة  سووااء  في  االتكنوولووجيیا  أأوو  االززررااعة  عليینا  أأنن  نفررقق  
هھھھررةة  لكننا  نرريیدد  أأنن  نكوونن  بيینن  ططبيیعة  االووظظائفف  االقططاعاتت  االتقليیدديیة  كالنسيیج  هھھھناكك  عدددد  كبيیرر  منن  االووظظائفف  لكنن  لعمالة  غيیرر  ما

  جززء  منن  االتكنوولووجيیا  االتي  يیتمم  تططوويیررهھھھا  ووليیسس  فقطط  على  االووظظائفف  االتي  ال  تحتاجج  إإلى  مهھاررةة  كبيیررةة  ووبالتالي  ررووااتبهھا  ضعيیفة.

  ررأأسس  االمالل؟عووددةة  لالستثمارر  وواالمشررووعاتت  االحدديیثة  هھھھلل  البدد  منن  تغيیيیرر  االبيیئة  االتشرريیعيیة  ووكيیفف  نستططيیع  أأنن  نووفرر  مززيیدد  منن    -

 Egypt Ventureلعضو االمنتدبب٬، عمروو االعبد٬، اا  •
  

ططبعًا  البدد  منن  االتغيیيیررااتت  ووهھھھذذاا  ما  تعملل  عليیهھ  االحكوومة  بعدد  إإصدداارر  االقانوونن  االجدديیدد  االخاصص  باالستثمارر  ووططلبنا  هھھھذذهه  االنوودد  منذذ  
فتررةة  نحاوولة  تلبيیة  ااالحتيیاجاتت  االتي  تحتاجهھا  االمشررووعاتت  االجدديیددةة  إلددررااكك  أأنن  ااصحابب  االمشررووعاتت  البدد  أأنن  يیبنوو  االكثيیرر  ووكنا  

  زز  على  االمستثمرريینن  ااألجانبب  وواالشرركاتت  االكبيیررةة  في  االماضي٬،  نتخذذ  خططووااتت  صغيیررةة.نررك

  

  

 فرصنا)  –(ووظظف   Bashar Softأأميیر شريیف٬، االمؤسس وواالرئيیس االتنفيیذيي لشركة   •
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  هھھھناكك       االحلل  ااألفضلل  هھھھوو  االترركيیزز  على  االتكنوولووجيیا أأوودد  أأنن  أأعلقق  على  سؤؤاالل  سابقق  ال  يیجبب  أأنن  نفكرر  في  االقططاعاتت  بعيینهھا
  وولكنهھا  االبررمجيیا   وواالمجالل   االقططاعع   عنن   بغضض  االنظظرر   بالبررمجيیاتت   تتأثرر   االقططاعاتت   كلل   جدديیددةة   مختلفة   صناعاتت   ووهھھھناكك تت

  تستخددمم  االبررمجيیاتت  ووتقوومم  بأعمالهھا  بططرريیقة  فعالة.

 Egypt Ventureعمروو االعبد٬، االعضو االمنتدبب٬،   •
  

  يی   أأنن   البدد   االتعليیمم   أأيیًضا   االووززااررااتت  وولكنن   إإلى  مناخخ  سيیاساتت  تشرريیعاتت  ليیستت  فقطط   أأصحابب  مشررووعاتت  نحتاجج   االتعليیمم ننتج
  رريیادديیة  مستقليیة  فعلى  مستووىى  االجامعة  مثال ً هھھھناكك  عدددد  كبيیرر  منن  االخرريیحيینن  منن  االممكنن  أأنن  يیكوونن  بيینهھمم  أأصحابب  مشررووعاتت.

  رريیاددةة.؟االهھھھلل  تستططيیع  أأنن  تأخذذ  ددررووسس  مثال ً في    

إلعالمم  أأيیًضا  يیستططيیع  أأنن  يیلعبب  تستططيیع  أأنن  تتعلمم  ااألسسس  وواالمباددئئ  االخاصة  بالرريیاددةة  لكنن  في  االنهھايیة  االقرراارر  يیعوودد  للشخصص  اا
  االناسس  إإلى  مجالل     ممكنن  أأنن  يیددفع   باقتصاددااتت  أأخررىى  االتعليیمم   مقاررنة   االيیابانن  يیتحرركك  ببططء   ااقتصادد   االناسس  ... ددوورر  في  إإلهھامم

  االرريیاددةة  االمصرريیيینن  بططبعهھمم  يیميیلوونن  إإلى  االرريیاددةة  مع  بيیئة  مناسبة  يیستططيیع  أأنن  نحفذذهھھھمم.

هھھھناكك  هھھھيیئة  ووااحددةة  تكوونن  مسئوولة  عنن  خلقق  وورربطط  وواالسيیططررةة  على  كنا  نتحددثث  عنن  مؤؤسسة  تددعمم  االمشررووعاتت  االصغيیررةة  هھھھلل  
  االمناخخ  بشكلل  أأوو  مررااقبة؟

 Sawari Ventures and Greek Campusوواائل أأميین٬، مؤسس ووررئيیس مجلس إإددااررةة   •
  

  أأعتقدد  أأنهھا  فكررةة  جاذذبة  أأنن  نحاوولل  أأنن  نفكرر  في  هھھھيیئة  ووااحددةة  تقددمم  االحلوولل  تتعاملل  مع  كلل  االمووضووعاتت  فف  يیالنهھايیة  االرريیاددةة  بيیئة  .
أأوو  مناخخ  تتأثرر  بعناصرر  مختلفة  مثالً  االتشرريیعاتت  وواالسيیاساتت  وواالقططاعع  االخاصص  وواايیًضا  االقططاعع  االعامم  لذذاا  صعبب  أأنن  تقوومم  بتقليیددهه  
كما  هھھھوو  االحالل  مثالً  حسبب  نماذذجج  سيیليیكوونن  فالي  هھھھي  منظظوومة  شدديیددةة  االتعقيیدد  تؤؤثرر  فيیهھا  عووااملل  مختلفة  كثيیررةة  ووأأعتقدد  أأنن  االددعمم  

  أأنن  يیكوونن  أأساسس  االتف   هھھھيیئة  أأوو  ووكالة  للمشررووعاتت  البدد   أأنن  ليیسس  منن  االذذيینن  يیددعموونن  فكررةة   منن  أأنصارر  فكررةة كيیرر  االحكوومي  أأنا
  ووااحددةة.

 فرصنا)  –(ووظظف   Bashar Softأأميیر شريیف٬، االمؤسس وواالرئيیس االتنفيیذيي لشركة   •
  

  االمشاكلل       ررغمم   االنجاحح   حوولل   حدديیثث   ووهھھھناكك   االمشررووعاتت   إإقامة   تسهھيیلل   عنن   نتحددثث   االمشررووعاتت   بددء   عنن   نتحددثث عنددما
االخاصة  بررأأسس  االمالل  فنجدد  أأنن  في  سيیليیكوونن  فالي  االتي  تووفرر  أأفضلل  االمناخاتت  نسبة  نجاحاتت  االمشررووعاتت  االجدديیددةة  ليیستت  كبيیررةة  

نشاء  ااألعمالل  لكنن  االمددةة  االتي  يیستمرر  بهھا  ااألعمالل  ..  مصرر  بهھا  لووبة  إلاالمشكلة  ليیستت  في  االفتررةة  االمطط  ...    %10دداائًما  هھھھناكك  
مشاكلل  ...  االكررووتت  ااالئتمانيیة  صعبة  لدديینا  مشاكلل  كثيیررةة  في  هھھھذذاا  االمجالل  ووكلل  شرركاتت  االتكنوولووجيیا  تعتمدد  كثيیرًراا  على  مثلل  هھھھذذهه  

  االشرركاتت  إإلى  شرركاتت   تلجأ   ما   أأموورر  معقددةة  في  مصرر  عاددةة   االضرراائبب  وواالتأميیناتت  كلهھا أأخررىى  تتوولى  أأموورر    ااألشيیاء  ووأأيیُضا
  االموواارردد  االبشرريیة  حتى  تتفاددىى  االبيیررووقررااططيیة٬،  

  لدديینا  شخصص  مصررفي  هھھھلل  لكك  أأنن  تعلقق  عنن  صعووبة  ااألعمالل  االبنكيیة  االمصررفيیة.  -

  تططبيیقاتت  لألووناليینن  قوويیة  بشكلل  عامم  أأؤؤكدد  أأنن  أأغلبيیة  االبنووكك  مهھتمة   ليیسس  منن  االمنصفف  نتحددثث  في  االعموومم  هھھھناكك  بنووكك  لدديیهھا
  لدديیهھا  وواالخددماتت  االمقددمة  هھھھذذاا  تووجهھ  قوويي.بتططوويیرر  ووررقمنة  ااإلجررااءااتت  

  لدديینا  أأرربع  حساباتت  بنووكك  مختلفة  ألنن  مفيیشش  بنكك  يیستططيیع  االتعاملل  مع  ططلباتنا  هھھھناكك  بنكك  ووااحدد  فقطط  في  مصرر     HSBCحاليیًا
  لدديیهھ  تططبيیقاتت  قوويیة  قمنا  بغلقق  حساباتنا  ااألووناليینن  بانكيینج  في  مصرر  صعبب  بالنسبة  للمشررووعاتت  االصغيیررةة  وواالمتووسططة  

  

  

  

مثالً  في  االوواليیاتت  االمتحددةة  عنددما  تقوومم  بإنشاء  شرركة  فالمددفووعاتت  سهھلة  جدداًا  أأوو  االررووااتبب  ددفعهھا  يیتمم  بيیسرر  شدديیدد  وولكنن    االمقصوودد
  لدديینا  االمسألة  تكوونن  معقددةة  تسلمم  لشرركاتت  متخصصة  لدديینا  تحدديیاتت  كبيیررةة  مع  االبنووكك  أأستططيیع  االتحددثث  عنهھا.
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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیتعلق ب

  www.euromoneyconferences.comااتت يیورروومني  مؤتمرلحصولل على أأذذنن من من ااألغرااضض إإال بعد اا االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض
	  

اتت  عددمم  ووجوودد  تسوويیقق  في  بلدد  ال  تتخذذ  ال  تتعاملل  كثيیرًراا  سس:  تعليیقق  ووليیسس  سؤؤاالل  منن  بيینن  االنقاطط  االمهھمة  ووهھھھي  تحدديي  للمشررووع
  في     نفكرر   أأنن ........     في   حددثث   كما   ووأأقتررحح   مثالً   حتى   االنظظامم   في   االسووقيیة   االرروواابطط   تووجدد   ال ...     االفررعيیة   االتعاقددااتت في

  حتى  نتفاددىى  أأنن  يیفلسس     وواالعمالء   أأووالً   على  االنموو   كنووعع  منن  االمساعددةة   االتووفيیقق  بيینن  جهھاتت  مختلفة منن    %90إإبتكاررااتت  أأوو
  االمشررووعاتت  االجدديیددةة.

  هھھھلل  يیجبب  أأنن  نهھتمم  بمررااكزز  ااالبتكارر  بددااخلل  هھھھذذهه  االمناططقق  االجدديیددةة؟  -

 ٬Rise Up Summit، االمديیر االتنفيیذيي عبد االرحمن شرااررةة  •
  

هھھھوو  االمثالل  في  مصرر  هھھھي  أأكبرر  االمررااكزز  في  االشررقق  ااألووسطط  للشرركاتت  االجدديیددةة  ووالبدد  االعملل  على    أأعتقدد  أأنن  االجرريیكك  كامبسس
ررةة  منن  ااألهھھھميیة  حيیثث  أأنهھا  جميیعًا  في  منططقة  جغرراافيیة  متقارربة  أأعتقدد  أأنن  ااستررااتيیجيیة  ووضع  كلل  االناسس  في  االرربطط  ليیسس  بهھذذاا  االقدد

  تعاوونن  جيیدد  هھھھناكك  ثقة  انن  وواامك   مناخخ  فيیهھا   بالنسبة  مصرر  لدديیهھا   أأما   في  محافظظاتت  مختلفة٬، حدد  حتى  نبني  نستططيیع  أأنن  نكررررةة
  يیئة  نحنن  كمناخخ  نعملل  بشكلل  جيیدد  عليینا  أأنن  نززيیدد  معاررفنا  عاليیة  ما  بيینن  االحكوومة  ووااإلعالمم  ووهھھھكذذاا  أأما  بخصووصص  االنقططة  حوولل  االهھ

  

  ةتعملل  منن  أأعلى  ألسفلل  ووتملي  االسيیاسحوولل  ما  نفعلهھ  قبلل  االتعمقق  أأوو  نعمقق  عالقاتنا  بددالً  ووهھھھذذاا  أأفضلل  منن  أأنن  يیكوونن  هھھھناكك  هھھھيیئة  
للحكوومة  أأعتقدد    ال  بدد  أأنن  يیكوونن  هھھھناكك  منابرر  رربما  ووثيیقة  سنوويیة  تصددرر  للجمهھوورر  حوولل  االررؤؤيیة  االعامة  ووخاررططة  االططرريیقق  نقددمهھا

أأننا  منن  ااألسهھلل  أأنن  نقوومم  بالعملل  بشكلل  عضوويي  للمددنيیيینن  وواالسيیاسيیيینن  كلل  جهھة  لهھا  جهھة  أأنن  تقوومم  بهھ  وولكنن  ذذااتيیًا.  أأنا  أأقصدد  أأنن  
  البدد  أأنن  تكوونن  هھھھناكك  ااستررااتيیجيیة  نتحددثث  حوولهھا  مع  االحكوومة  ددوونن  سيیططررتهھا.

  أأكبرر  ووثمم  تددخلل  في  االمجالل  االددوولي؟  هھھھلل  تستططيیع  أأنن  تنتقلل  لتكوونن  شرركاتت  -

 فرصنا)  –(ووظظف   Bashar Softأأميیر شريیف٬، االمؤسس وواالرئيیس االتنفيیذيي لشركة   •
  

أأعتقدد  أأنن  هھھھناكك  إإمكانيیة  لعملل  ذذلكك  ووجددنا  أأمثلة  متكررررةة  مشررووعاتت  صغيیررةة  ووصلتت  إإلى  االعالميیة  بتططبيیقاتت  ماززلنا  نرركزز  على  
  قددررةة   نتنافسس  مع  العبيینن  عالميیيینن  في  مصرر  أأعتقدد  أأنن  االمشررووعاتت  االمصرريیة  لدديیهھا االتنافسس  االددوولي  خاصة  بعدد    مصرر  لكننا
     أأيیًضا   االمووااهھھھبب   منن   قددرر   هھھھناكك   أأعتقدد   االتعليیميیة   بالمنظظوومة   االخاصة   بعضض  االمشاكلل   هھھھذذهه  .االتعوويیمم....   كلل   مع   االمالل ررأأسس

  كانن  االووقتت  صعبب  كنا  نغلطط  كثيیرًراا  لكنن  في  نقططة  ما  جاهھھھززيینن  لالستثمارر  ااألجنبي    2012االعووااملل  هھھھناكك  إإمكانيیاتت  كبيیررةة  في  

 Egypt Ventureمنتدبب٬، عمروو االعبد٬، االعضو اال  •

  عليیهھمم  ااألضووااء٬،  عليینا  أأنن  نسلططجهھھھذذهه  االقصصص    

  يیرركزز  على  هھھھذذهه  االقصصص؟هھھھلل  ااإلعالمم  

 ٬Rise Up Summit، االمديیر االتنفيیذيي عبد االرحمن شرااررةة  •
  البدد  أأنن  يیكوونن  على  قمة  أأوولوويیاتت       لميیسس  االحدديیدديي  يیقووموونن  يیقووموونن  بالنصح  للشبابب  هھھھذذاا   ثالثث  قنووااتت  تليیفززيیوونيیة  مثالً لدديینا

  االشرركاتت  أأنن    صانعي   هھھھذذهه   نساعدد   ااقتررااحاتي  اانن   يیتابع   أأنن   البدد   أأيیًضا   وولإلعالمم   وونحتفي  بهھ   نددعمهھ   أأنن   البدد االسيیاساتت  هھھھذذاا
  ووكانوواا     قصصص  ملهھمة   كانتت  لهھمم   هھھھؤؤالء   ووكيیفف  أأنن   االتقليیدديیة   ترركتت  ووظظائفهھا   مثالصص  قصصص  االناسس  االتي تعررضض  قصتهھا

  مصرريینن  على  إإنجاحح  أأعمالهھمم  هھھھذذاا  أأعتقدد  أأنن  هھھھناكك  قصصص  كبيیررةة.

  

  

  

  

 فرصنا)  –(ووظظف   Bashar Softر شريیف٬، االمؤسس وواالرئيیس االتنفيیذيي لشركة أأميی  •
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د وواالعنايیة االوااجبة في االكتابة ووتحريي االدقة٬، إإال أأنّن هھھھذهه االماددةة تم كتابتهھا ألغرااضض االتوضيیح في االوقت االذيي بذلنا فيیهھ كل االجهھ: تم كتابة هھھھذهه االماددةة االصحفيیة من ووااقع جلساتت االمؤتمر. ووإإخالء االمسئوليیةبيیانن 
ددقة هھھھذهه االماددةة االمكتوبة. إإنّن هھھھذهه االماددةة االتحريیريیة عباررةة عن ملخص ااسترشادديي للجلساتت االحيیة ووألغرااضض معلوماتيیة للوفودد االمشارركة في مدىى ووااإليیجازز٬، ووال يیتحمل منظمو االمؤتمر أأيیة مسئوليیة فيیما يیتعلق ب

  www.euromoneyconferences.comااتت يیورروومني  مؤتمرلحصولل على أأذذنن من من ااألغرااضض إإال بعد اا االمؤتمر٬، ووبالتالي ال يیجب توززيیعهھا ااوو ااالقتباسس منهھا أأوو ااستخداامهھا أليي غرضض
	  

  ااستعررااضض  قصتي  في  ااإلذذااعة  سووىى  مررتيینن  يیجبب  أأنن  نرركزز  على     فررصة   أأجدد   وولمم   شارركتت  في  مشررووعع  جدديیدد   شخصيیًا أأنا
  أأكبرر  االشرركاتت  وو   االقددمم٬،   وواالرريیاضة  ووكررةة   ال  يیرركزز  إإال  على  االتررفيیهھ   وواالمتووسططة  ااإلعالمم   يیخصص  االمشررووعاتت  االصغيیررةة فيیما

  ااألجيیالل     تددفع   أأنن   االناسس  عليیهھا   فكلل   االتكنوولووجيیا   في   االمستقبلل   االمستقبلل   هھھھوو   هھھھذذاا   كميیكررووسووفتت  ووفيیسبووكك   االسووقيیة االحصة
ترريیليیوونن  ددووالرر  ووقيیمتهھا  ال    3االجدديیددةة  منن  االمووااهھھھبب  بالنسبة  للشرركاتت  االخمسس  االتي  ذذكررتهھا  حصتهھا  االسووقيیة  االمجمعة  أأكثرر  منن  

يیمة  االمتررااكمة  البدد  أأنن  ننظظرر  إإليیهھ  ااحيیثث  أأنهھا  قامتت  بخبررااتت  لمم  يیكنن  لهھا  سابقة٬،  نرريیدد  أأنن  نبيینن  تقاسس  فقطط  باألموواالل  كلنن  أأيیًضا  بالق
  عليیناسيءمة  ااإلخفاقق  ماززاالتت  االثقافة  االمصرريیة  تنظظرريي  إإلى  ااإلخفاقق  على  إإنهھ  شيء  صخ  أأوو  ررحلة  االنجاحح  أأما  بالنسبة  لوواالتارريی

لناسس  تخشي  ااإلخفاقق  .......  ااإلعالمم  عليیهھ  ددوورر  مهھمم  أأنن  نرركزز  بددء  االمشررووعع  يیعططي  لصاحبهھ  فكررةة  سووااء  نجح  أأوو  ال  ما  ذذاالل  اا
لتحدديیدد  أأوو  تفرريیقق  بيینن  ااألنووااعع  االمختلفة  منن  االمشررووعاتت  ال  يیجبب  أأنن  االمقاررنة  بيینن  شيیئيینن  مختلفيینن  االصغيیرر  ممكنن  أأنن  يیكوونن  

  تقليیدديي  نحنن  فقطط  نووصفف  االحجمم  أأما  االمشررووعاتت  االرريیادديیة  صاحبة  ااألفكارر  االجدديیددةة.

ةة  تددخلل  في  أأسووااقق  متناميیة  هھھھلل  لكك  أأنن  تقوولل  لنا  هھھھلل  هھھھناكك  شرركاتت  ذذااتت  ططابع  جدديیدد  هھھھناكك  شرركاتت  مشررووعاتت  رريیادديیة  كثيیرر
  غيیرر  مووجوودد  قبلل  ذذلكك  ؟
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نن  آآخرر  أأرريیدد  أأنن  أأقللل  منن  شأنن  مشررووعع  أأوو  آآخرر  تصوويیرر  االفكررةة  في  مصرر  أأوو  مكا  نن  كلل  االمشررووعاتت  لهھا  مميیززااتهھا  ووالأأعتقدد  أأ
ااوو  في  االمنططقة  مع  ووجوودد  االمشاكلل  االثقافيیة  االمووجووددةة  قدد  يیجعلل  قدد  تبددوو  تجعلل  منن  نفسس  االمشررووعع  مشررووعع  مختلفف  يیعني  لكننا  

جمعيیة  ززيي  تسليیفف  أأموواالل  هھھھي  نجدد  أأنن  هھھھناكك  حلوولل  فرريیددةة  منن  نووعهھا  تعالج  مشاكلل  فرريیددةة  منن  نووعهھا.  هھھھناكك  شرركة  مووني  فيیلوورر  
  االشرر   بالثقافة   خاصة   ووهھھھي  حاجة   نظظررتت  بددوونن  فوواايیدد   إإذذاا .     ووااألمرريیكيیة   في  االثقافاتت  ااألجنبيیة   لنن  نجددهھھھا   ووأأفكارر قق  أأووسططيیة

  عاتت  لهھا  مميیززااتهھا.ألنووااعع  أأخررىى  أأوو  نشاططاتت  نجدد  كمشررووعع  سووقق  يیعملل  بنماذذجج  مختلفة  عنن  أأماززوونن  أأعتقدد  أأنن  كلل  االمشرروو

  

	  


