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د والعناية الواجبة في الكتابة وتحري الدقة، إال أّن هذه المادة تم كتابتها ألغراض التوضيح في الوقت الذي بذلنا فيه كل الجه: تم كتابة هذه المادة الصحفية من واقع جلسات المؤتمر. وإخالء المسئوليةبيان 
دقة هذه المادة المكتوبة. إّن هذه المادة التحريرية عبارة عن ملخص استرشادي للجلسات الحية وألغراض معلوماتية للوفود المشاركة في مدى تعلق بواإليجاز، وال يتحمل منظمو المؤتمر أية مسئولية فيما ي

   www.euromoneyconferences.comي  ات يورومنمؤتمرلحصول على أذن من المؤتمر، وبالتالي ال يجب توزيعها او االقتباس منها أو استخدامها ألي غرض من األغراض إال بعد ا

 

 
  

  

  المدير التنفيذي لصندوق المشروعات المصري األمريكي -أمل عنان

وماذا  المشروعات المصري األمريكي صندوقريد معرفة المزيد عن نأمل على تشريفك لنا اليوم. شكًرا ريتشارد بانكس: 
كيف مؤسسة"؟ يقوم به من أعمال. هل يمكن أن نعود خطوة للوراء لنتعرف على تلك المؤسسة، وما معنى مصطلح "ال

  هم العاملين بها؟ أتت الفكرة ومن 

ت كان أول التسعينات في التسعينيا. لقد بدأنا عملنا ال يعرفون شيء عن الصندوقمن المتواجدين في القاعة  % 90أمل: 
والخصخصة في دول  فتح األسواق، حيث كان يريد الرئيس جورج دبليو بوش األبمن قام بمبادرة انشاء الصندوق 

اً كبيراً، ولكن نجاحالف فرصة عمل في تلك الدول.  وبالفعل حققت المبادرة  300ا الشرقية، وهو ما ساهم في خلق أوروب
ل الرئيس أوباما مما جعتمثل في خلق فرص جديدة ودعم التنمية في تلك األسواق، الحكومة األمريكية ترؤية كانت 

 الكونجرس هناك بعض التعهدات المالية منر وتونس وكان مبادرات في مصبعض  يستكمل تلك المبادرة، وقام بإطالق
  . طالة بين الشباب خاصة بعد ثورات الربيع العربي. التغلب على مشاكل الباألمريكي من أجل 

  ؟عمله آلياتار.  ما هو مصدر األموال، ومن يقوم بإدارة الصندوق تحديًدا، وما هي ستثمريتشارد: إذن يقوم الصندوق باال

تمويلنا ويستمر نحن مستثمرون على المدى الطويل مع استراتيجيتنا. ف الشركات التي تتوافق أعمالهاالصندوق  دعمأمل: ي
بتوفير رأس المال لتحقيق م ارج من الشركات بسرعة، ونقوختال نسنوات تقريبًا، وهو ما يعني أننا  10لفترات تمتد لـ 

  نب كي يأتوا لالستثمار في مصر. لمستثمرين األجاالنمو، وهو ما يعطي رسائل خارجية ل

الحكومة األمريكية هي المستثمر الرئيسي في الصندوق، ولدينا العديد من األطراف المشاركة في تلك اآلليات مثل 
الكونجرس الـأمريكي وهيئة المعونة األمريكية والبيت األبيض وغيرهم. من ناحية أخرى، ننسق مع الحكومة المصرية 

التنموية للبالد. لدينا أيضاً مجلس إدارة مستقل يضم ممثلين من القطاع الخاص، حيث يضم مجلس جات االحتيافي دعم 
اإلدارية  في مصر تقوم بإدارة األصول واالستشاراتمدراء مصريين وأمريكيين، ولدينا شركة لإلدارة  9اإلدارة  
   والمالية. 

  األموال؟  ريتشارد: ما هي المعايير التي تقومون من خاللها بمنح رؤوس

الصناديق المتنوعة بهدف خلق قيمة سوقية جديدة، المباشر في الشركات أو في الخاص االستثمار أمل: يتم ذلك من خالل 
ً ل س المال، وقمنا بالتعامل مع عدد من جذب مستثمرين آخرين حتى يكون هناك مصادر متنوعة لرأكما نسعى أيضا
للعالم بجدوى االستثمار في مصر، كما نتطلع لتحقيق عوائد مالية  يسكو، حيث نريد بث رسائلسالمستثمرين مثل 

  الشمول المالي وتطوير القطاع الخاص.والمساعدة في خلق المزيد من الوظائف في مصر، ودعم 

  ريتشارد: ما هي طبيعة األعمال التي يستهدف الصندوق تمويلها؟ 

كنا نستثمر في القطاع المالي و 2013 تثمرنا بعد الثورة عامحيث اس ،نحن بدأنا في االستثمار في مصر قبل الجميعأمل: 

قمنا و. ات مصرفيةحساب مواطنين كان لديهمفقط من ال %14في البداية حيث وجدنا أن لدينا فرص كبيرة ووجدنا أن 
ا في استثمرنفوري حيث نشجع غيرنا من أصحاب المشروعات لالستثمار في التكنولوجيا، وأيًضا شركة باالستثمار في 

ثروة كابيتال. القطاع المالي كان القطاع الرئيسي الذي استثمرنا فيه ألن هذا القطاع كان ما يزال في حاجة للمزيد من 
  التنمية. 
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نا بعد اإلصالحات االقتصادية األخيرة وتعويم الجنيه المصري هو قطاع التصدير، وهو القطاع الذي يجب أن تركيزوكان 
ق التنوع القطاعي والسوقي في العديد من المجاالت مثل التصنيع واألسواق المالية مصر عليه من خالل خل ركزت

   وغيرها. 

  ؟الذي تستطيعون تقديمه إلى جانب التمويالتماذا ريتشارد: 

  

  

  

التي نعمل بها، ولدينا  شركاء للشركاتأمل: أعتقد أن الميزة الرئيسية هي أننا لسنا فقط مستثمرين في الشركات ولكننا  
ات المهمة وأيًضا مع السفراء، هذا إلى جانب مساعدة مع اإلدارة حول القرارريق محلي يعمل في السوق، ونتعاون ف

المستثمرين األجانب لالستثمار في مصر. البد أن يأتي المستثمر لمصر حتى يتمكن من التعرف على صورة واضحة عن 
كثير من مدراء الصناديق في م. وجود فريق إداري يفهم طبيعة السوق هذا شيء مهمن األمور الهامة ضرورة والسوق، 

ي ونتيجة لتميزنا المحلي، تشهد محفظة استثماراتنا نمواً كبيراً ف واآلن ينظرون إلى فرص أخرى. ذلك الخارج ال يدركون
  الفترة األخيرة. 

   Egypt Venturesرئيس مجلس إدارة  -شهاب مرزبان

   ؟ عن الشركة وكيف بدأتعامة نظرة طنا فيكتوريا: أع

لوزارة االستثمار والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وعدد من الصناديق  %50شهاب: الشركة مملوكة بنسبة 

ودعم القطاع الخاص،  توفير التمويلمليون جنيه مصري، وتم انشاؤه ل 440العربية األخرى. رأس مال الشركة 
الشركة على األثر االجتماعي  ركزفي عدة مجاالت منها تكنولوجيا المعلومات. في نفس الوقت ت ويستهدف لالستثمار

مشروع فكرتك  األسبوع الماضيأيًضا من خالل التعاون مع هيئة االستثمار في برامج داعمة للنمو االقتصادي. أطلقنا 
، ومتوسط %10مشروع، منهم  1000أكثر من فقط تقدم للمبادرة أيام  5شركتك تحت رعاية وزارة االستثمار، وخالل 

شركات العاملين في اللديه خلفية مالية من من مختلف القطاعات.  لدينا فريق إدارة متكامل  سنة 33 أعمال المشاركين
 .يضم متخصصين من القطاعين العام والخاص لمجلسمستقلة، ويتم تقديم المقترحات  لجنة، لدينا أيضاً الماليةوالمؤسسات 

ركائز أساسية نعمل من خاللها عي التمويل من خالل االستثمار الخاص أو الديون، شبكة داعمة للمشروعات  4نا لدي
الخاصة، ومركز لخدمة المشروعات الناشئة لدعم مفاهيم ريادة األعمال، إطار تشريعي يتضمن القوانين والقرارات 

  المنظمة للعمل. 

  ر؟كيف يتم تفضيل استثمار على آخفيكتوريا: 

في قطاع تعامل مع كل قطاع بشكل مستقل ألننا نريد للشباب أن يقرر تبنى فكرة ما إذا تحدثنا عن هذا البرنامج نحن ن
الحلول القطاعات والبحث عن  طبيعة األفكار الموجودة وال نركز على التكنولوجيا فحسب ولكن نفكر في كلوننظر لمعين 

  يدة واالقتصاد التشاركي. مل جدعي تدعمها التكنولوجيا وخلق فرص الت

  فيكتوريا: ما هي النتائج غير المالية ألعمال الشركة؟ 

  ما هي النتائج الملموسة غير المالية 


