
 

 د.هالة السعید تعلن عن تعیین أیمن محمد سلیمان مدیًرا تنفیذًیا لصندوق مصر السیادي
 د. هالة السعید: اختیار المدیر التنفیذى لصندوق مصر السیادي جاء بعد تشكیل لجنة من أعضاء مجلس إدارة

 الصندوق المستقلین ضمت قامات وخبرات متمیزة للمفاضلة بین المرشحین
 إنشاء صندوق مصر یعد أحد صور الشراكة التنمویة الفاعلة بین الحكومة والقطاع الخاص

 القاهرة فى 3 أكتوبر 2019
 أصدر مجلس إدارة صندوق مصر السیادي عقب اجتماعه أمس برئاسة الدكتورة هالة السعید، وزیرة التخطیط

 والمتابعة واإلصالح اإلدارى ورئیس مجلس إدارة الصندوق غیر تنفیذى، قراًرا بتعیین السید/ أیمن محمد سلیمان
 .مدیًرا تنفیذًیا  للصندوق السیادي "صندوق مصر" لمدة ثالث سنوات اعتباًرا من الیوم 3 أكتوبر 2019

 وأكدت الدكتورة هالة السعید أن اختیار المدیر التنفیذى لصندوق مصر السیادي جاء بعد تشكیل لجنة من أعضاء
 مجلس إدارة الصندوق المستقلین ضمت قامات وخبرات متمیزة للمفاضلة بین المرشحین، حتى صدور قرار
 مجلس إدارة الصندوق الذى یضم نخبة من األعضاء ذوي الخبرة في كل المجاالت المتعلقة بإدارة الصندوق،

 بتعیین السید/ أیمن محمد سلیمان الذى لدیه خبرة تمتد ألكثر من عقدین في االستثمار، حیث إنه قام بإدارة أكثر من
  .٢٠٠ شركة للصناعات المختلفة حول العالم

 وأشارت وزیرة التخطیط إلى أن إنشاء صندوق مصر السیادي یعد أحد صور الشراكة التنمویة الفاعلة بین
 الحكومة والقطاع الخاص، حیث یهدف الصندوق إلى زیادة االستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات

 االستثماریة والصنادیق السیادیة العربیة والدولیة، وتعبئة الموارد وتعظیم االستفادة من إمكانیات وأصول وموارد
 الدولة غیر المستغلة؛ لتعظیم قیمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قویة لتحقیق التنمیة المستدامة التي تراعي مصالح

 .وحقوق األجیال القادمة من خالل زیادة العوائد النقدیة من االستثمار في األصول العامة والخاصة
 وشغل السید/ أیمن محمد سلیمان الحاصل على درجتي الماجستیر في إدارة األعمال الدولیة والتمویل ودرجة
 البكالوریوس في االقتصاد مع تخصص ثانوي في علوم البرمجیات من الجامعة األمریكیة بالقاهرة، منصب

 وهي شركة تستثمر في عدة ،Gemini Holding العضو المنتدب والرئیس التنفیذي لشركة جیمیناي ھولینج
 مجاالت، كما عمل كعضو مجلس إدارة غیر تنفیذي لعدد كبیر ومتنوع من الشركات، واكتسب خالل مسیرته

 المھنیة في مجال بنوك االستثمار وإدارة صنادیق االستثمار المباشر، خبرة واسعة في شتى المجاالت منها
 مختلف القطاعات فى الصناعات التحویلیة واالتصاالت وتطویر البرمجیات والتجارة اإللكترونیة، وصناعة البناء

 .والتطویر العقاري والصناعات الغذائیة
 وترأس قبل انضمامه إلى شركة جیمیناي، فریق التخطیط االستراتیجي لشركة أوراسكوم تیلكوم القابضة

(OTH)، حیث قاد عملیة تطویر استراتیجیة أعمال الشركة، باإلضافة إلى دوره في عملیة استحواذ المجموعة 
 .على شركة ویند اإلیطالیة لالتصاالت في عام ٢٠٠٥

 وعمل سلیمان قبل انضمامه إلى أوراسكوم، في مجال بنوك االستثمار لمدة ست سنوات، وكان آخر منصب شغله
 نائب رئیس المجموعة المالیة ھیرمیس لالستثمارات المباشرة، وأتم خالل تلك المسیرة العدید من عملیات

 االكتتاب العام وعملیات االندماج واالستحواذ وخاصة فى قطاعات التشیید والقطاع المصرفى وقطاعات التصنیع
 .المختلفة

 ومن أهم إنجازات السید/ أیمن محمد سلیمان، المدیر التنفیذى لصندوق مصر وضع استراتیجیة التوسع الدولي
 لشركة أوراسكوم لالتصاالت في عام ٢٠٠٣، ووضع خطة التطویر االستراتیجي والمالي لشركة ویند اإلیطالیة

 لتعظیم قیمة االستثمار وبیعها بعشرة أضعاف التكلفة ما بین ٢٠٠٥ و٢٠١١؛ وإعادة هیكلة إدارة شركة النیل
 للسكر منذ عام ٢٠٠٨ لتصبح من أكبر منتجي السكر في مصر، فضًال عن الحصول على أعلى معدل إنتاج

 للفدان في تاریخ أفریقیا بشهادة معهد البحوث الزراعیة في عام ٢٠١٨، كذلك إعداد دراسة الجدوى وتأسیس أول
 شركة تمویل متناهي الصغر هادفة للربح في مصر عام ٢٠٠٧.. والمساهمة في إتمام عملیة الدمج بین المجموعة

 عام ٢٠٠٢ لخلق أكبر بنك استثمار عربي (CIIC) المالیة هیرمیس وشركة التجاري الدولي لالستثمار المباشر
 في الشرق األوسط؛ باإلضافة إلى وضع استراتیجیة وتأسیس أول بنك رقمي أوروبي لتمویل الشركات المتوسطة،

 وإدارة محفظة استثماریة متعددة المجاالت من الصناعات الغذائیة، الخدمات، الطاقة، التكنولوجیا، الخدمات



 

 البنكیة، التعدین واستخراج الذهب والنحاس، والبنیة التحتیة لإلنترنت والخدمات اإللكترونیة لمدة ١٠ سنوات
 وزیادة قیمتها مع استخدام كل أدوات تأمین مخاطر تقلبات األسواق واألزمات االقتصادیة العالمیة المالئمة لكل

 .قطاع من قطاعات المحفظة
 
 


