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 أفانز منارة لالستثمار المباشر " شركة االستثمار " يطلق المصريالبنك االهلي 

 

شركة االستثمار" أفانز منارة لالستثمار المباشر " كأول  طالقإ عن المصرياالهلي  أعلن البنك

 FUNDتهدف الي االستثمار في الصناديق الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  شركة

OF FUNDS،  السويس وبنك قناةوالبنك األهلي المتحد  القاهرةبنك مصر و بنكمع بالمشاركة 

مجموعة أفانز و القابضة للتأمين وشركة مصر إيجيبت بنك والتجاري وفا والمصرف المتحد

لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع  المصري المركزي البنكفي إطار توجيهات  كابيتال

   .االقتصاد

 قيادات البنكعدد من ورؤساء البنوك المشاركة شركة االستثمار الجديدة  إطالقحيث حضر 

 المصرفي. والقطاعالمركزي 

االستثمار، إضافة الى كونها  ستهدف االستثمار في صناديقتفي مصر  شركةافانز منارة اول تعد 

بشأن  2021فبراير اول تطبيق على ارض الواقع لقرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في 

 Fund ofالصناديق ) فياضافة مساهمات البنوك في رؤوس اموال صناديق االستثمار 

Funds اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ( والشركات المستهدفة لالستثمار في رؤوس

٪ المقررة من إجمالي محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك الموجهة الى ٢٥ضمن نسبة ال 

 الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

عن اعتزازه عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك األهلي المصري هشام أعرب  اإلطاروفي هذا 

ك األهلي المصري والبنوك المشاركة والمؤسسات المالية األخرى بالتعاون المثمر بين البن

والذي والذي يعكس دور القطاع المصرفي في دعم االقتصاد المصري وخطط التنمية في الدولة 

في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد  البنك المركزي رؤيةتنفيذًا ليأتي 

 تصادي المحركات الرئيسية لعجلة النمو االق

تأثيرها لالمصري  ضمن استراتيجية البنك األهلي يأتيطالق هذه الشركة أن إ عكاشه واضاف 

تنمية التي تستهدف  2030تدعم رؤية مصر عمل جديدة ، تج المحلى وخلق فرص الناعلى 

ن ، موضحا أمن خالل تمويل واستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة  القطاعهذا وتنشيط 

حيث وصل قيمة االغالق ، جنيه مليار  2إجمالي استثمارات الشركة المستهدفة تصل الى نحو 



ن البنك األهلي المصري الي أ، مشيرا جنيه مليون  905 لرأس مال الشركة المصدر الي األول

شارك بنك بينما أكبر حصة مساهمة ك جنيه وذلكمليون  300بقيمة هذا االغالق في  يشارك

بنك قناة السويس و شركة مصر القابضة للتأمين والبنك األهلي المتحد  وبنك القاهرة مصر و

التجاري وفا و مليون جم 50المصرف المتحد بقيمة شارك  و جنيه لكل منهم مليون  100بقيمة 

 جنيه . مليون 10باإلضافة الى مجموعة أفانز كابيتال بقيمة جنيه مليون  45بقيمة  إيجيبت بنك

الجديدة شركة االستثمار  أن ايجيبت كابيتالأفانز  هاني اسعد رئيس استثمارومن جانبه أوضح 

الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير تمويل  االستثماراتالى زيادة  تهدف

تتيح التمويل الالزم  المساهمة في صناديق استثمار من خاللشركات الالزم لتلك الرأس المال 

 اتباع أفضلوكذا  المشروعات،عن طريق المساهمة المباشرة في تلك  المشروعات أولتلك 

جتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة في تلك ال سعيا دارة الصناديق في مصرالممارسات في إ

أهمية في تحقيق النمو  الصناديق بهدف دعم نشاط هذا القطاع من الشركات لما يمثله من

 االقتصادي.

" كمدير لشركة االستثمار وهي  ايجيبتأفانز كابيتال  شركة " تم اختيارانه تجدر اإلشارة الي 

 " -شركة تابعة إلحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق االستثمار 

والتي تباشر ادارة صناديق رأس المال المباشر ورأس المال المخاطر في عدة  – أفانز كابيتال"

 I-squaredرد يكشركة تابعة لشركة أي سكو افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيةواق ناشئة في أس

 .مليار دوالر امريكي 34التي تدير استثمارات عالمية بمبلغ و

وقد قام بدور المستشار القانوني للمستثمرين مكتب زكي هاشم وشركاه كما قام بدور المستشار 

 .وايت اند كيس مكتب القانوني الفانز كابيتال ايجيبت

 

 


