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بهدف زيادة  ستثمار المباشر"شركة " أفانز منارة لإلبنك القاهرة يشارك فى 

 اإلستثمارات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

ستثمار" شركة اإل يشارك بنك القاهرة فى

 ستثمار المباشر " كأول شركةأفانز منارة لإل

ستثمار في الصناديق الداعمة لي اإلإتهدف 

 Fundsللمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

of Funds  بنوك األهلى ، بالمشاركة مع

األهلي المتحد وبنك قناة السويس ومصر و

 ايجيبت والمصرف المتحد والتجاري وفا بنك

ومجموعة  وشركة مصر القابضة للتأمين

لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع  يالبنك المركزي المصرفي إطار توجيهات  أفانز كابيتال

 .  االقتصاد

 

المركزي  وعدد من قيادات البنكرؤساء البنوك المشاركة  حضور ستثمار الجديدةشركة اإل إطالق شهد

 المصرفي. والقطاع

 

وبهذه المناسبة، أكد طارق فايد رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية تلك 

الخطوة فى إطار حرص البنك على تنويع محفظته اإلستثمارية، معرباً عن إعتزازه  بمشاركة بنك القاهرة 

إطالق الشركة باعتبارها بالتعاون مع البنك األهلى المصرى والبنوك المشاركة والمؤسسات المالية فى 

، االستثمار وشركات ستثمار في صناديقستهدف اإلتفي مصر  Funds of Fundsأول شركة بمفهوم 

البالغة قيمة مليون جنيه من إجمالى ال 100 نحوغالق األول لرأس مال الشركة اإل في ة البنكشاركوتبلغ م

 .مليون جنيه 905 نحو

 

 

 

 

 



 

 

زيادة االستثمارات الموجهة للشركات الصغيرة كة تهدف إلى وأشار إلى أن مشاركة البنك فى الشر

من خالل سواء بطريق غير مباشر والمتوسطة عن طريق تمويل رأس المال الالزم لتلك الشركات 

طريق المساهمة المباشرة في أوعن  التى تقوم بالمساهمة فى الشركاتستثمار األالمساهمة في صناديق 

 .الشركات 

 

هذا النوع من النشاط في إدارة الدولية اتباع أفضل الممارسات فايد أن خطة الشركة تقوم على  كما أضاف 

ً وتطبيقاتها  الشركات الصغيرة و دعم نشاط قطاع   جتذاب مستثمرين دوليين للمساهمة فيإل في مصر سعيا

 لما يمثله من أهمية في تحقيق النمو االقتصادي.المتوسطة 

 

ى وسياسات البنك تستهدف وبصورة رئيسية التركيز على دعم ومساندة القطاعات الحيوية أن رؤ  وتابع

بالدولة وفى مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك 

 .2030المركزى المصرى فى هذا المجال تحقيقاً لرؤية مصر 

 

رض الواقع لقرار مجلس ادارة البنك المركزي الصادر في أعلى ول تطبيق هذا وتعد شركة أفانز منارة أ

الصناديق  فيستثمار صناديق اإل ل شركات /مواأضافة مساهمات البنوك في رؤوس بإ 2021فبراير 

(Fund of Fundsوالشركات المستهدفة لإل ) موال الشركات الصغيرة والمتوسطة أستثمار في رؤوس

ى الشركات إلئتمانية للبنك الموجهة ٪  المقررة من إجمالي محفظة التسهيالت اإل٢٥ ـضمن نسبة ال)

 .(متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

" كمدير لشركة االستثمار وهي شركة تابعة  ايجيبتتجدر اإلشارة الي انه تم اختيار شركة " أفانز كابيتال 

والتي  –" أفانز كابيتال"  -إلحدى المؤسسات العالمية المتخصصة في تأسيس وإدارة صناديق االستثمار 

تباشر ادارة صناديق رأس المال المباشر ورأس المال المخاطر في عدة أسواق ناشئة في افريقيا واسيا 

 34والتي تدير استثمارات عالمية بمبلغ  I-squaredركة أي سكويرد كشركة تابعة لش وامريكا الجنوبية

 .مليار دوالر امريكي

 

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

 الفانز كابيتال ايجيبت مكتب وايت اند كيس.

 

 

 


