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المقدمة

المقدمة

صورة :بازار خان الخليلي

ظا بالزائرين قبل جائحة
مكت ً

كلمة

كوفيد .19-القاهرة ،مصر.

جيمس إيه .هارمون

1

رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي

على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتنا في  2020نتيجة لوباء كوفيد ،19-ظهرت العديد من الفرص التي

المقدم للقطاع الخاص بمصر .خبرتنا في مصر
ساعدت صندوق المشروعات المصري األمريكي على تعزيز الدعم ُ
وفي التعامل مع األزمات االقتصادية ليست جديدة فقد قمنا بأول استثمار للصندوق في عام  2015في خضم األزمة
االقتصادية ،والذي تبعه في العام التالي تخفيض لسعر العملة في خطوة من خطوات اإلصالح االقتصادي القاسية التي
اتخذته مصر .واصلنا االستثمار ودعم القطاع الخاص بالرغم من كل الظروف والمتغيرات االقتصادية.

أنشأ الكونجرس األمريكي صندوق المشروعات المصري األمريكي في عام
 2011للمساعدة في تنمية القطاع الخاص بمصر .ومنذ ذلك الحين،
استثمرنا أكثر من  220مليون دوالر أمريكي في أكثر من  75شركة.

بلغت القيمة السوقية لمحفظتنا من االستثمارات كما في مارس  2021ما

متجاوز كل العائدات المالية التي
ًا
يقرب من  600مليون دوالر أمريكي،
حققتها صناديق المشروعات العشرة التي أطلقتها الواليات المتحدة خالل
الثالثة عقود الماضية .وعالوة على ذلك ،ال يزال تأثيرنا من حيث توفير
فرص العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين وجذب مصادر رأس مال جديدة

للسوق المصري في ٍ
نمو مستمر كل عام.

ونسعى خالل عام  2021لتسويق فرص االستثمار في مصر للمستثمرين

وما أشبه عام  2020بعام  2015إذ مازلنا نواصل تعزيز التزامنا تجاه

القطاع الخاص في مصر .قام الصندوق بتوسيع نطاق الدعم لشركائنا

وضخ استثمارات جديدة في المجتمعات محدودة الخدمات .فعلى سبيل

المثال ،خالل سعينا للتوسع في تقديم الدعم لقطاع الرعاية الصحية

وتسهيل الحصول على الخدمات طبية ،قمنا باالستثمار في أكبر
مؤسسة تُ ِ
قدم الرعاية الصحية في منطقة الدلتا – وهو إقليم يتسم
بالكثافة السكانية يقع شمال القاهرة.

ضا بقيمة 10
وفي إطار استجابتنا لجائحة كوفيد ،19-فقد خصصنا قر ً
مليون دوالر أمريكي لشركة فوري للتمويل متناهي الصغر إلقراض
للمشروعات الصغيرة .وتُعد تلك الشراكة فرصة رائعة لالستفادة بشكل أوسع
من خدمات فوري المالية الرقمية وحتى تتمكن من تقديم اإلقراض السريع

يمكن تك ارره بسهولة حتى نصل إلى المشروعات متناهية الصغر في

بالواليات المتحدة .فإن العوائد المالية الكبيرة التي حققها صندوق
المشروعات المصري األمريكي سوف تُ ِ
شكل عوامل جذب للمؤسسات

وقمنا كذلك خالل عام  2020بتخصيص  50مليون دوالر أمريكي لشركة

المال اإلضافي من الواليات المتحدة لالستثمار في مصر القطاع الخاص

األسواق الناشئة األخرى.

األمريكية وشركات االستثمار العائلية األمريكية .ولسوف يساعد جذب رأس

لوراكس كابيتال بارتنرز ،وهي مستشار االستثمار طويل األجل لدينا ،حتى

تتمكن من إغالق أول صندوق استثمار مستقل لها.

لم يكن لتلك اإلنجازات أن تتحقق دون مساهمات مجلس اإلدارة لدينا
وشركاء االستثمار المصريين العاملين على أرض الواقع .ولذا يجب أن

يُراعى أن يأتي المواطنون المحليون في مقدمة أولويات صناديق
َ
المشروعات حتى يتسنى لنا فهم تلك األسواق وبناء الثقة في البلدان ا التي
نعمل بها.

مما يعني أن الحكومة األمريكية سوف تحتاج لتقديم تمويل فيدرالي ضئيل
للغاية إلنشاء صناديق مشروعات جديدة .مما سيقلل من الحاجة للجوء إلى
استخدام أموال دافعي الضرائب األمريكيين ويجلب المزيد من الخبرات،
والتي تشمل التكنولوجيا الحديثة ،لالقتصاديات الناشئة .ويمكن أن يعمل
هذا النوع من التنمية االقتصادية على خلق أسواق جديدة للمنتجات
األمريكية ويعزز من إمكانية خلق فرص عمل جديدة – وبذلك ِ
يخفض من
احتمالية عدم االستقرار االجتماعي والسياسي بالخارج.
وفي إطار استم اررنا في السعي لتحسين مهمة صندوق المشروعات

المصري األمريكي ،فإنه ليسرنا أن ننشر التقرير السنوي الثاني لتقييم أثر
جهودنا ،مع إلقاء الضوء على العائدات الهامة التي حققها ُشركائنا .ونقدم
جزيل الشكر لمجلس إدارتنا وللوكالة األمريكية للتنمية الدولية وكذلك للعديد
من المصريين الذين أعانونا على أداء مهمتنا.

المصري لكي يصبح المحرك األساسي للتنمية باإلضافة إلى توطيد
العالقات االقتصادية بين بلدينا.

ٍ
فحينئذ ينبغي
وان أردنا التفكير في المستقبل في أعقاب جائحة كوفيد،19-

على الواليات المتحدة تكرار النموذج المصري الناجح في بلدان أمريكا
الوسطى وأفريقيا وأسيا التي تحتاج إلى دعم اقتصادي مشابه .وأعربت

مؤخر عن رغبتها في االستثمار المشترك
ًا
صناديق االستثمار الرائدة المؤثرة
مع صناديق المشروعات التي ترى أنها رمز لالستثمار المؤثر.

جيمس أ .هارمون

رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي

آلالف المشروعات المصرية الصغيرة .واننا نرى أن هذا النموذج
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الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي

الملخص
التنفيذي

أنشأ الكونجرس األمريكي صندوق المشروعات المصري األمريكي للمساعدة في إعادة بناء القطاع الخاص بالدولة عقب ثورة
 25يناير المصرية في عام  .2011وللمساهمة في النهوض بهذا القطاع في أعقاب التدهور الحاد في السياحة واالستثمار
األجنبي المباشر ،أعاد الكونجرس األمريكي تقديم مفهوم كان أول من ابتدعته إدارة بوش األول في أوائل التسعينيات :وهو

صندوق المشروعات المصري

صناديق استثمار يقودها القطاع الخاص والتي تستخدم التمويل العام من أجل بناء اقتصاديات االتحاد السوفيتي السابق

األمريكي

تمويال يتسم بالمرونة في صورة استثمار مباشر أو
والتي تعتمد على نشاط السوق والتجارة .وتوفر صناديق المشروعات هذه
ً

قروض للمشروعات الخاصة في أسواق رأس المال محدودة الموارد وذلك للمساعدة في جذب استثمارات أجنبية.
بدأ صندوق المشروعات المصري األمريكي االستثمار في ذروة األزمة
االقتصادية بمصر .في البداية ،قمنا بوضع رأس مال مبدأي بلوراكس

كابيتال بارتنرز ،وهو صندوق مصري أُنشئ وقتها إلدارة االستثمارات

لمساعدتنا في استجالب فرص جديدة لالستثمار .وعمل بعد ذلك طاقم

ونُعزز ذلك من خالل تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لمعاونة شركائنا
على تنمية وتقوية الجدوى التجارية ألعمالهم .وبرزت ضرورة تقديم هذا
الدعم على الفور عقب ِ
تفشي كوفيد.19-
فعكف صندوق المشروعات المصري األمريكي على العمل حيث َّ
وفر

جنبا إلى
عمل صندوق المشروعات المصري األمريكي ومجلس إدارته ً
جنب مع لوراكس لتحديد االستثمارات التي يمكن أن تخلق فرص عمل

لشركائه قروض لرأس المال العامل ووفر كذلك المساعدة الفنية لمواكبة

وتزيد من فرص الحصول على الخدمات المالية و ُسبل تمكين المرأة .ومن
ثم أطلق صندوق المشروعات المصري األمريكي خالل عام  2015أول
َّ

أيضا بتخصيص موارد جديدة من رأس
بيئة العمل دائمة التغير .وقمنا ً
المال للشركاء الحاليين .وساعد استثمارنا الرئيسي في أول صندوق مستقل

استثمار له حينما انضممنا الئتالف من المستثمرين الدوليين لالستحواذ

لشركة لوراكس في جذب أكثر من  80مليون دوالر أمريكي من مستثمرين

على حصة األغلبية في شركة المدفوعات اإللكترونية الرائدة في مصر

أجانب آخرين ،ويعد هذا واحد من عدد محدود من عمليات إغالق

المشروعات المصري األمريكي ما يزيد عن  200مليون دوالر أمريكي

خالل عام .2020

فوري مقابل  100مليون دوالر أمريكي .ومنذ ذلك الحين ،استثمر صندوق

وساعد في جذب  447مليون دوالر أمريكي أخرى من رأس المال األجنبي

إلى مصر.
ِ
أيضا صندوق المشروعات المصري األمريكي الدعم لمديري
ويقدم ً
صناديق إدارة االستثمارات حديثي العهد اآلخرين ،ومنهم تنمية كابيتال
فينتشرز وازدهار مانجمنت ،من خالل تقديم رؤوس أموال طويلة األجل

وذلك حتى يمكنهم من بناء ِ
سج ًال من اإلنجازات وتسويق أنفسهم

لصناديق االستثمار الخاص في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

إنجازات لعام 2020

صورة :ميناء اإلسكندرية ،مصر

 50مليون

دوالر أمريكي

استثمار رئيسي لصندوق لوراكس
ومع التوسع المحتمل من إدارة الواليات المتحدة الجديدة لنقل تجربة صناديق المشروعات إلى

أقاليم أخرى على مستوى العالم ،فإن جهودنا المبذولة لتعزيز سبل قياس وادارة األثر لصندوق
المشروعات المصري األمريكي َّ
جديدا من األهمية .إذ يمكن لنموذج قياس وادارة
اتخذ َم ْن ًحا
ً
حكم التدليل على جدوى نموذجنا كما سيكون بمثابة نموذج معياري يساعد صناديق
الم َ
األثر ُ
المشروعات المستقبلية على قياس أثرها التنموي.

كابيتال بارتنرز 2

 10مليون

دوالر أمريكي

مخصصين لشركة فوري للتمويل
متناهي الصغر لتقديم قروض

ونجري في الوقت الحالي شراكات مع رواد الفكر في مجال االستثمار المؤثر ،ومن بينهم
ُ
مؤسسة التمويل الدولية وامباكت مانجمنت بروجكت ،وذلك لتقييم أثر استثماراتنا وجمع رؤوس

أموال خاصة إضافية لتلبية أهداف التنمية المستدامة في مصر .وسوف نعمل خالل األشهر

القادمة على تطوير وتحسين نموذجنا لقياس وادارة األثر وذلك حتى نتمكن من تحسين أثرنا
االجتماعي والبيئي بينما نسعى لخلق مناخ مالئم لالستثمار طويل األجل والمستدام في مصر.

للمشرعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر

 6,7مليون
دوالر أمريكي

استثمار مشترك في مجموعة التيسير
الطبية في إقليم دلتا النيل محدود
الخدمات

للمستثمرين الجدد.
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لمحة عن صندوق المشروعات المصري األمريكي

 223,9مليون دوالر أمريكي

لمحة عن المحفظة

رأس مال مستثمر

ٍ
بشكل مباشر وكذلك من خالل مستشاري
قمنا باالستثمار في شركات
االستثمار لدينا ،لوراكس وتنمية كابيتال فينتشرز ،باإلضافة إلى مديري

االستثمارية

صناديق تمويل آخرين لمد نطاق أثرنا ليغطي القطر المصري.

صندوق المشروعات المصري األمريكي

تنمية كابيتال
فينتشرز
ديسمبر 2019

تنمية كابيتال

لوراكس
يوليو 2015

أبريل 2017

سمارت

التيسير الطبية

مايو 2016

سبتمبر 2020

صحة
لإلنشاءات
بنية تحتية

صحة

أبو عوف

أكتوبر 2017

صحة

70+

يوليو 2020
مواد غذائية،

شركة

وبيع تجزئة

مدارس د .نيرمين

ديسمبر 2016

سبتمبر 2020

مجموعة

للخدمات الطبية

أكتوبر 2018

مايو 2020

فالت6البز

فينتشرز 1

داوي

حسن عالم

ألجبرا فينتشرز

صندوق
لوراكس 2

مصر هاي تك

أوركيديا

ثروة كابيتال

فوري

مارس 2019

ديسمبر 2017

نوفمبر 2015

مايو 2015

خدمات مالية

خدمات مالية

إسماعيل
مارس 2019

زراعة

تعليم

مستشار استثمار

استثمارات المستشارين

استثمارات المستشارين في عمليات الطرح األولي

مستحضرات
صيدالنية

استثمارات مباشرة

صناديق استثمار

4

صناديق

10

شركات محفظة االستثمار

استثمارات صناديق االستثمار

لالكتتاب العام

صورة :أعمدة معبد األقصر .مصر
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لمحة عن صندوق المشروعات المصري األمريكي

لمحة عن صندوق المشروعات المصري األمريكي

 223,9مليون دوالر أمريكي

المعايير الرئيسية

إجمالي رأس المال المستثمر

+272
محفظة بقيمة

لوراكس كابيتال بارتنرز

محفظة بقيمة

 174,7مليون دوالر

تنمية كابيتال فينتشرز

11مليون دوالر

 10,2مليون دوالر
 28مليون دوالر

استثمارات صناديق االستثمار

استثمار مباشر

مستوي نمو الوظائف 2020-2019

225000

يستخدمون نقاط خدمات فوري

23

15000

 47,4مليون دوالر

إجمالي الوظائف

12000
9000
6000
3000
0

إجمالي االستثمار األجنبي

1243

9109

38
226

إجمالي الوظائف
4909

 30يونيو 2019
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األمريكي
االستثمارات المباشرة لصندوق المشروعات
المصري األمريكي

8609

استثمارات صندوق المشروعات المصري

المباشر

3189

الوظائف التي تم خلقها

األمريكي من خالل تنمية كابيتال فينتشرز

34
180

استثمارات صندوق المشروعات المصري
األمريكي من خالل لوراكس كابيتال بارتنرز

2642
 31ديسمبر 2019

3077
 30سبتمبر 2020

استثمارات مديري الصناديق التي نعمل معها

المصري األمريكي بقيادة المرأة

ومتناهية الصغر مستفيدة من أنشطة صندوق
المشروعات المصري األمريكي

إجمالي االستثمار األجنبي المباشر الذي تم جذبه

لمديري الصناديق االستثمار والجهات المستثمر
فيها
الوظائف التي تم توفيرها في المشروعات

المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المستفيدة

من أنشطة صندوق المشروعات المصري
األمريكي

6203

3041
1654

مديري صناديق صندوق المشروعات المصري

عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

استثمارات في مشروعات صغيرة ومتوسطة

 447مليون دوالر

1631

األمريكي

1

امرأة في مراكز قيادية

إجمالي الوظائف
40

من أنشطة صندوق المشروعات المصري

الصغر المستفيدة من أنشطة صندوق المشروعات

رأس مال أجنبي ومحلي

14600

عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة

إجمالي نمو الوظائف

2020-2019

9691

إجمالي الوظائف الجديدة

2895

وظيفة تشغلها السيدات

%30
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االستجابة لجائحة كوفيد19-

االستجابة لجائحة كوفيد19-

فور تصنيف كوفيد 19-بأنه جائحة وتوقف االقتصاد العالمي بشكل مفاجئ في أوائل مارس  ،2020قمنا بإجراء

اتصاالت يومية لالطمئنان والتواصل مع مديري الصناديق والشركات المصرية العاملين معنا لتقييم اآلثار السلبية
التي تعرضت لها أعمالهم التجارية والمشاريع واستجماع األفكار حول أفضل طريقة لتقديم الدعم لهم َّإال إننا

وجدنا مجموعة من الشركات لديها من المرونة ما َّ
مكنها بالفعل من مواكبة بيئة األعمال سريعة التغير.

بينما أدت قيود الحظر الكامل وانخفاض معدل طلب المستهلكين إلى
إبطاء النمو االقتصاديَّ ،
إال أن استثماراتنا ظلت تتمتع بالمرونة وسرعة
فعالة الستم اررية األعمال وتبنوا حلول
االستجابة ،حيث قاموا بتنفيذ خطط َّ
رقمية جديدة التي أدى كوفيد 19-لزيادة االرتكاز عليها .فكانت مرونتهم

تلك بمثابة برهان على قدرة إدارتهم وادارة مديري الصناديق العاملين مع

وعلى الفور قمنا بدعوة شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع

الع ْون للمشروعات
التنموي للنظر في مبادرات جديدة من شأنها أن تقدم َ
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك تُ ِ
حسن من استجابة القطاع
الخاص األعرض لجائحة كوفيد .19-وشملت تلك المبادرات إقراض
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ،واالستثمار في

صندوق المشروعات المصري األمريكي.

شركات الرعاية الصحية ،ومساعدة مستشارنا لوراكس كابيتال بارتنرز،

ونظر ألن شركاء صندوق المشروعات المصري األمريكي كانوا في وضع
ًا
حولنا انتباهنا إلى سبل دعم
قوي للصمود أمام أزمة كوفيد ،19-لذا َّ
القطاع الخاص المصري ،والذي ألجله في األصل قد أُن ِشيء صندوق

إشارة قوية للمستثمرين األخرين إلى أنه اليزال بإمكان الشركات القيام

المشروعات المصري األمريكي.

على إغالق أول صندوق استثمار مستقل له -األمر الذي كان بمثابة

بعمل تجاري في مصر.

ولكننا في البداية وجهنا انتباهنا لمساعدة ألوف الشركات الصغيرة ومتناهية
الصغر التي تأثرت بنسب متفاوتة بجائحة كوفيد.19-

ظا بالزائرين -مغلقًا
صورة :بازار خان الخليلي -الذي كان من قبل مكت ً
أثناء الحظر الكامل بسبب كوفيد .19-القاهرة ،مصر.
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فوري

االستجابة لجائحة كوفيد19-

تعد فوري أكبر منصة دفع إلكتروني في مصر وأحد أسرع شركات الدولة

الشراكة مع فوري للتمويل

نموا؛ فقد أصبحت فوري في أغسطس  2020أول شركة يونيكورن "أحادية
ً
القرن" في مصر عندما زادت قيمتها السوقية لتتجاوز المليار دوالر أمريكي.

متناهي الصغر

خالل عام  ،2015استثمر صندوق المشروعات المصري األمريكي حوالي
مكون من مستثمرين
 20مليون دوالر أمريكي بصفته شريك في ائتالف َّ

دوليين والذي استحوذ على حصة األغلبية في فوري مقابل  100مليون دوالر

صورة :مالك متجر مصري يستخدم ماكينة فوري لنقاط البيع اإللكتروني

مصدر الصورة :أوليفر ويكن ،مؤسسة التمويل الدولية

أثر فوري للتمويل متناهي الصغر

2

1990
مقترض

أمريكي .ومنذ ذلك الحين ،نمت الشركة بشكل ملحوظ حيث يستخدم اآلن
حوالي ثلث سكان مصر خدماتها وتم توفير  2534فرصة عمل جديدة.

صورة :مقر فوري ،القاهرة ،مصر

تقدم فوري خدمات مالية رقمية لماليين المصريين الذين ال يتعاملون مع البنوك وال يتاح لهم سوى سبل تمويل محدودة .فهي تعد شركة

 1943دوالر

متوسط القرض

"يسعد فوري أن تدخل في شراكة مع صندوق
المشروعات المصري األمريكي لدعم المشروعات

التجارية الصغيرة في مصر خالل هذه األزمة غير

حاليا  894خدمة دفع إلكتروني من خالل شبكتها التي تصل إلى
التكنولوجية المالية الوحيدة المدرجة على البورصة المصرية وتقدم ً
 225000نقطة خدمة على مستوى  300مدينة من مدن مصر .وتشمل تلك الخدمات ماكينات الصراف اآللي ،ومحافظ الموبايالت ،ومحال
تحول المستهلكون من المعامالت النقدية إلى
ظا حيث َّ
نموا ملحو ً
التجزئة ،ومكاتب البريد ،وأكشاك البيع .شهدت فوري أثناء الجائحة ً
المعامالت الرقمية.

المسبوقة .واننا لحريصون على رفع مستوى

تقديم الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

البنية التحتية لخدماتنا المالية الرقمية حتى نتمكن

من تقديم اإلقراض السريع للمشروعات التجارية

أثناء جائحة كوفيد19-

الصغيرة المصرية التي تأثرت بالسلب من جراء

يتولد منها أكثر من  %80من فرص العمل بالقطاع الخاص .3ولدعم المشروعات التجارية تلك أثناء الجائحة،

-أشرف صبري ،الرئيس التنفيذي ،شركة فوري

تمثل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الركيزة األساسية التي يقوم عليها االقتصاد المصري ،إذ
المستثمر فيها من
تواصلنا مع الرئيس التنفيذي لشركة فوري -والتي تعد أكبر منصة دفع إلكتروني وأحد الجهات ُ
ِقبل صندوق المشروعات المصري األمريكي -بشأن تمديد قرض لشركة تمويل متناهي الصغر جديدة فرعية تابعة
لشركة فوري.
وبالفعل بحلول أبريل  ،2020وافق صندوق المشروعات المصري األمريكي على إقراض فوري  10مليون دوالر

أمريكي لتحسين مستوى البنية التحتية لخدماتها المالية الرقمية لتقديم اإلقراض السريع لشبكتها التي تغطي أكثر من

 100000من المشروعات التجارية المصرية الصغيرة .واستهدف اإلقراض التمويلي متناهي الصغر محال السوبر
ماركت ومراكز االتصاالت واألكشاك وغيرها من المشروعات التجارية الصغيرة على مستوى مصر .فلم تكن تلك

أيضا كانت الزمة لتحفيز النمو االقتصادي
المساعدات المالية ضرورية لصمود تجارتهم وانعاشها فحسب ولكنَّها ً
المصري ككل .فتلك الشراكة قدمت الدعم لكل من فوري من ناحية ،من حيث تعزيز جهودها لتصبح شركة رائدة

في مجال اإلقراض الرقمي المباشر للسوق المصري العريض من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية

الصغر غير المتعامل مع البنوك ،ومن ناحية أخرى دعم الهدف الذي يسعى إليه صندوق المشروعات المصري
األمريكي المتعلق بتحسين سبل الوصول للخدمات المالية في مصر.
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جائحة كوفيد".19-

بعد مرور تسعة أشهر انتهت في  30سبتمبر
2020

 56,4مليون دوالر

الدخل

 9,2مليون دوالر

الربح

2019

 36,6مليون دوالر
 4,5مليون دوالر

التغير من عام آلخر

%54,3

%102,4

ي4

أثر فور

 29مليون

225000

مستخدم شهرًيا

نقطة خدمة

 3مليون

%440

معاملة يومية

زيادة في الوظائف التي تم توفيرها خالل  5سنوات (من 575
وظيفة خالل عام  2015إلى  3109وظيفة خالل عام )2020
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االستجابة لجائحة كوفيد19-

االستجابة لجائحة كوفيد19-

مجموعة

بصفتها أكبر مقدم خدمات رعاية صحية في إقليم دلتا النيل -وهو

أثر مجموعة التيسير الطبية
منطقة تقع في شمال القاهرة معروفة على مدار التاريخ بكثافة سكانها

التيسير الطبية

 6,7مليون دوالر

استثمار صندوق المشروعات

ومحدودية خدماتها -تقدم مجموعة التيسير الطبية فرصة فريدة للتوسع

المصري األمريكي

الم ْعني بتقديم الخدمات الصحية بشكل واضح على
ازدهر هذا الكيان َ
مهتديا بالمستشفى الرائدة التابعة له،
مدار الخمس سنوات الماضية،
ً

162

في توفير خدمات رعاية صحية جيدة وبتكاليف بسيطة في مصر .ولقد

مستشفى التيسير الدولي في الزقازيق وهي مدينة كبيرة في إقليم دلتا

سرير

ٍ
بشكل ملحوظ خالل
النيل .وهذه المجموعة الطبية تستعد لتتوسع

السنوات القادمة من خالل زيادة عدد األَسرَّة ،وتجديد وتوسيع المستشفى

التابع لها في المنصورة ،وكذلك إنشاء مستشفى جديد في دلتا النيل.
صورة :مستشفى التيسير الدولي

إلى حد كبير .وفاقمت جائحة كوفيد 19-من حدة التحديات المستمرة القائمة

منذ زمن طويل التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في مصر وأكدت من جديد
على الحاجة إلى وجود استثمارات القطاع الخاص للمساعدة على تلبية

وع ِهد صندوق المشروعات
احتياجات المستفيدين والتمتع برعاية صحية جيدةَ .
المصري األمريكي على نفسه بأن يستثمر في هذا القطاع الحيوي لتحسين

َّ
المقدمة للمصريين ولدعم مجهودات الحكومة تجاه
مستوى الرعاية الصحية
تحقيق تغطية صحية شاملة.

5

نسعى من خالل استثماراتنا الحالية في مجال الرعاية الصحية ،في عيادات

داوي وسمارت للخدمات الطبية ،للتوسع في توفير سبل أكثر للمصريين للتمتع
بخدمات صحية جيدة بتكاليف ُمناسبة .وفي أعقاب جائحة كوفيد ،19-عزمنا

على زيادة استثماراتنا في مجال الرعاية الصحية لتمديد نطاق سبل الوصول إلى

المجتمعات محدودة الخدمات .في سبتمبر  ،2020دخلنا في استثمار مشترك

حساب ،وهي سلسلة رائدة من المعامل
خالل استحواذها على معامل َّ
الطبية في مدينة اإلسكندرية الساحلية الواقعة على البحر المتوسط.

االستثمار في مجال الرعاية الصحية
ومجز
َّأ
الزال قطاع الرعاية الصحية في مصر ال يحصل على التمويالت الكافية

وسوف يتم تعزيز هذا النمو المستقبلي لمجموعة التيسير الطبية من

"إن دخول صندوق المشروعات المصري األمريكي
في هذا االستثمار المشترك مع مجموعة التيسير
ضروريا إلتمام هذه الصفقة .أدرك
الطبية كان
ً
صندوق المشروعات المصري األمريكي األثر

التنموي اإليجابي لالستثمار في منطقة دلتا النيل
بشكل عاجل
ذات الخدمات المحدودة وتصرف
ٍ

36

معمل تشخيص

425000

ومن خالل هذا االستثمار المشترك في مجموعة التيسير الطبية ،حققنا

مريض

-بجانب لوراكس كابيتال بارتنرز وتنمية كابيتال فينتشرز -ثالت

والمعامل)

الشركة تندرج ضمن استراتيجيتنا
ا
المصري األمريكي في مصر .وهذه

1400

شركة جديدة مع ازدهار ،وهي صندوق استثمار مصري موهوب ،وتعد
ا
صندوق إدارة استثمار مباشر خاص يتشارك معه صندوق المشروعات

األشمل نحو مساندة مديري الصناديق الناشئة من خالل توفير مصادر
رأس مال جديدة لدعم توسيع نطاق عمل القطاع الخاص المصري.

إلتمام الصفقة .ويسعدنا أن نتلقى هذا الدعم من

(على مستوي مستشفى واحدة

موظفين

 550( %39وظيفة)

تتقلدها سيدات

صندوق المشروعات المصري األمريكي ونتطلع
معا لدعم نمو القطاع الخاص في
لمواصلة العمل ً
مصر".
عماد برسوم ،العضو المنتدب ،ازدهار

مع مجموعة التيسير الطبية بالشراكة مع ازدهار مانجمنت ،وهي شركة مصرية

رائدة لالستثمار المباشر.

صورة :منظر ريفي على طول نهر النيل ،مصر
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االستجابة لجائحة كوفيد19-

االستجابة لجائحة كوفيد19-

زيادة استثمارات أرس المال

مخصصات رأس المال المتعهد بها لشركاء صندوق

صندوق المشروعات المصري األمريكي

في شركائنا

50

مليون دوالر

المشروعات المصري األمريكي خالل عام 2020

صندوق لوراكس 2
لوراكس كابيتال بارتنرز

10

مليون دوالر

مجموعة التيسير الطبية
صورة :فريق ازدهار

6,7

مليون دوالر
االستثمار في شركائنا
خالل عام  ،2020خصصنا  67,7مليون دوالر أمريكي لشركائنا ،منهم 50

مليون دوالر أمريكي لصندوق االستثمار الثاني الخاص بشركة لو اركس كابيتال
بارتنرز – وهو أول صندوق استثمار مباشر خاص ومستقل لهم .وفي سبتمبر

سائدا أثناء الجائحة ،جمعت
وسط المناخ االقتصادي غير المستقر الذي كان ً
مذهال يبلغ  142مليون دوالر أمريكي في أول إغالق للصندوق.
تمويال
لوراكس
ً
ً
ومهد هذا اإلغالق الطريق لإلغالق الثاني ،بجانب مستثمرين عالميين آخرين

في عام .2021

إن الثقة والدعم اللذان منحهما صندوق المشروعات المصري األمريكي بصفته
مستثمر رئيسي كانا األساس لتأمين استثمارات من مؤسسات التمويل اإلنمائي

1

"كان لمساندة صندوق المشروعات المصري األمريكي

أساسيا في تعزيز الثقة ما بين مؤسسات التمويل
دورا
ً
ً
ق
اإل نمائي في أول صندو مستقل لنا .فلقد تحدث

مليون دوالر

من خالل ازدهار
مجموعة التيسير الطبية

فوري
للتمويل متناهي الصغر

أبو عوف وحسن عالم

14,5

مليون دوالر

لإلنشاءات من خالل تنمية كابيتال
فينتشرز
تنمية كابيتال فينتشرز

فالت6البز
فالت6البز

رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري

صيا مع كل مؤسسة
األمريكي ،جيمس هارمون ،شخ ً
تمويل إنمائي على حدة ،مما ساعدهم على أن
يطمئنوا لالستثمار في صندوق منشأ حدي ًثا".

أشرف زكي ،شريك تنفيذي ،لوراكس كابيتال بارتنرز

األخرى في أول إغالق لصندوق لوراكس .لقد أدرك صندوق المشروعات

المصري األمريكي أن جمع االستثمارات ليس باألمر اليسير على لوراكس،
حتى مع مكانتها إذ تعد أحد أكبر مديري صناديق االستثمار المباشر الخاصة

في مصر .ولهذا قمنا بتعزيز قوتهم من خالل إجراء محادثات مع مستثمرين
محتملين ،موضحين تاريخ عالقتنا ،والتحدث كذلك عن كفاءة فريق لوراكس.

صورة :المتحف المصري ،أعرق متحف لآلثار

في الشرق األوسط ،القاهرة ،مصر
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مساهمات المستثمرين

مساهمات المستثمرين
.

مساهمات
المستثمرين
طور مشروع إدارة األثر  ،Impact Management Projectوهو منتدى عالمي معني بتطوير معايير قياس وادارة األثر،
خالل عام َّ 2018
أربع استراتيجيات للتدليل على مساهمات المستثمرين -أي المساهمات التي يقدمها المستثمر للمؤسسات المستثمر فيها لمساعدتها على ترك أثر

ملحوظ.

6

 -1إنماء أسواق أرس المال الناشئة أو محدودة الموارد؛
 -2توفير رأس مال مرن؛

 -3االنخراط بصورة فعالة؛

 -4اإلشارة إلى أن تحقيق األثر أمر هام في عملية اتخاذ ق اررات االستثمار.
وكما ذكر  ،Impact Management Projectفإن تلك المعايير ال يصح وصفها بأنها توجيهية وال يترتب بعضها على اآلخر .وعلى الرغم
نظر الختالف األدوار التي يؤدونها في األسواق المحليةَّ ،إال أنها توفر إطار
من أن العديد من المستثمرين ال يحققون المعايير األربع جميعهم ًا
عمل هام يمكن من خالله وصف دور صندوق المشروعات المصري األمريكي في تعزيز القطاع الخاص في مصر.
صورة :ميناء وكورنيش اإلسكندرية .اإلسكندرية ،مصر

إنماء سوق أرس المال محدود الموارد

وفي عام  2015قمنا بأول استثمار لنا في شركة فوري بصفتنا شريك

توفير رأس مال يتسم بالمرونة

أنشأ الكونجرس األمريكي صندوق المشروعات المصري األمريكي

ودللت تلك الصفقات المبدئية على جهودنا المبذولة في سبيل إنماء

لم تكن تلك اإلجراءات سوى خطوات أولى ،فقد تبعنا ذلك باالستثمار

لتنشيط االستثمار في مصر بعد التدهور الحاد في معدل االستثمار

األجنبي عقب ثورة  25يناير المصرية في عام  .2011حينما بدأنا

االستثمار في مصر عام  2015كان رأس المال األجنبي قد نضب
نتيجة للبيئة السياسية واألمنية غير المستقرة في ذلك الوقت.

ولنبدأ نشاطنا االستثماري ،قمنا باستثمار مبدئي واالستعانة بشركة

لوراكس كمستشار استثمار لنا في مصر إن فريق شركات لوراكس يضم

مجموعة من متخصصي االستثمار ذوي الخبرة.

 | 18صندوق المشروعات المصري األمريكي

في ائتالف للمستثمرين الدوليين قيمته  100مليون دوالر أمريكي.

سوق رأس المال محدود الموارد من خالل استخدام أرس المال

التحفيزي -وهو رأس مال استثماري يقبل التعرض لمخاطر متفاوتة من

أجل خلق أثر إيجابي وجذب استثمارات منأطراف ثالثة والذي لواله لما

كانت تلك االستثمارات ممكنة.

7

في مديري صناديق جدد وشركات ناشئة .وفي بعض االستثمارات تقبلنا

إن مهمة صندوق المشروعات المصري األمريكي بصفته مستثمر طويل

األمد تتركز في التزامه بتوفير مناخ لالستثمار في مصر يتسم بالمرونة
والقدرة على الصمود ِ
نموذجا فر ًيدا لتحفيز القطاع الخاص على
قدم
ً
التعافي .وبتقبلنا للمجازفة واالستثمار مع مديري صناديق جديدة وفي

احتمالية انخفاض العائدات المالية في مقابل تحقيق أثر اجتماعي

مشروعات تجارية الزالت في بدايتها ،والتي حقق العديد منها إنجازات

استثمارات لها أثر اجتماعي في ظل غياب المستثمرين األجانب
األخرينَ .ع ِمل صندوق المشروعات المصري األمريكي منذ عام 2015
مع خمسة من مديري الصناديق المصريين حديثي العهد لالستثمار في

المستثمرين األجانب بأن مصر وجهة جاذبة لالستثمار.

إيجابي .وتوفير رأس المال المرن هذا كان بمثابة ضامن إلقامة

فاقت توقعاتنا المالية والتنموية ،ساعدنا على توضيح الصورة أمام

أكثر من  75شركة .وساعدت استثماراتنا تلك الكيانات في اجتذاب

 447مليون دوالر إضافي من رأس المال األجنبي.
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مساهمات المستثمرين

مساهمات المستثمرين

صورة :قلعة شالي ،واحة
سيوة ،مصر

مخصصات

اإلحصائيات

االستثمار
174,7

لوراكس

مليون دوالر

إضافة

10

تنمية كابيتال فينتشرز

مليون دوالر
10

مليون دوالر
6,7

 50مليون دوالر في 2020

إضافة

 30مليون دوالر في 2019

223,9

رأس مال االستثمار لصندوق

مليون دوالر

المشروعات المصري األمريكي

447

االستثمار األجنبي المباشر

مليون دوالر

المجتذب لشركاء صندوق

المشروعات المصري األمريكي
حتى اآلن

ألجب ار فينتشرز

االنخراط بفعالية مع شركائنا :بناء القدرات

خالل عام  ،2020ساعد صندوق المشروعات المصري األمريكي على

والمساعدة الفنية

تقديم منح مساعدة فنية .وساعدتهما تلك المساعدة الفنية على زيادة أثر

وفًقا لرؤية منتدى  Impact Management Projectإمباكت مانجمنت

فعال مع شركائهم من خالل توفير
بروجكت ،على المستثمرين االنخراط بشكل َّ

اإلرشاد والمساعدة الفنية حتى يتمكنوا من زيادة أثرهم االجتماعي والبيئي.
ويمكن لهذه االستراتيجية أن تضم منظومة عريضة من المنهجيات 8.في

مجموعة التيسير الطبية

البداية ،حول صندوق المشروعات المصري األمريكي هذه االستراتيجية إلى

مليون دوالر

من خالل ازدهار

جهود الستغالل خبرات مجلس إدارته لتقديم المساعدة فيما يخص الدعم

600

فالت6البز

بالتشارك مع لوراكس بتحليل شديد الدقة لفرص االستثمار لتحديد تلك الفرص

ألف دوالر

اإلداري لمستشار االستثمار الرئيسي لديه ،لوراكس كابيتال بارتنرز .فقمنا
التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على التنمية االقتصادية واالجتماعية في

إضافة

مصر .وخالل سنوات قليلة ،أصبحت لوراكس أحد مديري الصناديق الرائدة في

 1مليون دوالر في 2020

مصر ،متمتع ًة بخبرات ورؤية مكنَّاها من االنطالق لما بعد ذلك حتى
استطاعت دون مساعدة صندوق المشروعات المصري األمريكي بجمع

التمويالت لصندوق استثمار مباشر خاص ومستقل لها.

وحتى نكرر تجربتنا الناجحة تلك مع لوراكس ،فإن صندوق المشروعات

المصري األمريكي يقوم اآلن بمساعدة لمستشار االستثمار ،تنمية كابيتال

فينتشرز على تكوين سجل إنجازات .يقوم طاقم عمل صندوق المشروعات
المصري األمريكي ومجلس إدارته بتقديم يد العون لدعم تنمية كابيتال فينتشرز

تعزيز الجدوى التجارية لتنمية كابيتال فينتشرز وعيادات داوي ،من خالل

ٍ
بشكل ناجح في
وبيئيا وتكييف نماذج األعمال لديهما
اجتماعيا
أعمالهم
ً
ً
ظل أزمة كوفيد.19-

تعهدات

صندوق

األمريكي المستمرة:

المشروعات

المصري

إشارة إلى أن تحقيق األثر أمر ذو أهمية
إن مهمة صندوق المشروعات المصري األمريكي المعنية بمساعدة
دوما أن ندرس اآلثار
القطاع الخاص في مصر تعني أننا يجب علينا ً
اإليجابية والسلبية القابلة للقياس الناتجة عن إقامة أي استثمار .وهذا مبدأ
متأصل في توجيهات الكونجرس األمريكي لنا .ولذا فإن قياس وادارة
ودائما ما
األثر الخاص بنا هما جوهر اتخاذ ق اررات االستثمار بالنسبة لنا
ً
نشدد على هذا األمر للمؤسسات ومديري الصناديق التي نستثمر فيها.
ولقد بدأت مجهوداتنا لبناء نموذج قوي لقياس وادارة األثر عندما نشرنا

أول تقرير لنا لتقييم األثر عام  ،2020وال زلنا نواصل العمل مع شركائنا

لزيادة وقياس األثر االجتماعي والبيئي لصندوق المشروعات المصري
األمريكي.

لمساعدتها على تنمية أعمالها وبدء جوالت تمويل جديدة وزيادة أثرها

االجتماعي في مصر .ويمتد كذلك هذا الدعم المخصص من صندوق

المشروعات المصري األمريكي للمؤسسات التي نستثمر فيها.
صورة :مقبرة رمسيس الرابع ،وادي الملوك ،مصر
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أثر داوي:

دراسة حالة

عيادات داوي

قدَّم صندوق المشروعات المصري األمريكي منحة مساعدة فنية لعيادات داوي

لالستعانة بمجموعة من الخبراء المتميزين ضمن فريقها .وفي غضون شهور

حاليا على مستوى
قليلة ،قدَّم المستشارون خطة عمل َّ
مفصلة والجاري تنفيذها ً
عيادات داوي.
خالل شهر نوفمبر  ،2020قررت داوي أن تبدأ جولة تمويل انتقالية من

المستثمرين الحاليين لتغطية احتياجات التدفقات النقدية على مدار عام 2021
صورة :موظفو داوي

إلى أن يتم إجراء جولة التمويل األكبر المخطط لها في عام  .2022وعندما

تواصلت داوي مع صندوق المشروعات المصري األمريكي للمشاركة ،لم نقم
فحسب بتغطية حصتنا من األسهم بصفتنا مستثمر حالي ،ولكن وافقنا كذلك على

استيعاب أي أسهم لم يتم شرائها .طمئنت تلك التغطية اإلضافية التي قدمناها

المستثمرين اآلخرين للمشاركة في جولة التمويل هذه .وأتمت داوي بنجاح تلك

الجولة االنتقالية وتُواصل اآلن تنفيذ خططها للتوسع في توفير رعاية صحية جيدة
داوي هي سلسلة من عيادات الرعاية الصحية األولية ترأسها سيدتان تقدم

خدماتها للراغبين في الحصول على رعاية صحية خاصة ذات جودة

عالية وميسورة التكاليف .بدأت داوي عام  2020وهي عازمة على تنفيذ

خطط لفتح عيادات جديدة في المناطق محدودة الخدمات في مصر.

فخالل شهري يناير وفبراير افتتحت داوي ثالث عيادات جديدة ولبت

 %95من أهداف الدخل الشهري المتوقعة منها ،ولكن في شهر مارس
شهدت عيادات داوي
انخفاضا بنسبة  %65في عدد المرضى المترددين
ً
عليها نتيجة لجائحة كوفيد.19-

التحول إلى الرعاية الصحية االفتراضية خالل فترة الجائحة،
ولمواكبة
َّ

أدركت ماجدة حبيب ،الرئيس التنفيذي لعيادات داوي ،أن الشركة البد
وأن تتوسع في تقديم خدماتها الصحية عن بعد .وعلى الرغم من أن

التكنولوجيات الموجودة في داوي َّ
وفرت التغطية الكافية لتلبية احتياجات
المرضىَّ ،إال أن الطلب المتزايد المفاجئ على خدمات الرعاية الصحية
الرقمية جعل األمر َج ًليا أمام داوي بأن عليها أن تتكيف مع تلك البيئة
المتغيرة.

"أثناء أزمة كوفيد ،19-ظل صندوق المشروعات

وميسورة التكاليف لعدد أكبر من المصريين.

المصري األمريكي على اتصال مستمر مع داوي

11
عيادة

151
وظيفة مكفولة
( %58تتقلدها المرأة)

25542

مريض ()2020
مقارنة بـ)2019( 9200؛
زيادة %211

111

إجمالي الوظائف الجديدة
التي تم توفيرها خالل

وقدم المساعدة والعون في عدة أشكال مختلفة

2020-2019

دوما
ليساعدنا على التكيف مع تلك البيئة المتغيرةً .

ما يحتاج المرء لمن يقف بجانبه في األوقات

الصعبة .فقد كان صندوق المشروعات المصري
األمريكي خير مثال لذلك حيث َّ
قدم لنا الدعم

المتواصل وشمل دعم انتشار داوي والمساعدة على
تعزيز صورتها وذلك بدعوتي للحضور بصفتي

عضو مشارك في أول ندوة عبر اإلنترنت للصندوق".
ماجدة حبيب ،الرئيس التنفيذي لعيادات داوي

وحتى تتمكن من االستمرار في تقديم رعاية صحية عالية الجودة

لمرضاها ،تواصلت ماجدة حبيب مع صندوق المشروعات المصري
األمريكي لطلب الدعم لتعيين مستشار رعاية صحية دولي لمساعدة داوي
في بناء منصتها االلكترونية.
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تقرير تقييم األثر لعام 23 | 2020

أثر تنمية كابيتال فينتشرز

دراسة حالة

2200

تنمية
كابيتال فينتشرز

كبير حتى اآلن في شراكتها مع
ًا
طا
قطعت تنمية كابيتال فينتشرز شو ً
مؤخر صياغة سياسة للعوامل البيئية
ًا
إنفيرونيكس والعمل معها .حيث أتمت

()2020

مراعاة المساواة بين الجنسين بدع ٍم من خبير مصري في المسائل المتعلقة

736

المزمع تضمينها في عملياتها
واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة والتي من ُ
االستثمارية .تقوم الشركة اآلن بتطوير استراتيجية استثمارية قائمة على

بالمساواة بين الجنسين ،ومبادرة "إيد واحدة" ،وهي مبادرة تسعى لمجابهة

العنف ضد المرأة .وفي القريب العاجل ،سوف تُزيد تنمية كابيتال فينتشرز
من فعالية العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة وكذلك االستثمار
صورة :موظفون لدى حسن عالم لإلنشاءات ،شركة إدارة محافظ تابعة لتنمية كابيتال فينتشرز

تم اختيارها للمساعدة في تعزيز استراتيجية المساواة بين الجنسين التي يتبناها الصندوق

المؤثر لجعلهما أساس لتحسين عملية قياس وادارة األثر لديها مع إيالء
ٍ
تركيز خاص ألماكن العمل المستدامة والمساواة بين الجنسين.

وبناء على نقاط التركيز محددة التوجه تلك ،فقد دعونا تنمية كابيتال فينتشرز
ً
للمشاركة مع صندوق المشروعات المصري األمريكي في مبادرة إمباكت
تنمية كابيتال فينتشرز هي مدير استثمار مصري يستثمر في المشروعات
المت وسطة والصغيرة والمشروعات العائلية .تعمل تنمية كابيتال فينتشرز عن
َكثب مع الشركات التي تستثمر بها لتوسيع نطاق عملياتها وتأصيل ممارسات
الحوكمة الجيدة .تركز الشركة على العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة

بالحوكمة باألخص لمساعدة الشركات على تحقيق أداء قوي على المدى
الطويل .وترى تنمية كابيتال فينتشرز أن االستثمار في العوامل البيئية
قدما في زيادة
واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة سوف يعينها على المضي ً
معدالت االستثمار المؤِثر في مصر.
في العام الماضيَّ ،
قدم صندوق المشروعات المصري األمريكي منحة مساعدة

فنية لتنمية كابيتال فينتشرز لتعيين إنفيرونيكس بصفتها شركة استشارات مصرية
لتقوم بوضع مخطط العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة الخاص
بها وممارسات االستثمار المؤثر .وألن إنفيرونيكس عملت من قبل مع لوراكس
كابيتال بارتنرز لوضع سياسة العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة،

"ساعد دعم صندوق المشروعات المصري األمريكي

تنمية كابيتال فينتشرز على وضع سياسة العوامل

البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة الخاصة بها

البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة .وضعت تنمية كابيتال فينتشرز لنفسها
هدفين )1 :تطوير سياسة العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة بما
يتفق مع اللوائح المحلية ومتطلبات مؤسسات التمويل اإلنمائي؛ و )2وضع
استراتيجية استثمارية من خالل رؤية تعني بالجنسين ،وذلك بتضمين معايير

مبادرة " )"2X Challengeلتعزيز سبل التمكين االقتصادي للمرأة ،9وهي مبينة
في الصفحة التالية.
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َّ
الموضحة في صفحة .29
فرونتيرز()Impact Frontiers Initiative

سوف تتيح تلك المبادرة لتنمية كابيتال فينتشرز فرصة تعميق قياس وادارة

األثر لديها وتطوير طرق جديدة للتكامل المالي المؤثر لمساعدتها على النمو

كي تصبح من أفضل نماذج المستثمرين المؤثرين في مصر.

من قبل الشركات المستثمر فيها

وظيفة تتقلدها المرأة

أي )2020( %33

المساواة بين
الجنسين

أحد نقاط تركيز األثر

 27,2مليون

دوالر

إجمالي رأس المال المستثمر
في الشركات

وممارسات االستثمار المؤثر بما يتسق مع جهودنا

لمساعدة الشركات المصرية على تحقيق نجاح مالي

وتنموي مستدام وطويل المدى .واننا نتطلع إلى
الدخول في مشاركة مستمرة مع صندوق المشروعات

المصري األمريكي لتعزيز التنمية االقتصادية في
مصر".

فإن صندوق المشروعات المصري األمريكي حث تنمية كابيتال فينتشرز على

االستعانة بإنفيرونيكس حتى تعزز من جهودها نحو وضع سياسة العوامل

إجمالي الوظائف المكفولة

-أحمد الجندي ،الشريك المؤسس ،تنمية كابيتال فينتشرز

مبادرة  2X Challengeلتمويل المرأة

َتهيب مبادرة " 2X Challengeبمجموعة الدول الصناعية السبع وغيرها من
مؤسسات التمويل اإلنمائي لتقوم مجتمع ًة بتخصيص وتجميع  3مليار دوالر

أمريكي لتوفر للمرأة في أسواق الدول النامية سبل أفضل للوصول إلى فرص
قيادية ،ووظائف ذات جودة ،والتمويل والدعم والمنتجات والخدمات المؤسسية

التي من شأنها أن تُحسن من المشاركة االقتصادية وفرص الدخول إلى السوق  .وتحقيق واحد من المعايير الخمسة التالية يؤهل االستثمار لالستفادة من مبادرة
:2X Challenge
أن تمتلك المرأة  %51من المشروع التجاري أو يكون مؤسسهُ امرأة؛
تتقلد المرأة من  %30-20من المناصب القيادية العليا ،أو يكون  %30من أعضاء مجلس اإلدارة أو لجنة االستثمار سيدات؛
يمثل نصيب المرأة من القوة العاملة من  %50-30ويتخطى مؤشر "جودة" واحد حد االمتثال؛
منتج أو خدمة تستفيد منه المرأة على وجه التحديد أو على نطاق واسع؛
أن تفي  %30من عائدات قروض مؤسسات التمويل اإلنمائي أو الشركات المستثمر فيها بمعايير .2X Challenge
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قياس األثر

قياس األثر

قياس وادارة
األثر
حتى يتسنى لصندوق المشروعات المصري األمريكي أن ُيقيِم مجهوداته المتعلقة بتطوير القطاع الخاص في مصر
عموما في
بصورٍة أفضل ،فقد قام بتعزيز برنامج قياس وادارة األثر الخاص به وفًقا ألطر العمل المعترف بها
ً

مجال قياس وادارة األثر.

على مدار السنوات األخيرة ،نما سوق االستثمار المؤثر -أي االستثمارات التي
تُقام بهدف تحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي ويمكن قياسه باإلضافة إلى
العائد المالي -10ليصل إلى  715مليار دوالر أمريكي 11،إذ راعى المستثمرون
إيجابيا على
أثر
أن يوفقوا بين رؤوس أموالهم والقيم التي يسعون إليها وترك ًا
ً
المجتمع .ولتحقيق االستدامة لهذا النمو واالستفادة من القدرات الكاملة

موما مثل منصة إدارة األثر الخاصة بالشبكة العالمية
المعترف بها ع ً
لالستثمار المؤثر ،والمشاركة في المبادرات الصناعية لتطوير مجال

صورة :قلعة قايتباي .اإلسكندرية ،مصر

إدارة األثر وتحسين طرق التنسيق مع شركائنا ومع مجلس اإلدارة.

عالميا،
ولكي نتمكن من مواكبة التطور في صناعة االستثمار المؤثر المتنامية
ً

يسعى اآلن صندوق المشروعات المصري األمريكي لإلضافة إلى تلك

لالستثمار المؤثر ،تعمل اآلن العديد من المنظمات ،ومنها الشبكة العالمية

تحسين ومالئمة قياس األ ثر

منهجية مشتركة إلدارة األثر .وتسعى تلك الجهود إلى الحد من عمليات

المؤشرات من خالل تحسين معدل االسترشاد بمنصة إدارة األثر الخاصة

خالل عام  ،2016وضع صندوق المشروعات المصري األمريكي خطة رصد

بالشبكة العالمية لالستثمار المؤثر ،ونظام ( -)IRIS+وهو النظام المعترف به

لالستثمار المؤثر ( ،)GIINوامباكت مانجمنت بروجكت ( ،)IMPعلى وضع
"اصطناع األثر والمبالغة فيه" عن طريق تعزيز سبل المحاسبة والشفافية

والمصداقية عند إعداد تقارير تقييم األثر .ويعد هذا عنصر جوهري لقياس مدى
تطور النتائج بدقة وجمع رأس المال الخاص لمعالجة بعض أكبر التحديات
التي يواجهها العالم ،ويشمل ذلك أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

وفي إطار االستجابة لهذا األمر ،شارك صندوق المشروعات المصري
األمريكي في مبادرات األثر الرائدة من أجل إدراج مفهوم مشاركة المعرفة في
ٍ
بشكل أفضل .وتوضح البنود التالية
منظمتنا لنتمكن من قياس تطور األثر لدينا

الجهود التي بذلها صندوق المشروعات المصري األمريكي والدروس المستفادة

بينما يقوم بتحسين نظم قياس وادارة األثر لتحسين مستوى فعالية االسترشاد
عموما مثل منصة إدارة األثر الخاصة بالشبكة
بالبروتوكوالت المعترف بها
ً
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وتقييم ("خطة رصد وتقييم") لتتبع معدالت تطور أثر أنشطتها في مصر ،والتي
تتضمن خمسة مؤشرات إلزامية وضعتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية:
 -1العائد على االستثمار بالنسبة لرأس المال األمريكي المستثمر من
ِقبل صندوق المشروعات المصري األمريكي؛
 -2عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من أنشطة صندوق
المشروعات المصري األمريكي؛

 -3عدد الوظائف المكفولة في المشروعات المتوسطة والصغيرة؛
 -4عدد الوظائف المكفولة في المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي
تتقلد فيها المرأة مناصب قيادية؛

 -5حجم رأس المال المستثمر من ِقبل كل من المستثمرين األجانب
والمحليين في المشروعات المتوسطة والصغيرة.

12

13

لقياس وادارة وتحقيق أقصى استفادة من األثر.

تتيح معايير نظام  IRIS+لصندوق المشروعات المصري األمريكي فرصة
قياس أثره في قطاعات التي تتعدى خطة الرصد والتقييم الخاصة به ،وذلك

عموما .مما يسمح لصندوق
باالستفادة من معايير األداء المعترف بها
ً
المشروعات المصري األمريكي بإعداد التقارير حول أثره في مجاالت جديدة
لالستثمار وذلك باالستفادة من المعايير التي تعزز من الشفافية والمصداقية
14

وقت اتخاذ الق اررات الخاصة باالستثمار المؤثر.

وفي إطار هذه الجهود ،يعمل صندوق المشروعات المصري األمريكي مع

مديري الصناديق بالشركات المستثمر بها العاملين معه على تحديد أي

بشأن األعمال .وبالرغم من أن صندوق المشروعات المصري األمريكي ملزم
بتقديم تقارير عن مؤشرات معينةَّ ،إال أن استعانتهم بمؤشرات إضافية ِ
يوسع من
نطاق بيانات رفع التقارير مما يتيح لنا الحفاظ على حوار مستمر حول أي

المعايير سوف يكون لها األثر األكبر على األعمال التجارية .فهي حلقة
عكسية تفاعلية لتبادل المعلومات تساعد على تعزيز عملية إدارة األثر لدينا.

وانطالًقا مما سلف ،أكد فريق عمل صندوق المشروعات المصري األمريكي
ومجلس إدارته على أهمية مراعاة أهداف األثر الرئيسي الذي نسعى له وتوفيق

معايير األثر وفًقا لذلك .وفي ظل ذلك السجل المتنامي ،فإن لدى صندوق

المشروعات المصري األمريكي فرصة وضع معايير قياسية لكل قطاع على
حدة -الرعاية الصحية ،والتعليم ،والزراعة -حتى يتسنى قياس األداء الالحق
فضال عن االستفادة من تلك المعايير في عملية اتخاذ الق اررات
لالستثمار
ً

المتعلقة باالستثمار ،مما يضمن أن االستثمارات المرتقبة سوف تحقق أهداف

األثر الذي نسعى إليه.

المعلومات المتعلقة باألثر سوف تحقق لهم اإلفادة األكبر التخاذ ق اررات أفضل
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إمباكت فرونتيرز

إمباكت فرونتيرز

أحد الموقعين على المبادئ التشغيلية إلدارة األثر

إنشاء لجنة معنية باألثر

في عام  2019أصبح صندوق المشروعات المصري األمريكي أحد الموقعين على

كانت أول استجابة من صندوق المشروعات المصري األمريكي لنتائج التحقيق

المبادئ التشغيلية إلدارة األثر  -وهي مجموعة من تسعة مبادئ أطلقتها مؤسسة التمويل

الدولية في عام  2019لتساعد في ترسيخ مفهوم مساهمة المستثمر لتحقيق أثر في عملية
االستثمار .تبنى تلك المبادئ أكثر من  100م ِ
وقع على مستوى العالم ،يغطون أكثر من
ُ
 300مليار دوالر أمريكي في صورة أصول 15.ووفًقا لمتطلبات المبادرة ،أجرى صندوق
مستقال حول مدى توافق منظومته مع تلك
وتحليال
المشروعات المصري األمريكي تحُقيًقا
ً
ً
المبادئ .يتيح هذا التحقيق المستقل للموقعين تكوين صورة أفضل عن المواقع التي يمكنهم

أيضا تدعيم جهود أكبر لجلب
فيها تحسين عمليات إدارة األثر لديهم .ويمكن لهذا التحقيق ً
المصداقية والشفافية إلى السوق ،وذلك عن طريق وضع منهجيات قياسية للتأكد من مدى

كفاءة المستثمرين في إدارة األثر داخل دائرة االستثمار.

16

أظهر التحقيق أن منظومة صندوق المشروعات المصري متوافقة مع جميع المبادئ

التسعة ،مع وجود إمكانية لديها للتطور وتحسين األداء في عدة مجاالت -وهو أمر سائد
في مراجعات السنة األولى.

17

قدمت نتائج التحقيق مالحظات قيِمة وخطوات قادمة قابلة

للتنفيذ يمكن لصندوق المشروعات المصري األمريكي أن يتخذها لتعزيز عملية قياس وادارة
جمع
الم َّ
األثر لدينا .ويشمل ذلك وضع معايير قياسية على مستوى محفظتنا لقياس األثر ُ
الستثمارنا ،ووضع أهداف األثر الستثماراتنا ،عالوة على أن يكون لدينا حوار مستمر حول

أثرنا والدروس المستفادة تتواله القيادة العليا بصندوق المشروعات المصري األمريكي.

وقيام صندوق المشروعات المصري األمريكي باالستثمار في مصر في ذروة أزمتها قاده

إلى توزيع رؤوس األموال للمساعدة على توازن االقتصاد الهش .وبينما كان بإمكاننا أن
نعزز قياس وادارة األثر لدينا في وقت سابق لذلكَّ ،إال أنه كان يتحتم علينا التصرف
يعا لمساندة القطاع الخاص في مصر في ظل ذلك الوضع االقتصادي المتدهور.
سر ً
ونجاحنا في المساعدة في إعادة بناء القطاع الخاص مهد لنا الطريق اآلن إليالء تركيز

هي إنشاء لجنة معنية بقياس ألثر الستغالل خبرات مجلس اإلدارة لدينا

لتوسيع نطاق برنامج قياس وادارة األثر الخاص بنا .وأثناء بذلنا لتلك الجهود

لتعزيز قياس وادارة األثر في صندوق المشروعات المصري األمريكي ،أدركنا

ٍ
بشكل أكبر في توجيه برنامج األثر
طا
أن مجلس اإلدارة البد وأن يكون منخر ً
ومؤخر من ِقبل
ًا
الخاص بنا .وتم تأييد تلك النتيجة خالل عملية التحقيق
ٍ
بشكل أكبر في
أعضاء مجلس اإلدارة ،الذين عبروا عن رغبتهم في االنخ ارط

تلك الجهود التي نبذلها .وتتمثل مهام لجنة األثر في ( )1وضع استراتيجية

وخطة عمل لقياس وادارة األثر ،و( )2رفع تقارير بمستجدات تلك الخطة وأداء
صندوق المشروعات المصري األمريكي المتعلق باألثر إلى مجلس إدارته.

القيادة في هذا المجال :االنضمام إلى مبادرة إمباكت

إمباكت فرونتيرز
إمباكت فرونتيرز هو عبارة عن تضامن من المستثمرين

و"مؤسسي ساحات المجاالت" يعملون على دمج مفهوم األثر

في أطر العمل المالية وكذلك العمليات واتخاذ الق اررات

المالية.

ما هي طبيعة عمل إمباكت فرونتيرز:

فرونتيرز

جمع المجتمعات المناظرة من رواد المستثمرين وانشاء

في عام  ،2021سوف ينضم صندوق المشروعات المصري األمريكي إلى

المجاالت االزمة لدعم شبكات المستثمرين؛

شراكات مع المؤسسات العاملة في صناعة وتأسيس

إمباكت فرونتيرز ،وهي مبادرة منبثقة عن إمباكت مانجمنت بروجكت ،والتي

تجمع مجموعة من مالك ومديري األصول المختارين لتطوير مجال إدارة

األثر والتكامل المالي المؤثر.

18

تمنح هذه المبادرة فرصة فريدة لصندوق

المشروعات المصري األمريكي للعمل مع رواد المستثمرين المؤثرين ورواد
الفكر لتعزيز جهود إدارة األثر لديها .واننا لمحظوظون ألن مستشارنا

دعما
االستثماري ،تنمية كابيتال فينتشرز ،سوف ينضم ً
أيضا إلى المبادرةً -
ويوما ما في العالم
لجهوده ليصبح أحد أفضل المستثمرين المؤثرين في مصر ً

النامي.

إرشاد ودعم هؤالء المستثمرين من خالل عملية مجرَّبة
وتتسم بالمرونة لبناء قدراتهم المتعلقة بإدارة األثر

والتكامل المالي المؤثر.

نشر ومشاركة الدروس المستفادة عن طريق مقاالت

وكتيبات متاحة للجميع يتم تأليفها بالتعاون مع الشركاء.

أكبر إلى إدارة األثر.

المبادئ التشغيلية
إلدارة األثر
صورة :مشهد للزوارق تسير في النيل
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الختام

الختام
إن المهمة المعني بها صندوق المشروعات المصري
األمريكي هي مساعدة القطاع الخاص ليصبح المحرك

الرئيسي للنمو في مصر .ولهذا قمنا باستثمار أكثر من
 220مليون دوالر أمريكي في المشروعات المصرية
الواعدة ومديري الصناديق حديثي العهد المصريين -

وبذلك قمنا بتوفير  4000وظيفة بدوام كامل وجذب 447

مليون دوالر أمريكي إضافيين من رأس المال األجنبي إلى
مصر.

حيويا الستنهاض استثمارات القطاع الخاص واحداث أثر
عنصر
ًا
ونظر لمحدودية عدد المستثمرين األجانب في مصر ،مثَّل رأس المال الذي وفرناه
ًا
ً
اجتماعي إيجابي .باإلضافة إلى رأس المال ،قدَّم صندوق المشروعات المصري األمريكي الرقابة والمساعدة الفنية لشركائه لمساعدتهم على توسيع نطاق
أعمالهم وجذب استثمارات خاصة إضافية.

ونحن اآلن في منتصف رحلتنا ،حيث يمر صندوق المشروعات المصري األمريكي بمنعطف تحول .وبدعم من رواد قياس األثر ،يلزمنا في الوقت الحالي

قياس أثر التنمية الخاص بنا حتى نتمكن من تعديل استراتيجيتنا االستثمارية حتى نحقق مهمتنا في أمثل صورٍة لها .واننا نؤمن بأن وجود برنامج إلدارة

األثر متوافق مع أفضل الممارسات في ذلك المجال سوف يساعدنا على تحقيق مهمتنا وكذلك على أن يكون بمثابة نموذج تحتذي به صناديق المشروعات
الجديدة -اآلن في إطار الدراسة من ِقبل الحكومة األمريكية -لقياس األثر الخاص بهم.
ووسط الجهود المبذولة من أجل زيادة رأس مال القطاع الخاص لمواكبة تحديات التنمية العالمية ،فإننا على ثقة بأن صناديق المشروعات يمكن أن تلعب

ائدا في بناء نظم اقتصادية منافسة وشاملة يقودها القطاع الخاص تساعد على تحقيق الرخاء للمواطنين في الدول النامية.
ًا
دور ر ً

الصورة أعاله :شاب ِ
يلوح بالعلم المصري وقت

الغروب.

الصورة على اليمين :مسلة تحتمس األول في معبد

الكرنك .األقصر ،مصر
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الختام

التطلع إلى
المستقبل
كلمة السيدة ندى شوشة،

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي
برغم التحديات التي أثارتها جائحة كوفيد 19-خالل عام َّ ،2020إال أن صندوق

طور مهمته المعنية بدعم القطاع الخاص
المشروعات المصري األمريكي
َّ

المصري .ونؤمن بأنه خالل السنوات القادمة سوف يتيح لنا نموذج القطاع العام-

الخاص الفريد الذي قدمه صندوق المشروعات المصري زيادة عائدات التنمية
لدينا وتسريع عجلة النمو االقتصادي المصري .وب ٍ
رؤية للمستقبل ،فسوف نقوم
بتحسين إدارة األثر لدينا ودعم التنمية االقتصادية في مصر وذلك بزيادة جهودنا
فيما يلي:
موجها
تركيز
ًا
االستثمار في مراعاة المساواة بين الجنسين :سوف نركز محفظتنا
ً

نحو تمكين او خلق فرص عمل أكثر للمرأة .طبًقا لصندوق النقد الدولي ،قد يزيد
إجمالي الناتج المحلي بنسبة  %34من خالل سد الفجوة بين الجنسين في سوق
19

العمل.

قياس أثرنا البيئي :إذا قمنا بقياس وادارة أثرنا البيئي ،ويشمل ذلك استخدام سبل
للتحقق من العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة ،ومعايير IRIS+
ومعايير أهداف التنمية المستدامة ،سوف نتمكن من دعم الشركات بتقديم سياسات

توسيع نطاق إطار عمل قياس وادارة األثر لدينا :سوف نواصل
تنقيح إطار عمل قياس وادارة األثر لدينا حتى نتمكن من إثراء استراتيجيتنا
ٍ
بشكل أفضل .ونخطط وبجانبنا
االستثمارية والتقدم نحو تحقيق مهمتنا

شركائنا لزيادة التعاون مع المتخصصين واالشتراك في جهود مشاركة

المعلومات ما بين المستثمرين المؤثرين .ونؤمن بأن إطار عمل قياس

وادارة األثر الخاص بنا سوف يكون بمثابة نموذج تحتذي به صناديق

المشروعات المستقبلية.

ولتعزيز هذا العمل ،علينا أن نروي قصتنا .ونحثَّكم على مشاركة هذا

التقرير مع اآلخرين الذين قد يستفيدوا منه من خالل التعلم من تجربتنا في

مصر .وصندوق المشروعات المصري األمريكي على أتم االستعداد ليقوم
الم ْر ِجع -بأن نقوم بمشاركة ما تعلمناه وأن نستمع إليكم.
بدور َ

خالص تحياتي،

بيئية قوية ومساعدة مصر على مواجهة التحديات التي يفرضها المناخ المتغير.
تسويق فرص االستثمار في مصر للمستثمرين الدوليين :سوف نساعد صناديق

نظر ألن مديري الصناديق لدينا الزالوا في مرحلة
االستثمار التي نعمل معها ًا
نموهم وذلك بمساعدتهم ومساعدة األخرين على
النمو والتطور ،فسوف ندعم سبل َّ
اجتذاب مصادر جديدة من رأس المال .فسوف نقوم بتسويق فرص االستثمار في

مصر للمستثمرين األجانب ،فإذا قمنا بتسويق إمكانات االستثمار المصري

ندى شوشة

بالدولة.

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي

للمستثمرين األجانب ،فسوف نساعد بذلك على تأييد مناخ االستثمار الواعد

رئيس اللجنة المعنية باألثر
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صورة :الهرم األكبر بالجيزة ،مصر

الختام

التعليقات الختامية

فريق العمل
مجلس اإلدارة

فريق العمل

جيمس أ .هارمون

مارجريت إنجيلهارديت ،رئيس العاملين

رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي

نيشان سيل ،المدير المالي

رئيس مجلس اإلدارة األسبق لبنك التصدير واالستيراد للواليات المتحدة

كورنيليوس كوين ،مساعد أول

هيثم الناظر،

أماندا أڤيرسانو ،مساعد

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي،
العضو المنتدب بشركة  TA Associatesلالستثمار في األسهم
ندى شوشة،

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات المصري األمريكي
مستشار أول لدى مؤسسة التمويل الدولية
طارق قابيل،

وزير التجارة والصناعة األسبق ،مصر

هالة المهندس،

المهيكل
نائب الرئيس ،تمويل المشاريع والتمويل ُ

بنك التصدير واالستيراد للواليات المتحدة (متقاعدة)

د .رنا القليوبي

مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي ،أفيكتيفا ()Affectiva

ديفيد بوهيجيان

شريك إداري ،بلوريبس فيينتشرز ()Pluribus Ventures
ماجدة حبيب،

مؤسس مشارك والرئيسي التنفيذي ،عيادات داوي
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ياسمين غبريال ،مساعد أول

فيونا مو ار ،مساعد تنفيذي

شكر وتقدير

ُكتب هذا التقرير باالستعانة واستشارة فريق عمل صندوق المشروعات المصري
األمريكي وأعضاء مجلس إدارته وكذلك مديري األصول لدينا وشركات إدارة
المحافظ العاملة معنا وغيرهم من المساهمين الذين قدموا لنا رؤى أساسية وخلفية

سياقية.
نوجه شكر خاص لباسيفيك كوميونيتي فينتشرز لمساعدتهم لنا في كتابة هذا
التقرير.

اعتبار من  30يونيو 2019
ًا
 1جميع المعايير المتعلقة بتقييم األثر لعام 2019
تبار من  30سبتمبر  ،2020ما لم يُنص على خالف
ومعايير عام  2020اع ًا
ذلك .وكذلك ،ال يمكن إقرار جميع المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتقلد

نظر ألن بعض تلك المشروعات يتم التعامل معها بصورة
فيها المرأة ماركز قيادية ًا
غير مباشرة من خالل مديري الصناديق وشركات إدارة المحافظ.
" 2ورقة حقائق عن التجارة في مصر صادرة عن الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية" ،الوكالة األمريكية للتنمية الدولية،2020 ،
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/
7_USAIDEgypt_Trade_Fact_Sheet_Sep2017_EG_OK.pdf
اعتبار من  31مارس 2021
ًا
3

 4القوائم المالية المرحلية لشركة فوري ،سبتمبر ،2020
https://fawry.com/wpcontent/uploads/ir/FB%20Cons.%20FSs%20En.%20Q3.2020
%20Full%20Signed. Pdf
 5مصر" :البنك الدولي يقدم  400مليون دوالر أمريكي لمساندة نظام التأمين
الصحي الشامل" ،البنك الدولي ،يونيو ،2020
https://www.worldbank.org/en/news/pressrelease/2020/06/16/egypt-world-bankprovides-us-400million-in-support-of-universal-healthinsurance-system
 6مساهمات المستثمرين في األسواق العامة والخاصة :ورقة مناقشة .إمباكت

مانجمنت بروجكت،2019 ،
https://impactmanagementproject.com/wpcontent/uploads
/Investor-Contribution-DiscussionDocument.pdf
" 7ما هو رأس المال التحفيزي؟ مؤسسة ماك أرثر ،مارس ،2019
https://www.macfound.org/press/article/catalytic-capitalwork
 8مساهمات المستثمرين في األسواق العامة والخاصة :ورقة مناقشة .إمباكت
مانجمنت بروجكت،2019 ،
https://impactmanagementproject.com/wpcontent/uploads
/Investor-Contribution-DiscussionDocument.pdf
https://www.2xchallenge.org/criteria9

" 11لماذا يعتمد نمو االستثمار المؤثر على البيانات"،
 ،Knowledge@Whartonديسمبر ،2020
https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/growthimpactinvesting-depends-data/
ي
 12في خريف  ،2020بدأ صندوق المشروعات المصر األمريكي في العمل مع
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على تنقيح تلك المؤشرات اإللزامية للتوصل ألثر
الصندوق بشكل أكثر دقة بما يتماشى مع أنشطته االستثمارية في مصر.

عموما لقياس وادارة وتحقيق االستفادة
 IRIS+ " 13هو النظام المعترف به
ً
القصوى من األثر" ،الشبكة العالمية لالستثمار المؤثر (،2021 ،)GIIN
https://iris.thegiin.org/
https://iris.thegiin.org/about/1
" 14إنماء األثر :رؤى جديدة حول ممارسة االستثمار المؤثر" ،مؤسسة التمويل
الدولية ،يونيو ،2020
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_co
ntent/ifc_external_publication_site/publications_listing_pag
e/growing+impact
" 15التحقق من األثر" االستثمار لتحقيق الخير ،يناير ،2021
https://www.investforgood.blog/blog/verifying-impact
" 16خط المد .اترك عالمة :توافقية المستثمر مع المبادئ التشغيلية إلدارة
األثر ".أبريل https://tideline.com/wp- ،2020
content/uploads/2020/11/Tideline_Report_Making_the_Ma
rk_April_2020.pdf
" 17إمباكت فرونتيرز" ،إمباكت مناجمنت بروجكت،2021 ،
https://impactmanagementproject.com/impactfrontiers/

" 18المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" ،الوكالة األمريكية للتنمية

الدولية ،أبريل https://www.usaid.gov/egypt/gender- ،2021
equality-and-womens-empowerment

" 10ما تريد أن تعرفه عن االستثمار المؤثر" ،الشبكة العالمية لالستثمار

المؤثرhttps://thegiin.org/impact-investing/need- ،2021 ،
to-know/
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الصورة أعاله :دير سانت كاترين ،جبل سيناء ،مصر

الصورة على اليسار :قلعة صالح الدين ،جزيرة فرعون،
البحر األحمر ،مصر

صورة ظهر الغالف :مناطيد الهواء تحلق في سماء

األقصر ،مصر

دليل المصطلحات
مؤسسة التمويل اإل نمائي :مؤسسة التمويل اإلنمائي

صندوق المشروعات المصري األمريكي :صندوق المشروعات المصري األمريكي

معايير العوامل البيئية واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة :معايير العوامل البيئية
واالجتماعية والمرتبطة بالحوكمة

االستثمار األجنبي المباشر :االستثمار األجنبي المباشر
حسن عالم لإلنشاءات :حسن عالم لإلنشاءات

قياس وادارة األثر :قياس وادارة األثر

إمباكت مانجمنت بروجكت :إمباكت مانجمنت بروجكت

لوراكس :لوراكس كابيتال بارتنرز ،مستشار االستثمار لدى صندوق المشروعات
المصري األمريكي

الشرق األوسط وشمال أفريقيا :الشرق األوسط وشمال أفريقيا
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر :المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر

المشروعات المتوسطة والصغيرة :المشروعات المتوسطة والصغيرة
سمارت للخدمات الطبية :سمارت للخدمات الطبية

تنمية كابيتال فينتشرز :تنمية كابيتال فينتشرز ،مستشار االستثمار لدى صندوق

المشروعات المصري األمريكي

تنمية كابيتال فينتشرز  :1أول صندوق مستقل لحقوق الملكية خاص لتنمية

كابيتال فينتشرز

مجموعة التيسير الطبية :مجموعة التيسير الطبية
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية :الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
من عام آلخر :عام بعد عام

{من المترجم :مؤسسي ساحات المجاالت :هم مجموعة من الجهات الفاعلة في
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صناعة أو مجال ما يعملون على تأسيس معايير منظمة لهذا المجال أو تلك
الصناعة}.

 888األفينو السابع ،الطابق السادس عشر،
صندوق المشروعات المصري األمريكي
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