
 
 

 

 صندوق المستثمرين األفراد للمرأة اللبنانية

الذي  لدور ا تحديدإلى  ، وهو صندوق مالي لدعم النساء صاحبات األعمال في لبنان،المستثمرين األفراد للمرأة اللبنانيةصندوق  يهدف
  في بمساعدتهافي مجال األعمال  المرأة تؤديه

 
شركات الي فتمكينها من االستثمار  من أجل، االقتصاديةو  االجتماعية العقبات يتخط

  ناشئة. ال

 هذا الهدفولتحقيق 
 
العام في  األعمال( والرابطة اللبنانية لسيدات IM Capital)" إنشور أند ماتش كابيتال"شراكة بين شركة  تقد، ع

م  مبدأخضعن لدورات تعتمد على يامرأة  72الذي يضم اليوم  ،صندوق المستثمرين األفراد للمرأة اللبنانية لطاقل  7102
ّ
"التعل

  فرصتوفير ل ،واالكتساب"
ّ
تاحالتعليمي،  الجانبفمن  .لهؤالء السيدات م واستثمار مختلفةتعل قات بالصندوق الملتحللعضوات  سي 

ةتوسيع فرصة  عطى لهن، من خال الفرص التدريبية معارفهن  وخبراتهن  العملي 
 
جوانب  افةكخصصة تغطي  تمناهج معبر  التي ست

 بالضافة إلىرنت، عبر النتالمقامة ندوات وال عن لطريق أشرلطة الفيديو التعليمية هذه الفرص التدريبية يتم  توفير و  .فردياالستثمار ال
 ع تتعلقوسيغطي التدريب مواضي ن من المدربين والمستثمرين الممولين. و ن متخصصو خبراء دولي يديرهاالشخصية التي  المحاضرات

إلى جانب  ،والشؤون المالية ،امها شروط الصفقات وأحكو  ،وتقييم الشركات ،ائد محفظة المستثمرين والسيولةعو و  ،االستثمار المبكر ب
   .من األعماللخروج اإجراءات المتابعة واستراتيجيات اآلثار المترتبة على االستثمارات واستراتيجياتها، و و  ،التحليل والتحقق الماليأعمال 

ا من آالف  01يمة بقمبدئي  مبلغجمع سيتم   ،لجميع النساء متاًحا و  ديمقرالطيةأكثر  االستثمار الفردي ولجعل الناحية االستثمارية أم 
  .ألف دوالر 011ألف و 21بين  ة هذه الشركاتقيمتتراوح خاص  غرضذات  اتشرك ضمن هذه المبالغ ووضع ،ةدوالر من كل مشارك

ا قام الصندوقو 
ً
كارهن  عرض أفلبشكٍل مسبق وإعدادهن   اختبارهنسيتم  و  ،رائدات األعمالتعليمي تستفيد منه  منهاج بوضع أيض

عقد  وا
 
خال هذه  هن ومشاريعهنأعمالبعرض سيدات  4إلى  3 تقوم، حيث أسابيع 8إلى  6كل  لمشاركة في اجتماعات استثمارية ت

الخاص بهذا  استثمار المحافظ مبدأباالعتماد على لتنفيذها  استثماراتأفكار  4إلى  3اختيار من يتم  نهاية العام، في و  .االجتماعات
 .المجال

متوسطة الصغيرة و ال المشاري    ع في رائدات األعمالو بالصندوق  الملتحقات السيدات المستثمراتكل من ،الفئات المستفيدة وتشمل 
لة ال  الشركات. هذه المشاري    ع و في من خال مبادرات االستثمار الفردية وظائف  توفيرسيتم  و  .في لبنان والعاملةمسج 

ن حوالي وفي كل  عام، 
ّ
بها  واالحتفاظ لاستفادة من محافظ استثمارات صغيرة من التأهلامرأة من المستثمرات المبتدئات  72ستتمك

المخالطر تحديد و الضرورية  المعرفةكسب لصغيرة مبالغ بمقومات الذكاء المجتمعي واالستثمار  واالستفادة منوكسب عوائد مالية  لزيادة
تحويل في  عةهذه الطريقة المتب تسمح .واألعمال التي يمولنها هؤالء السيدات محافظل العوائدتحقيق وبالتالي ، ألي استثمار  المحتملة
تركة في صناديق األسهم المش "مؤهات"يصبحن مستثمرات ألن  األعمالمنها سيدات  تستفيدإلى أصول االستثمار الفردي مبادرات 
 القائمة. 

بالضافة  دةتجارية جدييتمتعن بأفكار  ممن والمحتمات الحالياترائدات األعمال فهي  الصندوق أما أبرز الفئات المستفيدة من مشروع

سيسعى و . عمالأسيدة  37إلى حوالي  األعمال رائداتسيصل عدد . و توسيع نطاق أعمالها التي وصلت إلى مرحلة الشركات الناشئة إلى 
 التمويلية التي تواجهها هذه الشركات بسبب لطبيعة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها والتي ال يمكن حل المشكاتهذا المشروع إلى 

ى اليوم تأم
 
 .لمنحها التمويل المطلوب ةكبير  مخالطر ترى فيها البنوك التجاريةألن ينها حت



 
 

نات حاض مثلالتي تعمل على تمكين ومساعدة أفراد المجتمع  الهيئات الصندوق المستفيدة من مشروع األخرىالفئات  وتشمل
م  عرضها من خال االستفادة من المشاري    ع التي يت تأسيس شركات ناشئة وتمويلهاتعزيز قدرتها على  ستستطيعومسرعات األعمال التي 

ى ولو كان لتي ينظمها الصندوقا جتماعاتاال  ضمن
 
 .في هذه المشاري    ع االستثمار قرار  الصندوق ال يؤيد حت


