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 لقانيط "منتستانفس إنترناشيونالكونكورد "و "السيادي صندوق مصر"

 متنوعةالصحية العاية لرصندوق لالستثمار في خدمات ا

 

 

 0202مايو  6 في القاهرة
 

ك، ومقرها نيويور ،منتستونال انفسيشانترنإكونكورد  إدارة االستثمارات وشركةالسيادي  صندوق مصر أعلن

 صندوق إلدارة ةمشترك شركة( تتضمن تعاون الكيانين لتأسيس MOUتفاهم )اليوم عن توقيع مذكرة 

 الشرق األوسط وأفريقيا.كذلك صحية يستثمر بشكل أساسي في مصر والرعاية ال متخصص في قطاع

 

االصول قيمة تعظيم  الى ويهدف ةكمرحلة أولي مليون دوالر أمريكي 033المستهدف الصندوق يبلغ حجم 

سيعمل كمحفز لجذب ، كما المدى الطويل من خالل االستفادة من فرص االستثمار المباشر في مصر على

 فرص االستثمار المشترك في مشاريع اخرى ضخمة. خلقجنبية مباشرة كبيرة وكذلك استثمارات ا

 

ن مخلق منصة رعاية صحية متنوعة تستفيد الى الصندوق الجديد  خالل من السياديويهدف صندوق مصر 

تزايد عدد السكان في مصر الذين يحتاجون لخدمات رعاية صحية مختلفة، كما يسعى إلنشاء كيانات رعاية 

صحية عالمية موجهة للتصدير تغطي األنشطة الصحية المختلفة، إلى جانب تعظيم قيمة الشركات الواعدة في 

 لك موقع مصر الفريد واالنخفاضهذا القطاع، واألصول غير المستغلة ودعم التخصصات الجديدة، مستغلة بذ

 النسبي لتكاليف اإلنتاج والخدمات الصحية بمصر لتصديرها الى أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.
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السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن  ةد. هالقالت 

يواجه فيه العالم أزمة  الذياالستثمار في الرعاية الصحية هو من أولويات الحكومة المصرية في هذا الوقت 

 0303مصر  من رؤية ىهو جزء رئيس المصريفيروس كورونا المستجد، كما أن االهتمام بصحة المواطن 

اء اإلنسان إطار بن فيللتنمية المستدامة، مؤكدة أن التركيز على القطاع الصحي يرتبط ببرنامج عمل الحكومة 

المصري عبر تطبيق نظام صحى متكامل قادر على تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لكل 

خدمات الرعاية الصحية المتنوعة؛  فيأضافت السعيد أن إنشاء صندوق متخصص لالستثمار  المواطنين.

يعكس دور صندوق مصر السيادي في اإلسراع في جذب االستثمارات إلى أصول الدولة بهدف تعظيم قيمتها، 

اعتبرت القطاع  0303 مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في االقتصاد المصري، مؤكدة أن رؤية مصر

قع على عاتق القطاع الخاص مسئولية تنفيذ الجزء األكبر من مسيرة التنمية، حيث ت فيالخاص شريًكا أساسيًا 

 رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة. فيحين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال  فيالمشروعات، 

 

كونكورد  السيادي وشركة السيادي: " لقد بدأ صندوق مصر قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصرو

 عملية تأسيس شركة إدارة مشتركة لجذب كأحد شركاء االستثمار في مجال الصحةانفستمنتس  إنترناشيونال

أصول  قيمةتعظيم للرعاية الصحية واألدوية، يهدف اخدمات ستثمار في لالفي صندوق  ،وإدارة االستثمارات

نحن سعداء بهذه الشراكة ونتطلع لالستفادة من خبرة كونكورد و ،المدى الطويل على الخاصالدولة والقطاع 

 الرعاية الصحية".إدارة مشروعات الواسعة في مجال 

 

 ةخاصاالستثمارات إلى تلك األصول جذب في بالغ األهمية  السيادي دور صندوق مصر "سليمان:وأضاف 

 ومع استمرار تفشى وباء ،الصحيةمع وجود حاجة متزايدة لالستثمار في تحديث وتوسيع مرافق الرعاية 

COVID-19 ون من الضروري بالنسبة لنا أن نكنه إفالعالم وتزايد أثاره السلبية على االقتصاد العالمي،  حول

جاهزين وأن نخلق حلوالً من شأنها أن تقلل الضغط الذي سببه الفيروس على أنظمة الرعاية الصحية في 

 المنطقة والعالم". 
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سليمان أن كالً من قطاعي الرعاية الصحية واألدوية كانا على رأس قائمة أولويات الصندوق، وتوقيع  كدوأ

 تلك المجاالت. الىتوج جهودنا الجماعية في جذب االستثمار األجنبي المباشر يمذكرة التفاهم اليوم 

 

معالي الدكتورة هالة شكر تأن مجموعة كونكورد ود ت : "يونس، رئيس مجموعة كونكوردصالح وقال محمد 

السيادي، والسيد أيمن  وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس ادارة صندوق مصر ،السعيد

نحن نؤمن و ،السيادي، على اختيارنا كشريك في إنشاء هذا الصندوق سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر

 يف حترفعم الحكومي الكبير وفريق اإلدارة المالسيادي بجانب الد للصندوق أنه مع فريق اإلدارة القوي

 ."الطموحة ناسوف نصل إلى اهداف فإننا المجالهذا  فيكونكورد وخبرته الطويلة 

 

منتجي األدوية ومقدمي الخدمات  تشملالتي  على هذه الصناعة: "يوجد طلب مستمر وأضاف يونس

التمريض والمستشفيات والعيادات وغيرها من التشخيصية مثل معامل التحاليل ومراكز االشعة وخدمات 

 ."مرتفعسنوي  والتي تشهد معدل نمو المرافق الصحية المتخصصة،

 

تثمارات اسوأكد يونس أن مدير الصندوق سيقوم باختيار االستثمارات الواعدة من الدولة والقطاع الخاص لخلق 

الهائلة  الفرص قطاع الرعاية الصحية بهدف تعظيم قيمتها على مدى فترة االستثمار، مشيرا إلى في متنوعة

تمنح للصندوق  والتى للتوسع في أفريقيا والشرق األوسط باستخدام موارد السوق الكبيرة والمتنامية في مصر

 ".فرصة فريدة

 

 

 —نهاية البيان—
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 عن صندوق مصر السيادي:

لجذب االستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع االستثمار المشترك  0302السيادي عام  تأسس صندوق مصر

  .في موارد الدولة واألصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها لالقتصاد المصري

وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خالل مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، 

الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة الختيار األصول القابلة لالستثمار للعمل على ويسعى 

الترويج لها واالستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة 

 .اب في مصرمضافة مرتفعة لالقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشب

ويعمل الصندوق من خالل قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة لالستثمار 

للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق اإلصالحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي 

 .لزيادة النمو االقتصادي المتنوع

السيادي وفقًا ألفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدًءا من نظامه  كما يعمل صندوق مصر

االستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة 

 .في اإلدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص

وصدر نظامه األساسي في فبراير بقرار رئيس  0302لسنة  011سس صندوق مصر السيادي بقانون رقم تأ 

المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية  بعضويةالصندوق  يتمتعو .0302لسنة  555الوزراء رقم 

International Forum for Sovereign Wealth Funds 

 :  www.tsfe.com الموقع االلكتروني

 

  :ستانفستمن إنترناشيونالعن كونكورد 

س )المحدودة( شركة إلدارة االستثمارات مقرها نيويورك تأسست تانفستمن إنترناشيونالمجموعة كونكورد 

وحصل فرعها في القاهرة على اول ترخيص  0221، وتعمل بشكل متواصل في مصر منذ عام 0222في عام 

 كأول مدير استثمار أجنبي. الستثمار المحلية في مصراإلدارة صناديق 

 

 

http://www.tsfe.com/
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يق دولية خارجية استثمرت في مصر ومدرجة في كانت كونكورد من أوائل الشركات التي أنشأت صناد

كما كانت من بين أوائل مديري االستثمار الذين قاموا بإنشاء صندوق ، بورصة لندن واألسواق الدولية األخرى

 . 0333استثمار مباشر لالستثمار في مصر عام 

 

ي بالكامل في مصر. لدمستثمرة مباشر الر ومنذ ذلك الحين، أطلقت وأدارت ثالثة صناديق أخرى لالستثما

خبرة واسعة في مجال الرعاية الصحية حيث استثمرت في "معامل البرج"، أكبر شركة معامل  كونكورد

شريك كفي مصر ) إلنتاج األدوية البديلةتحاليل في مصر وكذلك شركة "امون لألدوية"، أكبر شركة خاصة 

لوس أنجلوس( وتمكنت من  Capital Internationalو لندن Citi Group Venture Capital ثالث مع

 .لمستثمرين استراتيجيين ومؤسسات مالية دولية همافي كال االستثمارين من خالل بيع متميزةتحقيق عوائد 

مليون دوالر أمريكي أكبر صفقة استثمار مباشر  533"امون لألدوية" بقيمة على ستحواذ صفقة اال تكانو

 في ذلك الوقت في مصر. 

إلدارة صندوقين مملوكين للقطاع  0222شركة كونكورد في عام  إلى ذلك، عينت الحكومة المصريةباإلضافة 

 .بعد االنخفاض الحاد في السوق، مليون جنيه مصري 233العام بقيمة 

 ,Credit Suisse)منها شريك المحلي العلى مر السنين، اختار عدد من الشركات الدولية كونكورد لتكون 

Caisse de Depot of Quebec, ING Barings, Citi Group Venture Capital, Capital 

International). 

ك والبنبنك مصر  كال من مع االصول المالية مشتركة إلدارة ة شركاتكونكورد المحلي وتضمنت شراكات

 .األهلي المصري

www.concordus.com   اإللكتروني:الموقع  

 

  :بيانات االتصال

  األستاذة إيمان همام

 المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيدياتورز لالستشارات

  + 030330133100تليفون: 

    gadelhak@ideatorsconsulting.com :بريد إلكتروني

http://www.concordus.com/
mailto:gadelhak@ideatorsconsulting.com

