
 
 

صادت بعفيصصننوق مصادتيم اصادر ننس صصصالسننتار  دصصيكتتبصننوق مصر ننسصادينن    صص

صرنق سننننت  صصتطويسدص«ر ننننسصج رس» يتحن د صرعصصصه سر سمرجروعن صادرن د ن صصد

صصادق هسةصغسب
 

 2021مارس  30 في القاهرة

اإلصدار  الصندوق في تغطية    اكتتاب صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس    كل من  أعلن 

صندوق مصر    قامحيث    ،سيهيرم  المالية المدار من قبل المجموعة  المصري  الثالث من صندوق التعليم  

 . مليون جنيه 250بقيمة تتخطي صندوق التعليم المصري السيادي باالكتتاب في غالبية الجولة الثالثة من 

وق  بالتزو ذلك،  مع  السيادي  ع  امن  تطوير  ل  للتعليم »جيمس مصر«  مع مجموعة  اتفاقية  صندوق مصر 

الهادفة إلى    تهي ستراتيجا  أصول الدولة المنقولة إليه لتفعيل  من  فيدا  مست   ؛مدرستين غرب القاهرة  دارةإو

مدرستين بطاقة استيعابية  التدشين  ب »جيمس مصر«  ومن المخطط أن تقوم    .صولال   تلك  تعظيم العائد من 

   ألف متر مربع.  30مساحة  على  لكل منهماطالب  2500

صندوق مصر السيادي في قطاع التعليم المصري، وهو دليل واضح على  هو الول لستثمار هذا االويعد  

الماضيين»جيمس مصر«  نجاح   العامين  مدار  المحلية على  السوق  على    ،في  ا  عام  ستين  من  ولكثر 

ا بأنمستوى العالم مليون    وستمائةمليار  ال حاجز  تجاوزت حالي ا  »جيمس مصر«    شركةاستثمارات    ، علم 

   . ا بالسوق المصري عملياته  انطالقمنذ  مصري جنيه 

  مجلس إدارة   دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس القالت  وفي هذا السياق،  

إشارة واضحة  تمثل  صندوق السيادي في قطاع التعليم  الصندوق مصر السيادي إن باكورة استثمارات  

لدولة  التي تتبناها اه الدولة المصرية وفق رؤية القيادة السياسية والخطة االستراتيجية طويلة المدى  لتوج  

 . 2030لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجاالت عبر رؤية 

لألجيال القادمة    ثروة بناء  و   ، أصولهمن  العائد  تعظيم  إلى  يسعى    السيادي   ن الصندوقأ السعيد    وأضافت 

محاور عدة  من    ،عبر  االستفادة  وثيق    استثمارية  مشروعات   فيالعقارية    المحفظةمنها  بشكل  ترتبط 

عملية التنمية  لمكون أساسي  ك  البشري العنصر  في  التي ترتكز على االستثمار    ةبأولويات الدولة المصري 

 الشاملة.   

لتطوير الجيال القادمة عبر استخدام    يتضع التعليم كمكون أساس   2030السعيد أن رؤية مصر    وأكدت 

أن توجه الصندوق السيادي لمثل هذا النوع    كما   ،تشكل الرؤية المستقبلية لكل االقتصادات   تي التكنولوجيا ال

  عوائد إلى جانب تحقيق    التعليمودعم  صول  ال مضاعفة تتمثل في استغالل    عوائد من االستثمارات يحقق  

 . االستثمار  علىجيدة  

عد  ي  أن قطاع التعليم في مصر  صندوق مصر السيادي  ل  ي التنفيذ رئيس  اليمن سليمان  أد  أك  ومن جانبه،   

خالل المرحلة  لمزيد من رؤوس الموال المحلية والدولية  ل  ةذبامقومات ج   يوفرمما    ا؛ومستقر    اواعد    اقطاع  

مؤسسة جيمس  و  سهيرميكما أن الشراكة المتميزة بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية    .القادمة

متميزة من خالل نموذج مدارس  الوطنية  ال   نا في القطاع عبر تقديم مناهج  نقطة مرجعيةللتعليم ستحقق  

والذي يشتمل على منهج مستقبلي    ،الشخصية والتكنولوجيا  التنميةواء والرياضة  على اإلثرا  أيض  كز  تير

   . عالمي يتماشى مع رؤية التعليم في مصر



 
 

استغالل  سليمان  ضافوأ تعليم عالي  أصول    جزء من  أنه سيتم  توفير  والمحتملة في  الحالية  الصندوق 

مما  الدولية،    المعاييرووفق ا لفضل  لتخاطب القاعدة العريضة من الشعب المصري    معتدلةبأسعار  الجودة  

دعم   المتوسطة    ا يشكل  مثل  للطبقة  ظواهر  مواجهة  الدروس    ،االنتظارقوائم  في  وصعوبات  وأعباء 

خرين في المجال يمتلكون الخبرة  آسيتبعها تحالفات مع شركاء  هذه الشراكة    ن أ. ولفت إلى  الخصوصية

   . الفنية ورأس المال الالزم خالل الفترة القليلة المقبلة 

منذ  إن المجموعة أطلقت العنان  القابضة  وقال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس  

ا إلى أن    م الخدمات التعليمية في مصر، لتقدي  صندوق استثماري نحو إنشاء أكبر  سنوات   الشراكة مع  مشير 

باعتباره الركيزة  الحيوي  نحو االستثمار في قطاع التعليم  الشركة  توجه  صحة  صندوق مصر السيادي تؤكد  

وأ البالد.  في  االقتصادية  والتنمية  النمو  عجلة  لدفع  تلك    ن ع   عرب عوض المحورية  تعزيز  إلى  تطلعه 

االتفاقية لوجه التعاون وتضافر الجهود بين الكيانات المختلفة بقطاع التعليم المصري، سعي ا إلى كفالة  

الحق في التعليم الجيد لكافة أبناء المجتمع المصري، واالرتقاء بالقدرات التنافسية لمنظومة التعليم المصري  

   .2030بما يتماشى مع رؤية مصر  

بالمجموعة المالية  قطاعي إدارة الصول واالستثمار المباشر رئيس ، أشاد كريم موسى، لسياق ذاتهوفي ا

السيادي  هيرميس مصر  صندوق  مع  االستراتيجية  التعليم    بالشراكة  صندوق  لمستثمري  وانضمامه 

ل كيانات  المقدمة من خال  التعليميةهداف لتطوير وتنمية الخدمات  ا على توافق الرؤى وال مؤكد  ،  المصري

لصندوق التعليم  ثالث  اإلغالق ال ولفت موسى إلى إتمام  .  على المعايير العالميةأ ع  بات ا  قادرة على   مؤسسية

، والذي يصنف اليوم كأبرز  المالية هيرميسالمجموعة  بقطاع االستثمار المباشر  المدار من قبل   المصري

صناديق االستثمار المتخصصة على مستوى الشرق الوسط وشمال أفريقيا، مؤكد ا أن الصندوق يحظى  

رأسمالية   حالي  باستثمارات  حوالي  إا  تصل  دوالر  150لى  السوق    ؛مليون  في  التوسع  لمواصلة  تؤهله 

 . منصة الخدمات التعليمية التابعة المصري عبر 

، على أن الشركة حرصت خالل  GEMS Egyptمن ناحيته، أكد أحمد وهبي الرئيس التنفيذي لشركة  

تقديم خدمات تعليمية تضاهي المستويات  السنوات الماضية على تطوير منصة تعليمية متكاملة، بهدف  

وأشار  الدولية.  أو  الوطنية  بالمدارس  سواء  من    العالمية،  االستفادة  ستتيح  الشراكة  هذه  أن  إلى  وهبي 

مثل أكاديميات تدريب المعلمين المتميزين، والمناهج المستقبلية    GEMSتحظى بها  اإلمكانات الفريدة التي  

باإلضافة   المعلومات،  لتكنولوجيا  المتقدمة  التحتية  والبنية  الدولية،  التعليم  ومعايير  تمكين  إلى  العالمية، 

تحقيق نقلة    مصر كجزء أصيل من استراتيجيتها نحو   GEMSخدمة المجتمعية التي تعتمدها  مبادرات ال

المؤسسات الوطنية الداعمة لمبادرات السيما من خالل التعاون مع  و  ،نوعية في قطاع التعليم المصري

ل  تطوير المجتمع المصري بشكل عام. وأشار وهبي إلى أن الشراكة مع صندوق مصر السيادي في مجا

  المشتركة في المستقبل والتي من شأنها فتح آفاق ال وعات  العديد من المشرالتعليم تعتبر خطوة واعدة نحو  

متميزة  والتي ستحقق عوائد    ؛في عدة أماكن عبر محفظة الصول التابعة للصندوق  محدودة للتوسع جغرافيا  

 على كافة الصعدة. 

 —نهاية البيان— 

 

صادي    صع صصوق مصر سص 

لجذب االسسثميااا  الااةسة لينسا  تعسجيس االسسثمياا اليعسثاأل ول الةسلو اليي ل ة   2018تأسس  النسوق ا الاسياال الينسال  ا  

ل ق لة    اليي ل ةالقيية من محفظة الةسسلو   تعظيمياسسعا النسسوق ا  لا   ل ق لة من أجل زيااة قييثها  وعاليثها لالقثنسساا الينسسال   

   يعيل  الينال لا زيااة العائق االسثمياال ل ق لة  خ ق واص  يل ل عباب   سعيًا،  ا ليينمح يين      اااتها بالعاا ة مس ماثمياين



 
 

خ ق واص اسسثميااية ول مجيل ة أةسلو    ااتيجيةوايقة، تثيح له الفاةسة ققامة رساا ا  اسسث   يةقانلن  تعسايعا النسوق ا من خالو  

  الهي  ية ميا يؤال لزيااة الويل االقثنسسسساال ول ماث ق القتا ا    يا وايقة ل ياسسسسثمياين  ا م ا ا الح لمة ول توفيذ اقةسسسسال ا

بقًءا من تا يزه االسسسثمياال اللا سسح    جلانب،اتباع أوضسسل الييااسسسا  العاليية من جييس ال   اةسسوق ا منسسا الاسسياال    يحاص

النسوق ا مج    اااة باق ساوة  لا جيعية  امة  ف   ا ارسااق  بيها   يضست س حل ية   ل  قلل   طاا تتبيق   لا  ةسلالً  اليوضسب   

 ةسقا نظامه السساسسل ول وباايا   2018لاسوة    177تأسس  ةسوق ا منسا الاسياال بقانلن اقم    غالبية أ ضساءميا من القتاع الااص

 International   يثيثس النسوق ا بعضسلية اليوثقا العاليل ل نسواايق الاسيااية العاليية 2019لاسوة    555بقااا ائي  اللزااء اقم  

Forum for Sovereign Wealth Funds 

 www.tsfe.comاليلقس االل ثا نل 
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 ع صادرجروع صادر د  صه سر سص

ا لة  با أابس قااا ،  يث نعأ  العا ة ول الالا الينال  تلسعت   ا  13تحظا اليجيل ة اليالية ميامي  بثلاجق مبارا ول  

لاةسل لثنسبح اليؤسساسة اليالية  االسسثميااية الاائقة ول السسلاا الوارسبة  اليبثقئة   توفاا العسا ة بفايق  اًما من اقنجاز اليث   35مقاا 

ل العسسسا ة ول تققيم باقة وايقة من الاقما  اليالية  االسسسسثميااية، تثولع بين   5500 يل محثاف يضسسسم أ ما من   ملظق   تثانسسسا

ول ال ااا اليالية  البحلث  االسسثمياا اليبارسا بجييس أسسلاا العساا ال سس   الثا يج  تغتية اال ثثاب   اااة الةسلو  اللسساطة  

  . رياو أوايقيا

قامت العسا ة بططالا قتاع الثيليل غيا الينساول تحت مظ ة اليجيل ة اليالية ميامي  وايوان ،  الثل تثللا  اااة    2015 ول  ا  

ذلك أ ياو رسسا ة اليجيل ة اليالية ل ح لو الثيلي ية  رسسا ة تويية ل ثيليل أنعسستة العسسا ة ول مجاو الثيليل غيا الينسساول، بيا ول 

 لا أ ياو العسسا ة ول مجاال    لو اليقول ا   الثيليل العقاال   لاقما  البيس بالثقاسسي ، باق سساوة مثوامل النسسغا  رسسا ة واليل

 مل ما أثيا  ن الثلسسس بنسلاة   –اجق الجغااول ل عسا ة   يع   ذلك اسسثااتيجية توليس باقة اليوثجا   الاقما   تويية الثل   الثأمين 

 مباراة ول با اثان   يويا  بوجالاش  نيجايا  ويثوا   اليي  ة اليثحقة  اللاليا  اليثحقة الماي ية 

     ليزيق من اليع لما  ياجا مثابعثوا   ا:  

 ج رسصر سصدمخقر تصادتيم ر  ع ص

ا ة بين ةسسوق ا الثع يم الينسسال الذل تقياه اليجيل ة اليالية ميامي ،  مجيل ة جيي   نثيجة العسسا  2018تأسسساسست العسسا ة  ا  

  ا ماسثلا العالم  تهقف العسا ة  لا  نعساء  يان مؤسساسل اائق لثتليا  ل ثع يم العاليية، الثل تُعق من أ با معسغ ل اليقاا  الااةسة  

الثع يييسة اليييزة ال غسا   اليسقاا  السق ليسة الثل تقسق  خسقمساتهسا   قتساع الثع يم الينسسسسال   تضسسسسم محفظثهسا الحساليسة مجيل سة من مسقاا 

 ااال  مع م   1,200آالف طالب من خالو وايق  يل يضم أ ما من  7لحلالل 

http://www.tsfe.com/
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