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 صحفي  بيان

 المباشر  لالستثمار كاتليست شركة

____________________ 

 

 األوسط. والشرق مصر  في   مؤثر" ارماستث  "  صندوق أول تأسس المباشر لالستثمار  كاتاليست

  (2022  مارس 22  ،  )القاهرة

 تركتت  المباشتتر االستتتثمار صتتداد    إدارة فتتي رائتت ة شتتركة وهتتي المباشتتر، لالستتتثمار كاتاليستتت أطلقتتت

 صتتد و   ، األوستت   والشتتر   مصتتر فتتي المتتر ر لالستتتثمار مغلتت   ختتا  صتتد و   أول مصتتر، علتت 

ا  الصتتد و   إنشتتا  تتت  (.CCE) مصتتر كابيتتتال كاتاليستتت  المصتتر ة الماليتتة الرقابتتة هيئتتة لقواعتت  وفقتت 

   جديه. مليون 450  حوالي  االول  االقفال بلغ  وق   ،مصري  جديه  مليار   بلغ مسته ف  بحج 

ا  مصتتر فتتي والمتوستت ة الصتتغيرة الشتتركا  فتتي االستتتثمار إلتت  CCE  هتت ف  البدتت  لتوجيهتتا  وفقتت 

 علتت  للقيتتاس قابتت  و ا جتتابيتأ ير إحتت ا  إلتت  الصتتد و    ستت  و الحيتتوي، الق تتا  هتت ا لتت ع  المركتت ي

 لتحقيتت   الرئيستتية ال تتر   كإحتت   ، جيتت  متتالي  عائتت تحقيتت   جانتت  إلتت  البيئتتي و االجتمتتاعي الصتت ي 

 .المست امة  التدمية  أه اف

 أهتتت اف لتحقيتتت   رئيستتتية كوستتتيلة مصتتتر فتتتي المتتتر ر االستتتتثمار ت   تتت  التتتي الصتتتد و   هتتت ا و هتتت ف 

 االستتتثمار تحقيتت   طر تت   عتت  وذلتت  مصتتر، فتتي الوطديتتة التدميتتة خ تتة تتضتتمدها  التتتي المستتت امة التدميتتة

 المستتت امة للتدميتتة اإلنمتتائي المتحتت ة األمتت  برنتتام  اهتت اف تشتتملها  التتتي لم تتا يروا للمبتتاد  وفقتتا  المتتر ر

(SDG) االستتتثمار الصتتد و   و ستتته ف .٢٠٣٠ عتتا  بحلتتول الختتا  للق تتا  بالدستتبة عشتتر الستتب ة 

 والخاصتتة  صتت رها  التتتي المصتتري المركتت ي البدتت  لم تتا ير وفقتتا   والصتتغيرة المتوستت ة الشتتركا  فتتي

 والمتوس ة.  الصغيرة  مدشآ وال  الشركا  بت ر ف
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 القابضتتة مصتتر شتتركة تشتتم  ، مصتتر كابيتتتال كاتليستتت صتتد و   فتتي الماليتته المرسستتا  كبتتر  تستتاهم

 صتتد و   شتتركة ، رلالستتتثما  البر تت  شتتركه ،الحيتتا  لتأميدتتا  مصتتر و للتتتأمي  مصتتر  وشتتركا  للتتتأمي 

 قدتتاة بدتت  ، المتحتت  األهلتتي البدتت  ، بدتت  وفتتا  التجتتاري بدتت  ، القتتاهرة بدتت  ، الستتتثمارا و و تت للتم مصتتر

 ب تتت  و لالستتتتثمار كمتتت  ر المباشتتتر لالستتتتمثار كاتلستتتت شتتتركه جانتتت  التتتي ،البركتتتة بدتتت  و الستتتو  

 متتت كر  باعتتت اد شتتتركا  و التميمتتتي مكتتتت  قتتتا  كمتتتا  .الماليتتته المتتتال   ذوي متتت  المتتترهلي  المستتتتثمر  

   .شركا   و  الغفار عب  وحي   يلتيل بيكر  مكت   للصد و    المراجع ب ور و قو   للصد و ،  الم لوما 

 

 متتتر ر استتتتثمار صتتتد و   أول إطتتتال   إن التتت ولي، الت تتتاون وز تتترة المشتتتاط، رانيتتتا  التتت كتورة وقالتتتت

 الختتا ، الق تتا  ومرسستتا  بتتارتدرز كاتليستتت وشتتركة اإلنمتتائي المتحتت ة األمتت  برنتتام  بتتي  بالشتتراكة

 لتت ع  والثدائيتتا ، األطتتراف مت تت دي التدميتتة  شتتركا  متتع الشتتراكا  بتته تقتتو  التت ي للتت ور كدتيجتتة  تتأتي

 االقتصتتتادي الدمتتتو   تتت ز بمتتتا  تد لتتت " "مصتتتر الحكومتتتة برنتتتام  مستتتته فا  وتحقيتتت   التدميتتتة جهتتتود

 تتت فع أن  مكتت  كامدتتة قتتوة تمثتت  التتتي والمتوستت ة الصتتغيرة للشتتركا  التت ع  و تتوفر والمستتت ا  والشتتام 

 مصر.  في  االقتصادي  الدمو

 وضتتترورة والمتوستتت ة الصتتتغيرة للمشتتتروعا  والحيتتتوي الهتتتا  بالتتت ور تتتترم  الحكومتتتة أن وأكتتت  

 متتع الهادفتتة والشتتراكا  الفدتتي، التت ع  وكتت ل  التمتتو ال  مستتتو  علتت  لهتتا  التت ع  ستتب  كافتتة تتتوفير

 دعتت  علتت  التدميتتة شتتركا  متتع الشتتراكا  ختتالل متت  التت ولي الت تتاون وزارة ت متت  لتت ا الختتا ، الق تتا 

 2021و 2020 عتتامي ختتالل الختتا  الق تتا  عليهتتا  حصتت  التتتي التمتتو ال  لغتتتب حيتت  الق تتا  هتت ا

 البدتتو  ختتالل متت  والمتوستت ة الصتتغيرة للشتتركا  مدهتتا  كبيتتر جتت   توجيتته تتت  دوالر مليتتار 4.8 نحتتو

 االستثمار.  وصداد   

 مصتتر فتتي اإلنمتتائي المتحتت ة األمتت  لبرنتتام  المقتتي  الممثتت  فراكاستتيتي أليستتان رو االستتتاذ قتتال جانبتته متت 

 علتتت  ستتتاع   بتتتارتدرز كاتاليستتتت متتتع اإلنمتتتائي المتحتتت ة األمتتت  برنتتتام  بتتتي  الشتتتراكه ان كلمتتتته فتتتي

 ت امةالمستتت التدميتتتة الهتتت اف ال ملتتتي الت بيتتت   علتتت   ستتتاع  ممتتتا  األ تتتر وإدارة لقيتتتاس ادوا  ت تتتو ر

 غيتتر وفتتر  تحتت  ا  ال تتال   واجتته وقتتت فتتي اضتتاف و مصتتر، فتتي لالعمتتال ال تتا  المدتتا  فتتي ل الميتتةا

 تغييتتر فتتي  ستتاه  التت ي لالستتتثمار وم لوبتتة مو وقتتة ارشتتادا  المستتت امة التدميتتة اهتت اف تقتت   مستتبوقة،

 ".  كوكبدا   وحما ة  الداس  حياة
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 المجموعتتة أن للتتتأمي  القابضتتة مصتتر مجموعتتة رئتتي  الحيدتتي باستت  االستتتاذ االستتتاذ قتتال جانبتته متت 

 عليهتتا  القتتائمي  وبقتت را  بتتالفكرة اقتداعتتا   مصتتر كابيتتتال كاتليستتت صتتد و   إلنشتتا  التت اعمي  أول كانتتت

 . الوطدي  لالقتصاد  ال اعمة  الج   ة  المبادرا  مسان ة  عل   المجموعة م   وحرصا  

 تركتت  نوعيتتة نقلتتة مصتتر" كابيتتتال يستتتكاتل "صتتد و   بتتإطال   والختتا  الهتتا  الحتت   هتت ا ت شتتي  و  تت 

 االستتتثمار لت   تت  ال وليتتة للمرسستتا  باإلضتتافة الختتا  والق تتا  الحكتتومي الق تتا  بتتي  الشتتراكة تميتت 

 الصتتغيرة الشتتركا  ق تتا  خصوصتتا   المصتتري الستتو   فتتي المتتر رة االستتتراتيجية الق اعتتا  فتتي الف تتال

 مملوكتتة مجموعتتة تل بتته التت ي للتت ور جتتا  نموذ   تبتتر الت تتاون هتت ا أن الحيدتتي وأضتتاف ، والمتوستت ة

 مستتتثمر كتتأكبر جديتته مليتتار 75 حتتوالي اجماليتتة بقيمتتة االستتتثمار ة محفظتهتتا  واستتتخ ا  لل ولتتة بالكامتت 

 إلتت  والختتا  الحكتتومي الق تتا  بتتي  الت تتاون مبتتادرا  تقتتود التتتي القتتاطرة بكونهتتا  مصتتر فتتي مرسستتي

 الدجاح.

 

 البر تتت  شتتتركة إن لالستتتتثمار البر تتت  لشتتتركه المدتتتت    ضتتتوال عبتتت  ، احمتتت  االستتتتاذ قتتتال جانبتتته متتت 

 فتتي االستتثمار ختتالل متت  تستت ي المصتتري للبر تت  القوميتتة للهيئتتة االستتتثمار ة التت را  كونهتتا  لالستتتثمار

 األورا   ستتو   دعتت  كتت ل  و والمتوستت ة، الصتتغيرة الصتتداعا  لتت ع  مصتتر كابيتتتال كاتليستتت صتتد و  

 ولتت  ها  ال تتا  لل تترح جتتاه ة تكتتون شتتركا  تتتوفير علتت   متت ال طر تت   عتت  الستتو   عمتت   وز تتادة الماليتتة

 صتتداعة دعتت  إلتت  تهتت ف لالستتتثمار البر تت  شتتركة أن إلتت  باإلضتتافة هتت ا .المستتتثمر   جتت   علتت  القتت رة

 حلقتتة تمثتت  الصتتداعة هتت   أن حيتت  المصتتر ة. الستتو   فتتي "Private Equity" المباشتتر االستتتثمار

 بهتتتا  والدهتتتو  الصتتتداعة تلتتت  دعتتت  فتتتإن وبالتتتتالي ركا ،والشتتت الماليتتتة األورا   أستتتوا   بتتتي  الوصتتت 

 األورا   ستتو   عمتت   وز تتادة جهتتة، متت  الشتتركا  متت  كبيتتر عتت د ت تتو ر علتت  ال متت  إلتت  ستتيرد 

 أخر .  جهة م   المالية
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 كاتليستتتت صتتتد و   بتتتأن بتتتارتدرز كاتليستتتت شتتتركة ادارة مجلتتت  رئتتتي  شتتتوقي ماجتتت  االستتتتاذ واكتتت 

 عتت  الصتتد و   م لومتتا  نشتترة ميتت   والتتتي ب تت  متتع مجتم تتة خصتتائ  بتتثال   دفتترد مصتتر كابيتتتال

 الصتتد و   ان اوال   حيتت  مصتتر، فتتي االستتتثمار مجتتال فتتي ج  تت ة مبتتادرة تج لتته الصتتداد    متت  غيرهتتا 

 بم تتتا ير للصتتتد و    الكامتتت  االلتتتت ا   انيتتتا   التدفي  تتتة، ولوائحتتته ١٩٩٢ لستتتدة ٩٥ لقتتتانون طبقتتتا  مرستتت 

 تبدتتي و الثتتا، والصتتغيرة، المتوستت ة والمدشتتا   الشتتركا  وت ر فتتا  بتدظتتي  الخاصتتة المركتت ي البدتت 

 المستتت امة التدميتتة اهتت اف تشتتملها  والتتتي المتتر ر االستتتثمار فتتي اإلنمتتائي المتحتت ة األمتت  برنتتام  م تتا ير

 رستتالة   تت  المتترتمر التت ولي الت تتاون وز تترة م تتالي حضتتور ان ستتيادته أضتتاف كمتتا  عشتتر. الستتب ة

 دختتتول وان والشتتتاملة، المستتتت امة التدميتتتة لتحقيتتت   جتتتادة خ تتتوا  فتتتي مستتتتمرة ال ولتتتة ان واضتتتحة

 المتتالي الق تتا  باهتمتتا  رستتالة ت تت  الصتتد و   هتت ا فتتي ومستتتثمر   كمرسستتي  المصتتر ة المرسستتا 

 المستتت امة. التدمو تتة سياستتتها  لت بيتت   للحكومتتة كشتتر   االتجتتا  هتت ا فتتي الستتير فتتي الختتا  والق تتا 

 الرقابتتة هيئتتة خاصتتة الصتتد و   هتت ا اطتتال   فتتي ستتاهمة التتتي  المرسستتا  كافتتة بتت ور شتتوقي وأشتتاد

 لهتت   األساستتي الشتتر   اإلنمتتائي المتحتت ة األمتت  وبرنتتام  الب ا تتة متت  المبتتادرة لهتت   ال اعمتتة الماليتتة

    المبادرة.

 

 أن  شتترفدا  بأنتته كاتليستتت لشتتركه المدتتت   ال ضتتو الدبتتي عبتت  ال   تت  عبتت  االستتتاذ صتترح جانبتته متت 

 مستتتاهمة شتتتركة أول نكتتتون أن  ستتت  نا  لثقتتتته . وممتدتتتون الصتتتد و ، مستتتتثمر   عجميتتت بتتت ع  نحظتتت 

 صتتتد و   أول إلطتتتال   اإلنمتتتائي المتحتتت ة األمتتت  برنتتتام  متتتع شتتتراكة فتتتي تتتت خ  مصتتتر فتتتي خاصتتتة

 متت  كتتان لقتت   .والمتوستت ة الصتتغيرة الشتتركا  لتت ع  األوستت   والشتتر   مصتتر فتتي متتر ر استتتثماري

ا نكتتون أن ستترورنا  دواعتتي  و مصتتر فتتي والمتوستت ة الصتتغيرة الشتتركا  متت  ال   تت  نجتتاح متت  جتت   

 متتتال رأس لتتتوفير وال وليتتة المحليتتتة المرسستتا  متتع للشتتتراكة ممتدتتون نحتت  مرسستتتا . إلتت  تحو لهتتا 

 مصر.  في  والمتوس ة  الصغيرة  للشركا  مر ر
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 المباشر: لالستثمار  كاتاليست

 بتتتارتدرز كاتليستتتت بشتتتركة الخاصتتتة المباشتتتر االستتتتمثار ذرا  هتتتي المباشتتتر لالستتتتثمار كاتاليستتتت

 مليتتتون 500 حتتتوالي المباشتتتر لالستتتتثمار كاتاليستتتت لشتتتركة المتتت ارة األصتتتول حجتتت  و بلتتتغ القابضتتته.

ا األستتتر  الشتتتركة هتتتي القابضتتتة بتتتارتدرز كاتليستتتت شتتتركة وت تتت  جديتتته.  مجتتتال فتتتي مصتتتر فتتتي نمتتتو 

 نفتتت   ، 3201 عتتتا  يفتتت إنشتتتائها  مدتتت  وال ائليتتتة. المتوستتت ة الشتتتركا  علتتت  التركيتتت  متتتع االستتتتثمار

 بدتت  هتتو القابضتت  بتتارتنر  كاتليستتت جديتته. مليتتار 4.6 قتت رها  إجماليتتة بقيمتتة صتتفقه 50 بدجتتاح الشتتركة

 وإدارة الخاصتتتة واألستتته  االستتتتثمار ة المصتتترفية الختتت ما  متتتع القتتتاهرة مقتتتر  متكامتتت  استتتتثماري

 المالية.  التكدولوجيا   وخ ما   والتخصي   والتأجير  الصداد     وخ ما   والحفظ   األصول

 األتصال:   رج   الم لوما  م   للم   

 eg.com-m.maged@catalystpartners  ،  ماج   ماجي  المباشر:  لالستثمار  كاتاليست

 fatma.yassin@undp.org  ،  اسي   ال هرا   فاطمة  اإلنمائي:  المتح ة  األم  برنام 

 

 

  

 دها ة<ال>
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