بنك مصر يطلق أول صندوق استثمار خيري لدعم نهضة الرياضة المصرية تحت مﺴمﻰ
" صندوق الرياضة المصري"
قام بنك مصر باﻹعﻼن عن إطﻼق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري" مرخﺺ من قﺒﻞ
الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع اﻷموال واستثمارها ثم إنفاق العائد علﻰ دعم نهضة الرياضة المصرية ،وذلك
خﻼل المﺆتمر الصحفﻲ المنعقد بتاريخ  18فﺒراير  2018وبحضور ﻛﻼ من المهندس  /شريف اسماعيﻞ -رئيس
مجلس الوزراء والمهندس  /خالد عﺒد العزيز وزير الشﺒاب والرياضة والدﻛتورة /سحر نصر وزيرة اﻻستثمار
والتعاون الدولﻲ ،وبحضور اﻷستاذ /محمد اﻻتربﻰ – رئيس مجلس إدارة بنك مصر مﺆسس الصندوق و المهندس
هشام حطب رئيس اللجنة اﻷوليمﺒية المصرية واﻷستاذ /سامح الترجمان – رئيس مجلس إدارة شرﻛة بلتون المالية
القابضة ،ويهدف الصندوق لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها علﻰ الخريطة الرياضية
العالمية ،ويأتﻲ ذلك فﻲ إطار خطة عمﻞ تم وضعها بالتنﺴيق مع وزارة الشﺒاب والرياضة واللجنة اﻷوليمﺒية.
ويﺴعﻰ الصندوق للوصول إلﻰ هدفه الرئيﺴﻲ من خﻼل برنامج مخطط له علﻲ ﻛافة المﺴتويات للوصول الﻲ أقصﻲ
درجات التفوق الرياضﻲ العالمﻲ و بالتنﺴيق مع اللجنة اﻷوليمﺒية و اتحادات اﻷلعاب المعنية ووزارة الشﺒاب
والرياضة ،وذلك من خﻼل توجيه الدعم الفنﻲ والمادي لمﺴاندة الﻼعﺒين والفنيين ،والمﺴاهمة فﻲ تمويﻞ دورات
تدريﺒية علﻰ مﺴتوي عالمﻲ فﻲ ﻛافة مجاﻻت صناعة الﺒطﻞ الرياضﻲ بهدف إعداد ﻻعﺒين مصريين قادرين علﻰ
المنافﺴة اﻷوليمﺒية والعالمية ليكونوا سفراء لمصر فﻲ الخارج؛ ويهدف الصندوق لوصول المﺴتفيدين من هذا
الﺒرنامج إلﻰ  70شاب مصري خﻼل الـ  3سنوات اﻷولﻲ من اطﻼقه ،والتعاون مع اﻻتحادات الرياضية المصرية
للمﺴاهمة فﻲ تمويﻞ تطوير النظم اﻹدارية والتﺴويقية بها.
ومن الجدير بالذﻛر أن "صندوق الرياضة المصري" يتخذ شكﻞ صندوق ملكية خاصة مدته  16عاما ً قابلة للتجديد
وذلك وفقا ً ﻷحكام قانون سوق رأس المال المصري وﻻئحته التنفيذية تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية،
وذلك برأس مال مدفوع بقيمة  5مليون جنيه ﻛمرحلة أولﻰ )مﺴاهمة بنك مصر فﻲ شرﻛة الصندوق( ،وذلك حتﻰ
يتمكن الصندوق من طرح وثائق لﻼﻛتتاب بقيمة أولية  250مليون جنيه فﻲ النصف اﻷول من العام ﻛمرحلة أولﻰ
من الخطة التﻲ تﺴتهدف زيادة حجم الصندوق إلﻰ مليار جنيها مصريا عﺒر ثﻼثة مراحﻞ خﻼل  18شهرا ً من
إطﻼقه؛ وسيتم طرح الوثائق لﻼﻛتتاب ﻛمرحلة أولﻰ فﻲ مارس  ،2018معتمدا فﻲ ذلك علﻰ الﺒنوك والمﺆسﺴات
المصرية واﻷجنﺒية باﻹضافة الﻲ المﺴتثمرين المﺆهلين من اﻷفراد ،وتليها المرحلة الثانية فﻲ النصف الثانﻲ من
عام  2018والثالثة فﻲ الربع اﻷول من عام  ،2019وسيتم استثمار اﻷموال المجمعة فﻲ أدوات الدين والدخﻞ
الثابت بشكﻞ أولﻲ.
هذا وتتولﻰ شرﻛة مصر بلتون ﻹدارة صناديق اﻻستثمار أعمال ومﺴئوليات مدير اﻻستثمار ،ﻛما يتولﻰ مكتب
اﻻينس للمحاماة أعمال المﺴتشار القانونﻲ للصندوق باﻹضافة إلﻰ شرﻛتﻲ إرنﺴت أند يونج وبايكر تيلﻲ ﻛمراقﺒﻲ
حﺴابات ،وسيتم التنﺴيق من خﻼل مجلس إدارة الصندوق مع الرعاة والمنظمات الدولية لدعم أنشطة الصندوق
مﺒاشرة سواء من خﻼل دعم نقدي أو عينﻲ.
هذا ويأتﻲ تأسيس بنك مصر لصندوق الرياضة المصري من منطلق دوره الريادي فﻲ المﺴئولية الوطنية باعتﺒارها
إحدى أهم المحاور الرئيﺴية التﻲ يﺆمن بها الﺒنك ،وبما يمثله من رﻛيزة ﻛأحد قوائم النمو والتقدم فﻲ ﻛافة
المجاﻻت.

