
   

 

  مسمى أول صندوق استثمار خيري لدعم نهضة الرياضة المصرية تحتبنك مصر يطلق  
 " يصندوق الرياضة المصر "

  
مرخص من قبل  "صندوق الرياضة المصري" أول صندوق استثمار خيري باإلعالن عن إطالققام بنك مصر 

، وذلك دعم نهضة الرياضة المصريةجمع األموال واستثمارها ثم إنفاق العائد على لالهيئة العامة للرقابة المالية 
 رئيس-اسماعيل المهندس / شريف كال من  وبحضور 2018فبراير  18المنعقد بتاريخ  صحفيالمؤتمر الخالل 

 االستثمارنصر وزيرة  سحر /والدكتورة الشباب والرياضةوزير خالد عبد العزيز  /المهندس و مجلس الوزراء
و المهندس  رئيس مجلس إدارة بنك مصر مؤسس الصندوق –وبحضور األستاذ/ محمد االتربى ، والتعاون الدولي

المالية  شركة بلتون مجلس إدارة رئيس –واألستاذ/ سامح الترجمان  هشام حطب رئيس اللجنة األوليمبية المصرية
على الخريطة الرياضية  هاوضعوإعادة مكانتها مع نهضة الرياضة المصرية  دعمل ويهدف الصندوق ،القابضة
  .وزارة الشباب والرياضة واللجنة األوليمبيةويأتي ذلك في إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع ، العالمية

  
المستويات للوصول الي أقصي من خالل برنامج مخطط له علي كافة  الرئيسي هدفهللوصول إلى  ويسعى الصندوق

 لشباباأللعاب المعنية ووزارة ا اتحادات و اللجنة األوليمبيةالتنسيق مع ب درجات التفوق الرياضي العالمي و
 دورات تمويل في المساهمةو ،الفنيينالفني والمادي لمساندة الالعبين والل توجيه الدعم خ وذلك من ،والرياضة

 على قادرين مصريين العبين بهدف إعداد الرياضي البطل صناعة مجاالت كافة في عالمي مستوي على تدريبية
 هذا من نالمستفيدي لوصول يهدف الصندوقو؛ ليكونوا سفراء لمصر في الخارج والعالمية األوليمبية المنافسة
 المصرية الرياضية االتحادات مع التعاونو من اطالقه،األولي  سنوات 3 ـال خالل مصري شاب 70 إلى البرنامج

  .بها والتسويقية اإلدارية النظم تطوير تمويل في لمساهمةل
  

 لتجديدل قابلةعاماً  16 مدته يتخذ شكل صندوق ملكية خاصة ""صندوق الرياضة المصرين أومن الجدير بالذكر 
، والئحته التنفيذية تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة المالية المصري فقاً ألحكام قانون سوق رأس المالذلك وو

وذلك حتى  ،الصندوق) شركةمرحلة أولى (مساهمة بنك مصر في كمليون جنيه  5برأس مال مدفوع بقيمة وذلك 
كمرحلة أولى  في النصف األول من العام مليون جنيه 250 بقيمة أولية يتمكن الصندوق من طرح وثائق لالكتتاب

شهراً من  18عبر ثالثة مراحل خالل ا مصريا مليار جنيهإلى الصندوق  زيادة حجممن الخطة التي تستهدف 
البنوك والمؤسسات  في ذلك علىمعتمدا  ،2018 مارسفي كمرحلة أولى  وثائق لالكتتابالطرح  سيتمو ؛إطالقه

في النصف الثاني من  ةتليها المرحلة الثانيو ،المصرية واألجنبية باإلضافة الي المستثمرين المؤهلين من األفراد
دوات الدين والدخل أاألموال المجمعة في  استثماروسيتم  ،2019والثالثة في الربع األول من عام   2018عام 

  .الثابت بشكل أولي
 
كما يتولى مكتب ، االستثمارمدير أعمال ومسئوليات  إلدارة صناديق االستثمارمصر بلتون  شركةتتولى وهذا  

ونج وبايكر تيلي كمراقبي ند يأشركتي إرنست  لىإللصندوق باإلضافة االينس للمحاماة أعمال المستشار القانوني 
الصندوق  نشطةالرعاة والمنظمات الدولية لدعم أ مع الصندوق مجلس إدارةمن خالل سيتم التنسيق و ،حسابات

  .مباشرة سواء من خالل دعم نقدي أو عيني
 

باعتبارها  الوطنيةالريادي في المسئولية  هدورمن منطلق  صندوق الرياضة المصريهذا ويأتي تأسيس بنك مصر ل
قوائم النمو والتقدم في كافة وبما يمثله من ركيزة كأحد ، ور الرئيسية التي يؤمن بها البنكإحدى أهم المحا

  .المجاالت
   
   



   

 

  


