
األهلي ومصر بنوك .  . السيسيتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح  لتنفيذا  

تطلق صندوق لدعم التكنولوجيا المالية واالبتكار برأس مال    والقاهرة

 يجاوز المليار جنيه 

بالتحول لمركز  الطموحرعاية المواهب الشابة استثمار واعد للمستقبل يعزز 

 ً  إقليمي للتكنولوجيا المالية عربياً وإفريقيا

صندوق  ال  إنجاحتساهم في  للبنوك الثالثةالخبرات االستثمارية والعملية المتميزة 

 وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي

بمساندة   السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  السيد  لتوجيهات  المالية   قطاعاتفي    الُمبتكرينشباب  تنفيذا  ،  التكنولوجيا 

قادرة على تحقيق ريادة مصر   مصرية متطورةبناء قاعدة تكنولوجية    من أجل  والقطاعات التكنولوجية الُمغذية لها

والسيما الخدمات المصرفية   ،قطاعات التكنولوجيا المالية المختلفةالقارة األفريقية في  و  العربية  على مستوى المنطقة

 علوم وتطورات الحاضر والمستقبل.  أهم مالية الرقمية، والتي باتت منوال

صندوطار  اإل  هذا  وفي إطالق  والقاهرة"  ومصر  "األهلي  الثالثة  البنوك  شركات    قتعتزم  أموال  رؤوس  دعم 

مع إمكانية مساهمة أية بنوك  ، برأس مال مليار جنيه مصري كحد أدنى،  2021التكنولوجيا المالية الناشئة في أكتوبر

  ما قامت به قطاعات البنك المركزي المعنية من   ، وذلك بالتوافق معأو مؤسسات مالية أخرى ترغب في المشاركة

مواكبه التطورات العالمية  لبنوك في هذا الصندوق من منطلق إيمانهم بأهمية  ، وتأتي مشاركة ادراسات مستفيضة

 . في مصر والعالم والمالية الذي يعد مستقبل الصناعة المصرفيةوالتكنولوجيا المالية  مجالفي 

العديد   تحقيق  على  والقادرواعد للمستقبل  ال ستثمار  اال  لكونها  الشابة  المواهب  رعايةالصندوق إلى    إنشاء  ويهدف 

في مختلف المجاالت وفي  تميزة  م  كوادر شابةنظرا لما تمتلكه مصر من    وذلك  ،من المكاسب للسوق المصري

  ، مما يساعدهذا المجالمبتكرة في    تطبيقات  لتقديمتهيئة البيئة المناسبة  الى    ويهدف أيضا،  ةمقدمتها التكنولوجيا المالي

الدولة أهداف  وتحقق  المالي  الشمول  معدالت  رفع  رؤية    المصرية  على  من  كجزء  المستهدف  الرقمي  بالتحول 

 . المالية التكنولوجيا مجال في على المستوى االقليمي صندوق أكبر ليصبح طموحة وبرؤية،  2030مصر

، سواء كانت هذه شركات التكنولوجيا المالية الناشئةومن المقرر أن يعمل الصندوق على توجيه االستثمارات إلى  

البيئة المناسبة   تهيئة  كما يهدف الصندوق إليالسوق المصري،    داخلإطالق أعمالها    تعتزمالشركات محلية أو دولية  

  المزيد من تطبيقات التكنولوجيا المالية  تمكينوالعمل على  المصري، وتوطينها بالسوق بالمواه الجتذاب ورعاية

القادرة على تقديم وتوصيل الخدمات المصرفية والمالية إلى كافة فئات المجتمع بشكل أكثر سهولة، وأقل    المبتكرة

 .إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية عربيا وأفريقيا لتحويل مصر كخطوة هامة تكلفة،

 ي ــــانته

 


