
 
 

 

 إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة | بیان إخباري 
 

اري ان إخ  ب
 2022مارس  20القاھرة | 

رأس المال  تعلن عن المســاھمة في صــندوق«إي فاینانس لالســتثمارات المالیة والرقمیة»  
  الخدمات المالیة للشركات الناشئةالمختص باالستثمار في تكنولوجیا   »Nclude«المخاطر 

للمساھمة في    » إي فاینانس«انضمام   الشركاء االستراتیجیین  االستثمار في   » سیساھم في ترسیخ تواجدھا على ساحةNclude«  صندوقإلى مجموعة من 
 التي تشھد نمًوا متسارًعا بالسوق المصري واألسواق اإلقلیمیة تكنولوجیا الخدمات المالیة  المتخصصة في  لشركات الناشئةا

  2022مارس  20القاھرة في 

رائدة في تطویر وإدارة وتشغیل الشركة  ال)، وھي EFIH.CAكود البورصة المصریةشركة إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة ش.م.م (الیوم  أعلنت  
رأس مال  ، وھو صندوق  »Nclude«  عن مساھمتھا في صندوقبالمعنى الحدیث في مصر،    Fin-techشركة  الشبكات التكنولوجیة للمعامالت الرقمیة وأول  

في قطاع تكنولوجیا الخدمات المالیة  الناشئة    أرباح رأسمالیة طویلة األجل من خالل االستثمار بصفة أساسیة في الشركاتمخاطر تتبلور أھدافھ في تحقیق  
Fin-tech    الشركات التي تعمل ببالسوق المصري وأو القطاعات المرتبطة بھ المصريأسواق الشرق األوسط وأفریقیا  كذلك  .  وتتطلع للتواجد فى السوق 

الصندوق على االستثمار   المستھدفة  ویركز  المبكرة منخالل  بالشركات الناشئة  في  المساھمة    «إي فاینانس»  مجموعةوقد قررت    .ھا مسیرة نمو  المراحل 
بالسوق المصري المختصة  الشركات الناشئة  االستراتیجیة التي تتبناھا الھادفة إلى دعم  في إطار  حیث یأتي ذلك  ملیون دوالر؛    10بقیمة  »  Nclude«صندوق  

في تطویر منظومة الدفع اإللكتروني في  الذي تلعبھ المجموعة  دور الرائد ال وتحظى بمقومات نمو عالیة، سعیًا إلى تعزیز  الخدمات المالیة تكنولوجیا  في مجال 
  . المالیة الرقمیة  إدارة المعامالتھا من نشاط إیراداتتنمیة  باإلضافة إلى مصر، 

الخطوة تنضم اي فاینانس   ا وبھذه  الرئیسیین فى الصندوق وھم  إلي مجموعة  والذین شاركوا  ،  البنك األھلي المصري وبنك مصر وبنك القاھرةلمستثمرین 
Global Ventures  -  في تأسیس آلیة استثماریة ذات    -السوق المصري وأسواق الشرق األوسطوھي شركة رائدة في االستثمار برأس المال المخاطر في

ھذه الخطوة الجریئة وغیر المسبوقة ھي تنفیذ لرؤیة الدولة االستراتیجیة    . وتعدنطاق وحجم غیر مسبوقین فى مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا
ابتكارات التكنولوجیا المالیة    دعمعلى    Ncludeسیركز  ، حیث  قتصاد المصري في المستقبلاال  سیمثلون دعامة رئیسیة لنمولدعم المبتكرین الشباب الذین  

 الشمول المالي. و

% 70% منھا خالل العام الجاري، على أن یتم ضخ نسبة  30ملیون دوالر، سیتم ضخ    10وسوف تقوم مجموعة إي فاینانس بالمساھمة في الصندوق بقیمة  
% من التعھدات االستثماریة للصندوق ألنشطة مسرعات األعمال  90ألربع سنوات التالیة. ومن المقرر أن یتم تخصیص  المتبقیة بصفة ربع سنویة خالل ا

ة (أ) و(ب)، مع  للشركات الناشئة بقطاع تكنولوجیا الخدمات المالیة، بما في ذلك المشاركة في مراحل تمویل رأس المال األولي، وجوالت المراحل التمویلی
في سوق أبو   » Nclude«صندوق المتبقیة من التعھدات االستثماریة للصندوق ألنشطة التأسیس المشترك وبناء المشروعات. وقد تم تسجیل تخصیص النسبة 

ناك  ر أن تكون ھظبي العالمي، على أن تستمر مدة الصندوق حتى نھایة العمل في السنة العاشرة من تاریخ اإلغالق األولي، مع إمكانیة التمدید، ومن المقر 
  فترة استثمار أولیة تمتد حتى نھایة العمل في السنة الخامسة من تاریخ اإلغالق األولي.  

صندوق  عن اعتزازه بالمساھمة في    إي فاینانس لالستثمارات المالیة والرقمیة،مجموعة  أعرب إبراھیم سرحان رئیس مجلس إدارة  ھذا السیاق،  وفي  
»Nclude  تعزیز قدرة المجموعة على لدوره في  المالي في مص  تنفیذ »،  والشمول  الرقمي  التحول  المتمثلة في دفع عجلة  ر، حیث  أولویاتھا االستراتیجیة 

یتسم  د قتصاد الوطني إلى اقتصااالیستھدف الصندوق إحداث طفرة نوعیة في سوق تكنولوجیا الخدمات المالیة في مصر، مما سیساھم في تسریع وتیرة تحول  
إتاحة فرص    عن مساھمة المجموعة في الصندوق    ثمر البنك المركزي. من جانب آخر، ست  مساعيو  2030بالشمول المالي، بما یتماشى مع أھداف رؤیة مصر  

محور الرابع الستراتیجیة النمو  ، وبالتالي تحقیق اللشركات الناشئة في مجال تكنولوجیا الخدمات المالیة باألدوات التي تساھم في تطویر وتنمیة أعمالھا دعمھا ل 
ضع في مقدمة أولویات المجموعة االستثمار في الشركات الناشئة ومنصات تكنولوجیا الخدمات المالیة التي تحظى بمقومات نمو واعدة.  التي تتبناھا، التي ت

الناشئة    سرحانوأضاف   المجموعة على ساحة الشركات  أیًضا على ترسیخ مكانة  للمساھمة في الصندوق سینعكس  المردود اإلیجابي  قطاع تكنولوجیا  بأن 
ص  ، فضالً عن إتاحة الفر خالل المراحل األولى من نموھاإلى الشركات والمنصات الرقمیة الناشئة    المجموعة  تسھیل وصولحیث ستثمر عن  الخدمات المالیة،  

قطاع الخاص سریع النمو. وأوضح سرحان ستثمار غیر المباشر بالااللتنویع باقة الخدمات التي تقدمھا وتعزیز خبراتھا بالسوق، باإلضافة إلى توفیر فرص  
التي تقدمھا الشركات التابعة    أن االستثمارات الناجحة للصندوق ستساھم بشكل كبیر في استفادة الشركات الناشئة المستثمر بھا من باقة الخدمات فائقة القیمة 

تسطیر  تطلع إلى  مجموعة إي فاینانس  للمجموعة، عالوة على التوسع بأنشطة وأعمال المجموعة إلى األسواق الدولیة خارج مصر وأفریقیا. واختتم سرحان أن  
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موعة وشركائھا االستراتیجیین بالبنك المركزي  ، وتوطید أواصر التعاون بین المج»Nclude«صندوق  فصل جدید في سجل إنجازاتھا من خالل المساھمة ب
  والقطاع المصرفي المصري. 

ساھم في تحول السوق  السنوات القلیلة الماضیة، حیث  ار  على مد طفرة كبیرة  حقق  في مصر    FinTech  المالیة  جدیر بالذكر أن قطاع تكنولوجیا الخدمات
سلسلة اإلصالحات    ؛عكس نجاح المناخ االستثماري في مصر ویالمصري إلى بیئة استثماریة جاذبة لرواد األعمال ومجتمع االستثمار الذي یستھدف ذلك القطاع.  

ً عن المبادرات التي أطلقھا  لمختلف االستثمارات  التراخیص   تسھیل منحوالتنظیمیة  تیسیر اإلجراءات  بھدف    الحكومةالسدیدة التي نفذتھا   البنك المركزي  ، فضال
وفي إطار ھدفھ االستراتیجي لتعزیز الشراكات مع الكیانات الفاعلة في قطاع تكنولوجیا الخدمات المالیة من أجل تعزیز االقتصاد الرقمي غیر النقدي.    المصري
ات  منصإنشاء  لتحفیز  البنك المركزي مبادرة  طلق  أ  ،لشرق األوسط وأفریقیاعلى مستوى ا  المالیةالخدمات    تكنولوجیامركز لالبتكار في قطاع  إلى  مصر  لتحویل  
تحظى  التي  ، تساھم بشكل مباشر في احتضان ودعم الشركات الناشئة  المستثمرین المحلیین والدولیینتضم البنوك التجاریة المصریة و   متخصصة  ةاستثماری

  . عن تعزیز قاطرة التحول إلى االقتصاد الرقمي في مصر أیًضا  بما یثمر ، المالیة الخدمات   في مجال تكنولوجیابمقومات نمو واعدة 

  –  نھایة البیان  –

  

لالستثمارات المالیة والرقمیة» إي فاینانسنبذة عن مجموعة «  

كشـركة مصـریة متخصـصـة في تطویر وإدارة البنیة التكنولوجیة للمعامالت المالیة الرقمیة، وتم تكلیف   2005عام  »  إي فاینانس«مجموعة تأسـسـت 
عبر مســیرتھا الممتدة لنحو عشــرین عاًما في »  إي فاینانس«الشــركة في ذلك الوقت ببناء وتشــغیل وإدارة الشــبكة المالیة للحكومة المصــریة، ونجحت  

ع األســـواق الرقمیة في مصـــر مع تنمیة باقة الخدمات والحلول المقدمة حتى أصـــبحت تضـــم تحت مظلتھا مجموعة من التوســـع بأعمالھا لتغطي جمی
بمرونة ھیكلھا التنظیمي،    »إي فاینانس«الشركات التابعة التي تغطي أنشطتھا كافة أركان منظومة المعامالت المالیة الرقمیة بالسوق المصري. وتنفرد  

رقمیة. كما یتیح لھا استھداف عدة أسواق من خالل شركاتھا التابعة وبالتالي تعزیز قدرتھا على تعظیم القیمة المضافة في سوق المعامالت المالیة ال  مما
ــر منظوـمة المـعامالت الرقمـیة لـلدفع وا  »إي ـفایـنانس«تتمیز   ـــیل بتبني وتطبیق نموذج أعـمال متـكاـمل لتكون بمـثاـبة محـطة واـحدة لجمیع عـناصــ لتحصــ

عدة شــركات تابعة تتخصــص كل منھا في مجال محدد    »إي فاینانس«اإللكتروني في مصــر؛ فإلى جانب منظومة تكنولوجیا الخدمات المالیة، تضــم 
ــا:   موقعن المعــامالت الرقمیــة. للمزیــد من المعلومــات یُرجى زیــارة  أركــان منظومــة  ــة  المجموعــة على التنوع بــأعمــالھــا لتغطی ــمــان قــدرة  لضــ

efinanceinvestment.com.  
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 معلومات عن السهم 

 EFIH.CAكود البورصة المصریة: 
 1,777,777,778 عدد األسھم

ه  0.5  القیمة االسمیة للسھم  جن
ه  888,888,889  رأس المال المدفوع  جن

 
    مزید من المعلومات یرجى االتصال على: ل

 ir@efinance.com.eg|  عالقات المستثمرین قطاع 

 

  

ل المساهم   ه

( 2021دیسمبر   31اعتباًرا من  ) 
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National Investment Bank Banque Misr

National Bank of Egypt Egyptian Banks Company

Egyptian Co. for Inv. Projects Free Float


