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 مؤسسة التمویل الدولیة ومجموعة دالتكس تعقدان شراكة لتعزیز الفرص للسیدات العامالت في قطاع األعمال الزراعیة في مصر
 

اإلنتاج في الرائدة دالتكس ومجموعة الدولي، البنك مجموعة عضو الدولیة، التمویل مؤسسة من كل الیوم أبرمت – 2018 مایو 6 مصر،                       القاهرة،
  الزراعي في مصر، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزیز الفرص االقتصادیة للنساء العامالت في المجموعة ولمالكات المزارع الصغیرة.

 
الحلول تحدید في للمساعدة الطازجة والخضروات الفواكه إنتاج في المتخصصة دالتكس مجموعة مع المؤسسة لدى االستشاري الفریق                   وسیتعاون
التابعة التعبئة ومراكز المزارع من مختارة مجموعة في وظائفهن على والمحافظة العامالت السیدات نسبة زیادة أجل من تجارًیا والمجدیة                     المستدامة
خلق إلى الرامیة المساعي ظل في الخطوة هذه وتأتي الصغیرة. المزارع ومالكات المزارعات السیدات أعداد زیادة إلى باإلضافة دالتكس،                     لمجموعة

  فرص العمل للنساء وتحسین مصادر الدخل لهن من خالل دمجهن في عملیات مجموعة دالتكس.
 

فرصة عملیاتنا في والرجال السیدات دمج لنا "یتیح دالتكس: لمجموعة التنفیذي الرئیس النجار، هشام السید قال المبادرة، هذه على تعلیقه معرض                       وفي
ویأتي العمل. في معهم نتعاون الذین شركائنا حتى أو مزارعینا أو موظفینا حیث من سواء الموارد، من تنوًعا وأكثر أوسع قاعدة من لالستفادة                         متمیزة

  ذلك في سیاق استراتیجیة أعمالنا األوسع نطاًقا والتي نهدف من خاللها إلى تطویر اإلنتاج والوصول إلى أسواق جدیدة وإیجاد الفرص لمجتمعاتنا."  
 

من فقط %5 أن كما المئة في 18 إلى النساء من األعمال أصحاب نسبة تصل بینما المئة في 13 حوالي ِمصر في العامالت النساء نسبة                           تمّثل
الفجوات هذه سّد ان لذلك، المئة. في 22 بنسبة الذكور نظرائهم عن بجنیه النساء تقوم الذي الدخل معّدل ویقّل النساء، قبل من ُتدار مصر في                           الشركات

 بین الجنسین سُیساعد في رفع الناتج المحلي اإلجمالي في مصر بنسبة تتجاوز 30 في المئة .
 

في للنساء االقتصادیة الفرص "خلق أن: وأفریقیا األوسط الشرق لمنطقة الدولیة التمویل مؤسسة رئیس نائب بیمینتا، سیرجیو صرح جانبه                     ومن
االقتصادي، النمو تعزیز على تقتصر ال المرأة في االستثمار أهمیة وأن للمؤسسة. االستراتیجیة المحاور أبرز أحد یمثل كالزراعة الرئیسیة                     القطاعات
أوسع قاعدة من االستفادة من ستتمكن بهن االحتفاظ على وتعمل الموظفات تستقطب التي فالشركات التجاریة، األعمال على أیًضا بالنفع تعود                      بل

  وأفضل من الكفاءات."
 

الجنسین، بین الفوارق تراعي بحلول العمالء مطالبة وإلى صلبة تجاریة أسس إلى الجنسین بین بالمساواة بالنهوض الدولیة التمویل مؤسسة التزام                      یستند
تحت أفریقیا وشمال األوسط الشرق في تستثمر التي الشركات ساهمت الماضیة.وقد القلیلة السنوات خالل ملموسة بصورة المطالبات هذه زادت                     إذ
التمویل مؤسسة وتستثمر الماضیة. العشر السنوات خالل للسیدات عمل فرصة الف 120 عن یزید ما استحداث في الدولیة التمویل مؤسسة                      مظلة
األعمال لرائدات الفرص إتاحة صندوق خالل من السیدات قبل من المملوكة والمتوسطة الصغیرة للمشاریع اإلقراض لتعزیز البنوك في كذلك                     الدولیة

 التابع للمؤسسة.

 

 نبذة عن مجموعة دالتكس

12 في مزارع حالًیا وتدیر ،1964 عام الطازجة، والخضروات الفواكه وتصدیر زراعة في الرائدة المصریة الشركة دالتكس، مجموعة                    تأسست
من وانطالًقا العالم. حول دولة 60 من أكثر في بالتجزئة البیع وعمالء المتاجر سالسل ألكبر منتجاتها وتسوق مصر، أنحاء كافة في مختلفة                        منطقة
االستدامة وحمایة الفضلى االجتماعیة بالقیم التمسك على وحثهم عملها طواقم قدرات تنمیة في جهدًا المجموعة تدخر ال االنسان، بقیمة الراسخ                      إیمانها
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 نبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة

ز عملها على  مؤسسة التمویل الدولیة (IFC) - وهي مؤسسة شقیقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي - هي أكبر مؤسسة إنمائیة عالمیة یتركَّ
 القطاع الخاص في األسواق الناشئة. تعمل المؤسسة مع أكثر من 2000 شركة في مختلف أنحاء العالم، حیث تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها

 لتهیئة األسواق وخلق الفرص في المناطق األشّد صعوبة في العالم. في العام المالي 2017، حققت المؤسسة رقمًا قیاسیا قدره 19.3 ملیار دوالر من
 التمویل طویل األجل للبلدان النامیة، معولة على قوة القطاع الخاص للمساعدة في إنهاء الفقر وتعزیز الرخاء المشترك. للمزید من المعلومات، ُیرجى
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