
 

 شركة تمویلي للمشروعات متناهیة الصغر تحصل
 علي الترخیص النهائي لمزاولة النشاط في السوق

 المحلي
 

 
على حصولها بعد عملها الصغر متناهیة للمشروعات تمویلي شركة بدأت : 2018 یولیو 25 فى                 القاهرة
ملیون 50 قدره مال برأس المالیة الرقابة هیئة من المحلیة األسواق فى نشاطها لمزاولة النهائى                 الترخیص
لالقتصاد، وقویة جدیدة إضافة بمثابة الخطوة هذه وتعد الحالي. یولیو من 8 الموافق األحد یوم وذلك                  جنیه،
بناء في كبیر بشكل ساهمت والتي الصغر ومتناهیة الصغیرة المشروعات بتمویل ستقوم الشركة وأن                خاصة

 اقتصادیات العدید من الدول.
 

وشركة – التنمیة و لالستثمار أیادي شركة و كابیتال أي ان شركة تمویلي شركة مساهمي هیكل                  یضم
 البرید لالستثمار  - الذراع االستثماریة لهیئة البرید .

الإلستثمار یعد " والتنمیة لإلستثمار أیادي شركة إدارة مجلس رئیس صالح السید/أسامه صرح جانبه                ومن
شركة وتعد والتنمیة . لإلستثمار أیادي لشركة الرئیسیة المحاور احد من مصرفي الغیر المالي القطاع                في
جدیدة تمویلیة منتجات اضافة الي تسعي بدورها والتي القطاع هذا في أیادي لمحفظة جدیدة ُاضافة                 تمویلي

 ومتطورة في قطاع یشهد نمو مطردا مما یدعم رؤیه واهداف االستثماریه و التنمویه في ان واحد."
 

ادارة في المتخصصة كابیتال أي إن لشركة المنتدب والعضو التنفیذي الرئیس - غزالي أشرف السید/                 وأفاد
المالیة الخدمات منصة في التوسع في تمویلي شركة بأهمیة مصرفیة الغیر البنكیة الخدمات وتقدیم                األصول

 الغیر مصرفیة التي تقدمها الشركة طبقًا إلستراتیجیة شركة إن أي كابیتال.
 

وصول دعم هو الحالیة توجهاته أهم من الذي البرید إدارة مجلس رئیس - الصغیر السید/عصام قال                  كما
اإلنتشار على ومساعدتها العربیة مصر جمهوریة داخل المستهدفة الفئات إلى تمویلي شركة              خدمات
التوزیع ذات البرید هیئة مكاتب شبكة إلستغالل التعاون آلیات أفضل طرح خالل من وذلك                الجغرافي
إلى باإلضافة عریضة بیانات بقاعدة أیضًا تتمتع البرید شبكة أن أضاف كما بالبالد، المتمیز                الجغرافي
ووصول تمویلي شركة إنتشار في فعال بشكل یسهم سوف مما البرید لمكاتب الحالة النمذجة                إجراءات

 خدماتها إلى أكبر عدد من العمالء بسهولة وخاصة في مدن الدلتا والصعید.
 

 یرأس مجلس اداره شركه تمویلي السید/  عمرو أبو العزم، ویتولي السید/ أحمد خورشید مهام الرئیس
 التنفیذي والعضو المنتدب للشركه ، وذلك لما لهم من خبرات واسعة في مجاالت التمویل المتناهي الصغر،

 واألعمال المصرفیة  والتأثیر االجتماعي والتكنولوجیا المالیة والشمول المالي.
 -النهایة-


