
  بعد الحصول على ترخیص مزاولة النشاط في السوق المحلي

 "تمویلي" تبدأ إطالق حلول تمویلیة للمشروعات المتناهیة الصغر برأس مال 50
 ملیون جنیه

 

 عمرو أبو العزم:  أولویتنا هي دعم المشاریع متناهیة الصغر بخدمات مالیة تتالءم مع احتیاجاتهم التوسعیة
  لخفض الفجوة التمویلیة وتعزیز توجه الشمول المالي

 5 بنوك تمول محفظة 2018 بمبلغ 200 ملیون جنیه لضخها فى تمویل أنشطة المشروعات متناهیة
 الصغر

 
 أحمد خورشید : افتتاح 5 فروع من اجمالي 13 فرع لهذا العام في الوجهین البحري والقبلي لتغطیة

  االحتیاجات التمویلیة لكافة المحافظات، و60 فرعًا خالل الثالث سنوات المقبلة

 نستهدف دعم المشروعات التصدیریة والصناعیة لتعزیز نمو االقتصاد الكلي

 

التمویلیة أنشطتها بممارسة الصغر متناهیة للمشروعات "تمویلي" شركة بدأت :2018 سبتمبر 26              القاهرة
وتعد جنیه. ملیون 50 قدره مال برأس الماضي یولیو شهر النهائي الترخیص على حصولها بعد السوق                  في
على الشركة وحرص الهتمام خاصة المصري، التمویلي للسوق وقویة جدیدة إضافة بمثابة الخطوة               هذه
اصحاب لدعم وذلك المعلومات تكنولوجیا تقنیات أحدث استخدام طریق عن التمویلیة الحلول              توفیر
التكنولوجیا الخدمات ثورة لمواكبة المالي الشمول توجه تعزیز في یسهم مما الصغر، متناهیة               المشروعات

 المالیة.
 

أنشطتها ودمج والشباب، كالمرأة للتمویل احتیاجا األكثر الفئات دعم كبیرة بصورة تمویلي شركة               وتستهدف
مصر رؤیة في المستدامة التنمیة لمنظومة وتفعیًال المالي الشمول لمفهوم تحقیقًا وذلك الرسمي،               لالقتصاد
خالل من والتصدیري التصنیعي الطابعین ذات بالمشاریع االهتمام على الشركة استراتیجیة وتركز .2030             

 توفیر خدمات تمویل المعدات والتأمین متناهي الصغر، باعتبارهما من أهم عوامل التقدم االقتصادي.
 

النشاط بمزاولة النهائي الترخیص على حصولنا "إن تمویلي: شركة إدارة مجلس رئیس العزم أبو عمرو                 قال
مجموعة بتقدیم المصري السوق في بقوة لالنطالق البدایة عالمة هي الصغر متناهیة للمشروعات               التمویلي
عشوائیة من یحد بما المالي الشمول مفاهیم دعم إلى إضافة المشروعات، لدعم المالیة الخدمات من                 متمیزة
5 من موافقة على الشركة حصلت وقد الكلي، االقتصاد لتنمیة الرسمیة للقنوات وتوجیهها األموال،                تداول
المشروعات أنشطة تمویل فى ضخها لیعاد جنیه ملیون 200 بمبلغ 2018 لعام المحفظة لتمویل                بنوك

 متناهیة الصغر."
لتغطیة الشركة "تسعى تمویلي لشركة المنتدب اإلدارة مجلس وعضو التنفیذي الرئیس خورشید أحمد               وأكد
تطبیق خالل من قصیرة زمنیة مدة خالل والدلتا الصعید مدن على التركیز مع الجمهوریة محافظات                 كافة
تم قد أنه إلى مشیرًا المعلومات، تكنولوجیا تقنیات استخدام طریق عن الجغرافي لالنتشار طموحة                خطة



الوجهین في الجاري العام من المتبقیة األشهر خالل افتتاحهم المخطط فرع 13 اجمالي من فروع 5                  افتتاح
جانب إلى هذا المقبلة. سنوات الثالث خالل فرعًا 60 الفتتاح الشركة خطة من كجزء والقبلي،                 البحري
كافة لتلبیة الواسع االنتشار لنا یحقق بما البرید مكاتب شبكة الستغالل البرید هیئة مع التعاون آلیات                  بحث

 احتیاجات الفئة المستهدفة من أصحاب المشروعات متناهیة الصغر في جمیع أرجاء مصر".
 

بالسرعة ستمتاز التمویالت صرف آلیات ان حیث ومیسرة، سهلة ستكون التمویلیة اإلجراءات أن               وأوضح
خدمات تطبیق منظومة تفعیل إلى إضافة الصغر. متناهیة للمشروعات المالي التدویر طبیعة یناسب               مما
ملیار 1.4 إلى االئتمانیة المحفظة بحجم الوصول هي الشركة خطة أن مضیفًا آلیًا. المنقولة الضمانات                 سجل
للمشروعات بها سنقوم التي التمویلیة العملیات أن یعنى ما وهو القادمة. سنوات الثالث غضون في                 جنیه
موفرة ، بالسوق حالیا الموجودة التمویلیة الفجوة من جزء بتغطیة تقوم سوف الصغر ومتناهیة                الصغیرة

 المساعدات التمویلیة المطلوبة لحوالي 8 - 10 للمواطنین الذین یبحثون عن سبل مناسبة
 لتمویل مشاریعهم.

 
جنیه ملیون 50 بقیمة مصدر مال برأس تأسست الصغر متناهیة للمشروعات تمویلي شركة أن                ویذكر
هم شركات ثالث من مكون تحالف على ملكیتها هیكل ویتوزع جنیه، ملیون 500 بقیمة مصرح مال                  ورأس

 شركة إن آي كابیتال القابضة لالستثمار، وأیادي لالستثمار والتنمیة، وشركة البرید لالستثمار.
 

 - انتهى -

 






