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 مؤسسة التمویل الدولیة وبنك مصر یوقعان أول اتفاقیة من نوعها في مصر لتقدیم الخدمات المصرفیة لرائدات األعمال
  

 القاهرة، مصر، 23 سبتمبر، 2018،  أبرمت الیوم مؤسسة التمویل الدولیة، عضو مجموعة البنك الدولي، إتفاقیة تعاون مع بنك مصـر، ثاني أكبر البنوك في
 مصر، وذلك للمساعدة في زیادة عدد الشركات المملوكة للنساء في محفظة الخدمات المصرفیة التابعة للبنك والموجهة  للشركات الصغیرة والمتوسطة. یأتي هذا

  في إطار جهود مؤسسة التمویل الدولیة الرامیة إلى تعزیز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالیة لرائدات األعمال في مصر.
 

 وستعمل مؤسسة التمویل الدولیة مع بنك مصر على إجراء دراسة تتناول اإلحتیاجات المصرفیة لرائدات األعمال والوقوف على أفضل الممارسات العالمیة في
 هذا المجال وكذلك إعداد وتنفیذ نموذج عمل مستدام لبرنامج الخدمات المصرفیة للنساء. كما ستدعم المؤسسة بنك مصر في مساعدة األعمال متناهیة الصغر غیر
 الرسمیة - التي غالًبا ما تمتلكها أو تقودها نساء - على االنتقال من القطاع غیر الرسمي إلى القطاع الرسمي. ویهدف هذا التعاون إلى أن یصبح بنك مصر، الذي
 یمتلك شبكة فروع عددها 620 فرًعا، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفیة المقدمة للنساء ورائدات األعمال في مصر.  وقد حضر التوقیع الدكتورة / لبنى

  هالل – نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ولفیف من كبار الشخصیات العامة والقیادات المصرفیة.
 

 وصرح محمد االتربي، رئیس مجلس إدارة بنك مصر: "تشكل رائدات األعمال جزًءا كبیًرا من مؤسسات األعمال صغیرة الحجم في مصر، ولكنهن یجدن
 صعوبة في الحصول على التمویل والدعم الذي یحتاجن إلیه من أجل إدارة أعمالهن وتطویرها.  ویشكل هذا فرصة غیر مستغلة بالنسبة للبنوك. ونحن نهدف،

 بالتعاون مع مؤسسة التمویل الدولیة، إلى توسیع نطاق وصولنا إلى هذه الشریحة ودعم الشركات في مصر ومساعدتها على النمو وتوفیر فرص العمل ودفع
 عجلة النمو االقتصادي."

 
 جدیر بالذكر أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساهم بنسبة 38 في المائة من إجمالي فرص العمل و33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في

 مصر، بید أنها في الغالب تواجه مصاعب من أجل الحصول على التمویل. وُتقدر الفجوة التمویلیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المملوكة للنساء،بنحو 283
  ملیون دوالر ولدیها ودائع محتملة بقیمة 246 ملیون دوالر.

 
 وصّرح مؤید مخلوف ، المدیر اإلقلیمي لمؤسسة التمویل الدولیة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا : "تساهم رائدات األعمال في تغییر وجه االقتصاد

 العالمي، إذ یساعدن على توفیر فرص العمل. إال أن رائدة أعمال واحدة فقط من كل 10 رائدات أعمال تستطیع الحصول على التمویل الذي تحتاج إلیه".
 وأضاف "تعمل مؤسسة التمویل الدولیة على معالجة هذه الفجوة في مصر عن طریق الشراكة مع المؤسسات المالیة مثل بنك مصر من أجل وضع

  اإلستراتیجیات التي یحتاجون إلیها لخدمة هذه الشریحة غیر المستغلة."
 

 یأتي هذا المشروع في إطار برنامج الخدمات المصرفیة للنساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وسیتم تنفیذه بدعم من كل من أمانة الدولة للشؤون
 االقتصادیة في سویسرا وبرنامج الخدمات المصرفیة العالمیة للنساء التابع لمؤسسة التمویل الدولیة.

 
 ویهدف برنامج الخدمات المصرفیة للنساء التابع لمؤسسة التمویل الدولیة إلى مساعدة المؤسسات المالیة حول العالم على تقدیم خدماتها لألعمال المملوكة للنساء

 على نحو مربح ومستدام.  كما تهدف المؤسسة إلى أن تصل نسبة القروض المقدمة، من خالل المؤسسات المالیة، للشركات المملوكة للنساء إلى نسبة 25 في
 المئة من إجمالي القروض المقدمة للشركات الصغیرة والمتوسطة. وتحقیًقا لهذا،أطلقت مؤسسة التمویل الدولیة 40 مشروعًا لتمویل سیدات األعمال في 27

  دولة.
 

  نبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة
في الخاص القطاع على تركز عالمیة إنمائیة مؤسسة أكبر الدولي، البنك مجموعة في وعضو الدولي للبنك شقیقة مؤسسة ،(IFC) الدولیة التمویل مؤسسة                        ُتعد
وخلق األسواق لتهیئة ونفوذها وخبراتها أموالها رؤوس تستخدم حیث العالم، أنحاء مختلف في شركة 2000 من أكثر مع المؤسسة وتعمل الناشئة.                       األسواق
لة ُمعوِّ النامیة، للبلدان األجل طویل التمویل من دوالر ملیار 23 من أكثر المؤسسة قدمت ،2018 المالي العام وفي العالم. في صعوبة األشد المناطق في                          الفرص
اإلنترنت: شبكة على المؤسسة موقع زیارة ُیرجى المعلومات، من وللمزید المشترك. الرخاء وتعزیز المدقع الفقر إنهاء في للمساعدة الخاص القطاع قوة                       على

www.ifc.org 
 
 

  للتواصل مع مؤسسة التمویل الدولیة:
www.facebook.com/IFCwbg  

http://www.ifc.org/


www.twitter.com/IFC_org  
www.ifc.org/SocialMediaIndex  
www.ifc.org/SocialMediaIndex  

www.instagram.com\ifc_org 
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