
 "تمویلي" تطلق استراتیجیتها التوسعیة للعام 2019

 ضخ 700 ملیون جنیه تمویالت متناهیة الصغر لـ 40 ألف عمیل وشبكة

  فروع تضم 38 فرعًا في 11 محافظة

 توقیع اتفاقیات تمویل مع 6 بنوك والتفاوض مع 4 بنوك أخرى

استراتیجیتها الصغر متناهیة للمشروعات "تمویلي" شركة أطلقت - 2019 مارس 28 في              القاهرة
 التوسعیة الجدیدة التي تعتزم تنفیذها خالل العام الجاري 2019 .

 
المحفظة حجم ونمو الفروع عدد زیادة منها محاور عدة على التوسع االستراتیجیة هذه               تتضمن

 وطرح منتجات مالیة جدیدة وتوقیع عددًا من اتفاقیات التعاون مع البنوك ومؤسسات اخرى .
 

هذه ان " "تمویلي لشركة المنتدب والعضو االدارة مجلس رئیس العزم ابو عمرو               وقال
نشاطها بدء منذ الماضیة القلیلة الشهور في الشركة حققتها التي النجاحات من تنطلق               االستراتیجیة
الفترة هذه خالل التمویل محفظة لحجم السریع النمو في النجاحات هذه وتتمثل اشهر سبعة                قبل
عمیل، الف 13 على موزعة جنیه ملیون 170 حالیا المحفظة رصید یبلغ حیث نسبیًا                القصیرة
فرعین بواقع وموزعة محافظات 8 تغطي فرعًا 20 تضم القائمة الفروع شبكة ان               واوضح
وثالثة بسوهاج فروع واربعة بالمنیا فروع وثالثة باألقصر وفرعین سویف بني             بمحافظة
ان العزم ابو واوضح . االسكندریة و اسوان من بكل واحد فرع و قنا بمحافظة واربعة                  بالشرقیة
محافظة 11 تغطي فرعًا 38 لتبلغ الفروع بشبكة الوصول 2019 العام بنهایة تستهدف "                "تمویلي
جنیه. ملیون 700 حدود في تمویل ومحفظة عمیل ألف 40 الى الشركة عمالء بعدد                والوصول
مشاریع لتمویل % و30 التجاریة للمشروعات % 70 بواقع تتوزع التمویل خریطة ان الى                مشیرًا

 متنوعة اخرى .
 

تمویل اتفاقیات وقعت الشركة ان " تمویلي " لشركة التنفیذي الرئیس خورشید احمد قال جهته                 من
الصناعیة والتنمیة المصري واالهلي العربي والعقاري الصادرات تنمیة بنوك هي بنوك 6              مع
جنیه ملیون 700 قدرها متاحة تمویل خطوط بأجمالي وذلك السویس وقناة واالسكان              والتعمیر
اضافیة تمویل خطوط على للحصول اخرى بنوك اربعة مع حالیًا التفاوض یجرى انه الى                مشیرًا

 بمبلغ 400 ملیون جنیه .
 

اعمالها انطالق من االولى الشهور في " تمویلي " احرزته الذي السریع النمو ان خورشید                 واكد
ومن موظف 400 حالیًا العاملین عدد یبلغ حیث بالشركة التوظیف ومعدالت حجم على               انعكس

 المنتظر ان یتضاعف هذا العدد بنهایة العام الجاري .
 

في الصغر متناهي التمویل صناعة تشهده الذي الكبیر النمو من استفادت شركته ان               واوضح
الخدمات قطاع به یتمتع الذي التكنولوجي الدعم وكذلك الراهنة المرحلة في المصریة              السوق
من النوع لهذا السوق لتعطش نظرًا %15 یتجاوز سنویًا نموًا الصناعة هذه تحقق ان متوقعًا                 المالیة
العمل لفرص مولدًا باعتباره للقطاع المستمرة الحكومیة والمساندة الدعم بفضل وكذلك             التمویل

 وداعمًا لقضیة التشغیل ومكافحة البطالة .
 



ودعم المالي الشمول نمو مع بالتزامن تأتي المستقبلیة وتوسعاتها " تمویلي " عمل استراتیجیة                ان
واالقتصادیة االجتماعیة االهداف لتحقیق الرسمي االقتصاد في الرسمي الغیر االقتصاد دمج             خطة
على الحصول من المنخفض الدخل ذات االجتماعیة الشرائح وتمكین العمل فرص زیادة              عبر

 دخول اعلى تتصف باالستدامة والنمو .
 

ملیون 50 بقیمة مصدر مال برأس تأسست الصغر متناهیة للمشروعات تمویلي شركة أن               ویذكر
من مكون تحالف على ملكیتها هیكل ویتوزع جنیه، ملیون 500 بقیمة مصرح مال ورأس                جنیه
وشركة والتنمیة، لالستثمار وأیادي لالستثمار، القابضة كابیتال آي إن شركة هم شركات              ثالث

 البرید لالستثمار.
 

 - انتهى -

 


