أيادى ،ان اي كابيتال والبريد لالستثمار يطلقوا شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر

القاهرة 1،أغسطس :7112قامت شركة أيادى لالستثمار والتنمية و شركة ان اي كابيتال ،الذراع االستثماري
لبنك االستثمار القومي و شركة البريد لالستثمار بتأسيس شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر " تمويلي
" برأسمال مصدر قدره  01مليون جنيه ورأسمال مصرح به بقيمة  011مليون جنيه .تقدم تمويلي منتجات
وخدمات مالية متكاملة تدعمها حلول تكنولوجية إلتاحة قنوات تمويلية لألفراد والمنشأت متناهية الصغر مما
يعزز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص عمل تماشيا مع رؤية مصر .7101
تقود شركة تمويلي مجموعة مميزة من أعضاء مجلس اإلدارة من ممثلي المساهمين وأعضاء مستقلين .انضم
لمجلس اإلدارة من المستقلين عمرو أبو العزم ،عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس
الدولي للمشروعات الصغيرة ) (ICSBو معتز الطباع ،الرئيس السابق للشبكة المصرية والعالمية للتمويل
متناهي الصغر وأيمن إسماعيل ،مؤسس حاضنة االعمال بالجامعة االمريكية ) (AUC Venture Labورئيس
مجلس إدارة إحدى شركات التكنولوجية المالية .وسيضيفوا الكثير للشركة من خالل خبراتهم الواسعة في
مجاالت التمويل المتناهي الصغر ،واألعمال المصرفية ،والتأثير االجتماعي والتكنولوجيا المالية.
وصرح أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أيادى لالستثمار والتنمية " أن شركة تمويلي تستهدف تمويل
المشروعات متناهية الصغر مع التركيز على مدن الصعيد والدلتا .وتعد شركة تمويلي اضافة الي محفظة
استثمار شركة ايادي التي تستهدف االستثمار في مشروعات ذات عائد اقتصادي مجدي ودور تنموي
بالتركيزعلي خلق فرص العمل وتيسير الحصول على التمويل وزيادة الشمول المالي"
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ان اي كابيتال ،أشرف غزالي" أن شركة تمويلي تعد خطوة
هامة في منصة خدماتنا المالية الغير المصرفية ونحن ملتزمون بتوفير وتطوير وسائل التمويل ورأس المال
بهدف دعم نمو وتنمية االقتصاد المصري".
كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة البريد لالستثمار (" ،)PFIأن شركة البريد لالستثمار" تعد احد أهم االذرع
االسثتمارية لهيئة البريد المصري وهي حريصة كل الحرص على طرح أفضل سبل استغالل شبكة مكاتب
هيئة البريد ذات االنتشار والتوزيع الجغرافي المتميز داخل جمهورية مصر العربية وما تتمتع به من أكبر
قاعدة بيانات باالضافة الى النمذجة الحالية لمكاتب البريد وذلك بهدف دعم وصول خدمات شركة "تمويلي"
وانتشارها ليستفاد بها أكبرعدد من العمالء بسهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر".
-النهاية-

نبذة عن ان اي كابيتال
ان اي كابيتال ،شركة االستثمار البنكي المملوك لبنك االستثمار القومي ،تأسست عام  7110وتعمل تحت إشراف الهيئة المصرية للرقابة
المالية برخصتي خدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول .تهدف ان اي كابيتال إلى قيادة التحول والتنمية في االقتصاد المصري من
خالل سد الفجوة بين القطاعين الخاص والعام .تقدم ان اي كابيتال لعمالئها مجموعة كاملة من الخدمات المالية ،مثل خدمات بنوك االستثمار
والملكية الخاصة والخدمات االستشارية .لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع التالي www.nicapital.com.eg

نبذة عن أيادى لالستثمار والتنمية
تأسست شركة أيادي لالستثمار والتنمية في مارس  7110ككيان استثماري يستهدف االستفادة من المشاريع دعم المشاريع ذات عائد
اقتصاديا مجدي وأثر تنموي بالتركيزعلي خلق فرص العمل وتيسير الحصول على التمويل وزيادة الشمول المالي .لمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة الموقع التالي http://www.ayadyegypt.com/

نبذة عن البريد لالستثمار
تأسست شركة البريد لالستثمار في عام  7112وفقا ألحكام القانون رقم  101لسنة 1191وهي احدى شركات الهيئة القومية للبريد .يبلغ
رأس المال المرخص  4مليار جنيه ورأس المال المدفوع  00011مليار جنيه وتتلخص اغراض الشركة في االستثمار المباشر من خالل
الملكية الخاصة في شركات أخرى ذلك بخالف تقديم خدمات متنوعة في مجال االتصاالت واالعالنات وخدمات االستشارات العقارية.

