
  

 جهاز تنمیة المشروعات و بنك مصر

 یوقعان عقد جدید بقیمة 500 ملیون جنیه للتمویل متناهي الصغر

  

  

من والتخفیف للمواطنین االقتصادي المستوى ورفع البطالة من للحد الصغر متناهیة المشروعات تمویل في للتوسع الدولة جهود إطار                    في
المتوسطة المشروعات تنمیة لجهاز التنفیذي والرئیس والصناعة التجارة وزیرة جامع نیفین الدكتورة/ وقعت كورونا جائحة                 آثار
الصغر" متناهي للتمویل المبادرة "مشروع عقد مصر بنك إدارة مجلس رئیس األتربي محمد واألستاذ/ الصغر ومتناهیة                  والصغیرة
ویهدف عمل). فرص لخلق األعمال ریادة تحفیز ) الدولي البنك اتفاقیة ضمن وذلك جنیه ملیون 500 قدره الجهاز من تمویل                      بإجمالي
 المشروع إلى تمویل مشروعات قائمة بهدف التطویر والتوسع من خالل إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على االستمرار والمنافسة.

  

المركزي البنك مبادرة لدعم التنمیة شركاء مع بالتعاون الجهاز لخطة وفقًا یأتي العقد هذا توقیع بأن جامع نیفین الدكتورة/                     وصرحت
الجمهوریة رئیس السیسي الفتاح عبد الرئیس سیادة تـوجیـهات على وبـناء الصغر. متناهي للتمویل المصري واالتحاد                 المصري
على والتركیز الصغر متناهیة المشروعات لتمویل المخصصة المحفظة زیادة نحو الوزراء مجلس رئیس مدبولي مصطفى                 والمهندس/
الحیاة تحسین على ینعكس بما والدخل اإلنتاج زیادة على وتعمل ومؤقتة دائمة عمل فرص المشروعات تلك تتیح حیث والشباب،                     المرأة
%30 نحو تبلغ العقد هذا في للمرأة المخصصة المشروعات نسبة ان سیادتها وأضافت فیها والعاملین المشروعات ألصحاب                   المعیشیة
الصغر متناهي مشروع ألف 33 حوالي تمویل سیتم وانه جنیه، ألف 50 الى یصل القرض حجم أن الى مشیرة التمویل، إجمالي                       من

 خالل تنفیذ مدة المشروع وذلك في جمیع محافظات الجمهوریة.

  

ملیار 1.3 حوالي اإلجمالیة قیمتها تبلغ اآلن وحتى 2011 عام منذ بدأت والجهاز مصر بنك بین المبرمة العقود أن بالذكر الجدیر                       ومن
أنحاء بجمیع المنتشرة البنك فروع خالل من وذلك جنیه ملیار 2.5 بمبلغ الصغر متناهي مشروع ألف 205 تمویل خاللها من تم                       جنیه

 الجمهوریة.

  

من كبرى أهمیة الصغر ومتناهیة والصغیرة المتوسطة المشروعات قطاع یولي مصر بنك "أن قائًال االتربي محمد األستاذ/ صرح                    وقد
بمتطلبات التزمت التي البنوك أوائل من البنك ویعد القطاع، هذا عمالء احتیاجات یلبي بما المالیة وغیر المالیة الخدمات كافة توفیر                      خالل
تأثیر من له بما االئتمانیة البنك محفظة كامل من %20 إلى والمتوسطة الصغیرة المشروعات تمویل بمحفظة ووصلت المركزي                    البنك
لتحسین القطاع بهذا للنهوض الدولة وجهود المصري المركزي البنك توجیهات مع تزامنًا ذلك ویأتي القومي، االقتصاد على                   إیجابي

 مؤشرات االقتصاد وزیادة معدالت التنمیة االقتصادیة وتشجیع المنتج المحلي وخفض فاتورة االستیراد".

  

على مؤخرًا مصر بنك حصل فقد الصغر؛ متناهي والتمویل والمتوسطة الصغیرة المشروعات تمویل مجال في المبذولة للجهود                   ونظرًا
مجلة من "2020 مصر – والمتوسطة الصغیرة المشروعات تمویل في بنك "أفضل لقب منها المجال ذلك في الجوائز من                     العدید
من "2020 مصر – والمتوسطة الصغیرة المشروعات مجال في ابتكارًا األكثر "البنك جائزة إلى باإلضافة لوك، أوت بیزنس                    جلوبال



من "2020 مصر – والمتوسطة الصغیرة للمشروعات شریك بنك "أفضل جائزة على البنك حصل كما فاینانس، إنترناشیونال                   مجلة
 مجلة ذا یوروبیان البریطانیة.

  

المالیة الخدمات كافة توفیر خالل من بالمجتمع والنهوض المصري االقتصاد بناء في الفعالة المشاركة على دائمًا مصر بنك ویحرص                     هذا
 وغیر المالیة بما یلبي احتیاجات عمالئه على كافة األصعدة.

 


