
 تمویلي للمشروعات متناهیة الصغر تتیح منتجات ائتمانیة زراعیة لصغار المزارعین  بالتعاون مع الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة
"USAID" 

 وقعت شركة تمویلي للمشروعات متناهیة الصغر بروتوكول تعاون مع الغذاء للمستقبل – مشروع تعزیز األعمال الزراعیة في
 ومن خالل تلك الشراكة، ستقدم تمویلي منتجات ائتمانیة ."USAID" الریف المصري" الممول من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة

 زراعیة جدیدة، مطورة ومصممة خصیصًا لتلبي احتیاجات المزارعین، بما ینعكس على تحسین مستوى دخل المنتجین وصغار
 .المزارعین، فضًال عن خلق مزید من فرص العمل للشباب والمرأة

 یسعى الغذاء للمستقبل – مشروع "تعزیز األعمال الزراعیة في الریف المصري" لتحسین القدرة التنافسیة إلنتاج وتصنیع
 المحاصیل البستانیة في مصر، مثل الخضروات والفواكه والنباتات العطریة والطبیة، بما ینعكس على زیادة القیمة المضافة لتلك

 المحاصیل، كما یعمل على بناء قدرات  المزارعین وتقدیم الدعم الفني الزراعي والتعلیم المالي وكیفیة إعداد دراسات جدوي
 .للمشروعات الزراعیة لصغار المزارعین المستهدفین في مختلف المحافظات المستهدفة بما یخلق اقتصادا أكثر تنافسیة

 في هذا الصدد، صرح السید عمرو أبو العزم، رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة تمویلي للمشروعات متناهیة الصغر،
 قائًال: "تفتخر تمویلي بإثراء حافظة منتجاتها من خالل إضافة خدمات جدیدة لتمویل المشروعات الزراعیة، ومن هنا یسعدنا

 التحالف مع المشروع الممول من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة، والذي سیوفر لنا الدعم الفني وفقًا لخبراتهم في دعم صغار
 المزارعین لتصمیم منتجات التمویل الزراعي المرتبطة بالمحاصیل المستهدفة بما یتناسب مع إمكانیات واحتیاجات المزارعین،
 وسیتیح لنا سهولة التواصل مع المزارعین المشاركین في مشروع "تعزیز األعمال الزراعیة في الریف المصري" في مختلف
 محافظات وجه قبلي ووجه بحري، حیث تتواجد فروع شركة تمویلي، كما ستساهم هذه الشراكة على تقلیل المخاطر االئتمانیة

 ."المحتملة للمنتج
 وأضاف أبو العزم : "تأتي تلك الخطوة تماشیًا مع استراتیجیة الشركة في تطویر المنتجات والشرائح المستهدفة مما ینعكس إیجابیًا
 في تنوع المنتجات وتوزیع المخاطر القطاعیة وتلبیتًا لالحتیاجات التمویلیة لشرائح جدیدة من المشروعات الصغیرة جدًا ومتناهیة

 ."الصغر
 وبهذه المناسبة أعرب السید أحمد خورشید، الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب لشركة تمویلي للمشروعات متناهیة الصغر عن
 سعادته بالشراكة قائًال: "سنعمل مع المشروع على توفیر وتقدیم خدمات التمویل للمزارعین المستهدفین الذي استكمل المشروع

 .تأهیلهم وتم ترشیحهم للحصول على التمویل الزراعي المناسب في المحافظات المستهدفة
 وأوضح خورشید: "ستبدأ الشركة في تقدیم المنتج الزراعي من خالل مرحلة تجریبیة تتضمن 1000 عمیل، حیث سنوفر التمویل
 للمزارعین لمساعدتهم على تطویر مشروعاتهم تطورًا ملحوظًا ومتمیزًا، من أجل توفیر حیاة كریمة للمواطنین وتخفیض معدالت

 ."البطالة
 ومن جانبه، أشاد الدكتور ولید سالم، مدیر المشروع ، بالجهود التي تقوم بها شركة تمویلي للمشروعات متناهیة الصغر، قائًال:

 "نثق أن شركة تمویلي تمتلك من الخبرات ما یجعلها شریكًا هامًا وفاعًال من شركاء التنمیة الذي یعتمد علیهم المشروع، خاصة فیما
 یتعلق بدعم وتمویل أنظمة ري حدیثة وبناء مراكز لعملیات ما بعد الحصاد، وإنشاء مرافق صغیرة ومتوسطة تخدم قطاع التصنیع

 ."الغذائي في مصر
 وأكد الدكتور ولید سالم على تقدیم المشروع الدعم الفني المتكامل لشركة تمویلي والمتمثل في عقد مجموعة من أنشطة البناء

 المؤسسي لعدد من موظفي الشركة لتوضیح كیفیة تصمیم وتنفیذ منتجات اإلقراض الزراعي المرتبطة بالمحاصیل المستهدفة  بما
 یتناسب مع إمكانیات واحتیاجات المزارعین المستهدفین من المشروع بأقل المخاطر االئتمانیة المحتملة وافضل ممارسات اإلقراض

 .الزراعي المطلوبة
 كما أكد السید عالء الدین بیومي، كبیر متخصصي التمویل الزراعي بالمشروع، قائًال: "إن قروض المحاصیل الزراعیة التي سیتم
 إصدارها ستكون ألغراض تمویل معامالت صغار المزارعین أثناء و ما بعد الحصاد والتي ستتطلب قوة عاملة إضافیة مما یؤدى

 إلى توفیر فرص عمل وزیادة في دخل صغار المزارعین مع مراعاة الحفاظ على نسبة  25% على األقل من المقترضین من
 ."صغار المزارعین من النساء والشباب

 :نبذة عن شركة تمویلي
 شركة تمویلي مؤسسة غیر مصرفیة تتبع الهیئة العامة للرقابة المالیة، تأسست عام 2018 برأس مال مصدر بقیمة 75 ملیون جنیه
 مصري لتمكین صغار رواد األعمال والنساء والحرفیین بتمویل مشروعاتهم الصغیرة جدًا ومتناهیة الصغر. جدیر بالذكر أن شركة



 تمویلي یساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثالث شركات هم شركة إن آي كابیتال القابضة لالستثمار، وأیادي لالستثمار والتنمیة،
 .وشركة البرید لالستثمار

 :نبذة عن المشروع
 یهدف الغذاء للمستقبل – مشروع تعزیز األعمال الزراعیة في الریف المصري" الممول من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة - إلى

 تطویر قطاع المحاصیل البستانیة حتى یمكنه االستجابة بشكل أفضل لطلبات األسواق المحلیة والدولیة، وتحسین القدرة التنافسیة
 للتصنیع الزراعي من خالل تطبیق النظم المعتمدة على السوق. سیخلق المشروع في نهایة المطاف اقتصاًدا مصرًیا أكثر تنافسیة
 وشمولیة من خالل تنمیة قطاع المحاصیل عالیة القیمة، مع التركیز بشكل خاص على تأمین التوظیف وزیادة الدخول ذات الصلة

 .بالزراعة لصغار المزارعین
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