
عل   بعد    و   ةالمالي  ة للرقاب  ةالعام  ة الهيئ  ةموافق   الحصول 
 
ف لدورها  وعات    دعم   استمراًرا  الصغر    ةومتناهي  ة والمتوسط  ة الصغي  المشر

كات الناشئة  2030رؤية مرص   تماشًيا مع   والشر

  (Nano Finance) انسفاين  النانو و اإلسالم   التمويل تطلقللتمويل متناه  الصغر أمان 

وعات بمختلف أحجامها دعًما   واحتياجاتها التمويلية  لجميع المشر

كات  خطيب: ال • ي دعم الشر
ي   استمراًرا لجهودنا ف 

ة واألعمال متناهية الصغر ف  وعات المتوسطة والصغير والمشر

أطلقنا   القطاعات،  المتوافق  ةمن خالل مجموع  التمويل اإلسالمي   برنامججميع  المنتجات  حكام أمع    ةمن 

يع ي  و الف جنيه  آ  6من    أ بتمويالت  تبد  ة،سالمياإل   ةالشر
وكذلك  التمويل االصغر   نيه مرصي. مليون ج  5حت 

كةآال  3بحد أقىص    (Nano Finance  - انس)النانو فاين ي توفرها الشر
 . ف جنيه لتنوي    ع المنتجات التمويلية الت 

   خطيب: ال •
 
ي المرحلة األوىل بحجم استثماراتُيقد

ي مليون    60 م التمويل اإلسالمي ف 
م وصول المحفظة ف  ونعي  

. أما تمويل النانو فقد خّصصت ف مستفيد الآ 5  ليصل عدد المستفيدين منه إىل   مليون  45العام األول إىل  

ي المرحلة األوىل   لفأعشر    ثت  مليون جنيه إل   10أمان  
مليون   4وتستهدف وصول المحفظة إىل    ،مستفيد ف 

ي العام األول من إطالقها 
 . جنيه ف 

 

كات مجموعة أمان  كة أمان للتمويل متناىه الصغر، إحدى شر ي تقديم خدمات التكنولوجيا   أطلقت شر
الرائدة ف 

المتكاملة يعه أمتوافقه مع  و   ضمنه من منتجات متخصصةيتوما  التمويل اإلسالمي    رنامجب،  المالية  الشر حكام 

الصغر سالميه  اإل  ومتناهية  ة  والصغير المتوسطة  وعات  األصغر   خدمة  ؛ عالوة عىلللمشر المعروف  ،  التمويل 

وعات بمختلف  لدعم    ،(Nano-finance)  بالنانو فاينانس الناشئة والمشر كات  رؤية حجامها تماشًيا مع  أالشر

 . 2030مرص 

 من، لتصبح أمان  الهيئة العامة للرقابة الماليةعقب الحصول علت رخصة  الجديدة    التمويالتوقد أطلقت أمان  

كاتأوىل   تقدم    الشر ي 
و الت  المتكامل  اإلسالمي  األصغر التمويل  ي )النانو(    التمويل 

المرصف  غير  ا    بالقطاع 
ً
استناد

يعات الهيئة وضوابطها االئتمانية  . لتشر

تفاصيل الخدمة  ،العضو المنتدب ب »أمان للتمويل متناىه الصغر«و أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى وأوضح 

: "استمراًرا لجهودنا  
ا
ا قائًل

ً
كة حديث ي تقدمها الشر

ي  الت 
ة وحت    دعمف  وعات المتوسطة والصغير كات والمشر الشر

ي جميع القطاعات  األعمال متناهية الصغر 
من المنتجات   ةمن خالل مجموع  اإلسالمي   خدمة التمويل، أطلقنا  ف 

يعه اإل أمع    ةالمتوافقة  االسالمي  ي احتياجات  ،سالميهحكام الشر ي تلت 
  ،بناء المجتمع المرصيأمن  قطاع عريض    والت 

لتنوي    ع المنتجات   آآلف جنيه  3بحد أقىص   (Nano Finance  -سان)النانو فاينوكذلك منتج  التمويل االصغر  

كة بما يتناسب مع احتياجات و  ي توفرها الشر
 " . تفضيالت العمالء التمويلية الت 

كة سوف   ي المرحلة األوىل بحجم استثمارات  وأضاف الخطيب أن الشر
مليون جنيه   60تقدم التمويل اإلسالمي ف 

ي العام األول إىل  
م وصول المحفظة ف  . أما ف مستفيد آال 5  إىل   ا ليصل عدد المستفيدين منهمليون،    45وتعي  

ي المرحلة األوىل وتستهدف وصول مستفيد  لف  أعشر    ثت  إل مليون جنيه    10تمويل النانو فقد خّصصت أمان  
ف 

ي العام األول من إطالقها   4المحفظة إىل 
 . مليون جنيه ف 

وت اوحهذا  اإل   ي  التمويل  بير  سالمي  مبالغ     نيه، مليون ج  5اىلي    نيه الف جآ   6  ما 
ً
الممول   ةلطبيع   وفقا وع  المشر

وعات  الصغير وحجمه وتدفقاته النقديه والغرض من التمويل  لل    . الصغر   ةومتناهي  ةوالمتوسط  ةعمال والمشر

كز"، حيث ال يزيد حد سو  ا لقانون هيئة الرقابة المالية فيما يخص "مخاطر الي 
ً
ي وفق

يتحدد الحد األقىص االئتمان 

كةلالرأس مالية ل  % من القاعدة10التمويل للعميل الواحد عن    فالحد األقىص للتمويل    ،آت الفرديةلمنشاأما    . شر

اوح مدة السداد من و  الممنوح ال يزيد عن ثالثة أمثال رأس المال المدفوع والمدرج بالسجل التجاري.  أشهر  6تي 

 شهر  36إىل 
ً
 . شهر من تاري    خ منح التمويل فور مرور متساوية تبدأ شهرية  ويكون السداد عىل أقساط ، ا

اجراءت حصول العميل عىلي تمويل شي    ع بحد تسهل أمان    (Nano Finance  -)النانو فاينيس من خالل منتج  و 

طلب التمويل لالتقدم    لعمالء أمان  يمكنحيث  ،  فقططاقة الرقم القومي  ب  ةبصور ،  جنيه مرصي   الفآ  3اقىصي  



اوح بير  ساعات  ة تي  ي في 
ي الرائد ألمان، وملء بياناته والحصول عىل التمويل ف 

ون  األصغر من خالل التطبيق اإللكي 

ي   ي كشك أو تاجر لديه نقطة بيع أمانأكما يمكن للعمالء زيارة    . طلبتقديمه لل    وقتمن  واحد  قليلة إىل يوم  
ف 

ي  يصل عأ  جميع أنحاء الجمهورية  
يد الت  ضافه اإل ب  ة،نحاء الجمهوريأب  ةالف مكتب منتشر آ  4ىلي  إددها  و مكاتب الي 

ي تصل    ةمان للخدمات الماليأىلي فروع محالت  إ
التقدم من خاللها ، و فرع  150ومحل     230كير من  أ ىلي  إوالت 

ة تمويل  3000للحصول عىل التمويل بنفس الطريقة والشعة، بحد أقىص   يوًما.  90آالف جنيه وفي 

  كما يمكن للعمالء  
ً
من خالل تطبيق أمان الرائد أو أي نقطة بيع خاصة قساط تمويالتهم  أن يقوموا بسداد  أيضا

ي يفوق عددها    ، بمجموعة أمان
ي يبلغ عددها   أمان  محالتنقطة بيع، عالوة عىل شبكة فروع و   150,000والت 

الت 

التمويل الإلسالمي من خ  . متجر   230فرع و  150  ةمستقلالل فروع  كما يتست  للجمهور الوصول إىل خدمات 

ي ة ومتخصص
يعأمع  ةالمنتجات والخدمات المتوافق ةتقديم كاف ف   . ةسالمي اإل  ةحكام الشر

 أمان:    عن نبذة

ي   أمانمجموعة  تعد  
ي تتمثل ف 

ونية"أمان    الت  مان للخدمات المالية"، و"أمان أ" و"،    لتكنولوجيا المدفوعات اإللكي 

وعات ي تسىع إىل تحقيق رؤية ىل  متناهية الصغر" من أوو   ةوالمتوسط  ةالصغير   لتمويل المشر
ي مرص الت 

كات ف  الشر

    بخصوص  الدولة المرصية
ً
 مرصيا

ً
أمان نموذجا كات  . وقد قدمت مجموعة شر الماىلي الرقمي والشمول  التحول 

ي مجاالت التكنولوجيا المالية غير المرصفية
 مستفيدة بالفرص الواعدة ف 

ا
كة ما يزيد  متكامال  عن، حيث توفر الشر

مالية    2000 ممي زة  تنافسيةبأس عار  خدمة  ا  وخدم ة  البن وك  لدعم  م ع  المتعاملي ن  غي ر  يصبح وا للمواطني ن 

ي 
ي غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة ف 

كات ف  مكتفي ن ذاتًيا واقتصادًيا. وقد استطاعت كل من هذه الشر

ي وتقدم العديد من الخ 
 دمات والمنتجات الجديدة.   مجالها لتقود القطاع الماىلي غير المرصف 

 

 

 

    


