البرامج التمويلية الميسرة

( )1برنامج تمويل مشروعات تدوير مخلفات البالستيك PETE
 الغرض :تموٌل التكالٌف االستثمارٌة لمشروعات تدوٌر البالستٌك سواء التً تقوم باالعتماد على مخلفات البالستتٌك  PETEبنستبة
 % 011كمادة خام ٌعاد تدوٌرها ،أو التً تستخدم مخلفات البالستٌك كمكون جزئتً مستموب بتي تً صتناعة البالستتٌك المستتخدم تً
األغراض العادٌة وذلك عن طرٌق تموٌل اآلالت الجدٌدة التً ٌقوم العمٌل بشرائها.
 المشروعات المستهدفة :كا ة المشروعات القائمة والعاملة ً مجال تصنٌع  /تدوٌر البالستٌك والتى مر علٌها  3سنوات على
االقل.

( )2خط االئتمان األسبانى
 الغرض  :تموٌل شراء أالت ومعتدات أستبانٌة الصتنعس مستموب بمكونتات مولٌتة و/أو أجنبٌتة غٌتر أستبانٌة بنستبة ال تتجتاوز )%54
على أن ٌتم التعاقد من خالل مورد اسبانى مباشرة .
 المشروعات المستهدفة :كا ة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجدٌتدة والتتً و قتا وتعرٌتف االتوتاد األوروبتً ال
تتجاوز إٌراداتها  41ملٌون ٌورو ووجم العمالة ال ٌتجاوز  041عامل.

( )3قرض بنك االستثمار االوربى EIB
 الغرض  :تموٌل التكالٌف االستثمارٌة سجدٌدة -مستعملة ) للمشروعات الجدٌدة او القائمة .
 فترتى السداد والسماح  :و قا ً والتد قات النقدٌة وتتراوب ما بٌن  01 : 5سنوات متضمني ترة ستماب تصتل التى
 3سنوات
( )4برنامج األهلي لتمويل تجار نقاط البيع االلكترونية ()POS
 غرض البرنامج:مساعدة التجار على تنمٌة اعمالهم من خالل اتاوي تموٌل لهم بضمان متوصالت مبٌعات ماكٌنة الـ . POS
 الفئات المستهدفة :التجار الوالٌٌن  /الجدد وائزي نقاط البٌع االلكترونٌة من مصر نا او الذٌن وٌرغبون ً الوصول على أالت
مصر نا .
 نوع التسهيل :جارى مدٌن ٌجدد سنوٌا ً ٌغذى من مبٌعات .POS

( )5برنامج االهلى لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة
 الغرض :تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التى تقل تكلفتها االستثمارٌة عن  01ملٌون جنٌي وٌقل إٌرادها السنوى عن 04
ملٌون جنٌي .
 فترة السداد  :وتى  7سنوات .
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( )6برنامج االهلى المتكامل لتنمية المشروعات الصغيرة
 الغرض  :المساهمة ً تموٌل شراء اآلالت والمعدات والسٌارات والتجهٌزات والتشطٌبات وكذا رأس المال العامل للمشروع .
 المشروعات المستهدفة  :كا ة المشروعات الصغٌرة العاملة ى مجاالت النشاط االقتصادٌة سواء مشروعات ردٌة أو شركات .

()7برنامج األهلى لتمويل المطابع والكتاب المدرسي.
 الغرض  :المساهمة ً تموٌل تكالٌف أوامر التورٌد الخاصة بطباعة الكتاب المدرسى والمسندة من وزارة التربٌة والتعلٌم.
 المشروعات المستهدفة :المطابع المسند الٌها اوامر تورٌد من وزارة التربٌة والتعلٌم لطباعة الكتب المدرسٌة .

( )8األهلي لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات Al Ahly IT
 الغرض  :المساهمة ى تموٌل االوتٌاجات التموٌلٌة الجارٌة واالستتثمارٌة الالزمتة للمشتروعات الصتغٌرة والمتوستطة العاملتة تً
مجال تكنولوجٌا المعلومات وبالتعاون مع هٌئة تنمٌة صناعة تكنولوجٌا المعلومات س. )itida
 فترة السداد والسماح  :بود اقصى  5سنوات باإلضا ة الى سني سماب

( )9برنامج االهلى لتمويل مشروعات االثاث بدمياط بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة
 الغرض  :تقدٌم تسهٌالت ائتمانٌة بغرض تموٌل النشاط الجارى واالستثمارى ألصواب ورش االثاث بدمٌاط .
سالمساهمة ى شراء اآلالت و المعدات و كذا تكالٌف دورة رأس المال العامل االولى ،و كذا المساهمة ى تموٌل تكالٌف دورة رأس
المال العامل للمشروع )

( )11برنامج تنمية قطاع الزراعة
 الغرض  :تموٌل كا ة مشروعات القطتاع الزراعتً وبصتفي خاصتة صتغار المتزارعٌن سمتن ختالل الجمعٌتات التعاونٌتة) والمنشت ت
الفردٌة والشركات ،وذلك إلقامة أو توسٌع وتودٌث أنشطتهم.
 الفئات المستهدفة  :قطاع الثروة الوٌوانٌتة ومنتجتات االلبتان ،قطتاع االستتزراع الستمكى ،قطتاع البستاتٌن ،قطتاع التدواجن  ،قطتاع
الرى والصرف الوقلى وتموٌل عملٌات االستثمار والتشغٌل بمراول االنتاج والتصنٌع والتخزٌن والنقل والتوزٌع والتسوٌق .
 فترتى السداد والسماح  :وتى  4سنوات متضمني سني سماب .
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( )11برنامج الخدمات البيطرية
 الغ رض  :تموٌتتل مشتتروعات إنتتتاج وتعبئتتة األدوٌتتة البٌطرٌتتة وعتتالج الثتتروة الوٌوانٌتتة ،تصتتنٌع األعتتالف  ،العٌتتادات والمستشتتفٌات
البٌطرٌة ومعارض األدوٌة البٌطرٌة ونشاط التلقتٌ الصتناعى ومعامتل التشتخٌب البٌطترى ،متزارع تستمٌن ماشتٌة وأغنتام وإنتتاج
ألبان ،مزارع دواجن ستسمٌن – بٌاض) مفرخات ،مزارع الجمال واألسماك واألرانب ،المناول ،المجازر ،تصنٌع األعالف.
 الفئات المستهدفة  :الشركات والجمعٌات واال راد من االطباء البٌطرٌٌن سسواء من العاملٌن أو غٌر العاملٌن بالجهات الوكومٌة او
القطاع العام )
 فترة السداد  :وتى خمس سنوات و بفترة سماب بود اقصى  05شهر و قا و مدة القرض .

( )12برنامج تمويل مشروعات تربية الماشية
 الغرض :تموٌل مشروعات القطاع الخاب وبصفي خاصة صغار المزارعٌن والمنش ت الفردٌة والشركات والجمعٌات التعاونٌة
الزراعٌة  ،وذلك إلقامة أو توسٌع وتودٌث مزارع الثروة الوٌوانٌة سواء بغرض االدرار او التسمٌن وكذا المساهمة ً تكلفة تغذٌة
الرؤوس.

( )13برنامج تمويل مشروعات انتاج االعالف الداجنة
 الغرض :تموٌل مشروعات انتاج االعالف الداجنة الجدٌدة والقائمة بكا ة انواعي من خالل تموٌل تكالٌف النشاط الجاري لتلك
المشروعات.
 المشروعات المستهدفة :
 -1المشروعات الجديدة :المجهزة بخط انتاج و صومعي لممارسة النشاط ،وٌث ٌتم المساهمة ً تموٌل جانب من تكالٌف
دورة راس المال العامل االولٌة .
 -0المشروعات القائمة  :التى مر علٌها سنة على االقل ،وٌث ٌتم تموٌل نسبة  %41من تكلفة دورة النشاط

( )14برنامج تمويل محطات الفرز وتعبئة و تجميد الفاكهة و الخضر
 الغرض:تموٌل تكالٌف دورة راس المال العامل لمشروعات موطات رز وتعبئة وتجمٌد الفاكهة والخضرسالتركٌز على موصول
العنب )
 المشروعات المستهدفة :المشروعات الجدٌدة والقائمة العاملة ى موطات رز وتعبئة وتجمٌد الفاكهة والخضر

( )15برنامج تمويل الوحدات المخصصة في إطار "مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص"
 الغرض :المساهمة ً تموٌل التكالٌف االستثمارٌة للمشروعات المعتمدة بالتجمعات الصناعٌة سقٌمة الوودة المخصصة من الهٌئة
العامة للتنمٌة الصناعٌة وكذا قٌمة التجهٌزات و اآلالت والمعدات ورأس المال العامل) ً إطار مبادرة مصنعك جاهز
بالتراخٌب.
 المشروعات المستهدفة:المشروعات التً تقوم الهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة بتخصٌب وودات صناعٌة كاملة المرا ق لها
الستغاللها ً إقامة وتشغٌل األنشطة المعتمدة بالتجمعات الصناعٌة.
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( )16البرنامج االئتمانى لتمويل مشروعات تصنيع منتجات االلبان ( الجبن االبيض)
 الغرض :تموٌل تكالٌف دورة رأس المال العامل لمشروعات تصنٌع منتجات االلبان س الجبن االبٌض) الجدٌدة و القائمة
 التمويل المقرر للوحدة االنتاجية الواحدة :تموٌل تكالٌف رأس المال العامل س دورة النشاط ى ودود  3شهور )
المشروعات الجدي دة ٌ :تتم التموٌتل تى شتكل تموٌتل استتثمارى لتموٌتل دورة النشتاط االولتى ٌستدد علتى اقستاط شتهرٌة بوتد اقصتى
4سنوات مع تموٌل  %41من تكالٌف دورة النشاط .
المشروعات القائمة ٌ :تم التموٌل ى شكل جارى مدٌن لتموٌل دورة النشاط.

( )17البرنامج التمويلى لمشروعات صناعة االثاث بقرية كتامه التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية
 الغرض :تو ٌر االوتٌاجات التموٌلٌة لمشروعات االثاث القائمة او الجدٌدة بقرٌة كتامة و دعم صناعة االثاث
 المشروعات المستهدفة :مشروعات تصنٌع االثاث بقرٌة كتامة سواء الجدٌدة او القائمة
 مجاالت استخدام التمويل :تموٌل تكالٌف دورة رأس المال العامل ً صورة جارى مدٌن لدورة نشاط ً ودود شهر تقرٌبا

( )18البرنامج االئتمانى لتمويل ورش ومصانع الجرانيت بمنطقة شق الثعبان
 الغرض  :تموٌل ورش و مصانع الرخام الموجود بمنطقة شق الثعبان و تقنتٌن اوضتاعهم بمتا ٌتماشتى متع التوجٌهتات الصتادرة متن
الدولة
 مجاالت استخدام التمويل :
 تموٌل شراء اآلالت و المعدات و االنشاءات و التوسعات و التجهٌزات تموٌل رأس المال العامل تموٌل رسوم تقنٌن االوضاع لقطع االراضتى الصتناعٌة المقتام علٌهتا بالفعتل ورش ومصتانع سٌتتم تودٌتدها و قتا و الخاطتبالصادر من موا ظة القاهرة)

 تطبق الشروط واألحكام .

