البرامج التمويلية الميسرة

 -1خط االئتمان اإلسباني
المشروعات المستفيدة  :كافة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجدٌدة والتً – وفقا وتعرٌف االتحاد
األوروبً – ال تتجاوز إٌراداتها  05ملٌون ٌورو وحجم العمالة ال ٌتجاوز  005عامل.
الغرض من التمويل :تموٌل عمالء المشروعات الصغٌرة والمتوسطة لشراء أالت ومعدات إسبانٌة الصنع (مسموح
بمكونات محلٌة و/أو أجنبٌة غٌر اسبانٌة بنسبة ال تتجاوز  ,)%50على أن ٌتم التعاقد من خالل مورد أسبانً مباشرة.
عملة االقراض :الجنٌه المصري.
فترتي السماح والسداد :حتى  0سنوات متضمنة سنة سماح (فترة ثابتة).
 -2برنامج التنمية الزراعية
المشروعات المستهدفة  :مشروعات القطاع الخاص وبصفة خاصة صغار المزارعٌن (من خالل الجمعٌات التعاونٌة)
والمنشآت الفردٌة والشركات وذلك إلقامة أو توسٌع وتحدٌث أنشطتهم.
الفئات المستهدفة :قطاع الثروة الحٌوانٌة ومنتجات األلبان ,قطاع االستزراع السمكً ,قطاع البساتٌن ,قطاع الدواجن,
قطاع الري والصرف الحقلً وتموٌل عملٌات االستثمار والتشغٌل بمراحل اإلنتاج والتصنٌع والتخزٌن والنقل والتوزٌع
والتسوٌق.
فترتى السماح والسداد :حتى  0سنوات متضمنة سنة سماح.
 -3برنامج الخدمات البيطرية
الغرض :تموٌل الشركات ,الجمعٌات ,األطباء البٌطرٌٌن العاملٌن فً مجال إنتاج وتعبئة األدوٌة البٌطرٌة ,تصنٌع
األعالف ,وكل ما ٌتصل بحماٌة وتنمٌة الثروة الحٌوانٌة .
فترتى السماح والسداد :حتى  0سنوات متضمنة سنة سماح.
 -4برنامج األهلي لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة
الغرض :تموٌل المشروعات الصناعٌة الصغٌرة التً تقل تكلفتها االستثمارٌة عن  05ملٌون جنٌه وٌقل إٌرادها السنوي
عن  00ملٌون جنٌه.
فترة السداد :حتى  7سنوات.
 -5برنامج األهلي لتمويل طباعه الكتاب المدرسي
 المشروعات المستهدفة :المطابع المسند اليها اوامر توريد من وزارة التربية والتعليم لطباعه الكتب المدرسي.
 نوع التسهيل :قرض قصير االجل.
 -6برنامج االهلى للفنادق والمنتجعات السياحية
 غرض البرنامج :المساهمة فً التكالٌف التشغٌلٌة للمنشؤت السٌاحٌة خاصة تغطٌة تكلفة االجور والعمالة.
 الفئات المستهدفة :المنشؤة السٌاحٌة (الفندق و/أو شركة االدارة)
 -7قرض البنك األوروبي لإلعمار والتنمية EBRD
 المشروعات المستهدفة  :كافة المشروعات الصغٌرة والمتوسطة سواء القائمة أو الجدٌدة والتً وفقا وتعرٌف االتحاد
األوروبً
 عملة االقراض :الجنٌه المصري أو الدوالر.
 فترتى السماح والسداد :حسب التدفقات النقدٌة للمشروع وبحد أقصى  0سنوات (متضمنة سنة فترة سماح).

 -8قرض بنك االستثمار األوروبي EIB
الغرض :تموٌل التكالٌف االستثمارٌة (جدٌدة ,مستعملة) للمشروعات الجدٌدة أو القائمة.
عملة المنح :الٌورو أو الجنٌه المصري أو الدوالر األمرٌكً .
فترتى السداد والسماح :وفقا ً والتدفقات النقدٌة وتتراوح ما بٌن  05 : 5سنوات متضمنه فترة سماح تصل الى  3سنوات.
 -9برنامج األهلي لتمويل مشروعات تكنولوجيا المعلومات
غرض البرنامج :المساهمة فً تموٌل االحتٌاجات الجارٌة واالستثمارٌة للمشروعات العاملة بقطاع تكنولوجٌا المعلومات
وبالتعاون مع هٌئة تنمٌة صناعة تكنولوجٌا المعلومات (اٌتٌدا).
فترة السداد والسماح :بحد اقصى اربعة سنوات باإلضافة إلً سنة سماح.
 -11برنامج األهلي للمساندة في القضاء على السوق الموازية
غرض البرنامج :المساهمة فً تحوٌل القطاع غٌر الرسمً الى القطاع الرسمً.
الفئات المستهدفة :كافة المشروعات غٌر الرسمٌة العاملة بالدولة.
فترة السداد والسماح :بحد اقصى اربعة سنوات باإلضافة إلً سنة سماح.
 -11برنامج األهلي المتكامل لتنمية المشروعات الصغيرة
 غرض البرنامج :تموٌل كافة احتٌاجات المشروعات الصغٌرة فً كافة االنشطة االقتصادٌة.
 فترة السداد والسماح :بحد أقصى اربعة سنوات باإلضافة إلً سنة سماح.

 تطبق الشروط واألحكام.

