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 مؤسسة التمویل الدولیة تقدم أول قرض بالجنیة المصري دعًما لقطاع اإلنشاءات في مصر 

 
معظمھ  ، یقدمملیون دوالر 15قرًضا بقیمة دیمھا عن تقمؤسسة التمویل الدولیة، عضو مجموعة البنك الدولي،  أعلنت — 2018مایو  9القاھرة، مصر، 
فرص المزید من وتوفیر إنتاجھا تعزیز والشركة لدعم وذلك رائدة في تصنیع مواد اإلنشاءات، اللشركة فینافیل مصر للكیماویات،  ،بالجنیھ المصري

 العمل. 
 

األساسیة التي تدخل في صناعة مضاعفة إنتاجھا السنوي من المواد الكیمیائیة سیسھم التمویل الُمقدَّم من مؤسسة التمویل الدولیة في مساعدة الشركة على 
في سابقة ھي  تقدیم معظم القرض بالجنیھ المصريوسیتم لمشاریع الصناعیة والتجاریة. التي یتم استخدامھا في او البویات (الدھانات) والمواد الالصقة
ومن شأن ھذه الخطوة أن تلبي حاجة شركة فینافیل مصر إلى . بالعملة المحلیةلب على اإلقتراض من أجل تلبیة الط األولى من نوعھا من قِبل المؤسسة

 .في المستقبل للقروض متعددة العمالت نموذجٍ  خلقتعمل على ساالقتراض المرن بالجنیھ المصري والدوالر األمریكي، كما 
 
ح جانماریا باالزولو، و قائالً: "إن مرونة االقتراض بالجنیھ المصري والدوالر األمریكي ستمّكن شركتنا من  التنفیذي لشركة فینافیل مصر، المدیرصرَّ

التمویل الُمقدَّم من مؤسسة التمویل الدولیة على التوسع في مصر سیساعدنا كما القیام باستثمارات رأسمالیة طویلة األجل ودعم رأس المال العامل لدینا. 
رة للموا المزید من  خلقسیمكننا من األمر الذي ، المتخصصة في قطاع اإلنشاءات على مستوى المنطقةد الكیمیائیة حتى نصبح من الشركات الُمصدِّ

 ."   لة الماھرةاعمللفرص العمل، خاصة 
 

ً التمویل في إطار جھود مؤسسة التمویل الدولیة لتعزیز تنمیة قطاع اإلنشاءات في مصر، والذي یُمثِّل مصدًرا  ھذایأتي  رئیسیًا  ومحفزاً للوظائف  ھاما
ھذا القطاع یُعتبر كما في المائة من العمال المصریین.  12 ویعمل بھفي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لمصر  4أكثر من  یُشّكل إذ يقتصادللنمو اال

 .  2017في عام  في المائة 10شھد نمًوا بنسبة  إذأحد أسرع القطاعات نمًوا في البالد، 
 

ح الشرق األوسط وشمال أفریقیا، بأن "دعم تطویر قطاع اإلنشاءات منطقة في مؤید مخلوف، المدیر اإلقلیمي لمؤسسة التمویل الدولیة  ومن جانبھ، صرَّ
ً أساسی اً أمر یعد في مصر استثمارات  ستدامةلتحفیز النمو االقتصادي. ویُعتبر التمویل بالعملة المحلیة، والذي نعتزم التوسع فیھ مستقبالً، أمًرا ضروریًا ال ا

األمر الذي  ،بشكل أكبر یضمن إمكانیة وصول الشركات المحلیة للعملةأن توفیر القرض بالجنیة المصري وأضاف: " ".في مصر القطاع الخاص
 ساعد في تعزیز القطاعات الحیویة مثل التصنیع واإلنشاءات". سی
 

مؤسسة الفي مصر. وقد استثمرت  اإلقتصادي النموفي  القطاع الخاصدور لتعزیز  الرامیةیأتي ھذا االستثمار في إطار جھود مؤسسة التمویل الدولیة 
 خالل  ملیار دوالر 1.5، وتھدف إلى استثمار مبلغ إضافي قدره مصرفي القطاع الخاص في  ملیارات دوالر 3العشر الماضیة ما یقرب من  األعوامفي 
 . )ات استثماریة آخرىمع جھ مشتركة استثماراتبما یشمل (، المالي الجاري العام
 

 نبذة عن فینافیل مصر 
عالمیة تعمل في مجال الكیماویات، كما أنھا من عمالء مؤسسة التمویل  منشأة(مابي)، وھي  Mapei SpAشركة فینافیل مصر ھي شركة تابعة لشركة 
، حیث تُعتبر األخیرة شركة Mapeiبالكامل لشركة ، المملوكة Vinavil SPAكشركة تابعة لشركة  2001الدولیة كذلك. تأسست فینافیل مصر في عام 
نشاءات اإلوالمستخدمة في مشاریع البنیة التحتیة، بما یشمل مشاریع اإلسكان وإلنشاءات في قطاع اخصصة ترائدة عالمیًا في إنتاج المواد الكیمیائیة الم

وتتّخذ  1937تأسست في عام  إذرة تعاقب على إدارتھا ثالثة أجیال، تحت األرض والموانئ وكذلك قطاع اإلنشاءات البحریة. وھذه الشركة مملوكة ألس
ا لھا. تضم شركة  دولة. توظف الشركة  34مصنًعا لإلنتاج في  79ث والتطویر وومركًزا للبح 28شركة تابعة و Mapei 82من مدینة میالنو بإیطالیا مقّرً

في ھذه الصفقة على دعم شركة  Mapei. وقد حصلت شركة األسواق الناشئة منھم فيالمائة في  27موظفًا حول العالم، ویعمل  10,000حوالي 
 وھي عبارة عن بنك استثماري وتجاري. Mittel، والتي تُمثِّل الذراع االستشاریة لمجموعة Ethica & Mittel Debt Advisoryاالستشارات 

 نبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة
ھي أكبر مؤسسة إنمائیة عالمیة یتركَّز عملھا على  -ة شقیقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي وھي مؤسس -) IFCالتمویل الدولیة (مؤسسة 

شركة في مختلف أنحاء العالم، حیث تستخدم رؤوس أموالھا وخبراتھا ونفوذھا  2000. تعمل المؤسسة مع أكثر من ناشئةالقطاع الخاص في األسواق ال
ملیار دوالر من  19.3قیاسیا قدره رقماً المؤسسة حققت ، 2017المالي  العامالمناطق األشّد صعوبة في العالم. في الفرص في وخلق لتھیئة األسواق 

قوة القطاع الخاص للمساعدة في إنھاء الفقر وتعزیز الرخاء المشترك. للمزید من المعلومات، یُرجى عولة على طویل األجل للبلدان النامیة، مالتمویل 
 .www.ifc.orgؤسسة على شبكة اإلنترنت: زیارة موقع الم

 
 
 



 للتواصل مع مؤسسة التمویل الدولیة: 
www.facebook.com/IFCwbg  

www.twitter.com/IFC_org  
www.youtube.com/IFCvideocasts 

www.ifc.org/SocialMediaIndex 
www.instagram.com\ifc_org 

 


