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 هانى سنبل:نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة مع مصر على مدى السنوات

 المقبلة ومستعدون لمزید من الدعم من أجل التنمیة

 

 شهدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور على المصیلحى،
 وزیر التموین والتجارة الداخلیة، الیوم الخمیس 6 سبتمبر 2018م، توقیع االتفاق التنفیذى بین
 المهندس هانى سالم سنبل، الرئیس التنفیذى للمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة، عضو
 مجموعة البنك اإلسالمى للتنمیة، والسید/ أحمد یوسف، نائب رئیس هیئة السلع التموینیة، لدعم

 توفیر سلع تموینیة لمصر بقیمة ملیار دوالر، یستفید منها 67 ملیون مواطن، وذلك فى اطار االتفاق
 الموقع بین وزارة االستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة بقیمة 3

 ملیارات دوالر لدعم توفیر سلع اساسیة للمواطنین.

 واكدت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، أن هذا االتفاق في اطار
 تنفیذ توجیهات السید الرئیس/ عبد الفتاح السیسى، بدعم توفیر سلع اساسیة للمواطنین لنحو 67

 ملیون مواطن، وفى اطار زیادة التعاون الوثیق وتنسیق الجهود بین مصر والمؤسسة الدولیة
 االسالمیة لتمویل التجارة، وتنفیذًا للشراكة اإلستراتیجیة بین الطرفین، حیث یتضمن دعم مواد

 تموینیة وغذائیة وذلك لصالح مصر.

 واعربت الوزیرة، عن تطلعها لزیادة التعاون مع مجموعة البنك االسالمى للتنمیة خالل
 السنوات المقبلة فى ظل استراتیجیة التعاون الجدیدة بین مصر والبنك حتى 2021 لدعم برنامج
 الحكومة االقتصادى واالجتماعى، مشیرة إلى أهمیة استمرار المؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل
 التجارة، فى تقدیم برامج دعم فنى لمؤسسات دعم التجارة فى مصر وذلك بالتعاون مع القطاعین

 العام والخاص.



 وقدمت الوزیرة، الشكر للدكتور هانى سنبل، وحرصه على التنوع فى مصادر التمویل بین
 مصر والبنك االسالمى للتنمیة، موضحة أن كانت االتفاقیات السابقة تركز على البترول فقط، لكن

 وزارة االستثمار والتعاون الدولى حرصت على التنسیق مع وزارة التموین لدعم السلع التموینیة
 نظرا لدورها فى توفیر االمن الغذائى، وأكدت الوزیرة، حرص الوزارة على زیادة التعاون مع

 المؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة من أجل زیادة التجارة البینیة وجذب المزید من
 االستثمارات لمصر، وذكرت الوزیرة، أنه تم االتفاق مع الدكتور على المصیلحى، على جذب

 استثمارات فى قطاع التموین.

 من جانبه، اكد الدكتور على المصیلحى، وزیر التموین، أن هذا االتفاق یتیح فرص اكبر
 وتوفیر للعملة الصعبة لوزارة التموین من أجل تقدیم المزید من السلع االساسیة للمواطنین، مقدما

 الشكر والتقدیر للدكتورة سحر نصر، بما تولیه من توفیر دعم لهذا االتفاق، موضحا أن هذا االتفاق
 سیساهم فى سد الفجوة الخاصة بالزیت والسكر، وتأمین توفیر سلع تموینیة للمواطنین.

 وقال المهندس هانى سنبل، الرئیس التنفیذى للمؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة:"إننا
 في المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة ندرك مدى األهمیة االستراتیجیة الهائلة التي تنطوي

 علیها هذه االتفاقیة والتي من شأنها ترسیخ أواصر عالقتنا مع حكومة وشعب جمهوریة مصر
 العربیة، وهناك أیضًا فوائد جّمة تعود بالنفع الكبیر على جهود التنمیة االقتصادیة والتطور

 االجتماعي والتجارة الداخلیة، وهي سمات ال یمكن االستهانة بها أو التقلیل من شأنها، ونحن بدورنا
  نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة".

 وأكد أن المؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة ستدعم مصر من أجل احداث المزید من
 التنمیة، وقدم شكره وتقدیره للدكتورة سحر نصر، لدعمها فى تنفیذ االتفاقیات السابقة الموقعة بین
 مصر والمؤسسة الدولیة االسالمیة لتمویل التجارة، وذكر أن المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل

 التجارة (ITFC)، قامت، بإبرام خمس اتفاقیات إطاریة مع حكومة مصر ممثلة بوزارة االستثمار
 والتعاون الدولي بمبلغ إجمالي قدره 9.2 ملیار دوالر أمریكي، وتشكل هذه االتفاقیة دلیًال على قوة

،(ISDB) عالقات الشراكة المستمرة بین جمهوریة مصر العربیة،  و البنك اإلسالمي للتنمیة 
 والمجموعة األم للمؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة (ITFC)، ومنذ العام 1985 وحتى
 العام 2007 أصدر البنك اإلسالمي للتنمیة عدة موافقات لتقدیم تمویل یبلغ حوالي 1,675 ملیار

 دوالر أمریكي إلى جمهوریة مصر العربیة، خصص معظمه لتمویل استیراد النفط والمنتجات
 النفطیة المكررة وكذلك القمح، كما دعمت المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة (ITFC) منذ
 إنشائها في عام 2008 وحتى أغسطس 2018، مصر بنحو 7,274 ملیار دوالر أمریكي لتمویل
 استیراد النفط الخام والمنتجات البترولیة، باإلضافة إلى السلع الغذائیة وغیرها من المنتجات، وتقوم

 المؤسسة الدولیة اإلسالمیة لتمویل التجارة (ITFC) بدعم جمهوریة مصر العربیة من خالل



برامجها المتعلقة بالتجارة، بما فیها برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربیة (
.(AATB) وبرنامج جسور التجارة العربیة األفریقیة (AfTIAS 






