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 مدبول  ولفيف من الوزراء المرصيي   بحضور 
 والقطاع الخاص معال  رئيس الوزراء المرصي د/ مصطف 

اتيجية   (ITFC) المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة تعاون مع  للتوقع ثمان اتفاقيات استر

 العام والخاص   ي   القطاع

 

مرص الشيخ،  م  )  توقع —2022يونيو   ٣شر التجارة  لتمويل  اإلسالمية  الدولية  اتفاقيات ITFCالمؤسسة  ثمان   )

اتيجية   مختلف الوزارات المرصية باإلضافة   مع   اتفاقيات  أرب  عتم توقيع  ، حيث  العام والخاص  ي   تعاون مع القطاعللاستر

وناتفاقيات مع    أرب  عإىل   اد والتصدير "أفريسكمبنك"  ،وأوزبكستان  ،الكامت  ي لالستت 
 . والسنغال باإلضافة إىل البنك اإلفريقر

م  ات المرصية  تم توقيع االتفاقي ي مدينة شر
 لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ف 

خالل االجتماع السنوي السابع واألربعي  

 مدبوىلي  رئيس وزراء جمهورية مرص   معاىلي الدكتور   الشيخ بمرص، وذلك بحضور  
هالة    / معاىلي الدكتورة العربية، و   مصطق 

ي 
ي مرص ورئيس مجلس محافظ 

مجلس  البنك اإلسالمي للتنمية ورئيس    السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية االقتصادية ف 

ي  
ي وقعت أيضا إحدى هذه اإلتفاقيات  (AATB  جسور التجارة العربية االفريقية )  برنامجمحافظ 

معاىلي الدكتور  و ،  والتر

  ، نيفي   جامع سيدة معاىلي ال ات مع االتفاقي توقيع وقد تم الجاش، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  سليمان محمد  

وزير قطاع األعمال    والدكتور هشام توفيق  رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوىلي     ، ومعاىلي الدكتورةالتجارة والصناعة  ةوزير 

األخرى    .  العام   األرب  ع  االتفاقيات  تبعت  وهم:  وقد  المشاركة  الدول  ي 
ف  والعام  الخاص  القطاع  ممثلي  ون  مع  الكامت 

اد والتصدير "أفريسكمبنك".   ،وأوزبكستان ي لالستت 
 والسنغال باإلضافة إىل البنك اإلفريقر

ي عل
ي تم  مع الجهات المرصية تلكالتوقيعات  هذه  رأس    ويأتر

وزارة التعاون الدوىلي بجمهورية مرص العربية   مع  توقيعها   التر

.   6سنوات بقيمة    5تجديد اتفاقية إطارية مدتها  ل ا  و   مليارات دوالر أمريكي
ً
ي  ال   يةطار اإل التفاقية  ليمثل هذا التجديد امتداد

تر

ي 
 . لتلبية احتياجات الجمهورية من السلع الغذائية والطاقة  تمويلي السقف ال ، حيث سيتم رفع2018 عام تم توقيعها ف 

خطاب نوايا للتعاون مع وزارة  أتت واحدة ك  حيثمع وزارة التجارة والصناعة،  فتم توقيعهما  الثانية والثالثة    تي   اما االتفاقي

االقتصادية،   والتنمية  التخطيط  ووزارة  والصناعة،  المرصيةالتجارة  المصدرين  هذا    . Expolinkؤوجمعية  وبموجب 

ي إطار المرحلة الثانية من برنامج  
وط المناسبة إلنشاء أكاديمية التصدير، ف  الخطاب، اتفق الطرفان عل توفت  جميع الشر

ي مرص والدول العربية واألفريقية. AfTIASلدول العربية  من أجل التجارة لمساعدة  ال
 ، وكذلك لدعم المصدرين الجدد ف 

المؤسسة اإلسالمية لتأمي    و   المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  : AATBبرنامج    أعضاءها  وقعفقد    األخرى اما  

ي جمهورية مرص العربية  تتضمن  –  أفريسكمبنك  و   االستثمار وائتمان الصادرات
نامج ف  لتوسيع الصادرات   خطة عمل التر

نامج  ال  ، حيث يعمل المرصية إىل األسواق األفريقية دعم جهود الدولة لتعزيز تواجد الصادرات المرصية باألسواق    علتر

االفريقية  واالستفادة   –األفريقية   القارية  الحرة  التجارة  اتفاقية  بعثات  و   . من  تنظيم  نامج  للتر حة 
المقتر األنشطة  تشمل 

المنتديات االقت بعدد من  المرصية  كات  الشر الدول االفريقية، ودعم مشاركة  لعدد من  صادية والمعارض تجارية مرصية 

كات المرصية بعدد من ورش العمل و  ،  لقاءات المصدرين والمستوردينالتجارية بدول القارة اىل جانب دعم مشاركة الشر

وعات استثمارية مرصية بأفريقيا   عن تأمي   صادرات ومشر
ً
إىل جانب توفت  تمويالت وضمانات للصادرات المرصية    ،فضال

 لألسواق األفريقية. 

ة  وزارة    معتوقيع خطاب نوايا  كتفاقية الرابعة  كما جاءت اال  وعات الصغت  قطاع األعمال لتعزيز الصادرات المرصية من المشر

كة "جسور" وبرنامج جسور  من خالل    والمتوسطة إنشاء إطار للتعاون لزيادة التجارة بي   مرص وأفريقيا بالتعاون بي   شر



 
 

 

 

األفريقية العربية  مجا.  التجارة  النوايا  خطاب  الخدمات  ويحدد  وتقديم  والتنمية  التجارة  تمويل  لدعم  التعاون  الت 

ي تهدف إىل تعزيز التجارة  
اد( التابعة لوزارة قطاع األعمال العام، والتر كة جسور )النرص للتصدير واالستت  االستشارية لشر

األفريقية والدول  مرص  بي    القطن  البينية  مختلفة كقطاع  قطاعات  ي 
اللو ف  الخدمات  إىل  باإلضافة  والمالية  ،  جستية 

ي تقديم تلك الخدمات
كاء المتخصصي   ف   . والتأمينية للمصدرين والمستوردين، بالتعاون مع الشر

ي الدول األخرى وهم:  اما عل صعيد االتفاقيات  
ون وأوزبكستان  األرب  ع األخرى مع ممثلي القطاعي   الخاص والعام ف  الكامت 

ي  
اد والتصدير "أفريسكمبنك"والسنغال باإلضافة إىل البنك اإلفريقر  جمهورية السنغالمع    جاءت االتفاقية االوىل.  لالستت 

اء ا   تمويللدعم  مليون يورو    115تمويل مرابحة بقيمة  حول   ولية المكرر شر تمويل إىل تعزيز اليهدف  حيث    ،لمنتجات البتر

ي السنغال
ام المؤسسة بتعزيز التجارة بي      باإلضافة إىل  ،قطاع الطاقة ف  . التر  ي منظمة التعاون اإلسالمي

تم   الدول األعضاء ف 

ي سالم سنبل  المهندس/    التوقيع عل االتفاقية من قبل
لمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة   ل  التنفيذي  الرئيس-هات 

ITFC ي السنغال. الدوىلي  القتصاد والتخطيط والتعاونا وزير -وت ه معاىلي د. أمادو ، و
 ف 

كاء ، أحد  أورينت فينانسمليون دوالر أمريكي مع بنك   24تمويل بقيمة    تمحورت حول االتفاقية الثانية، فوفيما يخص     شر

ي أوزبكستانالمؤسسة  
ة والمتوسطةبهدف  ،  ف  كات الصغت    ، دعم احتياجات تمويل التجارة للقطاع الخاص وعمالء الشر

ي أوزبكستان.   باإلضافة إىل
بموجب  تقدم المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  سو   تعزيز ريادة األعمال النسائية ف 

ي  مليون د  24االتفاقية  
يحتي   والر أمريكي ف  ايد عل تمويل التجارة    نصفها تخصيص   يتم ،منفصلتي     شر لتلبية الطلب المتر 

يعة اإلسالمية بي   القطاع الخاص وعمالء   ة والمتوسطة للبنكالمتوافق مع الشر كات الصغت  النصف  سيتم تخصيص  و   . الشر

ي األعمال التجارية.   اآلخر 
يعة اإلسالمية للمرأة ف    / وقع االتفاقية السيد   لتلبية احتياجات تمويل التجارة المتوافقة مع الشر

ي سالم سنبل  المهندس/  و   أورينت فينانسبنك  إدارة  رئيس مجلس  -توخت  جنايدالييف  
لمؤسسة ل  التنفيذي  الرئيس-هات 

 . ITFCويل التجارة ل  الدولية اإلسالمية لتم

ست بنك  ماليي   يورو مع    8تمويل مرابحة بقيمة  اما عن االتفاقية الثالثة، تم توقيع اتفاقية   ون لدعم بافريالند فت  الكامت 

متعد  احتياجات قطاعات  عتر  الممولة  وغت   الممولة  التجارة  تمويل  حلول  للحصول عل  البنك  الطاقة  عمالء  مثل  دة 

ي الدول األ لتر  بموجب االتفاقية، ت. و واألعمال الزراعية
ي منظمة التعاون  م المؤسسة بتنمية قطاع التمويل اإلسالمي ف 

عضاء ف 

 تماش  ، وذلك اإلسالمي 
ً
 رقم ثمانية )العمل الالئق والنمو    التنمية المستدامة لألمم المتحدةتحقيق أهداف  مع    يا

ً
وتحديدا

الرئيس التنفيذي    نائب-وفا بوبايوس  / السيد   االتفاقيةوقع    حتية(. االقتصادي( ورقم تسعة )الصناعة واالبتكار والبنية الت

ست بنك  ال ون والمهندسبفريالند فت  ي سالم سنبل    / الكامت 
التنفيذي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل    الرئيس -هات 

 . التجارة

،
ً
ا وط  ، حيث تم الأفريكسمبنككانت االتفاقية الرابعة مع    واخت  لتكليف المؤسسة الدولية اإلسالمية  توقيع عل ورقة شر

( التجارة  بقيمة  ITFCلتمويل  مرابحة  تمويل  تسهيالت  بجمع  دوالر    250(  ،مليون  برنامج    أمريكي ستدعم  ي 
بنك  والتر

التجارة  ل أفريكسمبنك األوكرانية  آثار    لمواجهة تمويل  االتفاقية  . (UKAFPA)أفريقيا  عل  األزمة  عمل  تس  ،بموجب 

عل   السلع  تعزيز المؤسسة  اء  شر ي 
ف  كة  المشتر األعضاء  البلدان  ي 

ف  عمالئه  مساعدة  عل  البنك  السلع    ،قدرة  وخاصة 

ي من تضخم األسعار 
ي تعات 

ي السوق العالمية  األساسية التر
للتخفيف    أفريكسمبنكمن    UKAFPA  برنامجتم تصميم  وقد    . ف 

ي  
ي أدت إىل    أوكرانيا،من التحديات االقتصادية الناتجة عن الرصاع ف 

  خرج عقب الوباء المدمر الذي  أزمة غذاء عالمية  والتر

ي  بنك  ال  قدرةال يقترص فقط عل تسهيل  المؤسسة الدولية لتمويل التجارة  كما ان دور    منه العالم للتو. 
التدخل لدعم  ف 

يات السلع األساسية فحسبالدول األعضا  ا استر   ،ء بمشتر
ً
مما يؤدي إىل    ،نوباتيجية التجارة بي   بلدان الجبل يعزز أيض

 تعميق العالقات االقتصادية بي   إفريقيا والدول العربية. 

 
 -النهاية-


