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 خبر صحفي 
 

 

يقوم بزيارة إلى  (  ITFCلمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )الرئيس التنفيذى ل

 أيام  5لمدة عربية  جمهورية مصر ال
 

سنبل  م.<<   سالم  القا  شاركسي  هانى  إلى  زيارته  "المفى    هرةخالل  مشروع  التجارة  إطالق  فى  رأة 

سالدولية".. ا يشهد  كما  شهادات  تام  تخحفل  المصدرينربوتسليم  تدريب  التجارة  برن  ضم  نامج  جسور  نامج 

والصناعة والتجارة  والتموين  والبترول  التخطيط  بوزراء  االفريقية..ويلتقى  مصر    العربية  جمهورية  في 

 العربية 

 
  نحو مصر بلغ فى الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة تمويل المؤسسة  لعمليات  الكلى <<المجموع

دوالر  مليار 11.207  

 

  الدولية  للمؤسسة التنفيذى الرئيس سنبل، سالم هانى المهندس يقوم - (2021 يونيو 6 السعودية، العربية ةالمملك ،جدة)

 ةالعربي مصر جمهوريةفي القاهرة  إلى بزيارة للتنمية، اإلسالمى البنك مجموعة عضو ،(ITFC)  التجارة لتمويل اإلسالمية

التعاون مع الحكومة إطالق عدد من المشروعات الجديدة بها فى  ك خالل، يشار2021 يونيو  10  إلى  6 من الفترة خالل

 المصرية. 

  السعيد، هالة الدكتورة معالى وهم المصرية الحكومة فى الوزراء من  عدد مع إجتماعات سنبل، سالم هانى المهندس وسيعقد

 طارق المهندس ومعالى للتنمية، المىاإلس البنك لدى العربية مصر جمهورية محافظ تصادية،قاال والتنمية التخطيط وزيرة

السيدة/  ومعالى  الداخلية، والتجارة التموين وزير المصيلحى، على الدكتور ومعالى المعدنية، والثروة للبترول وزير المال،

 ومةوحك تجارةلا لتمويل اإلسالمية الدولية المؤسسة بين ونالتعا  تعزيز لبحث وذلكرة والصناعة، نيفين جامع، وزيرة التجا

 .المستقبلية لمشتركةا برامجالو العربية مصر جمهورية

ارة  "المرأة فى التجى إطالق مشروع خالل زيارته ف التجارة لتمويل اإلسالمية الدولية للمؤسسة التنفيذى الرئيس ويشارك

مبادرة المساعدة امج برن طارى إ ( فITCرة الدولية )جابالتعاون مع مركز التة ية مصر العربيبجمهور ”She Trade“ الدولية" 

مجال  تمكين المرأة المصرية وزيادة مشاركتها فىلضمن جهود المؤسسة ول العربية "األفتياس" وذلك من أجل التجارة للد

هيئة تنمية   تنظمهفريقية" والذى تحت عنوان "الدخول لألسواق االصدرين تام برنامج تدريب المتخاويشهد ، ة الدوليةالتجار

تحت رعاية معالى وزيرة التجارة  أيام  5لمدة المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  عاون معبالت مصرية الصادرات ال

 .يةفى إطار برنامج جسور التجارة العربية األفريق والصناعة فى مصر، 

تفشي  ىألولا  الزيارة  تعد  والتى  العربية،  مصر  جمهورية  إلى  ناجحة  لزيارة  أتطلع:" سنبل  سالم  هانى  المهندس  وقال  منذ 

 لعمليات   يالكل  المجموع  بلغ  فقد   .التجارة  تمويلل  اإلسالمية  الدولية  المؤسسة  شركاء  أهم  من  مصر  تعد  حيث  كورونا،  جائحة

 ومنتجات   الغذائية  السلع  إلى  إلضافةبا  ومنتجاته  البترول  استيراد  لتمويل  أمريكى  دوالر  مليار  11.207  نحو  لمصر  التمويل
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والتي تضمنض  التموينية  للسلع  العامة  الهيئة  الح صل  برنامج  انقدم  كم  أخرى، المتكالمة  التمويلية  الحلول    200    اعتماد  من 

باإلضافة   األساسية اإلستراتيجية السلع من المصرية الحكومة  اتاحتياج تغطية بهدف وذلك الهيئة لصالح أمريكي دوالر مليون

 ". كورونا جائحة تأثيرات من للتخفيف الهيئة قدرات سيعزز والذي تدريبي إلى برنامج

 -انتهى

 

 (: ITFCالدولية اإلسالمية لتمويل التجارة )عن المؤسسة  

( بهدف النهوض بالتجارة  IsDBية ) عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنم  -(ITFCأُنشئت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ) 

تحقيق الهدف الشامل المتمثل في تحسين  الذي سيسهم في نهاية المطاف في    فيما بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، األمر 

قدمت   حيث،  2008ر  األوضاح االجتماعية واالقتصادية للشعوب في جميع أنحاء العالم. وقد بدأت المؤسسة عملياتها التشغيلية في يناي 

جعلها مؤسسة رائدة في  في منظمة التعاون اإلسالمي، مما مليار دوالر أمريكي من تمويل التجارة للدول األعضاء   55المؤسسة أكثر من  

لتنمية التجارة البي  ل  نية للدومجال توفير الحلول التجارية الحتياجات الدول األعضاء. وإنطالقاً من رسالة المؤسسة في أن تكون محف ِّزاً 

دوات الالزمة  ول على تمويل تجاري وتوفر لها األوما هو أبعد من ذلك، تساعد المؤسسة الكيانات في هذه الدول على زيادة فرصها للحص

 لبناء القدرات المتصلة بالتجارة والتي تمكنها من المنافسة بنجاح في األسواق العالمية. 

 

 اتصلوا بنا على: 

Twitter: @ITFCCORP 
Facebook: @ITFCCORP 

LinkedIn: International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) 

 8337 646 12 966+ هاتف: 

 1064 637 12 966+ فاكس: 

  ITFC@itfc-idb.org بريد إلكتروني: 

 

 
 
 
 
 


