
 

 

ن االستثمار وائتمان الصادرات  امن مع اتفاقيات تعاون  4 توقعالمؤسسة اإلسالمية لتأمي  ن بالت 

  2022االجتماعات السنوية للبنك اإلسالمي للتنمية 

ي  
ن
ن االستثمار وائتمان الصادراتوقعت   : 2022يونيو  3القاهرة ف اتفاقيات تعاون    (ICIEC) 4المؤسسة اإلسالمية لتأمي 

 مدبولي رئيس وزراء جمهورية مرص العربية، ومعالي الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة  
بحضور معالي الدكتور/ مصطفن

ي مرص، ومعالي الدكتور محمد سليمان الجارس، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية،  
التخطيط والتنمية االقتصادية فن

ي 
ن فن ،  2022 اجتماعات مجموعة البنك اإلسالمي للتنميةخالل وذلك  البنك اإلسالمي للتنميةورئيس مجلس المحافظي 

ي أقيمت 
م الشيخ  الت  ي من الجائحة.. الصمود  بشر

برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار " بعد التعافن

    والتحدي". 

يمع  االتفاقية االولي  جاءت   كة السويدى إلكت  ي  رسر
الكهرباء والهندسة والبناء والحلول الرقمية  و الطاقة  حلول  ك، الرائدة فن

ي المؤسسةحول ، واستثمارات البنية التحتية
ي الدول األعضاء فن

ي فن
وط مذكرة التفاهم، . تشي    ع العمل المناخن   بموجب رسر

ك  توفر االتفاقية   ي تعز   يهدف إل إطار عمل مشت 
،  المناخ والمياهإدارة مخاطر وفرص  تحديد وتقييم و و   ،يز العمل المناخن

ة  باإلضافة إل    عن    والموارد؛تبادل المعلومات األساسية والختر
ً
وتنظيم ندوات    القدرات؛توسيع فرص التدريب وبناء  فضال

كة ن االستثمار  ،  وورش عمل مشت  ي الصادرة عن المؤسسة اإلسالمية لتأمي 
بما يتماشر مع كل من إرشادات العمل المناخن

ات يك لالستدامة وائتمان الصادرات واست   .2023-2020يجية السويدي إلكت 

ن االستثمار وائتمان التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لت الرئيس-قيسي الأسامة  / مذكرة التفاهم السيد قام بتوقيع  أمي 

كة  رئيس-السويديأحمد السيد/ و ، الصادرات يك السويديمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشر  .إلكت 

اتحاد الصناعات المرصية لتسهيل التعاون وتعزيز فرص التجارة واالستثمار ، تم توقيعها مع ثانيةاالتفاقية الاما 

ي مجالي التجارة واالستثمار حيث سيقوم الطرفان بتوفت   و  .للصناعات المرصية
بموجب االتفاقية سيتم التعاون فن

ي المقدمة 
ي ووضع مصالح الصناعات المرصية فن

 عن التبادل  التمثيل المهتن
ً
، فضال عىل الصعيدين المحىلي والعالمي

كما سيمتد التعاون ليشمل فرص التدريب وبناء    المنتظم للمعلومات األساسية والمعرفة والخدمات واالستشارية. 

ي الحد من المخاطر وتعزيز االئتمان، باإلضافة إل تنظيم ندوات  
القدرات لخلق الوعي بالقيمة المضافة للمؤسسة فن

كة  ومؤتم ك قد تطرأ عىلي الطرفانو رات وورش عمل مشت 
 .أنشطة وبرامج أخرى ذات اهتمام مشت 

ن االستثمار وائتمان  -أسامة القيسي  / قام بتوقيع االتفاقية كال من األستاذ  الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتأمي 

 مجلس إدارة اتحاد الصناعات المرصية.  رئيس-السويديمحمد زكي   / الصادرات والمهندس

اد السعودي، فكانت مع الثالثةوفيما يخص مذكرة التفاهم  ن  إل  بنك التصدير واالستت  ي ستعمل عىل  عادة التأمي 
والت 

ن  بموجب االتفاقية ستقوم تسهيل تدفق التمويل التجاري من وإل المملكة العربية السعودية.  المؤسسة اإلسالمية لتأمي 

ي  بتوفت  ر وائتمان الصادرات االستثما
ي الدول األعضاء فن

الحماية ضد المخاطر التجارية والسياسية للمصارف المصدرة فن

اد السعودي لتغطية االعتمادات المستندية المؤكدة.  من خالل   المؤسسة ن لبنك التصدير واالستت  تقديم إعادة تأمي 

ي بنك البال الخاصة بتشمل االتفاقية االعتمادات المستندية 
ي الوطتن ن  حامىلي - د والبنك العربر كما  –الوثائق األصليي 

اد السعودي لدعم مصدري ومستوردي السلع والخدمات   خلق ستعمل عىل  قدرة إضافية لبنك التصدير واالستت 

ن هو   ي المملكة العربية السعودية. الحد األقىص المعتمد التفاقيات إعادة التأمي 
مليون دوالر عىل مدى   138األساسية فن

 شهًرا.  12

ن االستثمار وائتمان يذي للمؤسسة اإلسالمية لتالتنف الرئيس-قيسي الأسامة  / مذكرة التفاهم السيد قام بتوقيع  أمي 

اد السعودي بنك الرئيس التنفيذي لبنك -سعد بن عبدالعزيز الخلب   / معالي المهندس و ، الصادرات  .التصدير واالستت 

كة تبارك لالستثمار مع  لرابعةكما جاءت مذكرة التفاهم ا ن  رسر اد   تغطية تأمينية أكتر لتصدير  ت  توف لوثيقة تأمي  واستت 

يعة اإلسالمية.  ن االئتمان المستندي وبموجب االتفاقية،  السلع والخدمات المتوافقة مع الشر سيتم تطبيق بوليصة تأمي 

كة ( من قبلILCعىل تأكيد االعتمادات المستندية غت  القابلة لإللغاء ) ي الدول األعضاء   رسر
تبارك لالستثمار الرأسمالي فن

ن  ي المؤسسة اإلسالمية لتأمي 
تجارية سياسة المخاطر ال ةتغطيكما ستعمل عىل االستثمار وائتمان الصادرات.  فن



 

كة ، وبالتالي تعزيز قدرةوالسياسية للبنوك المصدرة ي دولة اإلمارات العربية  تعزيز تبارك عىل   رسر
دعم تمويل التجارة فن

 شهًرا.   12مليون دوالر عىل مدى  100الحد المعتمد لهذه الوثيقة هو  المتحدة. 

ن السيد  وقع ن االستثمار وائتمان الصادراتالتنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لت الرئيس-قيسي الأسامة  / وثيقة التأمي  ،  أمي 

كة  الرئيس التنفيذي  – محمد أحمدي/ الدكتور و   . لالستثمار  تبارك رسر

 -انتهي -

ادرات:  ن االستثمار وائتمان الصَّ  عن المؤسسة اإلسالمية لتأمي 

ي مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، تم إنشاء 
ن
ادرات، هي عضو ف ن االستثمار وائتمان الصَّ  لتأمي 

ُ
 اإلسالمية

ُ
م  1994عام    ها المؤسسة

وائتمان   االستثمار  ن  تأمي  حلول  تقديم  بهدف  للتنمية؛  اإلسالمي  البنك  مجموعة  ي 
ن
ف وعضو  األطراف،   

ُ
متعددة  

ٌ
مؤسسة بصفتها 

 مع احك
ٌ
ادرات متوافقة ،  الصَّ عاون اإلسالمي

ر
ي منظمة الت

ن
ول األعضاء ف

ر
ن الد يعة اإلسالمية، لتعزيز العالقات االقتصادية ما بي 

ام الشرر

ي للقوة المالية التأمينية من قبل وكالة موديز مع    Aa3ومن بينها ِمرص. باإلضافة إل ذلك، حصلت المؤسسة عىل تصنيف  
االئتمابن

 ع   14عىل مدى    نظرة مستقبلية مستقرة
ً
.  عاما   85المؤسسة منذ إنشائها حت  اآلن تغطيات تأمينية تزيد ِقيمتها عن    قدمتىل التوالي

 مليار دوالر أمريكي لالستثمار.   17مليار دوالر أمريكي للتجارة، و 68منها مليار دوالر أمريكي 

 


