
 
 
 
 

   المرصيي     بجمعية رجال األعمال  والتمويلالبنوك    عقدت لجنة
 
رئيس   –  حسن حسي     / األستاذ   برئاسة  إجتماعا

  CIBالبنك التجاري الدولي    -رئيس إدارة المعامالت المرصفية الدولية  محمود فوزي    / األستاذ   السيد مع    اللجنة
وبحضور األستاذ/ يارس عبد الاله نائب    واألستاذ/ مصطف  انور رئيس خدمات تمويل سالسل الموردين بالبنك

الوي األمي   العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي والمه ندس/ رئيس اللجنة والمهندس/ مجد المن  
ة والمتوسطة   وعات الصغن  والمهندس/ محمد أيمن  حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة المشر

ي لمجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة  قرة عضو مجلس إدارة الجمعية  
والمستشار/ محمود فهمي المستشار القانون 

يعات االقتصادية اد والجمارك  التشر والدكتور/ فاروق نارص رئيس لجنة    والمهندس/ خالد حمزة رئيس لجنة اإلستن 
ي  
ان المدن  والمهندس/ محمد فاضل مرزوق   والمهندس/ مصطف  النجاري رئيس لجنة الزراعة والريالسياحة والطن 
ي لرئيس والدكتورة/ فاطمة ريوالمهندسة/ هبة قرة نائب رئيس لجنة الطاقة    رئيس لجنة التصدير 

اض نائب ثان 
يعات االقتصادية   كما و واألستاذ/ أحمد منن  عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  لجنة التشر

ي اللقاء
ي تمام الساعة  مجتمع األعمال المرصيعدد من السادة اعضاء الجمعية من ممثلي   شارك ف 

ة  وذلك ف  العارسر
 بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول: حيث ُعقد اللقاء   ، 2022 نوفمن   1الموافق  الثالثاءيوم  والنصف صباح

 

 خدمات التكنولوجيا املالية لتمويل وربط وتعزيز جمتمع األعمال    " 
 "   عن طريق متويل سالسل اإلمداد 

اللقاء بكلمة     عىلأكد  و الحضور  بالسادة    وقد رحب سيادته  رئيس اللجنة    –   األستاذ/ حسن حسي بدأ 

ي تسهيل وتعزيز حركة  
بما يسهم ف  الموجهة لسالسل اإلمداد  الرقمية  ي الخدمات المرصفية 

التوسع ف  أهمية 

 التجارة البينية وزيادة اإلنتاج المحىلي وتحقيق دفعة قوية لزيادة الصادرات. 

ي  أكد األستاذ/ ياسر عبد الاله نائب رئيس جلنة البنوك والتمويل
رجال تساعد  قد  عل أهمية األفكار الت 

ي اإلستثمار 
ال  حيثبسبب ازمة الدوالر  تتوقفقد مصانع  هناكفىه تمويل سالسل اإلمداد، و  األعمال ف 

 . نتاج ل ال ومكوناتبالمواد الخام  المصنعي    يتم إمداد 

، أن  CIBواشار األستاذ/ حممود فوزى رئيس إدارة املعامالت املصرفية الدولية بالبنك التجاري الدويل  

ي بدأ ظهوره منذ  برنام
سنوات وتبناه    5ج تمويل الموردين وسالسل االمداد توجه عالمي وجديد للتمويل المرصف 

الدولي من   التجاري  ادية من خالل    3البنك  العملية االستير الموردين وأصحاب  تمويل  بالعمل عىل  سنوات 

 دخول البنك كطرف. 

خالل منصة رقمية دولية دون االعتماد عىل    وأوضح أن برنامج تمويل سالسل اإلمداد يتم بشكل رقمي من 

نامج يعالج التحدي   إل أن الير
ً
الورقيات حيث تظهر جميع التعامالت لكافة األطراف عىلي سيستم واحد، الفتا

ي  
التضخم لالحقيق  ارتفاع  ي ظل 

ف  رأسمال  البنكية الستمرار دوران  القروض  الحصول عىل  ي 
ف  األعمال  رجال 

. العالمي والذي يتطلب من ا ي
اض أو التمويل الذات  كات زيادة رأس المال سواء من خالل االقي   لشر

 والتمويلالبنوك إجتماع لجنة محضر 

 CIBالبنك التجاري الدولي مع 

 بمقر الجمعية – 2022 نوفمب   1 الثالثاء



انور رئيس خدمات متويل سالسل املوردين بالبنك التجاري الدويل ، أنه تم  وأضاف األستاذ/ مصطفى 

ي من خالل قنوات   فرص  اطالق منصة رقمية لتوفر 
ي أو ثالت 

كات لتلبية احتياجاتهم النقدية سواء اتفاق ثنات  للشر

وط واألحكام،  ي الشر
ي العلمية ف 

ي تساعد عىل التوافق بير  طرف 
امج االئتمانية الت  ونية لسالسل اإلمداد والير

إلكي 

 النقدي والطرق التقليدية للتمويل.  السداد وتقليل 

والتحصيل للعمليات التجارية بسهولة وبدون اي  للسداد تعد ضمن طريقة وأوضح أن منصة تمويل الموردين 

ي تتم بير  البنك والمورد والمستورد، كما يتم من 
تعقيدات حيث تظهر جميع المعامالت عىلي سيستم واحد والت 

وط تجارية تظهر بصورة لحظية وتحصيلها بتاري    خ االستحقاقات بالشر   ةعملي  ةخاللها التصديق عىل الفواتير واي

وط يتم  المورد والمستورد وبناء عىلي هذه الشر
الموافقة االئتمانية لتمويل الفواتير وهي    منح  المتفق عليها بير 

واح ليوم  التمويلية  العملية  مدة  وتصل  الحال   ي 
ف  تتم  العرض    دخطوة  عىل   التقديمي لإلطالع 

https://cutt.ly/tN28utm 

 التالية:النقاط أهم   تناول حيث ت للسادة احلضور  فتح باب احلوار واملناقشة  ت ثم 
ورة   • المخاطر ض  ضمان  وخدمات  التجارية  المعامالت  بتغطية كافة  المرصية  البنوك  قيام  تشجيع 

 . وتمويل الصادرات باألسواق الدولية والمستهدفة لنمو الصادرات ومنها أفريقيا 

ي تمويل العملية    ةالناجح  تجربة البنك التجاري الدولي  •
ي الدخول كطرف ثالث مع المستورد والمورد ف 

ف 

ادية  للخامات ومستلزمات االنتاج.  االستير

ي   •
 ف 
ً
ي تقديم الخدمات المتعلقة بالتحصيل وضمان الصادرات خاصة

ورة توجه البنوك نحو أفريقيا ف  ض 

ي تحدث انطالقة للصادرات مع تواجد  
. كينيا حيث تعد من األسواق الرئيسية الت   البنك التجاري الدولي

نامج مصمم ايضا لصغار الموردين  • الموردين  هؤالء وخاصة ان) مثل موردي الخضار والفاكهه( الير

 . نسبة الخطورة عندهم اكير 

 
ر ثم إنتىه اللقاء حيث قام  الحضور و الضيوف  إل بتوجيه الشكر رئيس اللجنة  – األستاذ/ حسن حسي 

 اللقاء. عىل حسن المشاركة الفعالة خالل 

https://cutt.ly/tN28utm


  
 البيان الصحف 

 لجنة البنوك والتمويل   جتماع إ 

ة   2022نوفمبر    1ثالثاء الموافق  ال   بمقر الجمعية بالجب  

لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال األعمال المرصيي   تبحث طرق اإلستفادة من برنامج  

 البنك  التجاري الدول  لتمويل سالسل الموردين 

 

عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال األعمال المرصيي   برئاسة األستاذ/ حسن حسي   رئيس اللجنة 

الدول    التجاري  بالبنك  الدولية  المرصفية  المعامالت  إدارة  رئيس  فوزى  محمود  األستاذ/  مع  ، CIBلقاء 

اإلمداد  لتمويل سالسل  الدول   التجاري  البنك  تجربة  ومناقشة  المالية    الستعراض  التكنولوجية  والخدمات 

 لتمويل مجتمع المصنعي   ورجال األعمال. 

 

الوي األمي   العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلم  بالجمعية،  شارك باللقاء المهندس/ مجد الدين المب  

ة والمتوسطة والمهندس /  وعات الصغب  والمهندس/ حسن الشافع  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشر

حمزة  خ والري،    -الد  الزراعة  لجنة  رئيس  النجارى    
مصطف  والمهندس/  والجمارك  اد  اإلستب  لجنة  رئيس 

واألستاذ/ محمد فاضل مرزوق رئيس لجنة التصدير بالجمعية واألستاذ/ مصطف  انور رئيس خدمات تمويل  

 من األعضاء. 
ً
 سالسل الموردين بالبنك وعددا

 

حسن   األستاذ/  أكد  اللقاء  بداية    
الرقمية  وف  المرصفية  الخدمات    

ف  التوسع  أهمية  اللجنة،  رئيس  حسي   

المحل  وتحقيق   اإلنتاج  البينية وزيادة  التجارة    تسهيل وتعزيز حركة 
بما يسهم ف  اإلمداد  الموجهة لسالسل 

 دفعة قوية لزيادة الصادرات. 

 

الم بتغطية كافة  المرصية  البنوك  قيام  ورة تشجيع  ال  ض  الجمعية  أعضاء  التجارية وخدمات  وأشار  عامالت 

مشيدين   أفريقيا،  ومنها  الصادرات  لنمو  والمستهدفة  الدولية  باألسواق  الصادرات  وتمويل  المخاطر  ضمان 

ادية  اإلستب  العملية  تمويل    
ف  والمورد  المستورد  ثالث مع  الدخول كطرف    

ف  الدول   التجاري  البنك  بتجربة 

 للخامات ومستلزمات االنتاج. 

عل األعضاء  وضمان   وشدد  بالتحصيل  المتعلقة  الخدمات  تقديم    
ف  أفريقيا  نحو  البنوك  توجه  ورة  ض 

  تحدث انطالقة للصادرات مع تواجد البنك 
  كينيا حيث تعد من األسواق الرئيسية الت 

 ف 
ً
الصادرات خاصة

 .  التجاري الدول 

 



 

، أن برنامج  CIBلتجاري الدول   واشار األستاذ/ محمود فوزى رئيس إدارة المعامالت المرصفية الدولية بالبنك ا

  بدأ ظهوره منذ   
سنوات وتبناه البنك    5تمويل الموردين وسالسل االمداد توجه عالم  وجديد للتمويل المرصف 

ادية من خالل دخول   3التجاري  الدول  من   سنوات بالعمل عل تمويل الموردين وأصحاب العملية االستب 

 البنك كطرف. 

 

سالسل اإلمداد يتم بشكل رقم  من خالل منصة رقمية دولية دون االعتماد عل  وأوضح أن برنامج تمويل  

نامج يعالج التحدي   إل أن البر
ً
الورقيات حيث تظهر جميع التعامالت لكافة األطراف عل  سيستم واحد، الفتا

  ظل ارتفاع 
  الحصول عل القروض البنكية الستمرار دوران رأسمال ف 

  من رجال األعمال ف 
التضخم   الحقيف 

 .  
اض أو التمويل الذات  كات زيادة رأس المال سواء من خالل االقب   العالم  والذي يتطلب من الشر

 

، أنه تم اطالق   وأضاف األستاذ/ مصطف  انور رئيس خدمات تمويل سالسل الموردين بالبنك التجاري الدول 

اتفاق سواء  النقدية  احتياجاتهم  لتلبية  فرص  كات  للشر لتوفر  رقمية  قنوات    منصة  خالل  من    
ثالت  أو    

ثنات 

وط واألحكام،    الشر
  العلمية ف 

  تساعد عل التوافق بي   طرف 
امج االئتمانية الت  ونية لسالسل اإلمداد والبر

إلكب 

 وتقليل الدفع النقدي والطرق التقليدية للتمويل. 

 

ة بسهولة وبدون اي وأوضح أن منصة تمويل الموردين تعد ضمن طريقة للدفع والتحصيل للعمليات التجاري

  تتم بي   البنك والمورد والمستورد، كما يتم من 
تعقيدات حيث تظهر جميع المعامالت عل  سيستم واحد والت 

االستحقاقات   بتاري    خ  وتحصيلها  لحظية  بصورة  تظهر  تجارية  عملياته  واي  الفواتب   عل  التصديق  خاللها 

وط المتفق عليها بي   المورد والمستورد وبناء ع وط يتم الموافقة االئتمانية الممنوحة لتمويل  بالشر ل  هذه الشر

  الحال  وتصل مدة العملية التمويلية ليوم واحد
 الفواتب  وه  خطوة تتم ف 


