
 دعما للتصدیر الى افریقیا:  المركزى یوافق على تأسیس شركة لضمان مخاطر ائتمان الصادرات

  

مع االستراتیجي التعاون تعزیز أهمیة على السیسي الفتاح عبد الرئیس فخامة وحرص توجیهات إطار                في

على المصرى المركزي البنك إدارة مجلس وافق فقد االقتصادي، الصعید على خاصًة اإلفریقیة               الدول

الى الشركة هذه تهدف دوالر. ملیون 600 قدرة براسمال الصادرات ائتمان مخاطر لضمان شركة                تأسیس

شركات دعم عن فضال اإلفریقیة، القارة في استراتیجي بشكل المصریة والخدمیة الصناعیة الصادرات               دعم

سنویا حجمها یقدر والتى االفریقیة الحكومات مع الكبرى المشروعات بعقود الفوز فى المصریة               المقاوالت

 بنحو 60 ملیار دوالر.

  

البنك مع باالشتراك المركزى البنك بها قام متعمقة ودراسات مراحل وفق الكبیرة الخطوة هذه                وتأتى

الدراسة من المرحلة تلك نتائج توصلت حیث للمشروع، الفني المستشار واالستیراد،              األفریقي للتصدیر

توفر لعدم نظرًا ولكن اإلفریقیة، الدول وسائر مصر بین للتجارة واعدة فرصًا هناك أن إلى                 المستفیضة

یعجز التمویل، المخاطر وتكلفة زیادة من علیه یترتب وما المعلومات قلة وأیضًا المطلوبة، المالیة                الخدمات

مصر إمكانیات ضوء في أنه إلى الدراسة أشارت كما الفرص. تلك من االستفادة عن والبنوك                 المستثمرین

لدعم تمامًا مؤهلة مصر فإن اإلفریقیة، الدول بجمیع القویة وعالقتها الجغرافي، موقعها وتمیز               االقتصادیة،

 التجارة اإلفریقیة حال وجود الكیانات واألدوات المصرفیة الداعمة لذلك.

  

المالك بصفته المصري المركزي البنك قام العالمیة، التجارب من االستفادة على المركزى البنك اعتاد                وكما

86 من أكثر من یتألف االتحاد ان حیث "بیرن" بإتحاد باإللتحاق 2019 یونیو في إنشائها المزمع                  للشركة

ألهمیة نظرًا المشابهة الشركات أعمال مجال في محبذًا یعد الذي األمر المجال، نفس في جمیعها یعمل                  دولة

المركزي البنك قبل وقد التأمین. وإعادة المخاطر لخفض والمعلومات الخبرات تبادل في المشترك               التعاون



شهر في السنوي اإلتحاد إجتماع خالل وذلك بالشركة والتعریف تقدیمي عرض لعمل الدعوة               المصري

  أكتوبر الماضي والذي عقد بالهند.

  

الفني المكتب تعیین على اإلداریة المصري المركزي البنك إدارة مجلس موافقة صدرت 2019 یونیو                وفي

األلمانیة، للوكالة السابق المنتدب العضو من والمؤلف واالستیراد للتصدیر األفریقي البنك قبل من               المرشح

هذا في طویل باع لهم ممن األكادیمیین بعض وكذلك السابقین األلمانیة الوكالة إدارة مجلس أعضاء                 وبعض

 المجال.

للتصدیر األفریقي والبنك المصري المركزي البنك من مشكًال عمل فریق قام ، 2019 یولیو                وفي

ذلك، أثر على والمالیة، الفنیة الناحیة من المكاتب تلك انسب إلختیار المتحدة للمملكة زیارة بعمل                 واالستیراد

االستشاري لیكون Latham and Watkins مكتب بتعیین المصري المركزي البنك إدارة مجلس              قام

مكاتبًا 7 من مقدمة عروض طلبات دراسة بعد وذلك بعد، فیما وعملها الوكالة تأسیس لعملیة                 القانوني

  لالستشارات القانونیة الدولیة،.

  

البنك إدارة لمجلس تقدیمي عرض لعمل األلماني العمل فریق بدعوة بالبنك العمل فریق قام لذلك،                 وامتدادا

بالسوق المطلوبة والخدمات والنموذج المالي، العمل، خطة لمناقشة ؛ 2019 اكتوبر في              المركزي

التكتالت إلى باإلضافة بالشركة، التدریب وخطة التنظیمي والهیكل ، المتوقع المال راس وحجم               المصریة،

 والوكاالت الدولیة المقترح التعاون معها، وغیرها من االمور الفنیة.

  

المركزى البنك ادارة مجلس بموافقة أن االفریقیة للشئون المحافظ مستشار نزهي نجالء د. صرحت                وقد

الصناعیة الصادرات بدعم یسمح مصري كیان أول لتصبح العام نهایة قبل الشركة تأسیس یتم                سوف



فى المصریة المقاوالت شركات دعم عن فضال اإلفریقیة، القارة في استراتیجي بشكل المصریة               والخدمیة

 الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات االفریقیة .

  

 


