
مليون دوالر يف زايدة رأس مال البنك اإلفريقي لالسترياد والتصدير "أفريكسيم  80.5بنك مصر يستثمر 
 بنك" ليصبح أكرب مساهم غري سيادي  

 
يف البنك اإلفريقي لالسترياد والتصدير )أفريكسيم بنك(،  أمريكي  مليون دوالر    201.1أعلن بنك مصر عن استثمار  

يف استجابة اسرتاتيجية استثمارات مدفوعة، ليصبح بذلك أكرب مساهم غري سيادي،  أمريكي  مليون دوالر    80.5منها  
% إىل 3.1ايدة رأس مال أفريكسيم بنك. وبذلك، يرفع بنك مصر حصته يف أفريكسيم بنك من  ز   لربانمجوإجيابية  

5.8.% 
مليون دوالر رأس مال   2.6، منها  أمريكي   مليار دوالر  6.5عملية لزايدة رأس ماله إىل    بدأك قد  نريكسيم ب فكان أ

، وذلك هبدف تعزيز قدرته على التعامل مع التحدايت اليت ُيشكلها فريوس كوروان للقارة  2021مدفوع، يف يوليو  
والتنمية االقتصادية املستدامة على املدى املتوسط والبعيد يف إفريقيا. وحتديداً اإلفريقية، ابإلضافة إىل تعزيز التجارة  

ك من االستمرار يف دعم شراء لقاحات كوروان للقارة، وتعزيز جهود التعايف نأفريكسيم ب  االستثمار  هذا  سوف ُُيّكن
 رية اإلفريقية.بعد الوابء القتصادات الدول اإلفريقية ودفع تنفيذ اتفاقية التجارة احلرة القا

ك يف توسيع قدرته نليؤكد التزام البنك بدعم أفريكسيم ب  مليون دوالر أمريكي  80.5مببلغ    أييت استثمار بنك مصر 
ك وبنك مصر،  ن. كما يعكس قوة الشراكة بني كل من أفريكسيم بعلى الوفاء مبهامه األساسية وتنويع نطاق خدماته

املشاريع الصغرية واملتوسطة املصرية،   متويل   تسهيل  علىاملاضية    القليلة  التعاون بينهما خالل السنوات  ساعدحيث  
 .وحتسني حركة التجارة مع سائر الدول اإلفريقية

قائال: "انطالقا من العالقة القوية اليت تربط   –رئيس جملس إدارة بنك مصر    –عّقب األستاذ/ حممد اإلتريب  من جانبه  
واستغالل    اإلفريقيةك، والتزامه بدعم هذا الصرح املهم يف مساعيه الرامية إىل تطوير القارة  نر أبفريكسيم ببنك مص

كامل إمكاانهتا، فإننا نسعد ابإلعالن عن مشاركتنا يف زايدة رأس مال البنك، حيث نتطلع إىل االستمرار يف دعم  
 البنك ومهامه الساعية إىل خدمة القارة اإلفريقية." 

قائال: "نشعر ابالمتنان لبنك مصر على   –  كنرئيس جملس إدارة أفريكسيم ب  –كما صرح الربوفيسور بينيدكت أوراما  
أفريكسيم بنك على   املال، حيث إن ذلك سوف ُيسهم بشكل كبري يف تعزيز قدرة  اجلهود   دفعدعمه زايدة رأس 

اإلفريقية، وتعزيز حركة التجارة املصرية مع سائر    للقارةرة  تنفيذ اتفاقية التجارة احل، ودعم  املستمرة للتعايف من اجلائحة
فمن خالل هذا االستثمار، جنح بنك   ،وكذلك دفع حركة التجارة وتنمية الصادرات بني دول القارة  ،الدول اإلفريقية

 اتيجي واألعمال." مصر يف تعزيز أواصر التعاون مع أفريكسيم بنك، مبا يؤدي إىل املزيد من التعاون على املستويني االسرت 
قائال: "يُقّدر بنك مصر اجلهود   –انئب رئيس جملس إدارة بنك مصر    –من جانبه، عّقب األستاذ/ عاكف املغريب  

أفريكسيم بنك املبذولة من  املؤسسات   احلثيثة  يُثّمن بنك مصر، وكذلك  تنمية االقتصادات اإلفريقية، حيث  لدعم 
% تقريبا،  28  تبلغيف رأس املال حبصة    مسامهة اجلانب املصريكس بوضوح يف  املصرية األخرى، رسالة البنك، اليت تنع

مسامهني يف رأس املال. حنن نتطلع إىل استمرار التعاون املتبادل بني كل من أفريكسيم بنك    10وبكونه من أكرب  
 وبنك مصر، والتوافق اسرتاتيجيا على نظرتنا الشاملة للفرص العديدة املتاحة يف إفريقيا." 



قائاًل: "يلتزم أفريكسيم بنك ابلتعاون    –سيم بنك  انئب الرئيس التنفيذي ألفريك  –كامل    ووقد صرّح األستاذ/ عمر 
املستويني االسرتاتيجي   التعاون على  املزيد من  اإلفريقية وحتقيق  البلدان  التوسع يف  مع بنك مصر لدعم اسرتاتيجية 

ية  للبنوك والشركات املصرية مع توّسعها يف بلدان إفريق  موثوقاواألعمال، حيث يسعد أفريكسيم بنك أبن يكون شريكا  
 أخرى."

على قوة العالقة اليت    - يف بنك مصر   قطاع األسواق املالية واالستثماررئيس    –هذا وقد أّكد األستاذ/ أمحد صبحي  
"ابإلضافة إىل التوافق االسرتاتيجي القائم بني كل من بنك مصر وأفريكسيم   تربط بنك مصر وأفريكسيم بنك قائاًل:

حتت قيادة جملس اإلدارة    متطوربنك، فقد حققنا عوائد قوية على رأس املال املستثمر، السيما مع متتع البنك أبداء  
                   قيق عوائد قوية."والفريق التنفيذي احلايل خالل السنوات األخرية، مما يُعزز ثقتنا يف االستمرار يف حت 

 
 
 


