
تعزیزا للتجارة البینیة والتنمیة االقتصادیة في أفریقیا 

 (AFREXIM Bank) البنك األھلي المصري یرفع حصتھ بالبنك االفریقي للتصدیر واالستیراد

شــارك الــبنك األھــلي الــمصري فــي االكــتتاب فــي زیــادة رأس مــال الــبنك األفــریــقي لــلتصدیــر 

واالسـتیراد (AFREXIM Bank) وذلـك بـمبلغ 326.6 مـلیون دوالر، مـع سـداد نسـبة ال%40 

الـمطلوبـة حـالـیا بـقیمة 130.6 مـلیون دوالر، یـأتـي ذلـك بـعد تـوجـیھ الـبنك األفـریـقي الـدعـوة 

لـلمساھـمین لـلمشاركـة فـي زیـادة رأس مـالـھ الـمصدر بـقیمة 6.5 مـلیار دوالر یسـدد مـنھا حـالـیا 

40% بقیمة 2.6 ملیار دوالر. 

   حــــیث صــــرح ھــــشام عــــكاشــــھ رئــــیس مجــــلس إدارة الــــبنك األھــــلي الــــمصري، ان 

 non-sovereign) "اسـتمرار الـبنك األھـلي الـمصري كـأكـبر مـساھـم فـي الـبنك األفـریـقي فـئة "ب

shareholder)، یـأتـي نـتیجة لـلعالقـة الـممتدة والـتعاون الـمثمر مـع الـبنك االفـریـقي لـلتصدیـر 

واالسـتیراد مـنذ تـأسـیسھ عـام 1993 أي مـا یـزیـد عـن ربـع قـرن، حـیث یحـرص الـبنك األھـلي عـلي 

اســتغالل كــافــة إمــكانــاتــھ وشــبكة عــالقــاتــھ لــلمساھــمة فــي الــنھوض بــاالقــتصاد االفــریــقي، 

مـؤكـًدا عـلى أن تـلك الـمشاركـة تـأتـي فـي إطـار اسـتراتـیجیة الـبنك الـداعـمة لـتوجـھات الـدولـة والـبنك 

الـمركـزي لـتنمیة الـتعاون المشـترك بـین دول الـقارة االفـریـقیة وخـاصـة فـي الـقطاع الـمصرفـي وكـذا 

دعـم حـركـة الـتجارة الـبینیة بـین دول الـقارة، مشـیًرا إلـى ریـادة الـبنك األھـلي فـي الـتواجـد األفـریـقي، 

حـیث تـم تـأسـیس مـكتب تـمثیل الـبنك فـي مـدیـنة جـوھـانسـبرج بـجنوب أفـریـقیا عـام 1993، ثـم الـتواجـد 

بـمكتب تـمثیل فـي ادیـس ابـابـا بـأثـیوبـیا ومـؤسسـتین تـابـعتین لـلبنك األھـلي الـمصري الخـرطـوم بـالـسودان 

مـنذ عـام ٢٠١٢ وقـریـبا الـبنك األھـلي الـمصري چـوبـا بـجنوب الـسودان وكـلھا تـعتبر أول تـمثیل 

للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول. 

   واكـد عـكاشـھ عـلي أھـمیة الـتواجـد الـمصرفـي فـي الـقارة الـسمراء مـن خـالل تـقدیـم مـختلف الخـدمـات 

الـمصرفـیة واالسـتشاریـة للشـركـات الـمصریـة الـتي تسـتھدف االسـتثمار بـالـسوق االفـریـقیة، تـعزیـزا 

لحـركـة االسـتیراد والـتصدیـر بـین مـختلف دول الـقارة والـذي یـنعكس بـدوره عـلى االقـتصاد الـمصري 

والـناتـج الـقومـي، مشـیًرا الـي أن اخـتیار الـعاصـمة اإلداریـة الجـدیـدة كـمقر لـالجـتماع الـسنوي لـلبنك 

األفـریـقي - والـذي یـضم مـساھـمي الـبنك مـن كـافـة الـدول االفـریـقیة ویـشارك بـھ أكـثر مـن 3 آالف 

شـخصیة مـصرفـیة وحـكومـیة ودولـیة رفـیعة المسـتوي - یـؤكـد األھـمیة االسـتراتـیجیة لـھا والـتي 

سـتصبح مـركـزا مـتكامـال لـلمال واألعـمال فـي أفـریـقیا والشـرق األوسـط وفـقا وخـطط الـدولـة، وھـو مـا 

یلفت أنظار العالم الي أھمیة العاصمة اإلداریة . 

    كـما أضـاف یـحیي أبـو الـفتوح نـائـب رئـیس مجـلس إدارة الـبنك األھـلي الـمصري إلـي أن الـتزام 

الــبنك بــالــمساھــمة فــي زیــادة رأس مــال الــبنك األفــریــقي یــأتــي تــقدیــرا لــلجھود الــمبذولــة مــن 



الـبنك األفـریـقي فـي تـنمیة اقـتصاد الـدول األفـریـقیة وخـاصـة فـي مـرحـلة مـا بـعد كـورونـا ومـا تـرتـب 

عـلیھا مـن آثـار عـلى االقـتصاد الـعالـمي بـشكل عـام، حـیث كـان ألفـریكسـیم بـنك دور حـیوي فـي 

دعـم الـقطاع الـخاص، ومـبادراتـھ لـتنفیذ اتـفاقـیة الـتجارة الحـرة الـقاریـة االفـریـقیة بـما فـي ذلـك نـظام 

الـدفـع والـتسویـة لتسھـیل الـتجارة عـبر الحـدود بـالـعمالت االفـریـقیة، مـضیفا أن الـحكومـة الـمصریـة 

مـمثلة فـي الـبنك الـمركـزي الـمصري، تـعد أكـبر مـساھـم حـكومـي فـي الـبنك األفـریـقي سـعیا لـالسـتفادة 

مـن الـفرص االسـتثماریـة الـواعـدة فـي الـقارة االفـریـقیة فـي مـختلف الـمجاالت الـصناعـیة والـزراعـیة 

ومـجاالت الـطاقـة، وھـو الـدور الـذي یـأخـذه الـبنك األھـلي الـمصري عـلى عـاتـقھ بـوصـفھ أكـبر الـبنوك 

الـمصریـة وأكـثرھـا دعـما للشـركـات الـناشـئة والـكبرى، سـواء محـلیا او عـلى الـصعید اإلقـلیمي 

والدولي. 


