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EGE  نبذة عن

بقرار جمهوري صادر عن 1992عام EGE)(تأسست الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات •
.رئيس جمهورية مصر العربية ووافق عليه مجلس الشعب

قطاع الغرض األساسي للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في تدعيم ال•
ر السلع التصديري الزراعي والصناعي والتجاري والخدمي، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدي
مدة من والخدمات الوطنية من األخطار التجارية وغير التجارية التي تحددها وثائق الضمان المعت

.مجلس إدارة الشركة

الية في الرسمية في مصر وتحت اإلشراف الفني لهيئة الرقابة الم ECAبصفتها وكالةEGE)(تعمل •
.مصر



EGE هيكل مساهمين
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%1األه�ي القابضة 
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EBE نبذة عن

لغرض تعزيز الصادرات المصرية ودعم 1983في عام تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات•
.مؤسسات قطاع الزراعة والصناعة التجارية والخدمية

ر بقاعدة أصول بعد فترة وجيزة ، أصبح البنك مصدر التمويل الرئيسي لعمليات التصدير في مص•
.2019مليار دوالر أمريكي اعتباًرا من عام 3.2تبلغ 

.مصريالبنك ُمدرج في البورصة المصرية وخاضع للرقابة الكاملة من قبل البنك المركزي ال•
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EBE هيكل مساهمين

41%

23%

11%

25%
بنك اإلستثمار القومي

بنك مصر

البنك األه�ي المصري

آخرون
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األهداف اإلستراتيجية

.دعم المصلحة الوطنية لمصر في التجارة واإلستثمار بالداخل والخارج•

.دعم توسع القاعدة الصناعية المصرية لزيادة صافي الصادرات•

.دعم مستوى الشمول المالي في االقتصاد المصري•
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الرؤية والمهمة

أن نكون محطة التسوق األولي لجميع أنواع تأمين التجارة 
واإلستثمار في مصر وخارجها

صاد نستخدم التأمين إلبتكار حلول لإلحتياجات التنموية لإلقت
.المصري

الرؤية

المهمة
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)رئيس مجلس اإلدارة(ميرفت سلطان 

ك عاًما في المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية وتقدم للبن37تتمتع بخبرة مصرفية تبلغ •
ذه المصري لتنمية الصادرات خبرة واسعة من خالل أدوارها الدولية واإلقليمية العليا داخل ه

.2017حتى عام 1991شغلت ميرفت مناصب عليا مختلفة من عام . البنوك

 HSBCبي في عملت كرئيسة إقليمية لتغطية المؤسسات المالية في شمال إفريقيا والمشرق العر•
ر الذي يغطي الشرق األوسط، دبي؛ نائب رئيس المعامالت المصرفية العالمية في دويتشه بنك مص

ا مختلفة في باإلضافة إلى ذلك ، شغلت مناصب علي. نفس منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي
في السوق البنوك المحلية واإلقليمية وساعدت في تطوير استراتيجية األعمال لنمو هذه البنوك

.المصري

مريكية وماجستير في إدارة األعمال من الجامعة األ. حصلت ميرفت سلطان ع�ى درجة البكالوريوس•
ي أضافت إلى بالقاهرة، مع مرتبة الشرف العليا، وخضعت للعديد من البرامج التدريبية الدولية الت

.مهاراتها الفنية والقيادية

•https://www.linkedin.com/in/mervat-soltan-4783491

اإلدارة
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)المدير العام والعضو المنتدب(محمد عزام 

،)Allianzجزء من مجموعة (Euler Hermes Middle Eastقادماً من شركة EGEمحمد إلى / انضم السيد•
رق األوسط ، حيث تولى مسؤولية المدير اإلقليمي للمخاطر والمعلومات والمطالبات والتحصيالت لمنطقة الش

.مليار يورو20حيث كان يعتني بمحفظة قيمتها 

، والتي تتكفل )جزء من البنك اإلسالمي للتنمية(ICIECقبل ذلك ، كان محمد مسؤوالً عن االكتتاب في •
المية عمل مع فريق اإلدارة في المؤسسة اإلس. دولة عضو في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا50بالمخاطر نيابة عن 

مهامه كرئيس لتأمين االستثمار وإئتمان الصادرات لتصميم وتنفيذ خطة تحول شاملة للشركة باإلضافة إلى
.للمخاطر

ختلفة في جميع قبل االنتقال إلى صناعة التأمين اإلئتما�ي، عمل محمد كمصرفي استثماري في مؤسسات مالية م•
مؤسسات كانت خبرته الرئيسية هي التمويل المهيكل وعمليات الدمج واالستحواذ لل. أنحاء الشرق األوسط

.المالية في جميع أنحاء العالم

في إسبانيا، باإلضافة إلى أنه خريج من IE Business Schoolمحمد حاصل ع�ى ماجستير في إدارة األعمال من •
.كلية هارفارد كينيدي بالواليات المتحدة األمريكية

•https://www.linkedin.com/in/mohamedazzam/

اإلدارة
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BBB خدمة المستثمرين في (MERISتم تأسيس 
كمشروع مشترك بين ) الشرق األوسط

Moody’s Investors Service وFinBi،
.وهي شركة مساهمة مصرية

مانية ع�ى إصدار التصنيفات االئتMERISتركز 
في 1999ع�ى المستوى الوطني منذ عام 

السوق المصري

-Aع�ى أنها EGEتم تصنيف 

التصنيف
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المنتجات
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اإلستيرادالمح�يالصادرات 010203

الصادرات المصرية
صادرات الجهات المصرية المملوكة 

للخارج
لحدودالمبيعات الداخلية للشركة عبر ا

معايير األهلية

المخاطر

المستفيدون

ةالعملية التجاري

المبيعات المحلية للكيانات
القائمة في مصر

المبيعات المحلية للكيانات
المصرية بالخارج

واردات السلع االستراتيجية 
والرأسمالية للتصنيع

االئتمان والمخاطر السياسية
ما بعد الشحن+ تغطية ما قبل 

مخاطر االئتمان فقط
نما بعد الشح+ تغطية ما قبل 

Credit & Political risk 
Pre + Post Shipment cover

المصدرين
البنوك

التخصيم

المصنعين
التجار

البنوك
التخصيم

المصنعين
البنوك

عكس التخصيم

)خطر واحد(مرة واحدة 
)مشتريين متعددين(الدائرة 

)خطر واحد(مرة واحدة 
)خطر واحد(مرة واحدة )مشتريين متعددين(الدائرة 

تأمين اإلئتمان التجاري
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التمويل اإلستهالكي التأجيرالتخصيم
ومتناهي الصغر 010203

التخصيم ع�ى الصادرات
التخصيم المح�ي

التخصيم العكسي
التمويل البيعي

معايير األهلية

المخاطر

المستفيدون

ةالعملية التجاري

التأجير التموي�ي
التأجير التشغي�ي

إعادة البيع والتأجير
اإلجارة

اإلقراض الفردي
اإلقراض الجماعي

مخاطر االئتمان والمخاطر 
السياسية

عدم الرجوع والرجوع
)غير الحياة(مخاطر االئتمان مخاطر االئتمان

المخصمين
شركات التأجير

البنوك
حام�ي الصكوك

الصناديق العقارية

رفيةالمؤسسات المالية غير المص
البنوك

الممولين
المنظمات غير الحكومية

مرة واحدة
محفظة

مرة واحدة
محفظةمحفظة

تأمين الشمول المالي
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تأمين خطابات 
تأمين القروضالتسنيدالضمان 010203

صادرات
واردات السلع االستراتيجية 

والرأسمالية للتصنيع
معايير األهلية

المخاطر

المستفيدون

ةالعملية التجاري

صادرات الخدمات
واردات الخدمات لمشاريع 

البنية التحتية
عقود الخدمة المحلية

ائتمان المورد
ائتمان المشتري

قروض مباشرة

مخاطر االئتمان 
والمخاطر السياسية

دعوة عادلة وغير عادلة بسبب 
مخاطر االئتمان والمخاطر 

السياسية

)غير الحياة(مخاطر االئتمان 
المخاطر السياسية

د بنوك تأكيد خطاب االعتما
البنوك المصدرة لخطاب 

االعتماد

البنوك
شركات الخدمة

الشركات القانونية

البنوك
مؤسسات تمويل التنمية

مرة واحدة
محفظة

مرة واحدة
محفظة

مرة واحدة
محفظة

تأمين البنوك
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رأس المال دينالقيمة المالية
اإلستثماري 010203

صراالستثمار األجنبي المباشر بم
استثمار المصريون في الخارج معايير األهلية

المخاطر

المستفيدون

ةالعملية التجاري

مصراالستثمار األجنبي المباشر ب
استثمار المصريون في الخارج

البدء
النمو

المخاطر السياسيةالمخاطر السياسية
عدم سداد تمويل الميزانينالمخاطر السيادية

المستثمرون
صناديق الملكية الخاصة

البنوك
مؤسسات تمويل التنمية

أصحاب رؤوس األموال
يصناديق رأس المال االستثمار

البنوك

مرة واحدةمرة واحدةمرة واحدة
محفظة

تأمين اإلستثمار
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تقرير معلومات االئتمان التجاري•

تقرير معلومات ائتمان األعمال العالمي للمصدرين المصريين•

تقرير معلومات التسجيل•

وثائق الشركة الرسمية•

تقييم مخاطر الدولة•

الذكاء التسويقي لترويج الصادرات•

المطالبات والتحصيالت•

الخدمات
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ةالتنميلتمكينالتأميننستخدم
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جزيل الشكر
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