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EGE  نبذة عن

:نبذة عن المصرية لضمان الصادرات
بقرار جمهوري صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية ووافق 1992عام EGE)(تأسست الشركة المصرية لضمان ائتمان الصادرات •

.عليه مجلس الشعب
ناعي والتجاري الغرض األساسي للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، والمعاونة في تدعيم القطاع التصديري الزراعي والص•

دها وثائق والخدمي، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من األخطار التجارية وغير التجارية التي تحد
.الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة

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

:دعم الحكومة
عند  EGEإمكانية الوصول إلى رأس مال مساند في شكل سندات ضمان الصادرات التي تصدرها  EGEتوفر الحكومة المصرية لشركة 

.  ى نهاية عمر الشركةليس للسندات تاريخ استحقاق محدد وتمتد حت. الحاجة ويتم االكتتاب فيها بالكامل من قبل بنك االستثمار القومي
.مليون جنيه مصري والتي تشكل جزًءا من قاعدتها الرأسمالية50حالًيا سندات ضمان الصادرات قائمة بقيمة  EGEتمتلك 



EGE هيكل مساهمين
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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
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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(أحمد محمد جالل/ د

27، ولديه 2017عين نائباً لرئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في أغسطس •
مارية ، عاًما من الخبرة في مجاالت الخدمات المصرفية للشركات ، والخدمات المصرفية االستث

.والتخطيط االستراتيجي ، وتمويل التأجير

وم واألعمال حصل ع�ى درجة الدكتوراه في إدارة األعمال من األكاديمية العربية للتكنولوجيا والعل•
) 2000-1995(البحرية ، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية ماستريخت لإلدارة بهولندا 

.جامعة القاهرة–في إدارة األعمال من كلية التجارة . وشهادة البكالوريوس

يتي شغل أحمد جالل منصب مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك األه�ي الكو •
وشغل الحًقا ، ABKE Leasing، وهو المؤسس والعضو المنتدب لشركة ) سابًقابيريوس(

تراتيجي في باإلضافة إلى ذلك ، كان مدير التخطيط االس. منصب رئيس مجلس إدارة نفس الشركة
مات ، وكذلك مدير العالقات في الخد) موبينيل(الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول 

فة إلى مؤسسات ، باإلضا) أجريكولحالًيا كريدي (المصرفية للشركات في البنك المصري األمريكي 
.مالية مختلفة أخرى

•https://www.linkedin.com/in/dr-ahmed-galal-00903225

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

9



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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ةنستخدم التأمين لتمكين التنمي
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جزيل الشكر
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