المرونة البنكية و تسھيالت في فتح االعتمادات ھي مطالب لجنة التصدير واالستيراد
والتجارة الداخلية
عق دت لجن ة التص دير واالس تيراد والتج ارة الداخلي ة اجتماع ا ً برئاس ة م /ع الء البھ ي رئ يس اللجن ة
وبحضور المھندس /حسين صبور – رئيس الجمعية والسيدة /عال جاد ﷲ – رئيس الشركة المص رية
لضمان مخاطر الصادرات والسيد  /ھشام حسن – رئ يس البن ك المص ري لتنمي ة الص ادرات بغ رض
مناقش ة أوض اع التج ارة الداخلي ة والخارجي ة ف ي مص ر خ الل المرحل ة الحالي ة واآللي ات الالزم ة
للنھوض بحركة التجارة المصرية ،وقد اتفق على ما يلي:
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ضرورة تفھم البنوك خالل المرحل ة القادم ة لم ا ق د يطلب ه بع ض العم الء المص ريين بجدول ة
المديونات نظراً للظروف االقتصادية والتوقف عن العمل الذي مرت به البالد.
أض افت الش ركة المص رية لض مان الص ادرات خدم ة ض مان االس تيراد أيض ا ً حي ث تق وم
الشركة بضمان المالئة المالية للمستوردين المصريين للمصدرين من الخارج.
الض مانات الت ي تق دمھا الش ركة المص رية لض مان الص ادرات ج زء منھ ا ض مانات سياس ية
والجزء اآلخر مالءات مالية للعمالء  ،لذا فال يمكن تعميم موافقة الشركة لض مان الص ادرات
لبعض الدول من عدمه.
تقوم الشركة المصرية لضمان الصادرات بضمان الص ادرات م ن الخ دمات ول يس المنتج ات
فقط.
العم ل عل ى مخاطب ة البن ك المرك زي بض رورة إج راء التس ھيالت الممكن ة لف تح االعتم ادات
المستندية للعمالء في ظل الظروف الراھنة بحي ث يص بح ف تح اإلعتم اد المس تندي بض مان ال
يزيد عن  %٥٠من القيمة ومن ثم تقليل الطلب على العمالت األجنبية.
يأمل رجال األعم ال أن يك ون الفك ر البنك ى خ الل الفت رة القادم ة فك ر غي ر تض ييقي ويتمي ز
بالمرونة في التعامل مع العمالء للخروج من األزمة الراھنة بأقل الخسائر الممكنة.

