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بصفتها الوكالة البريطانية الئتمان الصادرات، ومقرها لندن، تجمع 
الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات )هيئة تمويل الصادرات( بين خبرة 

حي المال في لندن واالنتشار العالمي للحكومة البريطانية. وذلك 
يجعلها شريكا قويا لمساعدة المشترين في شراء أفضل ما يمكن 

للمملكة المتحدة أن تقدمه.

وقد ساعدت هيئة تمويل الصادرات عددا كبيرا من المشترين 
لالستفادة من االقتراض باالعتماد على التصنيف االئتماني السيادي 

للمملكة المتحدة، وبالتالي زيادة حجم التمويل المتوفر لهم وبأسعار 
فائدة أكثر تنافسية.

إال أن في جعبة هيئة تمويل الصادرات أكثر من مجرد القدرة على 
المساعدة وتقديم التمويل للمشترين: فهي تقدم لهم أيضا حلوال 

مبتكرة لمشاكلهم المالية.

•  ساعدت هيئة تمويل الصادرات مؤسسة مشترية في الصين في 
الحصول على قروض مدعومة من الحكومة البريطانية بعملة 

التعامالت الخارجية الصينية الرنمينبي للشراء من ُموّرد بريطاني - 
وكانت بذلك أول وكالة الئتمان الصادرات خارج آسيا تفعل ذلك.

•  لجأت واحدة من أكبر منتجي الذهب في غرب أفريقيا إلى هيئة 
تمويل الصادرات لكي تصمم لها صيغة تمويل خاصة بها تنطوي 

على حل إلدارة سلسلة من الُموردين لمساعدتها في التعامل 
مع صغار المُوّردين المتخصصين في المملكة المتحدة.

•  ساعدت هيئة تمويل الصادرات مؤسسة مشترية في دبي في 
عملية إقراض هي األولى من نوعها في عالم التمويل اإلسالمي، 

إذ قدمت لها تمويال لألصول متوافقا مع الشريعة اإلسالمية 
لشراء طائرات مصنوعة جزئيا في المملكة المتحدة.

•  استفادت مؤسسة مشترية في غانا من قرض مباشر قدمته 
هيئة تمويل الصادرات ألحد مشاريعها في أفريقيا - وكانت 
تلك أول صفقة في العالم لتطوير انتاج النفط والغاز تدعم 

فيها وكالة أوروبية الئتمان الصادرات صيغة تمويل كبير من 
شّقين يجمع بين تمويل المشروع واإلقراض بناء على االحتياطي 

المتوفرة.

ومن خالل استجابتها الحتياجات السوق، وعدم خشيتها من 
االبتكار، تستطيع هيئة تمويل الصادرات أن تدعم المشترين في ما 

يريدون شراءه من المملكة المتحدة.

اتصل بنا لمساعدتك في شراء بضائع وخدمات عالية الجودة 
وجديرة بالثقة من ُمصّدرين بريطانيين عالميي المستوى.  

دراسة حالة: الشبكة العالمية لهيئة تمويل الصادرات

مساعدة المشترين الدوليين في الشراء من ُموّردين 
بريطانيين عالميي المستوى 

لدى هيئة تمويل الصادرات القناعة بأن البضائع والخدمات البريطانية عالية الجودة البد 
وأن يصاحبها تمويل تنافسي يماثلها.



حقائق سريعة 
الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات

•  تعمل بالشراكة مع ما يزيد عن 70 بنكا أو شركة تأمين تجاري

•  لديها ما ال يقل عن 50 مليار جنيه استرليني من الدعم المتاح 
للُموّردين البريطانيين

دعمت التجارة الدولية طوال نحو 100 عام  •

•  مفتوحة أمام دعم األعمال في أكثر من 200 سوق في مختلف 
أرجاء العالم

توفر التمويل بأكثر من 62 عملة  •

اكتشف كيف يمكننا مساعدة مؤسستك
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تتوفر في غانا الموارد الطبيعية إلنهاء اعتمادها على الطاقة المستوردة، 
وبالتالي توفير أمن الطاقة على المدى الطويل ودعم التنمية الصناعية 

في البالد. ولتحقيق ذلك، تحتاج غانا لالستفادة من سلسلة إمداد عالمية 
المستوى بمجال النفط والغاز، والحصول على تمويل مضمون دعما 

للمشاريع الطموحة في عرض البحر. 

وسيكون للخبرات الهائلة التي تتمتع بها المملكة المتحدة بمجال تطوير 
إنتاج النفط والغاز في عرض البحر دور هام في ذلك. ويمكننا المساعدة 

في توفير التمويل الالزم للمشاريع في غانا من خالل تقديم قروض مباشرة 
دعما لها. 

تقدم هيئة تمويل الصادرات 400 مليون دوالر أمريكي دعما لمشروع 
لشبه جزيرة كيب ثري بوينتس في عرض البحر في غانا الستيراد أنظمة 

لإلنتاج من قاع البحر. يستعين هذا المشروع بأنظمة شركة جنرال 
إلكتريك للنفط والغاز التي ُتحِدث نقلة كبيرة في أسواق الطاقة بما لديها 
من آليات تستعين ببرامج حاسوبية وحلول مترابطة وتستطيع االستجابة 
والتنبؤ. شركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز مقرها في المملكة المتحدة. 

هذا أول قرض مباشر تقدمه هيئة تمويل الصادرات لتمويل مشروع في 
أفريقيا، وأول صفقة لتطوير إنتاج النفط والغاز تدعم بموجبها وكالة 

ائتمان صادرات أوروبية صيغة من شّقين لتمويل كبير تنطوي على تمويل 
المشروع واإلقراض بناء على االحتياطي المتوفر. 

واحدة من أكثر وكاالت االئتمان 
مرونة في العالم.

ِجف إيميلت
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي، 

جنرال إلكتريك
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اكتشف كيف يمكننا مساعدة مؤسستك
+44 (0)20 7271 8010

internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk

دراسة حالة: الطاقة

تمويل مشاريع الطاقة في غانا



مساعدتك في الشراء من 
المملكة المتحدة 

باستطاعة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، بصفتها 
الوكالة البريطانية الئتمان الصادرات، مساعدة مؤسستك في 

ضمان الحصول على بضائع وخدمات عالية الجودة من المملكة 
المتحدة، إلى جانب تمويل تنافسي لشرائها. حيث نقدم 

للجهات الراعية للمشاريع في الخارج تمويال مرنا ومبتكرا طويل 
األمد لتنفيذ المشاريع. ترتبط الهيئة استراتيجيا وعمليا بوزارة 
التجارة الدولية، ونحن أقدم وكالة الئتمان الصادرات في العالم، 

وخبرتنا بمساعدة مشترين من الخارج مثلك تمتد نحو 100 عام. 

ِلم ال تتصل بنا لمعرفة كيف يمكننا مساعدة مؤسستك؟
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باستطاعة المملكة المتحدة توفير التقنيات المتطورة التي تحتاجها 
نيجيريا الستغالل فرص الطاقة المتوفرة لديها. ويمكن للهيئة 

البريطانية لتمويل الصادرات )هيئة تمويل الصادرات( مساعدتها في 
الحصول على التمويل الذي تحتاجه عن طريق إعطاء ضمانات سيادية 

بريطانية للشركات النيجيرية. 

وحين احتاجت شركة مارين بالتفورمز النيجيرية إلى أحدث التقنيات 
المتوفرة في مركبات تعمل تحت سطح البحر، توجهت بأنظارها إلى 

المملكة المتحدة. وللمساعدة في توفير حزمة التمويل المناسبة، 
قدمت هيئة تمويل الصادرات ضمانا لقرض قيمته 14.1 مليون جنيه 

استرليني لمساعدة الشركة في الشراء من المملكة المتحدة. وكانت 
فائدة القرض وشروط سداه التنافسية قد ساعدت شركة مارين 

بالتفورمز في شراء المركبات التي تعمل تحت سطح البحر من شركة 
فورام إنيرجي تكنولوجيز البريطانية.

هذه المركبات شديدة التحمل - التي ُصممت وُبنيت في مقاطعة 
يوركشاير في إنجلترا - يمكنها العمل في أعماق تصل إلى 3,000 متر 

تحت سطح البحر، أي على عمق يزيد 15 ضعفا عما يمكن للغواصين 
وصوله. تستخدم هذه المركبات في بناء وإدارة رؤوس اآلبار في قاع 

البحر، وفي قطاعات االتصاالت والطاقة المتجددة. 

تعتقد هيئة تمويل الصادرات بأن منتجات عالية الجودة كهذه جديرة 
بدعمها بهذا التمويل التنافسي. 
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لوال الدعم من الهيئة البريطانية لتمويل 
الصادرات لما كان باإلمكان المضي بهذا 

المشروع.
كيفين تيلور، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

قسم المركبات التي تعمل تحت الماء في شركة فورام 
إنيرجي تكنولوجيز البريطانية

دراسة حالة: التكنولوجيا

تمويل مركبات متطورة تعمل تحت سطح البحر
قطاع الطاقة في نيجيريا هو األكبر في أفريقيا. وهو بذلك يتطلب أحدث التقنيات 

وشبكة من الموّردين على مستوى عالمي. وبالتالي فإن توفر مصادر تمويل مضمونة 
يعتبر ضروريا لضمان استمرار نمو هذا القطاع.



مساعدتك في الشراء من 
المملكة المتحدة 

باستطاعة الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات، بصفتها 
الوكالة البريطانية الئتمان الصادرات، مساعدة مؤسستك في 

ضمان الحصول على بضائع وخدمات عالية الجودة من المملكة 
المتحدة، إلى جانب تمويل تنافسي لشرائها. حيث نقدم 

للجهات الراعية للمشاريع في الخارج تمويال مرنا ومبتكرا طويل 
األمد لتنفيذ المشاريع. ترتبط الهيئة استراتيجيا وعمليا بوزارة 
التجارة الدولية، ونحن أقدم وكالة الئتمان الصادرات في العالم، 

وخبرتنا بمساعدة مشترين من الخارج مثلك تمتد نحو 100 عام. 

ِلم ال تتصل بنا لمعرفة كيف يمكننا مساعدة مؤسستك؟

internationalenquiries@ukexportfinance.gov.uk :البريد االلكتروني
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