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Under the EBRD’s US$ 500 million framework for renewable energy in Egypt, the Bank is 
providing a financing package of US$ 73 million for the construction and operation of 
three solar photovoltaic power plants in Egypt totalling 120 MW. 
 
These plants will contribute to a reduction of approximately 150,000 tonnes of 
CO2 emissions yearly and will help the economic development of the Aswan province. 
 
Built by the Saudi energy and water developer ACWA Power together with Chinese 
partner CHINT Solar (Zheijiang) and local partner Al-Tawakol Electrical Co. (GILA), and 
co-financed by the Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) with a matching loan 
that also benefits from support from MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), 
the plants are part of the second round of Egypt's ambitious feed-in tariff scheme for 
renewables and will be part of the planned 1.8 GW Benban solar complex in Aswan 
province, in the southern area of Upper Egypt. 
 
Harry Boyd-Carpenter, EBRD Director, Power and Energy Utilities, said: “We are 
delighted to partner again with ACWA Power, who brings its deep expertise to another 
market with this investment in Egypt. This is a further signing under the Bank's US$ 500 
million framework for renewables in Egypt and we are very pleased to be able to build on 
several years of policy advice and technical assistance with these investments.” 
 
Rajit Nanda, Chief Investment Officer of ACWA Power added: “The Benban projects are 
significant for being ACWA Power’s first investment in Egypt, and we are confident that 
we will have many more opportunities as the country moves towards energy security and 
other Vision 2030 goals. We are also proud to be associated with the EBRD in Egypt, 
building upon continuing relationships, as they support the development of renewable 
energy in Egypt and Northern Africa.” 



Support for the framework has been provided by the SEMED Energy Efficiency Policy 
Dialogue Framework, funded by the European Neighbourhood Investment Facility; and the 
EBRD Southern and Eastern Mediterranean (SEMED) Multi-Donor Account.* 
 
To date, the EBRD has invested more than €3.7 billion directly in renewable energy, 
supporting 111 projects in 23 countries and funding more than 5.7 GW of capacity. 
 
Egypt is a founding member of the EBRD and has been receiving funding since 2012. To 
date, the Bank has invested €2.7 billion in 51 projects in the country. The EBRD’s areas of 
investment include the financial sector, agribusiness, manufacturing and services, as well 
as infrastructure projects such as power, municipal water and wastewater services and 
support for transport services. The Bank has also provided technical assistance to more 
than 500 small and medium-sized local enterprises. 
 
*The donors of the SEMED MDA are: Australia, Finland, France, Germany, Italy, the 
Netherlands, Norway, Sweden, Taipei China and the United Kingdom. 

    
االبنك ااألووررووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة يیعززز االطاقة 

 االمتجدددةةفي مصر

 ميیغاووااطط في بنبانن 120االطاقة االشمسيیة بقدررةة  محطاتت توليید كهھرباء من تمويیل

مليیونن ددووالرر أأمريیكي إلنشاء ووتشغيیل ثالثث  73يیقدمم االبنك ااألووررووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة حزمة تمويیل تبلغ 
ميیغاووااطط٬،  120في مصر يیبلغ مجموعع قدررتهھا ااإلنتاجيیة  توليید كهھرباء باستخداامم االخاليیا االفوتوفولطيیة االشمسيیة محطاتت

مليیونن ددووالرر  500ووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة وواالبالغ قيیمتهھ ووذذلك ضمن "إإططارر االطاقة االمتجدددةة في مصر" للبنك ااألوورر
 أأمريیكي.

أألف ططن سنويیًا٬، كما ستساعد على االتنميیة  150سوفف تساهھھھم تلك االمحطاتت في خفض اانبعاثاتت ثاني أأكسيید االكربونن بحواالي 
 .ااالقتصادديیة لمحافظة أأسواانن

تطويیر مشارريیع االميیاهه وواالكهھرباء بالتعاوونن مع االشريیك تم تشيیيید تلك االمحطاتت بوااسطة شركة "أأكواا باوورر" شركة سعودديیة ل
االصيیني "تشيینت سوالرر" (تشجيیانغ) وواالشريیك االمحلي شركة االتوكل االكهھربائيیة (جيیال) ووبتمويیل مشتركك من قبل االبنك 

مثل تاالصناعي وواالتجارريي االصيیني بقرضض ُمناظظر وواالمستفيید أأيیًضا من االدعم االمقدمم من االوكالة االدووليیة لضمانن ااالستثمارر٬، 
تلك االمحطاتت جزًءاا من االجولة االثانيیة من نظامم تعريیفة االتغذيیة االطموحة لمصاددرر االطاقة االمتجدددةة في مصر٬، ووستكونن 

 .غيیغاووااطط في محافظة أأسواانن جنوبب صعيید مصر 1.8جزًءاا من مجمع بنبانن االشمسي االمخطط لهھ بقدررةة 

ا أأنن "يیسرن بالبنك ااألووررووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة: وومن جانبهھ قالل هھھھارريي بويید كارربنتر٬، مديیر إإددااررةة االكهھرباء وواالطاقة
ندخل في شرااكة مرةة أأخرىى مع أأكواا باوورر٬، االتي تجلب خبرتهھا االعميیقة إإلى سوقق أأخرىى بهھذاا ااالستثمارر في مصر. ووهھھھو 

مليیونن ددووالرر أأمريیكي٬، وونحن  500قرضض آآخر ضمن إإططارر االطاقة االمتجدددةة في مصر" االذيي أأططلقهھ االبنك وواالبالغ قيیمتهھ 
عدااء جًداا بتمكننا من إإنجازز هھھھذاا ااألمر بعد عدةة سنوااتت من االمشوررةة في مجالل االسيیاساتت وواالمساعدةة االفنيیة مع تلك س

 ." ااالستثماررااتت

ووأأضافف ررااجيیت نانداا٬، االرئيیس االتنفيیذيي لالستثمارر في "أأكواا باوورر" قائال: "إإنن مشارريیع بنبانن ذذااتت أأهھھھميیة كبيیرةة في كونهھا 
ي مصر٬، وونحن على ثقة بأننا سنحظى بفرصص أأكبر في االوقت االذيي تنتقل فيیهھ االبالدد نحو أأوولل ااستثمارر لشركة أأكواا باوورر ف

ااألخرىى. وونحن فخورروونن أأيیًضا بشرااكتنا مع االبنك ااألووررووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة في  2030أأمن االطاقة ووأأهھھھداافف ررؤؤيیة 
 ." االمتجدددةة في مصر ووشمالل أأفريیقيیا مصر٬، وواالتي تأتي ااستكماال للعالقاتت االمستمرةة مع االبنك ووددعمهھ لتطويیر االطاقة



لقد تم تقديیم االدعم لإلططارر بوااسطة "إإططارر حواارر سيیاساتت كفاءةة ااستخداامم االطاقة لمنطقة جنوبب ووشرقق االمتوسط"٬، االذيي 
االتابعة لالتحادد ااألووررووبي؛ وواالحسابب متعددد االمانحيین لالستثمارر في منطقة ‘ آآليیة تسهھيیل ااالستثماررااتت في ددوولل االجواارر’تمولهھ 

 *ووشرقق االمتوسط.جنوبب 

بلًداا٬،  23مشرووًعا في  111مليیارر يیورروو مباشرةة في مجالل االطاقة االمتجدددةة٬، ووددعم  3.7ااستثمر االبنك حتى ااآلنن أأكثر من 
 .غيیغاووااطط 5.7وويیمولل أأكثر من محطاتت توليید بطاقة إإنتاجيیة تبلغ 

. ووااستثمر االبنك 2012نك ااألووررووبي إلعاددةة ااإلعمارر وواالتنميیة٬، ووقد بدأأتت بتلقي االتمويیل منذ عامم عضو مؤسس بالب مصر
مشرووًعا في االبالدد. ووتشمل مجاالتت ااالستثمارر االقطاعع االمالي٬، وواالصناعاتت  51مليیارر يیورروو في  2.7حتى ااآلنن حواالي 

طاقة وواالميیاهه االبلديیة ووخدماتت االصرفف االصحي االزررااعيیة٬، وواالتصنيیع وواالخدماتت٬، فضال عن مشارريیع االبنيیة االتحتيیة مثل اال
 .مشرووًعا صغيیًراا وومتوسطًا محليیًا 500ووددعم خدماتت االنقل. ووقدمم االبنك أأيیًضا مساعدةة فنيیة ألكثر من 

": أأسترااليیا ووفنلنداا ووفرنسا  متعددد االمانحيین لالستثمارر في منطقة جنوبب ووشرقق االمتوسط * تضم االجهھاتت االمانحة "للحسابب
 .ا ووهھھھولنداا وواالنروويیج وواالسويید ووتايیبيیهھ االصيین وواالمملكة االمتحدةةووأألمانيیا ووإإيیطاليی

  
The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 37 
economies across three continents. The Bank is owned by 66 countries as well as the EU and the EIB. EBRD investments 
are aimed at making the economies in its regions competitive, inclusive, well-governed, green, and integrated. Follow 
us on the web, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube. 
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