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 2018مليار دوالر خالل العام المالي  1.2سية بقيمة قيامستويات سجل ت ف

، أعلنت : 2018 أغسطس 8القاهرة، مص،  ي مرص  ها استثماراتأن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي
 
مليار دوالر  1.2بلغت ف

 الذي انتىه  2018خالل العام المالي 
 
ي ، مؤخرا

 
 ادي. وتحسي   البنية التحتية ، وتعزيز النمو االقتصعمل، الخلق فرص وأن هذه اإلستثمارات قد ساهمت  ف

 
ا
  ويمثل هذا الرقم، الذي يشمل أموال

 
 قياسي جرى حشدها من مستثمرين آخرين، رقما

 
ي مرص. وقد دعمت  ا

 
مؤسسة لاألعمال مؤسسة التمويل الدولية ف

ي 2018المالي  العامخالل 
 
ي انتهت ف

ي  30، التر
 
ي بلغت قيمتها  ها وعىل رأس ،مرص  يونيو، العديد من المشاري    ع الرائدة ف

 653االستثمارات الضخمة التر
ي مليون دوالر 

ي صعيد مرص  الشمسية". وتقع المحطة بالقرب من مدينة أسوانللطاقة محطة " بنبان  إلنشاء المؤسسة خصصتها  والتر
 
ومن المخطط  ،ف

ي العالم، حيث 
 
وع  350,000الصديقة للبيئة لحوالي توفر الكهرباء سلها أن تكون أكبر منشأة للطاقة الشمسية ف ي هذا المشر

ي صعيد مرص. ويأنر
 
نسمة ف

ي مرص. 
 
ي إطار جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إل دعم تطوير القطاع الخاص ف

 
 ف

ي   مؤسسة التمويل الدولية، مدير يح وليد لبدوقد صر 
 
: "إن القطاع الخاص المنتعش هو المفتف

ا
العمل وتحفب    اح لخلق فرصمرص وليبيا واليمن ، قائال

ي يشهدها القطاع الخاص، مثل نقص الطاقة، والقيود التنظيمية
ي مرص. وقد وجهنا استثماراتنا نحو مواجهة التحديات التر

 
لمرهقة، ا النمو االقتصادي ف

، وصعوبة الوصول إل التمويل. وبمقدورنا من خالل معالجة تلك القضايا المسا ي إرساء األساس للنمو والرخاء عوعدم المساواة بي   الجنسي  
 
ىل عدة ف

 المدى الطويل". 

ي الوجدير بالذكر أن 
 
مته ،مليون دوالر  15بقيمة  بالعملة المحلية قرضها األول نرصم المالي الم العاممؤسسة كانت قد قدمت ف

ر
بالجنيه  والذي قد

ي صناعة البوليمر واإلنشاءات. وكان القرض يهدف لدعم قطاع 
 
كة تعمل ف ي المائة من إجمالي العمالة المرصية.  12الذي يوظف   اإلنشاءاتالمرصي لشر

 
ف

كات  يمثلو  ي تدعم التنمية مثل: البنية التحتية واإلسكان والشر
ة للقطاعات التر ة. الصتوفب  التمويل بالعملة المحلية أهمية كبب   غب 

ي  75مؤسسة قد قدمت حزمة تمويل إسالمي بقيمة الوكانت 
 
كة إقليمية إلنتاج األلبان والعصائر لديها أعمال ف ، وهي شر كة المراعي مليون دوالر إل شر

. كما قدمت  ي تدبب  مؤسسة المرص، بغرض تعزيز سالمة األغذية وخلق فرص عمل عىل طول سلسلة اإلمداد الزراعي
 
ليون دوالر م 135 وساهمت ف

كة المرصية لألسمدة،  ي إنتاج الرائد لتمويل الشر
 
ي أفريقيا، ف

 
ي األسمدة ف ي خلق وظائف للعمالة الماهرة، وتحفب   االستثمار األجنتر

 
ي  وذلك للمساعدة ف

 
ف

ي مرص  قطاع الصناعات التحويلية ، ودعم صغار المزارعي   
 
 . ف

ة إل التمويل ودعم  ب  هدفو  كات الصغب  ، استثمرت المؤسسة  الشمولتوسيع نطاق وصول الشر ي  100المالي
 
 ، وهو البنك التجاري الدولي مليون دوالر ف

 توفب  و أحد البنوك المرصية الخاصة الرائدة. وساعد هذا التمويل البنك عىل زيادة القروض المقدمة للعمالء، مما ساعد عىل الحفاظ عىل الوظائف 
 المزيد منها. 

 وتعاونت المؤسسة أيض
 
 ثمر ال، أعىل سبيل المثفمع الحكومة من أجل التخفيف من وطأة القيود التنظيمية المرهقة وخلق بيئة صديقة لألعمال.  ا

اخيص الصناعية الجديد الذي أوصت به المؤسسة   يوم 635تقليل الوقت الالزم للحصول عىل ترخيص صناعي من  عنقانون البر
 
 يوم 30إل  ا

 
كما    . ا

ان جعال من  خدماتها اإلستشاريةقدمت المؤسسة  إل الحكومة بشأن إصالح المعامالت المضمونة وإنشاء سجل للضمانات المنقولة، وهما مؤشر
كات  إتاحةالسهل  ة التمويل للشر  والمتوسطة. الصغب 

ي مرص عىل المدى اضطلعت بدور داعم  قد المؤسسة اإلشارة إل أن  تجدر و 
 
  حيث ،الطويل للقطاع الخاص ف

ر
ي السنوات ال   تضخ

 
الماضية  12ف

ي مرص.  4قيمتها  استثمارات
 
 مليارات دوالر ف

 نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية



 
 
ي ، مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو (IFCعد مؤسسة التمويل الدولية )ت

 
، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز عىلف لقطاع ا مجموعة البنك الدولي

ي األسواق الناشئة. وتعمل المؤسسة مع أكبر من 
 
اتها ونفوذها لتهيئة  2000الخاص ف ي مختلف أنحاء العالم، حيث تستخدم رؤوس أموالها وخبر

 
كة ف شر

ي العام المالي 
 
ي العالم. وف

 
ي المناطق األشد صعوبة ف

 
لتمويل طويل األجل مليار دوالر من ا 23، قدمت المؤسسة أكبر من 2018األسواق وخلق الفرص ف

ي إنهاء الفقر عو  للبلدان النامية، م  
 
رجر زيارة موقع  المدقع لة عىل قوة القطاع الخاص للمساعدة ف ك. وللمزيد من المعلومات، ي  وتعزيز الرخاء المشبر

نت:   www.ifc.org المؤسسة عىل شبكة اإلنبر
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