
 عاجل| البنك الدولي یعلن فوز مشروع الطاقة الشمسیة في بنبان بأسوان كأفضل مشروعات البنك تمیزا على مستوى العالم
 
 

 د.سحر نصر: فوز مشروع الطاقة الشمسیة بالجائزة السنویة للبنك شهادة نجاح لما حققته مصر من إصالحات اقتصادیة وجذب
 االستثمارات

 
 أعلنت مجموعة البنك الدولي، فوز مشروع تولید الطاقة الشمسیة في بنبان بأسوان بالجائزة السنویة بأفضل مشروعات البنك

 تمیزًا على مستوى العالم، وهى المرة األولى التي تفوز بها مصر بهذه الجائزة. 
 وأقامت السیدة/ كریستالینا جورجییڤا، الرئیس المؤقت للبنك احتفالیة خاصة بتلك المناسبة بمقر البنك في  واشنطن بحضور

 قیادات البنك وأعضاء مجلسه التنفیذي أشادت فیه بالمشروع ومعدالت تنفیذه المتسارعة وما یستهدفه من تحقیق طفرة كبیرة في
 إطار زیادة اعتماد مصر على الطاقة المتجددة وتنویع مصادرها من الطاقة كهدف وطنى استراتیجي. 

 وتعلیقا علي هذا، أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولي، محافظ مصر في البنك الدولي، أن هذا
 المشروع یعكس ما وصلت إلیه عالقة مصر مع البنك من شراكة إستراتیجیة شاملة، حیث  جاء في  إطار دعم البنك لبرنامج

 اإلصالح االقتصادي في  مصر وخطط الحكومة المصریة لتعزیز دور القطاع الخاص في  تحقیق التنمیة الشاملة، ووافق
 المجلس التنفیذي لمؤسسة التمویل الدولیة - الذراع المعنیة بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي - باإلجماع في  یولیو ٢٠١٧
 على إقامته بحیث یكون أضخم مشروع إلنتاج الطاقة الشمسیة على مستوى العالم، وقام بتمویله بقیمة 653 ملیون دوالر، ضمن
 القیمة اإلجمالیة البالغة للمشروع والبالغة 2 ملیار دوالر لتولید طاقة كلیة تصل إلى ١٦٠٠ میجاوات، وبمشاركة البنك األوروبي

 إلعادة اإلعمار والتنمیة وعدد كبیر من الشركات العالمیة الكبرى.
 وأكدت الوزیرة أن هذا المشروع یعكس بوضوح ثقة مؤسسات التمویل الدولیة وشركاء التنمیة من االقتصادات العالمیة الكبرى

 في  االقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في  الفترة المقبلة، كما یأتي المشروع مواكبًا للخطوات غیر المسبوقة التي
 اتخذتها الحكومة لخلق بنیة تشریعیة حدیثة لجذب االستثمارات الخارجیة وتعظیم االنتفاع بالفرص الواعدة التي یتیحها االقتصاد

 المصري.
 وأشارت الوزیرة إلي أن هذا المشروع یعكس كذلك التزام مصر دولیًا بتعهداتها بشأن االتفاقات الدولیة لتغیر المناخ، وإقلیمیًا في
 إطار خطة تحول مصر لمركز محوري للطاقة في  منطقة الشرق األوسط وأفریقیا، ووطنیًا من خالل دعم هدف تولید ٢٠٪  من

 الكهرباء من الطاقة النظیفة بحلول عام ٢٠٢٢.
 الجدیر بالذكر، أن البنك الدولي یساهم في  دعم مصر في  مجال الطاقة بقیمة تتجاوز 1.1 ملیار دوالر ومن ابرز المشروعات

 مشروع تطویر طاقة الریاح بقیمة 219.7 ملیون دوالر، ومشروع جنوب حلوان بقیمة 585.4 ملیون دوالر، ومشروع توصیل
 الغاز للمنازل بقیمة 300 ملیون دوالر، إضافة إلى قیام مؤسسة التمویل الدولیة بدعم مشروع الطاقة الشمسیة بأسوان بقیمة

 653 ملیون دوالر.


