
EBRD and EU mark 200th small business project in Alexandria 

• 200 small enterprises in Alexandria have received EBRD advisory support 

• Small businesses are the backbone of the Egyptian economy and a priority for EBRD 

• Advice for Small Business programme is funded by EU 

The EBRD and the European Union (EU) are celebrating a landmark achievement in Egypt with the 

conclusion of the 200th advisory project for small businesses in Alexandria under the Bank’s Advice for 

Small Business Programme funded by the EU. 

Supporting micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) is an integral part of the EBRD’s impact 

in strengthening the private sector and economic resilience in Egypt. 

To mark the achievement the EBRD hosted an event in Alexandria attended by the city’s Governor Abdel 

Aziz Qansua, the Head of Cooperation of the EU Delegation to Egypt Ibrahim Laafia and business 

representatives. 

Offering support to small businesses as the backbone of the Egyptian economy is a priority for the EBRD 

and the EU in the country. This supports includes financing as well as consultancy services, which are 

extended in cooperation with local partner banks and micro-finance institutions and through local and 

international experts to help MSMEs become catalysts for growth. 

Alain Pilloux, EBRD Vice President, Banking, said: “We are very happy about this achievement. We 

opened our office in Alexandria in 2017 to serve this entrepreneurial city and its neighbouring 

governorates in the Delta region and it has paid off. Small businesses are a priority for the EBRD in Egypt 

as the largest job creators in the country.” 

Egypt is a founding member of the EBRD. Since the start of its operations in Egypt in 2012, the Bank has 

invested close to €5 billion in 93 projects in the country and provided advisory services to over 800 

MSMEs. 2018 was a record year for the Bank in Egypt, when it was the largest EBRD country of 

operations in terms of new commitments. 

 

 

 

من المشاريع الصغيرة باإلسكندرية 200البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية واالتحاد األوروبي يحتفالن بالمشروع رقم   

  

 مشروع صغير في اإلسكندرية حصل على دعم استشاري من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 200 •

لعمود الفقري لالقتصاد المصري وأولوية البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةالمشاريع الصغيرة هي ا •  

 االتحاد األوروبي يمول برنامج المشورة لألعمال الصغيرة •

يحتفل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية واالتحاد األوروبي بإنجاز تاريخي في مصر مع االنتهاء من المشروع االستشاري رقم 

من المشاريع الصغيرة في اإلسكندرية في إطاربرنامج البنك للمشورة لألعمال الصغيرة الذي يموله االتحاد األوروبي 200 . 



يُعد دعم المشاريع والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جزًءا ال يتجزأ من تأثير البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في تعزيز 

قتصادية في مصرالقطاع الخاص والمرونة اال . 

واحتفاًء باإلنجاز، نظم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فعالية في اإلسكندرية بحضور المحافظ عبد العزيز قنصوة، ورئيس 

 .التعاون في بعثة االتحاد األوروبي إلى مصر إبراهيم الفيا وممثلي قطاع األعمال

القتصاد المصري أولوية بالنسبة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يمثل تقديم الدعم للمشاريع الصغيرة باعتبارها العمود الفقري ل

 واالتحاد األوروبي في مصر. ويشمل هذا الدعم التمويل باإلضافة إلى الخدمات االستشارية التي يتم تقديمها بالتعاون مع البنوك الشريكة

لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على أن تصبح محفزات المحلية ومؤسسات التمويل األصغر ومن خالل خبراء محليين ودوليين 

 .للنمو

تبنا وقال آالن بيلو، نائب رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لألعمال المصرفية: "نحن سعداء للغاية بهذا اإلنجاز. افتتحنا مك

مال والمحافظات المجاورة لها في منطقة الدلتا وقد أتت ثمارها. لخدمة هذه المدينة التي تتسم بريادة األع 2017في اإلسكندرية في عام 

 .تمثل المشاريع الصغيرة أولوية بالنسبة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في مصر باعتبارها أكبر منشئي الوظائف في البالد

، ما يقرب 2012منذ بدء عملياته في مصر في عام مصر عضو مؤسس في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. وقد استثمر البنك 

من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  800مشروًعا في البالد وقدم خدمات استشارية ألكثر من  93مليارات يورو في  5من 

عادة اإلعمار والتنمية من عاًما قياسيًا للبنك في مصر، عندما كان أكبر بلد في عمليات البنك األوروبي إل 2018الصغر. وقد كان عام 

 .حيث االلتزامات الجديدة

 


