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 2019بي إلعادة اإلعمار والتنمية في عام مصر تتصدر مرة أخرى استثمارات البنك األورو

مليار يورو في منطقة جنوب وشرق المتوسط في  1.8لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية استثمر أكثر  ا

 عام

 

 للسنة الثانية على التوالي 2019لبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في عام ل مصر أكبر بلد عمليات •

مشروًعا في منطقة جنوب وشرق  53مليار يورو في  1.8البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يستثمر أكثر من  •

 المتوسط

 مشروًعا 452ات يورو في مليار 10يتجاوز  2019إجمالي استثمارات البنك في عام  •

 

االستثمارات السنوية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بالتزامات جديدة بلغت  مصر للعام الثاني على التوالي، تتصدر 

 مليار يورو في العام السابق. 1.1بعد أن بلغت  2019مشروًعا في عام  26مليار يورو في  1.2

 53مليار يورو استثمارات جديدة في  1.8، حيث قام باستثمار 2019واصل البنك دعمه لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 

في المائة في االقتصاد األخضر. وتأتي هذه القيمة من  40في المائة في القطاع الخاص، بينما كان  72مشروًعا، منها 

 مشروًعا في العام السابق. 50مليار يورو في  2تكملة الستثمارات بقيمة االستثمارات ك

صرحت هايكه هامغارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية: "نحن 

ن فرص العمل لسكانها وخدمات أفضل فخورون للغاية بالمساهمة في تنمية االقتصاد في هذه المنطقة الحيوية مما يوفر المزيد م

 وبيئة أنظف".

مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتسهيل  183وفي إطار دعمه لالنتقال إلى الطاقة المتجددة في مصر، قدم البنك 

 ددة الجديدة. غيغا واط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري من خالل ربط محطات الطاقة المتج 1.3دمج 
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مليون دوالر أمريكي للبنك األهلي المصري لدعم مشاريع  150ومن بين االستثمارات الرئيسية في مصر حزمة تمويل بقيمة 

الطاقة والمناخ المستدامة من قبل الشركات الصغيرة. تضمنت الحزمة برامج لزيادة مهارات الشباب والتصدي لتحديات بطالة 

 الشباب.

مشروًعا في منطقة جنوب وشرق المتوسط بهدف توفير الفرص االقتصادية   11ر البنك في بهدف تطوير اقتصاد شامل، استثم

ول مرفق تعليمي في الموقع لتوفير التدريب في أ سيتي سنتر ألماظة للشباب والنساء. وقد شارك البنك، في مصر، مع

 والتوظيف لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في القطاع الخاص.

، وهو شرق الرصيفة مليون يورو في تسعة مشاريع شملت إصالح بحيرة ملوثة 87، استثمر البنك األردن في

سيساعد في تنظيف البحيرة واستعادة الصلة بين منبع المجرى المائي األصلي في منطقة مستجمعات وادي ماركا  مميز مشروع

 ألف متر مكعب من المياه سنويًا لالستخدام في الزراعة.  400ها ومواقع المصب. سيؤدي ذلك إلى زيادة قدر

مليون يورو في  164، واصل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية دعمه للقدرة التنافسية للقطاع الخاص باستثمار لبنان في

 ثالثة مشاريع.

في أغادير، مما أكد التزام   المغرب أيًضا افتتاح مكتب ثالث للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في 2019هد عام كما ش

مشروًعا العام  14يون يورو في مل 204البنك بتطوير االقتصاد وتعزيز التكامل اإلقليمي. وقد بلغت االستثمارات في البالد 

 الماضي. 

مليون يورو  45 ، بما في ذلك قرض بقيمة2019مشروًعا في عام  11مليون يورو من خالل  177، استثمر البنك تونس في

 لتحسين خدمات قطارات الضواحي بين تونس والمرسى. لشركة نقل تونس

لمعالجة مستويات بطالة الشباب  العمالة الفلسطينية ىعل سند للتأثير المترتب ، مّول البنك أولالضفة الغربية وقطاع غزة في

 شاب فلسطيني. 1000المرتفعة عن طريق توفير التدريب المهني ألكثر من 

لحساب المتعدد المانحين ، وااالتحاد األوروبي كما واصلت المنطقة االستفادة من دعم الجهات المانحة القوي، بما في ذلك من

العالمي  البرنامج، والصندوق األخضر للمناخ*، ووالتنميةلمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار 

، وغيرهما من الجهات المانحة الثنائية صندوق التحول لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ولتسهيالت التمويل الميسر

 ومتعددة األطراف.

، حيث 2019عمل بها في عام بشكل عام، حقق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مستوى قياسيًا من التأثير للمناطق التي ي

 اقتصادًا عبر ثالث قارات.  38تم تلبية ما تم التعهد به برفع كل من جودة وكمية استثماراته في 

مليارات  10مشروًعا في العام السابق. وتجاوز التمويل  395مشروًعا فرديًا غير مسبوق، مقارنة بـ  452قام البنك بتمويل 

 مليار يورو. 9.5مليار يورو من  10.1يورو ألول مرة، وارتفع إلى 

  

* الجهات المانحة للحساب المتعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 

 المملكة المتحدةو تايبيه الصينو السويدو النرويجو هولنداو إيطالياو ألمانياو فرنساو فنلنداو أستراليا هي:
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