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 EBRD provides €459 million to Egypt in the first half of 2020 
 EBRD responds to coronavirus with record high H1 investments 
 Financing tops €5 billion to support Covid-19 response and recovery 

Investments by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) in Egypt almost 
tripled year-on-year with €459 million in the first half of 2020 compared to €166 million in 2019 as the 
Bank responded rapidly to the needs of emerging economies grappling with the impact of the 
coronavirus. 

The first project rolled out in Egypt following the outbreak of the pandemic was a US$ 200 million 
financing package to QNB ALAHLI to support local businesses and trade followed by a similar 
arrangement for National Bank of Egypt. 

Local businesses received an additional boost through credit lines to CIB and NBKE, each receiving 
US$ 100 million loan, providing the liquidity needed during this crisis. 

Total financing by the EBRD in all 38 economies where the Bank invests rose to just over €5 billion 
in the first six months of the year, compared with €3.7 billion a year earlier and a previous first half 
record of €3.9 billion in 2016. 

The EBRD invests to promote sustainable and inclusive private sector development across 38 
emerging economies ranging from Estonia to Egypt and Morocco to Mongolia. 

The economic impact of Covid-19 on the EBRD regions has been severe and in its latest forecast in 
May the Bank warned of “unprecedented uncertainty”. 

In March the EBRD unveiled its coronavirus Solidarity Package – a series of measures put in place 
to meet the regions’ immediate needs while also preparing for robust recovery once the pandemic is 
over. 

A key pillar of the Solidarity Package is a framework providing emergency liquidity and working 
capital to existing clients. 

Demand for the emergency funding has been strong and the new facility accounted for over €1 
billion of total EBRD financing in the month of June alone. 
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In April the EBRD said it would dedicate the entirety of its activities to tackling the Covid-19 
pandemic and that it expected to invest some €21 billion through to the end of 2021. 

Since the outbreak of the virus, the pace of disbursements has been consistently faster than in 2019. 

Donors have stepped up to support the Bank’s Solidarity Package with a record volume of 
contributions for the first half of the year, providing much-needed grant and concessional co-
financing. 

Covid-19 has severely affected trade flows and access to trade finance, so the EBRD has increased 
support for commerce under its Trade Facilitation Programme. 

In the first half of 2020 the Bank financed over 1,000 trade deals with a record turnover of €1.9 
billion. It has raised its total exposure limit under the programme by 50 per cent to €3 billion. 

In addition to focusing on the immediate response to the coronavirus, the EBRD is working to ensure 
that recovery from the pandemic will be resilient and sustainable and in line with global climate goals 
that preserve commitments to a low carbon economy. 

In July the EBRD unveiled ambitious proposals to become a majority “green” bank by 2025. 

In addition to its financial investments, the EBRD has concentrated on its policy work to help the 
economies in its regions respond to the impact of the pandemic. 

As a result there have been positive developments in the renewables industry in Kazakhstan, while 
in Egypt amendments to securities legislation, supported by the EBRD, are expected to bring in 
more international investors. 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يستثمر ما يقرب 

مليون يورو في مصر في النصف األول من عام  055من 

0505 

وتحقيق االنتعاش 91-مليار يورو لدعم استجابة جائحة كوفيد 0تمويل البنك اإلجمالي في كافة المحافظات يصل إلى   

  0505مليون يورو لمصر في النصف األول من عام  901البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يقدم ما يقرب من 
 باستثمارات خالل النصف األول من العام مرتفعة غير  91-البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يستجيب لكوفيد

 مسبوقة
  وتحقيق االنتعاش 91-فيدمليار يورو لدعم استجابة لكو 0تمويل يصل إلى 

مليون يورو في  954ثالثة أضعاف تقريبًا على أساس سنوي لتصل  مصرتضاعفت استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في 

حيث استجاب البنك بسرعة الحتياجات األسواق الناشئة التي تتصارع  0264مليون يورو في عام  611مقارنة بـ  0202النصف األول من عام 

مليون دوالر أمريكي  022ة عن حزمة تمويل بقيمة مع تأثير فيروس كورونا. وقد كان أول مشروع تم طرحه في مصر بعد تفشي الجائحة عبار

كما تلقت الشركات المحلية دفعة إضافية من خالل   .تمويل مماثل للبنك األهلي المصريلدعم األعمال والتجارة المحلية، يليها  األهلي QNBإلى 

مليون دوالر أمريكي، مما  622، حيث حصل كل منهما على قرض بقيمة بنك الكويت الوطني مصرو البنك التجاري الدوليخطوط االئتمان إلى 

 وفر السيولة الالزمة خالل هذه األزمة.

مليار  5التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليالً عن  83جمالي التمويل من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في جميع االقتصادات الـ ارتفع إ

مليار يورو  8.4مليار يورو في العام السابق وكان الرقم القياسي في النصف األول قد بلغ  8.3يورو في األشهر الستة األولى من العام، مقارنة بـ 

تمتد  اقتصادات ناشئة 83. فالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يستثمر لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 0261في عام 

 من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.

في توقعاته  حذر البنكعلى المناطق التي يعمل بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية كان شديدًا ولقد  64-دي لـكوفيدإن التأثير االقتصا

فيروس ل حزمة التضامنرة في مايو من "عدم اليقين غير المسبوق". وفي مارس، كشف البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية النقاب عن األخي

ت الفورية للمناطق التي يعمل بها مع االستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء وهي سلسلة من اإلجراءات التي تم تطويرها لتلبية االحتياجا -كورنا

 الجائحة.

وقد كان الطلب على تمويل  إن أحد الركائز األساسية لحزمة التضامن هو تقديم إطار يوفر سيولة طارئة ورأس مال عامل للعمالء الحاليين.

 رو من إجمالي تمويل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في شهر يونيو وحده.الطوارئ قويًا وشّكل المرفق الجديد أكثر من مليار يو
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مليار  06وأنه يتوقع استثمار حوالي  64-وفي أبريل، قال البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة كوفيد

. فقد كثف 0264نت وتيرة صرف التمويل أسرع بشكل ثابت عما كانت عليه في عام . ومنذ تفشي الفيروس، كا0206يورو حتى نهاية عام 

 المانحون التزاماتهم لدعم حزمة التضامن بحجم قياسي من المساهمات للنصف األول من العام، بتوفير منح شديدة اإللحاح والتمويل المشترك

 بشروط ميسرة.

تجارة والوصول إلى التمويل التجاري، لذلك قام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بشدة على تدفقات ال 64-هذا وقد أثرت جائحة كوفيد

 6222، قام البنك بتمويل أكثر من 0202 ففي النصف األول من عام الخاص به. برنامج تيسير التجارةبزيادة الدعم المقدم للتجارة في إطار 

مليار يورو.  8في المائة إلى  52وقد رفع الحد االئتماني اإلجمالي لها بموجب البرنامج بنسبة  مليار يورو. 6.4صفقة تجارية برقم قياسي بلغ 

من  عمار والتنمية على ضمان أن يكون التعافيوباإلضافة إلى التركيز على االستجابة الفورية لفيروس كورونا، يعمل البنك األوروبي إلعادة اإل

 الجائحة مرنًا ومستداًما ومتوافقًا مع األهداف المناخية العالمية التي تحافظ على االلتزامات تجاه اقتصاد منخفض الكربون.

ليصبح البنك صاحب االستثمارات ذات األغلبية الخضراء   مقترحات طموحةوفي يوليو، كشف البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن 

عمار والتنمية على عمله في مجال حوار السياسات . وباإلضافة إلى استثماراته المالية، فقد ركز البنك األوروبي إلعادة اإل0205بحلول عام 

ونتيجة لذلك، فقد حدثت تطورات إيجابية في صناعة مصادر  لمساعدة االقتصادات في المناطق التي يعمل بها على االستجابة لتأثير الجائحة.

في مصر، بدعم من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار  الطاقة المتجددة في كازاخستان، بينما من المتوقع أن تجتذب تعديالت قانون األوراق المالية

 والتنمية، المزيد من المستثمرين الدوليين.

The EBRD is a multilateral bank that promotes the development of the private sector and entrepreneurial initiative in 38 
economies across three continents. The Bank is owned by 69 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, resilient and integrated. 
Follow us on the web, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter and YouTube. 
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