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 مؤسسة التمویل الدولیة تمول شركة "باشاباتشى مصر" لدعم الصادرات واإلنتاج المستدام وفرص العمل

البنك لمجموعة التابعة المؤسسات إحدى وهي الدولیة، التمویل مؤسسة أعلنت -2021 فبرایر 15 العربیة, مصر جمهوریة                  القاهرة،
وشركة الزجاجیة األواني تصنیع في رائدة شركة وهي الزجاج، لتصنیع مصر" "باشاباتشى لشركة تمویل حزمة عن الیوم                   الدولي،
وخلق للبیئة، ومراعاة نظافة أكثر إنتاج ممارسات وتطبیق الصادرات، زیادة على الشركة مساعدة بهدف سیسیكام، لمجموعة                  تابعة

  المئات من فرص العمل.

في جدیدة عمل فرصة 330 نحو لخلق مصر" "باشاباتشى شركة الدولیة التمویل مؤسسة من المقدمة المساندة تدعم أن المتوقع                     ومن
قطاعات في مباشرة غیر وظیفة 1500 من وأكثر القاهرة، خارج لها التابع المصنع في الجودة ومراقبة واإلنتاج الهندسة                    مجاالت
،%58 إلى تصل بنسبة والكهرباء الطبیعي الغاز من استهالكها لخفض الكفاءة تحسین على الشركة التمویل هذا سیساعد كما                    أخرى.

  مما یقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

10 بقیمة أجًال أقصر وقرضًا دوالر ملیون 20 إلى یصل األجل طویل قرضًا دوالر ملیون 30 قیمتها تبلغ التي التمویل حزمة                       وتشمل
الشرق أسواق رئیسي بشكل تخدم التي مصر في الزجاجیة األواني إنتاج قاعدة تحدیث في سیسیكام مجموعة لمساعدة دوالر                    مالیین
كورونا جائحة أدت حیث حرج وقت في الدولیة التمویل مؤسسة من المقدمة المساندة وتأتي المتحدة. والوالیات وتركیا                   األوسط

  "كوفید-19" إلى تعطیل سالسل اإلمداد واإلنتاج العالمیة والتأثیر سلبا على ثقة المستهلكین والطلب.

الدولیة التمویل مؤسسة تقدمهما اللذان والتمویل المساندة "إن سیسیكام شركات مجموعة عام مدیر كیرمان أحمد یقول السیاق هذا                    وفي
المضافة القیمة وزیادة اإلنتاجیة الطاقة بزیادة استكماله یتم وحدیث مطور مصنع إیجاد خالل من المنطقة في التوسع على                    سیساعداننا

 للمنتجات. كما سیزید ذلك من توافر إنتاج الزجاج عالي الجودة في مصر، مع تعزیز ممارسات اإلنتاج األكثر نظافة واألكثر كفاءة".

مع الجدید المشروع هذا "یعكس الدولیة التمویل بمؤسسة والیمن ولیبیا لمصر اإلقلیمي المدیر لبادي، ولید قال الصدد، هذا                    وفي
الوقت في مصر في الخاص القطاع بمساندة المستمر التزامنا وممتدة طویلة شراكة عالقة بها تربطنا التي سیسیكام شركات                    مجموعة
عمل فرص توفر التي مصر" "باشاباتشى مثل التصنیع "شركات وتعتبر كورونا". جائحة من للتعافي القطاع هذا فیه یكافح                    الذي

  مستقرة من العناصر الفاعلة لضمان النمو االقتصادي الشامل للجمیع على المدى الطویل في مصر".

االبتكارات، ودعم الكفاءة، تحسین في المساعدة بهدف مصر في التصنیع لقطاع مساندتها من الدولیة التمویل مؤسسة زادت                   وقد
الصادرات نصف من أكثر القطاع هذا حقق الماضیة، الخمس السنوات مدى وعلى العامل. المال لرأس الداعمة الموارد                   وتجدید
بعد مصر في العمل فرص توفر التي القطاعات أكبر بین الثانیة المرتبة في وجاء المحلي، الناتج إجمالي من %17 وحوالي                      المصریة

  قطاع الخدمات.

وقد العالم. في الزجاج إنتاج في الرائدة الشركات من واحدة وهي التركیة، سیسیكام مجموعة من جزء مصر" "باشاباتشى                    وشركة
والجنوبیة الشرقیة أوروبا في اإلقلیمي الصعید على توسعت حیث عامًا 50 من ألكثر المجموعة هذه الدولیة التمویل مؤسسة                    ساندت
مجال في مصر في سیسیكام مجموعة مع الدولیة التمویل مؤسسة به تقوم استثمار أول هذا وسیكون األوسط. والشرق الوسطى                     وآسیا

  األواني الزجاجیة بعد مساعدة سیسیكام على توسیع نطاق عملیاتها في بلغاریا وروسیا على التوالي.

 نبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة
القطاع على عملها یتركَّز عالمیة إنمائیة مؤسسة أكبر هي الدولي، البنك مجموعة أعضاء أحد ،(IFC) الدولیة التمویل                   مؤسسة
وخبراتها أموالها رؤوس تستخدم حیث العالم، أنحاء في بلد 100 من أكثر في المؤسسة وتعمل الصاعدة. األسواق بلدان في                     الخاص
في دوالر ملیار 22 من أكثر المؤسسة استثمرت ،2020 المالیة السنة وفي النامیة. البلدان في الفرص وإیجاد األسواق لتهیئة                     ونفوذها
المشترك. الرخاء وتعزیز الفقر على القضاء في الخاص القطاع قوة على لة ُمعوِّ النامیة، البلدان في خاصة مالیة ومؤسسات                    شركات
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أنشطة في العالم مستوى على الرائدة المؤسسات من المجموعة وهذه تركیا، في استقرارا األكثر الشركات من واحدة سیسیكام                    تعتبر
وكذلك الزجاجیة واأللیاف والتغلیف زجاجیة أواني في والتعبئة الزجاجیة، واألواني المسطح، الزجاج أنشطتها وتشمل                األعمال،
من وواحدة الزجاجیة، األواني إنتاج شركات أكبر من واحدة سیسیكام تعتبر العالمي، المستوى وعلى والكیماویات. والكروم                  الصودا
على الثامنة المرتبة في وتأتي الیوم، المسطح والزجاج الزجاجیة األواني في والتغلیف التعبئة مجال في تعمل شركات خمسة                    أكبر
وتعمل الكروم . مركبات في إنتاج في العالم مستوى على الرائدة الشركات من إنها كما الصودا، إنتاج شركات أكبر بین العالم                      مستوى
وأوكرانیا وجورجیا الروسي واالتحاد والهرسك والبوسنة وهنغاریا وسلوفاكیا ورومانیا وبلغاریا وإیطالیا وألمانیا تركیا في                سیسیكام
والتعبئة الزجاجیة، واألواني المسطح، الزجاج صناعة أنشطة في رائدا دورا تؤدي كما األمریكیة، المتحدة والوالیات والهند                  ومصر
وعلى المخلفات. تدویر وإعادة والطاقة والمناجم والتعدین الزجاجیة واأللیاف والسیارات والكیماویات الزجاجیة األواني في                والتغلیف
قارات، أربع في بلدا 14 في إنتاجیة أنشطة لدیها أن كما موظف، ألف 22 ولدیها عاما، 85 السوق في خبرتها تبلغ الدولي،                        المستوى
 وأنشطة مبیعات في 150 بلدا ،  وتواصل سیسیكام رحلتها لتصبح واحدة من أكبر 3 شركات عالمیة  في المجاالت الرئیسیة الخاصة بها.
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