
 

 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة یدعم شركات القطاع
 الخاص والتجارة المصریة

 حزمة تمویل بقیمة 100 ملیون دوالر أمریكي لبنك القاهرة

  

 ·         البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة یقدم قرًضا بقیمة 50 ملیون دوالر أمریكي لبنك القاهرة
 لدعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر في مصر

 ·         متوفر حد ائتماني بقیمة 50 ملیون دوالر أمریكي لتعزیز أنشطة تمویل التجارة

 ·         حزمة مالیة لدعم االقتصاد المحلي

  
 البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة یدعم االقتصاد  المصري  بحزمة تمویل بقیمة 100 ملیون دوالر أمریكي لبنك القاهرة

 إلعادة إقراضها للشركات المحلیة الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر ولتمویل التجارة.
  
 وفي إطار هذا التسهیل االئتماني، سیقدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة قرًضا بقیمة 50 ملیون دوالر أمریكي لمساعدة

 بنك القاهرة على زیادة توافر التمویل للمشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر في مصر، والتي ال تزال قطاعات
 محرومة من االقتصاد الحقیقي.

  
 كما سیدعم هذا التمویل بنك القاهرة لتوسیع قاعدة القروض للمشاریع الصغیرة والمتوسطة ومتناهیة الصغر خارج منطقة

  القاهرة الكبرى.
  

 باإلضافة إلى ذلك، یقوم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة بتوفیر حد ائتماني لتمویل التجارة بقیمة 50 ملیون دوالر
 أمریكي في إطار  برنامج تیسیر التجارة  التابع للبنك، والذي سیتم استخدامه إلصدار ضمانات لصالح البنوك المؤكدة وتقدیم
 سلف نقدیة لتمویل القروض المتعلقة بالتجارة لشركات القطاع الخاص المحلیة لعملیات ما قبل التصدیر وما بعد االستیراد

 وتوزیعها محلًیا.
  

 قالت هایكه هارمغارت، المدیر التنفیذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة: تمثل
 االتفاقیات الموقعة الیوم بدایة شراكة استراتیجیة جدیدة بین مؤسستینا. فنحن سعداء للغایة لدعم التجارة والشركات الصغیرة في

 جمیع أنحاء البالد من خالل حزمة التمویل الجدیدة هذه لبنك القاهرة".
  

 وبهذه المناسبة، أعرب طارق فاید، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لبنك القاهرة، عن فخره بالشراكة مع البنك
 األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ، والتي تعكس ثقة المؤسسات المالیة الدولیة في المؤشرات المالیة والرؤیة المستقبلیة لبنك

 القاهرة. باإلضافة إلى الدور الریادي للبنك في مجال دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة  والمشاریع متناهیة الصغر التي تحتل
 أولویة كاملة ضمن إستراتیجیة بنك القاهرة وخططه التوسعیة.

  
 مصر عضو مؤسس بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة. ومنذ بدایة عملیاته في عام 2012، استثمر البنك األوروبي

 إلعادة اإلعمار والتنمیة ما یقارب 7.2 ملیار یورو في 127 مشروًعا في البالد.
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