
 

                                                                                                                                                 

 

     
وعات الطاقة المتجددة لتمويل الصندوق األخض   كفاءة استخدام  و  كفاءة الطاقة  ,  مشر

رأس المال  ) للبنوك قروض مساندة  موافقة البنك المركزي المضي لتوفي   يحصل عل   الموارد 

يحة الثانية من   الشر

 

الطاقة   لتمويل  األخض    الصندوقأعلن   وعات  الطاقة   , المتجددة مشر الموارد و  كفاءة  استخدام  البنك  حصوله علي  (  GGF)  كفاءة  موافقة 

يحة الثانيةرأس المال من  )  قروض مساندة لتقديم  المركزي المضي   ي مض.  (Tier II Capital  الشر
ن    حيث أن هذه الموافقة   للبنوك ف 

ّ
ستمك

ي مض  قروض    ضخ  من  الصندوق  
ي دعم    قواعدها الرأسماليةمن خالل تعزيز  مساندة للبنوك ف 

من أجل زيادة نمو وتطوير أعمالها، والتوسع ف 

المستجد وس كورونا  الناجمة من فير االقتصادية  الصعوبات  ي ظل 
المختلفة ف  االقتصادية   التاىل    .القطاعات  ي تمويل  و 

وعات التوسع ف  مشر

المتجددة  الموارد و  الطاقةكفاءة  ،  الطاقة  استخدام  البالد   كفاءة  ي 
لخدمة       الصندوقيهدف حيث ،  ف  المالية  التحتية  البنية  تعزيز  هذة  إىل 

وعات   . المشر

  

ي أكسيد الكربون، ويسعي لتحقيق هذا الهدف من خالل    " عل  الصندوق األخض     عمل " ي
تقليل استخدام الطاقة والموارد ومنع انبعاثات ثان 

ي  
كات واألرس ف  ق    17توفير تمويل مخصص للشر قية والشر ي ذلك تركيا ومنطقة الجوار األوروبية الشر

ق أوروبا بما ف  ي منطقة جنوب رسر
دولة ف 

ي  و . 2016منذ عام  األوسط وشمال إفريقيا 
م المؤسسات الماليةمن خالل االستثمار ف  وعات  ةالملي    .الطاقة المتجددة بخدمة مشر

   

عل تقديم القروض المساندة للبنوك    األخض  لصندوق  لالبنك المركزي   إن موافقة  "  :(GGF) أوالف زيميلكا، رئيس مجلس إدارة صندوق وقال  

وعات   ستساعد البنوكوأضاف أن هذه الموافقة   ستساعدها عل زيادة ونمو حجم أعمالها بقوة.  ي تمويل المشر
ي التوسع ف 

ي تقلل من  أيضا ف 
الت 

وعات الطاقة المتجددة و  استهالك الطاقة  . وتحديث العمليات الصناعية عل وجه الخصوص هو مفتاح كبح انبعاثات الكربون وحماية  مشر

وس كورونا المستجد عالميا مناخنا  ي تمر بها المنطقة بسبب فير
ي ظل هذه األوقات الصعبة الت 

 . ف 

 
 عن   الصندوق األخض    

ي ديسمير     GGF صندوق تم تأسيس 
اكة بير  القطاعير  العام والخاص ف  ي ، بدعم    2009كشر ، وبنك االستثمار األورونر ي

من قبل بنك التنمية األلمان 

وبن  ، والتعمير  لإلنشاء  ي  األورونر والبنك   ، والتنمية  االقتصادي  للتعاون  األلمانية  االتحادية  والوزارة   ، األوروبية  المفوضية  التنمية  ماىلي من  ك 

للصندو   .(OeEB)النمساوي المتنامية  المستثمرين  قاعدة  من  تتكون  والمستثمرين  الدولية  المالية  والمؤسسات  المانحة  الوكاالت  من  ق 

ي ذلك مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الهولندي 
ي   FMOالمؤسسات الخاصة ، بما ف 

ي األلمان 
وتعمل مؤسسة فاينانس    .GLSوالبنك األخالف 

 .أن موشون مستشارا للصندوق األخض  
 


