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  مليون دوالر أمريكي في إصدار سندات خضراء   100البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يستثمر ما يصل إلى

  لصالح شركة سكاتيك إيه إس إيه عتمدة م

 30 مليون دوالر أمريكي من مرفق تعزيز االئتمان  

 إصدار أول سندات خضراء لمشروع خاص في مصر ومنطقة جنوب وشرق المتوسط  

دوالر أمريكي في إصدار سندات خضراء معتمدة بقيمة   مليون 100البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ما يصل إلى يستثمر 
  .إيه إس إيه سكاتيكمليون دوالر أمريكي، مدعومة بست محطات طاقة شمسية مملوكة لشركة  334.5

  .المشاركين للمستثمرين المؤسسيين" مرفق تعزيز االئتمان"مليون دوالر أمريكي في إطار  30كما يقدم البنك 

ومنطقة جنوب  مصر  ، هو أول إصدار لسندات خضراء لمشروع خاص فيمعيار سندات المناخيُعد هذا السند المعتمد بموجب  
   .وشرق المتوسط 

فز على مستثمري الطاقة المتجددة الذين يسعون إلى الوصول إلى أسواق رأس المال في بيئة االقتصاد سيكون لإلصدار تأثير مح
  . ن المتزايدةمستثمرين المؤسسيين الدولييالالكلي المتقلبة بعد الجائحة، مما يتيح لهم الحصول على تمويل من مجموعة 

ة اإلعمار والتنمية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية األمريكية  يتم تمويل اإلصدار بشكل مشترك من قبل البنك األوروبي إلعاد 
)DFC(الهولندي ، وبنك تنمية ريادة األعمال (FMO) ، االستثمار والتنمية األلمانية ومؤسسة(DEG)   ومستثمرين مؤسسيين من

   .القطاع الخاص



.  قارات  3اقتصاًدا عبر  38البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بنك متعدد األطراف يشجع تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة األعمال في أكثر من 
تستهدف استثمارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية أن تجعل  .  ك االستثمار األوروبيدولة، باإلضافة إلى االتحاد األوروبي، وبن 71البنك مملوك لـ 

، الويبتابعنا على . تنافسية، و)قادرة على الصمود (مرنة ، وخضراء، وجيدة اإلدارة، وشمولية، وتنافسيةاالقتصادات في المناطق التي يستثمر فيها 
  . يوتيوب و  تويتر، وإنستجرام، ولينكد إن، وفيسبوكو
  

من وكالة ضمان االستثمار متعددة " لسياسيةغطاء التأمين ضد المخاطر ا"، جنبًا إلى جنب مع  "مرفق تسهيل االئتمان"يُعد 
إلى قطاع الطاقة المتجددة في مصر، مما   ينالدولي يينالمؤسس نمستثمريال، أداة مبتكرة، ستجذب فئة جديدة من )MIGA(األطراف 

  .يمهد الطريق إلصدارات سندات خضراء أكثر مراعاة للبيئة في المستقبل

حيث  . إلعادة اإلعمار والتنمية التنمية االقتصادية اإلقليمية لمحافظة أسوان في مصرعالوة على ذلك، سيدعم البنك األوروبي 
سيعمل البنك على زيادة وصول األشخاص إلى المهارات والفرص االقتصادية في المناطق الريفية األقل تطوراً بالقرب من مجمع  

من خالل تقديم برنامج تدريبي معتمد لرواد أعمال الصناعات الزراعية، مع إيالء تركيز خاص على  وذلك بنبان للطاقة الشمسية، 
  . الشباب والنساء

يسعدنا ": وقد صرحت نانديتا بارشاد، المدير التنفيذي، مجموعة البنية التحتية المستدامة، البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
تجددة في مصر وتعبئة رأس مال خاص ومؤسسي جديد من خالل هذه األداة المبتكرة للغاية وفي مواصلة دعمنا لقطاع الطاقة الم

  ". الوقت المناسب 

“يسعدنا أن نكون جزًءا من هذه الصفقة المالية الخضراء المبتكرة التي :  ومن جانبه قال ميكيل تورود، المدير المالي لشركة سكاتيك
فهي تبرهن على الدعم القوي  . المالية التنموية والمستثمرين المؤسسيين الدولييناجتذبت رأس المال من كل من المؤسسات 

  ".لطموحات الحكومة المصرية في أن تصبح مركًزا أخضر في الشرق األوسط

ل  بتطوير وبناء وتملك وتشغي - وهي شركة مستقلة متكاملة منتجة للطاقة الشمسية ومقرها النرويج  -تقوم شركة سكاتيك إيه إس إيه 
  .  غيغاواط قيد التشغيل واإلنشاء في جميع أنحاء العالم 3.5محطات الطاقة المتجددة، ولديها 

منذ بداية  ،استثمر البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةقد و. مصر عضو مؤسس بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
  .شروًعا في البالد م  144مليار يورو في  8.5، ما يقارب 2012عملياته في عام  
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