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 عادة اإلعمار والتنميةاألوروبي إلمصرف صندوق أوبك وال

 الطريق لزيادة التعاون يمهدان
 

صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) ع وقَّ  .2020أكتوبر تشرين األول/ 13، النمسا، فيينا
زيادة  ) لدعمالمصرف األوروبياإلعمار والتنمية (األوروبي إلعادة المصرف لة مع مذكرة تفاهم معدَّ 
 التعاون اإلنمائي.

لمشاركة على ا اإلنمائيتينالمؤسستين االرتقاء بقدرة لمشاركة وتعزيز ال امنبرً توفر مذكرة التفاهم و
المساعدة تقديم لمشاريع السيادية وغير السيادية، وتحسين اإلعداد المشترك للمشاريع واتمويل في 

 ، وتعزيز تبادل المعرفة.التقنية

عن صندوق أوبك: "مع  خليفة، عند توقيع االتفاقية نيابةً الوقال المدير العام الدكتور عبد الحميد 
عمل معًا أن نأكثر من أي وقت مضى  لنا في جميع أنحاء العالم، من المهمالجائحة استمرار انتشار 

لتلبية المتطلبات  مرونةيجب أن نستمر في االبتكار وأن نصبح أكثر والمشتركة.  رسالتنامن أجل 
دفع عجلة التنمية وتقوية إلى  يوجهنا إطارنا االستراتيجيو. التي نعمل فيهابيئة الفي  السريعة التغير

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المصرف . وهذا يتوافق مع تركيز الشعوبالمجتمعات وتمكين 
والتمويل ودعم ريادة  وفرص العملالوصول إلى المهارات إتاحة على تكافؤ الفرص من خالل 

  ."األعمال

يورغن ريجتيرينك: السيد األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، المصرف قال القائم بأعمال رئيس و
المصرف مثل تحديًا كبيًرا للبلدان التي يعمل فيها ت 2020عام في فيروس كورونا  جائحةال تزال "

من خالل  بالتصدي لهذه الجائحةاألوروبي المصرف في وقد قمنا األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية. 
 –مليار يورو  21 تبلغ قيمتها من المتوقع أنالتي  – 2021و 2020جميع أنشطتنا في عامي تكريس 

في هذا السياق، نعمل مع شركاء متعددين على مستوى العالم و. للجائحة تأثير االقتصادياللمواجهة 
لتعزيز التعاون اإلنمائي، ال سيما مع صندوق أوبك، الذي اتفقنا معه اليوم على العمل المشترك بشكل 

 ."لمثل هذه التحدياتللتصدي  الشريكةأوثق لدعم بلداننا 

بالفعل في مبادرات  ، يتعاون الجانباناألوروبيالمصرف صندوق أوبك وبين هداف األ تماثُلبسبب و
 21شارك صندوق أوبك في تمويل وقد من خالل آليات التمويل الخاصة والعامة والتجارية،  –التنمية 
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المصرف مع  عن كثب األوروبي. باإلضافة إلى ذلك، عمل صندوق أوبكالمصرف معاملة مع 
 4منذ ذلك الحين أكثر من أقرت التي  ،في إطالق نافذة تمويل التجارة، 2006في عام ، األوروبي

لعمليات تمويل التجارة في البلدان النامية حول العالم. وبالمثل، فإن برنامج  أمريكي مليارات دوالر
بلدان العمليات المشتركة  فيالتجارة  2007منذ عام دعم يتقاسم مخاطر تمويل التجارة بين المؤسستين 

  .بينهما

 

  

 والتنمية إلعادة اإلعماراألوروبي  لمحة عن المصرف

لخلق  1991في عام (المصرف األوروبي)  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المصرفتأسس 
اقتصادًا وثالث  38 فيعمل اآلن ي وما بعد الحرب الباردة في وسط وشرق أوروبا. وهلحقبة جديدة 

وتعزيز المبادرات  ،لتحقيق مزيد من التقدم نحو "االقتصادات الموجهة نحو السوققارات 
األوروبي إلعادة المصرف يتميز ، ومن بين المصارف اإلنمائيةوريادة األعمال".  ،الخاصة

مبادئ بالبلدان "الملتزمة  إال يساعدال إذ إنه  ،اتفويًضا سياسي يمتلك بأنه اإلعمار والتنمية 
حماية البيئة وااللتزام بالطاقة ا دائمً كانت قد و". وتطبقها متعددة األحزابالالديمقراطية والتعددية 

 األوروبي.المصرف في نشاط ا أيضً المستدامة عنصرين أساسيين 

  

   لمحة عن صندوق أوبك

 ةالدوليالتنمية النامية ومجتمع  من البلدانبالتعاون مع شركاء للتنمية الدولية يعمل صندوق أوبك 
. والمتوسطة الدخل حول العالمالدخل لتحفيز النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي في البلدان المنخفضة 
: دفع عجلة هو بتفويض متميز 1976وقد تأسست المنظمة من قبل الدول األعضاء في أوبك في عام 

. ويتمحور عمل صندوق أوبك حول الناس، ويركز على الشعوبالتنمية وتقوية المجتمعات وتمكين 
(خاصة المشاريع التي تلبي االحتياجات األساسية، مثل الغذاء والطاقة والبنية التحتية والعمالة تمويل 

المياه النظيفة والصرف الصحي إمدادات و فيما يتعلق بالمنشآت البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة)
  تتمثل رؤيتنا في عالم تكون فيه التنمية المستدامة حقيقة واقعة للجميع.وم. والرعاية الصحية والتعلي
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