
الصناعات والخدمات

البنك األورويب إلعادة اإلعامر والتنمية هو أكرب مستثمر يف قطاع الصناعات والخدمات يف وسط 
ورشق أوروبا ودول الكومنولث املستقلة. ويلعب البنك دوًرا رئيسًيا يف تطوير هذا القطاع من خالل 

دعم الرشكات املحلية واألجنبية وكذلك املشاريع الصغرية واملتوسطة من خالل منح قروض طويلة 
األجل ومتويل رأس املال. يف عام 2012، بدأ البنك نشاطه يف األردن ومرص وتونس واملغرب.

يقدم فريق الصناعات والخدمات:

متويل االستثامر من خالل القروض ورأس املال ◄

60 مرصيف من 25 جنسية مختلفة، يعمل 40 منهم  ◄

يف الدول التي يعمل بها البنك لتقديم الخدمات 

للزبائن محليًا

خربة كبرية يف متويل املشاريع املعقدة )النفقات  ◄

الرأساملية، وإعادة الهيكلة، والخصخصة(

متويل كفاءة استخدام الطاقة ◄

متويل بالعمالت املحلية واألجنبية ◄

يناير )كانون الثاين( 2013

مجموعة من عمالئنا

 يشتمل قطاع الصناعات والخدمات 

مجموعة كبرية من الصناعات:

الصناعات املعدنية ◄

السلع الوسيطة والرأساملية ◄

صناعة السيارات ◄

صناعات الورق واألخشاب ◄

مواد البناء ◄

الكيامويات ◄

الصحة واألدوية ◄

السلع االستهالكية ◄

اللوجستيات والتجزئة ◄

صناعات الطريان ◄

ملحة رسيعة
عدد املشاريع

489
 صايف إجاميل  حجم األعامل

8.5 مليار يورو
 إجاميل قيمة املشاريع

28 مليار يورو
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بعض املشاريع الحديثة
البنك األورويب إلعادة املنتجالدولةالقطاعاالسم

اإلعامر والتنمية
)مليون يورو(

168قرض مشرتكروسياصناعة السياراتبيجو/ميتسوبييش

160قرض مشرتكروسياصناعة السيارات فولكس فاغن

150قرض مشرتكروسياصناعة الصلبسيفرستال

120قرضأذربيجانصناعة األسمنتهولسيم

90قرضروسياصناعة السياراتكونتيننتال

90قرضإقليميصناعة  الزجاجسيسيكام

89قرض مشرتكأوكرانياصناعة األخشابكرونوسبان

73قرضكازاخستانصناعة الصلب أرسيلور ميتال تيمريتاو

72قرضروسياطلمباتبوريتس

60قرض مشرتكتركياصناعة السياراتفورد اوتوسان

44استثامر يف رأس املالرومانياصناعة السياراترينو

40قرض واستثامر يف رأس املالروسياالصحة بيرتوفاكس

30قرض واستثامر يف رأس املالألبانياصناعة األسمنتآنتيا لألسمنت

20قرضأوكرانيا/بولندامواد البناءسريسانيت 

10قرضالبوسنة والهرسكصناعة الورقناترون كاستامانو

8قرضمولدوفاالصحةميدبارك

7قرض واستثامر يف رأس املالرصبياتجارة التجزئةفورما ايديايل

1قرضمنغولياصناعة املنسوجاتإيزيو فورادوري



جهات االتصال
الصناعات والخدمات

املقر الرئيس 
One Exchange Square

London EC2A 2JN )لندن(
United Kingdom )اململكة املتحدة(

الهاتف:  6291 7338 20 )0( 44+
فريدريك لوسينيت، املدير

روسيا
Ducat Place III

Second floor
6 Gasheka Street

Moscow 125047 )موسكو(
Russia )روسيا(

الهاتف: 11111  787 )495/501(7+
ليندساي فوربيس، املدير

forbesl@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

أوكرانيا
Nemirovicha-Danchenko street ,16

Kiev 01133 )كييف(
Ukraine )أوكرانيا(

الهاتف: 1100 277 44 380+ 
غراميي هاتشيسون، نائب املدير 

hutchisg@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

وسط أوروبا
Emili Plater Street 53

Warsaw Financial Center
Suite 1300

Warsaw 113-00 )وارسو(
Poland )بولندا(

الهاتف: 5700 520 22 48+
باتريك بورزيك، مرصيف أول

borzeckp@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

دول غرب البلقان
املقر الرئيس (نفس العنوان أعاله - لندن(

الهاتف: 6824 7338 20 )0( 44+
بيرت سرتيدر، مرصيف أول

streddep@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

تركيا
Büyükdere Caddesi, 185

Kanyon Ofis Binası, Kat: 2
Levent

Istanbul 34394 )اسطنبول(
Turkey )تركيا(

الهاتف:  1100 386 212 90+ )اسطنبول(
هاند لزالك، مرصيف رئييس

Islakh@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

كازاخستان وآسيا الوسطى
Str. Kazybek Bi 41

rd Floor, 480100 Almaty-3 )أملايت(
Kazakhstan )كازاخستان(

الهاتف: 1421-76 258 727 7+
الهاتف: 6052 7338 20 )0( 44+

مارك ويرب، مرصيف أول
webberm@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

جورجيا وأرمينيا وأذربيجان
6 Marjanishvili Street, )Green Building, IV - V floor(

Tbilisi 0102 )نبلييس(
Georgia )جورجيا(

الهاتف: 00 74 44 32 995+
ناتايل مورافيدزا، مرصيف أول

mouravin@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

بلغاريا ومولدوفا ورومانيا
Metropolis Center

 56-60, Iancu de Hunedoara Bd., 3rd floor, West
Wing

Sector 1, Bucharest )بوخارست(
Romania )رومانيا(

الهاتف: 7100 202 21 40+
أنكا أيونيسكو، مرصيف أول

ionescua@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين

األردن ومرص وتونس واملغرب
املقر الرئيس )نفس العنوان أعاله-  لندن(

الهاتف: 6012 7338 20 )0( 44+
بنيديكت كاريجار، مرصيف رئييس

karigerb@ebrd.com :الربيد اإللكرتوين
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األماكن اليت نعمل هبا

الدول التي �كن للبنك 
االستث�ر فيها
جنوب ورشق املتوسط

األردن  ٣٢
املغرب  ٣٣
تونس  ٣٤
مرص  ٣٥

يف عام ٢٠١١ ، بدأ البنك األورو� إلعادة اإلع�ر والتنمية األنشطة 

املمولة من الجهات املانحة يف منطقة جنوب ورشق املتوسط لدعم 

الدول التي ¡ر بإصالحات سياسية واقتصادية هامة.

الدول التي يعمل بها البنك
أوروبا الوسطى ودول البلطيق

استونيا  ١
املجر  ٢
بولندا  ٣

جمهورية التشيك*  ٤
جمهورية سلوفاكيا   ٥

سلوفينيا  ٦
كرواتيا  ٧
التفيا  ٨

ليتوانيا  ٩

جنوب رشق أوروبا
البوسنة والهرسك  ١٠

الجبل األسود  ١١
ألبانيا  ١٢

بلغاريا  ١٣
رومانيا  ١٤
رصبيا  ١٥

كوسوفو  ١٦
مقدونيا، جمهورية يوغسالفيا السابقة  ١٧

أوروبا الرشقية والقوقاز
أذربيجان  ١٨

أرمينيا  ١٩
أوكرانيا  ٢٠

بيالروسيا  ٢١
جورجيا  ٢٢
مولدوفا  ٢٣

آسيا الوسطى
أوزبكستان  ٢٤
ترك�نستان  ٢٥

جمهورية قرغيزستان   ٢٦
طاجيكستان  ٢٧

كازخستان  ٢٨
منغوليا  ٢٩

تركيا  ٣٠
روسيا  ٣١

* اعتبارا من نهاية عام ٢٠٠٧، « يعد البنك األورو� إلعادة اإلع�ر والتنمية يستثمر يف جمهورية التشيك.
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