
 البنك األهلي المصري : برنامج تسهيل التجارة اإلقليمي
 مصر :الدولة

  ٤٤٤٣٩ :المشروع رقم
 للبنوك اإلقراض :القطاع

 خاص قطاع :خاص/عام
  :البيئي التصنيف

 ٢٠١٣) تموز( يوليو ٩ :اإلدارة مجلس انعقاد تاريخ
 ارةاإلد مجلس موافقة انتظار وفي النهائية، المراجعة اجتياز :الحالة

 المشروع ملخص مستند عن اإلفصاح تاريخ
 ٢٠١٣) حزيران( يونيو ٧ :اإلنجليزية باللغة

 المشروع وصف
 .المصري األهلي البنك إلى أمريكي دوالر مليون ١٠٠ بمبلغ قرض منح والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك يدرس
 : يلي ما التسهيل هذا يشمل سوف

 الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمشاريع إقراضه إلعادة أمريكي دوالر نمليو ٥٠ إلى يصل ممتاز قرض .١
 الخاصة؛

  .نقدية مقدمة ومدفوعات آضمانات أمريكي دوالر مليون ٥٠ أقصى بحد للتجارة تمويل .٢
 .المصري المالي القطاع في والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي للبنك تعامل أول هو المشروع

 نتقاليةاال المرحلة تأثير
 الصغيرة المشاريع لقطاع األجل متوسط التمويل توافر الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشاريع قرض يزيد سوف

 ).األجل متوسط( البنكي االئتمان على تحصل التي المشاريع عدد بزيادة يسمح بما الصغر ومتناهية والمتوسطة
 االقتصادية التنمية في يسهم بما المنطقة في التجارة تمويل تنمية مصريال األهلي البنك مع التجارة تمويل حد يعزز سوف
 . مصر في

 العميل
 مليار ٤٢ يبلغ أصول بحجم .المصرية للحكومة بالكامل مملوك مصر في تجاري بنك أآبر المصري األهلي البنك ُيعد

  .ودائعوال والقروض األصول حيث من% ٢٧-٢٠ تبلغ سوقية حصة على البنك يستحوذ دوالر،
 إستراتيجية، آأولوية الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمشاريع اإلقراض عملية المصري األهلي البنك حدد وقد

 من الخط هذا تطوير لمواصلة والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك مع بالعمل ويلتزم الضرورية التحتية البنية ويمتلك
 .األعمال

 كالبن من المقدم التمويل
 .أقصى آحد أمريكي دوالر مليون ٥٠

 المشروع تكلفة
 .أقصى آحد أمريكي دوالر مليون ١٠٠



 البيئي األثر
 إلعادة األوروبي بالبنك الخاصة األداء متطلبات مع التوافق المصري األهلي البنك على سيكون .FI الفئة من مصنف
 يشمل وسوف .الصغر ومتناهية الصغيرة للقروض اعيةواالجتم البيئة اإلجراءات وآذلك ،٩و ٢ رقمي والتنمية اإلعمار

 البيئية التقارير وتقديم والتنمية،  اإلعمار إلعادة األوروبي بالبنك الخاصة واالجتماعي البيئي االستبعاد قوائم االلتزام هذا
 .البنك إلى السنوية واالجتماعية

 الفني التعاون
 تمويل مجال في والمهارات والمعارف الممارسات أفضل بتبادل محستس فني تعاون بمشاريع التسهيل هذا دعم يتم سوف
 .الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة للمشاريع واإلقراض التجارة

 بالعميل االتصال بيانات
  عباس شمس

  نائب المدير العام
  القروض الدولية

  nbe.com.egAbbasChams@ : اإللكتروني البريد
 +٢٠٢ ٢٥٩٤ ٥٣١٢: الهاتف

 األعمال فرص
 .بالعميل اتصل المشتريات، أو األعمال فرص على للتعرف 

 العامة االستفسارات
  :المشتريات عدا فيما المشروع عن والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك من لالستفسار
  +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠ :الفاآس ؛+٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧١٦٨ :الهاتف

  projectenquiries@ebrd.com :البريد اإللكتروني

 العامة المعلومات سياسة
آيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع  سياسة المعلومات العامةتوضح 

  .يع زيادة الوعي والفهم لسياساته واستراتيجياته وعملياتهالجهات المعنية، وذلك لتشج
  العامة المعلومات سياسية نص

 المشاريع شكاوى آلية
راء استعراض مستقل للشكاوى من إلتاحة الفرصة إلج آلية شكاوى المشاريع أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

قبل شخص أو أآثر أو منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنها تتسبب، أو من المحتمل أن تتسبب 
: في العنوان التالي آلية شكاوى المشاريع ويمكن االطالع على النظام الداخلي الذي يحكم . في إحداث ضرر

www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  ويمكن االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان
  http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf: التالي

شهًرا بعد آخر توزيع أموال للبنك األوروبي  ١٢في موعد ال يتجاوز  آلية شكاوى المشاريعيجب تقديم أي شكاوى إلى 
أو  pcm@ebrd.comعلى البريد اإللكتروني  آلية شكاوى المشاريعويمكنك االتصال بمسؤول  .إلعادة اإلعمار والتنمية



مكتب التمثيل الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لديك للحصول على المساعدة إذا آنت غير متأآد بشأن 
 .الفترة التي يجب تقديم الشكوى فيها

 
 اإلعمار إلعادة األوروبي البنك إدارة مجلس على المشروع عرض قبل المشروع ملخص مستند من النسخة هذه إعداد يتم

 اعتبار يمكن وال .المشروع ملخص مستند عن اإلفصاح يتم أن بعد التغيير إلى المشروع تفاصيل تخضع وقد .والتنمية
 .الرسمية والتنمية اإلعمار إلعادة األوروبي البنك سياسة عن تعبر أنها على المشاريع ملخص مستندات

 ٢٠١٣) حزيران( يونيو ٧: تحديث آخر

 .ومن ثم فلن يتم تحديثها ما لم يتم تحديث النسخة اإلنجليزية . في نفس توقيت إعداد النسخة اإلنجليزية مستند ملخص المشروعخة العربية من يتم إعداد هذه النس

 


