
خط ائتمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة للبنك األهلي 
  المصري

مصر:الدولة
 ٤٤٤٤٢:رقم المشروع
اإلقراض للبنوك:القطاع

قطاع خاص:خاص/عام
FI:التصنيف البيئي

٢٠١٣) تموز(يوليو  ٩:تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة
 س اإلدارةاجتياز المراجعة النهائية، وفي انتظار موافقة مجل:الحالة

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

  وصف المشروع
   .مليون دوالر أمريكي إلى البنك األهلي المصري ١٠٠يدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية منح قرض بمبلغ 

   : سوف يشمل هذا التسهيل ما يلي
مليون دوالر أمريكي إلعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  ٥٠ قرض ممتاز يصل إلى .١

  الخاصة؛  
  .مليون دوالر أمريكي آضمانات ومدفوعات مقدمة نقدية ٥٠تمويل للتجارة بحد أقصى  .٢  

 .المشروع هو أول تعامل للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في القطاع المالي المصري

  لمرحلة االنتقاليةتأثير ا
سوف يزيد قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توافر التمويل متوسط األجل لقطاع المشاريع الصغيرة 

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

  . في مصر

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

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

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

  دم من البنكالتمويل المق
 .مليون دوالر أمريكي آحد أقصى ٥٠ : قرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

  تكلفة المشروع
 .مليون دوالر أمريكي آحد أقصى ١٠٠



  األثر البيئي
 إلعادة األوروبي بالبنك الخاصة األداء متطلبات مع بالتوافق المصري األهلي البنك يلتزم سوف .FI الفئة من مصنف
وسوف يشمل هذا  .الصغر ومتناهية الصغيرة للقروض واالجتماعية البيئة اإلجراءات وآذلك ،٩و ٢ رقمي والتنمية اإلعمار

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

  التعاون الفني
سوف يتم دعم هذا التسهيل بمشاريع تعاون فني ستسمح بتبادل أفضل الممارسات والمعارف والمهارات في مجال تمويل 

 .التجارة واإلقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

  بيانات االتصال بالعميل
  عباس شمس

  نائب المدير العام
  القروض الدولية

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

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

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

  projectenquiries@ebrd.com : اإللكتروني البريد   

  سياسة المعلومات العامة
 مع والتشاور المعلومات عن باإلفصاح لتنميةوا اإلعمار إلعادة األوروبي البنك قيام آيفية العامة المعلومات سياسة توضح
  .وعملياته واستراتيجياته لسياساته والفهم الوعي زيادة لتشجيع وذلك المعنية، الجهات

  نص سياسات المعلومات العامة  

  آلية شكاوى المشاريع
 من للشكاوى مستقل استعراض إلجراء الفرصة إلتاحة المشاريع شكاوى آلية روبي إلعادة اإلعمار والتنميةأنشأ البنك األو

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

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

 األوروبي للبنك أموال توزيع آخر بعد شهًرا 12 يتجاوز ال موعد في آلية شكاوى المشاريعيجب تقديم أي شكاوى إلى 
أو  pcm@ebrd.comعلى البريد اإللكتروني  يعالمشار شكاوى آلية بمسؤول االتصال ويمكنك .والتنمية اإلعمار إلعادة



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 لمشروعا ملخص مستند من النسخة هذه إعداد يتم

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

 ٢٠١٣) حزيران(يونيو  ٧: آخر تحديث  

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


