
 جھينة
 مصر الدولة

 ٤٥٦٥٧ :المشروع رقم

 الصناعات الزراعية :القطاع

 خاص خاص/عام

 ب :البيئي التصنيف

٢٠١٣ )تشرين الثاني( نوفمبر ٢٦ :اإلدارة مجلس انعقاد تاريخ

 تم التوقيع :الحالة

٢٠١٣) تشرين األول(أكتوبر  ٢٤:اإلنجليزية باللغة المشروع ملخص مستند عن اإلفصاح تاريخ

  وصف المشروع

جھينة للصناعات شركة  مليون جنيه مصري إلى ٩٤٥ قرض قيمتهيدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية تقديم 
  . الشركات التابعةو الغذائية

إعادة  إلىباإلضافة والتوزيع الخدمات اللوجستية ولعصائر او لأللبان الطاقات اإلنتاجية لالستثمار في التمويل سيتم استخدام
  )."المشروع(" الميزانية العمومية ھيكلة

 تأثير المرحلة االنتقالية

 معاييرلوفقًا  عصير الفواكهإنتاج طاقات و صنيع األلباناألساليب الحديثة في تفي  تطويرالھذا المشروع يوضح سوف 
   .قطاعھذا الفي  احاليً السائدة  المستويات اتتجاوز كثيرً التي س البيئية الكفاءة في استخدام الموارد ومستويات

 المستھلكينبما يعود على  .أكثر فعاليةليكون  الشركةب توزيعال تطوير نظامفي  المشروع سوف يساعد ذلك،عالوة على 
الحصول على منتجات ألبان وعصائر ذات جودة عالية من خالل العصائر و من الحليب اإلنتاج المحلي من زيادةبالنفع 

  .وطازجة

 العميل

 .شركة جھينة للصناعات الغذائية والشركات التابعة في مصر

 التمويل المقدم من البنك

 .سنوات ٧مليون جنيه مصري لمدة  ٩٤٥قرض يصل إلى 

 تكلفة المشروع

 .مليون جنيه مصري ١١٥٠

 األثر البيئي



 ٢٠٠٨وفقًا للسياسة االجتماعية والبيئية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لعام  )ب(تم تصنيف المشروع من الدرجة 
ت عملية بدأ. يمكن تحديدھا بسھولةالتي التخفيف القابلة للتحقيق وتدابير ، ومعينموقع خاصة بالمحتملة الواآلثار والمخاطر 
عملية التدقيق البيئي واالجتماعي وتحليل بقيام استشاريين مستقلين تشمل س ‘العناية البيئية واالجتماعية الواجبة’ مفصلة من
  .مراجعة المستندات، وإجراء مقابالت مع موظفي اإلدارة العليا ووزيارة إلى الموقع، المشروع

  
اني أكسيد من انبعاثات ثبما في ذلك الحد  فوائد بيئية واجتماعية ھامة وقابلة للتكرار،ھذا المشروع من المتوقع أن ينتج عن 

ومن المتوقع . توليد الطاقة الكھربائية وتحسين معايير النظافة/ والملوثات األخرى من خالل استخدام النفايات الكربون 
  .النفايات على المستوى التشغيليإدارة لتحسين الصحة والسالمة و سلسلة اإلمداد المشروع فرصة لمزارعيأيًضا أن يوفر 

  
من أجل  ‘العناية البيئية واالجتماعية الواجبة’تم تحديدھا خالل يجتماعية لمعالجة أي قضايا سيتم وضع خطة عمل بيئية وا

عقب االنتھاء من  ‘مستند ملخص المشروع’سيتم تحديث ھذا القسم من . ‘متطلبات األداء التشغيلي للبنك’مع التوافق 
  .‘العناية البيئية واالجتماعية الواجبة’

 التعاون الفني

يوجد . امحليً  امزارعً  ٨٥البالغ عددھم  جھينةلشركة  الحليب الخام مع موردي العملفني التعاون المشروع يؤمن سوف 
  : إلى تحقيق األھداف التاليةيھدف مشروع التعاون الفني  .مزارع منھم ٧٠مع لتوريد األلبان تعاقد 

 للمساعدة في تحقيق، جھينةمزارعين معينين يوردون األلبان إلى شركة /الفني لمزارعالتدريب من خالل  دعمتقديم ال )أ
  .األخرىالتشغيل شھادات و الصحة والسالمة

تكامل و، إنتاج األعالفو، الحلب بما في ذلك تقنيات إدارة المزارعيتم تنفيذھا على  تحسيناتتقديم الدعم الذي يتضمن ) ب
  .ةنظماأل

 عدد من كبيرة بينأة إلى درجة جزمال، في مصرنتاج األلبان قوية إل روابط خلفيةسوف يوفر التعاون الفني المقترح 
كشركة  عالوة على ذلك، .ارعالمز ةإدارفي مھارات النقص والمنخفض الفني التدريب  ذوي مستوي المزارعين األفراد

  .ھم باأللبانالتي تزود المزارع مع حذوھاحذو لي للمنافسين سابقةھذا األمر شكل سي، في مصر سوق األلبان رائدة في

 بيانات االتصال بالشركة

  سامح زكي الھضيبي، شركة جھينة للصناعات الغذائية/ األستاذ
  Sameh.hodaiby@juhayna.com :البريد اإللكتروني

 والمشترياتاألعمال فرص 

  .للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، يرجى االتصال بالشركة

 االستفسارات العامة

 :لالستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما عدا المشتريات

 +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠: ، الفاكس+٤٤ ٠٢ ٧٣٣٨ ٧١٦٨: الھاتف

  projectenquiries@ebrd.com: البريد اإللكتروني

 سياسة المعلومات العامة



توضح سياسة المعلومات العامة كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع 
 .ياساته واستراتيجياته وعملياتهالجھات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفھم لس

 نص سياسات المعلومات العامة

 آلية شكاوى المشاريع

إلتاحة الفرصة إلجراء استعراض مستقل للشكاوى  ‘آلية شكاوى المشاريع’أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
من قبل شخص أو أكثر أو منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنھا تتسبب، أو من المحتمل أن 

: ويمكن االطالع على النظام الداخلي الذي يحكم آلية شكاوى المشاريع في العنوان التالي. تتسبب في إحداث ضرر
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  ويمكن االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان

  downloads/integrity/pcmrulesr.pdfhttp://www.ebrd.com/: التالي

موال للبنك األوروبي ألشھًرا بعد آخر توزيع  ١٢ في موعد ال يتجاوز ‘آلية شكاوى المشاريع’يجب تقديم أي شكاوى إلى 
 )pcm@ebrd.com(على البريد اإللكتروني  ‘آلية شكاوى المشاريع’ويمكنك االتصال بمسؤول  .إلعادة اإلعمار والتنمية

أو مكتب التمثيل الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لديك للحصول على المساعدة إذا كنت غير متأكد بشأن 
 .الفترة التي يجب تقديم الشكوى فيھا

 

مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار يتم إعداد ھذه النسخة من مستند ملخص المشروع قبل عرض المشروع على 
وال يمكن اعتبار  .‘مستند ملخص المشروع’وقد تخضع تفاصيل المشروع إلى التغيير بعد أن يتم اإلفصاح عن  .والتنمية

 .مستندات ملخص المشاريع على أنھا تعبر عن سياسة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية الرسمية

   ٢٠١٣ )تشرين الثاني(نوفمبر  ١: آخر تحديث

 تحديث يتم لم ما تحديثھا يتم فلن ثم ومن  .اإلنجليزية النسخة إعداد توقيت نفس في المشروع ملخص مستند من العربية النسخة ھذه إعداد يتم
 .اإلنجليزية النسخة

 


