البنك العربي األفريقي الدولي – قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،قرض البرنامج
المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة "إيجيبتسف" ،قرض تمويل التجارة
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نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع :العربية
وصف المشروع

يتكون المشروع من حزمة تمويل تصل إلى  111مليون دوالر أمريكي للبنك العربي
األرفرييي الدولي.
يشمل التسهيل االئتماني ما يلي:
 )1قرض ممتاز يصل إلى  01مليون دوالر أمريكي إلاعاد إقراضه للمشاريع الصغير
والمتوسطة الخاصة
 )2قرض ممتاز يصل إلى  01مليون دوالر أمريكي رفي إطار البرنامج المصري لتمويل
مشرواعات الطاقة المستدامة "إيجيبتسف" ،ومن المتوقع أن يتم تمويل  11مليون دوالر
أمريكي منه إما بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية أو بنك االستثمار األوروبي بنفس
الشروط؛
 )0خط تمويل تجار يصل إلى  11مليون دوالر أمريكي للضمانات والسلف النيدية.
البرنامج المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة "إيجيبتسف" هو برنامج تمويل شامل
يصل إلى  041مليون يورو مخصص لالستثمار في مجال الطاقة المستدامة .سيتم توفير
التمويل للمؤسسات المالية المشاركة في مصر إلعادة إقراضه للمقترضين الثانويين من
القطاع الخاص المؤهل لالستثمار في مجال الطاقة المستدامة .سوف يعزز برنامج إيجيبتسف
تغلغل استخدام أجهزة ومعدات وتكنولوجيات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في
القطاع الخاص المصري من خالل تحفيز الطلب ورفع الوعي بفوائد االستثمار في تلك
التكنولوجيات.

أهداف المشروع

تأثيرالمرحلة االنتقالية

من شأن قرض البنك األوروبي إلاعاة اإلاعمار والتنمية أن يمكن البنك العربي األفريقي الدولي
من تطوير أنشطته في مجال اإلقراض للمشاريع الصغير والمتوسطة وتوسيع فرص حصول
المشاريع الصغير والمتوسطة الخاصة المحرومة اعلى التمويل ،وةاعم إاعاة اإلقراض
للمقترضين الثانويين من القطاع الخاص في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة
ذات األهمية الخاصة في سياق كثافة الطاقة العالية لالقتصاد المصري.
سيزيد هذا القرض المخصص للمشاريع الصغير والمتوسطة من توافر التمويل لمشاريع
القطاع الخاص بما يؤةي إلى زياة الحصول اعلى التمويل لهذا القطاع المحروم من الخدمات
إلى حد كبير.
من المتوقع أن يُستمد تأثير المرحلة االنتقالية للمشروع من خالل تشجيع التوسع في اإلقراض
لمشاريع كفاء استخدام الطاقة والطاقة المتجدة في مصر .وسيكون له أثر إيجابي وخاصة فيما
يتعلق باالستفاة من الوسطاء الماليين في االستثمارات الصغير في مشاريع كفاء استخدام
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الطاقة والطاقة المتجدة .
ضا المشروع في تنمية القدرات الداخلية للبنك العربي األفريقي الدولي في
وسوف يسهم أي ً
مجال تمويل مشاريع كفاء استخدام الطاقة والطاقة المتجدة  .وسوف يتحقق ذلك من خالل
المسااعد الفنية المخصصة ،وتوفير التدريب لموظفي القروض ومسااعد البنك في تصميم
المنتجات ووضع اإلجراءات واألةوات والهياكل الالزمة لتحسين تمويل مشاريع كفاء استخدام
الطاقة.
بيانات العميل

البنك العربي األفريقي الدولي
البنك العربي األرفرييي الدولي هو خامس أكبر بنك رفي مصر .بحصة سوقية بنسبة  ٪1من
اليروض و  ٪5.1من الودائع
ما يصل إلى  441مليون ةوالر أمريكي من إجمالي التمويل ،منها:
( )4قرض يصل إلى  01مليون ةوالر أمريكي للمشاريع الصغير والمتوسطة؛

التمويل المقدم من البنك

( )7قرض يصل إلی  01مليون ةوالر أمريکي من البرنامج المصري لتمويل مشرواعات
الطاقة المستدامة "إيجيبتسف" (منها قرض يصل إلی  48مليون ةوالر أمريکي
يموله بنك االستثمار األوروبي أو الوكالة الفرنسية للتنمية)؛
( )0خط تمويل تجار يصل إلى  81مليون ةوالر أمريکي.

تكلفة المشروع اإلجمالية
الملخص البيئي واالجتماعي

 441مليون ةوالر أمريكي
تم تصنيف المشروع من الفئة (( )FIوفقًا للسياسة البيئية واالجتمااعية للبنك اعام .)7148
سيُطلب من البنك العربي األفريقي الدولي أن يمتثل لمتطلبات األةاء أرقام  7و 8و .9سيطلب
من العميل تطبيق اإلجراءات البيئية واالجتمااعية لقروض المشاريع الصغير والمتوسطة
الخاصة بالبنك األوروبي إلاعاة اإلاعمار والتنمية وتقديم تقارير بيئية واجتمااعية سنوية إلى
البنك.
كما سيُطلب من كافة المشاريع ضمن البرنامج المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة
"إيجيبتسف" أن تمتثل للمتطلبات المحلية للمعايير البيئية والصحة والسالمة والعمالة باإلضافة
إلى معايير األهلية البيئية واالجتماعية لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.
سيتم التأكيد على ذلك مع البنك العربي األفريقي الدولي من قبل استشاري المشروع الذي سيتم
تعيينه من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لتولي هذا األمر .وسيطلب من البنك
ً
امتثاال لمتطلبات األةاء والمتطلبات البيئية
العربي األفريقي الدولي تقديم تقارير سنوية
واالجتمااعية للبنك األوربي إلاعاة اإلاعمار والتنمية.

التعاون الفني

سيتم أخذ التعاون الفني في إطار قرض المشاريع الصغير والمتوسطة في االاعتبار ومسااعد
البنك العربي األفريقي الدولي في إنشاء وحد ألاعمال المشاريع الصغير والمتوسطة جديد ،
وتعزيز قدراته ومعرفته في مجال إقراض المشاريع الصغير والمتوسطة  ،بما في ذلك
مراجعة لنطاق منتجاته ونُهج إةار المخاطر.
سوف يستفيد البنك العربي األفريقي الدولي من ةاعم موارد المنحة المقدمة من "آلية تسهيل
االستثمارات في دول الجوار" التابعة لالتحاد األوروبي والتمويل المقدم من "صندوق
المساهمين الخاص" التابع للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المقدم ضمن برنامج
إيجيبتسف .سوف يدعم تمويل المانحين برنامج تعاون فني شامل:
 -0لتوفير الدعم للبنك العربي األفريقي الدولي ولعمالئه أثناء التنفيذ.
 -2والتحقق من نتائج المشاريع المنجزة ،باإلضافة إلى الحوافز االستثمارية للبنك
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العربي األفريقي الدولي والمقترضين النهائيين.
بيانات االتصال بالعميل

فرص األعمال

األستاذ /محسن رشاة
mohsenrashad@aaib.com
+717 72964280
+717 72947697
www.aaib.com
 8ميدان السراي الكبرى ،جارةن سيتي ،القاهر  ،مصر
للتعرف اعلى فرص األاعمال أو المشتريات ،تواصل مع العميل.
بالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة ،يرجى زيار موقع الويب الخاص بالمشتريات للبنك
األوروبي إلاعاة اإلاعمار والتنمية :الهاتف +88 2004 6298:البريد اإللكتروني:
procurement@ebrd.com

االستفسارات العامة

لالستفسار اعن مشروع البنك األوروبي إلاعاة اإلاعمار والتنمية فيما اعدا المشتريات:
الهاتف+88 71 2004 2464 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة المعلومات العامة

آلية شكاوى المشاريع

توضح ’سياسة المعلومات العامة‘ كيفية قيام البنك األوروبي إلاعاة اإلاعمار والتنمية باإلفصاح
اعن المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية ،وذلك لتشجيع زياة الواعي والفهم لسياساته
واستراتيجياته واعملياته .نص سياسات المعلومات العامة.
أنشأ البنك األوروبي إلاعاة اإلاعمار والتنمية ’آلية شكاوى المشاريع‘ إلتاحة الفرصة إلجراء
مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من شخص أو أكثر أو من منظمات بشأن المشاريع الممولة
من قبل البنك والتي قد يزاعم أنها تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث ضرر.
النظام الداخلي آللية شكاوى المشاريع
يجب تقديم أي شكوى بموجب ’آلية شكاوى المشاريع‘ وفقًا للجداول الزمنية المنصوص اعليها
في النظام الداخلي آللية شكاوى المشاريع .وفي حالة اعدم التأكد من أهلية شكواك ،فيمكنك
التواصل مع مسؤول آلية شكاوى المشاريع اعلى البريد اإللكتروني)pcm@ebrd.com( :
للحصول اعلى المسااعد .
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