الصندوق األخضر للمناخ  -اإلطار اإلقليمي لمرفق تمويل االقتصاد
األخضر  -البنك المغربي للتجارة الخارجية )BMCE( 2
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انًغرة
50765
انًؤضطبد انًبنٛخ
خبؼ
 25أثرٚم (َٛطبٌ) 2019
ف ٙيردهخ االضزكػبف ،ف ٙاَزظبر انًراجؼخ انُٓبئٛخ
 21يبرش (آرار) 2019

َطخخ يزرجًخ يٍ ٔصٛقخ يهخؽ انًػرٔع :انؼرثٛخ

وطف انًشروع
أهذاف انًشروع

تأثير انًرحهت
االَتقبنيت

قرـ ٚؿم إنٗ  10يالٕٚ ٍٛٚرٔ نهجُك انًغرث ٙنهزجبرح انخبرجٛخ (  )BMCEإلػبدح
إقراضّ نًقزرض ٙانقطبع انخبؼ يٍ أجم االضزضًبراد ف ٙقطبع انطبقخ انًطزذايخ  .رًذ
انًٕافقخ ػهٗ انػرٚذخ األٔنٗ ثقًٛخ  5يالٕٚ ٍٛٚرٔ ٔرٕقٛؼٓب (يؼرف انؼًهٛخ .)50620
رقذٚى قرـ ٚؿم إنٗ  10يالٕٚ ٍٛٚرٔ إنٗ انجُك انًغرث ٙنهزجبرح انخبرجٛخ ( )BMCE
إلػبدح إقراضّ نًقزرض ٙانقطبع انخبؼ ( ثًب ف ٙرنك انًػبرٚغ انؿغٛرح ٔانًزٕضطخ)
الضزضًبراد انطبقخ انًطزذايخ.
يٍ انًزٕقغ أٌ ٚكٌٕ انزأصٛر االَزقبن ٙنهًػرٔع َبرجًب ػٍ رػجٛغ انزٕضغ ف ٙاإلقراـ فٙ
يػبرٚغ كفبءح اضزخذاو انطبقخ ٔانطبقخ انًزجذدح ف ٙانًغرة .ضٛكٌٕ نّ رأصٛراد رجرثخ ػًهٛخ
إٚجبثٛخ خبؾخ فًٛب ٚزؼهق ثبضزخذاو انٕضطبء انًبن ،ٍٛٛالضزضًبراد كفبءح اضزخذاو انطبقخ.
ضٕٛضخ انًػرٔع فٕائذ االضزخذاو انرغٛذ نهطبقخ يٍ خالل رذط ٍٛانقذرح انزُبفطٛخ انؿُبػٛخ
ف ٙضٕء اررفبع ركبنٛف انطبقخ .

انعًيم

انجُك انًغرث ٙنهزجبرح انخبرجٛخ ألفرٚقٛب ظ و
انجُك انًغرث ٙنهزجبرح انخبرجٛخ ْٕ صبنش أكجر ثُك ف ٙانًغرة ثئجًبن ٙأؾٕل ٚؿم إنٗ
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انتًويم انًقذو يٍ
انبُك

تكهفت انًشروع
اإلجًبنيت

ٌ 3.848.358ورو
إجمالً مبلغ  10ملٌون ٌورو على شرٌحتٌن:
•

الشرٌحة األولى  -تم التوقٌع علٌها فً  5 :2019/02/27مالٌٌن ٌورو (جزء من
البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة  3.75 :ملٌون ٌورو ،وجزء من صندوق
المناخ األخضر  1.25 :ملٌون ٌورو).

•

الشرٌحة الثانٌة  5 :مالٌٌن ٌورو (جزء من البنك األوروبً إلعادة اإلعمار
والتنمٌة :ما ٌعادل  3.75ملٌون ٌورو بالدرهم المغربً ،وجزء من صندوق المناخ
األخضر 1.25 :ملٌون ٌورو).

ٌ 38.785.758ورو
جزء البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة  :ما ٌعادل  3.75ملٌون ٌورو بالدرهم

المغربً.

انًهخض انبيئي
واالجتًبعي

انتعبوٌ انفُي

تم تصنٌف المشروع من الفئة ( )FIبموجب السٌاسة البٌئٌة واالجتماعٌة للبنك لعام ،2014
سٌطلب من البنك المغربً للتجارة الخارجٌة (  )BMCEاالمتثال لمتطلبات األداء أرقام ()2
و( )4و( )9وكذلك تطبٌق اإلجراءات البٌئٌة واالجتماعٌة الخاصة بالبنك األوروبً إلعادة
اإلعمار والتنمٌة واالمتثال لها .سٌُطلب من الجهات المستفٌدة من المرفق االمتثال للمتطلبات
الوطنٌة الخاصة بالقواعد االبٌئة والصحة والسالمة والعمال ومعاٌٌر التأهل الخاصة
بمشارٌع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة .سٌتم التأكٌد على ذلك مع البنك المغربً
للتجارة الخارجٌة من قبل االستشاري المُعٌّن من قبل البنك األوروبً إلعادة اإلعمار
والتنمٌة لتقٌٌم أهلٌة المشروع.
تموٌل التعاون الفنً بما ٌصل إلى  150ألف ٌورو لبناء القدرات الداخلٌة للبنك المغربً
للتجارة الخارجٌة والمساعدة الفنٌة للمقترضٌن الفرعٌٌن

بيبَبث االتظبل
ببنشركت

 140غبرع انذطٍ انضبَ ٙانذار انجٛضبء ،انًغرة

فرص األعًبل

نهزؼرف ػهٗ فرؼ األػًبل أٔ انًػزرٚبد ،رٕاؾم يغ انؼًٛم.

https://www.bmcebank.ma/

ثبنُطجخ نهًػبرٚغ انًًهٕكخ نهذٔنخٚ ،رجٗ زٚبرح يٕقغ انٕٚت انخبؼ
األٔرٔث ٙإلػبدح اإلػًبر ٔانزًُٛخ :انٓبرف+44 7338 6794 :

ثبنًػزرٚبد نهجُك

انجرٚذ اإلنكزرَٔprocurement@ebrd.com :ٙ

االستفسبراث انعبيت

يعر٘ع انجُك األٔرٔث ٙإلػبدح اإلػًبر ٔانزًُٛخ فًٛب ػذا انًػزرٚبد:
نالضزفطبر ػٍ ا
انٓبرف+44 20 7338 7168 :
انجرٚذ اإلنكزرَٔprojectenquiries@ebrd.com :ٙ

سيبست انًعهويبث
انعبيت

رٕضخ "ضٛبضخ انًؼهٕيبد انؼبيخ" كٛفٛخ إفؿبح انجُك األٔرٔث ٙإلػبدح اإلػًبر ٔانزًُٛخ ػٍ
انًؼهٕيبد ٔانزػبٔر يغ انجٓبد انًؼُٛخٔ ،رنك نزػجٛغ زٚبدح انٕػٔ ٙانفٓى نطٛبضبرّ
ٔاضزرارٛجٛبرّ ٔػًهٛبرّٚ .رجٗ زٚبرح ؾفذخ "ضٛبضخ انًؼهٕيبد انؼبيخ" أدَبِ نًؼرفخ كٛفٛخ
طهت رقرٚر يجهص اإلدارح ػٍ يػرٔع قطبع ػبو.
َؽ ضٛبضبد انًؼهٕيبد انؼبيخ.

آنيت شكبوى انًشبريع

إٌ " آنٛخ غكبٖٔ انًػبرٚغ " ْ ٙآنٛخ انًطبئهخ نذٖ انجُك األٔرٔث ٙإلػبدح اإلػًبر ٔانزًُٛخ .
األفراد ٔاليُظًبد ثػأٌ
فٓ ٙدرٙح فرؾخ إجراء يراجؼخ يطزقهخ نهػكبٖٔ انًقذيخ يٍ
انًػبرٚغ انزًٕٚ ٙنٓب انجُك ٔانز ٙقذ ٚسػى أَٓب رطججذ ،أٔ يٍ انًذزًم أٌ رزطجت ف ٙإدذاس
ضرر ثٛئ/ٔ ٙأٔ اجزًبػ. ٙ
ٚرجٗ زٚبرح انؿفذخ انخبؾخ " آنٛخ غكبٖٔ انًػبرٚغ " نالطالع ػهٗ انًؼهٕيبد انخبؾخ
ثكٛفٛخ رقذٚى غكٕٖ  .كًب ٕٚجذ يطؤٔل آنٛخ غكبٖٔ انًػبرٚغ ( )pcm@ebrd.comنإلجبثخ
ػهٗ أ٘ أضئهخ قذ ركٌٕ نذٚكى ثػأٌ رقذٚى غكٕٖ ٔيؼبٛٚر رطجٛم انػكٕٖ ٔيذٖ أْهٛزٓبٔ ،فقًب
نقٕاػذ إجراءاد آنٛخ غكبٖٔ انًػبرٚغ.

