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نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع :العربية

وصف المشروع

توفير حزمة تمويل تصل إلى  08مليون دوالر لبنك قطر الوطني األهلي ( QNBش.م.م)
ستتضمن الحزمة التمويلية:
 -1قرض ممتاز يصل إلى  08مليون دوالر أمريكي ضمن اإلطار اإلقليمي لمرفق
تمويل االقتصاد األخضر في مصر (")"EgyptGEFF؛
 -0قرض ممتاز يصل إلى  08مليون دوالر أمريكي ضمن اإلطار اإلقليمي لمرفق
تمويل االقتصاد األخضر التابع للصندوق األخضر للمناخ ،ومن المتوقع أن يتم
تمويل ما يصل إلى  5ماليين دوالر أمريكي منه من قبل الصندوق األخضر
للمناخ بنفس الشروط؛
 -3قرض ممتاز يصل إلى  38مليون دوالر أمريكي لتمويل سلسلة القيمة ويتألف من:
( )1قرض في إطار سلسلة القيمة الخضراء ،ومن المتوقع أن يتم تمويل ما يصل إلى
 0.5مليون دوالر أمريكي من قبل الصندوق األخضر للمناخ بنفس الشروط،
( )0قرض إلاعاد اإلقراض للمشاريع الصغير والمتوسطة الخاصة.

أهداف المشروع

سوف يمكن قرض البنك األوروبي إلاعاد اإلاعمار والتنمية بنك قطر الوطني األهلي من:
 -1داعم إاعاد اإلقراض للمقترضين من القطاع الخاص للمشاريع الخضراء ،وكفاء
استخدام الطاقة ،والطاقة المتجدد  ،والتي لها أهمية خاصة في سياق ارتفاع كثافة
استخدام الطاقة في االقتصاد المصري،
 -0داعم التقنيات والخدمات اعالية األداء التي تداعم االقتصاد األخضر وتعزيز القدر
التنافسية للمشاريع الصغير والمتوسطة بوصفها جزء من سلسلة القيمة.

تأثير المرحسة
االنتاالية

سيم ّكن القرض المقدم من اإلطار اإلقليمي لمرفق تمويل االقتصاد األخضر األول بنك قطر
الوطني األهلي من:
 -1توفير التمويل للمستفيدين المصريين المؤهلين من القطاع الخاص لتمويل مشاريع
الطاقة المتجدد وكفاء استخدام الطاقة الصغير في القطاع الخاص،
 -0تمويل المشاريع المستقبلية المتزايد في إطار مرفق تمويل الطاقة المستدامة األول

في مصر.
سيم ّكن تمويل سلسلة القيمة بنك قطر الوطني األهلي من داعم التقنيات والخدمات اعالية
األداء التي تداعم االقتصاد األخضر وزياد القدر التنافسية للمشاريع الصغير والمتوسطة
بوصفها جزء من سلسلة القيمة.

العميل

بنك قطر الوطني األهلي ش.م.م
هو رابع أكبر بنك تجاري في مصر .يمتلك البنك حصة سوقية تبلغ من  ٪ 0-5من حيث
األصول والقروض والودائع.

التمويل المادم جن
البنك

 91مليون دوالر أمريكي
ويصل إلى  1.71مليون دوالر أمريكي
قرض ممتاز غير مضمون يصل إلى  .1مليون دوالر أمريكي ،من المتوقع أن يتم تمويل ما
يصل إلى  9971مليون دوالر أمريكي منه من قِبل الصندوق األخضر للمناخ.

تكسفة المشروع
اإلجمالية
المسخص البيئي
واالجتماعي

 91مليون دوالر أمريكي
سيتم توفير ما يصل إلى  08مليون بالدوالر األمريكي
خطوط ائتمان اإلطار اإلقليمي لمرفق تمويل االقتصاد األخضر وسالسل القيمة العالمية
تم تصنيف المشروع من الفئة ( )FIوف ًقا للسياسة البيئية واالجتمااعية للبنك لعام  .0812بنك
إن بنك قطر الوطني األهلي اعميل حالي وسيُطلب منه االستمرار في االمتثال متطلبات
األداء أرقام  0و 2و 9وتطبيق إجراءات إدار المخاطر البيئية واالجتمااعية الخاصة بالبنك
األوروبي إلاعاد اإلاعمار والتنمية المتعلقة بقروض الشركات والمشاريع الصغير
والمتوسطة وتقديم تقارير بيئية واجتمااعية سنوية إلى البنك .س ُتلزم جميع المشاريع الخاضعة
لإلطار اإلقليمي لمرفق تمويل االقتصاد األخضر باالمتثال للوائح ومعايير البيئة والصحة
والسالمة والعمل الوطنية فضالً اعن معايير األهلية البيئية واالجتمااعية والصحة المهنية
لمشاريع الطاقة المتجدد وكفاء استخدام الطاقة.
خطوط ائتمان إطار الوسطاء الماليين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
تم تصنيف المشروع من الفئة ( )FIوف ًقا للسياسة البيئية واالجتمااعية للبنك لعام  .0812بنك
إن بنك قطر الوطني األهلي اعميل حالي وسيُطلب منه االستمرار في االمتثال لمتطلبات
األداء أرقام  0و 2و 9وتطبيق إجراءات إدار المخاطر البيئية واالجتمااعية الخاصة بالبنك
األوروبي إلاعاد اإلاعمار والتنمية المتعلقة بقروض الشركات والمشاريع الصغير
والمتوسطة وتقديم تقارير بيئية واجتمااعية سنوية إلى البنك .سيُطلب من المقترضين
الفراعيين الذين يحصلون اعلى التمويل من خالل هذا القرض االمتثال إلى المتطلبات الوطنية
المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة والعمالة.

التعاون الفني

بيانات االتصال

من المتوقع أن يستفيد بنك قطر الوطني األهلي من داعم موارد المنحة من الصندوق الخاص
للمساهمين التابع للبنك األوروبي إلاعاد اإلاعمار والتنمية .سيداعم تمويل الجهات المانحة
برنامجً ا للمسااعد الفنية الشاملة لتوفير داعم اعملية التنفيذ لبنك قطر الوطني األهلي واعمالئه،
والتحقق من نتائج المشاريع المنجز  .ومن المتوقع أن تقدم المنح حوافز استثمار إلى بنك
قطر الوطني األهلي والمقترضين النهائيين.
سالي حمد هللا
Sally.HAMDALLA@QNBALAHLI.COM

بالشركة

+08000080301
+000080099 08
www.qnbalahli.com
قطر الوطني األهلي  ،QNBدار شامبليون 5 ،شارع شامبليون .وسط المدينة ص.ب:
 ،0662القاهر مصر

فرص األعمال

للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات ،تواصل مع العميل.
بالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة ،يرجى زيارة موقع الويب الخاص بالمشتريات للبنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية :الهاتف+66 .337 4.16:
البريد اإللكترونيprocurement@ebrd.com :

االستفسارات العاجة

لالستفسار عن مشاريع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشتريات:
الهاتف+66 91 .337 .947 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة المعسوجات
العاجة

توضح "سياسة المعلومات العامة" كيفية إفصاح البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن
المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية ،وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفهم لسياساته
واستراتيجياته وعملياته.
يرجى زيارة صفحة "سياسة المعلومات العامة" أدناه لمعرفة كيفية طلب تقرير مجلس
اإلدارة عن مشروع قطاع عام.
نص سياسات المعلومات العامة.

آلية شكاوى المشاريع

إن "آلية شكاوى المشاريع" هي آلية المسائلة لدى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.
فهي تتيح فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من األفراد والمنظمات بشأن
المشاريع التي يمولها البنك والتي قد يزعم أنها تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث
ضرر بيئي و/أو اجتماعي.
يرجى زيارة الصفحة الخاصة "آلية شكاوى المشاريع" لالطالع على المعلومات الخاصة
بكيفية تقديم شكوى .كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع ( )pcm@ebrd.comلإلجابة
على أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن تقديم شكوى ومعايير تسجيل الشكوى ومدى أهليتها ،وفقًا
لقواعد إجراءات آلية شكاوى المشاريع.

