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 زنجبار فارما

 مصر الموقع: 

 51370  رقم المشروع: 

 التصنيع والخدمات قطاع األعمال: 

 خاص نوع اإلشعار: 

 B فئة التصنيف البيئي:

 2020يناير )كانون الثاني(  28 تاريخ الموافقة:

 جاري الصرف الحالة الراهنة للمشروع:

 2020ديسمبر )كانون األول(  17 تاريخ اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع:
من القسم الثالث من سياسة الوصول إلى المعلومات، تم تأجيل اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع هذه وفًقا للفقرة  2.6كما هو مسموح به في الفقرة 

 من التوجيه بشأن الوصول إلى المعلومات. 1.4.4

 وصف المشروع
مليون دوالر أمريكي لالستحواذ على شركة أدويا للصناعات الدوائية لصناعة  75توفير استثمار في االسهم يصل إلى 

سي دي سي،  يشترك البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية مع مجموعة من المستثمرين المشاركين: األدوية الجنيسة.
، صندوق استثمار في األسهم ينصح به من قبل 3مؤسسة تمويل التنمية الممولة من حكومة المملكة المتحدة، وإيه دي بي 

ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال، وهي شركة مساهمة خاصة بعموم أفريقيا، إلنشاء شركة جديدة بهدف االستحواذ على 
 التركيز بشكل خاص على شمال أفريقيا بما في ذلك مصر.شركات تصنيع أدوية جنيسة عامة مع 

 أهداف المشروع
سيدعم استثمار البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية هدف الشركة في أن تصبح العباً قوياً في مجال األدوية الجنيسة 

تركيز بشكل خاص على المتخصصة في مصر كجزء من طموحات الشركة لتكون العباً رئيسياً في مجال األدوية مع ال
باإلضافة إلى االستحواذ على شركة أدويا، ستستحوذ الشركة، بدعم مالي من المستثمرين المشاركين، على  شمال إفريقيا.

ستستفيد أدويا من خبرة سيلون القوية  شركة سيلون، وهي شركة هندية متخصصة في األورام ومنتجات العناية المركزة.
 ذلك الحاالت الصحية المزمنة والتي تهدد الحياة. في تطوير األدوية، بما في

 تأثير المرحلة االنتقالية
 68 درجة التأثير االنتقالي المتوقع:

يدعم المشروع إدخال منتجات جديدة نادرة حاليًا في السوق المصري؛ وخفض تكاليف  التنافسية: سمة االنتقال الرئيسية
لتحسينات التشغيلية لألهداف المستحوذ عليها من خالل استخالص اإليرادات المنتجات الجديدة وتحفيز المنافسة، وتمكين ا

وأوجه تضافر التكلفة المستمدة من تدابير الكفاءة وال سيما البيع المتبادل للمنتجات بين األهداف المستحوذ عليها من قبل 
 الشركة.

هة األعمال، وحوكمة الشركات، والتحسينات سيدعم المشروع تطوير وتنفيذ نزا جيدة اإلدارة:سمة االنتقال الثانوية 
 البيئية واالجتماعية والصحة والسالمة لألهداف المستحوذ عليها.

 بيانات العميل
 زنجبار فارما المحدودة

"( مملوكة من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية Holdcoشركة قابضة تأسست حديثًا في المملكة المتحدة )"

 ، )صندوق استثمار في األسهم خاص ينصح به من قبل ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال(.3وسي دي سي، وإيه دي بي 
تركيز بشكل خاص تعتزم الشركة أن تكون العبًا متكاماًل لألدوية الجنيسة من خالل اتباع استراتيجية استحواذ مثبتة مع ال

 على منطقة شمال إفريقيا.

 ملخص التمويل المقدم من البنك
 مليون دوالر أمريكي 75



OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

 تكلفة المشروع اإلجمالية
 مليون دوالر أمريكي 250

 عنصر اإلضافة
 يوفر االستثمار الضخم للبنك األوروبي ستعمل مشاركة البنك مع شركائه على سد فجوة التمويل لتحقيق اإلغالق األول.

 إلعادة اإلعمار والتنمية للسوق إشارة إيجابية ستساعد الشركة على زيادة رأس مال النمو اإلضافي في المستقبل.

 الملخص البيئي واالجتماعي
القضايا البيئية واالجتماعية المرتبطة  .2014( وفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام Bتم تصنيف المشروع من الفئة )

توزيع المستحضرات الصيدالنية خاصة بالموقع ويمكن التخفيف من حدتها من خالل إدخال تحسينات بعمليات تصنيع و
تم إجراء الفحوصات البيئية واالجتماعية النافية للجهالة من قبل استشاري مستقل بموجب  وممارسات إدارية محددة.

ين المشاركين )سي دي سي، ودي بي آي، الشروط المرجعية التي تم إعدادها بشكل مشترك لتلبية متطلبات المستثمر
تضمنت تلك الفحوصات مراجعة للسياسات البيئية واالجتماعية المؤسسية  والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية(.

 وأنظمة اإلدارة وتنظيم زيارات إلى المرافق في مصر والهند لتحديد القضايا والمخاطر الخاصة بالموقع.

المتثال العام للتشريعات البيئية واالجتماعية الوطنية من قبل المرفقين المستهدفين واللذين حصال وقد أظهرت الفحوصات ا
ألنظمة إدارة الصحة  45001البيئية واأليزو  14001واأليزو  9001األيزو شهادات االمتثال لمعايير الجودة أيًضا على 

وأنظمتهما اإلدارية من أجل التنفيذ الكامل لمتطلبات أداء ومع ذلك، يجب تعزيز قدراتهما المؤسسية  والسالمة المهنية.
تم تطوير خطة العمل البيئية واالجتماعية بناًء على نتائج الفحوصات البيئية واالجتماعية النافية للجهالة لمعالجة  البنك.

وكجزء من خطة العمل،  القضايا المحددة وضمان االمتثال لمتطلبات أداء البنك وسياسات ضمانات المستثمرين اآلخرين.
سيتم تشكيل "لجنة حوكمة بيئية واجتماعية" على مستوى نظام الشركة األساسي وسيتم تعيين مديري البيئة والصحة 

والسالمة لكل شركة مستهدف االستحواذ عليها بعد االستحواذ لضمان الموارد الكافية واإلشراف على تنفيذ خطة العمل 
مانات والتعويضات البيئية واالجتماعية المحددة في اتفاقية االستحواذ، تتضمن اتفاقية ومع الض البيئية واالجتماعية.

المساهمين متطلبات نظام الشركة األساسي فيما يتعلق باالمتثال للقوانين الخاصة بالبيئة والشئون االجتماعية والصحة 
بات إعداد التقارير باإلضافة إلى تنفيذ خطة عمل والسالمة، وأنظمة اإلدارة، والهيكل التنظيمي، وأنشطة االستبعاد ومتطل

  بيئية واجتماعية مع أحكام على مستوى النظام األساسي ومخصص لكل شركة مستهدفة.

يتوافق كال المصنعان مع معايير ممارسات التصنيع الجيدة الوطنية لضمان سالمة المنتج وممارسات مراقبة األدوية 
ع المستحضرات الدوائية بدون تصنيع المكونات الصيدالنية الفعالة في كلتا الشركتين وال ترتبط عمليات تصني المناسبة.

المستهدفتين بأي قضايا بيئية رئيسية بسبب طبيعة العمليات التي تشمل بشكل أساسي خلط وتجفيف وتشكيل األقراص 
واالجتماعية النافية للجهالة المستقلة أي  ولم تثر الفحوصات البيئة وإعداد المحاليل السائلة، بما في ذلك األشكال المعقمة.

تم تجهيز المصنعين بأنظمة التدفئة  مخاوف بشأن تلوث التربة المحتمل في الماضي أو الحاضر والمسؤوليات التاريخية.
غ عن والتهوية وتكييف الهواء للتخفيف من انبعاثات الغبار ولتوفير دوران الهواء المطلوب للغرف النظيفة، ولم يتم اإلبال

 أي انبعاثات كبيرة من المركبات العضوية المتطايرة من استخدام المذيبات أو النقل البري وانبعاثات احتراق الغاليات.
ال توجد مناطق  يمكن تحسين ممارسات تخزين النفايات والمواد ومعالجتها، فضالً عن إدارة الصحة والسالمة المهنية.

فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية األخرى،  ن حيث يقع كالهما في مناطق صناعية.سكنية بالقرب من الشركتين المستهدفتي
ستكون هناك حاجة لتحديث سياسات الموارد البشرية في كال الموقعين والتي تغطي قضايا مثل توظيف العمال المؤقتين، 

ظلم الداخلية والخارجية وتنفيذ ووضع لجنة العمال، وتقليص النفقات المحتملة، وإضفاء الطابع الرسمي على آليات الت
 خطط مشاركة أصحاب المصلحة.

تتم معالجة هذه القضايا وغيرها من القضايا البيئية واالجتماعية عبر خطة العمل البيئية واالجتماعية، وأحكام الوثائق 
بمراجعة األداء البيئي  سيقوم البنك القانونية األخرى، وبالتالي، ستحتاج الشركة إلى تخصيص موارد ونفقات مالية كافية.

 واالجتماعي للعميل من خالل التقارير البيئية واالجتماعية السنوية وتنظيم زيارات متابعة إذا لزم األمر.

 التعاون الفني وتمويل المنح
 ال يوجد

 بيانات االتصال بالعميل
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ADPIII@intertrustgroup.com 

 ، المملكة المتحدةEC2N 2AXبارثولوميو لين، لندن  1

 آخر تحديث لوثيقة ملخص المشروع
 2020ديسمبر )كانون األول(  17

 فهم أثر االنتقال
 .هذا الرابطيتوفر المزيد من المعلومات حول نهج البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لقياس أثر االنتقال، في 

 فرص األعمال
 للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، يرجى االتصال بالعميل.

للتعرف على فرص األعمال مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )بخالف الفرص المتعلقة بالمشتريات(، يرجى 
 االتصال بـ:

 projectenquiries@ebrd.com + البريد اإللكتروني:44 20 7338 7168 الهاتف:

 : صفحة مشتريات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةللمشاريع الحكومية،  يرجى زيارة 
 

 procurement@ebrd.com + البريد اإللكتروني:44 20 7338 6794 الهاتف:

 االستفسارات العامة
 .نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةيمكن إرسال طلب استفسارات خاصة عند طريق استخدام 

 جتماعيةالسياسة البيئية واال
ومتطلبات األداء المرتبطة بها الطرق التي ينفذ بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التزامه  السياسة البيئية واالجتماعيةتُحدد 

تتضمن السياسة البيئية ومتطلبات األداء أحكاًما محددة للعمالء لالمتثال   لتنمية المستدامة والسليمة بيئياً".نحو تعزيز "ا
للمتطلبات المعمول بها في القوانين الوطنية المتعلقة بالتشاور والمعلومات العامة وكذلك إلنشاء آلية للتظلم لتلقي وتسهيل 

ى وجه الخصوص، تلك المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي للعميل حل مخاوف وتظلمات أصحاب المصلحة، وعل
وبما يتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر والتأثيرات البيئية واالجتماعية للمشروع، يطلب البنك األوروبي  والمشروع.

المخاطر إلعادة اإلعمار والتنمية، باإلضافة إلى ذلك، من عمالئه اإلفصاح عن المعلومات، حسب االقتضاء، عن 
والتأثيرات الناشئة عن المشاريع، أو إجراء مشاورات ذات مغزى مع أصحاب المصلحة والنظر في آرائهم حول تلك 

 المخاطر والرد عليها.

 .السياسة البيئية واالجتماعية يتوفر المزيد من المعلومات عن ممارسات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في هذا الشأن في

 النزاهة واالمتثال
يشجع مكتب كبير مسؤولي االمتثال في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية اإلدارة الرشيدة ويضمن تطبيق أعلى 

يتم إجراء فحوصات النزاهة النافية للجهالة على  جميع أنشطة البنك وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.معايير النزاهة على 
ويعتقد البنك  جميع عمالء البنك للتأكد من عدم تضمن المشاريع على مخاطر نزاهة أو سمعة غير مقبولة تؤثر على البنك.

ويلعب  وع هو أنجح وسيلة لضمان نزاهة معامالت البنك.أن تحديد وحل المشاكل في مراحل الموافقة على تقييم المشر
مكتب كبير مسؤولي االمتثال دوًرا رئيسيًا في هذه الجهود الوقائية، وتساعد أيًضا في مراقبة مخاطر النزاهة في المشاريع 

 بعد االستثمار.

وسوء السلوك في المشاريع التي إن مكتب كبير مسؤولي االمتثال مسؤول أيًضا عن التحقيق في مزاعم االحتيال والفساد 
يجب على أي شخص، سواء داخل البنك أو خارجه، يشتبه في حدوث احتيال أو  يمولها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

سوف  إلى كبير مسؤولي االمتثال. omcompliance@ebrd.cفساد، تقديم تقرير مكتوب عن طريق البريد اإللكتروني إلى 

وسيتم مراجعة جميع التقارير، بما في  يعالج مكتب كبير مسؤولي االمتثال جميع القضايا التي تم اإلبالغ عنها للمتابعة.

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
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ويجب أن  ويمكن تقديم التقارير بأي لغة من لغات البنك أو الدول التي يعمل بها البنك. ذلك التقارير مجهولة المصدر.
 م المعلومات المقدمة بحسن النية.تتس

 سياسة الوصول إلى المعلومات
تحدد سياسة الوصول إلى المعلومات كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات 

ها حيز والتشاور مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز وعي وفهم أفضل الستراتيجياته وسياساته وعملياته بعد دخول
لمعرفة ما هي المعلومات المتاحة من موقع  سياسة الوصول إلى المعلوماتيرجى زيارة صفحة  .2020يناير  1النفاذ في 

 ار والتنمية.الويب الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعم

)باللغة  نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةيمكن تقديم طلبات محددة للحصول على المعلومات باستخدام 
 اإلنجليزية(.

 (IPAMألية المساءلة المستقلة للمشاريع )
الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف اإلفصاح البيئي أو االجتماعي أو العام مع العميل أو البنك )على سبيل إذا لم تنجح 

المثال، من خالل آلية التظلم على مستوى المشروع أو من خالل المشاركة المباشرة مع إدارة البنك(، فقد يسعى األفراد 
المستقلة للمشاريع التابعة للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والمنظمات إلى معالجة مخاوفهم من خالل آلية المساءلة 

 والتنمية.

تقوم آلية المساءلة المستقلة للمشاريع بشكل مستقل بمراجعة قضايا المشروع التي يُعتقد أنها تسببت )أو من المحتمل أن 
من هذه اآللية هو: دعم الحوار بين أصحاب المصلحة في المشروع لحل قضايا والغرض  تتسبب( في إحداث ضرر.

أو األحكام الخاصة  واالجتماعيةلسياسته البيئية اإلفصاح البيئي واالجتماعي والعام؛ لتحديد ما إذا كان البنك قد امتثل 
الخاصة به؛ وعند االقتضاء، لمعالجة أي حاالت عدم امتثال موجود لهذه  سياسة الوصول إلى المعلوماتبالمشروع في 

 عدم االمتثال في المستقبل من قبل البنك. السياسات، مع منع

النموذج  يرجى زيارة صفحة الويب الخاصة بآلية المساءلة المستقلة للمشاريع للتعرف على كيفية تقديم طلب للمراجعة من خالل 

تتوفر آلية المساءلة المستقلة للمشاريع لمناقشة مخاوفك  .البريد أو الهاتف، أو البريد اإللكتروني، عن طريق السري عبر اإلنترنت

يمكن الحفاظ  .التوجيهو سياسة المساءلة بشأن المشاريع واإلجابة على االستفسارات حول تقديم الطلبات ومعالجتها، والتي تتبع 
 على سرية هويات مقدمي الطلبات عند الطلب.
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