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آلية تمويل االقتصاد األخضر التابعة لصندوق 
بنك  -المناخ األخضر للمعامالت التجارية مصر

 2الكويت الوطني 
 مصر الموقع:

 51935 رقم المشروع:

 المؤسسات المالية قطاع األعمال:

 خاص نوع اإلشعار:

 2021أبريل )نيسان(  20 الموافقة:تاريخ 

 تمت الموافقة على المشروع الحالة الراهنة للمشروع:

 2021أبريل )نيسان(  23 تاريخ اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع:
إدارة البنك عند تفويض "بالنسبة للمشاريع التي تمت الموافقة عليها من قبل  ( من التوجيه الخاص بالوصول إلى المعلومات:3) 1.4.2وفقا للقسم رقم 

عضو في سلطة الموافقة لها من قبل مجلس اإلدارة، يجب اإلفصاح عن وثيقة ملخص المشروع في بداية فترة اإلشعار بعدم االعتراض ذات الصلة لدولة 
 ( من اتفاقية إنشاء البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية".3) 13البنك وفًقا للمادة 

 وصف المشروع

، في إطار "(("NBKEمليون دوالر أمريكي إلى بنك الكويت الوطني في مصر  25تصل حتى  بقيمةممتاز تقديم قرض 

يصل إلى  ماتمويل ومن المتوقع أن يتم  البرنامج اإلقليمي آللية تمويل االقتصاد األخضر التابعة لصندوق المناخ األخضر.
 مليون دوالر أمريكي من هذا القرض باالشتراك مع صندوق المناخ األخضر بنفس الشروط. 3.75

 أهداف المشروع

لطاقة ل الخاص القطاعمشاريع ( دعم 1سيمكن قرض البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بنك الكويت الوطني من )
الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والتي لها أهمية خاصة في سياق ارتفاع كثافة استخدام الطاقة 

 دعم التقنيات والخدمات عالية األداء التي تدعم االقتصاد األخضر.( 2لالقتصاد المصري، و)

 تأثير المرحلة االنتقالية

 75 درجة التأثير االنتقالي المتوقع:

من خالل توفير التمويل والمساعدة الفنية لبنك الكويت الوطني مصر لتعزيز  ”خضراال“يدعم المشروع سمة االنتقال 

وسيدعم هذا بناء اقتصاد  استثمارات القطاع الخاص في تقنيات التكيف مع تحديات تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
 لتقنيات المناخ.أخضر في مصر من خالل تسهيل اختراق السوق المتسارع 

 بيانات العميل

 بنك الكويت الوطني مصر ش.م.م

ويمتلك حصة سوقية  مليار يورو. 3.6بنك الكويت الوطني مصر هو بنك تجاري تأسس في مصر، بإجمالي أصول تبلغ 
ك ويخضع لسيطرة بن  .2020٪ من األصول والقروض والودائع على التوالي اعتباًرا من عام 1.0٪ و1.4٪ و0.9تبلغ 

اعتباًرا من عام في الكويت ٪ من الحصة السوقية 30والذي يمتلك ٪، أكبر بنك في الكويت، 95الكويت الوطني بنسبة 
2020. 

 ملخص التمويل المقدم من البنك
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من مليون دوالر أمريكي  3.75مليون دوالر أمريكي، من المتوقع أن يتم تمويل ما يصل إلى  25يصل إلى قرض ممتاز 
 صندوق المناخ األخضر.

 تكلفة المشروع اإلجمالية

 يكي.مليون دوالر أمريكي، سيتم توفير القرض بالدوالر األمر 25ما يصل إلى 

 عنصر اإلضافة

يقدم المشروع مزيًجا من التمويل طويل األجل والخبرة الفنية في حزمة تعزز االستثمار المستهدف في الطاقة المستدامة 
 في القطاع الخاص المتنوع للغاية في مصر.

 الملخص البيئي واالجتماعي

في إطار التعامل السابق، فقد أظهر بنك  .2019لعام ( وفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية FIتم تصنيف المشروع من الفئة )

سيُطلب من العميل االستمرار في تطبيق إجراءات إدارة  .9و 4و 2الكويت الوطني مصر امتثاله لمتطلبات األداء أرقام 
بما في المخاطر البيئية واالجتماعية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 

سيتم  .2019ذلك قائمة االستثناءات المحدثة وقائمة اإلحالة الُمقدمة حديثًا والمنبثقة عن السياسة البيئية واالجتماعية لعام 
 متابعة األداء البيئي واالجتماعي لبنك الكويت الوطني من خالل مراجعة التقارير البيئية واالجتماعية السنوية للبنك.

 المنحالتعاون الفني وتمويل 

من المتوقع أن يستفيد بنك الكويت الوطني مصر من دعم موارد المنح المقدمة من الصندوق الخاص لمساهمي البنك 
سيدعم تمويل الجهات المانحة برنامج مساعدة فنية شامل لتقديم دعم التنفيذ لبنك  األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

من المتوقع أن تقدم المنح حوافز استثمارية لبنك  ائج المشاريع المنجزة.الكويت الوطني مصر وعمالئه، والتحقق من نت
 الكويت الوطني مصر وللمقترضين النهائيين.

 بيانات االتصال بالعميل

 كريم كمال
 

Karim.Kamal@NBK.com.eg 

 
9374 2614 202+ 

 
https://www.nbk.com/egypt/ 

 
 خامس، القاهرة الجديدة، القاهرة، مصر.، سيتي سنتر، القطاع األول، التجمع ال155القطعة 

 آخر تحديث لوثيقة ملخص المشروع

 2021أبريل )نيسان(  23

 فهم أثر االنتقال

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

 فرص األعمال

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
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 للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، يرجى االتصال بالعميل.

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

 السياسة البيئية واالجتماعية

ومتطلبات األداء المرتبطة بها الطرق التي ينفذ بها البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية التزامه  واالجتماعيةالسياسة البيئية تُحدد 

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

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

إلعادة اإلعمار والتنمية، باإلضافة إلى ذلك، من عمالئه اإلفصاح عن المعلومات، حسب االقتضاء، عن المخاطر 
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

ير مسؤولي االمتثال في البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية اإلدارة الرشيدة ويضمن تطبيق أعلى يشجع مكتب كب
يتم إجراء فحوصات النزاهة النافية للجهالة على  معايير النزاهة على جميع أنشطة البنك وفقًا ألفضل الممارسات الدولية.

ويعتقد البنك  خاطر نزاهة أو سمعة غير مقبولة تؤثر على البنك.جميع عمالء البنك للتأكد من عدم تضمن المشاريع على م
ويلعب  أن تحديد وحل المشاكل في مراحل الموافقة على تقييم المشروع هو أنجح وسيلة لضمان نزاهة معامالت البنك.

النزاهة في المشاريع مكتب كبير مسؤولي االمتثال دوًرا رئيسيًا في هذه الجهود الوقائية، وتساعد أيًضا في مراقبة مخاطر 
 بعد االستثمار.

إن مكتب كبير مسؤولي االمتثال مسؤول أيًضا عن التحقيق في مزاعم االحتيال والفساد وسوء السلوك في المشاريع التي 
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. compliance@ebrd.comساد، تقديم تقرير مكتوب عن طريق البريد اإللكتروني إلى ف

 وسيتم مراجعة جميع التقارير، بما في يعالج مكتب كبير مسؤولي االمتثال جميع القضايا التي تم اإلبالغ عنها للمتابعة.
ويجب أن  ويمكن تقديم التقارير بأي لغة من لغات البنك أو الدول التي يعمل بها البنك. ذلك التقارير مجهولة المصدر.

 تتسم المعلومات المقدمة بحسن النية.

 سياسة الوصول إلى المعلومات

إلفصاح عن المعلومات تحدد سياسة الوصول إلى المعلومات كيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية با
والتشاور مع أصحاب المصلحة من أجل تعزيز وعي وفهم أفضل الستراتيجياته وسياساته وعملياته بعد دخولها حيز 

لمعرفة ما هي المعلومات المتاحة من موقع  سياسة الوصول إلى المعلوماتيرجى زيارة صفحة  .2020يناير  1النفاذ في 
 الويب الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

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
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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)باللغة  نموذج استفسارات البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةالمعلومات باستخدام  يمكن تقديم طلبات محددة للحصول على
 اإلنجليزية(.

 (IPAMألية المساءلة المستقلة للمشاريع )

و االجتماعي أو العام مع العميل أو البنك )على سبيل إذا لم تنجح الجهود المبذولة لمعالجة مخاوف اإلفصاح البيئي أ
المثال، من خالل آلية التظلم على مستوى المشروع أو من خالل المشاركة المباشرة مع إدارة البنك(، فقد يسعى األفراد 

ة اإلعمار والمنظمات إلى معالجة مخاوفهم من خالل آلية المساءلة المستقلة للمشاريع التابعة للبنك األوروبي إلعاد
 والتنمية.

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

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

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

ديم تقلالطالع على المزيد من المعلومات عن اآللية ومهمتها، أو كيفية  آلية المساءلة المستقلة للمشاريعيرجى زيارة صفحة الويب 

للحصول على اإلرشادات والمزيد من  ipam@ebrd.com، أو االتصال باآللية عن طريق البريد اإلليكتروني طلب للمراجعة

 المعلومات حول اآللية وكيفية تقديم طلب.
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