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قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
  الصغر للبنك الوطني

 غزةقطاع الضفة الغربية و الدولة:

 49594 :رقم المشروع

 المؤسسات المالية :األعمال قطاع

 خاص نوع اإلشعار:

 FI التصنيف البيئي

  2018( يوليو )تموز 18 :نعااد جلس  اإلدار المحدد التاريخ ال

 فكرة المشروع مراجعة تمت  :الراهنة لسمشروع الحالة

جسخص المشروع  وثياةتاريخ اإلفصاح عن 

 :بالسغة اإلنلسيزية

 2018( حزيران)يونيو  13

 

 نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع: العربية

 بنك أكبر ثالث الوطني، البنك إلى أمريكي دوالر ماليين 6 إلى تصل تمويل حزمة قديمت وصف المشروع

 .غزةقطاع و الغربية الضفة في محلي

 :من الحزمة ستتكون

للمشاريع  إلقراضاعادة اإل أمريكي دوالر ماليين 5 إلى تصل بقيمةممتاز  قرض (1)

 . الغربية الضفة فيومتناهية الصغر الخاصة  والمتوسطة الصغيرة

 .النقدية والسلف للضمانات أمريكي دوالر مليون إلى يصل تجاري تمويل حد (2)

 المالي القطاع تطوير وداعم الغربية، الضفة في الخاص القطاع توسيع في المساهمة أهداف المشروع

 .الفلسطيني

تأثير المرحسة 

 االنتاالية

 إلى سعىيو. التنافسية سمات وداعم الماليين الوسطاء اعمل إطار أهداف في المشروع يساهم

 في والمساهمةومتناهية الصغر  والمتوسطة الصغيرة المشاريع لقطاع التمويل إتاحة زيادة

 والتسويق والعمليات المنتجات في االبتكار طريق اعن المالية للمؤسسات التنافسية القدرة

 .الصغر ومتناهية المتوسطةو الصغيرة المشاريع بإقراض الصلة واالستراتيجية ذات

 الضفة في االقتصادية التنمية في واإلسهام التجارة تعزيز إلى للتمويل التجاري الحد سيؤدي

 .غزة وقطاع الغربية

 الوطني البنك العميل

 شبكة خالل من يعمل غزةقطاع و الغربية الضفة في محلي بنك أكبر ثالث هو الوطني البنك

 في مدرج البنك. الشرقية القدس في واحد فرع ذلك في بما الغربية الضفة في افراع   17تضم 

 .المالية لألوراق فلسطين سوق

التمويل المادم جن 

 البنك

التابع للبنك  االستئماني غزةالضفة الغربية وقطاع  صندوق من المشروع تمويل يأتي سوف

  .األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية
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 تكسفة المشروع

 اإلجمالية

 مليون دوالر 5بقيمة:  قرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 بقيمة: مليون دوالر تجاري تمويل حد

المسخص البيئي 

 واالجتماعي

 

 تتماشى. 2014( وفقًا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام FIتم تصنيف المشروع من الفئة )

 (9رقم ) األداءطلب م مع 2015 لعامالفحص والمتابعة البيئية للبنك الوطني  إجراءات
 تصنيف ويعتبر. (4)و (2ي األداء رقم )طلبم مع البشرية الموارد إلدارة ممارساته وتتماشى

البيئية واالجتماعية  خاطرمنخفضة الم البنك قروض بحافظة الخاص الصناعة قطاع
 إجراءات وتنفيذ ،بمتطلبات األداء االلتزام في االستمرارالبنك الوطني  من سيطلب. بطبيعتها

الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار  للشركاتالبيئية واالجتماعية  المخاطر إدارة
بيئية  تقارير وتقديمومتناهية الصغر  والمتوسطة الصغيرةالمشاريع  وقروض ،والتنمية

 .االستدامة مؤشر خالل من البنك إلى سنويةواجتماعية 

 التعاون الفني
لمشاريع ا لتمويل المخصص الفنية المساعدة دعم من الوطني البنك يستفيد أن المتوقع من

 ونقل الممارسات أفضل تبني إلى باإلضافة المحلية ومتناهية الصغر والمتوسطة الصغيرة
 .التجارة لتمويل الالزمة والمهارات المعرفة

بيانات االتصال 

 بالعميل

 عويس عالء
aewies@tnb.ps 

6090 294 2 970+ 
6118 294 2 970 + 

www.tnb.ps/en 
 فلسطين هللا، رام ،700 ب.ص الماصيون،

 للتعرف اعلى فرص األاعمال أو المشتريات، تواصل مع العميل. فرص األعمال

بالمشتريات للبنك بالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص 

 + 44 7338 6794: الهاتف:األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية

 procurement@ebrd.comالبريد اإللكتروني: 

 :ع البنك األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية فيما اعدا المشترياتيرالالستفسار اعن مش االستفسارات العاجة

 +44 20 7338 7168الهاتف: 

 projectenquiries@ebrd.comالبريد اإللكتروني: 

سياسة المعسوجات 

 العاجة

البنك األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية اعن  إفصاحكيفية ‘ المعلومات العامة سياسة’توضح 

المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الواعي والفهم لسياساته 

 واستراتيجياته واعملياته.

 .المعلومات العامة نص سياسات

 .البنك األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنميةهي آلية المسائلة لدى  ’شكاوى المشاريع آلية’إن  آلية شكاوى المشاريع

منظمات بشأن األفراد والح فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من تيتفهي 

البنك والتي قد يزاعم أنها تسببت، أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث  التي يمولهاالمشاريع 

 . بيئي و/أو اجتمااعي ضرر

الخاصة  معلوماتال اعلىلالطالع  ‘لية شكاوى المشاريعبآ’الخاصة  صفحةال زيارة يرجى

 لإلجابة( pcm@ebrd.com)كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع . شكوى تقديم كيفيةب

 اوفق   ،تهاأهليمدى والشكوى  تسجيل ومعايير شكوى تقديم بشأن لديكم تكون قد أسئلة أي اعلى
 .لقوااعد إجراءات آلية شكاوى المشاريع
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