مقدم من خالل:

يتم توفير المساعدة التقنية مجان ًا للعمالء بفضل المنحة المقدمة من صندوق
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ( )EBRDالخاص بالمساهمين (( )SSFتقدم
المدعم فني ًا” فقط).
منحة المساعدة التقنية لنظام “المشروع ُ
برنامج “إيجيبتسف” أيضا مُدعم من الحساب المتعدد المانحين لدول جنوب وشرق
البحر المتوسط  .ويدعم هذا الحساب ك ً
ال من السويد ،والصين ،والمملكة المتحدة،
والنرويج ،وإيطاليا ،وأستراليا ،وألمانيا ،وتايبيه ،وفرنسا ،وفنلندا ،وهولندا.

البنك الشريك في المشروع:

ما هي الحاجة إلى الطاقة المستدامة في مصر
اآلن؟
يمكن لتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة مساعدتك
على تقليل تكلفة تشغيل أعمالك ومشروعاتك .وسوف يساعدك
البرنامج المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة "إيجيبتسف"
على:
تقليل المخاطر الناتجة عن نقص الطاقة وانقطاع التيار
الكهربائي
التحكم في الزيادة المتوقعة لتكاليف التشغيل ،خاصة مع
خطط الدولة رفع الدعم على أسعار الطاقة تدريجيًا في
غضون السنوات الخمس المقبلة
االستفادة من التشجيع المتزايد من الدولة ،وتنامي الوعي
العام ،وزيادة استثمارات الطاقة المستدامة في مصر.

ما هو “إيجيبتسف”؟
البرنامج المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة
“إيجيبتسف” هو برنامج تمويل جديد مخصص الستثمارات
القطاع الخاص في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة في مصر .تم تطوير البرنامج من قبل البنك
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ( )EBRDوهو متاح للعمالء
في مصر من خالل البنك األهلي المصري .يتيح برنامج
“إيجيبتسف” وصو ً
ال أسرع إلى حلول الطاقة المستدامة
في مصر ،مما يساهم في تحقيق أمن الطاقة ،وخلق فرص
عمل جديدة ،والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري.
يوفر برنامج “إيجيبتسف” حزمة تمويلية متميزة ،تتضمن
قروضًا تجارية تتمتع بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات،
باإلضافة إلى تقديم مساعدات تقنية مجانية ،وتقديم منحة
مالية كحافز لالستثمار يعتمد معدلها على شروط القرض
والمشروع.

يتم توفير المساعدة التقنية مجانًا للعمالء من خالل المنحة المقدمة من صندوق البنك األوروبي إلعادة
اإلعمار والتنمية ( )EBRDالخاص بالمساهمين (( )SSFملحوظة :تقدم المساعدة التقنية للمشروعات الممولة
بنظام “المشروع المدعم فنيًا” فقط).
برنامج “إيجيبتسف” أيضا ُمدعم من الحساب المتعدد المانحين لدول جنوب وشرق البحر المتوسط .ويدعم
هذا الحساب ك ً
ال من السويد ،والصين ،والمملكة المتحدة ،والنرويج ،وإيطاليا ،وأستراليا ،وألمانيا ،وتايبيه،
وفرنسا ،وفنلندا ،وهولندا.

بم يتميز برنامج "إيجيبتسف" عن نظم التمويل
أو القروض التجارية األخرى الموجودة في السوق
المصري؟
يوفر برنامج "إيجيبتسف" للشركات ورواد األعمال والمستثمرين في
مصر ،حزمة من المزايا التي تجعل منه نظامًا تمويليًا متخصصًا
ورائدًا في مصر .وتشمل هذه المزايا:
قرضًا تجاريًا بشروط متميزة.
مساعدة تقنية مجانية (تتوقف على نوع القرض وشروط
المشروع).
منحة مالية كحافز لالستثمار (للمشروعات التي تستوفي
الشروط والمعايير الصالحية).
خيارات لإلقراض بالعملة المحلية أو العمالت األجنبية.
عدم تقاضي أية عموالت مصرفية على القروض.
عملية تقديم طلبات سريعة :من خالل القوائم المعتمدة
الخاصة بالمعدات ،والخامات والموردين ومقدمي خدمات
التركيب (.)LEMI-LESI
سابقة النجاح والخبرة :تم تنفيذ برامج تمويل مشروعات الطاقة
المستدامة ( )SEFFبالفعل من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار
والتنمية ( )EBRDفي  20دولة على مدار السنوات ال  15الماضية،
بمشاركة أكثر من  100مؤسسة مالية عالمية ،وباستثمارات تزيد
عن  2مليار يورو.
الدعم من بنوك قوية :البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
( )EBRDوالبنك األهلي المصري.

من يمكنه التقدم بطلب للحصول على قرض
من برنامج “إيجيبتسف”؟
يمكن التقدم بطلب للحصول على قرض من برنامج “إيجيبتسف”
من قبل مستثمري القطاع الخاص الذين يتمتعون بوضع قانوني،
أو الشركات التي تستثمر في مجال كفاءة الطاقة و/أو مشروعات
الطاقة المتجددة في مصر ،ويشمل هذا رواد األعمال من األفراد
والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم .يغطي برنامج
“إيجيبتسف” العديد من القطاعات بما في ذلك المشروعات
الصناعية ،والزراعية ،ومشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
في المباني التجارية واإلدارية ،فض ً
ال عن موردي ومصنعي ومقدمي
خدمات التركيب لمعدات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
يمكنك معرفة المزيد عن المعايير والشروط الخاصة بالمستثمر
والمشروعات ،والتي يجب توافرها في كل نوع من أنواع القروض،
من خالل زيارة.www.egyptseff.org :

ما هي األنواع المتاحة للمشروعات والقروض ؟

مشروع اإلقراض السريع
(بحد أقصى  300,000دوالر أمريكي)
"مشروع اإلقراض السريع" ،أو مشروع القوائم المعتمدة للمعدات،
والخامات والموردين ومقدمي خدمات التركيب ( ،)LEMI-LESIهو
مصمم للشركات التي تخطط لالستثمار في معدات كفاءة الطاقة
و/أو معدات الطاقة المتجددة ،إما كاستبدال معدات قديمة أو
تركيب معدات جديدة .هذا النوع من القروض يتميز بسرعة عملية
التقديم والمراجعة لطلبات القروض والموافقة عليها.
معلومات ومزايا رئيسية
الحد األقصى
للقرض

بحد أقصى  %100من تكلفة االستثمار المستوفي
للشروط ،أو  300,000دوالر أمريكي ،أيهما أقل (ال
يشمل ذلك الضرائب والرسوم الجمركية)

عملة القرض

الجنيه المصري ،أو الدوالر األمريكي ،أو اليورو.

سعر الفائدة

" +%3معدل االقراض" الخاص بالجنيه المصري للبنك
المركزي المصري ،بحد أدنى %12؛ و  %4زائدًا معدل "6
 "months Liborالخاص بالدوالر األمريكي؛ و %4زائدًا "6
*
 "months Euriborالخاص باليورو.

فترة االسترداد

بحد أقصى  5سنوات (ويشمل ذلك فترة سماح بحد
أقصى سنة واحدة).

العمولة

ال توجد عمولة.

منحة حافز
االستثمار

 %10من تكلفة االستثمار أو حجم القرض المنصرف،
أيهما أقل.

*سعر الفائدة يحتمل التغيير طبقًا للبنك األهلي المصري.

يمكنك معرفة المزيد عن المعايير والشروط الواجب توافرها الخاصة
بـ"مشروع اإلقراض السريع" من خالل زيارة .www.egyptseff.org

المشروع المدعم فنيًا (بحد أقصى  5ماليين دوالر أمريكي)
المدعم فنيًا” من أجل المشروعات
تم تصميم قرض “المشروع ُ
التي ال تستوفي استثماراتها شروط “مشروع االقتراض السريع” ،أو
المدعم فنيًا” المشروعات
( .)LEMI-LESIيناسب قرض “المشروع ُ
األكبر حجمًا واألكثر تعقيدًا في مجاالت كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة .يقدم هذا القرض حزمة من المزايا تتضمن منحة
مالية كحافز لالستثمار ومساعدة تقنية مجانية .تفيد المساعدة
التقنية العمالء في تحديد وتطوير استثماراتهم في مجال الطاقة
المستدامة ،وتشمل أيضًا المساعدة في إعداد طلبات القروض
الخاصة ببرنامج “إيجيبتسف” عند الحاجة.
معلومات ومزايا رئيسية
الحد األقصى
للقرض

بحد أقصى  %100من تكلفة االستثمار المستوفي
للشروط ،أو  5ماليين دوالر أمريكي ،أيهما أقل (ال يشمل
ذلك الضرائب والرسوم الجمركية) ،وذلك للمشروعات التي
تبلغ تكلفتها  10ماليين دوالر أمريكي بحد أقصى.

عملة القرض

الجنيه المصري ،أو الدوالر األمريكي ،أو اليورو.

سعر الفائدة

" +%3معدل اإلقراض" الخاص بالجنيه المصري للبنك
المركزي المصري ،بحد أدنى %12؛ و  %4زائداً "6
 "months Liborالخاص بالدوالر األمريكي؛ و  %4زائدًا "6
*
 " months Euriborالخاص باليورو.

فترة االسترداد

بحد أقصى  5سنوات (ويشمل ذلك فترة سماح بحد
أقصى سنة واحدة)

العمولة

ال توجد عمولة.

منحة حافز
االستثمار

 %10أو  %15من تكلفة االستثمار أو حجم القرض
المنصرف ،أيهما أقل (تعتمد نسبة المنحة على
العناصر التقنية للمشروع).

موجودة :تشمل المساعدة التقنية تقديم الطلبات
المساعدة
التقنية المجانية وإعداد الوثائق.
*سعر الفائدة يحتمل التغيير طبقًا للبنك األهلي المصري.

يمكنك معرفة المزيد عن المعايير والشروط الواجب توافرها الخاصة
بـ”المشروع المدعم فنيًا” من خالل زيارة .www.egyptseff.org

كيف أتقدم بطلب اإلقراض ؟

المورِد (بحد أقصى مليون دوالر أمريكي)
قرض
َ
يقدم برنامج “إيجيبتسف” قرضًا مخصصًا لموردي ومقدمي
خدمات التركيب ومصنعي معدات وتقنيات كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة .ويشمل “قرض الموَ ِرد“ المشروعات الفردية والشركات
الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع أو توزيع أو توريد أو تركيب
المعدات والخامات والتقنيات الالزمة لتنفيذ استثمارات كفاءة
استخدام الطاقة و  /أو الطاقة المتجددة.

معلومات ومزايا رئيسية
الحد األقصى
للقرض

بحد أقصى  %100من حجم تكلفة االستثمار
المستوفي للشروط ،أو مليون دوالر أمريكي ،أيهما
أقل (ال يشمل ذلك الضرائب والرسوم الجمركية).

عملة القرض

الجنيه المصري ،او الدوالر األمريكي ،أو اليورو.

سعر الفائدة

" +%3معدل اإلقراض" الخاص بالجنيه المصري للبنك
المركزي المصري ،بحد أدنى %12؛ و  %4زائدًا "6
 "months Liborالخاص بالدوالر األمريكي؛ و  %4زائدًا
*
" "months Euribor 6الخاص باليورو.

فترة االسترداد

بحد أقصى  5سنوات (ويشمل ذلك فترة سماح بحد
أقصى سنة واحدة).

العمولة

ال توجد عمولة.

منحة حافز
االستثمار

ال يوجد.

المساعدة
التقنية المجانية

ال يوجد.

*سعر الفائدة يحتمل التغيير طبقًا للبنك األهلي المصري.

يمكنك معرفة المزيد عن المعايير والشروط الواجب توافرها الخاصة
بـ"قرض المورد" من خالل زيارة .www.egyptseff.org

فقط ،اتبع هذه الخطوات البسيطة:
1.1تعرف أكثر على أنواع القروض المتاحة في برنامج "إيجيبتسف"،
وذلك لمعرفة ما إذا كان مشروعك مستوفيًا لشروط مشروع
المدعم فنيًا" أو "قرض الموَ ِرد".
“اإلقراض السريع" ،أو "المشروع ُ
جميع المعلومات عن أنواع القروض والمشروعات متاحة على
موقع البرنامج  ، www.egyptseff.orgوأيضًا من خالل زيارة أقرب
فرع من فروع البنك األهلي المصري.
2.2تحقق من المعايير والشروط المطلوبة ،ودورة عمل المشروع
الخاصة بنوع القرض المناسب الستثمارك.
3.3تواصل مع أقرب فرع من فروع البنك األهلي المصري أو من
خالل موقع البرنامج  ،www.egyptseff.orgإذا كنت بحاجة إلى
مساعدة في إعداد طلب القرض.
حمل وامأل وقدم استمارة الطلب إلى البنك األهلي المصري
ّ 4.4
من خالل موقع البرنامج  www.egyptseff.orgأو من خالل زيارة
أقرب فرع من فروع البنك األهلي المصري.
لمعرفة المزيد عن دورة المشروع لكل نوع من انواع القروض ،قم
بزيارة .www.egyptseff.org

استشاري المشروع:

البرنامج المصري لتمويل مشروعات الطاقة المستدامة (إيجيبتسف)
مبني المحطات المائية (الدور الثامن)
مربع  -11قطعة  ،15عمارات ميلسا
أرض الجولف ،القاهرة ،مصر.
هاتف - +20 2 2417 4857 :فاكس+20 2 2415 4661 :
www.egyptseff.org - info@egyptseff.org
@EgyptSEFF

