تقرير انجازات صندوق حماية البيئة
لدعم المشروعات صديقة البيئة بالتعاون مع مكتب االلتزام البيئي
والبنك االهلي المصري
عن الفترة  3102حتى 3102
في فبراير  5002قام صندوق حماية البيئة بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من "مكتب
االلتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصري" و "البنك االهلي المصري"
لدعم االستثمار في المجاالت البيئية من خالل توفير آليات لدعم المشروعات البيئية
باإلضافة الي قيام مكتب االلتزام البيئي والتنمية المستدامة بتقديم خدمات استشارية
للقطاعات الصناعية المختلفة في مجاالت التوافق البيئي و نظم اإلدارة البيئية و ترشيد
الطاقة في الصناعة وقيام صندوق حماية البيئة بتمويل هذه الخدمات البيئية عن طريق
القروض الميسرة منخفضة التكاليف  ،وقد تم تجديد البروتوكول في فبراير .5002
من خالل هذا البروتوكول يقوم صندوق حماية البيئة بمنح قروض ميسرة منخفضة
التكاليف لتمويل شراء معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد
الطاقة واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7
مليون جنية مصري تسدد على أقساط سنوية لمدة تتراوح من سنة حتي خمس سنوات
بمصروفات إدارية  %5.2عن طريق البنك األهلي المصري أو البنوك المشاركة مع اعطاء
فترة سنة سماح قبل بداية تسديد االقساط.
ويعتمد الحصول على الدعم المالي الذى يقدمه الصندوق على ضرورة توافر شروط عامة
بالمشروع تتمثل في اآلتي-:
 ان تكون المنشأة تتبع القطاع الخاص.
 حجم المنشأة الصناعية صغيرة أو متوسطة.
 ان تكون المنشأة عضو باتحاد الصناعات المصرية.
 ان تكون المنشأة تتبع احد القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية ،المعدنية،
الغذائية ،النسيجية ،الكيماوية ،دباغة الجلود ،األخشاب ومنتجاتها ،مواد البناء،

الحبوب ومنتجاتها ،األدوية ومستحضرات التجميل ،الطباعة والتغليف ،المالبس الجاهزة
والمفروشات المنزلية.)... ،
 أن تكون المنشأة الصناعية جديرة ائتمانيا.
 يتم التقدم للحصول على الدعم من خالل قيام مالك المنشأة أو اإلدارة العليا للمنشأة
بالتقدم الى صندوق حماية البيئة أو التقدم مباشرة إلى مكتب االلتزام البيئي للحصول
على القرض الميسر على االستمارة الخاصة بذلك.
 قيمة القرض ال تشمل تكلفة الدراسات الفنية.
الهيكل التمويلي للمشروع و قيمة التسهيالت االئتمانية يكون على النحو التالي:
التكلفة االستثمارية للمشروع
اقل من  200الف جم

اكثر من  200ألف ج.م و حتى  5مليون ج.م
أكثر من  5مليون ج.م و حتى  2مليون ج.م

أكثر من  2مليون ج.م و حتى  00مليون ج.م

مساهمة

مساهمة صندوق

المصنع الذاتية

حماية البيئة
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%00
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وخالل الفترة من عام  5005حتى عام  5007قام صندوق حماية البيئة بتقديم الدعم
المالي للعديد من المشروعات في القطاعات الصناعية المختلفة.

القطاع

عدد

نسبة مساهمة الصندوق من

المشروعات

اجمالي تكلفة المشروع

الصناعات الهندسية

59

72%

الصناعات الهندسية والمعدنية

8

70%

الصناعات الكيماوية

45

70%

الصناعات النسيجية

31

63%

صناعة مواد البناء

12

67%

الصناعات الغذائية

38

60%

صناعة الدباغة

6

74%

الحبوب ونتجاتها

4

69%

صناعات الطباعة والتغليف

13

71%

الصناعات الدوائية

6

44%

صناعة االخشاب واالثاث

4

72%

االجمالي عدد المشروعات

226

66%

استمارة طلب االستفادة من القروض الميسرة من صندوق حماية البيئة بالتعاون مع مكتب
االلتزام البيئي
أسم المنشأة.............................................................................:
أسم صاحب المنشأة....................................................................:
النشاط الرئيسي للمنشأة.................................................................:
النشاط الفرعي للمنشأة..................................................................:
تاريخ تأسيس المنشأة ....................:تاريخ بدء العمل بالمنشأة......................:
عنوان المركز الرئيسي للمنشأة...........................................................:
أسم الشخص المسئول عن المتابعة مع مكتب االلتزام البيئي..............................:
وظيفته..................:رقم التليفون............:رقم الفاكس...........الموبايل.........:
البريد االلكتروني.....................................:الموقع االلكتروني.................:
أسم الشخص المسئول عن المتابعة مع البنك األهلي المصري............................:
وظيفته..................:رقم التليفون............:رقم الفاكس...........الموبايل.........:
البريد االلكتروني.....................................:الموقع االلكتروني.................:
إجمالي عدد العاملين :ذكور (

)  -إناث (

)

المتغير  /الموسمي:

المستندات المطلوبة للحصول على القرض:
 استمارة طلب القرض.
 خطاب من إدارة الغرفة بالموافقة على إدراج الشركة موضحاً به رقم العضوية وحالة
االنتظام في سداد االشتراك.
 صورة من البطاقة الضريبية.
 صورة من السجل التجاري.

