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 البنية لتمويل الضمانات وآاالتو التنمية بنوك خدمات عن نبذة
  التحتية

  المعايير الرئيسية للحصول على قروض وضمانات بنوك التنمية 

 المعايير التحليلية

 " ال/نعم"  طريقةلى وغالبًا ما تصاغ عإختصاصاتها التي تتوافق مع مشاريع العن على أعلى مستوى تبحث بنوك التنمية وهيئات الضمانات 
  .تضمن مناسبتها للبنك أو الوآالةوإنما وال تأخذ بعين األعتبار مزايا المشروع الفردية  " واصل/قف" أو 

  :ط التاليةابشكل عام تشمل هذه المعايير التحليلية النق

 آالةمسؤولية البنك أو الوالمشروع في منطقة موقع عضوية دولة المشروع في البنك أو الوآالة، أو  ·

 ؟ هل يعرض البنك هذه الخدمات –شكل التمويل أو الضمان أو الدعم المطلوب  ·

 وقت ومدة التمويل والضمان ·

 توحيد/تجميع –محلي /متعدد الجنسيات –ال ربح /خاص، ربح/عام –ملف البلد والبادئ  ·

 مناسبة المشروع ألهداف البنك أو الوآالة ·

 من يستفيد من المشروع؟ ·

 حددة في المشروعالضرورة العاجلة المت ·

 )قطاع فردي/قطاع(المشروع نوع  ·

 حجم المشروع ·

  المشروع سالمةمعايير 

  سدادهل سيكون المشروع قادر على . المشروعسالمة تقييم أعاله يتم المرور إلى مرحلة المعايير األساسية  يلبي المشروعآان إذا 
  شروط وقواعد البنك أو الوآالة؟يتفق مع   وجدول زمنيبشكل  نشوديحقق الغرض الم؟ وهل سيستطيع المشروع أن المقرضين والمستثمرين

  :المعايير الرئيسية هي التالية

 هيكل المشروع ·

 للتمويل والتأمين والدعممختلفة مصادر  ·

 فريق المشروعجودة  ·

 الجدوى التقنية والتنفيذية ·

 هل الحصول على التصريحات واإليجازات للمشروع ممكنة؟ ·

 ق الهندسيةخطط عمل البناء والوثائ ·
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 وليةتوفر التجهيزات والعمال والطاقة والمواد األ ·

 خطط التنفيذ والمراقبة ·

 خطط وتدابير األمن ·

 مماثلةوضع معايير للمقارنة مع مشاريع  ·

 الجدوى اإلقتصادية ·

 شروع أو العملمالخطة  ·

 تحليل السوق ·

 السوقتوقعات  ·

 التمويل، العوائد، الترآيز على التدفق النقدي/تقييم التكاليف، اإليراد ·

 القيود على العملة/مالال حرآة رأس ·

 مماثلةوضع معايير للمقارنة مع مشاريع  ·

 ةالعام مصلحةمساهمة المشروع لل ·

 اوإقليمي اوطنيإجتماعيا، التأثير اإليجابي  ·

 عات أخرىموعدم التأثير السلبي على مج ·

 )عات األخرىمولصالح للقطاعات والمج( آثار مضخمة ·

 الفسادمكافحة لتدابير  ·

 المشروع بالنسبة لجميع المناطق التي يشملهاتحديد وتخفيف المخاطر  ·

 أو امكانيات أخرى لتحقيق المشروع؟ أفضل هل هناك امكانيات –البدائل  ·

  االجتماعيةالبيئية و المعايير

تغطية القرض والضمان تفضل بنوك التنمية ووآاالت الضمانات المشاريع االجتماعية آاعتبارات ل ة ويالبيئللقضايا  نظرًا لألهمية المتزايدة
  :التي تأخذ بعين األعتبارالنقط التالية

 بيئيالجتماعي وإلا ختاللالحد األدنى من اإل ·

 ذات الصلة المطابقة للقوانين الدولية ·

 المتوقعة آثار من أي تخفيفال ·

 ةواالجتماعي ةالبيئيبالقضايا  المتعلقةأو التكنولوجيا /والفضلى استخدام الممارسات  ·

 ، خاصة خالل مرحلة تنفيذ المشروعأصحاب المصلحةمشارآة  ·


