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برنامج الإقرا�ض الهادف لت�سجيع 

التنمية ال�سديقة للبيئة 

حلول متكاملة لتمويل امل�ساريع 

ال�سديقة للبيئة للأعمال والأفراد
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تنفيذ
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اإدارة الطاقة

اإدارة املوارد الطبيعية امل�ستدامة

حماية البيئة

SUNREF فل�سطني، 
 AFD برنامج التمويل »الأخ�رش« من الوكالة الفرن�سية للتنمية 

خلق الفر�ض للتكامل مع البيئة

م��ن  اإمكان��ات كب��رة للتنمي��ة االقت�صادي��ة. كم��ا يوف��ر ع��دداً  البيئ��ي  يوف��ر التكام��ل 

املناف��ع للأ���رش وال���رشكات، مب��ا يف ذل��ك ال���رشكات ال�صغ��رة واملتو�ص��طة احلج��م وم��زودي 

الطاق��ة، ويعم��ل عل��ى خل��ق وتعزي��ز اأالأ�ص��واق املتخ�ص�ص��ة وخا�ص��ة يف جم��االت:

:SUNREF
 حتفيز البنوك وال�رشكات نحو التنمية اخل�رشاء ومنوذج التنمية امل�ستدامة

تعت��ر تكلف��ة الطاق��ة واأمنه��ا م��ن اأه��م ���رشوط التنمي��ة االأقت�صادي��ة امل�ص��تدامة يف 

م��م م���رشوع SUNREF فل�ص��طني مل�ص��اعدة ال���رشكات واالأف��راد  فل�ص��طني. ولذل��ك، �صُ

يف فل�ص��طني عل��ى اإغتن��ام فر���ض التنمي��ة اخل���رشاء.

البن��وك  لتهيئ��ة   AFD ه��ذا الرنام��ج املبتك��ر ه��و ج��زء م��ن مب��ادرة وا�ص��عة طورته��ا

تكنولوجي��ا  ت�ص��مل  الت��ي  اخلا���ض  القط��اع  اإ�ص��تثمارات  لتموي��ل  واخلا�ص��ة  العام��ة 

الطاق��ة النظيف��ة والطاق��ة امل�ص��تدامة. يه��دف م���رشوع SUNREF فل�ص��طني، اإىل ت�ص��هيل 

واالأف��راد  لل���رشكات  وال�ص��ماح  معقول��ة  باأ�ص��عار  امل�ص��تدامة  الطاق��ة  اإىل  الو�ص��ول 

باحل�ص��ول عل��ى مع��دات عالي��ة اجل��ودة وحتقي��ق توف��ر يف التكالي��ف وزي��ادة الق��درة 

البيئ��ة. عل��ى  احلف��اظ  م��ع  اأك��ر  بكف��اءة  الطاق��ة  اإدارة  خ��لل  م��ن  املناف�ص��ة  عل��ى 

م��ن  فل�ص��طني.  للبيئ��ة »اخل���رشاء« حتدي��ًا كب��رًا يف  ال�صديق��ة  التنمي��ة  ميث��ل متوي��ل 

بال���رشاكة  التح��دي  ه��ذا  مواجه��ة  للتنمي��ة يف  الفرن�ص��ية  الوكال��ة  ت�ص��اهم  جهته��ا، 

 PENRAم��ع بنك��ي فل�ص��طني والقاه��رة عم��ان، �ص��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة، و

االأوروب��ي. واالحت��اد 



 SUNREF فل�سطني، 
اأهـــــــداف البـرنـامــــج

تطوير وتكافل �صوق متويل اال�صتثمارات 
»اخل�رشاء« )كفاءة ا�صتخدام الطاقة، الطاقة املتجددة، 

اخلدمات البيئية(

تعزيز قدرات ال�رشكاء املحليني )ال�رشكات، قطاعات االأعمال املختلفة، وكاالت 
الطاقة امل�صتدامة، الوزارات، امل�صارف ال�رشيكة وغرها(

حت�سني 
اأمن الطاقة

تطوير اأ�صواق را�صخة يف جمال 
الطاقة امل�صتدامة واخلدمات البيئية

ت�سهيل الو�صول 
اإىل التمويل »االأخ�رش« 

لل�رشكات واالأفراد

زيادة القدرة التناف�صية لل�رشكات، 
وخا�صة ال�رشكات ال�صغرة واملتو�صطة، عن 

طريق خف�ض فاتورة الطاقة اخلا�صة بها

دعم تطوير م�صاريع خ�رشاء 
موؤهلة ومبتكرة ومربحة

برنامج SUNREF فل�سطني، يهدف لتحفيز

كافة الأطراف لإ�ستغلل التمويل الأخ�رش
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SUNREF فل�سطني

حتديات الطاقة، 

نافذة من اأجل خلق فر�ض جديدة

ذات  مع��دات  ���رشاء  لل���رشكات  ليتي��ح  خ�صي�ص��ًا  فل�ص��طني   SUNREF برنام��ج  �صم��م 

الق��درة  زي��ادة  به��دف  الطاق��ة  تكالي��ف  وخف���ض  املب��اين  وع��زل  اأف�ص��ل  ج��ودة 

ال���رشكات  فل�ص��طني   SUNREF يدع��م  كم��ا  اخلا���ض.  القط��اع  ل���رشكات  التناف�ص��ية 

الت��ي تق��دم ال�ص��لع واخلدم��ات املتعلق��ة بالطاق��ة واالإدارة البيئي��ة )مب��ا يف ذل��ك اإدارة 

التل��وث(. م��ن  واحل��د  واملي��اه،  النفاي��ات 

قرو�ص��ًا  فل�ص��طني   SUNREF يق��دم  املحلي��ة،  ال���رشيكة  البن��وك  م��ع  بالتع��اون 

امل�ص��اريع  يف  ا�ص��تثماره  هيكل��ة  يف  ي�ص��اعده  كم��ا  اخلا���ض،  للقط��اع  تناف�ص��ية 

االأخ���رش. التموي��ل  فر���ض  م��ن  للإ�ص��تفادة  ملءمت��ه  م��ن  ليتمك��ن  اخل���رشاء 
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ما هو SUNREF فل�سطني؟ 

ي�سمل SUNREF فل�سطني عر�سًا ماليًا فريداً ومبتكراً مع الدعم 

الفني املتكامل:

اعتماد بقيمة 25 مليون يورو يتم تقدميه للبنوك ال�رشيكة يف فل�صطني ب�رشوط جذابة 

)قرو�ض باأ�صعار مي�رشة لفرتات طويلة، وفرتة �صماح(

منحة ا�صتثمارية بقيمة 5 مليون يورو جلعل اال�صتثمارات اخل�رشاء اأكرث جاذبية. 

ميكن للم�صتفيدين النهائيني اال�صتفادة من منحة قيمتها من ٪15 اإىل ٪30 من مبلغ 

القر�ض عند االنتهاء من امل�رشوع

امل�صاعدة الفنية للقطاع اخلا�ض )ال�رشكات واالأفراد( والبنوك من اأجل:

قرو���ض  توف��ر  به��دف  امل��ايل  الدع��م  م�ص��كورًا  االأوروب��ي  االإحت��اد  ق��دم  لق��د 

مقاب��ل.  دون  االأط��راف  لكاف��ة  الفني��ة  امل�ص��اعدة  وتق��دمي  مي���رشة 

يتم تنفيذ SUNREF Palestine بال�رشاكة مع بنك فل�صطني وبنك القاهرة عمان.

كم��ا ت�ص��ارك �ص��لطة الطاق��ة وامل��وارد الطبيعي��ة PENRA ك���رشيك اأ�صا�ص��ي يف تنفي��ذ 

برنام��ج امل�ص��اعدة التقني��ة اإىل جان��ب كونه��ا جه��ة حملي��ة رئي�ص��ية يف جم��ال تعزي��ز 

الطاق��ة املتج��ددة وكف��اءة الطاق��ة.

حتديد فر�ض

 اال�صتثمار يف الطاقة النظيفة 

واخلدمات البيئية

دعم الأعمال التجارية 

يف جميع القطاعات االقت�صادية 

لتطوير م�صاريع خ�رشاء قابلة 

للحياة ومبتكرة ومربحة

م�ساعدة البنوك 

يف حتلي��ل جدوى امل�ص��اريع 

ليًا  ما

تقدمي الدعم الفني

امللئم بح�صب نوع وحجم امل�رشوع:

بالن�سبة للم�رشوعات ال�سغرية )حتى 

200,000 يورو(، هناك جمموعة وا�صعة 
من املعدات التي مت تاأهيلها م�صبقًا من قبل 

 SUNREF �فريق امل�صاعدة التقنية اخلا�ض ب

)»LEME«( واملتاحة يف قاعدة بيانات

بالن�سبة للم�ساريع الأكرب اأو الأكرث 

تعقيداً، يتم تقدمي امل�صاعدة يف كافة 

مراحل امل�رشوع )طلب القر�ض، التقييم 

الفني واملايل، التنفيذ والتحقق(
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SUNREF فل�سطني
 تعزيز القدرة التناف�سية

املكا�سب املالية

تعزيز �سورة ال�رشكة

الو�صول اإىل اأ�صواق جديدة تقّدر 

االهتمام بالبيئة والتنمية امل�صتدامة

حت�صني ال�صورة العامة وامل�صوؤولية 

االجتماعية لل�رشكات

تعزيز القدرة التناف�سية

المتثال للمعايري الدولية

فتح اأ�صواق دولية 

جديدة

اجلاهزية للإمتثال لللوائح امل�صتقبلية يف 

كفاءة الطاقة وحماية البيئة

تخفي�ض 

تكاليف 

الطاقة

حتديث 

ال�رشكات

متويل 

مي�رش

حت�ص��ني 

االإنتاج��ية

امل�صاعدة يف التح�صر 

للم�رشوع دون تكلفة

معدات 

ذات 

جودة 

عالية

منح����ة 

مالي����ة

متويل �رشاء معدات متطورة 

الإنتاج الطاقة املتجددة 

وال�صديقة للبيئة واملعدات 

منخف�صة اإ�صتهلك الطاقة. 

)خف�ض تكاليف الطاقة وتعزيز 

اأمن الطاقة(
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دعم فني بح�سب احلاجة

بالن�صبة 

للم�رشوعات 

املعقدة: اإمكانية 

متويل جزء من 

تكاليف درا�صات 

اجلدوى عند احلاجة

دعم تطوير 

م�صاريع 

خ�رشاء 

قابلة للحياة 

ومبتكرة 

ومربحة

امل�صاعدة 

يف اتخاذ 

قرارات 

اال�صتثمار

امل�صاعدة 

الفنية من 

تقدمي طلب 

القر�ض وحتى 

التنفيذ

توفري قرو�ض مي�رشة ومرنة

من ي�ستطيع ال�ستفادة من

 SUNREF فل�سطني

اأي موؤ�ص�صة اأو فرد اأو اأ�رشة تقوم بتنفيذ م�رشوع للطاقة املتجددة اأو كفاءة الطاقة اأو م�رشوع 

يقلل تاأثر اإ�صتهلك الطاقة على البيئة 1.

1 م�صاريع كفاءة الطاقة للفراد ال ت�صتفيد من املنحة املقدمة من االإحتاد اأالأوروبي

متويل وا�صح 

مع �رشوط 

مي�رشة

�رشعة درا�صة 

الطلبات للم�صاريع 

ال�صغرة

توفر هذا 

الرنامج يف 

البنوك ال�رشيكة

�صهولة 

تقدمي طلب 

القر�ض
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نظام SUNREF املبتكر:

بناء امل�رشوع يف 10 خطوات

تقدمي الطلب واختيار املعدات 

من قائمة املواد واملعدات املوؤهلة 

)LEME(
 املتوفرة على مواقع 

 PENRA 
)www.penra.gov.ps(

وموقع بنك فل�صطني

 )www.bankofpalestine.com( 
وموقع بنك القاهرة عمان 

)www.cab.ps(

123
اإذا كان م�رشوعك اأكرث 

تعقيًدا و/اأو مل تكن 

املعدات مدرجة يف 

قاعدة بيانات املواد 

LEME، فات�صل باخلراء 
 SUNREF التقنيني يف

فل�صطني لتقييم جدواها 

ونتائجها املحتملة على 

امل�صتويني التقني واملايل

- تابع طلبك مع 

البنك ال�رشيك مع 

SUNREF فل�صطني 
ح�صب اإختيارك 

)بنك فل�صطني اأو بنك 

القاهرة عمان(

- يوؤكد البنك موافقته 

االأولية اأو قد يطلب 

معلومات اإ�صافية

توقيع اتفاقية القر�ض 

مع البنك

يتحقق البنك ال�رشيك 

مع SUNREF فل�صطني 

من امللءة املالية 

للم�رشوع

ي�صدر فريق SUNREF فل�صطني 

الفني �ص��هادة التاأهيل مع 

التقرير الفني للم���رشوع، وتقدم 

كلهما اإىل البنك

456

لإغتنام هذه الفر�سة، نقوم بتقدمي الدعم املتكامل للمبادرين بامل�رشوع

توفر SUNREF فل�صطني الدعم للمبادرين بامل�صاريع ل�صمان تنفيذها وا�صتمراريتها بنجاح، 

با�صتخدام �صبكة من ال�رشكاء امللتزمني
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8
دفع منحة اال�صتثمار 

اإذا كان ذلك ممكنا وعند 

التحقق من االأداء البيئي 

والطاقي للم�رشوع

امل�صادقة، �رشف 

القر�ض، وتنفيذ امل�رشوع

يقوم اخلراء الفنيون 

يف SUNREF فل�صطني 

بالدعم املطلوب عند 

تنفيذ امل�رشوع ومراقبته 

ح�صب احلاجة 

مراقبة وتقييم اأثر امل�رشوع 

وحتقيقه للأهداف املرجوة

9
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معلومات اأ�سا�سية:

فل�سطني

القطاعات

الأفراد ال�سناعة

حملت

ال�سوبر ماركت

الفنادق

امل�ست�سفيات 

اخلا�سة
الزراعة

املكاتب

ترحب SUNREF فل�صطني بامل�صتثمرين يف امل�صاريع ال�صديقة للبيئة من جميع اأنحاء 

فل�صطني، مبا يف ذلك قطاع غزة والقد�ض ال�رشقية وال�صفة الغربية.



ما هي امل�ساريع التي يتم متويلها يف اإطار

SUNREF فل�سطني

مل�ساريع كفاءة الطاقة: تخفي�ض اإ�صتهلك الطاقة بن�صبة 20 ٪ على االأقل. يف حالة 

امل�رشوعات اخل�رشاء - ينبغي ا�صتخدام اأف�صل التقنيات املتاحة.

بالن�سبة مل�ساريع الطاقة املتجددة: امل�صاريع اال�صتثمارية التي ت�صتخدم الطاقة املتجددة 

)الطاقة ال�صم�صية، الطاقة احليوية والغاز احليوي، الرياح، الطاقة احلرارية االأر�صية، اإلخ(.

يعطي SUNREF فل�صطني االأولوية للم�صاريع القابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا والتي تواجه �صعوبة 

يف احل�صول على التمويل ب�صبب احلجم اأو نق�ض اخلرة اأو غرها. اال�صتثمارات يف امل�صاريع 

ال�صديقة للبيئة والتي ت�صتهدف حتفيز النمو امل�صتدام واحلد من التاأثر البيئي.

التكلفة اال�صتثمارية الق�صوى: 5 مليني يورو

نظام الطاقة ال�صم�صية الكهرو�صوئية احلرارية

اأنظمة الطاقة ال�صم�صية الكهرو�صوئية

توربينات الرياح

حتويل النفايات اإىل طاقة حيوية وطاقة حيوية حرارية و/اأو توليد الطاقة الكهربائية و/اأو 

احلرارية عن طريق ا�صتخدام م�صدر الغاز احليوي

تركيب �صخانات املياه بالطاقة ال�صم�صية

حمطات الطاقة الكهرومائية �صغرة احلجم

مرافق اإنتاج الطاقة احلرارية اجلوفية

ا�صتبدال اأو حتديث املعدات ذات اال�صتهلك املرتفع للطاقة

التوليد امل�صرتك للحرارة والكهرباء اأو التوليد الثلثي )احلرارة، التريد، الكهرباء(

ا�صتبدال املراجل )اأنظمة مراقبة جودة اأعلى، اأنظمة توفر الطاقة، اإلخ.(

تركيب وحدة ا�صرتداد احلرارة امل�صتنفذة

كفاءة حتديث املباين )العزل احلراري، ا�صتبدال النوافذ، اإلخ.(

تطوير اأنظمة التهوية / اأنظمة التكييف

تنفيذ اأنظمة اإدارة الطاقة اأو اأنظمة اإدارة املباين

ا�صتبدال الرادات القدمية ومعدات �صغط الهواء

حتديث اأنظمة االإ�صاءة وا�صتبدالها باالإنارة املوفرة للطاقة

اأنواع اأخرى من امل�صاريع التي توؤدي اإىل تخفي�ض اإ�صتهلك الطاقة يف املنازل اأو يف 

الن�صاطات ال�صناعة اأو التجارية

م�صاريع مكافحة التلوث

م�صاريع كفاءة املياه

م�صاريع اإدارة النفايات

املوؤ�رشات 

الفنية

املوؤ�رش املايل

اأنواع 

م�ساريع 

الطاقة 

املتجددة 

املوؤهلة

اأنواع 

م�ساريع 

كفاءة 

الطاقة 

املوؤهلة

اأنواع اأخرى 

من امل�ساريع 

املوؤهلة

يجب اأن تتوافق جميع �رشوط القرو�ض مع معايري الإقرا�ض القيا�سية اخلا�سة بالبنك 

ال�رشيك وتلتزم بالت�رشيعات الوطنية.



ملزيد من املعلومات حول �رشوط القر�ض 

وعملية تقدمي الطلب، يرجى االت�صال بنا 

مبا�رشة.

للأمور الفنية

فريق SUNREF فل�سطني
نبيل البرغوثي

الهاتف: 0599299988
sunrefpalestine@econoler.com

البنوك ال�رشيكة:

بنك فل�سطني
شاكر الصفدي

الهاتف: 599856338 972+
ssafadi@bankofpalestine.com

بنك القاهرة عمان
لمى المالكي

الهاتف: 22977123 970+ 
lama.almalki@cab.ps

www.sunref.org

www.sunref.org

تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من اإلتحاد األوروبي. ومضمونه هو المسؤولية الوحيدة لمشروع 
SUNREF للمساعدة الفنية وال يعكس بالضرورة وجهات نظر اإلتحاد األوروبي.

Palestine

CairoAmmanBank


