
 بورخيس تونس

  تونس :البلد
 ٤٤٤٤٣ :رقم المشروع

 الصناعات الزراعية :القطاع
 خاصقطاع  خاص/عام

 ب التصنيف البيئي
 ٢٠١٣  )تشرين الثاني( نوفمبر ٢٦ :تاريخ انعقاد مجلس اإلدارة

 موافقة مجلس اإلدارة، وفي انتظار النهائيةمراجعة الاجتياز  :الحالة
صاح عن مستند ملخص تاريخ اإلف

 ٢٠١٢) تشرين األول(أآتوبر   ٢٥ :اإلنجليزية المشروع باللغة

  

 وصف المشروع

إلى الشرآة األسبانية بورخيس القابضة،  مليون يورو ١٥مبلغ منح قرض بيدرس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
وف يوفر القرض س"). المستفيد النهائي("سوف يتم إقراضه بالكامل إلى بورخيس تونس ، )"مجموعة بورخيس("إس إل 

 .تمويًال مستقًرا لإلمداد المتزايد من زيت الزيتون من المزارعين التونسيين مع استهداف أسواق التصدير

 ر المرحلة االنتقاليةيتأث

الشرآة روابط يم تدعومن المتوقع أن يساهم إلى حد آبير في  ،تونسرخيس يسهل القرض توسيع عمليات شرآة بوسوف 
  . بلد المنشأ وسوق التصديراألعمال الرائدة في آل من وإظهار ممارسات بمورديها 

 العميل

، أسبانيا، وهي من الشرآات العالمية الرائدة في زرها الرئيس في ريقيقع م قطاع خاصمجموعة بورخيس هي شرآة 
  .مصدر أسباني لزيت الزيتون المعبأ في زجاجات لمعبأة وأآبرالفواآه والمكسرات المجففة ا

 أغلبيتها بورخيسمجموعة التي تمتلك  ة، إحدى الشرآات التابعتونس بورخيسهو شرآة  القرض المستفيد النهائي من
 ،لمجموعةلالتابعة األخرى  شرآاتإلى ال هوتصدير هوتبريد غير المكرر زيت الزيتونتوريد  يمتخصصة فوهي شرآة 
  .وإيطاليا أسبانيا معظمها في

  التمويل المقدم من البنك

  سنوات ٣مدته مليون يورو قرض متجدد  ١٥يصل إلى 

 تكلفة المشروع

 مليون يورو ٥٠

 األثر البيئي

على أن يتم االستيعاب والتخفيف  ،٢٠٠٨عام  البيئية واالجتماعيةالبنك  طبقا للسياسة" ب"من الفئة  المشروع تم تصنيف
 ةالنظم ذات الصلو إدارة سلسلة التوريدب ةتعلقالم متطلبات األداءمقابل  متقييبإجراء يقوم البنك  .بسرعة آلثار المحتملةمن ا

وإمكانية  الخامالمواد  ةجودمراقبة ومعايير العمل و ،الزيتون مزارع استدامةبالخاصة  عمشروال راعيالتي لدى الشرآة و



 وممارسات الشرآات سياساتو بورخيس مجموعة على ،أوًال البنكالواجبة الخاصة ب العنايةإجراءات ترآز  سوف .التتبع
سيتم  .التونسية في الشرآة التابعة المعايير تلك آيفية تنفيذ على ،اثانًي، وواالجتماعية القضايا البيئية إلدارةالخاصة بها 

 مجلسعرض المشروع على وقبل  العناية الواجبةبمجرد اآتمال إجراءات  ‘مستند ملخص المشروع’ هذا القسم من تحديث
  .البنكإدارة 

 الفني التعاون

 جديوال 

 بيانات االتصال بالشرآة

  مجموعة بورخيس البحر المتوسط
  اإلدارة المالية
  أسبانيا ريز، – ٤٣٢٠٥، ٢٩ آالي فليكس

  +٣٤ ٩٧٧ ٣٠٩ ٠٠٠ :هاتف
  info@borges.es :بريد إلكتروني

  فرص األعمال

 .للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، اتصل بالشرآة

 االستفسارات العامة

  :لالستفسار من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن المشروع فيما عدا المشتريات
  +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧٣٨٠: ، فاآس+٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧١٦٨ :هاتف

 projectenquiries@ebrd.com: بريد إلكتروني

 سياسة المعلومات العامة

آيفية قيام البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية باإلفصاح عن المعلومات والتشاور مع  سياسة المعلومات العامةتوضح 
 نص سياسات المعلومات العامة. يع زيادة الوعي والفهم لسياساته واستراتيجياته وعملياتهالجهات المعنية، وذلك لتشج

 آلية شكاوى المشاريع

راء استعراض مستقل للشكاوى من إلتاحة الفرصة إلج آلية شكاوى المشاريع أنشأ البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
قبل شخص أو أآثر أو منظمات بشأن المشاريع الممولة من قبل البنك والتي قد يزعم أنها تتسبب، أو من المحتمل أن تسبب 

: في العنوان التالي آلية شكاوى المشاريع ويمكن االطالع على النظام الداخلي الذي يحكم. في إحداث ضرر
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  ويمكن االطالع على النسخة باللغة الروسية في العنوان

  http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf: التالي

شهًرا بعد آخر توزيع أموال للبنك األوروبي  ١٢في موعد ال يتجاوز  آلية شكاوى المشاريعيجب تقديم أي شكاوى إلى 
أو  pcm@ebrd.comعلى البريد اإللكتروني  آلية شكاوى المشاريعيمكنك االتصال بمسؤول و. إلعادة اإلعمار والتنمية

مكتب التمثيل الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لديك للحصول على المساعدة إذا آنت غير متأآد بشأن 
 .الفترة التي يجب تقديم الشكوى فيها

 



تغيير  قد يتم. مجلس إدارة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةقبل عرضها على  مستندات ملخص المشروعيتم إنشاء 
على أنها تمثل  مستندات ملخص المشروعال يجوز اعتبار . مستند ملخص المشروعتفاصيل المشروع بعد اإلفصاح عن 

  .السياسة الرسمية للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

ومن . في نفس توقيت إعداد النسخة اإلنجليزيةمستند ملخص المشروع يتم إعداد هذه النسخة العربية من : إخالء المسؤولية
  .ثم فلن يتم تحديثها ما لم يتم تحديث النسخة اإلنجليزية

  

 ٢٠١٢ )تشرين األول(أآتوبر  ٢٥: آخر تحديث


