بُك يظر  -قرع نهًشبريع انظغيرة وانًتوسطت وتًويم انتجبرة
انذونت:
رقى انًشروع:
قطبع األعًبل:
َوع اإلشعبر:
انتظُيف انبيئي
انتبريخ انًحذد الَعابد يجه اإلدارة:
انحبنت انراهُت نهًشروع:
تبريخ اإلفظبح عٍ وثيات يهخض انًشروع ببنهغت اإلَجهيزيت:

يظش
47138
انًؤسسبت انًبنُة
خبص
FI
َ 3ىفًبش (جششٍَ انربٍَ) 7138
اجحبص انًشاجؼة انُهبئُة وقُذ اَحظبس يىافقة انًجهس
 77سبحًبش (أَهىل) 7138

َسخة يحشجًة يٍ وذُقة يهخض انًششوع :انؼشبُة

وطف انًشروع

جىفُش دضية جًىَم جظم إنً  371يهُىٌ دوالس أيشَكٍ نبُك يظش ،ذبٍَ أكبش بُك فٍ يظش يٍ
دُد إجًبنٍ األطىل.
جشحًم انذضية ػهً:
( )3قشع يًحبص َظم إنً  81يهُىٌ دوالس أيشَكٍ إلػبد اإلقشاع نهًشبسَغ انظغُش
وانًحىسطة انخبطة؛
( )7ودذ نحًىَم انحجبس َظم إنً  11يهُىٌ دوالس أيشَكٍ نهضًبَبت وانسهف انُقذَة.

أهذاف انًشروع

سُسبػذ هزا انقشع بُك يظش ػهً جطىَش أَشطة اإلقشاع نهًشبسَغ انظغُش وانًحىسطة وجىسُغ
فشص انذظىل ػهً انحًىَم نهًشبسَغ انظغُش وانًحىسطة انحٍ ال جذظم ػهً خذيبت كبفُة ،وال
سًُب فٍ انًُبطق انىاقؼة خبسز انقبهش .
وسُؼضص دذ جًىَم انحجبس يغ بُك يظش جطىَش جًىَم انحجبس فٍ انًُطقة.

تأثير انًرحهت
االَتابنيت

سُضَذ قشع انًشبسَغ انظغُش وانًحىسطة يٍ جىافش انحًىَم نهًشبسَغ انظغُش وانًحىسطة انخبطة
انحٍ جذسٍ يٍ فشص انذظىل ػهً انحًىَم نهؼذد انًحضاَذ يٍ انًشبسَغ انظغُش وانًحىسطة ،انزٌ
َؼبٍَ يٍ َقض كبُش فٍ انخذيبت.
سُؼضص دذ جًىَم انحجبس انًؼبيالت انحجبسَة وَسبهى فٍ انحًُُة االقحظبدَة نًظش.

انعًيم

بُك يظش
َؼذ بُك يظش ذبٍَ أكبش بُك فٍ يظش يٍ دُد إجًبنٍ األطىل ونه أكبش شبكة فشوع فٍ انبالد.

انتًويم انًاذو يٍ
انبُك

تكهفت انًشروع
اإلجًبنيت

انًهخض انبيئي
واالجتًبعي
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جى جظُُف انًششوع يٍ انفئة (( )FIوفقًب نهسُبسة انبُئُة واالجحًبػُة نهبُك ػبو  .)7134سُُطهب يٍ
بُك يظش أٌ ًَحرم نًحطهببت األداء أسقبو  7و 4و ،9كًب سُُطهب يٍ انؼًُم فٍ إطبس قشوع
انًشبسَغ انظغُش وانًحىسطة أُ يطبق اإلجراءاث اىبيئيت واالجتَبعيت ىيشرمبث واىقروض اىصغيرة
اىخبصت ببىبْل األوروبي إلعبدة اإلعَبر واىتَْيت وتقذيٌ اىتقبرير اىبيئيت واالجتَبعيت اىسْىيت ىيبْل
األوروبي إلعبدة اإلعَبر واىتَْيت.
صفحة  1من 2

انتعبوٌ انفُي

بيبَبث االتظبل
ببنعًيم

في إطبر برّبٍج تَىيو اىتجبرة ،وتَشيًب ٍع اىَسبعذة اىفْيت ىجَيع اىبْىك اىَشبرمت في اىبرّبٍج،
سيتٌ دعٌ حذ تَىيو اىتجبرة بحسٍت تعبوُ فْي ستَُنِ ٍِ اعتَبد أفضو اىََبرسبث ،فضالً عِ ّقو
اىَعرفت واىَهبراث اىالزٍت ىتَىيو اىتجبرة.
هبّي حيَيّ ،بئب أوه ىيَذير اىعبً
hanyhg@banquemisr.com
+72)7( 7932 4848
+ 72 )7( 7939 9223
www.banquemisr.com
 959ش ٍحَذ فريذ وسط اىبيذ ،اىقبهرة

فرص األعًبل

نهحؼشف ػهً فشص األػًبل أو انًشحشَبت ،جىاطم يغ انؼًُم.
ببنُسبة نهًشبسَغ انًًهىكة نهذونةَ ،شجً صَبس يىقغ انىَب انخبص ببنًشحشَبت نهبُك األوسوبٍ
إلػبد اإلػًبس وانحًُُة :انهبجف+44 8117 4894:
انبشَذ اإلنكحشوٍَprocurement@ebrd.com :

االستفسبراث انعبيت

نالسحفسبس ػٍ يشبسَغ انبُك األوسوبٍ إلػبد اإلػًبس وانحًُُة فًُب ػذا انًشحشَبت:
انهبجف+44 71 8117 8347 :
انبشَذ اإلنكحشوٍَprojectenquiries@ebrd.com :

سيبست انًعهويبث
انعبيت

جىضخ ’سُبسة انًؼهىيبت انؼبية‘ كُفُة إفظبح انبُك األوسوبٍ إلػبد اإلػًبس وانحًُُة ػٍ
انًؼهىيبت وانحشبوس يغ انجهبت انًؼُُة ،ورنك نحشجُغ صَبد انىػٍ وانفهى نسُبسبجه واسحشاجُجُبجه
وػًهُبجه.
َض سُبسبت انًؼهىيبت انؼبية.

آنيت شكبوى
انًشبريع

إٌ ’آنُة شكبوي انًشبسَغ‘ هٍ آنُة انًسبئهة نذي انبُك األوسوبٍ إلػبد اإلػًبس وانحًُُة .فهٍ جحُخ
فشطة إجشاء يشاجؼة يسحقهة نهشكبوي انًقذية يٍ األفشاد وانًُظًبت بشؤٌ انًشبسَغ انحٍ ًَىنهب
انبُك وانحٍ قذ َضػى أَهب جسببث ،أو يٍ انًذحًم أٌ جحسبب فٍ إدذاخ ضشس بُئٍ و/أو اجحًبػٍ.
َشجً صَبس انظفذة انخبطة ’بآنُة شكبوي انًشبسَغ‘ نالطالع ػهً انًؼهىيبت انخبطة بكُفُة جقذَى
شكىي .كًب َىجذ يسؤول آنُة شكبوي انًشبسَغ ( )pcm@ebrd.comنإلجببة ػهً أٌ أسئهة قذ
جكىٌ نذَكى بشؤٌ جقذَى شكىي ويؼبَُش جسجُم انشكىي ويذي أههُحهب ،وفقًب نقىاػذ إجشاءات آنُة
شكبوي انًشبسَغ.
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