إطار الوسطاء الماليين– قرض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر
انًىقغ:
رقى انًشروع:
قطبع األػًبل:
َىع اإلشؼبر:
انتظُيف انبيئي
التبريخ انًحذد الَؼقبد يجهس اإلدارة:
انحبنت انراهُت نهًشروع:
تبريخ اإلفظبح ػٍ وثيقت يهخض انًشروع
ببنهغت اإلَجهيزيت:

حىَس
49987
االئخًبٌ غُش انًظشفٍ (انًؤسسبث غُش انًظشفُت)
خبص
FI
َ 28ىفًبش (حششٍَ انثبٍَ) 2018
قيذ االستكشبف ،في اَتظبرانًراجؼت انُهبئيت
 23أكخىبش (حششٍَ األول) 2018

َسخت يخشجًت يٍ وثُقت يهخض انًششوع :انؼشبُت

وطف انًشروع

حقذَى قشع بًبهغ  5يهُىٌ َىسو ببنذَُبس انخىَسٍ إنً أَذا نهخًىَم ،ششكت يسبهًت (أَذا).

أهذاف انًشروع

سُخى اسخخذاو انقشع فٍ إػبدة اإلقشاع نهًشبسَغ انظغُشة وانًخىسطت ويخُبهُت انظغش فٍ
حىَس.

تأثير انًرحهت
االَتقبنيت

سُضَذ قشع انبُك األوسوبٍ إلػبدة اإلػًبس وانخًُُت يٍ إحبدت انخًىَم نهًشبسَغ انظغُشة
وانًخىسطت ويخُبهُت انظغش فٍ حىَس ،يًب َخُخ صَبدة فشص انذظىل ػهً انخًىَم نهزا
انقطبع انزٌ ال َذظً ببنخذيبث انكبفُت فٍ سىق َخى حقُُذ اإلقشاع به بسبب قُىد انسُىنت.

انؼًيم

أَذا نهخًىَم
أَذا هٍ أول يؤسست نهخًىَم يخُبهٍ انظغش فٍ حىَس بقًُت أطىل َبهغ إجًبنُهب
يهُىٌ َىسو فٍ دَسًبش .2017

انتًىيم انًقذو يٍ
انبُك
تكهفت انًشروع
اإلجًبنيت
انًهخض انبيئي
واالجتًبػي

انتؼبوٌ انفُي
بيبَبث االتظبل
ببنشركت

169

 5مليون يورو

 5مليون يورو
تم تصنيف المشروع من الفئة ( ( )FIوف ًقا للسياسة البيئية واالجتماعية لعام  )2014سيطلب
من أندا للتمويل باالمتثال لمتطلبات األداء الخاصة بالبنك أرقام  2و  4و 9وتنفيذ إجراءات
إدارة المخاطر البيئية واالجتماعية الخاصة بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
الخاصة بقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة  .كما سيُطلب من الشركة تقديم تقارير
بيئية واجتماعية سنوية إلى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن طريق استكمال
مؤشر االستدامة الخاص بالمؤسسات المالية.
ال يوجد
درة فياللي
dorra.filali@endatamweel.tn
0021698773219

0021671804125
www.endatamweel.tn
شارع المساعدة ،حي الخضراء 1003 ،تونس

فرص األػًبل

نهخؼشف ػهً فشص األػًبل أو انًشخشَبث ،حىاطم يغ انؼًُم.
ببنُسبت نهًشبسَغ انًًهىكت نهذونتَ ،شجً صَبسة يىقغ انىَب انخبص
األوسوبٍ إلػبدة اإلػًبس وانخًُُت :انهبحف+44 7338 6794 :

ببنًشخشَبث نهبُك

انبشَذ اإلنكخشوٍَprocurement@ebrd.com :

االستفسبراث انؼبيت

يشسٌع انبُك األوسوبٍ إلػبدة اإلػًبس وانخًُُت فًُب ػذا انًشخشَبث:
نالسخفسبس ػٍ ا
انهبحف+44 20 7338 7168 :
انبشَذ اإلنكخشوٍَprojectenquiries@ebrd.com :

سيبست انًؼهىيبث
انؼبيت

حىضخ "سُبست انًؼهىيبث انؼبيت " كُفُت إفظبح انبُك األوسوبٍ إلػبدة اإلػًبس وانخًُُت ػٍ
انًؼهىيبث وانخشبوس يغ انجهبث انًؼُُت ،ورنك نخشجُغ صَبدة انىػٍ وانفهى نسُبسبحه
واسخشاحُجُبحه
وػًهُبحهَ.شجىضَبسةطفذت"سُبستانًؼهىيبحبنؼبيت"أدَبههًؼشفتكُفُتطهبخقشَشيجهسبإلداسة ػٍ
يششوع قطبػؼبو.
َض سُبسبث انًؼهىيبث انؼبيت.

آنيت شكبوي انًشبريغ

انبُك األوسوبٍ إلػبدة اإلػًبس
إٌ " آنُت شكبوي انًشبسَغ " هٍ آنُت انًسبئهت نذي
وانخًُُت.فهٍ ثحٍح فشطت إجشاء يشاجؼت يسخقهت نهشكبوي انًقذيت يٍ األفشاد واليُظًبث
بشأٌ انًشبسَغ انخٍ ًَىنهب انبُك وانخٍ قذ َضػى أَهب حسببج ،أو يٍ انًذخًم أٌ حخسبب فٍ
إدذاد ضشس بُئٍ و/أو اجخًبػٍ.
َشجىضَبسةانظفذتانخبطت " آنُت شكبوي انًشبسَغ " نالطالع ػهىبنًؼهىيبحبنخبطت
()pcm@ebrd.com
بكُفُتحقذًَشكىي .كًب َىجذ يسؤول آنُت شكبوي انًشبسَغ
ً
نإلجببتػهىأَأسئهتقذحكىَهذَكًبشأَخقذًَشكىىىيؼبَُشحسجُالنشكىي ويذي أههُخهب،وفقب نقىاػذ
إجشاءاث آنُت شكبوي انًشبسَغ.

