
 

 ٢ من ١ صفحة
 

قرض المشاريع الصغيرة ، البنك التّونسيإطار الوسطاء الماليين: 
 ٢والمتوسطة 

   
  تونس الدولة:

   ٤٩٥٤١ :رقم المشروع
  المؤسسات المالية :األعمال قطاع

  خاص نوع اإلشعار:
 FI  التصنيف البيئي

  ٢٠١٧ (كانون األول) ديسمبر ١٣ :نعقاد مجلس اإلدارةالمحدد التاريخ ال
 في المرحلة االستكشافية وفي انتظار المراجعة النھائية :الراھنة للمشروع الحالة

 ٢٠١٧نوفمبر (تشرين الثاني)  ١٠ :ملخص المشروع باللغة اإلنجليزية وثيقةتاريخ اإلفصاح عن 
 

  نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع: العربية

   وصف المشروع
  .التّونسيالبنك  إلى يورو مليون ٥٠ بقيمة قرض تقديم

  أھداف المشروع
 يفومتناھية الصغر  والمتوسطة الصغيرةإلعادة إقراضه للمشاريع  القرض ستخدموف يس

 .تونس

  تأثير المرحلة االنتقالية
يع التمويل للمشار توافر منإلعادة اإلعمار والتنمية  األوروبي البنك من المقدم القرض سيزيد

 ھذال أكبر تمويل على الحصول يتيح مما تونس، في الصغرمتناھية و والمتوسطة الصغيرة
 الخدمات إلى يفتقر الذي القطاع لھذا التمويل على الحصول فرص بزيادة يسمح مما .القطاع
  .السيولة بقيود اإلقراض فيه يقيد سوق في كبير حد إلى

  العميل
   البنك الّتونسي

 يورو مليار ٢٫١ الموحدة أصوله إجمالي بلغ حيث تونس في بنك أكبر منثا ھو البنك الّتونسي
  .٢٠١٧ يونيو في

 مليون يورو ٥٠  التمويل المقدم من البنك

  اإلجمالية تكلفة المشروع
 مليون يورو ٥٠

 البيئي الملخص
 واالجتماعي

  

سيطلب  )٢٠١٤ لعاما للسياسة البيئية واالجتماعية ) (وفقً FIالمشروع بالفئة ( ھذا تصنيفم ت
وتطبيق إجراءات إدارة المخاطر  ٩و ٤و ٢االمتثال لمتطلبات األداء أرقام  البنك الّتونسيمن 

البيئية واالجتماعية الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية لقروض المشاريع 
ارير بيئية قأيًضا تقدير ت البنك الّتونسيالصغيرة والمتوسطة والقروض الصغيرة. سيطلب من 

واجتماعية سنوية إلى البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية من خالل تطبيق مؤشر االستدامة 
  للمؤسسات المالية الخاص بالبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية.

  التعاون الفني
  يوجدال 

  بيانات االتصال بالعميل
    الطريقيإيناس 

ines.trigui@bt.com.tn 
http://www.bt.com.tn/ 

  تونس، تونس ١٠٠١تركيا،  نھج ٢

 للتعرف على فرص األعمال أو المشتريات، تواصل مع العميل.  فرص األعمال



 

 ٢ من ٢ صفحة
 

ألوروبي بالمشتريات للبنك ابالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة، يرجى زيارة موقع الويب الخاص 
  + ٤٤ ٧٣٣٨ ٦٧٩٤: الھاتف:إلعادة اإلعمار والتنمية

  procurement@ebrd.comالبريد اإللكتروني: 

  :ع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيما عدا المشترياتيرالالستفسار عن مش  االستفسارات العامة

  +٤٤ ٢٠ ٧٣٣٨ ٧١٦٨الھاتف: 

  projectenquiries@ebrd.comالبريد اإللكتروني: 

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية عن  إفصاحكيفية ‘ سياسة المعلومات العامة’توضح   سياسة المعلومات العامة
المعلومات والتشاور مع الجھات المعنية، وذلك لتشجيع زيادة الوعي والفھم لسياساته 

  واستراتيجياته وعملياته.

  .نص سياسات المعلومات العامة 

فھي  .البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنميةھي آلية المسائلة لدى  ‘آلية شكاوى المشاريع’إن  آلية شكاوى المشاريع
لتي امنظمات بشأن المشاريع األفراد والح فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من تيت

يئي و/أو ب البنك والتي قد يزعم أنھا تسببت، أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث ضرر يمولھا
  . اجتماعي

 يفيةكالخاصة ب معلوماتال علىلالطالع  ‘لية شكاوى المشاريعبآ’الخاصة  صفحةال زيارة يرجى
 أي على لإلجابة) pcm@ebrd.com(كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع . شكوى تقديم
لقواعد  اوفقً  ،تھاأھليمدى والشكوى  تسجيل ومعايير شكوى تقديم بشأن لديكم تكون قد أسئلة

  .إجراءات آلية شكاوى المشاريع

 


