إطار الوسطاء الماليين – بنك سوسيتيه جنرال
لبنان  -قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر
الموقع:
رقم المشروع:
قطاع األعمال:
نوع اإلشعار:
التصنيف البيئي
التاريخ المحدد النعااد جلس اإلدار :
الحالة الراهنة لسمشروع:
تاريخ اإلفصاح عن وثياة جسخص المشروع
بالسغة اإلنلسيزية:

لبنان
58994
المؤسسات المالية
خاص
FI
 6يونيو (حزيران) 0289
تم مراجعة فكرة المشروع
 8مايو (أيار) 0289

نسخة مترجمة من وثيقة ملخص المشروع :العربية

وصف المشروع

تقديم قرض بمبلغ  42مليون دوالر أمريكي إلى بنك سوسيتيه جنرال لبنان.

أهداف المشروع

سيتم استخدام القرض إلاعادة إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في
لبنان

تأثير المرحسة
االنتاالية

سيزيد قرض البنك األوروبي إلاعاةة اإلاعمار والتنمية من توفر التمويل للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر في لبنان ،مما يسمح بزيادة فرص الحصول اعلى التمويل لهذا
القطاع الذي ال يحظى بالخدمات الكافية.

العميل

بنك سوسيتيه جنرال لبنان
بنك سوسيتيه جنرال لبنان هو خامس أكبر بنك في لبنان من حيث األصول اإلجمالية بقيمة
 08مليار دوالر أمريكي في ديسمبر .0282

التمويل المادم جن
البنك
تكسفة المشروع
اإلجمالية
المسخص البيئي
واالجتماعي

 05مليون ةوالر أمريكي

 05مليون ةوالر أمريكي

تم تصنيف المشروع من الفئة ( .)FIسيُطلب من بنك سوسيتيه جنرال لبنان االلتزام بمتطلبات
األةاء للبنك رقمي( )2و( )9وتطبيق اإلجراءات البيئية واالجتمااعية للبنك األوروبي إلاعاةة
اإلاعمار والتنمية الخاصة بقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقروض متناهية
الصغر .كما سيُطلب من البنك تقةيم تقارير بيئية واجتمااعية سنوية إلى البنك األوروبي

إلاعاةة اإلاعمار والتنمية اعن طريق إكمال مؤشر االستةامة للمؤسسات المالية الخاص بالبنك
األوروبي إلاعاةة اإلاعمار والتنمية.

التعاون الفني
بيانات االتصال
بالعميل
فرص األعمال

ال يوجة
السيةة منى مروى
mona.mroue@socgen.com
http://www.sgbl.com.lb
مستةيرة الصالومي ،ةكوانة ،مبنى  ،SGBLبيروت  -لبنان
للتعرف اعلى فرص األاعمال أو المشتريات ،تواصل مع العميل.
بالنسبة للمشاريع المملوكة للدولة ،يرجى زيارة موقع الويب الخاص بالمشتريات للبنك
األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية :الهاتف+55 2339 6285:
البريد اإللكترونيprocurement@ebrd.com :

االستفسارات العاجة

لالستفسار اعن مشاريع البنك األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية فيما اعدا المشتريات:
الهاتف+55 02 2339 2869 :
البريد اإللكترونيprojectenquiries@ebrd.com :

سياسة المعسوجات
العاجة

توضح ’سياسة المعلومات العامة‘ كيفية إفصاح البنك األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية اعن
المعلومات والتشاور مع الجهات المعنية ،وذلك لتشجيع زيادة الواعي والفهم لسياساته
واستراتيجياته واعملياته.
نص سياسات المعلومات العامة.

آلية شكاوى المشاريع إن ’آلية شكاوى المشاريع’ هي آلية المسائلة لدى البنك األوروبي إلاعادة اإلاعمار والتنمية.
فهي تتيح فرصة إجراء مراجعة مستقلة للشكاوى المقدمة من األفراد والمنظمات بشأن
المشاريع التي يمولها البنك والتي قد يزاعم أنها تسببت ،أو من المحتمل أن تتسبب في إحداث
ضرر بيئي و/أو اجتمااعي.
يرجى زيارة الصفحة الخاصة ’بآلية شكاوى المشاريع‘ لالطالع اعلى المعلومات الخاصة
بكيفية تقديم شكوى .كما يوجد مسؤول آلية شكاوى المشاريع ( )pcm@ebrd.comلإلجابة
اعلى أي أسئلة قد تكون لديكم بشأن تقديم شكوى ومعايير تسجيل الشكوى ومدى أهليتها ،وفقًا
لقوااعد إجراءات آلية شكاوى المشاريع.

