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باللرية اللبنانية اأو الدولر الأمريكي اأو اليورو دون 

حد اأدنى للوديعة حيث ت�ستفيد من:

• بطاقة اإيفاء جمانية.
•  كلفة خمف�سة على بطاقة الإنرتنت.

•  اإ�ستعمال ال�سراف الآيل ببطاقة الإيفاء لعمليات 
ال�سحب والإيداع النقدي وال�سيكات.

•  خدمة الإ�سرتاك املجانية يف اخلدمات امل�سرفية 
الإلكرتونية وعرب الهاتف اخللوي.

كل  عند  املجانية  الإلكرتونية  الر�سائل  •  خدمة 
عملية �سحب اأو اإيداع.

•  كلفة خمّف�سة على فواتري الهاتف اخللوي، الثابت 
والكهرباء عند توطينها على احل�ساب. 

جميع هذه اخلدمات مقابل اإ�سرتاك �سهري.

Beta ح�صاب

اإ�سافة اإىل خ�سائ�ص ح�ساب Beta املذكور اأعاله، 

ت�ستفيد من:

• بطاقة اإنرتنت جمانية.
• بطاقة اإئتمان جمانية.
• دفاتر �سيكات جمانية.

• بولي�سة تاأمني على احلوادث ال�سخ�سية.
•  توطني فواتري الهاتف اخللوي، الثابت والكهرباء 

جمانًا.

•  ت�ستفيد من كلفة خمف�سة على م�ساريف القر�ص 
ال�سخ�سي ت�سل حلدود 50% من الكلفة الأ�سلية 

وفائدة خمف�سة يف حال توطني راتبك يف ح�ساب 

.Sigma
جميع هذه اخلدمات مقابل اإ�سرتاك �سهري.

Sigma ح�صاب
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اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج

احل�صابات امل�صرفية



اأّيام  �سيكون مركز خدمة الزبائن على الرقم             جاهزًا لتزويدك بكافة التفا�سيل على مدار ال�ساعة وطيلة 

و�سروط  خ�سائ�ص  من�سور  عن  لل�سوؤال  فروعنا  من  فرع  اأي  يف  الزبائن  خدمة  ق�سم  زيارة  ميكنك  كما  الأ�سبوع. 

اخلدمات واملنتجات. بالإ�سافة اإىل موقعنا الإلكرتوين www.blcbank.com مع التاأكيد اأننا بخدمتك دائمًا على 

جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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ح�ساب خم�س�ص لتلقي هدايا مدعويك واأ�سدقائك 

النقدية، حيث ي�ستفيد العرو�سان من:

• بطاقة اإيفاء جمانية لك ول�سريكك.
• بطاقة اإئتمان جمانية وقر�ص �سخ�سي.

كل  عند  املجانية  الإلكرتونية  الر�سائل  •  خدمة 
عملية �سحب اأو اإيداع بالإ�سافة اإىل ر�سائل �سكر 

فورية ت�سل لل�سخ�ص املودع يف ح�ساب العرو�سني.

•  خدمة الإ�سرتاك املجانية يف اخلدمات امل�سرفية 
الإلكرتونية وعرب الهاتف اخللوي.

�سهري  اإ�سرتاك  مقابل  اخلدمات  هذه  جميع 

خمّف�ص.

ح�صاب العرو�صني

.BLC Bank خدمة مميزة من

لِك �ص  خ�سّ اإهتماماتنا،  �سلب  من  اإنِك   مبا 

ح�ساب  فتح  يخّولك  خا�ص  ح�ساب   BLC Bank
اإبتداًء  اجلربي  للويل  العودة  دون  القا�سر  لولدك 

اللبنانية مع فائدة  باللرية  يعادله  اأو ما  من $300 

دائنة مميزة.

ح�صاب الأم لولدها القا�صر

حل�سابات   BLC Bank من  مقّدمة  برامج  عّدة 

الودائع مع فوائد اإ�ستثنائية لفرتات جتميد خمتلفة 

اليورو  اأو  الأمريكي  الدولر  اأو  اللبنانية  باللرية 

والقرو�ص  الإئتمان  بطاقات  على  عرو�سات  مع 

ال�سخ�سية املرتبطة بهذه الربامج.

اأحد  اإىل  تقّدم  اإ�سافية،  بتفا�سيل  ترغب  كنت  اإن 

فروعنا واإ�ساأل ق�سم خدمة الزبائن الذي �سي�سعده 

اإعطائك جميع التفا�سيل والعرو�سات املوجودة.

ح�صاب الودائع

بالإمكان  التجارية  اأو  اليومية  اأعمالك  لت�سهيل 

مع اجلارية  احل�سابات  اأو  ال�سيكات  ح�ساب   فتح 

.BLC Bank
تخ�سع هذه احل�سابات ملوافقة امل�سرف بعد اإجراء 

املعامالت الالزمة.

كما يقدم BLC Bank »احل�صاب اجلاري اخلا�ض 

للموؤ�ص�صات وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة« حيث 

ي�ستفيد �ساحب احل�ساب من:

• بطاقة اإيفاء جمانية.
من  املفّو�ص  ال�سخ�ص  تخّول  حيث  اإيداع  •  بطاقة 
الإيداع  اإجراء  ال�سركة  اأو  املوؤ�س�سة  �ساحب  قبل 

التابع  الآيل  ال�سراف  لدى  وال�سيكات  النقدي 

للم�سرف.

•  اإ�ستعمال ال�سراف الآيل ببطاقة الإيفاء لعمليات 
ال�سحب والإيداع النقدي وال�سيكات.

كل  عند  املجانية  الإلكرتونية  الر�سائل  •  خدمة 
عملية �سحب اأو اإيداع.

•  خدمة الإ�سرتاك املجانية يف اخلدمات امل�سرفية 
الإلكرتونية وعرب الهاتف اخللوي.

• كلفة خمّف�سة على الإيداعات النقدية وال�سيكات.
• كلفة خمف�سة على دفرت ال�سيكات.
• كلفة خمّف�سة على قيمة التحويل.

• ك�سف ح�ساب ف�سلي جماين.
�سهري  اإ�سرتاك  مقابل  اخلدمات  هذه  جميع 

خمّف�ص.

احل�صابات اجلارية وال�صيكات



 BLC من  تختارها  التي  البطاقة  نوع  كان  مهما 

ت�سهيالت  من  الإ�ستفادة  تخّولك  فاإّنها   Bank
ومميزات عديدة اأهمها:

•  ت�ستخدم يف جميع نقاط البيع وال�سرافات الآلية 
حول العامل.

• �سيولة نقدية على مدار ال�ساعة.
لت�سديد  تنا�سبك  التي  الطريقة  اإختيار  •  ميكنك 
خالل  البطاقة  عرب  �سرفها  مّت  التي  املبالغ 

اأو على  بالكامل  املبلغ  ت�سديد  فباإمكانك  ال�سهر، 

دفعات �سهرية بن�سبة %5.

�سرائك  عند  جمانية  لل�سفر  تاأمني  •  بولي�سة 
للتذكرة عرب بطاقتك.

• فرتة �سماح للت�سديد ت�سل اإىل40 يومًا.

بطاقة الإئتمان/الدفع:

الكال�صيكية، الذهبية و البالتينوم

ر�سيد ح�سابك  وت�سع  النقد  جتّنبك خماطر حمل 

يف  اأيام  و�سبعة  ال�ساعة  مدار  على  يديك  مبتناول 

اإجراء  تخّولك  كما  العامل.  يف  كنت  اأينما  ال�سبوع 

على  وال�سيكات  النقدي  والإيداع  ال�سحب  عملية 

جميع ال�سرافات الآلية لدى امل�سرف.

ببطاقة  النقدي  ال�سحب  عمليات  على  عمولة  ل 

جميع  لدى   BLC Bank من  ال�سادرة  الإيفاء 

ال�سرافات الآلية التابعة للم�سرف اأو فرن�سبنك.

بطاقة الإيفاء

الإنرتنت  بطاقة   BLC Bank لك  يقّدم 

®MasterCard ت�سل اإىل 500 د.اأ. )يرفع �سقف 

ال�سرقة  من  حلمايتك  لطلبك(  بناءًا  البطاقة 

والقر�سنة الإلكرتونية عند �سرائك اأي من املنتجات 

يف  بطاقتك  تغذية  وميكنك  الإنرتنت؛  �سبكة   عرب 

اأي وقت عرب خدمات eBank امل�سرف الإلكرتوين 

الهاتف  عرب  امل�سرف   Mobile Banking و 

اخللوي.

بطاقة الإنرتنت

جلميع م�سرتياتك خالل �سفرتك اإىل اأوروبا، متّتع 

®VISA من BLC Bank وجتّنب 
مبزايا بطاقة يورو 

نفقات اإ�سافية ناجتة عن حتويل العملة.

بطاقة اليورو

ال�سهري، ح�ساباتك وم�سرتياتك  اإن كان مدخولك 

الإئتمان  بطاقة  اأطلب  اللبنانية،  باللرية  ودفعاتك 

.BLC Bank باللرية اللبنانية من MasterCard®

النقدية  املكافاآت  برنامج  من  البطاقات  ت�ستفيد 

اإ�ستخدام  مقابل  النقاط  جمع  من  متكنك  التي 

يف  تو�سع  نقدية  مبالغ  اإىل  تتحول  التي  البطاقة 

ح�ساب البطاقة علمًا باأّن بطاقة البالتينوم ت�ستفيد 

�سالت  اإىل  الولوج  وتخّولك  م�ساعفة  قيمة  من 

ال�سرف يف جميع املطارات مع ح�سومات لدى عّدة 

فنادق و�سركات تاأجري لل�سيارات خارج لبنان.

بطاقة الإئتمان باللرية اللبنانية

اإن مركز خدمة الزبائن على الرقم               على اإ�ستعداد كامل لتزويدك بجميع التفا�سيل والعرو�ص اخلا�سة لهذه 

البطاقات على مدار ال�ساعة وطيلة اأّيام الأ�سبوع. كما ميكنك زيارة ق�سم خدمة الزبائن يف اأّي فرع من فروعنا لل�سوؤال 

مع   www.blcbank.com الإلكرتوين  موقعنا  اإىل  بالإ�سافة  واملنتجات.  و�سروط اخلدمات  من�سور خ�سائ�ص  عن 

التاأكيد اأننا بخدمتك دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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البطاقات امل�صرفية

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج



واأي  وقت  اأي  يف  يديك  بني  م�سرفك  اأ�سبح 

ي�سمل  الإنرتنت.  �سبكة  خالل  من  العامل  يف   مكان 

بو�سائل  امل�سرفية  اخلدمات  كامل   BLC Bank
املعامالت  جميع  لإمتام  واآمنة  وا�سحة  �سريعة، 

امل�سرفية دون احلاجة للح�سور �سخ�سيًا اىل الفرع.

على  ح�ساباتها  اإدارة  لل�سركة  ميكن  •  لل�صركات: 
خ�سو�سًا  الأ�سبوع،  اأيام  وطوال  ال�ساعة،  مدار 

من  والإ�ستفادة  املوظفني،  رواتب  دفع  جلهة 

عرب  امل�سرفية  املعامالت  على  خمف�سة  كلفة 

باإمكانها  كما  عالية.  اأمان  ميزات  مع  الإنرتنت، 

الإ�ستفادة من بطاقة الإيداع التي متكن املوظف 

عرب  الإيداع  عمليات  باإجراء  قبلها  من  املفو�ص 

ال�سراف الآيل.

هو   BLC Bank اإبتكار  من   "Hey! BLC" تطبيق 

الهاتف  عرب  للدفع  و�سريعة  اآمنة  �سهلة،  و�سيلة 

اخللوي:

ال�سريفة  قطاع  يف  الرائدة  مبادراته  �سمن 

الدفع  و�سيلة   BLC Bank اأطلق  الإلكرتونية، 

التي   "Hey! BLC" اخللوي  الهاتف  عرب  املجانية 

تتيح لك:

البيع  مراكز  لدى  ملدفوعاتك  الفوري  •  الت�سديد 
بني   QR Code ال  قراءة  خالل  من  واملتاجر 

الهاتف املحمول والكمبيوتر اللوحي املوجود لدى 

التجار.

•  خدمة حتويل املال املبا�سرة للغري على هواتفهم 
خدمة  يف  امل�سرتكني  من  كانوا  �سواًء   اخللوية، 

"Hey! BLC" اأو من غري امل�سرتكني فيها.

•  ت�سديد اأثمان م�سرتياتك عن بعد للتاجر امل�سرتك 
."Remote Payment" »بخدمة »الدفع عن بعد

اخلا�سة  والعرو�ص  التفا�سيل  بجميع  لتزويدك  كامل  اإ�ستعداد  على  الرقم             على  الزبائن  خدمة  مركز  اإن 

فرع  اأّي  يف  الزبائن  خدمة  ق�سم  زيارة  ميكنك  كما  الأ�سبوع.  اأّيام  وطيلة  ال�ساعة  مدار  على  اخلدمات  لهذه 

الإلكرتوين موقعنا  اإىل  بالإ�سافة  واملنتجات.  اخلدمات  و�سروط  خ�سائ�ص  من�سور  عن  لل�سوؤال  فروعنا   من 

www.blcbank.com او www.heyblc.com مع التاأكيد اأننا بخدمتك دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج

 BLC Bank فروع  جميع  لدى  متوفرة  اخلدمة 

حيث ميكنك اإيداع النقود اأو �سحبها وال�سيكات، يف 

الأ�سبوع.  اأيام  وطوال  ال�ساعة،  مدار  على  وقت  اأي 

هذه اخلدمة جتّنبك الإنتظار يف الفرع وتقّدم لك 

خ�سومات خا�سة على جميع املعامالت.

جهاز ال�صراف الآيل

ومعرفة  لإدارة  ومريحة،  و�سيلة حرة م�سمونة  هي 

ر�سيد ح�ساباتك جمانًا على مدار ال�ساعة، وطوال 

مع  للمعامالت  الفوري  والتنفيذ  الأ�سبوع  اأيام 

خ�سومات خا�سة على جميع املعامالت.

اخلدمات امل�صرفية عرب الهاتف اخللوي

مدار  على  ح�ساباتك  اإدارة  ميكنك  •  لالأفراد: 
اأعمالك،  لتنفيذ  الأ�سبوع  اأيام  وطوال  ال�ساعة، 

ال�سخ�سية.  ح�ساباتك  ومراقبة  متابعة   واأو 

عرب  امل�سرفية  املعامالت  على  جمانية  خدمة 

الإنرتنت مع ميزات اأمان عالية.

اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت



تنازلية  بفوائد  لبنان  برنامج مدعوم من م�سرف 

التمويل  يغطي  بحيث  اللبنانية  باللرية  خمّف�سة 

اخلا�سة  للجامعات  الأق�ساط  قيمة  من   %100

املقبولة من امل�سرف يف لبنان اأو خارجه، على اأن 

ل يتعدى �سقف القر�ص املبلغ املحّدد من م�سرف 

لبنان. اإ�ستفد من فرتة �سماح لغاية �سنة كاملة بعد 

فرتة  على  القر�ص  بت�سديد  بعدها  وتبداأ  التخرج، 

م�ساريف  من  اإعفاء  مع  �سنوات   10 لغاية  ت�سل 

�سرطان  العقارية  وال�سمانة  الأهل  كفالة  امللف. 

لزمان لالإ�ستفادة من القر�ص الدرا�سي. 

القر�ض الدرا�صي

�سمن   BLC Bank لك  يقّدمها  عديدة  خيارات 

ب�سقف  ينفرد  حيث  ال�سخ�سية،  القرو�ص  برامج 

قر�ص ي�سل اإىل حدود 100،000 دولر اأمريكي اأو 

ما يعادله باللرية اللبنانية ملدة زمنية لل�سداد حتى 

اأ�سهر  ثالثة  اإىل  ت�سل  �سماح  فرتة  مع  �سنوات   10

قبل البدء بت�سديد القر�ص.

مت�ساوية،  �سهرية  دفعات  على  القر�ص  •  ت�سّدد 
�سرط اأن ل تتعدى قيمة الدفعة ال�سهرية اإ�سافة 

من   %33 يعادل  ما  التزاماتك  اإجمايل  اإىل 

مدخولك ال�سهري يف حال كنت موظفًا و25% من 

مدخولك يف حال كنت من ذوي الأعمال احلرة.

•  القر�ص ال�سخ�سي من BLC Bank غري م�سروط 
�سقف  ح�سب  �سمانة،  تقدمي  اأو  الراتب  بتوطني 

القر�ص ودرا�سة امللف.

عند  خمف�سة  فوائد  من  ال�ستفادة  •  باإمكانك 
توطني راتبك اأو لقاء رهن عقاري.

احل�سول  باإمكانك  ال�سخ�سية  القرو�ص  جميع  مع 

تتعدى  ل  اأن  �سرط  جمانية  اإئتمان  بطاقة   على 

كافة  مع  والبطاقة  للقر�ص  ال�سهرية  الدفعة 

اإلتزاماتك 33% من مدخولك ال�سهري يف حال كنت 

موظفًا و25% من مدخولك يف حال كنت من ذوي 

الأعمال احلرة.

القر�ض ال�صخ�صي

يقدم BLC Bank القرو�ص املنا�سبة من اأجل متويل 

جهاز ت�سخني املياه على الطاقة ال�سم�سية بالتعاون 

مع املركز اللبناين للطاقة وقرو�ص لتوليد الكهرباء 

دفعاتك  �ستكون  حيث  ال�سم�سية  الطاقة  على 

ال�سهرية موازية لفواتري الكهرباء بالت�سديد املريح.

القرو�ض ال�صديقة للبيئة املدعومة من 

م�صرف لبنان

مّول نفقات رحلتك اإىل البلد الذي تختاره بالدولر 

اأوىل،  وبدون دفعة  وبكلفة خمف�سة جدًا  الأمريكي 

من  الإ�ستفادة  بتمكينك   BLC Bank ينفرد  اإذ 

اأن ل  القر�ص لفرتة متتد بني 6 و 18 �سهرًا �سرط 

تقل دفعتك ال�سهرية عن $35. 

قر�ض ال�صفر

�سيكون مركز خدمة الزبائن على الرقم                    جاهزًا لتزويدك بكافة التفا�سيل والعرو�ص اخلا�سة لهذه الربامج، 

اأيام الأ�سبوع. كما ميكنك زيارة  وميكنك تقدمي طلب القر�ص عرب الهاتف ومتابعة ملفك على مدار ال�ساعة وطيلة 

ق�سم خدمة الزبائن يف اأي فرع من فروعنا لل�سوؤال عن من�سور خ�سائ�ص و�سروط اخلدمات واملنتجات. بالإ�سافة اإىل 

موقعنا الإلكرتوين www.blcbank.com لإحت�ساب ما يتعلق بقر�سك )املّدة الزمنية، قيمة ال�سند ال�سهرية، اإلخ...( 

مع التاأكيد اأننا بخدمتك دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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القرو�ض ال�صخ�صية

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج



اإن كنت ترغب ب�سراء �سيارة، م�ستعملة اأو جديدة، 

خا�سة اأو �سيارة نقل، باإمكانك الإ�ستفادة من قر�ص 

ي�سل اإىل 7 �سنوات لل�سيارات اجلديدة، و 6 �سنوات 

لل�سيارات امل�ستعملة مع مراعاة تاريخ ال�سنع.

ت�سديدها  الغري ميكن  اأو �سد  �ساملة  التاأمني  قيمة 

نقدًا اأو جدولتها �سمن القر�ص املطلوب مع اإمكانية 

متويل م�ساريف امللف.

امل�ستعملة  ال�سيارات  بتمويل   BLC Bank ينفرد 

العائدة بتاريخ �سنعها اإىل 15 �سنة.

 BLC Bank نقل،  �سيارة  ب�سراء  ترغب  كنت  اإن 

يقّدم لك العر�ص اخلا�ص واملميز وبفوائد تناف�سية.

قر�ض ل�صراء �صيارة نقل

الإلزامي  التاأمني  بولي�سة  باإمكانك احل�سول على 

و�سّد الغري لدى اأي فرع من فروعنا.

قر�ض ل�صراء �صيارة باإ�صم املوؤ�ص�صة اأو 

ال�صركة

باإ�سم  لت�سجيلها  �سيارة  ب�سراء  ترغب  كنت  اإن 

لك  يقّدم   BLC Bank موؤ�س�ستك،  اأو  �سركتك 

امل�ستندات  تقدمي  طلب  مع  املنا�سب  الربنامج 

القانونية الالزمة.

اإن كنت ترغب باإقتناء دراجة نارية جديدة، �سّمم 

الهدف،  لهذا  اخلا�ص  الربنامج   BLC Bank لك 

حيث بالإمكان الإ�ستفادة من قر�ص ملدة 3 �سنوات 

مع اإمكانية متويل قيمة بولي�سة التاأمني.

قر�ض ل�صراء دراجة نارية

BLC Bank مع عّدة وكالء �سيارات جديدة. فوائد مميزة وتناف�سية وعرو�سات  اإ�ساأل عن العرو�سات املقّدمة من 

امل�ستعملة  اأو  ال�سيارت اجلديدة  لدى وكالء  القر�ص  تقدمي طلب  باإ�ستطاعتك  ال�سيارات.  برامج قرو�ص  كثرية على 

 اأو الإت�سال على ق�سم خدمة الزبائن                على مدار ال�ساعة طيلة اأّيام الأ�سبوع لتعبئة الطلب اأو مرا�سلتنا على

خلدمتك.  املنا�سب  والربنامج  الالزمة  التفا�سيل  لإعطائك  فورًا  بك  الإت�سال  �سيتم  حيث   css@blcbank.com
اإح�سل على املوافقة لطلبك مبدة اأق�ساها 24 �ساعة وخالل 5 دقائق لبع�ص الربامج لدى وكالء ال�سيارات اجلديدة. كما 

ميكنك زيارة ق�سم خدمة الزبائن يف اأّي فرع من فروعنا لل�سوؤال عن من�سور خ�سائ�ص و�سروط اخلدمات واملنتجات.
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متلك اللوحة العمومية وترغب ب�سراء �سيارة جديدة 

القر�ص  على  احل�سول  باإمكانك  م�ستعملة،  اأو 

املنا�سب دون دفعة اأوىل لقاء رهن ال�سيارة واللوحة 

العمومية.

قر�ض ل�صراء �صيارة اإجرة

قرو�ض ال�صيارات

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج



القرو�ض ال�سكنية املدعومة من 

م�سرف لبنان

قر�ص  �سقف  مع  اأكرب  منزل  متّلك  من  لتمكينك 

مرتفع �سمن �سروط وتقدميات الدعم على الفوائد 

وغري  مقيم  كلبناين  ميكنك  لبنان،  م�سرف  من 

مقيم يف لبنان الإ�ستفادة من هذا الربنامج.

القر�ض املدعوم من م�صرف لبنان 

Classic

م�سرف  قبل  من  املعتمدة  نف�سها  ال�سروط  تطّبق 

املتعّلقة   BLC Bank تقدميات  اإ�سافة  مع  لبنان 

دفعاتك  تخفي�ص  تخّولك  والتي  الربنامج،  بهذا 

وفقًا  اأكرب  قر�ص  �سقف  من  والإ�ستفادة  ال�سهرية 

ملدخولك و�سروط امل�سرف.

القر�ض املدعوم من م�صرف لبنان 

Innovative

القرو�ض ال�سكنية بالتعاون مع 

املوؤ�س�سة العامة للإ�سكان

�ص للبنانيني املقيمني الذين يطمحون  قر�ص خم�سّ

بعني  اآخذين  الأول/الأ�سا�سي  م�سكنهم  متّلك  اإىل 

املطلوبة  ال�سقة  وم�ساحة  العائلي  املدخول  الإعتبار 

هذا  لالإ�سكان.  العامة  املوؤ�س�سة  �سروط  �سمن 

املوؤ�س�سة  تقدميات  من  الإ�ستفادة  يتيح  القر�ص 

الرهن  وم�ساريف  الت�سجيل  لر�سوم  بالن�سبة 

امل�ستندات  على  املالية  الطوابع  وكلفة  العقاري 

القانونية.

قر�ض الإ�صكان

 قر�ض الإ�صكان Innovative من

BLC Bank

باإمكانك متّلك منزلك بقر�ص اإ�سكان مع اإخت�سار 

الفرتة الزمنية ل�سداد القر�ص اىل الن�سف. وهكذا 

نهاية  يف  منزلك  على  العقاري  التاأمني  اإلغاء  يتم 

يف  مبلغ  اأّي  ت�سديد  من  والإعفاء  الأوىل  املرحلة 

BLC Bank الت�سديد  الثانية، حيث يتوىل  املرحلة 

نف�سها  ال�سروط  تطّبق  املوؤ�س�سة.  ل�سالح  عنك 

اإ�سافة  العامة لالإ�سكان  املوؤ�س�سة  املعتمدة من قبل 

اإىل �سروط BLC Bank املتعلقة بهذا الربنامج.

جتديده،  اأو  ترميمه  وحتتاج  منزًل  متلك  كنت  اإذا 

اإ�ستفد من قر�ص الرتميم مع BLC Bank واملوؤ�س�سة 

العامة لالإ�سكان.

قر�ض الرتميم
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القرو�ض ال�صكنية

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج



القرو�ض ال�سكنية ل�سراء م�سكن

يف قرب�ض

الآن BLC Bank يتيح لك متّلك م�سكن يف قرب�ص. 

املقيمني  اللبنانيني  اإىل  موّجه  ممّيز  برنامج  هذا 

يقّدم  الواعد.  بالإ�ستثمار  الراغبني  املغرتبني  اأو 

املنزل  لتمّلك  الثمينة  الفر�سة   BLC Bank لك 

الدائمة  الإقامة  على  احل�سول  حّق  مع  ال�سيفي 

القر�ص  عملة  حتديد  ميكن  )اأوروبا(.  قرب�ص  يف 

اأو باليورو، كما بالإمكان تقدمي  بالدولر الأمريكي 

ال�سمانة العقارية املقابلة يف لبنان اأو قرب�ص.

لي�ص  اأر�ص  قطعة  اأو  عقار  �سراء  الهدف  كان  اإذا 

الربنامج  لك  يقّدم   BLC Bank جتاري،  لهدف 

املنا�سب وامل�سابه لربامج القرو�ص ال�سكنية املقّدمة 

القر�ص  قيمة  جلهة  وخ�سو�سًا  امل�سرف،  من 

املرتفعة والفرتة الزمنية الطويلة.

قر�ض لإمتالك اأر�ض

القرو�ض ال�سكنية للمغرتبني

اأنت لبناين وتعمل خارج لبنان وترغب بتمّلك �سقة 

�سكنية يف لبنان؟

باإمكانك الإ�ستفادة من القرو�ص ال�سكنية املدعومة 

من املقّدمة  القرو�ص  من  اأو  لبنان  م�سرف   من 

التوا�سل  �سهولة  اىل  الإ�سارة  مع  BLC Bank؛ 
الربيد  بوا�سطة  وذلك  ودرا�سته  امللف  لتجهيز 

الإلكرتوين اأو مكتبنا التمثيلي يف اأبو ظبي اإذا كنت 

تعمل يف دولة الإمارات. 

القر�ض ال�صكني للمغرتبني

�سيكون مركز خدمة الزبائن على الرقم                  جاهزًا لتزويدك بكافة التفا�سيل والعرو�ص اخلا�سة لهذه الربامج 

على مدار ال�ساعة وطيلة اأّيام الأ�سبوع. كما ميكنك زيارة ق�سم خدمة الزبائن يف اأّي فرع من فروعنا لل�سوؤال عن من�سور 

خ�سائ�ص و�سروط اخلدمات واملنتجات. بالإ�سافة اإىل موقعنا الإلكرتوين www.blcbank.com لإحت�ساب ما يتعلق 

hss@blcbank.com بقر�سك )املّدة الزمنية، قيمة ال�سند ال�سهرية، اإلخ...( اأو مرا�سلتنا عرب الربيد الإلكرتوين

حيث �سيقوم موظف متخ�س�ص لإعطائك التفا�سيل الالزمة وم�ساعدتك على حت�سري ملفك، مع التاأكيد اأننا بخدمتك 

دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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القرو�ض ال�سكنية املقّدمة من

BLC Bank

�سقة  ب�سراء  وترغب  �سكنية  ل�سقة  مالكًا  كنت  اإذا 

الرئي�سي  م�سكنك  تكون  اأن  بال�سرورة  ولي�ص  ثانية 

اأو  معنّي  قر�ص  ب�سقف  التقّيد  بعدم  ترغب  اإّنك  اأو 

م�ساحة �سقة حمّددة، يقّدم لك BLC Bank برنامج 

املوافقة  على  حت�سل  ال�سكني.  للتمويل   Deluxe
القر�ص  ويتم �سرف  ملفك  ودرا�سة  اإ�ستكمال  عند 

امل�سرف على  تعتمد موافقة  بفرتة ق�سرية، حيث 

درا�سة امللف فقط. 

Deluxe قر�ض

التي  ال�سكنية  لل�سقة  اأو حتديث  اأي جتديد  لإجراء 

لك  يقّدم   BLC Bank ملوجوداتها،  اأو  متلكها 

.Deluxe الت�سهيالت املنا�سبة �سمن برنامج

قر�ض جتديد املنزل

وترغب  منجزة  غري  �سكنية  ل�سقة  مالكًا  كنت  اإذا 

منزلك  ببناء  ترغب  اأو  الإن�ساءات  باإ�ستكمال 

ال�سكني  القر�ص  لك  يقّدم   BLC Bank اخلا�ص، 

املدعومة  ال�سكنية  القرو�ص  برامج  املنا�سب �سمن 

من  املقّدم  اخلا�ص  القر�ص  اأو  لبنان  م�سرف  من 

.BLC Bank

قر�ض بناء املنزل

اإ�سطررت  اأو  ورغبت  �سكنية  ل�سقة  مالكًا  كنت  اإذا 

لرتتيب اأو اإعادة جدولة اإلتزاماتك ال�سهرية لفرتة 

اإّنك بحاجة  اأو  اأقل،  اأطول وبدفعات �سهرية  زمنية 

رهن   BLC Bank مع  باإمكانك  اأخرى،  مل�ساريف 

�سنة.   15 ملدة  ي�سل  قر�ص  من  والإ�ستفادة  ال�سقة 

تتطبق على هذا الربنامج �سروط القرو�ص ال�سكنية 

.BLC Bank املقّدمة من

قر�ض اإعادة متويل املنزل



والدولة  الأوروبي  الإحتاد  من  ممّول  امل�سروع  هذا 

لإقرا�ص   BLC Bank مع  بالتعاون  اللبنانية، 

القطاعات  خمتلف  يف  ال�سغرى  الأعمال  اأ�سحاب 

الإقت�سادية، مبعدل فوائد متدٍن وتناف�سي باإ�ستثناء 

قطاعي العقارات والبناء.

م�صروع �صندوق التنمية الإقت�صادية 

)ESFD( والإجتماعية

�ص لتمويل  القر�ص املقّدم من BLC Bank واملخ�سّ

عقارات  معدات،  ل�سراء  اأو  الت�سغيلي  املال  راأ�ص 

ال�سغرية  وال�سركات  للموؤ�س�سات  جديدة،  واآلت 

ال�سنوي  اأعمالها  يتجاوز حجم  ل  والتي  واملتو�ّسطة 

1،000،000 د.اأ. اأو ما يعادله باللرية اللبنانية.

احل�سابات  التالية:  الت�سهيالت  الربنامج  ي�سمل 

والطويلة  املتو�سطة  القرو�ص  املدينة،  اجلارية 

التجارية،  ال�سندات  املبا�سرة،  ال�سندات  الأمد، 

الإعتمادات امل�ستندية والكفالت امل�سرفية.

برنامج قدرات

يقدم لك BLC Bank بالتعاون مع م�سرف لبنان 

احلل املنا�سب لتو�سيع م�ساريعك احلالية اأو لإن�ساء 

وجتهيزه،  عملك  مركز  ل�سراء  اأو  جديدة  م�ساريع 

قطاع  باإ�ستثناء  الإقت�سادية  القطاعات  كافة  يف 

التطوير العقاري.

القرو�ض املدعومة من م�صرف لبنان

جمال  يف  م�ساريع  لتمويل  للبيئة  �سديقة  قرو�ص 

توفري  مثل:  اأخرى  متنّوعة  وجمالت  الطاقة 

الطاقة املتجّددة واأنظمة التهوئة واملوّلدات واأنظمة 

الت�سخني والتربيد والطاقة ال�سم�سية واإ�ستخدامات 

النفايات  ومعاجلة  املعلومات  تكنولوجيا  معدات 

ال�سلبة ومياه ال�سرف ال�سحي والتدوير وهند�سة 

املناظر الطبيعية...

قرو�ض �صديقة للبيئة

 ت�سمل 3 برامج: الطاقة »اأ«، الطاقة »ب« والطاقة »ث«.

تهدف هذه الربامج اإىل معاجلة امل�ساكل املرتبطة 

ال�سغرية  ال�سركات  تواجهها  التي  بالطاقة 

الآثار  من  احلّد  اإىل  اإ�سافة  احلجم،  واملتو�ّسطة 

قر�ص  الربنامج  هذا  مينح  للبيئة.   ال�سلبية 

املتجّددة  والطاقة  الطاقة  كفاءة  يف  لالإ�ستثمار 

وتركيب  الت�سميم  وتكاليف  معّدات  �سراء  لتمويل 

الأجهزة.

برامج كفالت للطاقة

برامج كفاالت باللرية اللبنانية 

االأ�سا�سي واالإ�سايف

ال�سياحة،  ال�سناعة،  الزراعة،  قطاعات:   5 ت�سمل 

التكنولوجيا املتخ�س�سة والأعمال احلرفية.

و�سركة  لبنان  م�سرف  مع  بالتعاون  القر�ص  هذا 

كفالت �ص.م.ل لتمويل م�ساريع املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة مبعدل فائدة مدعومة مع قيمة القر�ص 

ومّدة الت�سديد وفقًا للربنامج.
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قرو�ض الأعمال

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج



ي�سّكل   www.lebanon.smetoolkit.org موقع 

مركز معلوماتي جماين غني بامل�ستندات والأدوات 

خدمات  مينح  كما  الأعمال،  مبجال  اخلا�سة 

امل�ساريع  اأ�سحاب  لدعم  اخلرباء  من  اإ�ست�سارية 

 SME toolkit موقع  يقّدم  واملتو�ّسطة.  ال�سغرية 

الأعمال  اإدارة  عن  جمانية  معلومات  جمموعة 

ودورات تدريبية حول املحا�سبة، التمويل، تخطيط 

الت�سويق،   ،)HR( الب�سرية  املوارد  الأعمال، 

واأي�سًا جمموعة وا�سعة   )IT( تكنولوجيا املعلومات

من املقالت، التمارين للتقييم الذاتي وامل�سابقات.

ومتويله  م�سروع  لبدء  اإر�ساد  خدمات  يقّدم  كما 

بالإ�سافة  وتطويره.  عليه  الر�سمي  الطابع  واإ�سفاء 

 SME التفاعلي  املعلومات  موقع  يقّدم  ذلك،  اإىل 

من  واإر�سادات  اخلرباء  من  ن�سائح   toolkit
اإ�ستعداد  على  هم  الذين  واملدربني  املوجهني 

مل�ساعدتك وم�ساندتك من دون كلفة.

SME Toolkit معلومات واإر�صادات

اأ�سحاب  لتكرمي  اأّول جائزة م�سرفية �سّممت  هي 

جمال  يف  متفّوقني  ورجال  ن�ساء  من  م�ساريع 

ريادة  بت�سجيع  اإلتزامنا  من  اإنطالقًا  اأعمالهم. 

BLC Bank جائزة  �ص  الأعمال يف املنطقة، خ�سّ

وجائزة  مبادرة  امراأة  لأف�سل  �سنوية  م�سرفية 

م�سرفية لأف�سل م�سروع. اإّن اإختيار الفائزين يتّم 

الفائزين  مينح  اإذ  م�ستقّلة،  حتكيم  جلنة  قبل  من 

جائزة نقدية عن كل فئة والفئة الثالثة هي جائزة 

اإختيار اجلمهور عرب و�سائل الإعالم الإجتماعية.

جوائز املبدعني بالأعمال

)Brilliant Lebanese Awards(

 BLC Bank متا�سيًا مع اإ�سرتاتيجية البنك، ي�سعى

ال�سغرية  ال�سركات  لقطاعي  التوا�سل  لتاأمني 

هذه  خالل  فمن  املبادرات؛  والن�ساء  واملتو�سطة 

اللقاءات واملوؤمترات ميكنك تو�سيع نطاق اأفكارك، 

خمتلف  من  اأعمال  ون�ساء  رجال  مع  التوا�سل 

الإجتماعية  واملنا�سبات  املوؤمترات  هذه  املناطق. 

وخلق  اخلربات  وتبادل  بالإختالط  لك  ت�سمح 

ال�سداقات.

موؤمترات واجتماعات توا�صل وتعارف

والعرو�ص  التفا�سيل  بجميع  لتزويدك  كامل  اإ�ستعداد  على  الرقم       على  الزبائن  خدمة  مركز  اإن 

من  فرع  اأّي  يف  الزبائن  خدمة  ق�سم  زيارة  ميكنك  كما  الأ�سبوع.  اأّيام  وطيلة  ال�ساعة  مدار  على  اخلا�سة 

الإلكرتوين موقعنا  اإىل  بالإ�سافة  واملنتجات.  اخلدمات  و�سروط  خ�سائ�ص  من�سور  عن  لل�سوؤال   فروعنا 

www.blcbank.com مع التاأكيد اأننا بخدمتك دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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احللول غري املالية املقّدمة من

BLC Bank

ملواجهة  م�ساعدتك  اإىل   BLC Bank يهدف 

التحديات الرئي�سية من خالل �سمان بيئة منا�سبة 

الهدف  قدراتك.  تطوير  يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من 

الرئي�سي: حت�سني وبناء القدرات عرب توفري جمموعة 

التجارية  لأعمالك  الداعمة  اخلدمات  من  وا�سعة 

الالزمة  والعقارية  القانونية  امل�ستندات  كتاأمني 

 BLC لإ�ستكمال ملفك. على ال�سعيد الداخلي عنّي

Bank مندوبني لتقدمي اخلدمات الإ�ست�سارية لك، 
وامل�ساعدة  التوجيه  وتقدمي  ت�ساوؤلتك،  على  والرّد 

اإىل  بالإ�سافة  ملفك،  لتكوين  والعملية  التقنية 

عند  منا�سبني  م�ست�سارين  مع  الإت�سال  اإمكانية 

يتعامل  اخلارجي،  ال�سعيد  على  اأما  الإقت�ساء. 

ليوفروا  اأخ�سائيني  وخرباء  مر�سدين  مع  البنك 

لك اخلدمات الإ�ست�سارية واملعلومات مل�ساعدتك يف 

املحّددة  املجموعة  ومربحة؛  م�ستدامة  اأعمال  بناء 

من اخلرباء على موقعي

www.we-initiative.com
www.lebanon.smetoolkit.org و

قّيمة  معلومات  لك  لتوفر  الدائم  الإ�ستعداد  بغاية 

املال،  القانون،  ال�سرائب،  خمتلفة:  جمالت  يف 

الإعالم  و�سائل  والت�سويق،  الإت�سالت  الو�ساطة، 

الإجتماعية، تكنولوجيا املعلومات وغريها. 

الإ�صت�صارات والإر�صادات املالية

• ندوات ميدانية:
اإىل تعميم و�سرح  تهدف ور�سات الأعمال امليدانية 

احللول امل�سرفية التي يقّدمها BLC Bank لتدعم 

رّواد الأعمال ومل�ساعدتهم يف بناء م�ساريع جتارية 

ناجحة.

من خالل الندوات، نقّدم املجموعة الكاملة للحلول 

امل�سرفية التي تدعمك وتوّجهك لتنفيذ اخلطوات 

الأف�سل يف جمال عملك.

للمناطق، حيث  التطبيقية فهي معّدة  الندوات  اأما 

حمّدد  مو�سوع  يف  ون�سائح  تطبيقيًا  عر�سًا  يقّدم 

وتبادل اخلربات مع احلا�سرين.

• دورات تدريبية:
لكي  خمتلفة  تدريبية  دورات   BLC Bank يقّدم 

تطّور اإدارة الأعمال اخلا�سة بك، وتعّزز مهاراتك، 

اأو ملجّرد زيادة معرفتك يف موا�سيع خمتلفة.

دورات   ،BLC Bank اأطلق  الإلتزام،  هذا  �سمن 

 Business Power( باملعلومات  غنّية  تدريبية 

التوا�سل  �سبكة  تطوير  اإمكانية  مع   )Sessions
ال�سبت  يوم  يف  جتري  والتي  الأعمال،  لأ�سحاب 

للم�سرف  التعليم  مركز  يف  �سهر  كل  من  الأول 

.)BLC Bank Learning Center(

التدريب والتطور



تخطيط  بدون  وت�ستمر  احلياة  مت�سي  ما  غالبًا 

متوقعة  الغري  الظروف  جترب  وقد  وحذر.  م�سبق 

كان  ما  والندم على  الوراء  اإىل  العودة  النا�ص على 

ال�ستعانة  باإمكانك  بات  الآن  فعله.  بهم  يجدر 

على  قادرًا  لتكون  »ب«  اخلطة  اأو  البديلة  باخلطة 

مواجهة الظروف كافة.

تنا�سب  التي  »ب«  اخلطة  اختيار  بنف�سك  توىّل 

احتياجاتك امل�ستقبلية من خالل جمموعة بوال�ص 

.BLC Bank التاأمني املتنوعة املتوفرة لدى

ت�ساعدك اخلطة »ب« للتعليم على حتديد اأولوياتك 

املدر�سية  املراحل  يف  اأولدك  تعليم   وتاأمني 

امل�ستحقة  القيمة  دفع  خالل  من  واجلامعية 

الوفاة  حال  يف  اما  العقد.  انتهاء  لدى  للم�سمون 

حال  يف  اأو  للم�سمون  حادث  نتيجة  اأو  الطبيعية 

الإ�سابة بعجز كلي دائم. تبقى التغطية �سارية ويتم 

امل�سمون  حّددها  كما  املدر�سية  الأق�ساط  ت�سديد 

عند الإنت�ساب.

اخلطة »ب« للتعليم

لك  املايل  الإ�ستقرار  للتقاعد  »ب«  اخلطة  توؤمن 

�سن  بعد  مريحة  حياة  عي�ص  وتوؤمن  ولعائلتك 

مرنة،  اأق�ساط  يف  ال�ستثمار  ميكنك  التقاعد. 

عائد  ون�سبة  م�سمون  مال  راأ�ص  من  وال�ستفادة 

مغرية عند الإ�ستحقاق وبولي�سة تاأمني على احلياة 

خالل فرتة الربنامج.

اخلطة »ب« للتقاعد

حماية عائلتك واأحبائك هي من اأولوياتك. اخلطة 

لعائلتك  مدخول  بتاأمني  لك  ت�سمح  للحياة  »ب« 

واأحبائك يف حالة الوفاة اأو العجز الكلي الدائم.

اخلطة »ب« للحياة

اخلطة »ب« للتاأمني على احلياة مع 

تغطية احلوادث

العجز  اأو  الوفاة  حالة  يف  املدخول  لعائلتك  توؤمن 

الكلي الدائم من جراء حادث.

بع�ص من البوال�ص املف�سلة اأعاله ت�سدر فورًا لدى فروع امل�سرف. �سيكون مركز خدمة الزبائن على الرقم 

جاهزًا لتزويدك بكافة التفا�سيل اخلا�سة لهذه الربامج، على مدار ال�ساعة وطيلة اأيام ال�سبوع. كما ميكنك زيارة 

ق�سم خدمة الزبائن يف اأي فرع من فروعنا لل�سوؤال عن من�سور خ�سائ�ص و�سروط اخلدمات واملنتجات. بال�سافة 

اىل موقعنا اللكرتوين www.blcbank.com مع التاأكيد اأننا بخدمتك دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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خدمات التاأمني امل�صرفية

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج



من  الن�ساء  جميع  اىل   "WE Initiative" تتوّجه 

الأمهات، املوظفات، واملبادرات بالأعمال. وهدفها 

احللول  تقدمي  بل  احلاجات،  تلبية  على  يقت�سر  ل 

للن�ساء من خالل:

وانطالقًا  القت�ساد،  يف  املراأة  دور  لأهمّية  نظرًا 

التنمية  يف  احليوي  املراأة  بدور  ثابتة  قناعة  من 

 2012 العام  يف   BLC Bank اأطلق  القت�سادية، 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الأول  الربنامج 

�ص لتمكني املراأة اقت�ساديًا. املخ�سّ

يهدف الربنامج اإىل:

•  م�ساندة املراأة على اإيجاد حلول منا�سبة للتحديات 
وامل�ساكل التي تواجهها.

• اإطالق اإمكانياتها.

• حت�سني حياتها العملّية وال�سخ�سّية.

•  امل�ساهمة يف تطوير القت�ساد اللبنايّن من خالل 
ت�سجيع املبادرات الفردّية.

• دعم منّو املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

 WE" عنوان  اخلدمة  هذه  على  البنك  اأطلق 

 ،)Woman( للمراأة   "W" ترمز  اإذ   ."Initiative
اأّما   .)Empowerment( القدرات  لدعم   "E"و
"Initiative" فهي املبادرة، مبا معناه »مبادرة دعم 

قدرات املراأة«.
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مبادرة دعم قدرات املراأة

«WE Initiative»

اإ�صاأل عن العرو�صات احلالية املقدمة من BLC Bank على هذه الربامج

التمويل من خالل منح  BLC Bank م�ساألة   يعالج 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جلميع  مت�ساوية  فر�ص 

واملتو�سطة.

التمويل



�سيكون مركز خدمة الزبائن على الرقم                  جاهزًا لتزويدك بكافة التفا�سيل والعرو�ص اخلا�سة لهذه الربامج 

لل�سوؤال عن  اأّي فرع من فروعنا  الزبائن يف  زيارة ق�سم خدمة  الأ�سبوع. كما ميكنك  اأّيام  ال�ساعة وطيلة  على مدار 

من�سور خ�سائ�ص و�سروط اخلدمات واملنتجات. بالإ�سافة اإىل موقعنا الإلكرتوين www.we-initiative.com اإننا 

بخدمتك دائمًا على جميع مواقع التوا�سل الإجتماعي.
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مبادرته،  وجناح   BLC Bank جهود  وا�ستحقت 

.GBA اختيار ممثلته رئي�سًا ملجل�ص ادارة

 "WE Initiative" تهدف مبادرة دعم قدرات املراأة

اإىل متكني املراأة من دون تهمي�ص دور الرجل. ومن 

البنك  من  جتعل  انها  املبادرة  هذه  ميزات  اهم 

»رب العمل بامتياز«، وذلك بتوفري بيئة عمل عادلة 

للن�ساء والرجال على حد �سواء.

ل�سّيدة الأعمال، للمراأة التنفيذية، للمراأة يف حياتها 

اليومية، لتبادل اخلربات، لتنمية خرباتك، للمراأة 

املمّيزة، قومي بزيارة موقع:

www.we-initiative.com

لبناين ومن منطقة  اأوّل م�سرف  BLC Bank هو 
ال�سرق الأو�سط، يوّقع ويلتزم مببادئ متكني الن�ساء 

 UN WEPS Women Empowerment(
ال�سرق  من  مالية  موؤ�س�سة  واأول   .)Principles
 Global ل  تن�سم  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

.Banking Alliance for Women

ال�سيد  ان�سم  املبادرة،  لهذه  الدويل  التقدم  �سمن 

واملدير  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سحناوي  موري�ص 

لالأمم  العام  الأمني  اإىل   ،BLC Bank يف  العام 

الأمريكية  وال�سيناتور  مون  كي  بان  املتحدة 

 هيالري كلينتون كداعمني اأ�سا�سيني حلقوق املراأة. 

متكني  ملبادئ  ال�سنوي  املنتدى  يف  معًا  و�ساركوا 

مبدينة  املتحدة  الأمم  مقر  يف  اأقيم  الذي  املراأة، 

نيويورك يف اآذار 2015.

We Initiative اإىل العاملّية

 ينظم BLC Bank دورات تدريب، ور�ص عمل، وجولت 

اإىل  بالإ�سافة  كافة،  اللبنانية  املناطق  يف  تدريبّية 

وخرباء  اخت�سا�سيني  قبل  من  والن�سح  الإر�ساد 

الإلكرتونية ال�سفحة  على  م�ساركني   متخ�س�سني 

.www.lebanon.smetoolkit.org

تطوير املهارات

ال�سنة  م�سروع  من  كل  عن  الفائز  فينال 

Business of the Year( املبادرة   واملراأة 

 ،)Woman Entrepreneur of the Year  و 
بينما  اأمريكي.  دولر  األف   30 بقيمة  نقدية  جائزة 

 The People’s Choice بفئة  الفائز  ينال 

مواقع  باختيار اجلمهور عرب  تتم  وهي   ،Awards
اآلف   5 بقيمة  نقدية  جائزة  الجتماعي،  التوا�سل 

دولر اأمريكي.

www.we-initiative.com الربنامج  موقع   يزخر 

والتمويل،  باملال  املتعلقة  املقالت  من  بالعديد 

جناح  وق�س�ص  بالأعمال،  اخلا�سة  امل�ستندات 

ا�ست�سارة  كيفية  اإىل  بالإ�سافة  مبادرات،  ل�سيدات 

اخلرباء واملر�سدين، تبادل خربات مع ن�ساء اأعمال 

بارزات، والإعالن عن فر�ص عمل �ساغرة.

مركز املعلوماتية

الفر�ص  بالأعمال  للمبادرين   BLC Bank  يوفر 

على  والنفتاح  التوا�سل،  �سبكات  لتو�سيع  املالئمة 

اأ�سواق جديدة. وذلك من خالل املنا�سبات اخلا�سة 

واملعار�ص املحلّية والعاملّية.

كما اأطلق البنك منذ العام 2012 »جائزة املبدعني 

 )Brilliant Lebanese Awards( »الأعمال يف 

اأ�سحاب  اأعمال،  و�سيدات  رجال  تكرمي  بهدف 

�سركات لبنانية، اأثبتوا متيزهم يف جمال اأعمالهم. 

وهي اجلائزة امل�سرفية الأوىل من نوعها يف لبنان. 

األف دولر  خ�س�ص البنك جوائز نقدية بقيمة 65 

للجوائز.

تو�صيع �صبكة التوا�صل



ميكنك زيارة ق�سم خدمة الزبائن يف اأّي فرع من فروعنا لطلب من�سور خ�سائ�ص و�سروط اخلدمات واملنتجات 

بح�سب تعميم م�سرف لبنان رقم 134 و 281.

ال�سريفة  منتجات وخدمات  فكرة عامة عن  الكتيب  �ص.م.ل. من خالل هذا  للتجارة  اللبناين  البنك  يقدم 

Vبالتجزئة ويحق له ب�سلطته ال�ستن�سابية تعديل اأو تعليق اأو انهاء اأي من اخلدمات واملنتجات التي يقدمها.
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