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َسخت يخرجًت يٍ ٔثٛقت يهخض انًشرٔع :انؼربٛت

وطف انًشروع

أهذاف انًشروع

تأثير انًرحهت
االَتقبنيت

توفٌر ( )1حد لتموٌل برنامج تٌسٌر التجارة ) (TFPقدره  50ملٌون دوالرأمرٌكً إلى بنك
االعتماد اللبنانً (ش.م.ل) و( )2قرض ٌصل إلى  50ملٌون دوالر أمرٌكً إلى بنك
االعتماد اللبنانً من أجل إعادة إقراضه للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة ومتناهٌة الصغر فً
لبنان.
سٌدعم حد تموٌل برنامج تٌسٌر التجارة اإلقلٌمً بنك االعتماد اللبنانً فً خدمة عمالئه فً
مجال التموٌل التجاري ،بٌنما سٌتم إعادة إقراض القرض للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة
ومتناهٌة الصغر فً لبنان.
سوف ٌدعم حد التموٌل التجاري العملٌات الوثائقٌة لبنك االعتماد اللبنانً وسٌوفر مصدر
تموٌل عملٌات ماقبل التصدٌر وما بعد االستٌراد والتوزٌع المحلً للسلع المستوردة.
سٌزٌد قرض البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة من توافر التموٌل للمشارٌع الصغٌرة
والمتوسطة ومتناهٌة الصغر فً لبنان ،مما ٌسمح بمزٌد من فرص الوصول الى التموٌل
لهذه الشرٌحة التً تعانً من نقص كبٌر فً الخدمات.

انعًيم

بنك االعتماد اللبنانً (ش.م.ل) هو تاسع أكبر بنك فً لبنان بأصول تبلغ  12.4ملٌار دوالر
أمرٌكً .تأسس فً عام .1961
ٌعمل بنك االعتماد اللبنانً من خالل  71فر ًعا فً لبنان باإلضافة إلى فرع فً قبرص
وفرع فً البحرٌن وفرعٌن فً العراق وفرع فً السنغال ومكتب تمثٌلً فً مونتلاير بكندا.
ٌمتلك بنك االعتماد اللبنانً أٌ ً
ضا بن ًكا استثمارًٌا وبن ًكا إسالمًٌا وشركة تأجٌر وشركات تأمٌن
مقرها فً لبنان.
ومن خالل شبكته المحلٌة والخارجٌةٌ ،قدم بنك االعتماد اللبنانً مجموعة واسعة من
المنتجات والخدمات المالٌة التً تشمل الخدمات المصرفٌة لألفراد والشركات والخدمات
المصرفٌة االستثمارٌة والخدمات المصرفٌة اإلسالمٌة والتأجٌر والتموٌل الصغٌر وتموٌل
المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة التً ٌمكن تخصٌصها حسب احتٌاجات العمالء.
بنك االعتماد اللبنانً رائد فً مجال الخدمات المصرفٌة اإللكترونٌة ،حٌث ٌدٌر شبكة
واسعة من أجهزة الصراف اآللً ونقاط البٌع ،ومركز اتصال متقدم وخدمات مصرفٌة عبر

اإلنترنت التً ٌمكن لعمالئه الوصول إلٌها بسهولة وأمان من أي مكان فً العالم.

انتًويم انًقذو يٍ
انبُك

 50مليون دوالر أمريكي
حد برنامج تيسير التجارة اإلقليمي
 50مليون دوالر أمريكي
قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تكهفت انًشروع
اإلجًبنيت

 50مليون دوالر أمريكي
حد برنامج تيسير التجارة
 50مليون دوالر أمريكي
قرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة

انًهخض انبيئي
واالجتًبعي

انتعبوٌ انفُي
بيبَبث االتظبل
ببنشركت

تم تصنٌف المشروع من الفئة ( )FIوف ًقا للسٌاسة البٌئٌة واالجتماعٌة للبنك لعام .2014
سٌُطلب من بنك االعتماد اللبنانً االمتثال لمتطلبات األداء الخاصة بالبنك أرقام  2و 4و9
وتنفٌذ إجراءات إدارة المخاطر البٌئٌة واالجتماعٌة التابعة للبنك األوروبً إلعادة اإلعمار
والتنمٌة الخاصة بالمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة والقروض الصغٌرة .كما سٌُطلب من البنك
أٌ ً
ضا تقدٌم تقارٌر بٌئٌة واجتماعٌة سنوٌة إلى البنك األوروبً إلعادة اإلعمار والتنمٌة من
خالل استكمال "مؤشراستدامة المؤسسات المالٌة" الخاص بالبنك.
ال ٌوجد
أَطَٕ ٙجبٕر – رئٛس انًؤسسبث انًبنٛت
ajabbour@cl.com.lb
+961 1 608250
www.creditlibanais.com.lb

فرص األعًبل

نهخؼرف ػهٗ فرص األػًبل أٔ انًشخرٚبث ،حٕاطم يغ انؼًٛم.
ببنُسبت نهًشبرٚغ انًًهٕكت نهذٔنتٚ ،رجٗ زٚبرة يٕقغ انٕٚب انخبص
األٔرٔب ٙإلػبدة اإلػًبر ٔانخًُٛت :انٓبحف+44 7338 6794 :

ببنًشخرٚبث نهبُك

انبرٚذ اإلنكخرَٔprocurement@ebrd.com :ٙ

االستفسبراث انعبيت

يشر٘ع انبُك األٔرٔب ٙإلػبدة اإلػًبر ٔانخًُٛت فًٛب ػذا انًشخرٚبث:
نالسخفسبر ػٍ ا
انٓبحف+44 20 7338 7168 :
انبرٚذ اإلنكخرَٔprojectenquiries@ebrd.com :ٙ

سيبست انًعهويبث
انعبيت

حٕضخ "سٛبست انًؼهٕيبث انؼبيت " كٛفٛت إفظبح انبُك األٔرٔب ٙإلػبدة اإلػًبر ٔانخًُٛت ػٍ
انًؼهٕيبث ٔانخشبٔر يغ انجٓبث انًؼُٛتٔ ،رنك نخشجٛغ زٚبدة انٕػٔ ٙانفٓى نسٛبسبحّ
ٔاسخراحٛجٛبحّ ٔػًهٛبحّ.
ٚرجٗ زٚبرة طفذت "سٛبست انًؼهٕيبث انؼبيت" أدَبِ نًؼرفت كٛفٛت طهب حقرٚر يجهس
اإلدارة ػٍ يشرٔع قطبع ػبو.

َض سٛبسبث انًؼهٕيبث انؼبيت.

آنيت شكبوى انًشبريع

إٌ "آنٛت شكبٖٔ انًشبرٚغ " ْ ٙآنٛت انًسبئهت نذٖ انبُك األٔرٔب ٙإلػبدة اإلػًبر ٔانخًُٛت .
األفراد ٔاليُظًبث بشأٌ
فٓ ٙثحٙح فرطت إجراء يراجؼت يسخقهت نهشكبٖٔ انًقذيت يٍ
انًشبرٚغ انخًٕٚ ٙنٓب انبُك ٔانخ ٙقذ ٚسػى أَٓب حسببج ،أٔ يٍ انًذخًم أٌ حخسبب ف ٙإدذاد
ضرر بٛئ/ٔ ٙأٔ اجخًبػ.ٙ
ٚرج ىسٚبرة انظفذت انخبطت "آنٛت شكبٖٔ انًشبرٚغ " نالطالع ػهٗ انًؼهٕيبث انخبطت
بكٛفٛت حقذٚى شكٕٖ  .كًب ٕٚجذ يسؤٔل آنٛت شكبٖٔ انًشبرٚغ ( )pcm@ebrd.comنإلجببت
ػهٗ أ٘ أسئهت قذ حكٌٕ نذٚكى بشأٌ حقذٚى شكٕٖ ٔيؼبٛٚر حسجٛم انشكٕٖ ٔيذٖ أْهٛخٓبٔ ،فقًب
نقٕاػذ إجراءاث آنٛت شكبٖٔ انًشبرٚغ.

