
 

 بيان صحفي 

  FNBبروتوكول تعاون بين الجامعة اللبنانية و 

  االستقرار المالي عامل مهم لالستقرار الوظيفيأيوب :  بروفيسور

 لتنمية التواصل المصرفي مع الجامعة الوطنية النمر: 

  9112 -11 -92: بيروت 

مع " ، الث سنوات قابلة للتجديد لمدة ثمصرفي ومالي ، وقعت ادارة الجامعة اللبنانية بروتوكول تعاون 

مصارف محلية لتلبية حزمة من الخدمات المالية عدما تم اختياره من بين مجموعة ، بفرست ناشونال بنك " 

 التعليمي والطالب المنتسبين الى الجامعة .االداري ووالتمويلية لصالح الجهاز 

فؤاد أيوب ورئيس مجلس االدارة ومدير وفيسور روتم التوقيع على االتفاقية من قبل سعادة رئيس الجامعة ال 

مؤتمر صحافي التأم ظهر اليوم في مبنى االدارة حفل خاص والسيد رامي النمر . وذلك خالل  FNBعام 

المركزية للجامعة في منطقة المتحف . وحضر لفيف من مديري الجامعة واالساتذة وممثلي الطالب 

 نك .ومديرين ومسؤولين عن الملف في ادارة الب

بموجب االتفاقية المشتركة ، ادارة عمليات سداد رسوم تسجيل الطالب وتحصيل البدالت سيتولى البنك ،  

استحداث أجهزة صرف آلي ومكاتب تمثيل عائدة للبنك ضمن المجمعات العائدة لصالح ادارة الجامعة ، و

لتعليمي ولقطاع الطالب ، وتوفير االحتياجات المالية للجهازين االداري وا  يتولى مواكبة كماللجامعة . 

اعداد منتجات مناسبة تتالءم مع من خالل أو  \و  ض لتلبيتها من خالل برامجه المعتمدة والمتميزة العرو

 المتطلبات الخاصة بكل فئة وبامكاناتها . 

 وعلى اللبنانية معةالجا على ِحْرِصنا من َينبع   اليومَ  لقاَءنا إن  : "  فؤاد أيوبوقال رئيس الجامعة البروفسور 

 الَنْفعَ  ي حقِّق   الذي البّناء التعاونِ  ألهميةِ  الصادقة رؤيِتنا من ينطلِق   أّنه   كما وموظفين، أساتذة   من فيها العاملينَ 

 خدمات   منْ  تأمْين ه   ي مكن   ما وفقَ  وَتْسييِرها المالية العالقاتِ  وَتْسهيلِ  لإلفادةِ  ف َرص   َمْنحِ  َعْبرَ  والمصلحةَ 

تعددةِ  الشخصية والقروِض  الرواتب في صرفية  م  بعض َتْلِبيةِ  في ت ساعدَ  أنْ  شأِنها منْ  والتي األهداف الم 

 ."الجامعة أهل من فريق   لدى وآمال   غايات   وتحقيقِ  اإلحتياجاتِ 

 وأسس   ائزَ رك ِمن له بد   ال الوظيفي االستقرارَ  أن   أعتبر   اللبنانية الجامعة في َموقعي ومنْ  إننيأضاف : " 

 وكما حيث اإلستقرار، هذا عواملِ  أهمِّ  منْ  هو المالي باألمان الشعورَ  أن   شك   وال واستمراريِته، َثباِتهِ  لِضمانِ 

 اإلتفاق   هذا كان هنا ِمنْ  .اإلطمئنان ي وفر   َعِسَرةْ  حاالت   في وجوَده  وأن   ، الحياة َعَصب   هو المالَ  أن   تعلمونَ 

ه الذي سا   بنك ناشونال فرست مع ليومَ ا ن َوقِّع   وِسْيَرةَ  َمسيرةَ  نعلم   وأننا والوظيفية، النفسية الراحةِ  لِضمانِ  َتَحسُّ

 مع المصِرف   أقاَمه   االتفاقَ  هذا وان خاصة   المجال، هذا في وِسْمَعَته الطويلَ  وتاريَخه المصرفِ  هذا

 ."منها العسكريةَ  سيما ال متعددة، مؤسسات  



 

لَ  لن: "  وبأي وأوضح الرئيس ها التي الخدماتِ  تفاصيلِ  في أَْدخ   في معه المتعاملينَ  إلى المصرف   َسي قدم 

 إدارةِ  مع دقيق وبشكل   التعاون هذا ب نودِ  كل   َتَدارسنا أننا إلى اإلشارةِ  من بد   ال إنما اللبنانية، الجامعة

ْسَبَقة والَتْسليفاتِ  الرواتبِ  في دماتِ الخ من م مكن َقْدر   أكبرِ  تأمينَ  خاللهِ  من نستطيعَ  كي المصرف،  الدْفع الم 

تناهية   بدقة   األمرَ  هذا ناقشنا الجامعة مجلس في فإننا كذلك األمد، الطويلةِ  القروِض  وفي  القرار   وجاءَ  م 

 ."الجامعة إلى يعود   َنْفع   من ب نوِده في لِما اإلتفاق هذا على بالموافقة

لَنا وإن   والتعاون، الثِّقةِ  على قائمة   بنك ناشونال فرست بإدارةِ  ِصلََتنا إن  وختم "   ونحن مستمر، معها َتَواص 

 . "والخدماتية المالية العالقةِ  تطويرَ  َيْكف ل   وما َتْحِسين ه ي ْمِكن   ما لَِتْحِسينِ  دائم   تالق   على

قنوات  ال تعزيز يوفر ، والذياعتزازه بخيار ادارة الجامعة " عن  النمر راميالسيد  أعربمن جهته ، 

، بما تمثله من رمزية ومرجعية مضافة بين الجهاز المصرفي وبين الجامعة الوطنية ال القيمتواصلية ذات ال

عشرات أألالف من أجيال الشباب الطموحين من مختلف وباحتضانها ل،  أكاديمية على المستوى الوطني 

ويتمدد الوطني وان الطيف الشرائح االجتماعية وكل أل لل كلفالسقف الوطني العالي يظالمناطق اللبنانية . 

 ليصل فروعا وكليات تابعة في مختلف المناطق اللبنانية " .انتشارا 

، تتكفل ادارته ونخب االساتذة : " هذه الجامعة جديرة باسمها . فهي صرح وطني كبير  السيد راميوقال 

عليمية الجامعية وتأهيلهم ليكونوا في طليعة السباق الكفوئين والمتمرسين برفد الطالب بأفضل البرامج الت

هي المعادلة الصعبة والمستحقين لفرص المبادرة والتوظيف  التي توفرها أسواق العمل في لبنان وخارجه . 

بين تواضع االمكانات والرسوم التعليمية وبين انتاج أرقى المستويات التعليمية . وهو االنجاز الكبير أن 

 .  " للشباب ه الجامعة أمال أكاديميا مرموقا تكون كليات هذ

ين أفضل نحن نشهد مع كل قادة أألعمال والمؤسسات ، بأن خريجي الجامعة اللبنانية هم من بأضاف : " 

في االختصاصات كافة ، مع عالمات فارقة في  خريجي الجامعات في لبنان والمنطقة العربية 

وسواها الطبية والهندسية والرياضية واالدارة واالعالم والحقوق م العلو في والدراسات العلياختصاصات اال

. " 

قد ان ادارة البنك ستبذل أقصى الجهود العالء شأن هذه االتفاقية وضمان حسن تنفيذ كل بنودها . و: " وأكد 

داريين تم التوجيه الى كل االقسام المعنية والفروع التابعة بأن تكون الذراع المصرفي والمالي النموذجي لال

واالساتذة والطالب ضمن مقتضيات وبنود االتفاقية . وسنعمل ما يلزم لنكون أقرب اليكم في المكان وأألكثر 

اآللي في المجمعات المناسبة . كذلك سنكون صرف التفهما الحتياجاتكم . كما سنعمل فورا على نشر أجهزة 

  بتصرفكم لمعالجة أي شكاوى أو مشكالت طارئة ".

يحتل موقعا متقدما على الئحة البنوك اللبنانية الساعية لتنفيذ سياسات   FNBأن "  : رامي السيد وختم

ومنصة للخدمات المصرفية الى مجموعة مالية متكاملة تباعا تحول الشمول المالي ، وخصوصا بعدما 

الظروف الصعبة وهذه االتفاقية تقع ضمن هذا المساراالستراتيجي الذي اخترناه لمصرفنا رغم كل  الشاملة .

تلبية وخبرات تراكمية يهدف مهنية  ، بقناعة وطنية وبجهود هذا التوجه  واصلسنوتقلبة في لبنان ،  موال

، وخدمة االقتصاد الوطني ، والمساهمة في مجاالت التنمية الشاملة االحتياجات المالية لألفراد والمؤسسات 

  ."وايالء اهتمام خاص لمبادىء المسؤولية االجتماعية 


