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ضمن برنامج تمويل لصالح المؤسسات  وروبيال" وبنك االستثمار افرست ناشونال بنكاتفاقية بين "

 الصغيرة والمتوسطة

 النمر : تعزيز الشراكة االستراتيجية لدعم االقتصاد اللبناني

  9102 – 6 – 92بيروت : الخميس 

حصل  تبنك االستثمار أألوروبي . وتم اليوم توقيع اتفاقية جديدة بين الطرفين ، "فرست ناشونال بنك" شراكته االستراتيجية مع  عزز

مليون يورو ، لمدة سبع سنوات . وهو  03الى  تصل قيمته على خط ائتمان ،  EIBمن البنك أألوروبي ،  FNBمجموعة بموجبها 

 في القطاع الخاص اللبناني . تالمؤسسا مخصص لتوفير القروض المالئمة لصالح 

ومنتجاته " فرست ناشونال بنك "  مع توجهاتأهداف البرنامج التمويلي المدعوم من البنك أألوروبي ،  تعبر االتفاقية عن تالقي و

في  59الموجهة للشركات الناشطة في مختلف قطاعات االنتاج  ، وبأألخص بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تمثل نحو 

، وتملك قدرات ومزايا تنافسية واعدة لتنمية أعمالها وتنويعها وزيادتها ، وتوفير المزيد شركات الخاصة في لبنان المئة من اجمالي عدد ال

من فرص العمل المناسبة ، وخصوصا ألجيال الشباب ، في قطاعات الصناعات الوسيطة والمنتجات ذات القيمة المضافة وقطاع 

 . المعلوماتية والبرمجيات ، وسواها 

، مصرف دولي  والتعاون مع تجديد شهادة الثقةنعتز ب : "  رامي النمراسبة ، قال رئيس مجلس االدارة والمدير العام ، السيد وبالمن

عبر حيازة أسهم تفضيلية قابلة  م الى قاعدة مساهمينا المؤسسيينوالذي اختار قبل سنوات االنضما. حجمه موقعه وو EIB بمستوى

في دعم التنمية االقتصادية . ثم اختارنا مجددا للشراكة في برنامجه التمويلي الذي يحقق أفضل النتائج للتحويل الى أسهم عادية 

 ." اقتصادات الدول النامية أألسواق الناشئة و، وخصوصا في المتوسط  في منطقةواالجتماعية وتحفيزها 

المالئمة باقل كلفة ممكنة . بل المالي على فرص التمويل أضاف : " نحن ال نتطلع فقط ، الى تمكين الشركات اللبنانية من الحصول 

هذه االتفاقية ، بما يمكننا من استثمار الخبرات النوعية التراكمية لدى بنك االستثمار أألوروبي ، الجانب الموازي لسنسعى الى تفعيل 

 االنتاج واالدارة والتسويق وتوسعة أألعمالتساهم بتطوير سياسات والتوجيهية التي والتقنية االستشارية  صول على المساعداتوالح

  .وأألسواق

 الشركات تمويليحوز موضوع  : " Dario Scannapieco سكانابيكو داريو األوروبي االستثمار بنك رئيس نائب قال من جهته ، 

، أن يساهم بتوفير جزء من  FNBمجموعة  مع اليوم هوقعن الذي الجديد االئتمان خط شأن ومن. لبنان في أولوية والمتوسطة الصغيرة

الطلب على التمويل وتيسيره لصالح هذا القطاع الحيوي ، والذي يساهم بفعالية في تنشيط أألعمال وخلق فرص عمل جديدة . كما ينسجم 

 مع توجهات بنك االستثمار أألوربي لتحفيز دينامية االقتصاد اللبناني وزيادة مرونته " .

 


