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  م بنك لتوفير قروض طويلة المدى للطالباألميرآية تتعاون مع فرنَسبك وبلو

 
، إتفاقية لتوفير قروض )بلوم بنك(وّقعت الجامعة األمريكية في بيروت مع فرنَسبنك، ثم مع بنك لبنان و المهجر 

  .عامًا بعد التخّرج 11للطالب بفوائد منخفضة وتدفع خالل 
  

فيما وّقع الرئيس التنفيذي لمجموعة فرنَسبنك وقد وّقع الرئيس الدآتور بيتر دورمان اإلتفاقيتين عن الجامعة، 
وقد . األستاذ عادل القّصار، ورئيس مجلس إدارة بلوم بنك األستاذ سعد األزهري، االتفاقية آلٌّ عن مصرفه

 .ويقع المقّران في بيروت. ُوقٍّعت آل اتفاقية في مقر إدارة المصرف المشارك بها
 

بدأ الطالب بتسديد األقساط بعد عام من التخّرج، وُيستوفى المبلغ خالل ٪، وي3ويتمّيز آال القرضين بفائدة تبلغ 
آما أن هذا القرض ُمعفى من رسوم تقديم الطلب، وشروط الحصول عليه مخّففة جدًا، . السنوات العشر التالية

مين ويأتي آل قرض مصحوبًا ببوليصة تأ. والضمانات مسّهلة إلعطاء أقصى حّد ممكن من االمتيازات للطالب
 .مجانية على الحياة

 
وسوف . هذا برنامج مبتكر يحمل فوائد رئيسية للجامعة ولطالبها: "وقد أشاد الدآتور دورمان باالتفاقيتين قائًال

يساعدنا في استخدام أموال صندوق المساعدات المالية بشكل أفضل، لنوّسع نطاق عدد الطالب المستفيدين من 
 ".هذا الصندوق إلى أقصى درجة ممكنة

 
ألول مرة، سُتتاح الفرصة أمام جميع الطالب من آافة الكليات واإلختصاصات : "وأردف الدآتور دورمان

وقد أتى توقيع االتفاقيتين بعد فترة طويلة من المفاوضات مع المصرفين . للحصول على القروض بشكل متكافئ
 ."الشريكين لنضمن لطالبنا خدمة سِلسة وبأفضل الشروط

 
أتى اجتماعنا اليوم تكملة للقائنا األول في : "عادل القصار، الرئيس التنفيذي لمجموعة فرنَسبنك وقال األستاذ

." آانون الثاني المنصرم، لنؤّآد مرة أخرى على تعاوننا االستراتيجي مع الجامعة األميرآية في بيروت
ية لهذا التعاون وتأآيد وثيق على هذه المبادرة، وغيرها من المبادرات العديدة القادمة، هي ترجمة فعل: "وأضاف

التزام المؤسستين على حد سواء بمسؤوليتهما االجتماعية، وتشجيعهما الثابت لتنمية الشباب وتسليحهم بالمعرفة 
 ".والعلم وإرشادهم إلى طريق التنمية وتحقيق الذات

 
عليم ونحن في فرنَسبنك حريصون على أن نمنح الشباب لكل فرد حق أساسي بالت: "وأردف األستاذ القّصار

 ".اللبناني هذه الفرصة لتحقيق الذات واآتساب المقدرات الالزمة للتحّول إلى قادة الغد
 

نفتخر بأن مؤسستنا هي من المؤسسات المالية القليلة : "أما األستاذ األزهري، رئيس مجلس إدارة بلوم بنك، فقال
إن الجامعة األميرآية في . األميرآية في بيروت لتشارآها في تنفيذ برنامج القروض هذاالتي اختارتها الجامعة 
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وال نزال نتفاجأ . بيروت هي مؤسسة تعليمية رئيسية َقوَلبت تاريخ لبنان وعّلمت الكثير من موظفينا وأبنائهم
 ".نا بشبيبة لبنانهذا البرنامج انعكاس اللتزام. بنوعية خريجي الجامعة الذين ينضمون إلينا آل عام

 
إننا نطمح . إننا نشعر أن من واجبنا دعم نوعية التعليم آمحّرك الزدهار مجتمعاتنا: "وأردف األستاذ األزهري

وقد تقّدم الدآتور دورمان بالشكر إلى مصرفي ". إلى مزيد من التعاون مع الجامعة لتحقيق هذا الهدف النبيل
 .رة الهامة للجامعة األميرآية في بيروتفرنَسبنك وبلوم بنك لدعمهما هذه المباد

 
 

وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز مائة  . طالب وطالبة 7000أعضاء وجسمًا طالبيًا من أآثر من  600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

  .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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