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 Bankmed وصندوق سند يتشاركان لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  

لتمويل المشروعات المتناهية الصغر  "سند"صندوق و Bankmedأعلن كل من  –فرانكفورت وبيروت 

مليون دوالر أميركي بهدف توسيع أنشطة اإلقراض  15عن توقيعهما قرض بقيمة والصغيرة والمتوسطة 

    لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان.  Bankmedلدى 

 

المصارف الرائدة في لبنان ومن أهم  أبرز ، واحد منBankmedأن يتشارك مع  "سند"يسر صندوق 

 للمؤسساتالجزء األكبر  الداعمين لالقتصاد اللبناني. ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

 صوب  ، إضافي مصرفيونظراً لحاجة هذا القطاع إلى دعم وركيزة أساسية لالقتصاد في البالد. في لبنان 

Bankmed  تعزيز بهدف  هذه المؤسساتنحو هذا القطاع حيث عمل على جذب شريحة كبيرة من جهوده

مكانة  Bankmed عزز والمتوسطة الحجم،الفرص االقتصادية فيه. وبهدف دعم المؤسسات الصغيرة 

وذلك من يعملون على تلبية احتياجات الزبائن، متخصصين قات المديري ع مؤلفة منوال، خاصةال وحدته

 قرض مكنهذا النحو سي   الممتدة على كافة األراضي اللبنانية. وعلىوخالل شبكة فروعه اإلحدى والستين 

 من توسيع إطار نشاطه التمويلي حتى يتمكن البنك من خدمة هذه الشريحة بشكل مناسب.   Bankmed "سند"

      

، "يسرنا أن "سند"وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد ولفغنغ روس، رئيس مجلس إدارة صندوق 

والذي يتمتع بمكانة رائدة  Alphaالمصنفة  ، وهو واحد من أبرز المصارف اللبنانيةBankmedنتعاون مع 

 Bankmedتركيزه المكثف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. لذا يشكل إضافة إلى  ،في السوق

 الشريك األمثل لنتمكن من توسيع إطار التمويل لهذه الشريحة في لبنان، والتي هي بأمس الحاجة للدعم". 

 

أن   Bankmed"يسرنا في، Bankmedمحمد علي بيهم، المدير العام التنفيذي لدى  السيدوبدوره أضاف 

، إذ ستمكننا Bankmed. إن لهذه الشراكة أهمية خاصة بالنسبة لنا في "سند"ندخل في شراكة مع صندوق 

. كما تتالءم هذه الشراكة مع استراتيجية من دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان

والمستثمرين فيه للثقة والدعم الذين  "سند"البنك ودوره الريادي في دعم هذا القطاع. ونود أن نشكر صندوق 

 ، والقطاع المصرفي اللبناني، واالقتصاد اللبناني".  Bankmedأبدوه تجاه 
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 عن سند لمشاريع األعمال الصغيرة والمتوسطة

صندوق "سند" لتمويل المشروعات  بتأسيس وتمويل  بنك التنمية االلماني KfWقام ، 2011في أغسطس 

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بدعم مالي من كل  من الوزارة االت حادي ة األلماني ة للتعاون 

طة والطويلة األجل (BMZ) االقتصادي والتنمية  واالت حاد األوروبي. يوف ر صندوق "سند" الديون المتوس 

سات التمويل األصغر، وغيرها من باإلضافة للمساهمة في أ سهم رأس المال للبنوك التجاري ة ومؤس 

سات المالي ة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. الغرض من "سند" هو تطوير قطاع  المؤس 

المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واألسواق المالي ة محلي اً بما يت فق مع مبادئ التمويل 

. تشمل الدول المستهدفة حالي اً الجزائر واليمن والمغرب والعراق واألراضي الفلسطيني ة واألردن المسؤول

ولبنان ومصر وتونس. يتم دعم أنشطة الصندوق بواسطة مرفق المساعدة الفني ة الذي يقدم المساعدة في 

سات الشريكة. تأس س صندوق "سند" كأحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام  مجال بناء القدرات للمؤس 

سات المالي ة الدولي ة  والخاص، وتتأل ف قاعدة مستثمري الصندوق المستهدفين من الوكاالت المانحة والمؤس 

ضي ة األوروبي ة والوزارة االت حادي ة األلماني ة للتعاون  والمستثمرين من القطاع الخاص بما في ذلك المفو 

 وأمانة الدولة السويسرية للشؤون االقتصادية نمية االلمانيبنك الت KfWو (BMZ) االقتصادي والتنمية

(SECO) ن من شركة فاينانس إن موشين ها   (Finance in Motion). يدير الصندوق ات حاداً يتكو  ومقر 

 Oppenheim Asset Management)  الرئيسي مدينة فرانكفورت، وكذلك شركة أوبنهايم إلدارة األصول

Services S.a.r.l)    .في لوكسمبورغ 

 

 Bankmed عن

ومقره الرئيسي  1944وهو واحد من المؤسسات المالية الرائدة في لبنان، في العام  ،Bankmedتأسس  

وفقاً ألنظمة وتشريعات مصرف لبنان المركزي وتحت إشراف لجنة الرقابة على  Bankmedيعمل بيروت. 

المصارف. وباإلضافة إلى اإلطار التشريعي الصارم، يعمل البنك بالتوافق مع أفضل الممارسات وأعلى 

 المعايير العالمية. 

 

Bankmed  التي تشمل األفراد والشركات،  واسعة من الخدمات المالية سلةعبارة عن مجموعة إقليمية تقدم

 فرعاً في  61إضافة إلى خدمات االستثمار، وخدمات الخزينة، والخدمات المصرفية الخاصة من خالل 
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كما تمتد عمليات . (DIFC)لبنان، ثالثة في العراق، فرع في قبرص، وفرع في مركز دبي المالي العالمي 

Bankmed  مصرفه التابعإلى سويسرا من خالل (Bankmed Suisse)  ويتواجد في تركيا من خالل بنك

(T-Bank)  Turkland Bank وفي السعودية من خالل ذراعه للخدمات المصرفية االستثمارية- 

SaudiMed Investment Company . 

 .www.bankmed.com.lbزيارة:  الرجاءللمزيد من المعلومات 

 

 "سند"صندوق  –لالتصال 

 كريستين بروتز

  22-50 876 977 69 49هاتف: +

 press@sanad.luبريد إلكتروني: 

 

 Bankmed –لالتصال 

 رئيسة قسم التسويق واالتصاالت  –دياال شقير 

  362362 1 961هاتف: + 

 choucaird@bankmed.com.lbبريد إلكتروني: 


