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Torbey à sa sortie de Baabda : Le secteur bancaire 

libanais est l’un des plus importants au monde 

 
 
Le président de l’Association des banques, 
Joseph Torbey, a affirmé hier que « le secteur 
bancaire libanais est l’un des plus importants 
dans le monde et constitue un pilier de la 
stratégie de développement de l’économie 
libanaise ». « Quelles que soient les 
circonstances, le secteur bancaire restera le 
secteur le plus fort au Liban », a-t-il insisté à 
l’issue d’une rencontre à Baabda avec le chef 
de l’État, Michel Aoun. 
 
Soulignant que les discussions ont notamment 
porté sur la situation économique et bancaire 
dans le pays, M. Torbey a expliqué que le 
président Aoun a mis l’accent sur « la solidité 
du secteur bancaire qui, malgré les événements 
dans la région, a réussi à maintenir des niveaux 

stables de liquidité et de dépôts, même à des 
coûts plus élevés ». « Ce qui est rassurant pour 
l’avenir », a souligné M. Torbey, signalant que 
les discussions ont également porté sur le 
dossier de l’électricité et le gaz offshore. 
 
À la question de savoir si les élections de 
l’Association des banques étaient à l’ordre du 
jour de la rencontre, M. Torbey a expliqué que 
celles-ci se tiendront le 29 juin. « Cette phase 
est consensuelle et on fait une rotation des 
postes au sein du conseil de l’association, a-t-il 
ajouté. Nous nous sommes entendus sur le fait 
que notre collègue Salim Sfeir préside 
l’association. Nous espérons que la base 
bancaire approuvera ce choix qui nécessite une 
approbation de l’assemblée générale. » 
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٢٠١٩حزيران  ٢٠الخميس   

 

بالصمود نّوه عون: بعبدا من المصارف جمعية رئيس
المصرفي للقطاع القوي

 

أشار رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه بعد لقائه رئيس الجمھورية العماد ميشال عون في القصر الجمھوري في 
القوي للقطاع المصرفي على الرغم من كل األحداث في المنطقة سواء استراتيجية بعبدا، إلى أن "عون نّوه بالصمود 

 التوتير التي تحصل في الخليج أو عبر استراتيجية الھجمة الشعبوية على القطاع المصرفي".

خ رسوقال: "القطاع المصرفي استطاع المحافظة على مستويات السيولة والودائع طبعاً بكلفة أعلى، ولكن ھذا األمر ي
الطمأنينة للمستقبل، إذ مھما تقلبت الظروف يبقى القطاع المصرفي ھو القطاع األقوى في لبنان وسيبقى األقوى وھو خادم 

  كل اللبنانيين".

وأضاف: "تناولنا مع الرئيس عون مسألة تسريع اإلصالحات في قطاع الكھرباء، والبحث في موضوع استخراج الغاز 
  لي عملية التنقيب وھذا امر مھم جداً".حيث ستبدأ نھاية العام الحا

ورداًً◌ على سؤال قال طربيه: "انتخابات جمعية المصارف ستجري في التاسع والعشرين من الحالي، وبالطبع ھذا الوقت 
ھو الوقت للتوافق وال منافسة على مصلحة شخصية، ونحن توافقنا على اتجاه توافقي على أن يتولى الزميل سليم صفير 

معية، ونأمل أن تؤيد القاعدة المصرفية ھذا االختيار الذي كان بارزاً في مجلس اإلدارة، إنما يتطلب موافقة قيادة الج
   الجمعية العمومية.
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٢٠١٩حزيران  ٢٠الخميس   

 

رئيس جمعية المصارف: القطاع المصرفي اللبناني ھو 
أنجح قطاع في المنطقة العربية

  
  

 رئيس جمعية المصارف: القطاع المصرفي اللبناني ھو أنجح قطاع في المنطقة العربية 

أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه ان القطاع المصرفي اللبناني ھو انجح قطاع في المنطقة العربية وھو 

  ركيزة استراتجية الزدھار اقتصاد لبنان.

العماد ميشال عون: "ھناك اتجاه للتوافق على تولي الدكتور سليم صفير رئاسة وقال طربيه بعد لقائه رئيس الجمھورية 

  جمعية المصارف ونأمل ان تؤيد القاعدة المصرفية ھذا اإلختيار".

  الى ذلك، نّوه رئيس الجمھورية بالصمود القوي للقطاع المصرفي على الرغم من كل االحداث في المنطقة.
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٢٠١٩حزيران  ٢٠الخميس    

 لبنان في األقوى قطاعنا: المصارف جمعية رئيس

 

أكد رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف 
طربيه أن القطاع المصرفي ھو القطاع األقوى 

ھو من «في لبنان، مشدداً على أن ھذا القطاع 
أھم القطاعات المصرفية في العالم، وأنجح قطاع 

بالفعل ركيزة في المنطقة العربية، وھو 
استراتيجية لالزدھار واالقتصاد اللبناني 

  ».المقبل
ونقل طربيه عن الرئيس اللبناني ميشال عون بعد 

بالصمود القوي للقطاع «لقائه به أمس، تنويھه 
، برغم األحداث والتطورات في »المصرفي

استطاع أن يحافظ على «المنطقة؛ حيث 
 ةمستويات السيولة والودائع، وإن كان بكلف

ھذا يعطي طمأنينة للمستقبل بأنه «وقال: ». أعلى
مھما تقلبت الظروف، فإن القطاع المصرفي ھو 
. »القطاع االقتصادي األقوى في لبنان وسيبقى

الودائع الصغيرة عزيزة على «وشدد على أن 

أصحابھا أكثر من الودائع الكبيرة. وأعتقد أن من 
 االمھم للشعب اللبناني بأسره أن يتأكد أن ھذ

القطاع ھو من أھم القطاعات المصرفية في 
العالم، وأنجح قطاع في المنطقة العربية، وھو 
بالفعل ركيزة استراتيجية لالزدھار واالقتصاد 
  ».اللبناني المقبل

وأشار طربيه إلى أن انتخابات جمعية المصارف 
ستجري في التاسع والعشرين من الشھر 

ي مرحلة ھذه المرحلة ھ«الجاري، الفتاً إلى أن 
توافق، ونحن نتداول المواقع فيما بيننا في 
المجلس. وقد توافقنا على أن يتولى زميلنا سليم 
صفير رئاسة الجمعية، ونأمل أن تؤيد القاعدة 
المصرفية ھذا الخيار الذي يتطلب موافقة 
الجمعية العمومية، وھذا ما سنعرفه يوم 

  ».االنتخاب
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٢٠١٩حزيران  ٢٠الخميس   

 

 المصارف جمعية رئيس مع واالقتصادية المالية األوضاع بحث الجمھورية ئيسر
لالزدھار استراتيجية وركيزة لبنان في االقوى ھو قطاعنا الظروف تقلبت مھما: طربيه

إستقبل رئيس الجمھورية العماد ميشال عون قبل  -وطنية 
قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور ظھر اليوم في 

جوزف طربيه، وبحث معه األوضاع المالية واالقتصادية في 
  البالد.

وبعد اللقاء، تحدث الدكتور طربيه الى الصحافيين، فقال: 
"زرت فخامة الرئيس وتناولنا في حديثنا االوضاع المالية 
والمصرفية الراھنة. وكان ھناك تبادل لالفكار واآلراء 
بالنسبة الى ما يجري من مناقشات في الموازنة العامة. وقد 
نوه فخامة الرئيس بالصمود القوي للقطاع المصرفي، الذي 
برغم االحداث والتطورات في المنطقة، سواء في 
استراتيجية التوتير في الخليج، او في استراتيجية الھجمة 
الشعبوية على القطاع المصرفي، استطاع ان يحافظ على 

ويات السيولة والودائع، وان كان بكلفة اعلى. وھذا مست
يعطي طمأنينة للمستقبل بأنه مھما تقلبت الظروف، فإن 
القطاع المصرفي ھو القطاع االقتصادي االقوى في لبنان 
وسيبقى، وھو خادم كل اللبنانيين بمعنى انه خزينتھم. 
فالودائع الصغيرة عزيزة على أصحابھا اكثر من الودائع 

ة. واعتقد انه من المھم للشعب اللبناني بأسره أن الكبير
يتأكد ان ھذا القطاع ھو من اھم القطاعات المصرفية في 
العالم، وانجح قطاع في المنطقة العربية، وھو بالفعل ركيزة 
  استراتيجية لالزدھار واالقتصاد اللبناني المقبل".

  
أضاف: "تطرقنا ايضا الى مسألة تسريع ملف الكھرباء، 

وع استخراج الغاز الذي سيبدأ التنقيب عنه آخر وموض
السنة، مما يعطينا البرھان القاطع بأن ما ھو مرتقب موجود 
وبالحجم المتوقع. واالعمال ھي المھمة وليس التفكير فقط، 

  وشعار القطاع المصرفي ھو العمل، العمل ثم العمل".
سئل: ھل اطلعتم فخامة الرئيس على اجواء انتخابات جمعية 

  مصارف؟ال
اجاب: "ستجري انتخابات الجمعية في التاسع والعشرين 
من الشھر الجاري. ھذه المرحلة ھي مرحلة توافق، ونحن 
نتداول المواقع في ما بيننا في المجلس. وقد توافقنا على 
ان يتولى زميلنا سليم صفير رئاسة الجمعية، ونأمل ان تؤيد 

افقة الجمعية القاعدة المصرفية ھذا الخيار الذي يتطلب مو
  العمومية، وھذا ما سنعرفه يوم االنتخاب".

يذكر ان الدكتور طربيه انتخب الشخصية المصرفية العربية 
 ٣٢٠من اتحاد المصارف العربية الذي يضم  ٢٠١٩للعام 

مصرفا، وسيقام يوم الثالثاء المقبل احتفال في روما يتم 
 لدولخالله تكريم طربيه، في حضور االمين العام لجامعة ا

العربية احمد ابو الغيط، وشخصيات رسمية ومصرفية 
  لبنانية وعربية ودولية.
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٢٠١٩حزيران  ١٩األربعاء   

 

 يشكر الجيش في االستراتيجية والدراسات البحوث مركز
له دعمھا على »المصارف جمعية«  

  
  

والدراسات اإلستراتيجية في قيادة قام وفد من مركز البحوث 
الجيش، ضّم العميد ھشام ذبيان والعقيد أحمد إدلبي والعقيد حسام 
عبدهللا والمالزم شربل زغيب، بزيارة جمعية مصارف لبنان حيث 
استقبله رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه وأعضاء مجلس 

  اإلدارة بحضور األمين العام مكرم صادر.
الدكتور طربيه رسالة شكر من قائد الجيش وقد سلّم الوفد 

جوزيف عون على الدعم الذي تقّدمه جمعية المصارف سنوياً 
للمؤتمر اإلقليمي الذي ينظّمه المركز والذي عقد دورته التاسعة 

ً موجزاً  ٢٦في  آذار الماضي. وفي المناسبة، قّدم الوفد عرضا
احثين عن أعمال المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من كبار الب

اللبنانيّين واألجانب، والذي سوف تصدر توصياته قريباً في كتاب 
  خاص من منشورات المركز.

وقد أثنى الدكتور طربيه على الجھد المميّز الذي يقوم به مركز 
البحوث والدراسات اإلستراتيجية في الجيش اللبناني والذي 
ا ھيعطي صورة مشرقة عن المؤّسسة العسكرية اللبنانية واھتمام

بالشؤون اإلستراتيجية اإلقليمية التي لھا تأثير أكيد على أوضاعنا 
المحلية، مؤّكداً أن دعم الجيش اللبناني ھو من ثوابت جمعية 
ً من اليقين الراسخ بأن القطاع المصرفي  المصارف انطالقا
والجيش يشّكالن الركيزتين األساسيّتين لالستقرار األمني 

  بنان.اإلقتصادي في ل -واإلجتماعي

وحّمل طربيه الوفد العسكري تحيات الجمعية الى قائد الجيش 
العماد جوزاف عون وسائر أركان المجلس العسكري والقيادة 
العليا، مثّمناً المساعي الدؤوبة التي يقومون بھا للحفاظ على أمن 

  الوطن والمواطن وعلى تعزيز قدرات الجيش عديداً وعتاداً.
من جمعية الصناعيّين برئاسة  كما زار جمعية المصارف وفد

الدكتور فادي الجميّل الذي عرض لبعض العوائق التي تواجه 
ً لجھة ارتفاع  القطاع الصناعي في المرحلة الراھنة، خصوصا
تكاليف اإلنتاج والنفقات التشغيلية وأعباء التصدير، ما يرتّب 
على بعض الصناعيّين التزامات متراكمة تجاه المصارف. وطرح 

بعض األفكار التي يراھا كفيلة بتنشيط الحركة اإلقتصادية الوفد 
بعامة ونشاط المؤّسسات الصناعية بوجه خاص، ما ينعكس 

  إيجاباً على النمو وعلى أداء المصارف.
وقد اتّفق الطرفان على متابعة التواصل لبحث سبل تعزيز التعاون 
 المشترك والتنسيق مع السلطات النقدية من أجل توفير الشروط
المؤاتية لزيادة إنتاجية الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتھا 
التنافسية ، نظراً لما للقطاع الصناعي من دور حيوي في إيجاد 
ً بأن من  فرص العمل وفي تنشيط الحركة اإلقتصادية، واقتناعا
مصلحة المصارف أن يتمّكن ھذا القطاع من تجاوز الصعوبات 

  التي تعيق نشاطه.
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١٠٨٢٤العدد  – ٢٠١٩حزيران  ١٩األربعاء   
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  ٢٠٩٧٦العدد  – ٢٠١٩حزيران  ١٩األربعاء 
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٢٠١٩حزيران  ٣االثنين   

 

٢٠١٩ العربية المصرفية الشخصية" بجائزة يفوز طربيه "

 

إختار مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية 
باإلجماع رئيس مجلس إدارة مجموعة االعتماد 
اللبناني ورئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس 
االتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور 
جوزف طربيه لجائزة "الشخصية المصرفية 

"، والتي تعد أرقى جائزة ٢٠١٩العربية لعام 
ً ألكثر  يقّدمھا اتحاد المصارف العربية سنويا

 العربية تميزاً وقيادًة. الشخصيات المصرفية

وأوضح االمين العام التحاد المصارف العربية 
وسام فتوح، أن اختيار الدكتور طربيه لھذه 

الجائزة المرموقة قد تّم خالل اجتماع مجلس 
التحاد المصارف  ١٠٤اإلدارة السنوي الـ

العربية، الذي عقد أخيراً، أذ أجمع أعضاء 
ية على دولة عرب ٢٠المجلس الممثلون لـِ 

استحقاق الدكتور طربيه لھذه الجائزة، تقديراً 
لجھوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب 
القيادية التي اضطلع بھا وخبرته على مدى 
أربعين عاماً، والتي أسھمت في تحقيق 
االستقرار المالي واالقتصادي خالل مسيرته 

  المھنية المصرفية الطويلة. 

م تسليم الجائزة وأضاف: "من المزمع أن يت
خالل حفل التكريم الكبير الذي ينظّمه االتحاد في 
شھر حزيران الجاري في العاصمة اإليطالية في 
روما، وذلك خالل أعمال القمة المصرفية 

الدولية التي ستعقد ھذه السنة تحت  –العربية 
 –عنوان "الحوارات المتوسطية العربية 

 ل" فياألوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفض
  منه في إيطاليا. ٢٦حزيران الجاري و ٢٥
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٢٠١٩أيار  ١٥األربعاء   

 

بتطمينات واشنطن من عاد المصرفي الوفد  

  
عاد الوفد المصرفي اللبناني الذي زار 
واشنطن بانطباعات إيجابية بعدما 
سمع اعضاؤه كالماً مطمئناً من قبل 
المسؤولين األميركيين الذين التقوھم، 
والذين أشادوا بمھنية المصارف 
اللبنانية في تعاملھا مع المصارف 
المراسلة األميركية وعلى متانة 

   العالقة واستمراريتھا ونجاحھا.
في إطار الزيارات الدورية التي 
تنظّمھا جمعية مصارف لبنان إلى 
العواصم المالية بھدف تقوية العالقات 
مع المصارف المراسلة للمصارف 
اللبنانية، والتواصل مع السلطات 
الرسمية والمراجع المالية والنقدية 
األجنبية، قام وفد من مجلس إدارة 
جمعية المصارف األسبوع الماضي 
بزيارة إلى نيويورك وواشنطن في 

  الواليات المتحدة األميركية.
ترأس الوفد رئيس الجمعية جوزف 
طربيه وضمَّ في عضويته نائب رئيس 
الجمعية سعد أزھري وأعضاء مجلس 
اإلدارة: نديم القّصار، شھدان جبيلي، 
  باإلضافة إلى األمين العام مكرم صادر.

عقد الوفد المصرفي اللبناني 
ت عمل في واشنطن مع بعض اجتماعا

كبار المسؤولين في وزارة الخزانة 
االميركية ووزارة الخارجية المعنيّين 

  بالشأن المصرفي والمالي.
كما التقى الوفد أعضاء في مجلس 
النواب األميركي باإلضافة إلى أعضاء 

بارزين في لجنتي الخدمات المالية 
والشؤون الخارجية ومكافحة اإلرھاب 

األميركي، وبعضھم من  في الكونغرس
  أصل لبناني.

وفي السياق نفسه، عقد الوفد 
المصرفي اللبناني لقاءات مع 
مسؤولين تنفيذيين ومع مدراء االلتزام 
والتحقق في المصارف األميركية 

بنك أوف نيويورك، سيتي  –المراسلة 
بنك، جي.بي.مورغن، وستاندرد 

  تشارترد بنك.
ت وجرى التأكيد خالل ھذه االجتماعا

على صوابية النموذج المصرفي 
اللبناني الذي يُقيم توازناً إيجابياً بين 
العمل التجاري وجّدية تطبيق القواعد 

  المصرفية المتعاَرف عليھا دولياً.
وأثنى المسؤولون المصرفيون 
األميركيون الذين التقاھم الوفد على 
مھنية المصارف اللبنانية في تعاملھا 

ميركية مع المصارف المراسلة األ
وعلى متانة العالقة واستمراريتھا 

  ونجاحھا.
وأكَّد المسؤولون األميركيون جميعاً 
خالل ھذه اللقاءات دعم لبنان وتقوية 
دوره كنموذج في المنطقة. ورّكزوا 
كذلك على أھمية القطاع المصرفي 
اللبناني كونه يشكِّل مع الجيش 
اللبناني عنصَرْي استقرار البلد، ومن 

لمحافظة عليھما مع تقديم الضروري ا
  كل الدعم الالزم على ھذا الصعيد.

وكّرر الرسميّون اإلشادة بدور القطاع 
المصرفي الرائد لجھة ُحسْن احترامه 
للقواعد المصرفية العالمية، 
وخصوصاً منھا تلك المتعلّقة بمكافحة 

  تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
من جانبه، تمنّى الوفد المصرفي 

على مختلف ھذه الجھات  اللبناني
األميركية الرسمية أن ال يكون ألّي 
إجراء عقابي محتمل أّي تأثير سلبي 
على القطاع وعلى البلد ككل، تأكيداً 
للموقف الرسمي األميركي الحريص 
على استقرار لبنان واستمرار نجاح 
القطاع المصرفي فيه. وقوبل ھذا 
الطرح بإيجابية من الجھات الرسمية 

  ية.األميرك
أخيراً، ساھمت ھذه الزيارة الدورية، 
كما سابقاتھا، في تعزيز مكانة الجھاز 
نَْيه القطاع  المصرفي اللبناني، بمكوِّ
المصرفي والمصرف المركزي، داخل 
المنظومة المصرفية العالمية على 
رغم من كّل التحّديات اإلقليمية 
والدولية المحيطة في المنطقة. وكانت 

ھا المسؤولون مناسبة أكَّد خالل
األميركيون في الكونغرس واإلدارة 
كما في المصارف المراسلة الحرص 
على استقرار لبنان ومنعته وعلى 

   سالمة العمل المصرفي فيه.
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٢٠١٩أيار  ١٤الثالثاء   

 

 وعقد طربية برئاسة نيويورك زار المصارف جمعية من وفد
المسؤولين كبار مع اجتماعات  

  
انه في إطار الزيارات الدورية التي  جمعية المصارف اعلنت

المالية بھدف تنظّمھا جمعية مصارف لبنان إلى العواصم 
تقوية العالقات مع المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، 
والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية 
األجنبية، قام وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف 
األسبوع الماضي بزيارة إلى نيويورك وواشنطن في 

 .الواليات المتحدة االميركية
الجمعية جوزف طربيه وضمَّ في ترأس الوفد رئيس 

عضويته نائب رئيس الجمعية األستاذ سعد أزھري وأعضاء 
مجلس اإلدارة السادة : نديم القّصار، شھدان جبيلي، 

 .باإلضافة إلى األمين العام الدكتور مكرم صادر
وزار الوفد المصرفي اللبناني واشنطن حيث عقد اجتماعات 

رة الخزانة االميركية عمل مع بعض كبار المسؤولين في وزا
ووزارة الخارجية المعنيّين بالشأن المصرفي والمالي. كما 
التقى الوفد أعضاء في مجلس النواب األميركي باإلضافة 
إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية والشؤون 
الخارجية ومكافحة اإلرھاب في الكونغرس األميركي، 

 .وبعضھم من أصل لبناني
تفسه، عقد الوفد المصرفي اللبناني لقاءات مع وفي السياق 

مسؤولين تنفيذيين ومع مدراء االلتزام والتحقق في 
بنك أوف نيويورك، سيتي  –المصارف األميركية المراسلة 

بنك، جي.بي.مورغن، وستاندرد تشارترد بنك. وجرى 
التأكيد خالل ھذه االجتماعات على صوابية النموذج 

قيم توازناً إيجابياً بين العمل المصرفي اللبناني الذي يُ 
التجاري وجّدية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليھا 
دولياً. وأثنى المسؤولون المصرفيون األميركيون الذين 

التقاھم الوفد على مھنية المصارف اللبنانية في تعاملھا مع 
المصارف المراسلة األميركية وعلى متانة العالقة 

 .ھاواستمراريتھا ونجاح
وأكَّد المسؤولون األميركيون جميعاً خالل ھذه اللقاءات دعم 
لبنان وتقوية دوره كنموذج في المنطقة. ورّكزوا كذلك على 
أھمية القطاع المصرفي اللبناني كونه يشكِّل مع الجيش 
اللبناني عنصَرْي استقرار البلد، ومن الضروري المحافظة 

ذا الصعيد. وكّرر عليھما مع تقديم كل الدعم الالزم على ھ
الرسميّون اإلشادة بدور القطاع المصرفي الرائد لجھة 
ُحسْن احترامه للقواعد المصرفية العالمية، ومنھا بخاصة 
تلك المتعلّقة بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب. ومن 
جانبه، تمنّى الوفد المصرفي اللبناني على مختلف ھذه 

يكون ألّي إجراء عقابي  الجھات األميركية الرسمية أن ال
محتمل أّي تأثير سلبي على القطاع وعلى البلد ككل، تأكيداً 
للموقف الرسمي األميركي الحريص على استقرار لبنان 
واستمرار نجاح القطاع المصرفي فيه. وقوبل ھذا الطرح 

 .بإيجابية من الجھات الرسمية األميركية
بقاتھا، في أخيراً، ساھمت ھذه الزيارة الدورية، كما سا

تعزيز مكانة الجھاز المصرفي اللبناني، بمكونَْيه القطاع 
المصرفي والمصرف المركزي، داخل المنظومة المصرفية 
العالمية بالرغم من كّل التحّديات اإلقليمية والدولية المحيطة 
في المنطقة. وكانت مناسبة أكَّد خاللھا المسؤولون 

في المصارف  األميركيون في الكونغرس واإلدارة كما
المراسلة الحرص على استقرار لبنان ومنعته وعلى سالمة 

  .العمل المصرفي فيه
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٢٠١٩ايار  ١٠الجمعة   
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٢٠١٩ايار  ٦االثنين   

 

  عون التقى رئيس جمعية المصارف

 طربيه: متفائلون بموازنة توافقية تعبر عن مصلحة البلد العليا

استقبل رئيس الجمھورية العماد ميشال عون، في قصر 
بعبدا، رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه، 
وعرض معه الوضع المالي والمصرفي على ضوء 
 .التطورات األخيرة ودراسة الحكومة للموازنة العامة

 
مة زرت فخا«وبعد اللقاء، أكد طربيه في تصريح قال فيه: 

رئيس الجمھورية، ضمن إطار الزيارات التي نقوم بھا إلى 
المسؤولين، قبل سفرنا كجمعية مصارف إلى الواليات 
المتحدة لنتابع ما قام به النواب والوزراء الذين زاروا مراكز 

قات القرار المالي ھناك، ونبحث ما يتعلق أيضا بالعال
المصرفية وتلك التي تعود إلى مشاكل العقوبات التي يجري 
تشديدھا على حزب هللا. وكان اللقاء مناسبة استعرضنا فيھا 
المسائل المتعلقة بالموازنة العامة. ونحن متفائلون بأن 

تصدر بالنتيجة عن مجلس الوزراء موازنة توافقية يجري 
، ألنه يجب فيھا االستماع إلى كل أصحاب الرأي والمصالح

أن تعبر الموازنة بالفعل عن مصلحة البلد العليا التي ال يمكن 
أن تتحقق إال بالتوافق ومراعاة كل الحاجات التي تجب 
 .«مقاربتھا من خاللھا

 
توقفت بصورة خاصة عند موضوع الضريبة «وأضاف: 

على الفوائد، فبرأينا ورأي االقتصاديين الذين يدرسون 
 يمكن فرض ضرائب اضافية في وقت األوضاع معنا، فإنه ال

األزمات االقتصادية. من ھنا فإنه بالنسبة إلى الودائع 
الموجودة وتلك اآلتية إلينا، ال يجب أن يتحول النظام 
الضريبي اللبناني إلى نظام طارد لالستثمارات. نحن نريده 
ان يكون نظاماً جاذباً للودائع. وبالنسبة إلى تخفيض الفوائد 
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ع، فإنه بمجرد ان تظھر في األفق انجازات سواء على الودائ
كانت على صعيد الموازنة أو لجھة ترقب تنفيذ خطة 
الكھرباء أو ما وعدنا به من بدء التنقيب عن الغاز والنفط 
في نھاية العام، فإن كل ھذه اإلشارات االيجابية عندما 
ستبدو مؤكدة، ستنخفض الفوائد وسيستفيد من ذلك ليس 

 .«م فحسب انما أيضاً االقتصاد بشكل عامالقطاع العا
 

ھدفنا األول ومصلحة لبنان األولى ھي في عودة «أضاف: 
النمو إلى اقتصادنا، وعودة دوران عجلته. ھذا األمر 
سيكون بالفعل موضع عناية ومتابعة كي نصل به إلى نتيجة 
إيجابية. وقد تكلمنا أيضاً في مسألة توقف موظفي مصرف 

في األسبوع المقبل. ھذا أمر يجّمد العمل لبنان عن العمل 
المصرفي، ألن المصارف تضع سيولتھا النقدية في مصرف 
لبنان وتأخذھا منه لتسيير عملھا اليومي. من ھنا ال يمكن 
أن يقفل مصرف لبنان أبوابه من دون أن تتأثر المصارف 
وجمھورھا بذلك. وقد تمنينا على فخامته بأن يضع أيضاً 

الملف كي تتم معالجته في أسرع وقت، ألن  إصبعه على ھذا
موضوع العمل المصرفي حساس بالنسبة إلى المواطنين 
وإلى البلد واقتصاده، ال سيما في ھذه الظروف الدقيقة التي 
 .«تتوجه فيھا كافة األنظار إلى الشأنين المالي واالقتصادي

 
ورداً على سؤال حول ما اذا كان باإلمكان طمأنة المواطنين 

اء القلق الذي يساورھم من زيادة الضرائب وإمكانية ان إز
ال يمكننا أن نحّسن «تطاول الفقراء أكثر من غيرھم، أجاب: 

توازن الموازنة من دون أن يحصل بعض التصحيح 
الضريبي، ولكننا نريد اال تكون ھذه الضرائب معرقلة 
لالقتصاد او تعمل ضد النمو. ففي األصل الضريبة ھي أداة 

اقتصادية وليست فقط أداة جباية. من ھنا يجب أن سياسة 
تتم مقاربة الموضوع وفق ھدف أعلى للموازنة يقوم على 
إعادة إنماء االقتصاد وجذب السيولة والودائع إلى لبنان 
وعودة االقتصاد اللبناني إلى تحقيق معدالت النمو السابقة، 
 .«ولبنان يستحق ان يعود وينتج في ھذا السياق

 
سؤال آخر حول رده على الجو السائد الذي يوجه  وردا على

اصابع االتھام إلى المصارف التي تشكل ركناً أساسياً 
لالقتصاد اللبناني، وعما إذا كانت مستھدفة اليوم مع ما 

لقد «يعني ذلك من خطر على الليرة والودائع، أجاب: 
استمعتم إلى حاكم مصرف لبنان الذي يدير السياسة النقدية، 

طى التطمينات في ھذا اإلطار. وھو ال يزال يعطيھا وقد أع
سنة، وقد نجح بالفعل في أن تكون واقعية وحقيقية.  ٢٥منذ 

أما بالنسبة إلى الھجمة على المصارف وجمعية المصارف، 
فإننا نعتبر ان ھذا االستھداف له أسباب ال عالقة للمصارف 

ن ذا يمكبھا، بل ھو استھداف للبلد والقتصاده. وأنا أسأل: ما
ان يقال عن المصارف التي تمول االقتصاد اللبناني وحجم 
تسليفاتھا له تفوق الدخل القومي في لبنان، كما أن حجم 
تسليفاتھا للخزينة أبقت الدولة اللبنانية مستمرة برواتبھا 

  .ورواتب أجھزتھا؟
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٢٠١٩ايار  ٢الخميس   

 

مصارف لبنان يحذر من زيادة الضريبة  رئيس جمعية
 دخل الفائدة على

 

حذر رئيس جمعية مصارف لبنان  -بيروت (رويترز) 
جوزيف طربيه يوم الخميس من أن الزيادة المقترحة 
للضريبة على دخل الفائدة ستؤثر على تدفقات رأس المال 
إلى لبنان وستُضعف قدرة البنوك على االضطالع بدورھا 

 المالي في االقتصاد وستعرقل النمو. 

وقت الراھن مسودة ميزانية وتناقش الحكومة اللبنانية في ال
التي سترفع الضريبة على دخل فائدة الودائع  ٢٠١٩عام 

إلى عشرة من سبعة بالمئة. وظل دخل الفائدة معفيا من 
  الضرائب حتى فُرضت الضريبة في العام الماضي. 

ولبنان ُمثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم وتعھدت 
ي بتطبيق إصالحات حكومة رئيس الوزراء سعد الحرير

  طال تأجيلھا لوضع المالية العامة على مسار مستدام. 

وقال طربيه إن البنوك اللبنانية تأمل أن ترى الحكومة تتفق 
في “ خفض جوھري”على ميزانية تقشفية ودعا إلى 

  اإلنفاق. 

لكنه حذر خالل مؤتمر اقتصادي في بيروت من التقليل من 
ي وودائعه إلى ودائع حجم تأثير تعريض النظام المصرف

موسمية في كل فرصة ممكنة مثلما حدث في العام الماضي، 
  . ٢٠١٨في إشارة للضريبة الجديدة في عام 

وأضاف أن ھذا قد يتكرر اليوم عبر زيادة معدل الضريبة 
على فائدة الودائع إلى عشرة بالمئة مما يؤثر على تدفقات 

مصرفي على رأس المال إلى لبنان ويُضعف قدرة القطاع ال
االضطالع بدوره المالي، ويؤثر سلبا على أسعار الفائدة 

  وتكلفة تمويل االقتصاد اللبناني ويعرقل النمو. 

وقال وزير المالية علي حسن خليل لرويترز إن مسودة 
الميزانية تتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج 

  . ٢٠١٨بالمئة في  ١١٫٢المحلي اإلجمالي مقارنة مع 

وقال خليل إن الميزانية تستند إلى توقعات بتحقيق نمو 
بالمئة في العام الحالي قد يرتفع إلى  ١٫٥اقتصادي بنسبة 

نحو اثنين بالمئة مع انتعاش االقتصاد. ويُنظر للميزانية 
  على أنھا اختبار حساس إلرادة لبنان في إجراء إصالحات. 

الناتج  بالمئة من ١٥٠ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 
المحلي اإلجمالي. وتعاني األوضاع المالية للبالد من ضغوط 
بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين 

  ودعم سخي يُنفق على قطاع الكھرباء. 

وقد تؤدي خطوات جادة نحو اإلصالح في اإلفراج عن 
مليار دوالر تم التعھد بھا خالل مؤتمر  ١١تمويالت بقيمة 

في العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز البنية للمانحين 
  التحتية لدعم النمو االقتصادي. 
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Thursday May 2, 2019 

 

Top Lebanese banker warns against raising 

interest income tax 

BEIRUT, May 2 (Reuters) - A top 
Lebanese banker warned on Thursday that 
a proposed hike in the tax on interest 
income would affect capital flows to 
Lebanon, weaken banks’ ability to play 
their financing role in the economy, and 
obstruct growth. 

The Lebanese government is currently 
discussing a draft 2019 budget that would 
raise the tax paid on deposit interest 
income to 10 percent from 7 percent. 
Interest income had been tax free until the 
levy was introduced last year. 

Lebanon is saddled with one of the heaviest 
public debt burdens in the world and 
Prime Minister Saad al-Hariri’s 
government has vowed to enact long-
delayed reforms to put state finances on a 
sustainable path. 

Joseph Torbey, chairman of the 
Association of Banks in Lebanon, said 
Lebanese banks hope to see the 
government succeed in agreeing an 
austerity budget, calling for a 
“fundamental reduction” in spending. 

But, addressing a Beirut economic 
conference, Torbey warned against 
underestimating the impact of “subjecting 
the banking system and its deposits to 
seasonal taxes at every opportunity - as 
happened last year” - a reference to the 
new levy in 2018. 

This “may be repeated today through 
raising the tax rate on deposit interest to 10 
percent, affecting capital flows to Lebanon, 
weakening the ability of the banking sector 
to play its its financing role, negatively 
affecting interest rates and the cost of 
financing the Lebanese economy, and 
obstructing growth”. 

Finance Minister Ali Hassan Khalil told 
Reuters the draft budget projects a deficit 
of less than 9 percent of GDP compared to 
11.2 percent in 2019. 

The budget, seen as a critical test of 
Lebanon’s will to reform, is based on an 
economic growth forecast of 1.5 percent in 
2019, which could rise to around 2 percent 
as the economy picks up, Khalil said. 

Lebanon’s public debt issome 150 percent 
of GDP. State finances are strained by a 
bloated public sector, high debt servicing 
costs and hefty subsidies spent on the 
power sector. 

Serious steps toward reform could unlock 
$11 billion in financing pledged at a donor 
conference last year to help Lebanon build 
infrastructure to boost economic growth. 
(Reporting by Tom Perry, Ellen Francis 
and Laila Bassam Editing by Mark 
Heinrich) 
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٢٠١٩نيسان  ١٠األربعاء    

 

الدولية المؤتمرات عين في لبنان واألعمال المال منتدى

 بمؤّسساتها وسلطاتها الدستورية  القطاع المصرفي ملتزمًا مساندة الدولةطربيه: 
 إلى استقرار سعر صرف الدوالر   سالمة: مصرف لبنان ملتزم بسياسته الهادفة

 
 »كونفكس انترناشيونال«أطلقت شركة 

بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، 
بعنوان فعاليات منتدى المال واألعمال 

، »لبنان في عين المؤتمرات الدولية«
وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد 

 .وتبير -»فينيسيا«الحريري، في فندق 
حضر المنتدى الرئيس الحريري ممثالً 
بوزير الدولة لشؤون تكنولوجيا 
المعلومات واإلستثمار عادل أفيوني، 
الرئيس ميشال سليمان، الرئيس حسين 

فؤاد السنيورة، الحسيني، الرئيس 
الرئيس تمام سالم، وزيرة الداخلية 
والبلديات ريا الحسن، وزير المالية علي 
حسن خليل، وزير اإلعالم جمال الجراح، 
نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل 
فھد ممثالً وزير اإلتصاالت محمد شقير، 
وزير السياحة أواديس كيدانيان، وزير 

لنائب زياد العمل كميل ابو سليمان، وا
حواط، والوزير السابق فريج 
صابونجيان، والنائب السابق سليم دياب، 
وعدد من السفراء، حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمه، رئيس غرفة طرابلس 
ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، رئيس 
بلدية بيروت جمال عيتاني، رئيس جمعية 

 –مصارف لبنان، رئيس مجلس اإلدارة 
عة اإلعتماد اللبناني، المدير العام لمجمو

رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، رئيس 

سعد » بنك لبنان والمھجر«مجلس إدارة 
أزھري، رئيس مجلس إدارة الندوة 

 رفيق» كونفكس«اإلقتصادية، وشركة 
زنتوت، رئيس جمعية الضرائب اللبنانية 
ھشام المكمل، ونخبة من المسؤولين 

اب اإلختصاص في القطاعين العام وأصح
والخاص، ومسؤولين من كبرى الشركات 

 .اللبنانية والمؤسسات المالية

وتمحورت جلسات العمل حول سبل 
اإلستفادة من المؤتمرات الدولية الداعمة 
للبنان، ومستقبل اإلقتصاد اللبناني في ظل 

 .التحركات الخارجية
 زنتوت

يلة الزمبعد النشيد الوطني، قدمت المنتدى 
جويل الحاج موسى، ثم ألقى زنتوت كلمة 
مما قال فيھا: يتجدد اللقاء معكم، لنسلّط 
الضوء على االنعكاسات اإليجابية 
للمؤتمرات الدولية، ولنخرج من الصورة 

يسھم في تحقيق » بصيص أمل«القاتمة 
النھضة االقتصادية، فقد شبعنا تضخيماً 
لخطورة األوضاع اإلقتصادية. والجميع 
يعلم بأّن الدولة وفت بالتزاماتھا في كثير 
من المحطات الداھمة، وھنا أستطيع 
القول، استناداً لما يتم طرحه من مشاريع 
استنھاضية، أن األمل موجود طالما أن 
ھناك مساع رسمية، محلية ودولية، 
لمساعدة لبنان على الخروج من النفق 
اإلقتصادي المظلم، ألنه ال بد في نھايته 

 .«ر مقبلمن نو
 طربيه

خريطة طريق «ثم تحدث طربيه داعياً الى 
تليق بلبنان وموقعه ودوره وبمواطنيه 
الذين نشروا ثقافاتھم واسھاماتھم 
ونجاحاتھم وانجازاتھم عمالً واغتراباً في 
المنطقة والعالم، آخذين بعين االعتبار ما 

 :يلي
أوالً: نحن ننظر بايجابية الى كثافة 

بلبنان، وحفز مسؤوليه االھتمام الخارجي 
على تسريع المعالجات في المجاالت التي 
اصبحت معروفة للقاصي والداني، وفي 
مقدمھا المالية العامة، حيث تتكاثر 

 .مصادر عجز الموازنة
ثانياً: ھناك سباق مع الزمن النجاز 
االصالح المرتجى والوقت مكلف في ظل 

تباطؤ االقتصاد وتفاقم أزمة المالية العامة 
انحدار مجمل األنشطة االنتاجية وتوسع و

مليار  ١٧عجز الميزان التجاري الى نحو 
دوالر وتراكم عجز ميزان المدفوعات الى 
مستويات مقلقة، والتراجع في أغلب 

 .القطاعات االنتاجية
المطلوب جدول أولويّات يتقدمه بند إجراء 
اإلصالحات الجذرية والبنيوية المنتظرة 

ت المالية واإلدارية منذ مدة في المجاال
واإلقتصادية وتنفيذ المقّررات المتّخذة في 

 .المحافل والمؤتمرات الدولية
ثالثاً: ان القطاع المصرفي، والذي 
أتشرف بتمثيله، ليس محايدا في صناعة 
االنقاذ وفي إعادة تصويب مسار االقتصاد 
على سكة النھوض والنمو. وما من شك 

يظّل أن القطاع المصرفي اللبناني س
ً مساندة الدولة بمؤّسساتھا  ملتزما
وسلطاتھا الدستورية. فھذا خيار 
استراتيجي لم نفرط باي من ركائزه حتى 

  .في أصعب الظروف التي مر بھا لبنان
 سالمة

بدوره، ألقى سالمة كلمة أكد فيھا مواصلة 
مصرف لبنان دعمه اقتصاد المعرفة «

الرقمية، من خالل تقديم ضمانات 
تي تمّول أصحاب المبادرات للمصارف ال

في ھذا المجال اذ حتى اآلن، تّم استثمار 
مليون دوالر في  ٢٥٠ما مجموعه 

اقتصاد المعرفة، وھناك مبلغ مماثل أي 
مليون دوالر ما زال متاحاً  ٢٥٠

 .«لإلستثمار
على صعيد آخر، قامت وكالة «وأَضاف: 

بتخفيض تصنيف لبنان. وقامت » موديز«
يف الرئيسيتان أيضا وكالتا التصن

» ستاندارد أند بورز«األخريان 
بتعديل نظرتھما للبنان إلى » فيتش»و

سلبية. واستبق مصرف لبنان األمور 
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وعّزز رسملة المصارف التجارية، 
فبفضل الھندسات المالية التي أجراھا سنة 

، بلغت نسبة المالءة لدى ٢٠١٦
وتمكنت ھذه األخيرة  %١٦المصارف 

 دولي للتقارير الماليةمن تطبيق المعيار ال
IFRS 9.   ھذا ما سمح للمصارف بتجنّب

تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون 
 .«أن تتأثر قدراتھا التسليفية

لبنان، بفضل نظام اإلمتثال «وأشار إلى أن 
المطبق لديه، وبفضل إلتزامه التبادل 
التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بھدف 

ھو بلد أھل مكافحة التھرب الضريبي، 
لإلستفادة من تمويل مؤسسات دولية 
كھذه أو من تمويل الجھات المشاركة في 

 .«مؤتمر سيدر
إن مصرف لبنان ملتزم «وختم قائالً: 

باإلبقاء على سياسته الھادفة إلى استقرار 
سعر الصرف بين الليرة والدوالر ويؤكد 
أن لديه القدرة على تحقيق ھذا الھدف 

ا. وخير دليل على الذي بات مطلبا وطني
ذلك ما ورد في البيان الوزاري للحكومة 

 .«لنيل ثقة مجلس النواب
 فھد

من جھته، ألقى فھد كلمة الوزير شقير، 
ومما قال: ينصب االھتمام على 
موضوعين أساسيين، األول يتعلق 
بالنازحين السوريين ومساعدتنا كدولة 
مضيفة، والثاني يتعلق بمساعدة لبنان في 

أزمته االقتصادية ووضعه  الخروج من
على سكة النمو واالزدھار، اي ما نعنيه 
ھنا ھو الفرص المتاحة والمشاريع 
المقررة في مؤتمر سيدر. في ما يتعلق 
بالموضوع األول نرى ضرورة ماسة 
لمعالجة أزمة النزوح لتأثيرھا العميق في 
البلد وعلى مختلف المستويات، اقتصادياً 

ً وسكان ً بيئيا ياً. وفي الموضوع اجتماعيا
سيدر ھو الحدث، «الثاني يبقى مؤتمر 

ألنه حتى اآلن يشكل على المدى القصير، 

المعبر الوحيد لتنشيط االقتصاد واعادته 
  .الى طريق التعافي والنھوض

 أفيوني
ثم ألقى الوزير أفيوني كلمة الرئيس 
الحريري، مما جاء فيھا: أخذنا قراراً 

 واالنتقال إلىباإلجماع، للسير باإلصالح 
بناء إقتصاد عصري، ألنه ھو الطريق 
الحقيقي إلنقاذ لبنان، لقد أقرينا باالمس 
خطة الكھرباء بجو إيجابي وبناء، وبعد 
عمل دؤوب وجدي من قبل وزارة الطاقة 
وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة 
دراسة الخطة، وكل المكونات السياسية، 

نملك الوقت للترف وھذا أبلغ دليل، ألننا ال 
السياسي، وأي تلكؤ أو إھمال سيعرض 
إقتصادنا لمزيد من الضرر، وما يحصل 
اليوم وبالرغم من كل المصاعب التي 
نعيشھا، يدل على أننا نخطو أول خطواتنا 
نحو اإلصالح، وأن ھناك إجماعا سياسيا 
على محاربة الخلل في االقتصاد، وإتفاقا 

لوبة ناجزا على أن اإلصالحات المط
، يجب ان تستبق »سيدر»في

اإلستثمارات، وھنا نجد أنه من المفيد 
التذكير بان البيان الوزاري،حدد كل 
اإلصالحات المطلوبة وكل االحزاب 
 .المشاركة في الحكومة وافقت على البيان

» إلى العمل«وضعت حكومة «وقال: 
ً وصريحاً، باإلصالحات  ً واضحا برنامجا

فجوھر بھدف تشجيع المستثمرين، 
ھو الشراكة ما بين لبنان » سيدر«مؤتمر 

والمجتمع الدولي، والشراكة ما بين لدولة 
والقطاع الخاص لتحقيق االستقرار، 
وتحقيق نمو مستدام وإيجاد فرص عمل 
للشباب، وتعاون لمواجھة تداعيات أزمة 
النازحين السوريين، ولحماية النموذج 
 ،»اللبناني للسلم األھلي والعيش المشترك

اإلصالح ضروري وواجب «مشيراً إلى ان 
علينا أن نقوم به، بغض النظر إن كان 

أم ال، ألنه من » سيدر«ھناك مؤتمر 

المستحيل أن نكمل من دون إصالحات، 
ترتكز على برنامج إنفاق استثماري 
بالبنى التحتية، وإصالح مالي وخفض 
للعجز وإصالحات ھيكلية لتحديث اإلدارة 

تحديث التشريعات ومكافحة الفساد، و
لتسھيل عمل القطاع الخاص، وإصالحات 
قطاعية لتحقيق الفائدة القصوى من 
اإلستثمارات بالقطاعات، ووضع 
استراتيجية لتطوير القطاعات اإلنتاجية 

 .وزيادة حجم الصادرات
 الجلسة األولى

مستقبل «بعد ذلك، عقدت جلسة بعنوان 
اإلقتصاد اللبناني في ظل المؤتمرات 

، تحدث فيھا كل من وزيرة »ةالداعم
الداخلية والبلديات ريا الحسن، وزير 
المالية علي حسن خليل، وزير السياحة 
أواديس كيدانيان، وزير العمل كميل أبو 
سليمان، ورئيس نقابة مقاولي األشغال 
العامة والبناء اللبنانية مارون الحلو الذي 
تحدث عن واقع لبنان اإلقتصادي، 

ھا المؤتمرات الدولية والفرص التي توفر
في ھذا الشأن، ثم أدار الجلسة بين 

 .المتحدثين
 الجلسة الثانية

ثم عقدت جلسة ثانية بعد اإلفتتاحية، 
مشاريع المؤتمرات فرصة «بعنوان 

، تحدث فيھا كل من »إلنعاش اقتصاد لبنان
وزير اإلعالم جمال الجراح، وزير دولة 
لشؤون تكنولوجيا المعلومات واالستثمار 
عادل أفيوني، رئيس بلدية جبيل السابق 
النائب زياد حواط، والخبير االقتصادي 
البروفسور جاسم عجاقة، ورئيس مجلس 

» بنك لبنان والمھجر«إدارة مدير عام 
سعد أزھري، الذي أدار الجلسة بين 
المتحدثين، بعد أن تناول اإلنعكاسات 
اإليجابية للمؤتمرات الدولية الداعمة 

وفره من مشاريع تصب في للبنان، وما ت
 .سياق اخراج البلد من كبوته
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Wednesday April 10, 2019 

 

Salameh renews commitment to $1B stimulus package 

BEIRUT: Lebanon’s Central Bank Gov. Riad 
Salameh Tuesday reiterated his commitment 
to a $1 billion package to finance housing loans 
and the productive sectors. 
Speaking at the opening of a forum on finance 
and business organized by Confex, Salameh 
told participants that Banque du Liban had 
launched new subsidized loans for 2019, with 
$500 million allocated for the productive 
sectors in dollars, and $220 million for housing 
loans in Lebanese pounds. 
It has also allocated $100 million in loans for 
non-Lebanese residents. 
Salameh said the subsidized loans for 
expatriates would be in dollars, not Lebanese 
pounds. 
The governor also said that Kuwait’s Arab 
Fund for Economic and Social Development 
had provided a $165 million loan for the 
Housing Bank. 
“Thus, the total amount for housing loans 
ranges between $450 million to $500 million for 
this year, and this does not include the housing 
loan programs launched by some commercial 
banks,” he added. 
Salameh said the $1 billion package should 
contribute to 1.5 percent GDP growth in 2019. 
The Central Bank governor said the cost of 
financing in Lebanon had risen, but 
emphasized that the subsidized loans would 
help reduce these costs further. 
Salameh also said Lebanon’s Capital Market 
Authority had made progress toward the 
planned launch of an electronic trade platform. 
“We expect the CMA to grant a license to 
operate this platform in June, although the 
purpose of this launching is to secure more 
liquidity for the private sector,” he added. 
The new electronic platform will list small and 
medium-sized companies as well as bonds for 
the private sector so they can be traded in 
secondary markets. 

Salameh said Lebanon’s GDP growth in 2018 
reached 1 percent, compared to 2 percent 
growth in the MENA region. 
“Obtaining local funding from Lebanese banks 
has become more difficult. Bank loans to the 
private sector represent 110 percent of GDP,” 
the governor said. 
 
Salameh said BDL had issued a circular 
encouraging the creation of real estate funds. 
“We hope to establish more real estate funds in 
order to liquidate the unsold apartments, and 
this would secure more liquidity in the market 
that can be used for lending,” Salameh added. 
He also touched on the support of the digital 
economy. 
“Till this date, around $250 million has been 
invested in the knowledge economy and there 
is an additional $250 million which is also 
available for investment in this sector,” 
Salameh said. 
“Meanwhile, Moody’s agency has downgraded 
Lebanon’s rating. Standards and Poor’s also 
revised Lebanon’s outlook to negative,” 
Salameh said. 
“BDL has anticipated these matters and beefed 
up the capital of the commercial banks. 
“Thanks to the financial engineering in 2016, 
the capital adequacy ratio of Lebanese banks 
has reached 16 percent,” he added. 
The governor stressed that these measures had 
allowed the banks to circumvent the 
ramifications of Lebanon’s downgrade without 
affecting the capabilities of these lenders to 
provide loans. “BDL once again reassures [the 
Lebanese of] the soundness of the banking 
sector in Lebanon,” Salameh said. 
He repeated that BDL was committed to 
maintaining a policy whose aim was to preserve 
the stability of the Lebanese pound against the 
dollar. 
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Finance Minister Ali Hasan Khalil also talked 
about the Treasury’s finances during the 
forum. 

Responding to a question from a member of the 
audience on the health and social affairs 
sectors, contractors and hospitals that are 
waiting on government payments, Khalil said, 
“Frankly, March is not a secret. It was a 
difficult month for liquidity, and it was largely 
handled quietly away from the hype. From 
Feb. 24 to the end of March, we largely froze 
about 99 percent of spending that was beyond 
salaries, wages, debt service and the payment 
of dues to hospitals, social affairs, health and 
contractors. The funds will be in their accounts 
soon after the funds allocated to them have 
been disbursed. Last Sunday, I worked all day 
for this purpose, and we injected LL700 billion 
[$466.67 million] for that.” 

Asked if there were clear instructions at the 
level of political blocs to proceed with reforms, 
the minister said: “This process is not a luxury. 
This is a matter related to our survival and our 
existence. We have no reservations about any 

action that contributes to the alleviation of 
waste and corruption and the reconsideration 
of all existing matters.” 

Khalil said there would be no protection for 
anyone involved any corruption. “But I would 
like to point out that the nature of our system 
is rotten: We cannot talk about real reform as 
long we offer sectarian and factional interests 
over the logic of citizenship. And so when we 
reach this, we will have achieved reform,” the 
minister said. 

 

President of the Association of Banks in 
Lebanon Joseph Torbey underlined the urgent 
need to proceed with reforms to pull the 
country out of its economic crisis. 

“The first [reform] is in the electricity file, and 
the approval of the budget for the current year, 
with the restructuring of expenditures and 
imports, leading to a reduction of the deficit 
rate from 11 percent to 8 percent of output in 
the first phase, and then reconsideration of the 
commitment to reduce the deficit to 5 percent 
of output within five years,” Torbey said.
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٢٠١٩نيسان  ٩الثالثاء   

 

وبمواطنيه ودوره وموقعه بلبنان تليق طريق خريطة إلى دعا طربيه  

  
 لبنان لفت رئيس جمعية مصارف

خالل افتتاح "منتدى  جوزيف طربيه
المال واألعمال"، الذي تنظمه "شركة 
 كونفكس انترناشيونال" بالتعاون مع

في فندق فنيسيا، بعنوان  مصرف لبنان
"لبنان في عين المؤتمرات الدولية"، 
إلى أنه "للمصادفة الزمنية، نلتقي اليوم 
بعد عام بالتمام على انعقاد مؤتمر 
"سيدر"، وما تم بعده من انجاز 

، ثم نون جديدلالنتخابات النيابية وفق قا
تأليف حكومة جديدة برئاسة رئيس 

 القت دعم سعد الحريري الحكومة
، مع وعدھا بالتزام المجتمع الدولي

اصالح شامل وقد سبق االنجازين 
المذكورين خروج لبنان من دوامة 
الفراغ الدستوري وانطالقة العھد الجديد 

، مما وفر ميشال عون برئاسة العماد
فرصة طيبة لتثبيت ركائز االستقرار 

 االقتصادوالعودة الى االھتمام ب
المتمادي بعد وتعويض خسائر الركود 

 ."٢٠١١العام 

وأشار إلى أنه "برزت عناوين 
االجراءات المطلوبة في مذكرة الحكومة 

وصارت الحقا  مؤتمر سيدر السابقة الى
جزءا ملزما لخطة النھوض 

مستلزماتھا من مساعدات وقروض و
للقطاعين العام والخاص، وبما يتجاوز 

 ٢٠مليار دوالر، تمثل أكثر من  ١١٫٦
في المئة من اجمالي الناتج المحلي"، 
الفتاً إلى "انني ال أجد فائدة مرجوة في 
عرض وقائع ومحطات عايشناھا معا 
طوال عام مضى، انما أردت التوقف امام 

التأخير في عكس  المشھد العام وتأثير
وجھة النتائج المتوخاة وانه التأخير، انه 
الوقت الثمين الذي نستھين بوزنه في 
تغيير المعادالت مع كل ذلك، نحن ال 

ھو قاطرة  لخاصالقطاع انستسلم و
النمو للبلد وناسه واقتصاده ولن ندخر 
جھدا ممكنا للدعوة في اتجاه االيفاء 
بالتزامات مؤتمر سيدر، ولمطالب كل 
مكونات الشعب اللبناني، وتوصيات 
الدول والمؤسسات الشقيقة والصديقة، 
التي تظھر عزمھا في معاونة بلدنا على 

معاودة النھوض، خصوصا وان 
ين كلھم متفقون في الجوھر، وما اللبناني

يفرقھم ھي التفاصيل التي يمكن 
 ."تجاوزھا امام تفاقم االخطار

ودعا طربيه الى "خريطة طريق تليق 
بلبنان وموقعه ودوره وبمواطنيه الذين 
نشروا ثقافاتھم واسھاماتھم ونجاحاتھم 
وانجازاتھم عمال واغترابا في المنطقة 

ما يلي،  والعالم، آخذين بعين االعتبار
نحن ننظر بايجابية الى كثافة االھتمام 
الخارجي بلبنان، وحفز مسؤوليه على 
تسريع المعالجات في المجاالت التي 
اصبحت معروفة للقاصي والداني، وفي 

، حيث تتكاثر المالية العامة مقدمھا
ومن ابرز  .الموازنة مصادر عجز
، وھو شريك البنك الدولي المھتمين بذلك

استراتيجي في التزامات مؤتمر سيدر 
ويحمل حصة الدعم األكبر. والوصف 
عينه ينطبق على الدولة الفرنسية التي 
تطوعت بدور المنسق المركزي 
للمؤتمر. كما يتمدد التقييم الى كل الدول 
والمؤسسات المھتمة والراغبة بدعم 
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لبنان واقتصاده، وخصوصا الدول 
لمساھمة في تمويل العربية الشقيقة ا

برنامج سيدر وھناك سباق مع الزمن 
النجاز االصالح المرتجى والوقت مكلف 
في ظل تباطؤ االقتصاد وتفاقم أزمة 
المالية العامة وانحدار مجمل األنشطة 
االنتاجية وتوسع عجز الميزان التجاري 

مليار دوالر وتراكم عجز  ١٧الى نحو 
 ،ميزان المدفوعات الى مستويات مقلقة

والتراجع في أغلب القطاعات 
 ."االنتاجية

وأكد ان "المطلوب جدول أولويات 
يتقدمه بند إجراء اإلصالحات الجذرية 
والبنيوية المنتظرة منذ مدة في المجاالت 
المالية واإلدارية واإلقتصادية وتنفيذ 
المقررات المتخذة في المحافل 
 والمؤتمرات الدولية التي سبقت

األخيرة لما فيھا من  اإلنتخابات النيابية
مبادرات ومشاريع والتزامات محفزة 
للنمو اإلقتصادي واالستقرار االجتماعي 

لبنان"، الفتاً إلى أن "البداية ھي في في 
ملف الكھرباء، واقرار الموازنة العامة 
للعام الحالي، مع اعادة ھيكلة النفقات 
والواردات بما يفضي الى اعادة خفض 

من الناتج  % ٨الى  ١١معدل العجز من 
في المرحلة األولى، ومن ثم اعادة 

 % ٥االعتبار اللتزام خفض العجز الى 
سنوات، مضى منھا  ٥خالل من الناتج 

واحدة، وفقا لما التزمته الحكومة أمام 
 ."المجتمع الدولي

وأشار طربيه إلى أن "لبنان اليوم يجب 
ان يواجه الحقيقة بشجاعة، ويجري 
التحسينات الھامة المطلوبة في 
المجاالت السياسية واالقتصادية 
والمالية، وااللتزام باالنضباط المالي 

المكانات الحقيقية والتقشف مراعاة ل
للدولة وبمنأى عن المكرمات 
الشعبوية"، الفتاً إلى أن "االصالحات 
المطلوبة تتخطى موضوع الموازنة 
ومعالجة ملف الكھرباء، فقد أتى الوقت 
لمعالجة الخلل البنيوي في الميزان 
التجاري، الذي يشكل السبب االول في 
عجز ميزان المدفوعات الذي تفاقم في 

ولى من ھذا العام حيث قارب الفترة اال
الملياري دوالر اميركي، وھو ناتج عن 
ارتفاع فاتورة االستھالك في اقتصاد 
استھالكي مع ضعف مستوى الصادرات 
ولبنان يستھلك اكثر مما ينتج باضعاف 
ويتم تمويل ھذا العجز من خالل 

االستدانة وان تفاقم العجز يخفض 
 دتصنيف لبنان ويرفع سعر الفوائد ويزي

 ."الكلفة ويھدد االستقرار
كما اكد ان "المطلوب اصالحات ھيكلية 
لتحسين الميزان التجاري وليس الكالم 
النظري عن تخفيض الفوائد فيما يزيد 
تفاقم العجز من االسباب التي تؤدي 
لرفعھا"، مشيراً إلى أن "ھذا الموضوع 
حري بالمعالجة النه احد اسباب العلل 

السباب االخرى، البنيوية للعجز، اما ا
فنحن نرصد على ھذا الصعيد، ومنذ فترة 

قانون  مقاربة جديدة في اعداد مشروع
العامة وفي التوجھات المالية  الموازنة

 ."دولة عمومالل
واوضح طربيه انه "يصب في ھذا 
السياق المحاوالت الجادة لضرب مناخ 
الفساد، ووقف التوظيف العشوائي 

 الجمارك واعادة ھيكلة وتنسيق أعمال
 لتدقيق في طلباتوالمديريات العقارية وا

سلف الخزينة ومشروع قانون الغاء 
االعفاءات الجمركية غير المبررة، 
ويأتي في مقدمة كل ذلك الخطوات 
المنتظرة في مجال الكھرباء وكذلك 

القطاع  تسريع ملف النفط والغاز وان
، والذي أتشرف بتمثيله، ليس المصرفي

محايدا في صناعة االنقاذ وفي اعادة 
تصويب مسار االقتصاد على سكة 
النھوض والنمو. وما من شك أن القطاع 
المصرفي اللبناني سيظل ملتزما مساندة 
الدولة بمؤسساتھا وسلطاتھا 

ھذا خيار استراتيجي لم الدستورية، ف
نفرط باي من ركائزه حتى في أصعب 

 ."الظروف التي مر بھا لبنان
وذكر بأن "القطاع المصرفي يدير 
مدخرات اللبنانيين في لبنان والخارج، 
ويجب عدم استنزافه بضرب مناخ الثقة 
به وبفرض ضرائب جائرة عليه صعبة 
االحتمال، كما حصل العام الماضي، في 

اج الضريبي على فوائد فرض االزدو
ايداعات المصارف، وھو أمر مستغرب 
وغير موجود في اي مكان في العالم. 
وادى ھذا التدبير الى تدمير ھيكلية 
ميزانيات المصارف، وخلق االضطراب 
في سوق الفوائد التي ارتفعت بسرعة 
غير مسبوقة ملحقة الضرر بكل طالبي 
القروض من سكنية وتجارية وشخصية 

، وباالقتصاد اللبناني وعقارية
وبالمصارف نفسھا"، مشيراً إلى أن 
"استسھال التعرض لقاعدة الودائع 

ولرساميل المصارف نفسھا نتيجة 
التدابير الضريبية المجحفة، يضعف 
قدرتھا على االستمرار في جذب الودائع، 
وبالتالي يحد من قدرتھا على التسليف 
الميسر لالقتصاد في وقت تستمر حاجة 

لة والمجتمع الى التمويل المصرفي. الدو
لذلك فان ما نسمعه من بعض االصوات 
التي تستھدف المصارف وتوظيفاتھا في 
الدين العام كسبب لتفاقم عجز الموازنة، 
بدال من معالجة االسباب الحقيقية لھذا 
العجز، ينتج عنه في المحصلة ابقاء 
الوضع دون معالجة اسبابه وتسميم 

يؤدي الى خفض  المشھد المالي بما
التصنيف االئتماني واقفال االسواق 
المالية العالمية والمحلية امام الدولة في 
وضع تستمر فيه حاجتھا لالستدانة 

 ."مجددا
وأضاف: "حاولت بايجاز عرض 
حيثيات الواقع والمرتجى. ال أوافق 
القائلين بأننا في مركب واحد. أؤثر القول 

وسيبقى اننا في وطن واحد طالما كان 
واحة للفكر وللثقافة وللحرية ويملك قوة 
اغترابية فريدة وطالما كان وسيظل 
مقصدا لسياحة العرب واصطيافھم 
وتعليمھم واستشفائھم ومؤتمراتھم 
المھنية والمتخصصة، وتوسعت الدائرة 
الى السياح األجانب. وطننا ينعم 
باستقرار داخلي محمود في ظل 
ة عواصف عاتية تضرب طول المنطق

 ."وعرضھا
وتابع: "ماليا، ال يزال لدينا ميزات 
تفاضلية على المستوى النقدي بفعل 
احتياطات مصرف لبنان من العمالت 
االجنبية والذھب، ونجاح حاكميته في 
تأمين االستقرار النقدي لمدة جاوزت 
الربع قرن. كما ان أغلب ديننا العام 
محمول من بنوك ومؤسسات وطنية 

، مشيراً إلى "اننا "البنك المركزي ومن
في مرحلة دقيقة وحساسة. جل ما ھو 
مطلوب ھو: شد أألحزمة وشحذ الھمم 
للخروج منھا، بعدھا من حق اللبنانيين 

يتطلعوا الى نجاح الخطة الطموحة أن 
لالستثمار في البنى التحتية وتحديثھا، 
وأن يشاركوا في ورشة وطنية جامعة 
تتوخى اعادة االعتبار لمقومات أساسية 
في مجاالت مكافحة الفساد واحقاق 
مرجعية القضاء واستقالله وتحديث 
االدارة، تزامنا مع تسريع التوجه الى 

 ."ترونيةالحوكمة والحكومة االلك
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٢٠١٩شباط  ٢٨الخميس    

 

االقتصادية االوضاع الشمال تجار جمعية رئيس مع بحث طربية

  

  
  
  

استقبل رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد  -وطنية 
  .الحريري وبحث معه االوضاع االقتصادية

وبعد اللقاء، قال الحريري:"لقد تشرفنا بزيارة الدكتور طربيه وھو قامة وطنية كبرى، وبحثنا معه سبل االستثمار في 
  ."السوق الواعد في الشمال، بعد االجواء االيجابية التي تظھرت بعد تشكيل الحكومة

  ."لأضاف:"لقد عبر طربيه عن تجاوبه لمطلبنا لتشجيع االستثمار في محافظة الشما

 وختم:"لقد وجھنا اليه دعوة باسم الجمعية لزيارة الشمال ووعدنا بتلبيتھا في أسرع وقت ممكن".
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٢٠١٩شباط  ٢٢الجمعة   

 

سيدر لمقررات المالي بالشق دورھا ستلعب المصارف: طربيه

  
جھة ل«، »سيدر«دورھا في الشق المالي لمقررات أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه أنه يُرتقب أن تلعب المصارف اللبنانية 

وأكد ». …مواكبة ودعم اإلجراءات المالية المالزمة للتنفيذ، من تحويل لألموال وتقديم ضمانات حسن التنفيذ والتسليف للمتعّھدين من زبائنھا
  .«اسيّة في مجموعة من القوانينبانطالق عمليّة مكافحة الفساد والتي ستتواكب مع إصالحات أس«إبالغه من قِبَل المسؤولين 

مليار دوالر على شكل قروض ميسَّرة وِمنَح. غير أن ھذا الدعم ھو  ١١في تأمين دعم للبنان تجاوزت قيمته » سيدر«نجح مؤتمر «وقال: 
ن بمشاريع شراكة بين القطاعيبمثابة تعّھدات إذ أن التحويل الفعلي لألموال من قِبَل المقِرضين والجھات المانحة، والذي ھو مربوط بشكل كبير 

ة عالعام والخاص،  سيكون رھن تنفيذ جميع اإلصالحات، وااللتزامات، والتعّھدات التي نّصت عليھا خالصة المؤتمر، وستكون ھناك آليّة متابَ 
د من حسن التنفيذ ومراقبة صرف القروض   .«مستمّرة وصارمة للتأكُّ

، لجھة مواكبة ودعم اإلجراءات المالية المالزمة »سيدر»لبنانية دورھا في الشق المالي لـمن المرتقب أن تلعب المصارف ال«واضاف: انه 
وره القطاع المصرفي ليس د«، وأشار إلى أن …»للتنفيذ من تحويل لألموال وتقديم ضمانات حسن التنفيذ والتسليف للمتعّھدين من زبائنھا

ن مسؤوليّة إما الدولة اللبنانية أو شريٍك من القطاع الخاص ضمن مشاريع الشراكة بين إدارة المشاريع االستثماريّة المعنيّة والتي ستكون م
ءته االقطاعين العام والخاص (بحسب المشروع) يتّم تكليفه إلدارة مشروع معيّن وتنفيذه، ويتّم اختياره بدقّة عن طريق المناقصة على أساس كف

  .«وخبرته في ھذا المضمار

 إن القطاع المصرفي اللبناني«، قال طربيه: »سيدر«في طور التحضير لھذا االستحقاق المتمثل في تطبيق مقررات وعما إذا كانت المصارف 
ً لدرس ووضع خطّة عمل واضحة للبد  ءعلى استعداد دائم لدعم االقتصاد والتنمية الوطنيّة، وھو يتابع عن كثب االجتماعات التي تعقَد حاليا

رات مؤتمر بتنفيذ المشاريع التي تّم الت   .«سيدر«عھُّد بھا، كي يبدأ بدوره بتحضير تركيبة مشاركته في إنجاح المشاريع المندرجة تحت مقرَّ

تشكيل الحكومة كان الخطوة األولى واألساسيّة نحو وضع لبنان «وعن قراءة التحضيرات الجارية في السراي الحكومي لھذا الغرض، اعتبر أن 
ة والتي من شأنھا أن تفيد االقتصاد اللبناني بكامله ونظر» سيدر«ذ اإلصالحات التي تّم التعّھد بھا في مؤتمر على السّكة الصحيحة للبدء بتنفي

  .«المجتمع الدولي تجاه لبنان

اعات طكذلك يكتسب االجتماع الذي ُعقد مطلع األسبوع في السراي الحكومي مع الجّھات المانحة، أھميّة كبيرة لناحية تحديد أولويّة الق«أضاف: 
فيذھا. نوالمشاريع التي ستعمل عليھا الحكومة والمؤّسسات الرسميّة اللبنانيّة بدعم من الجھات المانحة، والمواءمة بين تمويل ھذه المشاريع وت

 بل التأكد منواإليفاء بالتزاماته، وذلك في مقا» سيدر«ولعّل األھم في كل ذلك إعادة تأكيد المسؤولين عزمھم األكيد على اإلفادة من مشروع 
  .«استمرار االلتزام الدولي تجاه لبنان بالتمويل الموعود

ملفّات لوعن أجواء لقاءات وفد جمعية المصارف األخيرة مع كبار المسؤولين، قال طربيه: تلّمسنا خالل لقاءاتنا األخيرة تفاؤل المسؤولين تجاه ا
ق عمليّة مكافحة الفساد والتي ستتواكب مع إصالحات أساسيّة في مجموعة من الماليّة وإقرار موازنة عامة مقبولة، كما أُبلِغنا عن انطال

ذلك كالقوانين بھدف توجيه إشارات الى المجتمع الدولي حول جديّة الدولة في عملية اإلصالح التي تناولھا البيان الوزاري للحكومة الجديدة. 
لى المؤسسات أو على المواطنين وبأّن التركيز سينصّب حاليّاً على إعادة النھوض أُبلغنا عدم وجود أي نيّة حالياً لفرض ضرائب جديدة، أكان ع

بدًءا بمعالجة ملف الكھرباء، وكذلك ترشيد االنفاق ومكافحة الفساد وتعزيز الجباية ال سيما » سيدر«باالقتصاد وخصوصاً عن طريق برنامج 
  .«درة عن مصدر البضائع عند شحنھا إلى لبنانللرسوم الجمركية باستيفائھا على أساس اعتماد الوثائق الصا

أضاف: من جھتنا، أبلغنا المسؤولين أن القطاع المصرفي قد تمّكن من الصمود خالل فترة الفراغ الحكومي والتي كانت صعبة على لبنان 
ية المحلية في الفترة التي تلت تأليف واقتصاده، وذلك بفعل تماسك ھذا القطاع وقّوته. كما أبلغناھم بالتطّورات اإليجابية في السوق المال

  الحكومة، األمر الذي انعكس إيجاباً على طريقة تعاطي المودعين مع المصارف خصوصاً من خالل العودة إلى الليرة اللبنانية.
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٢٠١٩شباط  ٢٢الجمعة   

 

   ليس لبنان: المحررين نقابة ومجلس القصيفي كرم طربيه
١٩٧٥ منذ البالد أنقذ المصرفي والقطاع مفلسا  

  

  
تحول اللقاء التكريمي الذي  -وطنية 

أقامه رئيس جمعية المصارف جوزف 
طربيه لنقيب محرري الصحافة 
جوزف القصيفي وأعضاء مجلس 
النقابة الجديد، إلى حوار اقتصادي 
مالي عرض سبل حماية لبنان من 
خطر األفالس وكيفية إنقاذ الصحافة 

والتحديات التي تھددھا الورقية 
  .باإلقفال

شارك في مأدبة التكريم أمين صندوق 
نقابة الصحافة الزميل جورج بشير 
ممثال النقيب عوني الكعكي الموجود 
  .خارج لبنان، وعدد من المصرفيين

 طربيه
وألقى طربيه كلمة ھنأ فيھا المجلس 
الجديد على ثقة زمالئھم بھم، وقال: 

التحديات، "مھنتكم تحاصرھا 
وتطوقھا المعوقات، حتى تكاد تختنق، 

  .لئال نقول تندثر كليا

إن محنة الصحافة المكتوبة واالعالم 
تخفي أخطارا وجودية، في ظل 
احتجاب صحف وصرف محررين". 

وأشار الى مسؤولية الدولة والقطاع 
الخاص، وفي مقدمه القطاع 

  .المصرفي في معالجتھا

وقال: "يعيش الصحافيون 
الميون أسوأ االوقات بعدما واالع

باتوا مھددين بلقمة عيشھم. وإني من 
موقعي كرئيس لجمعية المصارف 
أرحب بأي حوار بين نقابة محرري 
الصحافة اللبنانية والجمعية للبحث في 
سبل اجتياز ھذه الضائقة، وكذلك 
التعاون مع نقابة الصحافة لتعزيز 
وسائل مساعدة الصحف ووسائل 

  ."االعالم االخرى

 -وأضاف: "إن الصحافة مطالبة 
 بأن -خصوصا في ھذا الظرف الدقيق 

تكون على قدر عال من الوعي 
والمسؤولية، وال سيما عندما يتعلق 
األمر بمصالح لبنان العليا التي يأتي 
في مقدمھا االستقرار المالي والنقدي، 
والثقة بالقطاع المصرفي ليبقى المرفأ 

الممول االمن لمدخرات اللبنانيين، و
االساسي لالقتصاد اللبناني، وكذلك 
للدولة اللبنانية التي ال يمكنھا ان 

تستمر في وظائفھا االساسية من 
سلطات حكومية وادارة وامن 
وديبلوماسية وخدمات صحية 
واجتماعية وثقافية، لوال التمويل 

  ."المصرفي

 القصيفي
ورد القصيفي بكلمة شكر فيھا طربيه 

 لدور الصحافة"على عاطفته وتقديره 
."في بناء األوطان والمجتمعات

وقال: "إن نقابة المحررين تحمل 
ھموم الصحافيين واالعالميين، 
خصوصا في ھذه االيام العجاف التي 
تشھد احتضار الصحافة الورقية التي 
كانت وال تزال في خط الدفاع األول 
عن الحرية والديموقراطية. الصحافة 

ة ، والضارباللبنانية المنذورة للحرية
بسيفھا والتي تخطى تأثيرھا تخوم 
الوطن، كانت من العناصر الرئيسية 
في ازدھار لبنان وقطاعاته الخدماتية 
واإلنتاجية، ووثقت ذاكرته الجمعية، 
وخطت مسودة تاريخه الحديث، 
وكانت الحاضن لثقافته الوطنية 
وإبداعات أبنائه. كما كان فرسانھا في 
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حتى األمس  طليعة من قدموا أرواحھم
  ."القريب لكي يبقى لبنان متألقا بقيمه

وأضاف: "إننا نتطلع الى إسھام 
القطاع المصرفي الجاد الى جانب 
نقابة المحررين في توفير الحماية 
االجتماعية للصحافيين واالعالميين 
عبر سلة من القروض والمساعدات 
المختلفة التي تعينھم على مواجھة 

مرحلة تحديات الحياة في ھذه ال
الدقيقة، واالتفاق على بروتوكول 
يحدد آليات التعاون، على غرار ما 
جرى مع العديد من االسالك في 

  ."القطاعين العام والخاص

وأمل القصيفي بوضع "األسس لخطة 
متكاملة إلنقاذ الصحافة مؤسسات 
وافرادا، وان عمال بھذا الحجم سيكون 
له الوقع الحسن، ويحفر في ذاكرتنا 

ھية عن تعاون نموذجي بين صورة زا
  ."قطاعينا

 
 حوار

وقبيل تحول اللقاء إلى حوار 
معيشي رد فيھا  -مالي -اقتصادي

طربيه على استفھامات الصحافيين، 
ألقى بشير كلمة شكر فيھا طربيه باسم 
نقيب الصحافة على التكريم، داعيا 
إلى تعزيز التعاون القائم بين الصحافة 

 .والمصارف
على سؤال: "ما نراه وقال طربيه ردا 

يحصل بحق المودعين في المصارف 
في لبنان وبحق السيولة في وطننا 
وبحق عملتنا الوطنية ھو ظلم كبير. 
ونحن لسنا نطلب من أھل اإلعالم 
والصحافة أال يقولوا الحقيقة أو أن 
يغضوا النظر عما ھو سيئء، ال سمح 
هللا، األوضاع المالية العامة في لبنان 

الھدر الحاصل وعدم  سيئة نتيجة
ترشيد اإلنفاق وعدم وجود سياسة 
اقتصادية واضحة وعدم وجود سياسة 
عليا، تتنبه للشأن االقتصادي وتجعله 
من مرتكزات مقومات السياسة العليا 
للوطن. ماذا ينفع لبنان لو نجح في كل 
سياساته ولم يتنبه لألضرار التي 
تلحق بسياسته النقدية وسياسته 

قول ھذا في ظل حصار المصرفية؟. أ
كامل للبنان، ولكن ھذا الحصار لم 
يقلل من قدرة لبنان. وكما تعرفون، إن 
القطاع المصرفي في لبنان وخارجه 
ھو رھينة العقوبات الدولية، وعليه 
العمل دائما لتجنبھا. وھنا أتحدث عن 
العقوبات على "حزب هللا" وسوريا 

وإيران وداعش، كذلك العقوبات 
ل ھذه العقوبات ھي بالسياسة. ك

أضرار رئيسية على القطاع المصرفي 
المستھدف، ألن الدول الكبرى اليوم 
تفضل الحرب الناعمة التي تدمر 
االقتصاد وتدمر حياة الشعوب 
وإمكاناتھا المادية وإداراتھا، بدال من 
الحروب العسكرية. ألن الحرب 
اإلقتصادية والنقدية تقتل من دون أن 

  ."تجرح

أن "لبنان استطاع تجاوز وأشار الى 
كل ھذه الصعوبات، نتيجة تحييد 
القطاع المصرفي نفسه ونتيجة تمتعه 
بقواعد االمتثال بشھادة العالم بأسره. 
نحن ال نأخذ شھادات من إدارة 
حكومية خارجية وال من مجتمع 
دولي، بل من المصارف الدولية 

  ."المراسلة التي نتعامل معھا

مالية للبنان وقال طربيه: "الموارد ال
ھي موارد مھمة، ومعظمھا من 
اللبنانيين المنتشرين في كل العالم. ال 
تصدقوا أن الموارد التي تأتي إلى 
لبنان ھي من مستثمرين دوليين. ومن 
ھنا إن المودع في المصارف اللبنانية 
يشعر باألمان ألن القطاع المصرفي لم 
يتدخل في الحروب الداخلية وال 

القطاع المصرفي الخارجية. نعم، 
يتمتع بثقة اللبنانيين ألنه أمين على 
مدخراتھم. من ھنا أستطيع القول إن 

 ٢٤٠لبنان ليس مفلسا. لبنان لديه 
مليار دوالر في ميزانيات المصارف. 
القطاع المصرفي في لبنان، أنقذ منذ 

البالد وجعل كيانھا  ١٩٧٥عام 
مستمرا، بعكس ما حصل في الكثير 

رة، وعلى سبيل من الدول المتعث
  ."المثال الصومال

وتابع: "تسألون كيف ما زال لبنان 
مرفقا ماليا آمنا والدولة اللبنانية 

مليار دوالر. لقد  ٨٢مدينة له ب 
سمعنا مسؤولين كبارا مدنيين 
وروحيين وإعالميين يقولون إن لبنان 
دولة مفلسة، ودعا البعض المصارف 
إلى عدم تمويل الدولة. المدين يكون 

فلسا عندما يستحق عليه ما يجب م
تسديده وال يسدده. استحقاقات الدين 
العام على لبنان ھي استحقاقات طويلة 
األجل وال يوجد استحقاق في المدى 
المنظور ال تستطيع الدولة تسديده، 
نتيجة االحتياط في مصرف لبنان 
ونتيجة الدعم الدولي اآلتي عن طريق 
ت برنامج "سيدر"، والذي إذا التزم

الدولة اللبنانية شروطه سيساعد على 
إعادة النھوض باالقتصاد وإعادة 

  ."الثقة بلبنان

وقال: "نحن ال ندير لعبة خطرة بل 
ندير سوقا ماليا وفقا للقواعد العامة 
للسوق المالية. ونحن إذا قررنا، ال 
سمح هللا، معاقبة الدولة وعدم 
االكتتاب بالسندات التي تتوجب عليھا 

ون أوقعنا الدولة بما ال أحد شھريا، نك
يريده. ھناك مصالح مشتركة بين 
الدولة اللبنانية والشعب اللبناني بأن 
تبقى المسيرة المالية مستمرة مع 
الضغط على الدولة لتصحيح مسارھا 
المالي وعدم ارتكاب األخطاء، كأن 
تقول إنني ال أريد جدولة الدين. وھناك 

 أن أمل بإعادة إحياء الثقة على أساس
تنظم الدولة أوضاعھا، ال أن تقع في 
مطبات التوظيفات العشوائية التي ھي 
ضد قانون الموازنة. علينا معرفة من 
الذي يضر باألوضاع المالية الدقيقة 
في لبنان، ولكن ليست أوضاعا 
ميؤوسا منھا أو على شفير األفالس 
."كما يعتقد البعض

 
وختم: "نعتبر أن الحمالت الداخلية 

يتعرض لھا القطاع المصرفي التي 
أحيانا تدفع في اتجاه االيذاء المجاني 
الرامي الى االضرار بسيولة البالد عن 
طريق اخافة المودعين وحملھم على 
الخروج من الليرة اللبنانية، مع ما 
يستتبع ذلك من تھديد لالستقرار 
النقدي وما يجره تراجع سعر الليرة 
 بمن اضعاف للقوة الشرائية للروات

واالجور. لذلك فإن أي جنوح أو خطأ 
في ايراد االنباء وتسويقھا، أو 
التحليالت المفتقرة الى الصدقية 
يفضي إلى عواقب تطاول جميع 
الفئات دون استثناء. فالوضع حساس 
وال يحتمل أي مغامرة، من نتائجھا 
اتساع عدم الثقة بلبنان من خالل 
القطاع المصرفي الذي نجح في 

ماسكه، وأثبت قدرة في الحفاظ على ت
مواجھة الرياح العاتية، والتقلبات 
السياسية واالقتصادية. فعسى أن 
يقوم بيننا تعاون، ال يلغي حرية 
الصحافي واالعالمي، بل يعزز 
مناخات الثقة ويدفع االمور في االتجاه 

  ."الصحيح
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٢٠١٩شباط  ٢٠األربعاء   

 

 المالي الوضع: طربيه المصارف جمعية من وفدا استقبل الحريري
وقوته المصرفي القطاع تماسك بفعل ممسوك  

  
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظھر اليوم في السراي الحكومي، وفدا من مجلس ادارة جمعية  -وطنية 

  .مصارف لبنان برئاسة جوزيف طربيه، وعرض معه االوضاع المالية والمصرفية
 طربيه

بعد االجتماع، تحدث طربيه فقال: "زرنا كمجلس ادارة جمعية مصارف لبنان اليوم الرئيس الحريري وھنأناه على تشكيل 
الحكومة الجديدة، وبحثنا معه في كل المواضيع التي ستتطرق لھا الحكومة في المستقبل القريب، ومنھا الملف المالي 

ازاء ھذه المواضيع. ونحن بالطبع نشاركه ھذا التفاؤل فيما اذا تم االلتزام بكل  واالصالحات والموازنة. وقد ابدى تفاؤله
  الخطط التي تحتاج الى توافق، ويبدو ان ھناك توافقا على االمور االساسية حتى االن.

 
اضاف: "اخذنا من رئيس مجلس الوزراء وعدا بعدم التعرض للموضوع الضريبي، اي عدم فرض ضرائب جديدة، ال على 

لمؤسسات وال على المواطنين. اذ ان المطلوب حاليا ھو اعادة النھوض باالقتصاد وبصورة خاصة عن طريق برنامج ا
  .""سيدر"، الذي يتضمن متطلبات عديدة تساعد على ھذا النھوض

 
 وتابع: "على الصعيد المصرفي، طمأنا الرئيس الحريري الى ان الوضع ممسوك جدا من قبل المصارف ومصرف لبنان،

وان القطاع استطاع الصمود خالل االشھر التسعة الماضية التي كانت صعبة على لبنان وعلى اقتصاده، وذلك بفعل تماسك 
ھذا القطاع وقوته وبفعل النظام المصرفي اللبناني والقواعد التي يتبعھا واحترام االلتزامات التي يتمسك بھا لبنان والتي 

بل. وسيكون لنا مع دولته لقاءات الحقة لمتابعة وضع الخطة االقتصادية قيد التنفيذ، تشكل اساسا لنجاحه حاليا وفي المستق
   ."وقد خرجنا من ھذا االجتماع وقد ابدى ھو اعلى مستويات التفاؤل ونحن بالطبع كنا متفائلين معه لسماع ھذا الكالم

 

 



Dr. Joseph Torbey   د. جوزف طربيه
 

   
-28- 

 

 

٢٠١٩شباط  ٢٠األربعاء   

 

المواطنين على جديدة ضرائب ال: الحريري لقائه بعد طربيه

  

  
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم في السراي الحكومي وفدا من مجلس ادارة جمعية 

 مصارف لبنان برئاسة جوزيف طربيه وعرض معه االوضاع المالية والمصرفية.
ل الحريري وهنأناه على تشكيبعد االجتماع تحدث طربيه فقال: زرنا كمجلس ادارة جمعية مصارف لبنان اليوم الرئيس 

الحكومة الجديدة، وبحثنا معه كل المواضيع التي ستتطرق لها الحكومة في المستقبل القريب ومنها الملف المالي 
واالصالحات والموازنة ، وقد ابدى تفاؤله ازاء هذه المواضيع. ونحن بالطبع نشاركه هذا التفاؤل فيما اذا تم االلتزام بكل 

  اج الى توافق، ويبدو ان هناك توافقا على االمور االساسية حتى االن.الخطط التي تحت
وقد اخذنا من رئيس مجلس الوزراء وعدا بعدم التعرض للموضوع الضريبي، اي عدم فرض ضرائب جديدة، ال على  

" برنامجالمؤسسات وال على المواطنين، اذ ان المطلوب حاليا هو اعادة النهوض باالقتصاد وبصورة خاصة عن طريق 
 سيدر" الذي يتضمن متطلبات عديدة تساعد على هذا النهوض.

اضاف: وعلى الصعيد المصرفي طمأنا الرئيس الحريري الى ان الوضع ممسوك جدا من قبل المصارف ومصرف لبنان، 
ل تماسك عوان القطاع استطاع الصمود خالل االشهر التسعة الماضية التي كانت صعبة على لبنان وعلى اقتصاده وذلك بف

هذا القطاع وقوته، وبفعل النظام المصرفي اللبناني والقواعد التي يتبعها واحترام االلتزامات التي يتمسك بها لبنان والتي 
تشكل اساسا لنجاحه حاليا وفي المستقبل. وسيكون لنا مع دولته لقاءات الحقة لمتابعة وضع الخطة االقتصادية قيد 

جتماع وقد ابدى هو اعلى مستويات التفاؤل ونحن بالطبع كنا متفائلين معه لسماع هذا التنفيذ، وقد خرجنا من هذا اال
 الكالم.
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Wednesday February 20, 2019 

Hariri promises no new taxes to reduce budget deficit 

  
  

Prime Minister Saad Hariri promised Wednesday that he would not impose new taxes on 
institutions or individuals as a means of reducing Lebanon's budget deficit. 

Association of Banks in Lebanon Chairman Joseph Torbey, who headed a delegation to meet 
with Hariri, had reiterated to the premier the importance of rebuilding the Lebanese economy 
“according to the stipulations of the CEDRE program, which includes a number of demands 
that would help [this process],” according to a statement from Hariri’s press office. 

At last year’s CEDRE conference, which was held to boost Lebanon’s ailing infrastructure and 
economy, members of the international community pledged $11 billion in grants and soft loans 
to finance Lebanon’s ambitious Capital Investment Project, a five-year program aiming to 
rehabilitate Lebanon's degraded infrastructure. 

To unlock these funds, Lebanon has promised to first carry out much needed reforms - chief 
among them the country’s budget deficit, which currently stands at about 150 percent its GDP. 

As the new government worked to form its policy statement, a number of politicians, including 
Telecommunications Minister Mohamed Choucair, said they would oppose any attempt to 
address the deficit that involved new taxes. They called instead for Cabinet to focus on the 
wallowing electricity sector and wasteful spending. 

Torbey added Wednesday that he would be able share Hariri’s optimism about any proposed 
economic reforms only if his government reaches an agreement on how best to carry out such 
plans. He said that “up until now, it seems that there is consensus on fundamental issues.” 
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٢٠١٩شباط  ١٦السبت   

 

بري عند المصارف جمعية مجلس   

الصبي ام ھو قطاعنا: طربيه  

  

  
  

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة رئيسھا جوزف طربيه 
الحكومة الجديدة وقرب حصولھا على الثقة لتستأف  الذي قال بعد اللقاء: زرنا دولة الرئيس بري وأبدينا تفاؤلنا بتأليف

العمل. نحن بانتظار بدء العمل ألن الوضع اإلقتصادي ال يتحمل التأجيل وأمام الحكومة برنامج واسع جداً من المتطلبات 
اسية ساإلقتصادية. وبالطبع القطاع المصرفي ينتظر تحسين ھذا الجو، الجو اإلستثماري ليعود وينكب على الملفات األ

ومنھا ملف الدين العام وملف إعادة تحسين تصنيف لبنان الذي نتيجة التأخير في تأليف الحكومة تعرض للتخفيض، 
  .وھذا أمر رئيسي لنا، وبالطبع سنعمل عليه بعد بدء الحكومة بنشاطھا

ة القادمة وھو دور المساءلاستمعنا من دولته الى رؤيته والى الدور الذي سيقوم به المجلس النيابي في الفترة «اضاف 
والمحاسبة بحيث أن المجلس سيعقد جلسات شھرية لمتابعة أداء الحكومة وتقييمه، وبالتالي سيشكل قوة ضغط أيضاً 
على الوضع وبصورة خاصة في ما يتعلق بالملفات الملحة وعلى رأسھا موضوع محاربة الفساد وھذا الموضوع نشترك 

  .المطالبة والمساءلة لوضع حد لهجميعاً في اإلھتمام بمكافحته و

وتابع: بالطبع نحن سنتابع إجتماعاتنا في الشھور المقبلة مع دولة الرئيس لمتابعة كافة األوضاع اإلقتصادية ألننا نعتبر 
  أن القطاع المصرفي ھو أم الصبي بالنسبة لألوضاع اإلقتصادية.
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٢٠١٩شباط  ١٣االربعاء   

 

   باالقتصاد الثقة لتعزيز خطة: المصارف جمعية ادارة التقى عون
ضرورية اصالحات وستواكبھا تتوقف ولن انطلقت الفساد ومكافحة والليرة   

  

  
  

طمأن رئيس الجمھورية العماد ميشال عون،  -وطنية 
اعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان برئاسة 

ظھر اليوم في الدكتور جوزف طربيه، الذين استقبلھم 
قصر بعبدا، ان "لبنان تجاوز االزمة التي مر بھا خالل 
االشھر الماضية والتي انعكست سلبا على الوضعين 
االقتصادي والمالي في البالد". واكد ان "بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة، وفي ضوء االجراءات التي اعتمدت، ال 
ل بسيما في االجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا ق

اسبوعين، فان الحركة الطبيعية بدأت تعود الى االسواق 
المالية وثمة خطة ستعتمد لتعزيز الثقة باالقتصاد اللبناني 

   ."عموما وبالليرة اللبنانية خصوصا
  
  

ودعا رئيس الجمھورية جمعية المصارف وسائر 
الفاعليات االقتصادية الى "التعاون في استكمال مسيرة 

تي ستكون الشغل الشاغل للحكم النھوض االقتصادي ال
والحكومة في االيام المقبلة"، مشددا على ان "عملية 
مكافحة الفساد انطلقت ولن تتوقف مھما كانت الضغوط 

والمداخالت وستشمل القطاعات والمؤسسات واالدارات 
التي سوف يثبت نتيجة التحقيقات ضلوع القيمين عليھا 

نون، مثل الرشوة او العاملين فيھا باعمال مخالفة للقا
واالبتزاز واستغالل النفوذ وغير ذلك من المخالفات، 
خصوصا ان مكافحة الفساد ستواكبھا اصالحات ضرورية 
في عدد من القوانين، لتوجيه اشارات الى المجتمع الدولي 
بان الدولة اللبنانية جادة في عملية االصالح التي تناولھا 

  ."البيان الوزاري للحكومة الجديدة
  
خالل اللقاء تم التداول بين الرئيس عون ورئيس و

واعضاء مجلس ادارة الجمعية في عدد من المواضيع 
التي تھم القطاع المصرفي واالتصاالت التي يقوم بھا 
رئيس الجمھورية لحماية ھذا القطاع من الضغوط 

  .الخارجية التي يتعرض لھا
  

  طربيه
فتنا يس، بصبعد اللقاء، قال طربيه: "زيارتنا لفخامة الرئ

مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان، البداء ارتياحنا 
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لتأليف الحكومة الجديدة ولبرنامجھا االقتصادي 
واالجتماعي. وتبادلنا مع فخامته الرأي في ما خص 
التطورات، وتحديدا، الزيارات الدولية التي شھدھا لبنان 
ھذا الشھر، كما اطلعناه على التطور الحاصل في السوق 

ة بعد تأليف الحكومة الذي ترك ارتياحا كبيرا انعكس المالي
ايجابا على طريقة تعاطي المودعين في لبنان والخارج مع 
المصارف، وخصوصا من خالل العودة الى الليرة اللبنانية 

  ."وھو مؤشر مھم جدا بالنسبة الينا
  

اضاف: "واطلعنا من فخامة الرئيس على اللقاءات 
الدولية التي اجراھا، خصوصا مع المسؤولين االميركيين 
الذين زاروا لبنان اخيرا، سواء نائب وزير الخارجية او 
نائب وزير الخزانة، وھما مسؤوالن مھمان في ما يتعلق 
بالتعاطي مع االمور الجارية في لبنان. ونحن بدورنا كنا 

اجتماعات مع وزارة الخزانة االميركية، ويمكننا عقدنا 
القول ان القطاع المصرفي العامل في لبنان يتمتع بحصانة 
قانونية نتيجة تقيده بكل االلتزامات الدولية وقواعد 
االمتثال، وبثقة المصارف المراسلة التي تتعاطى مع لبنان 
 وتعتبر ان المصارف اللبنانية حاليا ھي من االفضل التزاما

بالقوانين والقواعد الدولية، في ظل رعاية مصرف لبنان 
ودوره الفاعل واالساسي في الحفاظ على سمعة لبنان 
المالية وضبط االمور المصرفية والنقدية. وقد خرجنا من 
االجتماع بتفاھم مع فخامته على متابعة ما ستقوم به 

الحكومة، كي تكون منتجة وتنفذ ما وعدت به في 
روح امام المجلس النيابي في الوقت برنامجھا المط

  ."الراھن الخذ الثقة على اساسه
  

  حوار
سئل: ھل ھناك زيادة على الفوائد لالشخاص الراغبين 

  باالستفادة من قروض االسكان؟
اجاب: "ان سوق الفوائد يتغير على غرار ما يحصل في 
دول العالم، وھي تطورت ارتفاعا في الفترة االخيرة في 

ت السياسية التي كانت سائدة. ونأمل، بعد ضوء المستجدا
الذي حصل، ان تعود الفائدة الى االنخفاض واالستقرار 
على معدل معين، وھو امر مرھون بعودة االستقرار 
السياسي بشكل كامل وتحقيق الحكومة انجازات عملية 
ملموسة ليعود الوضع االقتصادي بما فيه التسليف 

  ."االسكاني الى الوضع الطبيعي
  

  سئل: ھل ھناك دور للمصارف في ھذا المجال؟
اجاب: "نعم، وقد تم التصويت رسميا على حزمة دعم 
لالسكان ولكن الطلب تجاوز كثيرا ما ھو معروض، الن 
المنزل بالنسبة الى اللبناني عنصر استقرار وضمانة. 
والطلبات الحالية تتزايد بسبب ما شھده موضوع االسكان 

لمستقبل مخافة اال يبقى الوضع العام الفائت وكضمانة ل
  على ما كان عليه سابقا".
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٢٠١٩شباط  ١الجمعة   

 

 حالة الفور على أشاع الحكومة تشكيل: لبنان مصارف جمعية
المالية األسواق في التعافي من

 

جوزف أعرب رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور 
طربيه، باسمه الشخصي وباسم أعضاء مجلس إدارة 
الجمعية، عن االرتياح الكبير لتشكيل الحكومة 
الجديدة بعد مخاض طويل، ويشارك سائر اللبنانّيين 
األمل بأن تسود عمل الحكومة الجديدة روح التعاون 
البّناء والمثمر وأن تنطلق بال إبطاء في تنفيذ برنامج 

تصادي الموعود وتفعيل عمل النهوض المالي واالق
المؤّسسات الدستورية وأداء اإلدارة العامة وتنشيط 
الحركة االقتصادية في البالد ومكافحة الفساد وتقوية 

 .سلطة الدولة

وٕاذ الحظت الجمعية أن "تشكيل الحكومة أشاع على 
الفور حالة من التعافي في األسواق المالية اللبنانية، 

 درجة تصنيف لبنان من قبل ما قد ينعكس إيجاباً على
وكاالت التصنيف الدولية ، ال سّيما تلك التي خّفضت 
مؤّخرًا تقييمها لمخاطر البلد السيادية."، رأت ضرورة 
أن تعيد الحكومة، في بيانها الوزاري المرتقب، التذكير 
بتمّسك لبنان باحترام التزاماته المالية واستحقاقاتها 

من وغير المقيمين، وحماية ودائع العمالء، المقي
 ."والنظام المصرفي برّمته

الى أن يكون في أولوّيات تتطلع وأكدت الجمعية أنها 
المرحلة القادمة إجراء اإلصالحات الجذرية والبنيوية 
المنتظرة منذ مدة في المجاالت المالية واإلدارية 
واإلقتصادية وتنفيذ المقّررات المّتخذة في المحافل 

التي سبقت اإلنتخابات النيابية  والمؤتمرات الدولية
األخيرة (سيدر، وروما وبروكسيل) لما فيها من 
مبادرات ومشاريع والتزامات محّفزة للنمو اإلقتصادي 

 .واالستقرار االجتماعي في لبنان

وذكرت الجمعية بأن الشعب اللبناني تحّمل أعباء 
ضريبّية جديدة وكبيرة في سبيل تقوية الدولة بجميع 

وأن القطاع المصرفي اللبناني سيظّل وظائفها، 
ملتزمًا، كما في كّل الظروف، مساندة الدولة 
بمؤّسساتها وسلطاتها الدستورية، ومواصلة تطبيق 
قواعد اإلمتثال والشفافية تحت سقف السلطات النقدية 
والرقابية الرسمية، والحرص على أدائه المعهود 

ل د العموالمتمّيز بحسن إدارة المخاطر وباحترام قواع
المصرفي الدولي، ضمانًا إلنخراط لبنان اآلمن 

  .والمستدام في المنظومة المالية الدولية
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٢٠١٨تشرين الثاني  –عدد خاص   

 



Dr. Joseph Torbey   د. جوزف طربيه
 

   
-- 35 -- 

 

 



Dr. Joseph Torbey   د. جوزف طربيه
 

   
-- 36 -- 

 

 

 

 

٢٠١٨تشرين الثاني  ١٩  

 

  

صعوبات تأليف الحكومة شوكة تؤلم خاصرة االقتصاد 
 طربيه لـ"النھار": معّدالت الفوائد المصرفية إلى ارتفاع

  

  

 سلوى بعلبكي
 

 

في ظل االرتجاجات السياسية محليا ودوليا 
وتصّدع بنيان الدولة، يأتي تأخر تأليف الحكومة 
كشوكة مؤلمة في خاصرة مؤتمر "سيدر" 
واآلمال المعقودة عليه لتلتقي مع شوكة 
العقوبات األميركية على ايران و"حزب هللا" 
ومفاعيلھا الموجعة على االقتصاد.في المقابل، 
ولمواجھة ھذه التحديات، اتخذ مصرف لبنان 
قرارا برفع الفوائد بغية استقطاب واستيعاب 
اكبر سيولة نقدية وتحديدا بالعملة الصعبة لرفع 
منسوب االحتياط وتعزيز القدرة والموجودات 
لدى المصارف والبنك المركزي لتخطي المرحلة 

  .من دون كدماتالصعبة 

وقّع الرئيس األميركي دونالد ترامب قانون 
 تعديل تجفيف تمويل "حزب هللا" الذي يُعَرف بـ

HIFPA ويستھدف أيضاً المنظّمات ،
والمؤّسسات اإلجتماعيّة والماليّة للحزب، لذا 

كان ال بد أوال من سؤال رئيس جمعية مصارف 
لبنان جوزف طربيه عن العقوبات األميركية 

اعياتھا على االقتصاد اللبناني عموما وتد
والمصرفي خصوصا؟ من المؤكد أن ھذا االمر 
يأخذه المعنيون في القطاع المصرفي على 
محمل الجد، إذ قال طربيه لـ "النھار": "إننا 
ننظر إلى ھذا الموضوع بأعلى درجات 
المسؤولية ونقارب تداعياته وانعكاساته بكل 

انه نابع من وعي وإدراك". ويبدو أن اطمئن
االجراءات التي اتخذھا مصرف لبنان، مشيراً 
الى "أننا نقف على رأس الھرم المصرفي 
كسلطة نقدية وضعت تعاميم وتعليمات 
وإجراءات من أجل تأمين اإلنضباط المالي بما 
يحّصن القطاع المصرفي من خالل مراقبة ادائه 
وكيفية ممارسة مھماته". ويطمئن الى "ان 

بنان تلتزم في االساس عدم المصارف في ل
التعامل مع لوائح االسماء والجھات المدرجة في 

لوائح العقوبات االميركية وآخرھا مندرجات 
، وذلك من أجل حماية أموال HIFPA قانون

المودعين وتجنيب القطاع أي خضات"، مع 
التأكيد "ان جمعية المصارف تواكب التطورات 

من أجل الحاصلة على ھذا الصعيد باستمرار، 
المحافظة على سالمة المصارف واستمرار 

 ."سالسة تعاطيھا مع االسواق الدولية

إال أن تأثير العقوبات الدولية ال يقل اھمية عن 
تأثير التأخير في تأليف الحكومة، وھذا االمر 
يدركه طربيه جيدا بدليل تأكيده أّن تأخير تأليف 
الحكومة له أثر سلبي على العمل المصرفي 

تصادي ويتجلّى من خالل أوجه عّدة، يذكر واإلق
منھا "انخفاض ثقة المستھلك الذي أصبح ميّاالً 
أكثر إلى خفض حجم إنفاقه وإحجام الشركات 
عن اإلستدانة وتوسعة أعمالھا (األمران اللذان 
يؤثّران على الدورة اإلقتصاديّة في البالد)، 
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وتعثّر بعض األفراد والشركات في سداد 
ة إلى ذلك، فإّن التأخير في القروض. إضاف

تشكيل الحكومة يؤّدي إلى التأخير في تحرير 
األموال التي تعّھدھا المجتمع الدولي للبنان في 
مؤتمر "سيدر" الذي تّم التعويل عليه كثيراً 
لتحديث البنى التحتيّة المتھالكة في لبنان 
وتطويرھا، وتاليا تحريك العجلة اإلقتصاديّة 

الخارجيّة وتوفير فرص وجلب اإلستثمارات 
عمل جديدة". من ھنا يناشد طربيه المسؤولين 
والقوى السياسيّة "التخلّي عن الحسابات 
الضيّقة وتقديم التنازالت والتضحيات من أجل 
المصلحة العليا، وتاليا تسريع تأليف الحكومة 
التي تنتظرھا مھمات جسام لمعالجة الوضع 

 ."اإلقتصادي المترّدي في البالد

 

 رتفاع الفوائد وأثره على النمو ا

االوضاع التي تعيشھا البالد أثرت على 
االقتصاد، وبطريقة أو أخرى على الفوائد 
المصرفية التي ارتفعت الى معدالت غير 
مسبوقة بما حّد من عمليات االقتراض لتطوير 
المشاريع القائمة أو إقامة مشاريع جديدة. وما 

ة عن ان قاله حاكم مصرف لبنان رياض سالم
االقتصاد بشكل عام يتأثر بالفوائد، وإن "كان 
ھذا التأثر محدودا"، يؤكد ھذا الشيء. واذا كان 
الحاكم يعتبر أن تحقيق النمو االقتصادي ال 
يرتبط بمستوى الفوائد فقط، إذ "ثمة عناصر 
اخرى مھمة كتوافر السيولة ونوعيتھا، والمناخ 
 طالسياسي، واالستقرار في القوانين، وضب

العجز العام لتعزيز الثقة لدى المستثمرين"، فإن 
طربيه يالقي الحاكم في رأيه ويقول إن 
"التوتّرات السياسيّة القائمة حاليا والتحّديات 

المختلفة التي يواجھھا لبنان، ومنھا الفراغ 
الحكومي، من شأنھا أن تساِھم أيضاً في 
استمرار ارتفاع معّدالت الفائدة التي تعبّر عن 

م االستقرار وازدياد المخاطر السياسية". عد
وعلى المدى المنظور، يتوقع طربيه "أن تبقى 
معّدالت الفوائد في لبنان على ارتفاٍع لتجاري 
المنحى التصاعدي في األسواق العالميّة، علما 

 ٣أّن الفيديرالي األميركي رفع أسعار الفائدة 
كان آخرھا في أيلول حين  ٢٠١٨مرات خالل 
 %٢٫٠٠ع نقطة لتراوح ما بين الـزادت رب

، أي عند المستوى الذي كانت %٢٫٢٥والـ
". وأكثر فإن طربيه ٢٠٠٨عليه في نيسان 

يتوقع "زيادة رابعة في معّدالت الفائدة 
األميركيّة خالل ما تبقّى من ھذه السنة، لتتبعھا 

وزيادة واحدة في  ٢٠١٩زيادات جديدة في  ٣
 ."٢٠٢٠العام 

ر بأن سالمة ركز على موضوع وال بد من التذكي
الفوائد أخيرا، فأوضح أن "معدالت الفوائد في 
لبنان اليوم أعلى مّما كانت عليه منذ سنة. في 

، عمد مصرف لبنان إلى ٢٠١٧تشرين الثاني 
رفع الفوائد بسبب األزمة السياسية التي ولّدتھا 
استقالة الرئيس سعد الحريري أثناء تواجده في 

ع الفوائد ضروريا آنذاك في السعودية. كان رف
ظّل ضغوط السوق. تحّملنا حينھا كلفة زيادة 
الفوائد للمودعين، وتأكدنا أن المودع وليس 
المصرف، ھو المستفيد من ھذه الزيادات. 

، ارتفعت معدالت الفوائد ٢٠١٨بعدھا، خالل 
في الواليات المتحدة وفي األسواق الناشئة. 

ية من شأنھا ولجأ مصرف لبنان الى عمليات مال
أن تصون قدرة المصارف اللبنانية التنافسية 
على استقطاب الرساميل. ھذه العمليات المالية 

من  %١بقيت محدودة ولم تشمل أكثر من 
مجموع الودائع في لبنان. لذا فإّن معدل الفوائد 

على الودائع  %٤٫٧على الودائع المصرفية ھو 
ما على الودائع بالليرة. أ %٧٫٦٥بالدوالر و

 ١/٢+ %٨٫١٢الفوائد على القروض فبلغت 
 %١+  % ٩،١٣على الدوالر على سنة و %

على الليرة على سنة، وھي فوائد ادنى من 
الفائدة المرجعية لجمعية المصارف بسبب تأثير 
الفوائد المدعومة من مصرف لبنان، وتاليا على 
الموازنة واالقتصاد ان يتأقلما مع واقع عدم 

 ."خفض الفوائد

كن ھل لبنان مضطر الى رفع الفوائد؟ يوضح ول
وزير المال السابق دميانوس القطار لـ"النھار" 
أنه "في العادة يتم رفع الفائدة عند الحاجة الى 
سيولة لتحصين االحتياط في وجه االزمات. أما 
بالنسبة الى لبنان فنحن حاليا في حاجة الى كبح 
الفرامل عبر رفع الفوائد لجذب النقد من 

قتصاد ووضعه في االحتياط المصرفي. في اال
ھذه الفترة نحن مضطرون الى رفع الفوائد. 
ولكن اذا تطور االمر، فإن ھذه العملية ستؤذي 
عمق االقتصاد ألن الناس سوف تخرج أموالھا 

 ."من االقتصاد لوضعھا في االحتياط النقدي

 الزيارة الى واشنطن روتينية

جمعية المصارف جوزف طربيه أوضح رئيس 
أن الزيارة التي سيقوم بھا وفد الجمعيّة في 
نھاية ھذا الشھر الى نيويورك تندرج ضمن 
خانة الزيارات الدوريّة الروتينيّة لمراكز القرار 
المالي، وخصوصا للتواصل مع البنوك 
المراسلة االميركية وتوطيد العالقات معھا، 

المشتركة التي إضافة إلى التداول بكل االمور 
تھم الطرفين

.
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  ٢٠١٨تشرين األول  ٢٧السبت 

  

 
  طربيه: متفائلون رغم صعوبة الوضع

 

  

أكد رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه أمام السفير 
على الرغم من أن الوضع االقتصادي في «البريطاني بأنه 

يل متفائلون بأنه سيتّم قريباً تشكلبنان ال يزال صعباً، إالّ أننا 
حكومة جديدة للتعامل بجّدية مع مكامن الضعف الحالية، 
والشروع في إصالحات تعزيز النمو، وتنفيذ برنامج استثمار 

   ».في البنى التحتية

استقبل مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان سفير المملكة 
 من المتحدة الجديد في لبنان كريس رامبلينغ، الذي إطّلع

رئيس الجمعية جوزف طربيه ومن مجلس اإلدارة على واقع 
القطاع المصرفي اللبناني وأدائه وخصائصه المميّزة، وفي 
مقّدمھا تمتّعه بدرجة عالية من المالءة والسيولة واإلنفتاح 
على الخارج ومساھمته الناشطة في تمويل اإلقتصاد المحلي 

  واإلغتراب اللبناني.

وبعد عرض التحّرك الخارجي الذي تقوم به الجمعية منذ سنوات 
من أجل تعزيز التواصل مع أھم المراجع والھيئات المالية 
والمصرفية في كبرى العواصم الدولية كما مع المصارف األجنبية 
المراسلة للمصارف اللبنانية، ال سيّما لجھة إبراز الجھود الدؤوبة 

في اللبناني، ممثالً بالسلطات النقدية التي يبذلھا الجھاز المصر
والرقابية والمصارف، لتفعيل أداء ھذه األخيرة في مكافحة 
الجرائم المالية واإلرھاب والحّد من التھّرب الضريبي، حرص 

ن على الرغم م«طربيه على التأكيد أمام السفير البريطاني بأنه 
لون نا متفائأن الوضع االقتصادي في لبنان ال يزال صعباً، إالّ أن

بأنه سيتّم قريباً تشكيل حكومة جديدة للتعامل بجّدية مع مكامن 
الضعف الحالية، والشروع في إصالحات تعزيز النمو، وتنفيذ 
برنامج استثمار في البنى التحتية بشكل تدريجي كما تّم تقديمه في 

  ».في باريس قبل بضعة أشھر» سيدر«مؤتمر 

السلطات المعنيّة، بمساعدة  تقوم«وأعرب طربيه عن األمل بأن 
أصدقاء لبنان، وفي طليعتھم المملكة المتحدة، بمزيد من الجھود 
لتحسين بيئة األعمال ولمعالجة مواطن الضعف في االقتصاد الكلّي 
بما يتماشى مع رؤية الحكومة اللبنانية لتحقيق االستقرار والنمو 

ي در فواستحداث فرص العمل، والتي تّم عرضھا خالل مؤتمر سي
  ».نيسان الماضي

أن مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب عن «وشّدد على 
طريق تطبيق القواعد واألنظمة الدولية واحترام سيادة القرارات 
الدولية وقوائم العقوبات، كانت وستظّل على الدوام التزاماً راسخاً 
من جانب مصارفنا. ذاك أن األولوية المطلقة عندنا ھي لسمعة 

  ».رفنا ولحماية عمالئنا وخدمة اقتصادنامصا

في ھذا السياق، ذّكر طربيه السفير رامبلينغ بأن جمعية المصارف 
تقوم منذ سنوات بحملة تھدف إلى كسب التأييد والدعم لحماية 
النظام المالي اللبناني وتعزيز العالقات السليمة والنزيھة مع 

العالقات مع المصارف «باعتبار أن المصارف المراسلة، 
المراسلة ھي ذات أھمية حيوية بالنسبة الى صناعتنا المصرفية 

كما تّم التطّرق الى الزيارة التي ». المحلية والى اقتصادنا الوطني
قام بھا أعضاء الجمعية في تشرين الثاني الماضي الى بريطانيا 

ى ، وجر»ندنيوم المصارف اللبنانية في ل«بالتزامن مع تنظيم 
التوافق على ضرورة استمرار ھذا النوع من الزيارات واللقاءات، 

صل والتعامل مع سوق لندن الماليةلتعزيز التوا
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  ٢٠١٨تشرين األول   ٢٦الجمعة 
  

  
  

 طربيه: أولويتنا سمعة مصارفنا وخدمة اقتصادنا
  ھذا ما عرضه سفير بريطانيا مع مجلس إدارة جمعية المصارف

  
  

  
أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أن 
مجلس إدارتھا "استقبل سفير المملكة 
المتحدة الجديد في لبنان كريس رامبلينغ، 
الذي اطلع من رئيس الجمعية الدكتور 
جوزف طربيه ومن مجلس اإلدارة على 
واقع القطاع المصرفي اللبناني وأدائه 

تمتعه  وخصائصه المميزة، وفي مقدمھا
بدرجة عالية من المالءة والسيولة 
واإلنفتاح على الخارج ومساھمته الناشطة 
في تمويل اإلقتصاد المحلي واإلغتراب 

  اللبناني".
  

وأشار البيان الى أنه "بعد استعراض 
التحرك الخارجي الذي تقوم به الجمعية 
منذ سنوات من أجل تعزيز التواصل مع 

والمصرفية  أھم المراجع والھيئات المالية
في كبرى العواصم الدولية كما مع 
المصارف األجنبية المراسلة للمصارف 
اللبنانية، ال سيما لجھة إبراز الجھود 
الدؤوبة التي يبذلھا الجھاز المصرفي 
اللبناني، ممثال بالسلطات النقدية والرقابية 
والمصارف، لتفعيل أداء ھذه األخيرة في 

ھاب والحد مكافحة الجرائم المالية واإلر
من التھرب الضريبي، حرص طربيه على 
التأكيد أمام السفير البريطاني بأنه "على 
الرغم من أن الوضع االقتصادي في لبنان 
ال يزال صعبا، إال أننا متفائلون بأنه سيتم 
قريبا تشكيل حكومة جديدة للتعامل بجدية 
مع مكامن الضعف الحالية، والشروع في 

وتنفيذ برنامج إصالحات تعزيز النمو، 
استثمار في البنى التحتية بشكل تدريجي 

كما تم تقديمه في مؤتمر سيدر في باريس 
  قبل بضعة أشھر".

  
وأمل طربيه أن "تقوم السلطات المعنية، 
بمساعدة أصدقاء لبنان، وفي طليعتھم 
المملكة المتحدة، بمزيد من الجھود 
لتحسين بيئة األعمال ولمعالجة مواطن 

قتصاد الكلي بما يتماشى مع الضعف في اال
رؤية الحكومة اللبنانية لتحقيق االستقرار 
والنمو واستحداث فرص العمل، والتي تم 
عرضھا خالل مؤتمر سيدر في نيسان 
الماضي"، مشددا على أن "مكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرھاب عن 
طريق تطبيق القواعد واألنظمة الدولية 

دولية وقوائم واحترام سيادة القرارات ال
العقوبات، كانت وستظل على الدوام التزاما 
راسخا من جانب مصارفنا. ذاك أن 
األولوية المطلقة عندنا ھي لسمعة 
مصارفنا ولحماية عمالئنا وخدمة 

  اقتصادنا".
  

وذكر طربيه السفير البريطاني بأن 
"جمعية المصارف تقوم منذ سنوات 
بحملة تھدف إلى كسب التأييد والدعم 

اية النظام المالي اللبناني وتعزيز لحم
العالقات السليمة والنزيھة مع المصارف 
المراسلة، باعتبار أن العالقات مع 
المصارف المراسلة ھي ذات أھمية حيوية 
بالنسبة الى صناعتنا المصرفية المحلية 
  والى اقتصادنا الوطني".

  

ولفت البيان الى أنه "تم التطرق الى 
أعضاء الجمعية في  الزيارة التي قام بھا

تشرين الثاني الماضي الى بريطانيا 
بالتزامن مع تنظيم يوم المصارف اللبنانية 
في لندن، وجرى التوافق على ضرورة 
استمرار ھذا النوع من الزيارات 
واللقاءات، لتعزيز التواصل والتعامل مع 
سوق لندن المالية. وفي الختام، شكر 
 تهطربيه السفير البريطاني على زيار

وعلى ھذا االجتماع القيم والمفيد، معربا 
عن تطلع جمعية المصارف الى مزيد من 
التعاون والى تقوية العالقات التجارية 
والمالية بين أبناء بلدينا وبين الشركات 

  اللبنانية والبريطانية".
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٢٠٧٢٦العدد  – ٢٠١٨آب  ٣الجمعة   
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Friday 3 August 2018 

Saddam-era Iraq deposits were repatriated: 
Torbey 

 

BEIRUT: The President of the Association of 
Banks in Lebanon Joseph Torbey said 
Thursday that the money deposited in 
Lebanese banks during the era of former 
President Saddam Hussein had been 
repatriated. “Naturally there are financial ties 
between Lebanon and Iraq [from a] long time 
ago. There was money deposited in Lebanese 
banks by the Iraqi central bank before the fall 
of Saddam Hussein. 
“After the fall of the old regime and the 
emergence of a new government, these 
deposits were transferred to the account of 
the Iraqi central bank at the U.S. Federal 
Reserve. 

Osama Habib| The Daily Star 

 “Banking secrecy does not apply on these 
deposits and hence this money eventually went 
to the Iraqi authorities,” Torbey told reporters 
during a news conference at the headquarters of 
ABL in Beirut. 

The banker was responding to media reports on 
the foiled attempts to extort money by some 
Iraqi and Lebanese nationals, who claimed that 
Iraqi money deposited in Lebanese banks 
belonged to them. 

Lebanon’s General Security, headed by Maj. 
Gen. Abbas Ibrahim, and Iraqi intelligence 
jointly uncovered a network that tried to extort 
several Lebanese banks, including Bank Audi. 

The suspects presented fake documents and 
accounts to the banks and tried to persuade the 
lenders that the deposits belonged to them. 

But the banks rejected the claims and called on 
the Lebanese and Iraqi authorities to investigate 
and apprehend those behind the scam. 

Abbas earlier estimated that the would-be 
extortionists tried to claim over $1 billion. 

The Lebanese and Iraqi authorities managed to 
apprehend some of the suspects and are 
investigating who is behind the criminal 
network. 

Torbey emphasized that the main goal of those 
claiming money in Lebanese banks was 
extortion. 
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“These people were willing to settle for money 
from the banks in return for their silence. But 
we did not fall for this scam and went straight 
to the Lebanese and Iraqi authorities,” he 
added. 

Torbey also stated that the Lebanese banks did 
not lose any money as a result of the scam. 

“After the banks confronted these individuals 
legally, no one will try from now on to extort 
the Lebanese banks,” he added. 

“We would like to extend our sincere thanks 
and appreciation to the competent security 
services in Iraq and Lebanon, especially to 
[Maj.] Gen. Abbas Ibrahim. 

Our banks have demonstrated over the past 
decades a strong immunity in the face of all 
local, regional and international challenges,” 
Torbey said. 

He added that the Lebanese banking sector 
would not be shaken by rumors. 

Torbey also touched on the subsidized housing 
loan crisis in Lebanon and the efforts to find a 
solution for it. 

He added that the new government would find 
a mechanism to activate housing lending. 

“The governor of Banque du Liban recently 
confirmed that the coming days will carry more 
financial packages to support loans, especially 
residential ones, but the size of this support and 
allocated funds remain under the ceiling set by 
the monetary authority,” Torbey said. 

The ABL president also gave details about the 
loans provided by the Lebanese banks for the 
productive sectors and real estate. 

“Bank lending is not limited to housing loans 
and social loans. Banks play an important role 
in financing the economy, including the real 
estate sector, where prosperity in Lebanon has 
often been associated with the boom in real 

estate and construction projects of all sizes and 
types. 

“About 131,000 citizens benefited from these 
housing loans,” Torbey said. 

He added that despite weak economic growth, 
the banking sector recorded 5.7 percent in total 
asset growth during the first five months of the 
current year, while deposits grew by 2 percent 
or close to 2.4 percent in the same period of 
2017. 

“This means that the volume of deposits will 
increase by about $3.4 billion in the first five 
months of the current year, which is sufficient 
to cover the financing needs of the national 
economy in the public and private sectors,” 
Torbey said.
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Vendredi 3 août 2018 

 

Liban : Le secteur bancaire fait le point sur 
plusieurs dossiers chauds 

 

L’Association des banques du 
Liban est revenue sur le 
démantèlement récent d’un 
réseau irakien de malfaiteurs et 
la suspension provisoire des 
prêts subventionnés. 

Philippe HAGE BOUTROS | OLJ 

CONFÉRENCE DE PRESSE 
Le président de l’Association des banques du 
Liban (ABL), Joseph Torbey, a tenu une 
conférence de presse hier au siège de 
l’organisation à Beyrouth pour faire le point sur 
plusieurs dossiers sensibles auxquels a été 
confronté le secteur ces derniers mois. 
Cette intervention survient dans le sillage de 
l’annonce par les services de renseignements 
irakiens, puis libanais, du démantèlement d’un 
réseau de malfaiteurs qui tentaient d’extorquer 
des fonds à de grandes banques libanaises 
implantées entre le Tigre et l’Euphrate, dont 
notamment Bank Audi. C’est d’ailleurs par ce 
dossier que M. Torbey, qui est également le PDG 
du Crédit libanais – une autre banque libanaise 
établie en Irak –, a démarré son intervention dans 
le but de couper court aux « rumeurs » qui 
« créent un climat d’incertitude et de confusion » 

vis-à-vis du secteur bancaire libanais.  
 
« Copies de documents »  
En début de semaine, les services de 
renseignements irakiens ont annoncé avoir 
démantelé, en coopération avec la Sûreté 
générale libanaise, un réseau qui répandait de 
fausses informations et tentait d’extorquer des 
fonds à des banques du pays du Cèdre. Le 
lendemain, le directeur de la SG, le général 
Abbas Ibrahim, fraîchement rentré d’Irak, 
expliquait sur la chaîne al-Manar que les 
membres du réseau étaient des Irakiens et des 
Libanais qui pourraient être liés à une 
organisation plus vaste.  
Selon les informations supplémentaires fournies 
par M. Torbey, les malfaiteurs réclamaient la 
restitution de dépôts réalisés dans des banques 
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libanaises avant 2003 en présentant des « copies 
de documents » qui prétendaient en attester 
l’existence. Les documents en question étaient 
« faux », a-t-il précisé, ajoutant que l’Irak avait 
rapatrié par le passé la quasi-totalité des fonds 
déposés par ses ressortissants dans les banques 
libanaises avant la chute de Saddam Hussein en 
2003. M. Torbey a également souligné qu’à sa 
connaissance, seuls des Irakiens avaient été 
arrêtés à l’issue de l’opération lancée par les 
renseignements des deux pays. Selon plusieurs 
sources bancaires, toutes les tentatives 
d’extorsion lancées contre celles des 10 banques 
libanaises visées par ce type de pratique ont 
échoué. 
 
(Pour mémoire : Oyez, c’est de la croissance 
qu’il s’agit !) 
 
Nouveaux mécanismes 
M. Torbey est également revenu sur la 
suspension provisoire, début 2018, par la Banque 
du Liban (BDL) des mécanismes de subventions 
des prêts au logement en livres libanaises qu’elle 
avait mis en œuvre pendant des années. 
Cet arrêt a progressivement paralysé un secteur 
immobilier devenu accro à ces subventions et 
dont l’activité a été impactée par l’instabilité 
politico-sécuritaire au niveau local et régional 
depuis le début de la guerre en Syrie en 2011. Il 
a également provoqué une crise sociale, en 
suspendant de facto l’octroi de prêts bonifiés à 
des taux très réduits que les ménages les plus 
modestes peuvent obtenir via l’Établissement 
public de l’habitat (EPH). À ces facteurs s’ajoute 
enfin la polémique lancée fin juin par le 
journaliste Salem Zahran. Ce dernier a en effet 
déclaré que des personnalités politiques et 
grosses fortunes du pays avaient indûment 
bénéficié de ces prêts, avant de porter l’affaire 
devant le parquet financier, qui a demandé un 
complément d’information à la BDL. 
Sans s’attarder sur ce dernier épisode, le 
président de l’ABL a souligné que les prêts au 
logement subventionnés à travers les plans de 
relance de la BDL (mis en place en 2013 et 

suspendus en mars) ou financés via les réserves 
obligatoires des banques (un mécanisme 
généralisé en 2009 et arrêté en octobre dernier) 
avaient représenté 75 % du total du crédit dans 
cette catégorie, soit 9,5 milliards de dollars. Il a 
ensuite appelé à « trouver de nouveaux 
mécanismes » pour soutenir le crédit immobilier, 
après avoir rappelé que la BDL a prévu de 
débloquer un nouveau plan de relance en 2019, 
comme l’a annoncé son gouverneur, Riad 
Salamé, le 24 juillet. M. Torbey a par ailleurs 
espéré que le nouveau gouvernement, qui n’a 
toujours pas été formé près de trois mois après 
les élections législatives du 6 mai, s’attaque en 
priorité à la résolution de ce dossier. 
 
Hausse des dépôts 
Enfin, sur un plan plus large, le président de 
l’ABL est revenu sur les dernières performances 
du secteur bancaire, marquées par une « hausse 
des actifs de 5,7 % sur les cinq premiers mois de 
2018 » et une « augmentation des dépôts de 2 % 
sur la même période, soit environ 3,4 milliards 
de dollars », sans toutefois communiquer de 
données complètes sur cette période. Soulignant, 
comme souvent, la résistance du secteur à un 
contexte de croissance molle, M. Torbey a 
appelé les responsables politiques à tenir les 
engagements de réformes – notamment 
budgétaires – pris par le Liban vis-à-vis de ses 
soutiens lors de la conférence CEDRE, tenue le 
6 avril à Paris, contre le déblocage de plus de 11 
milliards de prêts et dons pour réhabiliter les 
infrastructures du pays. Lors d’une rencontre 
organisée avec la presse mardi, le vice-président 
du groupe de la Banque mondiale pour la zone 
Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), 
Ferid Belhaj, a mis le pays en garde contre les 
conséquences négatives qui pourraient survenir 
si ces engagements n’étaient pas respectés. 
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Mardi 31 Juillet 2018 

 

Torbey: Si le pari de l’économie est perdu, la 
politique elle aussi succombe 

 

Joseph Torbey, le président de 
l'Association des banques. 
Le président de l’Association 
des banques estime que la 
transformation digitale est 
inévitable pour les banques 
afin d’offrir des services plus 
agiles à une clientèle devenue 
plus connectée et exigeante. 

Que pensez-vous de la santé du secteur 
bancaire à l’heure actuelle malgré de 
nombreuses nouvelles plus ou moins 
alarmistes ? 
Le secteur bancaire libanais demeure solide, 
bien réglementé et fonctionne en conformité 
avec les nombreuses exigences réglementaires 
internationales. Il bénéficie d’un cadre humain 
hautement qualifié et des investissements 
considérables en technologie. Nos banques 
libanaises sont présentes dans 130 villes du 
monde. 

De plus, les fonds propres des banques 
libanaises ont atteint les 21 milliards de dollars 

en juin 2018, affichant un taux de croissance 
continu de l’ordre de 12 %. Le total des actifs 
gérés a atteint les 233 milliards de dollars, 
représentant près de 400 % du PIB. Les prêts au 
secteur privé sont de l’ordre de 60 milliards de 
dollars, dont 55 milliards octroyés au secteur 
privé local. Le secteur bancaire libanais 
possède donc les fonds nécessaires à des 
investissements dans les projets 
économiquement viables, et nous possédons les 
moyens et l’expertise, en collaboration avec la 
Banque du Liban, pour assurer le financement 
à long terme de tels projets. 
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Par ailleurs, les dépôts des clients dans les 
banques libanaises ont dépassé la barre des 177 
milliards de dollars en juin 2018. Et en dépit du 
contexte économique difficile et de la 
conjoncture géopolitique complexe dans 
lesquels nos banques opèrent, celles-ci gardent 
des capacités professionnelles et des réseaux 
relationnels importants leur permettant d’attirer 
des dépôts et de réaliser des taux de croissance 
variant entre 5 et 6 %. Les agences de notation 
les plus importantes soulignent la capacité des 
banques libanaises à attirer des dépôts pour 
ainsi préserver la stabilité économique et 
financière du pays. 

N’oublions pas que tout au long des 7 dernières 
années, le flux des réfugiés syriens a exacerbé 
les problèmes économiques déjà existants au 
Liban et détérioré davantage les infrastructures 
dégradées et les services publics engorgés. 

Le gouvernement, une fois formé, est donc 
appelé à entamer d’urgence des réformes 
structurelles nécessaires stipulées dans la 
conférence CEDRE pour améliorer le climat 
des affaires, moderniser l’économie et le 
secteur public, et ainsi donner l’essor 
nécessaire au secteur privé lui permettant de 
réaliser son potentiel. Le plus grand défi des 
responsables politiques à l’heure actuelle est de 
relancer l’économie agonisante, car si le pari de 
l’économie est perdu, la politique elle aussi 
succombe. 

 
Que pensez-vous de la tentative de piratage 
subie par des établissements bancaires ces 
dernières semaines et quelles mesures 
préconisez-vous pour renforcer la sécurité 
informatique ? 
Les tentatives de piratage existent partout ces 
temps-ci dans notre monde interconnecté et 
visent toutes les sociétés et pas seulement les 
banques. Cependant, ces dernières appliquent 
des mesures de sécurité plus robustes que 
d’autres institutions, étant donné qu’elles se 
doivent de sauvegarder la confidentialité des 

informations des clients et bien évidemment 
leur fortune. Des standards internationaux de 
sécurité informatique sont appliqués dans ce 
domaine, tels que l’ISO 27001 et le PCI-DSS 
(Payment Card Industry-Data Security 
Standard). La sécurité informatique est 
également un processus permanent qui évolue 
avec l’évolution rapide de la technologie et vise 
à protéger et à maîtriser le contrôle d’accès et 
les droits des utilisateurs du système 
d’information. De plus, la sécurité 
informatique, ce ne sont pas uniquement des 
solutions techniques, mais également des 
mesures de formation et de sensibilisation à 
l’intention des employés et des utilisateurs, 
ainsi qu’un ensemble de règles clairement 
définies. Les circulaires de la Banque centrale 
portant les mesures strictes à appliquer dans ce 
domaine sont nombreuses, à savoir : les 
circulaires numéro 69, 144, 222,225 et 272. Le 
chemin de renforcement de la sécurité 
informatique est donc continu. 

 
 
Avec la crise actuelle, encouragez-vous les 
fusions-acquisitions entre banques et la 
numérisation des services pour créer des 
synergies et réduire les coûts ? 
Concernant les fusions-acquisitions, la Banque 
du Liban exclut toute fusion-acquisition entre 
les banques alpha de la place pour éviter 
d’éventuels risques systémiques. 

Par contre, dans notre marché libanais saturé de 
banques dont le nombre s’élève à 49 banques 
commerciales ayant 1 065 agences, les fusions-
acquisitions sont encouragées entre les petites 
banques pour stimuler la compétitivité d’une 
part, ou avec les banques alpha d’autre part, 
pour éviter des difficultés éventuelles dues aux 
coûts élevés de la mise en conformité avec les 
réglementations internationales de lutte contre 
le blanchiment d’argent, le renforcement de la 
liquidité, les normes comptables IFRS9 ou de 
protection du consommateur, FATCA, RGPD, 
et la liste est longue… Toute opération de 
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fusion-acquisition devrait cependant être 
étudiée au cas par cas, et dépend beaucoup des 
négociations entre les banques elles-mêmes. 

Quant à la question de la numérisation et la 
réduction des coûts, la transformation digitale 
est inévitable pour les banques dont la majorité 
a déjà entamé ce parcours afin d’offrir des 
services plus agiles à la clientèle, devenue de 
plus en plus connectée et exigeante. Le monde 
digital et l’innovation ont contribué à une plus 
grande souplesse d’utilisation pour les 
consommateurs, surtout les jeunes, et une 
réduction des coûts pour les banques. 
Cependant, toutes les opérations ne peuvent pas 
se faire en ligne ou sur les distributeurs 
automatiques de billets (DAB, ATM), surtout 
lorsqu’il s’agit d’opérations complexes ou de 
conseils financiers et de gestion de fortune par 
exemple ; les clients dans ce cas préfèrent 
s’adresser à une personne de confiance à la 
banque. 

 
Les banques libanaises continuent de 
multiplier les agences à travers le pays, alors 
que partout ailleurs dans le monde celles-ci 
sont en train de disparaître au profit des 
applications mobiles. Comment expliquez-
vous ce phénomène ? 
Dans notre société, le réseau d’agences 
continue de jouer un rôle important, étant 
donné que le critère de base dans le choix de la 
banque est la présence d’une agence proche du 
domicile, et beaucoup de clients préfèrent 
toujours le face-à-face. Cela dit, l’amélioration 
de la relation client passera certainement par la 
technologie. Les DAB ont beaucoup facilité le 
retrait et le dépôt d’argent et de chèques sans 
passer par le guichet. De même, les cartes 
bancaires ont redéfini la façon dont les 
consommateurs gèrent leurs paiements au 
quotidien, et la consultation de compte sur 
smartphone gagne de plus en plus de terrain. 
Pourtant, le numérique n’est pas la solution à 
tout, et beaucoup de défis demeurent encore à 
relever, surtout sur le plan de la réglementation 

qui doit suivre le cours très rapide de 
l’innovation technologique de l’industrie 
bancaire 
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  ٢٠١٨تموز  ١٨األربعاء 

  

  المةبرعاية س ESAورشة عن التطوير والتصدير الصناعي في 

  طربيه: نناشد الحكومة العتيدة لوضع خطة إنقاذية للقطاع الصناعي

 الجميّل: نسعى لمضاعفة حجم صادراتنا خالل األعوام الثالثة المقبلة

  
برعاية حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة ومعھد المال 
والحوكمة وبالشراكة مع جمعية 
الصناعيين اللبنانيني، أقيمت 

التطوير «ة عمل حول ورش
في معھد » والتصدير الصناعي

، برعاية ESAالتعليم العالي 
حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة ومعھد المال والحوكمة 
وبالشراكة مع جمعية الصناعيين 
اللبنانيين. شارك في الورشة نائب 
حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد 
عنداري، رئيس جمعية 

  المصارف

  
  

  
الدكتور جوزف طربيه ورئيس 
جمعية الصناعيين الدكتور 

  فادي الجميل.
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية 
لمنسق معھد المال والحوكمة 
ھادي االسعد، اعتبر فيھا ان 

شأن «موضوع الورشة ھو 
  اقتصادي وطني بامتياز.
ومن ثم تحدث الجميل فقال: ان 
الصناعة اللبنانية قادرة ان تكبر 

ل القدرات التي وتتوسع بفض
يتمتع بھا الصناعي اللبناني، 

ي نية التوجودة المنتجات اللبنا
 يقدمھا والتي تتطابق مع

المواصفات العالمية. 

  

لكن ھذه النجاحات تخفي وراءھا 
كما من معاناة الصناعيين زادت 
مع بداية االزمة السورية وتدفق 
النازحين السوريين الى لبنان 
الذين نقلوا معھم مصانعھم الى 
لبنان لينافسونا في غياب تكافؤ 

الفرص في ما بيننا ببساطة النھم 
يعملون بطرق غير شرعية. 
ل اوتفاقمت أزمات القطاع مع اقف

 ٢٠١٥معبر نصيب في العام 
باب لبنان الرئيسي الى الدول 
العربية والخليج فتراجع معھا 

التصدير بشكل دراماتيكي، 
فتخطت خسائرنا المليار دوالر 
خالل السنوات الثالث الماضية. 
وقد استبشرنا خيرا بأن يعاد 
العمل على الخط البري مع 
الحديث عن إعادة فتح المعبر 
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  ».مجددا
حديات والصعاب التي ان الت

نواجھھا تثقل كاھلنا، من 
اإلغراق الذي نتعرض له الى 
المنافسة غير المتكافئة من بلدان 
تقدم كل الدعم والتسھيالت 
لصناعييھا، ورغم ذلك نواجه 
ونصمد من دون ان نلقى بعد أي 
دعم في االكالف على غرار ما 
تقدمه كل دول العالم لصناعييھا. 

لصناعيين لكن ما يعزينا ان ل
طاقات أكيدة ورغبة بالصمود 
رغم كل الصعاب فھل يجوز ان 

مليار  ٥٢يبقى ناتجنا الوطني 
دوالر بينما لدينا طاقات تفوق 

مليار دوالر ولدينا طاقة  ٢٣٦
   بشرية واقتصادية ال مثيل لھا.

تجاه كل ھذه القوة الموجودة، ال 
يمكننا اال ان نطمح بأن يكون 

ا شك انن لدينا اقتصاد أكبر وال
قادرون على ذلك، خصوصا اذا 
ما توفرت لنا بعض المطالب 

   اآلنية، منھا:
عدم تجميد السيولة في ظل ھذه  -

   األوضاع.
  تمويل المؤسسات الصغرى.-
توفير آلية لمساندة المؤسسات  -

  الصناعية المتعثرة والواعدة.
تسھيل التمويل بفائدة منخفضة  -

  وثابتة مع مؤسسات دولية.
مطالبنا على المدى المتوسط أما   

  فتتمثل بـ :
تشجيع االستثمار في  -

القطاعات الصناعية المتطورة 
  والمبدعة.

السماح لمصارف االعمال  -
  ».باالستثمار في الصناعة

ثم كانت كلمة لطربيه دعا فيھا 
االنطالق في المشاريع «الى 

اإلصالحية التي طال انتظارھا 
بھدف إنعاش الحركة 

، مشددا على أھمية »اإلقتصادية
اإللتفات إلى القطاع الصناعي «

لتنويع اإلقتصاد اللبناني الذي 
يرتكز بغالبيته على قطاع 

انطالقا من «وقال: ». الخدمات
ذلك، نناشد الحكومة العتيدة 
وضع خطة إنقاذية للقطاع 
الصناعي. ان اول بند في ھذه 
الخطة ھو الجواب على السؤال 

وھل  االساسي: اي صناعة نريد،
ھي تقليدية او حديثة، ذات قيمة 
مضافة، توفرھا قدرات الموارد 
البشرية اللبنانية وكفاءاتھا، 
صديقة للبيئة، تحترم خصائص 
لبنان المناخية والصحية. والبند 
التالي للخطة ھو السعي الى خلق 
قدرات تصديرية، مع ما تتطلبه 
من حوافز ومواصفات تلبية 

ئل: الشعار جمعية الصناعيين الق
ان الخطة ». نصدر او نموت

يجب ان تتضمن تقديم إعفاءات 
ضريبية وتحفيزات للصناعيين، 
بما فيھا تخفيض الرسوم 
الجمركية على المواد األولية 
المستوردة بھدف التصنيع، 
وإلغاء بعض الرسوم األخرى 
ذات المردود المنخفض للدولة، 
وغيرھا. كما ندعو السلطات 

ات ستثمارالمعنية إلى تحفيز اإل

الجديدة في القطاع الصناعي 
التي يمولھا القطاع الخاص 
ومساعدته على تأمين سبل 
التمويل الميسر لھا، إضافة إلى 
إزالة العوائق والحواِجز 
البيروقراطية أمام اإلستثمارات 

    المماثلة.
ثم توقف طربيه بإيجاز عند 

بعض أحدث المعطيات «
الخاصة بالقطاع المصرفي 

لبنان الذي يشكل والمالي في 
قاطرة النمو االقتصادي لكل 
القطاعات، وفي مقدمھا القطاع 
الصناعي الذي يحتاج دائما، 
باإلضافة الى التحديث 
التكنولوجي، الى تأمين التمويل 
الالزم الستثماراته 

وقال: اننا ندعو ». واستمراريته
في الوقت عينه الى خفض 
التوترات السياسية وتسريع 

عبر عن تأليف حكومة ت
طموحات االجيال الصاعدة 
وتمسك بقوة الملف االقتصادي، 
من اجل عودة االقتصاد الى 
النمو بمعدالت متقدمة وخلق 
فرص عمل تساعد على الحد من 

».ھجرة الشباب الى الخارج
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 ٢٠١٨تموز  ١٠الثالثاء 
 
  
 
 

بوعاصي تابع أزمة القروض مع طربيه: نعمل على تصور واضح وصلب 
 للسياسة اإلسكانية ومستدام

 
 

 

زار وزير الشؤون االجتماعية في حكومة  -وطنية 
تصريف االعمال بيار بو عاصي، رئيس جمعية 

المصارف جوزف طربيه يرافقه المدير العام للمؤسسة 
العامة لالسكان روني لحود ومستشار بو عاصي 

مكتب طربيه للشؤون المالية واالسكان جورج نصر، في 
 .في المقر الرئيسي لبنك "االعتماد اللبناني" في العدلية

 
وأكد بو عاصي ان "ھذا االجتماع يھدف الى النظر معا، 

كقطاع رسمي، بصفتي الوزير الوصي على المؤسسة 
العامة لالسكان، وكقطاع خاص متمثل برئيس جمعية 

المصارف، في كيفية مقاربة القروض السكنية 
ل: "اتفقنا على انه موضوع اجتماعي وقا المدعومة

وانساني، ولكن ھو ايضا موضوع اقتصادي، فالركود 
الذي حصل منذ توقف الدعم للقروض االسكانية واضح، 

."وكذلك انعكاساته على القطاعات كافة. 

أنا كوزير وصاية من واجبي ان اطرح كل فكرة قد تساھم في الحل. فقد طلبت حصر 
المؤسسة العامة لالسكان كي يكون لدينا سياسة اسكانية  القروض المصرفية بشروط

واضحة تستھدف الشباب ذوي الدخل المحدود، ونخرج من القروض المدعومة بقيمة 
الف دوالر، مما أدى الى تدھور القدرة على تمويل  ٨٠٠كبيرة، المس بعضھا 

 ."القروض
 

جاءت ھذه الزيارة  وأضاف: "ھناك شركاء يجب المرور بھم، من بينھم المصارف، لذا
كي تكون المصارف مساھمة معنا في إعادة إطالق عمل االسكان والقروض المدعومة. 
من االساس آمنت بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنذ بداية الالزمة ركزت 
على اھمية ھذه الشراكة وتحديدا بين المواطن والمصرف والدولة، التي يمكن بشكل 

ذه القروض. وكان من اقتراحاتنا االعفاء من الضرائب او خلق او آخر ان تدعم ھ
 ."حوافز للمصارف

 
وكشف بو عاصي انه سيكون له محطات أخرى "ضمن جولتنا المستمرة مع شركاء 

آخرين في مجال االسكان للخروج 
بأفضل تصور يكون مستداما 
ويستمر للسنوات المقبلة، ويسمح 
للشباب من ذوي الدخل المحدود 

منزل، كما يعزز ثقة  بتملك
المصارف بھذه العملية، فتكون 
شريكة كاملة فيھا وتسمح 
للمھندسين وتجار البناء 
والقطاعات المعنية باعادة اطالق 
ھذه العجلة المھمة لالقتصاد 

 ."اللبناني
 

وردا على سؤال، قال انه لم يتم 
البحث في اقتراح القانون المعجل 
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قبل، بل في النقاط التي نتحدث عنھا منذ حصول المكرر الذي تقدمت به كتلة المست
االزمة لدرس عناصرھا بشكل جدي ومستدام وطرحھا بالشكل االنسب لدعم 

 ."القروض
 

وأكد "أننا في طور دراسة االعفاء الضريبي للمصارف، لذا نجتمع اليوم مع رئيس 
عھا جمعيتھا لألخذ برأيھا، فھي مؤسسات تجارية ناجحة في لبنان، وأي شراكة م

تتطلب بحثا جديا. وبعد استطالع رأيھا سنواصل جولتنا على كل قطاعات الدولة المعنية 
 ."كي نبني تصورا واضحا وشراكة حقيقية

 
وختم بو عاصي: "يھمنا النتيجة وليس من قدم اوال اقتراح قانون او حل، فھدفنا 
ية االساسي حصول المواطن على قرض لشراء شقة سكنية وقيام سياسة اجتماع
 ."واسكانية صلبة ومستدامة وناجحة في لبنان

 
 طربيه

من جھته، أبدى طربيه ترحيبه "بأي آلية جديدة تتيح استئناف تمويل ھذه الشريحة 
االجتماعية الفائقة االھمية"، ورحب "بعودة الدولة الى ادارة ورعاية ھذا الموضوع 
 ."الذي يدخل في صلب اھتماماتھا

 
لمصرفي في السنوات العشر االخيرة أقصى الجھد لتأمين وقال: "لقد بذل القطاع ا

سنة، وذلك  ٣٠التمويل للبنانيين لشراء مسكن بفوائد ميسرة ولمدد طويلة تصل الى 
بتمويل من االحتياطي االلزامي للمصارف حتى نفد، ومن السيولة التي تفضل مصرف 
 .لبنان بتأمينھا بفائدة رمزية

في الفترة االخيرة خطوات مشكورة من شأنھا أن لذلك نرى في تحركات المسؤولين 
تعيد إحياء االمل لدى الوف الشباب والشابات لتملك مسكن في الوطن وتأسيس 
عائالت. وان القطاع المصرفي سيبقى دائما حاضرا ليكون القاطرة التي تحمل ھذا 

ارف صالتمويل االجتماعي الى مستحقيه، ضمن إطار التمويل االنمائي الذي توفره الم
بدعم من مصرف لبنان للتعلم والبيئة واقتصاد المعرفة وغير ذلك، ام بدعم الدولة 

  ."لفوائد القروض من الموازنة العامة
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 ٢٠١٨تموز  ٧

  

لبنان: ممثلو ھيئات اقتصادية يطمئنون عون: 
 وضع الليرة والمصارف ممسوك... فشّكلوا حكومة

 

 
 

حرص ممثلو ھيئات اقتصادية ومصرفية في لبنان على 
أن وضع الليرة والمصارف ممسوك «طمأنة اللبنانيين إلى 

وتحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات 
، لكن ھذه الشخصيات التي زارت رئيس »النقدية

الجمھورية ميشال عون أمس، غداة تصاعد القلق اللبناني 
االقتصادي والذي يتجلى في إغالق  من تدھور الوضع

مؤسسات تجارية وصرف عمال وموظفين، شددت على 
ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة العتيدة معتبرة أن ھذه 

 .«تجاذبات التشكيل«اإلجواء تصب في إطار 

 
 »الھيئات االقتصادية«وشدد عون أمام الوفد الذي ضم رئيس 

جوزف » بنانجمعية المصارف في ل«محمد شقير ورئيس 
طربيه ورئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف على 

أھمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة ألن «
، »المسؤولية جماعية وال يمكن أن تكون مسؤولية فرد أو ھيئة

ً إلى  التعاطي مع األوضاع االقتصادية في البالد «داعيا
يات سلبية غير بموضوعية وواقعية والتوقف عن تعميم معط

حقيقية في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، ألنھا 
معطيات مغلوطة وال ينفد من ضررھا أحد، بما في ذلك 
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 .«مروجيھا
 

وجدد عون مواقفه في شأن األوضاع االقتصادية مؤكداً أنھا 
ستكون من أولى اھتمامات الحكومة الجديدة بعدما أنجزت «
التي ستنعكس نتائجھا على » طنيةالخطة االقتصادية الو«

مختلف المسائل االقتصادية واالجتماعية والمعيشية، السيما 
تحسين «، مشدداً على أن »أنھا تحدد القطاعات األكثر إنتاجية

البنى التحتية والطرق وغيرھا من المشاريع اإلنشائية 
سيساھمان في تعزيز النھوض االقتصادي، بالتوازي مع 

ً مع اإلصالحات التي ت نوي الحكومة العتيدة تحقيقھا، انسجاما
 .«توصيات مؤتمر سيدر

 
وقال شقير إن الوفد طمأن عون إلى الوضع االقتصادي 

ونحن في انتظار تشكيل «والمالي على رغم من كل ما يُحكى، 
الحكومة في أسرع وقت ممكن، وطمأننا إلى أن العمل يتم في 

ل. وعلينا أالّ ننسى التزامات مؤتمر سبيل تحقيق ھذا التشكي
، ومسألة التنقيب عن النفط والغاز التي أصبحت »سيدر«

حقيقة، وكلھا أمور تفاؤلية. لكننا نريد السرعة في تأليف 
 .«الحكومة

 
استھداف أنفسنا في السياحة أو االقتصاد، مع بدء «واستغرب 

 .»موسم الصيف، من خالل بعض الكالم التخويفي الذي يصدر
، ونقوم »ماكنزي«الھيئات االقتصادية لخطة «وأكد دعم 

بدراستھا. واألفكار التي تتضمنھا جيدة جداً، لكن األھم يبقى 
في تطبيقھا. والتطبيق يحتاج إلى حكومة، لتطبيق أيضاً 

أوف «ونعّجل في تطبيق قانون » سيدر«مقررات مؤتمر 
 .«وكل المشاريع التي سبق وتّم إقرارھا» شور

 
إعالم سلبي يتناول أحوال الليرة «طربيه عند وتوقف 

نضع كل التشنج «وقال: ». والمصارف وميزان المدفوعات
في مرحلة تشكيل الحكومة. » شد األصابع«الحاصل في خانة 

أّما بخصوص التقويم الفعلي للوضع المالي، فنعتمد فيه على 
مؤسسات التصنيف الدولية التي تعتبر ھذا الوضع مستقراً وال 

قعات سلبية له أبداً. وبالنسبة إلى الليرة والمصارف فإّن تو
وضعھما ممسوك وتحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي 

سنة  ٢٥يدير السياسات النقدية، والذي استطاع في خالل الـ
الماضية أن يحفظ استقرار الليرة، وال شيء اآلن يمكن أن 
يؤدي إلى فشل المصرف المركزي في متابعة ھذه 

 .«لسياساتا
 

عامل االستقرار األمني والسياسي الذي يتمتع «وتوقف عند 
به لبنان، على رغم اللعبة السياسية الدائرة حول تشكيل 
الحكومة والتي ھي وجه من وجوه الديموقراطية اللبنانية، 
والقائمة على حصول تجاذبات في مرحلة التأليف. وفھمنا من 

ت وتلك التي تُعد، على رئيس الجمھورية أن الخطط التي اُعدّ 
الصعيد االقتصادي تُحدث نھضة في لبنان مبنية على خطة 

التي ھي من أھم مؤسسات الدراسات في العالم، » ماكنزي«
، كما على عودة لبنان كمكان »سيدر«وعلى برنامج مؤتمر 

رئيسي لعقد المؤتمرات االقتصادية والمالية، إضافة إلى قوة 
اتھم العالمية، ال سيما على الصعيد اللبنانيين وإرادتھم وقدر

االقتصادي. من ھنا كان االجتماع، بنظرنا، متفائالً وموفقاً. 
ونأمل بأن تُشّكل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، ألن ھذا 
 .«التشكيل يساعد على استقرار الوضع

 
الً: ، قائ»الكالم على توقف بعض المصارف عن الدفع«ونفى 

ً و« ال تقنياً. وليس بمعلوماتنا، وال ال أساس له، ال علميا
باطالعنا أن ھناك أي مصرف في لبنان بوضع يشكل خطراً ال 
على نفسه وال على المودعين لديه. ومصرف لبنان، وجھاز 
الرقابة لديه، من أقوى األجھزة الرقابية الموجودة لدى 
المصارف المركزية، ساھر على األوضاع. وال توجد مؤشرات 

أي أزمة من أي نوع كان. وليس ھناك أي تدل على أن ھناك 
تقرير ألي جھاز رقابي، وال أي أمر على أرض الواقع يؤشر 
إلى مثل ذلك. المصارف اللبنانية من أكثر المصارف مرونة 
وسيولة، والنظام المصرفي برّمته في لبنان متمتع بأعلى قدر 
 .«من السيولة بالنسبة إلى النظام المصرفي العالمي

 
تتكامل مع الخطة التي وضعتھا «ف إلى فكرة وأشار صرا

اتحاد المستثمرين «، وتقوم على إنشاء »ماكنزي«مؤسسة 
لربط رجال األعمال اللبنانيين مع رجال األعمال » اللبنانيين

في الخارج، لدفعھم إلى إعادة االستثمار في لبنان بمشاريع 
كما في » سيدر«في البنى التحتية، وفق ما أقّره مؤتمر 

ريع أخرى، وضخ أموال من الخارج إلى لبنان. وستكون مشا
ھناك أموال ستأتي من الخارج لتشجيع المصانع اللبنانية على 

.«تكبير حجمھا التمويلي
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  ٢٠١٨تموز  ٧السبت 

  
 عون مع زواره األوضاع اإلقتصاديّة بموضوعيّة
  شقير : اإلسراع في تأليف الحكومة ودعم خطة ماكنزي

 للكالم على توقف بعض المصارف عن الدفــع طربيه : ال أساس
  

  
 

اكد رئيس الجمھورية العماد 
ميشال عون ان معالجة االوضاع 
االقتصادية ستكون من اولى 
اھتمامات الحكومة الجديدة 

الخطة «خصوصاً بعدما انجزت 
التي » االقتصادية الوطنية

ستنعكس نتائجھا على مختلف 
المسائل االقتصادية واالجتماعية 
والمعيشية، السيما وانھا تحدد 

انتاجية. ولفت القطاعات االكثر 
عون الى ان تحسين البنى 

التحتية والطرق وغيرھا من المشاريع االنشائية سيساھم في تعزيز 
النھوض االقتصادي في البالد، بالتوازي مع االصالحات التي تنوي الحكومة 

الذي عقد في » سيدر« العتيدة تحقيقھا، انسجاما مع توصيات مؤتمر 
  باريس قبل اشھر.

خالل استقباله قبل ظھر امس وفدا ضم رئيس الھيئات  مواقف عون جاءت
االقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف 
طربيه ورئيس اتحاد رجال اعمال المتوسط االستاذ جاك صراف، الذين 
عرضوا مع رئيس الجمھورية االوضاع االقتصادية والمالية واالجتماعية 

» الخطة االقتصادية الوطنية« ما بعد االعالن عن في البالد، ومرحلة 
  ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.
  وبعد اللقاء تحدث شقير وطربيه وصراف عن حصيلة لقائھم بالرئيس عون.
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كان اللقاء اكثر من «وقال شقير: 
جيد مع فخامة الرئيس، 
واطمأنينا منه على الوضع 
السياسي واالمني في البلد، 

الوضع  ونحن طمأناه على
االقتصادي والمالي. وإننا 
متفائلون، على الرغم من كل ما 
يُحكى، وال زلنا مستمرين 
بالتفاؤل، كما ال زلنا في انتظار 
تشكيل الحكومة في اسرع وقت 
ممكن. وقد طمأننا فخامته ان 
العمل يتم في سبيل تحقيق ھذا 
التشكيل. وعلينا االّ ننسى 

، »سيدر«التزامات مؤتمر 
تنقيب عن النفط والغاز ومسألة ال

التي اصبحت حقيقة، وكلھا امور 
تفاؤلية. لكننا نريد السرعة في 
  ».تأليف الحكومة

اننا نلحظ بداية جيدة «اضاف: 
لموسم الصيف، لكن يبدو وكأننا 
نقوم باستھداف انفسنا في 
السياحة او االقتصاد، من خالل 
بعض الكالم التخويفي الذي 

وجيد يصدر. ال. ان لبنان حلو، 
وله مستقبل. ونحن مستمرون 
  ».في ھذا التفاؤل

ونحن، كھيئات «وختم بالقول: 
اقتصادية، من اول داعمي خطة 

، وذلك منذ بدء الكالم »ماكنزي«
عنھا. وقد باتت اليوم موجودة، 
ونقوم بدراستھا. ان االفكار التي 
تتضمنھا جيدة جدا، لكن االھم 

   يبقى في تطبيقھا.
لقد «قال: بعده تحّدث طربيه ف

استعرضنا ايضا مع فخامة 
الرئيس الوضع المصرفي 
والمالي. ونعرف ان ھناك اعالما 
سلبيا في الفترة الحالية يتناول 
احوال الليرة والمصارف وميزان 
المدفوعات. واننا نضع كل 
التشنج الحاصل حاليا في خانة 

في مرحلة تشكيل » شد االصابع«

لي للوضع المالي، فإنّنا نعتمد فيه على الحكومة. اّما بخصوص التقييم الفع
مؤسسات التصنيف الدولية التي تعتبر ھذا الوضع مستقرا وال توقعات 
سلبية له ابدا. من ھنا فإنه بالنسبة الى الليرة والمصارف فإّن وضعھما 
ممسوك وھو تحت السيطرة الكاملة لمصرف لبنان الذي يدير السياسات 

سنة الماضية ان يحفظ استقرار  ٢٥ل الالنقدية، والذي استطاع في خال
الليرة، وال شيء اآلن يمكن ان يؤدي الى فشل المصرف المركزي في متابعة 

ولنضف الى كل ذلك، عامل االستقرار األمني «اضاف:    ».ھذه السياسات
والسياسي الذي يتمتع به لبنان، على الرغم من اللعبة السياسية الدائرة 

ھي وجه من وجوه الديموقراطية اللبنانية، حول تشكيل الحكومة والتي 
والقائمة على حصول تجاذبات خصوصا في مرحلة التأليف. وقد فھمنا من 
فخامة الرئيس ان الخطط التي اُعّدت وتلك التي تُعد، بصورة خاصة على 
الصعيد االقتصادي من شأنھا ان تُحدث نھضة في لبنان مبنية على خطة 

سسات الدراسات في العالم، وعلى برنامج التي ھي من اھم مؤ» ماكنزي«
، كما على عودة لبنان كمكان رئيسي لعقد المؤتمرات »سيدر«مؤتمر 

االقتصادية والمالية، اضافة الى قوة اللبنانيين وارادتھم وقدراتھم العالمية، 
ال سيما على الصعيد االقتصادي. من ھنا كان االجتماع، بنظرنا، متفائال 

ان تُشّكل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، ألن ھذا وموفقا. ونحن نأمل 
  ».التشكيل يساعد على استقرار الوضع

ان الكالم على توقف بعض المصارف عن الدفع ال «وختم بالتأكيد على 
اساس له، ال علمي وال تقني. وليس بمعلوماتنا، وال باطالعنا ان ھناك اي 

ه. ى المودعين لديمصرف في لبنان بوضع يشكل خطرا ال على نفسه وال عل
وان مصرف لبنان، وجھاز الرقابة لديه، وھو من اقوى االجھزة الرقابية 
الموجودة لدى المصارف المركزية، ساھر على االوضاع. وال يوجد 
مؤشرات تدل على ان ھناك اي ازمة من اي نوع كان. على ماذا يستند من 

الي جھاز رقابي، يطرح االخبار المقلقة في االعالم ؟ ليس ھناك اي تقرير 
وال اي امر على ارض الواقع يؤشر لمثل ذلك. ان المصارف اللبنانية ھي 
من اكثر المصارف مرونة وسيولة، والنظام المصرفي برّمته في لبنان 
  .»متمتع بأعلى قدر من السيولة بالنسبة الى النظام المصرفي العالمي

 ة الرئيس، الفكرةلقد عرضنا، خالل اللقاء مع فخام«وتحدث صراف، فقال: 
التي نعمل على انجازھا في الھيئات االقتصادية، وھي تتكامل مع الخطة 

اتحاد المستثمرين «، وتقوم على انشاء »ماكنزي«التي وضعتھا مؤسسة 
، لربط رجال االعمال اللبنانيين مع رجال االعمال في الخارج، »اللبنانيين

مار في لبنان بمشاريع في وفي االغتراب، من اجل دفعھم الى اعادة االستث
كما في مشاريع اخرى، وضخ » سيدر«البنى التحتية، وفق ما اقّره مؤتمر 

    اموال من الخارج الى لبنان.
واوضاع بيروت وحاجاتھا كانت محور لقاء بين الرئيس عون والمجلس 
البلدي لمدينة بيروت برئاسة المھندس جمال عيتاني الذي قدم لرئيس 

االولى من التقرير الذي اعده حول المشاريع التي خطط الجمھورية النسخة 
 لھا المجلس بغية تحقيق الرؤية المستقبلية للعاصمة بيروت.
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٢١٦٠العدد  – ٢٠١٨تموز  ٤األربعاء   

 

أسوأ إجراء إقتصادي في تاريخ » السلسلة«طربيه: 
 لبنان

 

 

وبشيرطربيه يتوسط الكعكي    

انتقد رئيس جمعية مصارف لبنان 
جوزف طربيه بشدة زيادة االنفاق 

سلسلة الرتب «من خالل 
ھذا القرار "معتبرا ان » والرواتب

كان اسوأ اجراء اقتصادي في 
تاريخ لبنان خاصة وان العجز 

المالي الذي اصبح في حدود 
ثمانين مليارا من الدوالرات ال 

اي زيادة في  يستطيع ان يتحمل
االنفاق، ناھيك عن الوضع 

االقتصادي المتردي الذي يلزمه 
.عالج فوري

زار نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي يرافقه امين 
صندوق النقابة جورج بشير امس، رئيس جمعية مصارف 
لبنان جوزف طربيه، حيث تم البحث في موضوع التخوف من 

 لواقع السياسي على النقدالوضع االقتصادي والمالي وتأثير ا
 .الوطني

حاكم مصرف لبنان يقوم بواجبه على «وأشار طربيه الى أن 
اكمل وجه في الحفاظ على الوضع المالي لكن ھنالك مسؤولية 
مترتبة على الدولة اللبنانية في العمل على خفض العجز 
المالي في الموازنة العامة ووقف التوظيف السياسي في 

 .«مختلف االوجه

ھذا القرار كان اسوأ «وانتقد بشدة زيادة الرواتب، قائال ان 
اجراء اقتصادي في تاريخ لبنان خاصة وان العجز المالي الذي 
اصبح في حدود ثمانين مليارا من الدوالرات ال يستطيع ان 
يتحمل اي زيادة في االنفاق، ناھيك عن الوضع االقتصادي 

 .«المتردي الذي يلزمه عالج فوري

االحتياطي الكبير الذي كّونه مصرف لبنان ھو «ى أن ولفت ال
، »في غالبيته ودائع للزبائن وليس ملكا لھذه المصارف

اتخاذ بعض القرارات الجائرة غير المدروسة في «محذرا من 
حق االقتصاد اللبناني تلبية للمطالب الشعبية والتي لھا طابع 

 .«شعبوي
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ط نقدي بالعملة مصرف لبنان لديه احتيا«كما ذكر طربيه ان 
مليار دوالر فضال عن احتياطي  ٤٥الصعبة يبلغ حوالي 

 ٢٢٥الذھب، الى جانب احتياطي المصارف البالغ حوالي 
مليار دوالر تشكل في معظمھا ودائع الزبائن واحتياطي ھذه 
المصارف. والقطاع المصرفي ال يتوانى عن التعاون 

ود ما يع والتنسيق مع مصرف لبنان وحاكمه رياض سالمه في
بالخير على االستقرار المالي واالقتصادي في البالد. والقطاع 
المصرفي اللبناني واثق بأن سالمة يتمتع بثقة لبنانية ودولية 
وخبرة واسعة تمكنه من الحفاظ على الثقة بالنقد الوطني 

 .«ومناعته

وعرض الكعكي مع رئيس جمعية المصارف للوضع المالي 
افة اللبنانية وسائر وسائل االعالم الصعب الذي يواجه الصح«

بحيث ان ھذا الوضع دفع احدى الصحف الى التوقف عن 
الصدور، فيما تعاني صحف اخرى من ھذا الوضع وانعكاساته 

، مناشدا القطاع المصرفي »عليھا وعلى الصحافيين العاملين
العمل على مضاعفة دعمه وتعاونه مع الصحافة ووسائل «

 .«واجھة ھذا الوضعاالعالم اللبنانية لم

دور الصحافة اللبنانية واالعالم الوطني في «وأشاد طربيه بـ
تمتين الثقة بالوضع المالي في لبنان ومناعته، وحث 
المسؤولين والسياسيين على تجاوز كل ما من شأنه ان يؤدي 
، »الى استحداث ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية

زمة لتشكيل حكومة جديدة تقديم التسھيالت الال«مناشدا إياھم 
 .«تعّزز الثقة بلبنان

وقد جرى تبادل وجھات النظر حول كل ما له عالقة بھذا 
.الموضوع مع الحلول المقترحة في ھذا المجال
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٢٠١٨حزيران  ٢٨  
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  ٢١٥١العدد  – ٢٠١٨حزيران  ٢٣السبت 
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 ٢٠١٨حزيران  ٢٢الجمعة 

 

الجمعية العمومية لجمعية المصارف: ھذا ما يتعين إدراجه في طربيه في 

 صدارة جدول أعمال السلطات والوزارات

لجمعية العمومية لجمعية المصارف: ھذا 

رة جدول أعمال السلطات والوزارما يتعين إدراجه في صدا

التأمت ظھر اليوم الجمعية  -وطنية 
السنوية العادية لجمعية مصارف العمومية 

لبنان. وفي مستھل الجلسة، ألقى رئيس 
الجمعية الدكتور جوزف طربيه كلمة لخص 
فيھا أھم منجزات مجلس اإلدارة في السنة 
األولى من واليته، عارضا أھم التطورات 
اإلقتصادية والمالية والمصرفية في ظل 
األوضاع السياسية المحلية واإلقليمية التي 

  في السنة المنصرمة. سادت
  

ومما قال: "لقد استمر القطاع المصرفي في 
ادائه المميز على الرغم من الظروف 
الداخلية والخارجية الصعبة. ففي الخارج، 
تنامت التوجھات نحو مزيد من العقوبات 
األميركية. فكان ال بد من حركة اتصاالت 
دولية عبر زيارات مباشرة واجتماعات 

رئاسة وكمجلس مع بعض مكثفة قمنا بھا ك

مواقع القرار في الواليات المتحدة 
األميركية، كما في البنك الدولي، وصندوق 
النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية 
اإلقتصادية وكبريات العواصم األوروبية 
والمصارف العالمية المراسلة لمصارفنا. 
وقد حرصنا في كل تلك اللقاءات على إطالع 

ية على نشاط الجمعية الجھات الخارج
وإبراز أھمية القطاع المصرفي اللبناني 
ودوره الحيوي في استقرار لبنان، مع 
التركيز على تبيان الجھود المبذولة محليا 
في مجال مكافحة تبييض األموال ومحاربة 
اإلرھاب والمستندة الى عمل إداري 
وتدريبي منظم ومتواصل والى تعاون مع 

ة ضمن مبادىء الجھات الدولية المختص
وقواعد عملھا على ھذا الصعيد، ومع 
التشديد على التزام قطاعنا المصرفي في 
تطبيق قواعد اإلمتثال من خالل اآللية التي 

وضعھا البنك المركزي اللبناني وقبول 
المرجعيات الدولية بھا، بما فيھا وزارة 
  الخزانة األميركية".

  
أضاف: "أما على الصعيد الداخلي، 

الضغوطات الضريبية على القطاع  فتواصلت
ال سيما قبيل االنتخابات النيابية. فقد صدر 

الذي استحدث  ٦٤القانون رقم  ٢٠١٧عام 
سيال من الضرائب الجديدة انعكست 
بمعظمھا على القطاع المصرفي، فارتفعت 
اسعار الفوائد، ورفعت معھا كلفة تمويل 
االقتصاد بمختلف قطاعاته. وتضمن القانون 

من  ٥١تعديالت أساسية على المادة  ثالثة
المتعلق  ٤٩٧/٢٠٠٣القانون رقم 

بالضريبة على الفوائد. فجاء في أول ھذه 
التعديالت أن ضريبة الفوائد على المصارف 

حاليا) تعتبر عبئا ينَزل من المداخيل  %٧(
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وليس ضريبة تقتطع مسبقا وتنَزل من 
ضريبة األرباح. فأحدث التعديل ازدواجا 

مستغربا. أما التعديل الثاني، فتمثل ضريبيا 
في توسيع نطاق ھذه الضريبة الى شھادات 
اإليداع بالليرة وبالدوالر التي يصدرھا البنك 
المركزي وتكتتب بھا المصارف. ثم ألحقت 
التعديالت المشار إليھا بواحدة غير مسبوقة 
في العالم، طاولت عمليات اإلنتربنك بين 

مما رفع  المصارف وبين مصرف لبنان.
عمليا الضرائب على المصارف الى 
  مستويات قياسية".

  
وأشار الى أنه "مقابل معدل نمو قدره 

لالقتصاد العالمي، راوحت تقديرات  %٣،٨
بين  ٢٠١٧معدل نمو اإلقتصاد اللبناني عام 

بحسب اختالف المصادر.  %٢،٥و %١،٢
وفي مطلق األحوال، يبقى ھذا النمو غير 

جديدة بالوتيرة  كاف لتأمين فرص عمل
المطلوبة ولتعزيز الرفاھية اإلقتصادية. وال 
شك في أن لبنان حقق إنجازات في العام 
المنصرم، تمثلت بإقرار قانون الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، وانطالق عمليات 
اإلستكشاف وتلزيم النفط وإقرار أول 

سنة من اإلنقطاع،  ١٢موازنة عامة بعد 
قرار قانون اإلنتخابات باإلضافة الى إ

النيابية، وھي كلھا خطوات تؤسس إلنتظام 
عمل المؤسسات كمدخل للسعي الى تكبير 
حجم اإلقتصاد وتفعيل أدائه، شرط أن 
تواكبھا وتتبعھا رزمة من اإلصالحات 
اإلدارية والمالية والبنيوية، تعھد بھا لبنان 
تجاه المؤتمرات الدولية الثالثة التي انعقدت 

في باريس وروما وبروكسيل. كما لدعمه 
نجح القطاع المصرفي بادائه المتميز 
بالحفاظ على استمرار الثقة به، إذ استمرت 
تحويالت العاملين في الخارج الى لبنان في 
مستواھا المقبول. في المقابل، شھدت 

تطورا سلبيا،  ٢٠١٧المديونية العامة في 
 % ٦إذ ارتفع الدين العام بنسبة تزيد عن 

اسا على العام الذي سبق. وتجاوز نمو قي
الدين العام الى حد كبير معدل النمو 

بحيث ارتفعت  ٢٠١٧اإلقتصادي في العام 
من الناتج  %١٥١نسبته الى ما يقارب 

المحلي اإلجمالي، ما ينطوي على أكالف 
باھظة في غياب المعالجات، ويستدعي 
بالتالي برنامجا للتصحيح المالي طال 

يت مستوى المديونية ومن ثم انتظاره لتثب
  تراجعھا".

  
وتابع طربيه: "في ظل استتباب الوضع 
السياسي الناشىء، عاود مصرف لبنان 

عملياته المالية االستباقية مع المصارف، ما 
سمح باستقطاب مزيد من األموال الوافدة 
وتعزيز موجودات مصرف لبنان من 
العمالت األجنبية وسندات اليوروبوند التي 

 ٤٢،٠الى  ٢٠١٧في نھاية العام  وصلت
  مليار دوالر أميركي.

وباإلضافة الى مساھمتنا الفاعلة في 
اإلستقرار النقدي وبانتظار تفعيل األسواق 
المالية، استمرت مصارفنا في توفير 
التمويل لإلقتصاد الوطني بحجم كاف وبكلفة 
مقبولة قياسا على ما ھو سائد في دول 

ة. ھا السياديتتمتع بتصنيف أفضل لمخاطر
وخير معبر عن ذلك حجم التسليفات للقطاع 
الخاص المقيم وغير المقيم، والذي تخطى 

 ٢٠١٧مليار دوالر في نھاية العام  ٦٠
من الناتج المحلي  %١١٥مشكال ما نسبته 

اإلجمالي. وال يزال القطاع المصرفي يتمتع 
بالقدرة التمويلية لمواكبة المشاريع 

اريع الشراكة الحكومية، بما فيھا مش
المرتقبة بين القطاعين العام والخاص، ما 
قد يشكل عامال أساسيا إلنجاح تنفيذ الرؤية 
  اإلقتصادية الموضوعة من قبل الحكومة".

  
وشدد على أن "استعادة موقع لبنان 
اإلقتصادي على خريطة المنطقة وإعادة 
عالقاته مع محيطه العربي الى زخمھا 

مع مختلف المعھود، وتعزيز عالقاته 
األسواق اإلقليمية والدولية، وتوفير 
مقومات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، وتأمين المحفزات الضرورية 
الستقطاب الموارد الخارجية واالستثمارات 
األجنبية، ومعالجة مكامن الھدر في المال 
العام، ومكافحة الفساد المستشري في 
 مختلف ھيكليات الدولة، وتحديث أداء

اإلدارة العامة، وتفعيل إنتاجية المرافق 
العامة، وتحسين جودة وكلفة الخدمات 
المقدمة للمواطن، وحماية حقوق 
المستھلك، وتعزيز القدرة التنافسية 
للصناعة اللبنانية والحفاظ على الطبقة 
المتوسطة كنواة صلبة للنمو المطرد باتت 
كلھا من أمھات المسائل التي يتعين إدراجھا 

صدارة جدول أعمال مختلف السلطات في 
والوزارات المعنية. وتأمل الجمعية أن تحتل 
ھذه القضايا حيزا محوريا في اھتمامات 
الحكومة المقبلة بحيث يحرص أصحاب 
القرار السياسي على عدم تفويت المزيد من 
الفرص وعدم تسجيل المزيد من التأخر في 
تحقيق مؤشرات النمو الممكنة وفي بلورة 

فاق المستقبلية الواعدة لجيل الشباب اآل
  اللبناني".

  
وختم: "ال يسعني غير أن أوجه تحية تقدير 
الى جميع زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة 
الذين شكلوا فريق عمل واحدا ومتجانسا 
طوال السنة األولى من والية المجلس 
وكرسوا الكثير من جھدھم ووقتھم في خدمة 

اسم المجلس األسرة المصرفية، كما أنوه ب
وباسمكم جميعا، إذا سمحتم، باألمين العام 
وسائر كوادر وموظفي األمانة العامة الذين 
مكننا تفانيھم المھني من تأدية مھامنا على 
  المستوى المطلوب".

  
ثم ناقشت الجمعية التقرير السنوي للمجلس 

ووافقت عليه. وبعد اإلطالع  ٢٠١٧لعام 
اقبة والموافقة على تقرير مفوضي المر

، أبرأت ٢٠١٧حول حسابات الجمعية لسنة 
الجمعية العمومية ذمة مجلس اإلدارة ثم 

ت الموازنة التقديرية لسنة ناقشت وأقر
٢٠١٩.
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٢٠١٨أيار  –ملحق المصارف   
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 ٢٠١٨أيار  ٣٠األربعاء 
 
 

 ُيطلع باسيل على االتصاالت الدولية مع مراكز القرار المالي» المصارف«وفد 

 القطاع المصرفي في لبنان مستقل عن السياسةطربيه: 
    

أعلن رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إبالغ األسواق 
القطاع المصرفي ليس تحت أي تأثيرات سياسية، «الدولية أن 

وھو يعمل بصورة مستقلة عن كل العمل السياسي في البلد، 
القواعد الدولية أننا نحترم «، مؤكداً »ويخدم كل اللبنانيين

ولسنا تحت أي تأثيرات لھا طابع سياسي أكان ذلك في لبنان 
  أو في المنطقة.

 
كالم طربيه جاء خالل زيارته على رأس وفد من الجمعية، 

  .وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الوزارة
  

وتحدث طربيه بعد اللقاء عن مدى انعكاس أي تأخر في تشكيل 
التشكيل في أسرع «القطاع المصرفي، فتمنى الحكومة على 

وقت، وأن يكون متوازناً ويعبّر بالفعل عن ديموقراطية لبنانية 
أفرزتھا االنتخابات األخيرة، ألن من شأن ذلك أن يفيد الوضع 

 االقتصادي ككل وليس فقط القطاع المصرفي.
 

أبلغنا األسواق الدولية أن القطاع المصرفي ليس تحت «وقال: 
ثيرات سياسية، وھو يعمل بصورة مستقلة عن كل العمل أي تأ

دولة  ٣٣السياسي في البلد، ويخدم كل اللبنانيين، وإذ نعمل في 
خارج لبنان، نؤكد أننا نحترم القواعد الدولية ولسنا تحت أي 
 .«تأثيرات لھا طابع سياسي أكان ذلك في لبنان أو في المنطقة

 
الت الدولية التي تقوم وأطلع طربيه باسيل على أجواء االتصا

ي والت«بھا الجمعية مع مراكز القرار المالي أميركياً وأوروبياً، 
 »تصّب في مصلحة القطاع المصرفي اللبناني ومصلحة لبنان

 .على حّد تعبيره
 
 

 
 
 

شجعنا الوزير باسيل على االستمرار فيھا وإطالعه من «وقال 
ت إلى أن ولف». قت إلى آخر على ما يحصل في ھذا الموضوع

القطاع المصرفي اللبناني استطاع في السنوات العشر «
ً في ظل استمرار تمّسكه  الماضية أن يحفظ نفسه خصوصا
بقواعد العمل المصرفي الدولية، واحترام العقوبات الدولية، 
ً في ظل سلطة نقدية فاعلة على تواصل مع النظام  وأيضا

 قطاع.العالمي المالي وتساعد أيضاً في حماية ھذا ال
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  ٢٠١٨أيار  ١٧

  
  المصارف تحض على إتمام اإلستحقاقات الدستورية المقبلة في أسرع وقت

  

  
أبدى مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان ارتياحه الكبير إلتمام اإلستحقاق النيابي "في أجواء أمنية ھادئة ووفق إجراءات 

نجاحاً للعھد وللحكومة وعّززت الممارسة الديموقراطية للشعب اللبناني". وأمل المجلس تنظيمية وإدارية سليمة شّكلت 
اثر اجتماع عقده أمس أن يشّكل إنجاز ھذا اإلستحقاق بداية نقلة نوعية في حياة لبنان العامة باتجاه المزيد من تفعيل عمل 

دية في البالد ومكافحة الفساد المستشري وتقوية المؤّسسات الدستورية وأداء اإلدارة العامة وتنشيط الحركة االقتصا
 .سلطة الدولة

ودعا المجلس القوى السياسية كافة الى إتمام اإلستحقاقات الدستورية المقبلة في أسرع وقت ممكن، وال سيّما التعجيل 
ية إلصالحات الجذرفي تشكيل حكومة جديدة يكون في أولويّات بيانھا الوزاري وبرنامج عملھا للمرحلة القادمة إجراء ا

والبنيوية الموعودة في المجاالت المالية واإلدارية واإلقتصادية وتنفيذ المقّررات المتّخذة في المحافل والمؤتمرات الدولية 
التي سبقت اإلنتخابات النيابية األخيرة (سيدر، وروما وبروكسيل) لما فيھا من مبادرات ومشاريع والتزامات محفّزة 

 .واالستقرار االجتماعي في لبنانللنمو اإلقتصادي 

وإذ أّكد المجلس باإلجماع أھمية بناء الدولة العادلة والقادرة بعيداً عن مشاركتھا سلطتھا من أّي جھة كانت، ذكَّر بأن 
 .الشعب اللبناني تحّمل أعباء ضريبية جديدة وكبيرة في سبيل تقوية الدولة بجميع وظائفھا

يابية والعمل لتأليف حكومة جديدة، أعاد المجلس التأكيد على التزام القطاع المصرفي وبمناسبة إنجاز االنتخابات الن
اللبناني، في كّل الظروف، تطبيق قواعد اإلمتثال والشفافية تحت سقف السلطات النقدية والرقابية الرسمية، والحرص 

صرفي الدولي بصورة دقيقة، وال سيّما على أدائه المعھود والمتميّز بحسن إدارة المخاطر وباحترام قواعد العمل الم
 .القواعد األميركية واألوروبية ضماناً إلنخراط لبنان اآلمن والمستدام في المنظومة المالية الدولية
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Thursday 17 May 2018 

 
ABL renews compliance to all banking rules 

 

The Daily Star 
BEIRUT: The Association of 
Banks in Lebanon reiterated 
Wednesday the commitment of the 
banking sector to all rules of 
compliance and transparency 
under the supervision of the 
financial authorities in the 
country. 
“On the occasion of the completion 
of the parliamentary elections and 
the effort to form a new 
government, the association 
reiterated the commitment of the 
Lebanese banking sector, in all 
circumstances, to implement the 
rules of compliance and 
transparency under the umbrella 
of the official monetary and 
supervisory authorities, and to 
ensure its proper performance, 
particularly American and 
European rules, to ensure 
Lebanon’s secure sustainable 
engagement in the international 
financial system,” ABL said in a 
statement. 

Lebanese banks have seized every 
occasion to assure that the sector 
will continue to cooperate with the 

financial authorities in Lebanon 
and abroad, with special emphasis 
on combating money laundering 
and terrorism financing. 

The statement added that ABL 
expressed its great satisfaction 
over the completion of 
parliamentary elections which 
were held on May 6 2018 and in 
accordance with the sound 
organizational and administrative 
procedures, adding this 
constituted a success for the 
authorities and the government. 

“The association hoped that the 
accomplishment of this task 
[elections] would mark the 
beginning of a qualitative leap in 
Lebanon’s public life toward 
further activating the work of the 
constitutional institutions, the 
performance of public 
administration, revitalizing the 
country’s economic movement, 
combating rampant corruption 
and strengthening state 
authority,” the statement 
explained. 

ABL saw a need to speed up the 
formation of a new government to 
address all the country’s problems. 

“The Association called upon all 
political forces to complete the next 
constitutional tasks as soon as 
possible, particularly the 
acceleration of the formation of a 
new Government whose priorities 
and ministerial plan for the next 
phase will be the implementation 
of the promised structural and 
financial reforms in the financial 
sector,” the statement said. 

It also shed light on CEDRE, Rome 
and Brussels conferences which 
were all held to help Lebanon 
achieve growth. 

“The association unanimously 
affirmed the importance of 
building a just and capable state. 
[It also] stated that the Lebanese 
people bore significant new tax 
burdens in order to strengthen the 
state with all its functions,” 
according to the statement. 
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17 Mai 2018 

 

Les banques libanaises réaffirment leur volonté d’appliquer les 
réglementations « américaines et européennes » 

Après la tenue des élections 
législatives et dans le cadre des 
efforts déployés pour la 
formation du nouveau cabinet, 
l’Association des banques a 
réitéré hier « l’engagement du 
secteur bancaire libanais, en 
toutes circonstances, à 
appliquer les règles de la 
conformité et de la 
transparence sous la houlette 
des autorités fiduciaires et de 
contrôle officielles ».  

Dans un communiqué publié 
hier, l’association a réitéré « 
son attachement à la 
performance connue et 
distinctive du secteur bancaire 
en matière de bonne gestion des 
risques et de respect de l’action 
bancaire internationale de 
manière précise, notamment les 
règles américaines et 
européennes, afin de garantir 
l’intégration sûre et 
permanente du Liban au sein 
du système financier 
international ».  

Les législatives se sont 
déroulées dans un climat 
international tendu entre les 
États-Unis et l’Iran, à la veille 
de l’imposition de nouvelles 
sanctions américaines contre 
des parties accusées de 

financement clandestin du 
Hezbollah.  

L’association a exprimé sa 
satisfaction après la tenue de 
l’échéance législative « dans des 
circonstances sécuritaires 
calmes et des mesures 
organisationnelles et 
administratives saines, qui ont 
constitué un succès pour le 
régime et le gouvernement, et 
consacré la pratique 
démocratique du peuple 
libanais ». L’association a 
souhaité que la tenue de cette 
échéance « constitue le début 
d’un saut qualitatif dans la vie 
publique du Liban en vue de 
plus de dynamisation de 
l’action des institutions 
constitutionnelles, de la 
pratique des administrations 
publiques, du flux économique 
national, de la lutte contre la 
corruption et du renforcement 
du pouvoir de l’État ».  

L’association a ensuite appelé « 
l’ensemble des forces politiques 
à mener à bon port les 
échéances constitutionnelles à 
venir dans les plus brefs délais 
possibles, notamment à 
accélérer la formation du 
nouveau cabinet ». « L’une des 
priorités de la déclaration 
ministérielle et du plan d’action 

du nouveau gouvernement 
pour la prochaine étape devrait 
être la mise à exécution des 
réformes radicales et 
structurelles promises aux 
plans financier, administratif et 
économique, ainsi que la mise 
en application des résolutions 
prises par les instances 
internationales et dans le cadre 
des conférences qui ont précédé 
les dernières législatives (Paris, 
Rome et Bruxelles), compte 
tenu des initiatives, projets et 
engagements qu’elles 
comportent et qui incitent au 
développement économique et à 
la stabilité sociale au Liban », 
note le communiqué.  

L’association a souligné « à 
l’unanimité la nécessité de 
l’édification d’un État juste et 
capable, sans que ce dernier ne 
partage son autorité avec 
quiconque ». L’association a 
enfin rappelé dans ce cadre que 
« le peuple libanais a enduré un 
nouveau fardeau fiscal 
important dans le but de 
renforcer l’État dans toutes ses 
fonctions ». 
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Lundi 23 Avril 2018 

Les banques toujours mobilisées contre la 
« double taxation » 

 
 
Le président de l’Association des banques 
(ABL), Joseph Torbey (à g.), et le secrétaire 
général de l’organisation, Markram Sader. 
Photo P. H. B. 
FINANCE 
L’Association des banques du Liban a défendu 
le bilan et les revendications du secteur lors de sa 
réunion annuelle avec la presse. 

Philippe HAGE BOUTROS | OLJ 

Le secteur bancaire a une nouvelle fois exhorté 
cette semaine le gouvernement à revoir sa copie 
en matière de fiscalité en supprimant 
notamment la « double taxation » à laquelle il 
estime être soumis depuis l’année dernière. 

Devant un parterre de journalistes locaux réunis 
jeudi à l’occasion de sa réunion annuelle avec la 

presse, le président de l’Association des banques 
(ABL), Joseph Torbey, son vice-président, Saad 
Azhari, et le secrétaire général de l’organisation, 
Makram Sader, ont en effet confirmé que les 
banques étaient toujours mobilisées pour 
obtenir l’amendement de certaines dispositions 
contenues dans la loi n° 64 adoptée le 10 octobre 
2017. Le texte avait été voté quelques jours avant 
l’adoption du budget de 2017 au Parlement – le 
premier après douze ans de blocage provoqué 
par des tensions politiques. Il contient une 
vingtaine de mesures fiscales devant financer le 
relèvement de la grille des salaires de la fonction 
publique entrée en vigueur en août dernier. 
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Pas d’unanimité 
Trois de ces mesures en particulier avaient 
suscité une levée de boucliers de la part des 
banques : la hausse de deux points de la taxe sur 
les intérêts bancaires de 5 à 7 %, qui touche donc 
ceux qui s’appliquent sur leurs propres dépôts 
ou sur ceux perçus sur les bons du Trésor ; la 
hausse de l’impôt sur les bénéfices des sociétés de 
capitaux de 15 à 17 % ; et, surtout, la 
suppression de la possibilité pour les banques de 
déduire le paiement de la taxe sur les intérêts 
bancaires lors du règlement de l’impôt sur le 
revenu. 

Dans son discours, M. Torbey a réaffirmé 
l’opposition de l’ABL à ces mesures jugées 
injustes vis-à-vis du secteur et qui peuvent dans 
certains cas « taxer jusqu’à 50 % des bénéfices 
de certaines banques » – celles qui tirent 
l’essentiel de leurs revenus du rendement des 
obligations émises par l’État. M. Torbey a 
également déclaré que les banques avaient 
demandé que les députés « rectifient » cette 
situation au moment d’adopter le budget 2018. 
Ce dernier a finalement été voté le 29 mars sans 
que la question ne soit abordée. Toujours est-il 
que la position des banques – qui est partagée 
par plusieurs représentants du patronat – ne fait 
pas l’unanimité au sein de l’opinion publique. 

L’ABL est également revenue sur le bilan du 
secteur bancaire à l’issue d’un exercice 2017 
compliqué, marqué par une croissance molle – 
estimée à 1,5 % par le Fonds monétaire 
international – et les répercussions de la crise de 
novembre provoquée par la démission avortée 
de Saad Hariri sur fond de tensions irano-
saoudiennes, à l’issue de laquelle l’équivalent de 
presque 3 milliards de dollars de dépôts en livres 
ont été convertis, selon un rapport de Bank Audi 
publié en février. Répondant aux questions des 
journalistes, M. Torbey a estimé que la 
croissance des dépôts en 2017, qui a atteint 3,8 
% à 173 milliards de dollars, avait été « 
suffisante » et même « excellente au regard de la 
situation » au double niveau local et régional. « 
Il ne faut plus s’attendre à ce que les dépôts 
augmentent de 15 % par an », a lancé M. 
Torbey, appelant notamment à relativiser les 
inquiétudes sur la situation financière du pays 
soulevées par le FMI et plus récemment la 

Banque mondiale dans deux rapports publiés 
respectivement en février et en avril. Il reste que 
la dette publique du Liban, détenue en majorité 
par les banques, a passé la barre des 80 milliards 
de dollars en janvier. 

Enfin, parmi les autres sujets abordés, le 
président de l’ABL s’est réjoui de l’annonce faite 
la semaine dernière par le ministère des 
Finances de subventionner les intérêts de prêts 
immobiliers contractés dans le cadre de 
nouvelles demandes formulées auprès de 
l’Établissement public de l’habitat (EPH) – qui 
a pour mission d’aider les ménages aux revenus 
modestes à acquérir un logement. La suspension 
de ces subventions accordées dans le cadre des 
plans de relance de la BDL a provoqué un 
affaissement de l’activité sur le marché 
immobilier, tandis que le sujet a fait l’objet de 
nombreuses tractations entre les hauts 
responsables et le secteur bancaire. Plusieurs 
voix ont récemment reproché aux banques de 
refuser d’accorder ce type de prêts après que la 
banque centrale a décidé de resserrer le 
mécanisme de subvention mis en place, ce que le 
président de l’ABL a contesté. Enfin, dans un 
entretien publié vendredi par le Daily Star, le 
président de l’EPH, Rony Lahoud, a indiqué que 
les subventions promises par le ministère des 
Finances devaient être approuvées par le 
Parlement, évoquant un délai de deux à trois 
mois. 
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٢٠١٨نيسان  ٢٠الجمعة   

 

 

مليار  ٧٥٠عندما انفجرت أزمة اإلقراض السكني بعد نفاد شريحة القروض المدعومة من مصرف لبنان (الـ
)، وضع البعض اللوم على المصارف كونھا لم تعط القروض الى مستحقيھا فيما ذھب وزير ٢٠١٨ليرة لسنة 

الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي ابعد من ذلك بتوجيه اإلتھام مباشرة الى المصارف بإعطاء القروض 
يستطيع أن يستملك. ال  ألف دوالر مدعومة لكي ٨٠٠للميسورين: "تبيّن لي أن ھناك من يأخذ قرضاً بقيمة 

ألف  ٨٠٠أعتقد أن على المواطن اللبناني أن يدفع من جيبه ضرائب لدعم قرض لمن يستطيع شراء شقة بـ
  ."دوالر

ھذه االتھامات رد عليھا رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه ببرودة أعصاب في مؤتمره الصحافي 
ألف وحدة سكنية في االعوام  ١٣٠شعب اللبناني لشراء الذي عقده أمس: "إذاً، نحن متھمون بتمويل ال

العشرة الماضية، علماً أن المصارف ھي التي أعادت احياء الطبقة الوسطى عن طريق تمويل تأمين المسكن 
بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لالسكان". وإذ نفى أن تكون المصارف تجاوزت سقف التمويل 

الف، قال "في حال تجاوز المصارف ھذا السقف فإن ذلك يعني أن التمويل  ٢٠٠الذي حددته الدولة اي 
أصبح غير مدعوم". كالم طربيه أكده ايضاً مصدر مصرفي لـ "النھار" بالقول "ان القطاع المصرفي اعطى 

الف ومئة ألف دوالر"،  ٩٠مليار دوالر، وھذا يعني أن متوسط القرض بين  ١٣الف قرض بقيمة  ١٣١
أن يكون المقصود بتمويل شراء الشقق السكنية الكبيرة ھو االجراء الذي اتخذه مصرف لبنان لفترة مرجحاً 

قصيرة عندما فتح باب القروض خارج الدعم االسكاني للشقق الكبيرة بھدف تحريك بيع ھذا النوع من 
 ."ة مصرف لبنانالشقق"، مؤكداً ان اي قرض تعطيه المصارف حتى ولو كان إفرادياً يجب أن يحظى بموافق
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  ٢٠١٨ نيسان ٢٠الجمعة 

 

  كنيالس باإلقراض المتعلقة فيھا بما »المركزي« تعاميم كل تلتزم المصارف أن أكد

 الشراكة شروط والستكمال.. »الضريبي االزدواج«لـ إيجابية معالجة نأمل: طربيه

  ھال صغبيني
 الذيمواضيع كثيرة أُثيرت في اللقاء السنوي 

تنظمه جمعية مصارف لبنان مع اإلعالميين 
االقتصاديين والذي عرض خالله رئيس الجمعية 
جوزف طربيه ألھم المؤشرات المالية 
واالقتصادية، وموقف الجمعية من أبرز القضايا 
والشؤون الوطنية واالقتصادية والمھنية 

  .المطروحة

  :فخالل الحوار طرحت المواضيع التالية

كنية: أكد طربيه أن المصارف القروض الس -1
اللبنانية تلتزم كل التعاميم الصادرة عن مصرف 

لبنان، في توضيح له على ما أثاره وزير الشؤون 
االجتماعية بيار بو عاصي أول من أمس بعد لقائه 
ووزير المالية علي حسن خليل ورئيس مجلس 
إدارة المؤسسة العامة لإلسكان روني لحود، 

لحريري، حيث قال إن األخير رئيس الحكومة سعد ا
طلب تطبيق التعميم (الصادر عن مصرف لبنان) «

مع كل مصرف يتلكأ في تقديم القرض الذي تم 
  .«توقيعه من المصرف والمواطن

وكان بو عاصي قّدم للرئيس الحريري تصوراً 
عملت عليه وزارة الشؤون االجتماعية 
والمؤسسة العامة لإلسكان الستمرارية القروض 

عومة واستدامتھا. فيما أعلن خليل في تغريدة المد
له أن وزارة المالية ستغطي فرق فوائد قروض 

  .إسكان جديدة بقيمة ألف مليار ليرة

إن ما أعلنه وزير المالية ھو حجم جيد وكاف »
ً على »على المدى المنظور ، قال طربيه مثنيا

كان «المبادرة التي اطلقت من السراي والتي 
ما حصل ». «القروض السكنيةينتظرھا أصحاب 

في السراي كان قراراً مھماً جداً ونحن في جمعية 
  .«المصارف نحيّي ھذا القرار
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 ً نحن متھمون بأننا مّولنا الشعب «ويقول ضاحكا
ن فباألرقام، أمّ ». اللبناني ليشتري وحدات سكنية

القطاع المصرفي، ومن خالل مختلف آليات 
ً لنحو  ألف أُسرة  ١٣١اإلقراض السكني، مسكنا

لبنانية في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة 
مليار دوالر في  ١٣القروض السكنية إلى نحو 

. وھي بمعظمھا لصالح ذوي ٢٠١٧نھاية العام 
الدخل المحدود وبفوائد متدنّية ومدعومة. علماً أن 
المصارف أضافت إلى ھذه المحفظة خالل العام 

جديد، آالف قرض سكني  ٦المنصرم أكثر من 
كدليل إضافي على أن اإلستقرار اإلجتماعي ھو من 

  .أولويّاتھا

في موضوع تراجع نمو ودائع المصارف  -2
ومدى قدرتھا على االستمرار في تمويل حاجات 
الدولة، يفّسر طربيه أن لبنان يواجه تحديات 
عديدة. وھي ليست بطارئة. فخالل السنوات 

من العشرين الماضية، صدرت تنبيھات عديدة 
المؤسسات الدولية بأنه على لبنان تنفيذ حزمة من 
اإلصالحات، وأن يقارب الموضوع المالي بشكل 
مختلف. وھي تنبيھات برزت بقوة في مؤتمر 

حيث طلب المجتمع الدولي من الحكومة » سيدر«
القيام بإصالحات جذرية. ويرى طربيه أن نمو 

 في المئة ٤الودائع مقبول جداً، إذ بلغ ما نسبته 
، وھي نسبة قريبة مما حققته ٢٠١٧في العام 

ً أن البنك الدولي  المصارف في دول الخليج. علما
أشار في تقريره األخير إلى تباطؤ نمو الودائع 
وربطه بقدرة القطاع على تمويل حاجات الدولة 

ولت المرحلة التي كان فيھا القطاع «المتنامية. 
داً ج المصرفي اللبناني يحقق معدالت نمو مرتفعة

في الودائع في ظل التطورات الدولية. لذلك، فنحن 
نسعى إلى الحفاظ على مستوى النمو نفسه الذي 

. ويمكن تحقيق ھذه ٢٠١٦و ٢٠١٧حققناه في 
النسبة إذا ما استمر االستقرار على ما ھو عليه 
اليوم، ونجحت العملية االنتخابية وتم تأليف 

نان حكومة سريعاً، وھي كلھا تعطي الثقة بلب
  .«ومؤسساته

في موضوع ارتفاع حجم محفظة الديون  -3
المشكوك في تحصيلھا، فأنھا ال تزال تشكل أقل من 

في المئة من إجمالي التسليفات، قال طربيه.  ٤
وبالتالي، ال يمكن القول أن تدھوراً حصل في 
محفظة التسليفات، إنما ھناك نوع من التباطؤ في 

م التي يصدرھا التسليف يعالج من خالل التعامي
مصرف لبنان من حين إلى آخر. كما أن المؤونات 
التي كّونتھا المصارف على محفظة الديون 
المشكوك في تحصيلھا كافية لتجنيب االقتصاد 

  .اللبناني أي أزمة

وكان طربيه عرض في كلمة له في بداية المؤتمر 
  :الصحافي للمعطيات التالية

يفاً معّدل نمو ضع ال يزال اإلقتصاد اللبناني يسّجل -
، حسب ٢٠١٧في المئة في العام  ١،٥قارب 

تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغ معدل 
في المئة حسب دائرة اإلحصاء  ٤،٥التضخم 

المركزي. وھو مستوى ال يكفي لتأمين فرص 
العمل الالزمة للحّد من البطالة العالية وال لضمان 

 مة ولمديونيةالتراجع التدريجي لعجز المالية العا
  .الدولة

على الصعيد المصرفي: ما زالت الودائع  -
المصرفية تشّكل أھم محّركات نمو النشاط 

ما يوازي  ٢٠١٧المصرفي. وھي بلغت في نھاية 
مليار دوالر مسّجلةً زيادةً سنوية بنسبة  ١٧٣،٠
في المئة. إن حجم الودائع كاٍف لتغطية  ٤ناھزت 

 د الوطني بقطاَعْيهاالحتياجات التمويلية لإلقتصا
العام والخاص، وتسعى المصارف باستمرار إلى 
استقطاب المزيد من الودائع من العمالء المقيمين 

  .وغير المقيمين

أما رساميل المصارف وأموالھا الخاصة، فھي 
ً بلغ  مليار دوالر  ١٩،١قاربت مستوى تاريخيا

في المئة من إجمالي الميزانية  ٨،٧مشّكلة نحو 
وھي تقّوي المراكز المالية للمصارف،  المجّمعة.

في المئة،  ١٦بحيث ناھز معدل المالءة في القطاع 
  .٢٠١٧في نھاية العام  ٣حسب معايير بازل 

أما إجمالي قروض المصارف للقطاع الخاص، 
المقيم وغير المقيم، من دون احتساب قروض 

مليار  ٦٠،٣مصارف األعمال واالستثمار، فقارب 
مليار  ٥٧،٢مقابل  ٢٠١٧العام دوالر في نھاية 

، أي بزيادة نسبتُھا ٢٠١٦دوالر في نھاية العام 
في المئة. علماً أن معّدل ارتفاع ھذه  ٥،٥

التسليفات آخذ في التباطؤ عموماً، عاكساً مستوى 
النمو االقتصادي الضعيف في لبنان. لكنّه يبقى 
جيداً ومقبوالً في ظّل عدم االستقرار السائد في 

  .المنطقة

ً أن القروض الشخصيّة الممنوحة من  علما
في  ٨،١زادت بنسبة  ٢٠١٧المصارف في العام 

المئة، وھي تشمل خصوصاً القروض التعليمية 
والقروض السكنية. وتُظھر اإلحصاءات أن 
إجمالي التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق 

وصل  ٢٠١٧نھاية أيلول  -١٩٩٧عليھا في فترة 
مليار  ٧،١٣ر ليرة (ما يعادل مليا ١١،٠٢٨إلى 

دوالر). وقد شّكلت حصة الصناعة من إجمالي ھذه 
في المئة  ٣٠في المئة مقابل  ٥٩التسليفات 
  .في المئة للزراعة ١١للسياحة و

التزام الحكومة والمجلس النيابي إعداد وإقرار  -
، في دليل واضح ٢٠١٨الموازنة العامة لسنة 

إعادة  على حرص السلطات المختّصة على
اإلنتظام والشفافيّة إلى المالية العامة، ووقف 
التسيّب اإلنفاقي المتفلّت من أي ضوابط. وتناشد 
الجمعية استمرار ھذا النھج وتأمل استكماله 
بالتصديق على قطع حسابات السنوات الطويلة 
السابقة، كما تؤكد مجدداً موقفھا الرافض للتشريع 

، والذي ٢٠١٧الجديد الوارد في موازنة العام 
فرض اإلزدواج الضريبي الذي طاول بعض 
النشاطات وطاول القطاع المصرفي بشكل خاص. 
وكانت الجمعية تأمل إدراج نص في صلب قانون 

يصّحح ھذا اإلجراء،  ٢٠١٨الموازنة العامة لعام 
ليس طبيعياً أن يُكلَّف القطاع المصرفي بضريبة «فـ

على أرباحه، في المئة  ٥٠تصل نسبتُھا عملياً إلى 
ما يحّد من تطوير رساميله وتالياً من قدرته على 
استقطاب الودائع وعلى تمويل الدولة واالقتصاد 
في فترة تضّمن برنامج االستثمار بالبنى التحتية 
حصةً عالية من التمويل على عاتق القطاع 

كما تأمل الجمعية أن تجد السلطة ». الخاص
لطات المالية النقدية المشرفة على القطاع والس

  .معالجة إيجابية لھذا الموضوع

ليشّكل بدوره، » سيدر«دولياً، جاء انعقاد مؤتمر  -
سواء من خالل مشاركة عدد كبير من الدول 
والمنظمات اإلقليمية والدولية أم من خالل 
التعّھدات المالية تجاه لبنان، عالمة إيجابيّة في 

د جدي رصيد العھد والحكومة اللبنانية، وھو برھان
على حرص المجتمع الدولي على مواصلة حماية 
اإلستقرار في لبنان والحؤول دون إنزالق بلدنا إلى 
ما دون الخطوط الحمر اإلقتصادية واإلجتماعية 
والمالية. وتضم الجمعية صوتھا إلى أصوات الدول 
والمنظمات المشاركة في ھذا المؤتمر والتي 

الحات طالبت لبنان الرسمي بإجراء سلسلة إص
جذرية وبنيوية باتت ملّحة في المجاالت المالية 
واإلدارية واإلقتصادية. وتأمل أن يتمّكن لبنان من 
تشكيل حكومة جديدة بعد اإلنتخابات النيابيّة، في 
أقصر وقت ممكن، وأن تعكف السلطتان التنفيذية 
والتشريعية على تنفيذ التعّھدات اإلصالحية 

بة االلتزام الخارجي المقطوعة، تأكيداً على مواك
حيال لبنان بالتزام داخلي رسمي ال مناص منه. 
كما أن الجمعية جددت التأكيد على أھميّة الشراكة 
بين القطاعين الخاص والعام وعلى ضرورة 
استكمال الشروط والتدابير التنظيمية الواجبة 
لمباشرة تطبيق القانون الجديد الناظم لھذه 

  .الشراكة

رة التي قام بھا مؤّخراً وفد من على صعيد الزيا -
جمعية المصارف إلى واشنطن ونيويورك في إطار 
برنامج اإلتصاالت الدورية مع مراكز القرار 
األميركية ومع المنظمات الدولية المعنيّة بالشؤون 
المالية والمصرفية: كانت مناسبة جّددت فيھا ھذه 
المرجعيّات الخارجيّة تقديرھا لحسن أداء القطاع 

مصرفي اللبناني في تطبيق قواعد اإلمتثال تحت ال
سقف السطات النقدية والرقابية المحليّة، كما 
أعربت المصارف األميركية المراسلة عن 
ارتياحھا للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني 
استناداً إلى عاملين: األول ھو حسن إدارة 
المخاطر من قبل المصارف العاملة في لبنان، 

و التزام المصارف اللبنانية قواعد العمل والثاني ھ
  .المصرفي الدولي، بما فيھا القواعد األميركية

تثبت أن «وختم طربيه بالقول إن ھذه المعطيات 
القطاع المصرفي اللبناني استطاع أن يبرھن مرةً 
أخرى عن مناعة راسخة في وجه التحّديات 
الداخلية والخارجية، وعن قدرة واضحة وأكيدة 

 .»تكيّف مع أصعب الظروف وأكثرھا تعقيداً على ال
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  ٢٠١٩نيسان  ١٩الخميس 

  
طربيه: لبنان ليس على شفير أزمة بل نجح في 

 معالجة انعكاسات أزمة المنطقة
 

 
 

في لقائه الدوري مع الصحافة االقتصادية، 
 عرض رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف

طربيه تطور أھم المؤّشرات المالية 
واالقتصادية، وموقف الجمعيّة من أبرز القضايا 
والشؤون الوطنية واالقتصادية والمھنية 

 .المطروحة في البالد

وفي كلمته أكد طربيه أن "االقتصاد اللبناني ال 
في  %١،٥يزال يسّجل معّدل نمو ضعيفاً قارب 

د ، بحسب تقديرات صندوق النق٢٠١٧العام 
بحسب  %٤،٥الدولي، فيما بلغ معدل التضخم 

دائرة اإلحصاء المركزي. والكل يدرك أن ھذا 
المستوى من النمو ال يكفي لتأمين فرص العمل 
الالزمة للحّد من البطالة العالية وال لضمان 
التراجع التدريجي لعجز المالية العامة ولمديونية 

 .الدولة

ى طربيه ال أما على الصعيد المصرفي، فأشار     
"أن الودائع المصرفية ال تزال تشّكل كالعادة أھم 
محّركات نمو النشاط المصرفي. وقد بلغت ھذه 

 ١٧٣،٠ما يوازي  ٢٠١٧الودائع في نھاية 
مليار دوالر مسّجلةً زيادةً سنوية بنسبة ناھزت 

. كما أن حجم الودائع كاٍف لتغطية الحاجات %٤
ْيه العام التمويلية لالقتصاد الوطني بقطاعَ 

والخاص، وتسعى المصارف باستمرار الى 
استقطاب المزيد من الودائع من العمالء 
المقيمين وغير المقيمين. أما رساميلنا وأموالنا 

 ١٩،١الخاصة، فقد قاربت مستوًى تاريخياً بلغ 
من إجمالي  %٨،٧مليار دوالر مشّكلةً نحو 

الميزانية المجّمعة. وتكتسب ھذه األموال 
أھمية كبرى لجھة تعزيز ثقة المودع الخاصة 

المحلّي واألجنبي بالقطاع المصرفي اللبناني. 
كما أنھا تقّوي المراكز المالية للمصارف بحيث 

بحسب  %١٦ناھز معدل المالءة في القطاع 
. من جھة ٢٠١٧في نھاية العام  ٣معايير بازل 

أخرى، فإن إجمالي قروضنا للقطاع الخاص، 
من دون احتساب قروض  المقيم وغير المقيم،

 ٦٠،٣مصارف األعمال واالستثمار، قارب 
 ٥٧،٢مقابل  ٢٠١٧مليار دوالر في نھاية العام 

، أي بزيادة ٢٠١٦مليار دوالر في نھاية العام 
ً أن معّدل ارتفاع ھذه %٥،٥نسبتُھا  ؛ علما

التسليفات آخذ في التباطؤ عموماً، عاكساً 
ن. نامستوى النمو االقتصادي الضعيف في لب

لكنّه يبقى جيداً ومقبوالً في ظّل عدم االستقرار 
السائد في المنطقة، ويدّل على التزام المصارف 
بتمويل حاجات القطاع الخاص في جميع 

 ."األوقات

وإذ أكد أن "المصارف مستمرة في تمويل    
القطـاع الخاص المقيم وغير المقيـم، أفراداً 

 وبالعمالتومؤّسسات، بكلفة مقبـولــة بالليرة 
األجنبية، وآلجال تتالءم مع طبيعة األنشطة 
المطلوب تمويلھا"، أوضح أن القروض 
الشخصيّة الممنوحة من المصارف في العام 

، وھي تشمل %٨،١زادت بنسبة  ٢٠١٧
خصوصا القروض التعليمية والقروض 
السكنية، وقد أّمن القطاع المصرفي من خالل 

ً لحوالى مختلف آليات اإلقراض السكني مسكن ا
ألف أُسرة لبنانية في مختلف المناطق، ما  ١٣١

 ١٣رفع حجم محفظة القروض السكنية الى نحو 
؛ وھي ٢٠١٧مليار دوالر في نھاية العام 

بمعظمھا لمصلحة ذوي الدخل المحدود وبفوائد 
ً أننا أضفنا الى ھذه  متدنّية ومدعومة، علما

آالف  ٦المحفظة خالل العام الماضي أكثر من 
ض سكني جديد، كدليل إضافي على أن قر

االستقرار اإلجتماعي ھو من أولويّات المصارف 
اللبنانية. وتُظھر اإلحصاءات أن إجمالي 
التسليفات المدعومة الفوائد، الموافَق عليھا في 

وصل الى  ٢٠١٧نھاية أيلول  -١٩٩٧فترة 
مليارات  ٧،١٣مليار ليرة (ما يعادل  ١١،٠٢٨

ة الصناعة من إجمالي دوالر). وقد شّكلت حص
للسياحة  %٣٠مقابل  %٥٩ھذه التسليفات 
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للزراعة. ولم تترافق زيادة التسليفات  %١١و
المصرفية مع تدھور في نوعية محفظة 
اإلقراض للقطاع الخاص، إذ بقيت نسبة الديون 

إلى إجمالي  (NNPL’S) الصافية غير العاملة
، %٣،٨٦المحفظة في مستوى متدنٍّ وبحدود 

لغت نسبة المؤونات إلى الديون المشكوك فيما ب
. فيما بلغت التسليفات %٦٠،٩بتحصيلھا 

ما يوازي  ٢٠١٧للقطاع العام في نھاية العام 
، %٨مليار دوالر مسّجلة تراجعاً بنسبة  ٣١،٩

 ."٢٠١٦شأنھا في العام 

وفي آخر التطورات المحليّة والدوليّة، توقف 
آخر طربيه عند حدثين مھّمين، واحد محلي و

دولي، سيكون لھما أثر أكيد في حياتنا العامة، ال 
 .سيّما من الناحيتين اإلقتصادية والمالية

فقد شھد الشھر المنصرم التزام             
الحكومة والمجلس النيابي التعّھد المقطوع 
للرأي العام بإعداد وإقرار الموازنة العامة لسنة 

ً على حر٢٠١٨ ص ، في ما شّكل دليالً واضحا
السلطات المختّصة على إعادة االنتظام 
والشفافيّة الى المالية العامة، ووقف التسيّب 
اإلنفاقي المتفلّت من أي ضوابط. وإننا إذ نحيّي 
ھذا النھج ونناشد اإلستمرار فيه، نأمل استكماله 
بالتصديق على قطع حسابات السنوات الطويلة 
ل السابقة، إلزالة كّل التباس يشوب إدارة الما

 .العام في لبنان

وجدد موقف جمعية المصارف الرافض للتشريع 
، والذي ٢٠١٧الجديد الوارد في موازنة العام 

فرض االزدواج الضريبي الذي "طاول بعض 
النشاطات وطاولنا كقطاع مصرفي بشكل خاص. 
وكنّا نأمل إدراج نص في صلب قانون الموازنة 

 يصّحح ھذا اإلجراء. فليس ٢٠١٨العامة لعام 
طبيعياً أن يُكلَّف القطاع المصرفي بضريبة تصل 

على أرباحه، ما يحّد  %٥٠نسبتُھا عملياً إلى 
ً من قدرته على  من تطوير رساميله وتاليا
استقطاب الودائع وعلى تمويل الدولة واالقتصاد 
في فترة تضّمن برنامج االستثمار بالبنى التحتية 
حصةً عالية من التمويل على عاتق القطاع 

لخاص. نأمل أن تجد السلطة النقدية المشرفة ا
على القطاع والسلطات المالية الحريصة على 
العدالة الضريبيّة معالجة إيجابية لھذا 
الموضوع. فليس من سلطة في العالم تكلِّف 
مصارفھا بالضرائب على ودائعھا لدى البنوك 
المركزية، ثم تعود وتكلّفھا بالضريبة على 

 ."!نفسھا أرباحھا من المبالغ

أما على الصعيد الدولي، أشار طربيه الى انعقاد 
مؤتمر " سيدر" جاء ليشّكل بدوره، سواء من 
خالل مشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات 
اإلقليمية والدولية أو من خالل التعّھدات المالية 
تجاه لبنان، عالمة إيجابيّة في رصيد العھد 

يد على والحكومة اللبنانية، وھو برھان جد
حرص المجتمع الدولي على مواصلة حماية 

اإلستقرار في لبنان والحؤول دون انزالق بلدنا 
الى ما دون الخطوط الحمر اإلقتصادية 
واإلجتماعية والمالية"، وقال: "نضّم صوتنا 
الى أصوات الدول والمنظمات المشاركة في ھذا 
المؤتمر والتي طالبت لبنان الرسمي بإجراء 

ات جذرية وبنيوية باتت ملّحة في سلسلة إصالح
 ."المجاالت المالية واإلدارية واإلقتصادية

وجدد تأكيده أھميّة الشراكة بين القطاعين   
الخاص والعام وعلى ضرورة استكمال الشروط 
والتدابير التنظيمية الواجبة لمباشرة تطبيق 
القانون الجديد الناظم لھذه الشراكة، تسريعاً 

ات المشاريع المقترحة لإلفادة من انعكاس
للتمويل الدولي الميّسر على الحركة االقتصادية 
في البالد وعلى تحفيز النمو واستحداث فرص 
ً الى أن القطاع المصرفي  عمل جديدة، الفتا
اللبناني الذي يشّكل الركيزة األساسيّة لالقتصاد 
الوطني بقطاعيه العام والخاص، يعتبر نفسه 

ً بصورة مباشرة وأ ولويّة بالمشاركة معنيّا
بفعاليّة في تمويل مشاريع البنى التحتية الملحظة 
ً أن قطاعنا  في البرامج الحكوميّة، وخصوصا
يتمتّع بالقدرات التمويليّة كما بالخبرات 
والكفايات الالزمة لتأدية ھذا الدور البديھي، 

 ."على نحو يعّزز دوره اإلنمائي المعھود

ا أخيراً وفد من وأشار الى الزيارة التي قام بھ 
جمعية المصارف الى واشنطن ونيويورك في 
إطار برنامج اإلتصاالت الدورية مع مراكز 
القرار األميركية ومع المنظمات الدولية المعنيّة 
بالشؤون المالية والمصرفية، الفتا الى أنھا 
مناسبة جّددت فيھا ھذه المرجعيّات الخارجيّة 

 اللبناني تقديرھا لحسن أداء القطاع المصرفي
في تطبيق قواعد اإلمتثال تحت سقف السطات 
النقدية والرقابية المحليّة، كما أعربت المصارف 
األميركية المراسلة عن ارتياحھا للتعامل مع 
النظام المصرفي اللبناني استناداً الى عاملين 
اثنين: األول ھو حسن إدارة المخاطر من 

 لتزامالمصارف العاملة في لبنان، والثاني ھو ا
المصارف اللبنانية بقواعد العمل المصرفي 

 .الدولي، بما فيھا القواعد األميركية

وردا على سؤال عن صيغة شراكة المصارف 
اللبنانية في المشاريع المرصودة لخطة الحكومة 
والتي كانت محور مؤتمر "سيدر"، قال طربيه: 
"ينظم صيغة الشراكة المشترع والقانون 

ونحن نمّول في األساس  والمرسوم التطبيقي،
الشركات والمتعھدين الذين سيتولون التنفيذ 
ولسنا ضالعين مباشرة في تنفيذ أشغال أو 
صفقات. ولن تأتي الحاجة دفعة واحدة لكل 
المشاريع وبإمكاناتنا الحالية يمكن أن نواكب 
عملية مؤتمر "سيدر" وتمويل المشاريع التي 

تمويل سيؤمنھا المؤتمر من خالل التدرج بال
المصرفي حتى تغطية كامل الحاجات التي تمتد 

 .لسنوات

وأكد طربيه أن لبنان ليس على شفير أزمة بل 
ھو في منطقة تشھد أزمة، ونجحنا حتى اآلن في 

 .معالجة نتائج انعكاسات األزمة في المنطقة
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Thursday 5 April 2018 

 

Torbey: Banks support ethical industry 

 

The Daily Star 
BEIRUT: Head of the Association 
of Banks in Lebanon Joseph 
Torbey said Wednesday that 
banks are fully complying with all 
procedures and laws as part of 
efforts to combat money 
laundering and terrorism 
financing. “In accordance with the 
principles of the Basel Committee, 
all banks should have adequate 
policies and procedures as well as 
due diligence rules on clients to 
promote ethical and professional 
standards in the banking sector 
and to prevent any bank from 
being used in any illegal activity,” 
Torbey, who is also the chairman 
of the Executive Committee of the 
Union of Arab Banks, told a 

conference on combating money 
laundering organized by the Union 
of Arab Banks. 

Lebanese and Arab banks have 
been updating their procedures 
and guidelines in a concerted effort 
to crackdown on money 
laundering and terrorism funding. 

These banks hold regular meetings 
with U.S. and European officials to 
keep them abreast of the latest 
measures adopted by these 
lenders. 

“We have chosen our meeting 
today to be under the title ‘One 
Hand to Meet the Challenges of 
Our Arab Banks’ based on the fact 

that the banking sector is the 
mainstay of the economic and 
financial life of our Arab countries. 
The issue of combating money 
laundering, the mechanisms of 
drying up the sources of terrorism 
and tax evasion has become the 
concern of the international 
regulatory organizations,” Torbey 
said. 

He added that sanctions are a clear 
and decisive message for banks so 
they won’t be too lax in self-
monitoring, and to apply 
international standards and laws 
to combat money laundering and 
terrorism funding. 
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“This requires all of us to make 
every effort to protect and 
safeguard our financial system and 
to maintain its integrity and 
efficiency,” Torbey explained, 
adding that financial institutions in 
general and banks in particular, 
have become the target for those 
behind the financial crimes. 

“Anti-money-laundering and the 
financing of terrorism have 
become important and 
interrelated. The perpetrators of 
the crime are making every effort 
to access the banking system of 
countries. The banking systems 
have become one of the most 
important battlefields for money 
laundering and terrorist 
financing,” Torbey said. 

He commended the cooperation 
between the Arab banks and 
interior ministries in Arab 
countries to combat all attempts to 
launder money through the 
financial systems. 

For his part, Interior Minister 
Nouhad Machnouk said that the 
cooperation between banks and 
the security forces has become a 
success story in Lebanon. 

Machnouk added that the 
Lebanese banking sector remained 
solid and robust even in difficult 
times and during severe financial 
crisis in the world. 

Machnouk said that the Lebanese 
banking sector is still the backbone 
of the economy. 

The minister also noted that the 
deposits of the lenders are three 
times the size of the GDP. 
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٢٠٧٢العدد  – ٢٠١٨آذار   ١٤األربعاء   
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 ٢٠١٨آذار  ١٣الثالثاء 

 
وفد من مركز البحوث في قيادة الجيش زار جمعية 

 المصارف

   

زار وفد من مركز البحوث والدراسات اإلستراتيجية  -وطنية 
العميد الركن فادي أبي فراج والعميد  في قيادة الجيش، ضم

الركن الطيار ھشام ذبيان والعميد الركن سعيد قزح، جمعية 
مصارف لبنان، حيث استقبله رئيس الجمعية جوزف طربيه 
ونائب الرئيس سعد األزھري، في حضور األمين العام مكرم 
 .صادر ومدير اإلعالم جورج أبي صالح

 
على الدعم الذي تقدمه وشكر الوفد مجلس إدارة الجمعية 

سنويا للمؤتمر اإلقليمي الذي ينظمه المركز والذي عقد دورته 
شباط الماضي بعنوان "دعم اإلستقرار  ٢٠الثامنة في 

والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق األوسط". وفي 

المناسبة، قدم الوفد الى رئيس الجمعية نسخة من التوصيات 
امن الذي شاركت فيه نخبة من التي صدرت عن المؤتمر الث

 .كبار الباحثين اللبنانيين واألجانب
 

وأثنى طربيه على "الجھد المميز الذي يقوم به مركز البحوث 
والدراسات اإلستراتيجية في الجيش والذي يعطي صورة 
مشرقة عن المؤسسة العسكرية اللبنانية واھتمامھا بالشؤون 

 ثير أكيد على أوضاعنااإلستراتيجية اإلقليمية، والتي لھا تأ
المحلية"، مؤكدا أن "دعم الجيش من ثوابت الجمعية انطالقا 
من اليقين الراسخ أن القطاع المصرفي والجيش يشكالن 
 ."الركيزتين األساسيتين لالستقرار في لبنان
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وحمل الوفد العسكري تحيات الجمعية الى قائد الجيش العماد 

ري والقيادة العليا، جوزف عون وسائر أركان المجلس العسك
مثمنا "المساعي الدؤوبة التي يقومون بھا للحفاظ على أمن 
 ."الوطن والمواطن وعلى تعزيز قدرات الجيش عديدا وعتادا

 
كذلك زار جمعية المصارف وفد من نقابة المقاولين برئاسة 
المھندس مارون الحلو، في حضور رئيسھا الفخري الشيخ 

العقبات التي تواجه قطاع المقاوالت فؤاد الخازن، حيث عرض 
في المرحلة الراھنة، "وال سيما بسبب تأخر الدولة في سداد 
حقوق المتعھدين المالية، ما يرتب على بعض شركات 
 ."المقاوالت التزامات متراكمة تجاه المصارف

 
واتفق الطرفان على متابعة التواصل "لما فيه مصلحة 

طاع المقاوالت دورا حيويا في اإلقتصاد الوطني، باعتبار أن لق
إيجاد فرص العمل وتنمية البنى التحتية للبالد وتنشيط الحركة 
اإلقتصادية، وأن من مصلحة المصارف أن يتمكن ھذا القطاع 
 ."من تجاوز الصعوبات التي تعيق نشاطه

 
وكان طربيه استقبل وفدا من نقابة الصيارفة في لبنان برئاسة 

مثلي جمعية المصارف بعض النقيب سمير سرور عرض لم
  .المعوقات التي تواجه أھل المھنة في تعاملھم مع المصارف
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٢٠٦١العدد  – ٢٠١٨آذار  ١الخميس   

 

جمعّية المصارف" كرمت القصار: مرجعية ذات وزن مرجح "
  وموثوقية عالية

  

  
 

  
كرمت جمعية مصارف لبنان الرئيس السابق للھيئات 
االقتصادية عدنان القصار، في حفل غداء أقيم ظھر امس 
في فندق لو غراي، في حضور شخصيات مصرفية 

  .واقتصادية ورجال اعمال

والقى رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه كلمة شدد فيھا 
على دور القصار في عالم االعمال والمصارف وقال: "لقد 

ثة عقود لعبت غرفة تجارة بيروت وجبل لبنان طوال ثال
ونيف، برئاسة الرئيس عدنان القصار، دورا محوريا في 
تعبئة جھود مختلف الھيئات اإلقتصادية الزراعية والصناعية 
والتجارية والخدماتية، وفي توفير الظروف المؤاتية للتعاون 
والتشاور وتوحيد الرؤية والموقف إزاء القضايا الوطنية 

  اللبناني وشجونه.  الھامة، وال سيما إزاء شؤون اإلقتصاد

ونظرا للخبرة الكبيرة التي راكمھا الرئيس عدنان القصار، فقد 
أجمع اتحاد الغرف في لبنان، ومن ثم الھيئات اإلقتصادية كافة 
على اختياره رئيسا لھا، وتم تجديد الثقة بشخصه المرة تلو 

 ."المرة ليستمر في تولي ھاتين الرئاستين

أما على الصعيد المصرفي، فأوضح طربيه أنه "منذ العام 
، دخل عدنان القصار وشقيقه عادل، نادي أصحاب ١٩٨٠

المصارف بتملكھما أكثرية أسھم "فرنسبنك" المتولد عن 
اندماج بنك صباغ والبنك الفرنسي للشرق األوسط. ومنذ ذلك 
التاريخ، ال يزال فرنسبنك ينتخب عضوا في مجلس إدارة 

ة المصارف، كما أصبح يحتل مركزا طليعيا في القطاع جمعي
مصرفا. ويشكل  ٦٥المصرفي اللبناني المؤلف حاليا من 

الرئيس القصار، على الصعيد المصرفي، مرجعية ذات وزن 
مرجح، وذات موثوقية عالية، بحيث يعتبر طلب مشورتھا 
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ودعمھا ركيزة أساسية لنجاح كل موقف أو تحرك يمس 
 ."اني عموما واألسرة المصرفية خصوصااإلقتصاد اللبن

ثم تحدث القصار، فقال: "إن تكريمكم لي كجمعية مصارف 
لبنان، له بصمة خاصة في قلبي وعقلي، ألن أولى ثمرات 
دخولي إلى القطاع المصرفي، كانت مع شقيقي عادل، من 

، والذي تمكنا ١٩٨٠خالل مصرف فرنسبنك وذلك في العام 
صرفية ومالية لھا مكانتھا من تحويله إلى مجموعة م

 ."المتقدمة لبنانيا وعربيا

وتابع: "لقد حملتم، شعلة العمل المصرفي، ورفعتم إسم 
قطاعنا المصرفي اللبناني عاليا، على الصعيدين اإلقليمي 
والعالمي، بنضالكم وتضحياتكم الكبرى، في ظروف صعبة 
 مللغاية، مرو بھا لبنان، خالل محطات تاريخية معينة، وكنت

خاللھا مجموعة واحدة متكاملة في الرؤية واألھداف 
واألعمال، فحققتم اإلنجازات والنجاحات، في بيئة مصرفية 
تتسم بتسارع التحديات واالستحقاقات والضغوط، وال سيما 

 ."على الصعيد الرقابي والتشريعي

وقال القصار: "لقد حولتم قطاعنا المصرفي إلى قلعة قوية 
لبنان، ومعززة لثقة المجتمع الدولي وصامدة، مدافعة عن 

ببلدنا، وقطاعنا المصرفي، واقتصادنا الوطني. لقد عرفتم 
كيف تتعاملون مع األزمات التي عصفت ببلدنا، وخرجتم 
بالقطاع عافيا وسليما ومتناميا. كل ذلك في وقت قاد فيه 
جمعيتكم الموقرة، رجاالت عظام، على امتداد السنوات 

يحافظون على مصداقية القطاع  الماضية، عرفوا كيف
المصرفي اللبناني، ويعززون موقعه، ودوره االقتصادي 
والوطني. وھا ھو األخ والصديق الصدوق، رفيق الدرب، 
الدكتور جوزف طربيه، يواصل مسيرة ھذه الجمعية، محققا 
سجال متميزا من اإلسھامات واألدوار المقدرة، في جعل 

النھضة االقتصادية في قطاعنا المصرفي، في صلب عملية 
 ."بلدنا

وأكد "ان نجاح القطاع المصرفي اللبناني، طوال االعوام 
السابقة، ما كان ليتحقق أيضا لوال الدور الفريد لمصرف 
لبنان، ولحاكمه القادر والحكيم والعتيد رياض سالمة، وذلك 

ھا ابفضل السياسات النقدية والمصرفية التي تبناھا ويتبن
اليوم، والتي ساھمت في ترسيخ اإلستقرار العام في أسواقنا 
المالية واقتصادنا الوطني، وأمنت ثقة إستثنائية من المجتمع 

."الدولي في قطاعنا المالي



Dr. Joseph Torbey   د. جوزف طربيه
 

   
-84- 

 

 
  

  ٢٠١٨آذار  ١الخميس 

 

القّصار مكّرماً من جمعية المصارف: حّولتم قطاعنا 
 المصرفي إلى قلعة قوية

 

كّرمت جمعية مصارف لبنان الرئيس السابق للھيئات 
االقتصادية عدنان القصار، في حفل غداء أُقيم ظھر أمس في 
فندق لو غراي، بحضور رئيس الجمعية الدكتور جوزيف 
طربيه والرئيس السابق للجمعية فرانسوا باسيل ونائب رئيس 

ر والمدير العام مجلس إدارة مجموعة فرنسبنك عادل القصا

لمجموعة فرنسبنك نديم القصار وحشد من الشخصيات 
 .المصرفية واالقتصادية ورجال االعمال

 طربيه
وللمناسبة، ألقى طربيه كلمة مما قال فيھا: لعبت غرفة تجارة 
بيروت وجبل لبنان طوال ثالثة عقود ونيف، برئاسة الرئيس 

 لف الھيئاتعدنان القصار، دورا محوريا في تعبئة جھود مخت
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اإلقتصادية الزراعية والصناعية والتجارية والخدماتية، وفي 
توفير الظروف المؤاتية للتعاون والتشاور وتوحيد الرؤية 
والموقف إزاء القضايا الوطنية الھامة، وال سيما إزاء شؤون 
اإلقتصاد اللبناني وشجونه. ونظرا للخبرة الكبيرة التي راكمھا 

فقد أجمع اتحاد الغرف في لبنان، الرئيس عدنان القصار، 
ومن ثم الھيئات اإلقتصادية كافة على اختياره رئيسا لھا، وتم 
تجديد الثقة بشخصه المرة تلو المرة ليستمر في تولي ھاتين 

 .الرئاستين
وأكد طربيه ان الھيئات اإلقتصادية في لبنان حافظت، طيلة 

عاشت رئاسته لھا، على روح اإللفة والتعاضد والتكافل، و
مكوناتھا جميعا في بوتقة واحدة في ظل رئاسة حاضنة 
للجميع، حريصة على الوحدة والتشاور الدائم في ما بينھا 
ومع الفاعليات النقابية والمھنية، وعلى التطلع باستمرار الى 
مصلحة الوطن العليا، بمعزل عن الطروحات الشعبوية، 

 ناطقية التيمتجاوزة كل اإلعتبارات الطائفية والحزبية والم
كانت وال تزال تشكل أبرز العقبات أمام تقدم لبنان وازدھاره 

 .ورفاھية شعبه
وقال: كان من الطبيعي أن ينتقل ھذا التقدير لشخص عدنان 
القصار من المستوى اللبناني الى المستويين العربي 
والدولي، فجاء انتخابه رئيسا إلتحاد الغرف العربية ومن ثم 

دولية تتويجا لمسيرة الرجل واعترافا إقليميا لغرفة التجارة ال
وعالميا بمزاياه القيادية واإلنسانية. وقد سخر القصار شبكة 
العالقات العربية والدولية الواسعة التي نسجھا طوال مساره 
ھذا في خدمة لبنان واللبنانيين، والسيما قطاع األعمال 

 .بمختلف مكوناته اإلقتصادية والمصرفية
على الصعيد العام، فالكل يدرك ويقدر دور «طربيه: وأردف 

عدنان القصار السياسي من خالل توليه وزارة االقتصاد 
والتجارة ومشاركته عن كثب في صنع العديد من القرارات 
السياسية واالقتصادية طوال العقود المنصرمة، كما يقدر الكل 
ن ادوره الريادي والطليعي في قيادة اتحادات الغرف في لبن

والعالم العربي، وحتى على المستوى العالمي، في قيادته 
 .«غرفة التجارة الدولية كأول رئيس عربي لھا

، دخل ١٩٨٠أما على الصعيد المصرفي، فمنذ العام «وتابع: 
عدنان القصار وشقيقه عادل، نادي أصحاب المصارف 

المتولد عن اندماج بنك » فرنسبنك«بتملكھما أكثرية أسھم 
بنك الفرنسي للشرق األوسط. ومنذ ذلك التاريخ، ال صباغ وال

يزال فرنسبنك ينتخب عضوا في مجلس إدارة جمعية 
المصارف، كما أصبح يحتل مركزا طليعيا في القطاع 

مصرفا. ويشكل  ٦٥المصرفي اللبناني المؤلف حاليا من 
معالي الرئيس القصار، على الصعيد المصرفي، مرجعية ذات 

وقية عالية، بحيث يعتبر طلب وزن مرجح، وذات موث
مشورتھا ودعمھا ركيزة أساسية لنجاح كل موقف أو تحرك 
يمس اإلقتصاد اللبناني بعامة واألسرة المصرفية بوجه 

 ".خاص
إن الرئيس عدنان القصار يغادر اليوم رئاسة الھيئات «وختم: 

االقتصادية تاركا وراءه تراثا أصيال من التعاون ووحدة 

م األمانة الى الرئيس محمد شقير الذي الموقف، وھو يسل
اختارته الھيئات باإلجماع لمتابعة المسيرة. وإننا إذ نھنىء 
الرئيس الجديد للھيئات األستاذ محمد شقير على اإلجماع الذي 
حظي به لخالفة معالي الرئيس عدنان القصار، فإننا نعرب 
عن اآلمال التي يعلقھا الجميع، في ضوء التجارب الماضية 

القناعات الراسخة، بمواصلة نھج التوافق والتعقل و
واالعتدال الذي رسمه الرئيس القصار في مسيرته الناجحة. 
أخي الرئيس عدنان، لنا منك القدوة الدائمة، ولك منا المحبة 
الدائمة، مع الدعاء الصادق بدوام الصحة والعطاء وطول 

 .«العمر
 القصار

يمكم لي كجمعية مصارف ثم تحّدث القّصار، ومما قال: إن تكر
لبنان، له بصمة خاصة في قلبي وعقلي، ألن أولى ثمرات 
دخولي إلى القطاع المصرفي، كانت مع شقيقي عادل، من 

، والذي تمكنا ١٩٨٠خالل مصرف فرنسبنك وذلك في العام 
من تحويله إلى مجموعة مصرفية ومالية لھا مكانتھا 

 .المتقدمة لبنانيا وعربيا
لتم شعلة العمل المصرفي، ورفعتم إسم قطاعنا لقد حم«وتابع: 

المصرفي اللبناني عاليا، على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، 
بنضالكم وتضحياتكم الكبرى، في ظروف صعبة للغاية، مر بھا 
لبنان، خالل محطات تاريخية معينة، وكنتم خاللھا مجموعة 
واحدة متكاملة في الرؤية واألھداف واألعمال، فحققتم 

إلنجازات والنجاحات، في بيئة مصرفية تتسم بتسارع ا
التحديات واالستحقاقات والضغوط، وال سيما على الصعيد 

 .«الرقابي والتشريعي
لقد حولتم قطاعنا المصرفي إلى قلعة قوية «وقال القصار: 

وصامدة، مدافعة عن لبنان، ومعززة لثقة المجتمع الدولي 
وقطاعنا المصرفي، واقتصادنا الوطني. لقد عرفتم ببلدنا، 

كيف تتعاملون مع األزمات التي عصفت ببلدنا، وخرجتم 
بالقطاع عافيا وسليما ومتناميا. كل ذلك في وقت قاد فيه 
جمعيتكم الموقرة، رجاالت عظام، على امتداد السنوات 
الماضية، عرفوا كيف يحافظون على مصداقية القطاع 

ني، ويعززون موقعه، ودوره االقتصادي المصرفي اللبنا
والوطني. وھا ھو األخ والصديق الصدوق، رفيق الدرب، 
الدكتور جوزف طربيه، يواصل مسيرة ھذه الجمعية، محققا 
سجال متميزا من اإلسھامات واألدوار المقدرة، في جعل 
قطاعنا المصرفي، في صلب عملية النھضة االقتصادية في 

."بلدنا
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  ٢٠١٨شباط  ١٤األربعاء 

  
  تتشاور مع عون وبري» جمعيّة المصارف«

 ً   طربيه : يھّمنا أن يبقى لبنان مركزاً ماليا
 يتمتّع بكّل المميّزات التفاضليّة للعب ھذا الدور

  

 

جال وفد من جمعية المصارف على 
رئيس الجمھورية والمجلس النيابي 
ميشال عون ونبيه بري للتشاور 

المواضيع ذات االھتمام والتداول في 
 .المشترك

وطلب عون من جمعية مصارف لبنان 

المحافظة على استمرارية العمل 
االقتصادي، واستمرار التسليفات التي 

الطبقة الوسطى في   من شأنھا ان تدعم
 .لبنان

موقف عون نقله عنه رئيس جمعية 
المصارف الدكتور جوزف طربيه الذي 

ى رأس زار قصر بعبدا قبل ظھر امس عل
من الجمعية، حيث عرض مع   وفد

رئيس الجمھورية االوضاع العامة في 
البالد والتطورات االخيرة، ودور 
المصارف في المحافظة على االستقرار 
المالي. كما تم التطرق الى االجراءات 
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التي تتخذھا المصارف بالتنسيق مع 
مصرف لبنان، والتي كانت موضع بحث 

نة االميركية في زيارة نائب وزير الخزا
لشؤون مكافحة االرھاب السيد مارشال 
بيلنغسلي. واثار رئيس الجمعية 
واعضاء الوفد موضوع الرسوم 
المطروحة على القطاع المصرفي 
واالزدواج الضريبي والرسوم على 
الفوائد، مشددين على اعتماد العدالة في 
  .تطبيق الضرائب

وتم التداول خالل االجتماع بعدد من 
ات التي وعد الرئيس عون االقتراح

 بدرسھا مع المعنيين
وبعد اللقاء ادلى الدكتور طربيه بتصريح 
 :الى الصحافيين فقال

قمنا بزيارة لفخامة الرئيس على رأس »
جمعية مصارف لبنان ضمن اطار 
الزيارات الدورية التي نقوم بھا لفخامته، 
وخصوصاً بعد تالحق االحداث على 

 ة. وكان تركيزالساحة اللبنانية والمنطق
على استمرار االستقرار السياسي 
واالمني في لبنان الذي قطع في 
االسبوعين الماضيين اشواطا بعيدة، 
بفضل قدرة فخامة الرئيس على استيعاب 
 .«التطورات التي حصلت

ان االحداث القادمة «وأكد طربيه على 
تفرض علينا استمرار التحاور، سواء 

ھا لتي تقوم بكان ذلك يتعلق بالمراجعات ا
وزارة الخزانة االميركية على القوانين 
المتعلقة بقضايا االمتثال، او بمتابعة 
العقوبات على بعض الجھات الموجودة 
في لبنان او في الخارج، إضافة الى 
مواضيع اقتصادية اخرى تبرز من وقت 
الى آخر كقضية الغاز والتحرش 
االسرائيلي في موضوع استكشاف الغاز 

، إضافة الى المعارك العسكرية اللبناني
الدائرة في سوريا وما يحصل خاللھا من 
استعمال لالجواء اللبنانية. فكل ھذه 
المواضيع من شأنھا التأثير على 
االستقرار، ونحن كنا بالفعل ممتنين 
لفخامة الرئيس عون على التكاتف 
الوطني الذي حصل على ھذا الصعيد، 

العمل والذي اتاح لالسواق االستمرار ب
بصورة جيدة، وقد طمأننا فخامته الى 
استمرار االستقرار المبني على التعاون 
 .«والوحدة الوطنية

سئل: ھل تم حل مسألة القروض السكنية 
 والفوائد المتعلقة بھا؟

في الموضوع االقتصادي «أجاب: 
التقني، ھناك توجيھات من قبل فخامة 
الرئيس بضرورة المحافظة على 

ل االقتصادي، واستمرار استمرارية العم
التسليفات التي من شأنھا أن تدعم 
الطبقة الوسطى. وھناك ثقة كبيرة 
بالقطاع المالي وبمصرف لبنان الذي 
يدير ھذه االمور. وبالفعل نحن لسنا في 
جو ازمة، بل في جو معالجات تتطور 
 .«على ضوء الحاجة

سئل: كيف كانت انعكاسات توقيع عقود 
 ٤ول البلوكين رقم النفط مع الشركات ح

 على الوضع االقتصادي؟ ٩و
إن التوقيع بالنسبة للبنان كبلد «أجاب: 

نفطي واعد، يعتبر قضية مھمة جداً. 
فليس فقط لبنان من يترقب نتائجه، بل 
جميع االسواق المالية التي تتعاطى معه، 
وكذلك المصارف التي لھا ديون عليه، 
إضافة الى المودعين اللبنانيين الذين 
ً إيجابيات تشجعھم على  ينتظرون دائما
استمرار التعاطي مع االقتصاد اللبناني. 
فھذا حدث مھم جداً، وستكون له 
تفاعالت ايجابية في المستقبل على ضوء 
االستكشاف والتقدم الذي سيحصل على 
 .«صعيد تنفيذ العقود التي ُوقّعت

 
  عند بري 

 
ثم استقبل رئيس مجلس النواب نبيه 

مس في عين التينة جمعية بري ظھر ا
المصارف برئاسة رئيسھا جوزف 
طربيه، وجرى عرض لألوضاع 
 .االقتصادية والمالية في البالد

وقال طربيه بعد اللقاء: زرنا كجمعية 
مصارف الرئيس بري للتشاور والتداول 
في المواضيع التي ذات االھتمام 
المشترك تبدأ بتعزيز الوفاق الوطني، 

الى موضوع  الى الوضع المالي،
الموازنة، الى ما ھنالك من تشريعات لنا 
كجمعية مصارف رأي بأنھا يجب ان 
تعتمد بالسرعة الالزمة والتي تتلعق 
بصورة خاصة بمواضيع منھا مستجد 
ومنھا ما نشأ في السنة الماضية بصورة 
خاصة في موضوع الضرائب. نحن 

ً يتمتع  يھمنا ان يبقى لبنان مركزاً ماليا
ات التفاضلية التي تتيح له ان بكل المميز

يلعب ھذا الدور ولقينا اقصى التجاوب 
من دولة الرئيس بري ونحن بالفعل 
ممتنين له لھذه الجلسة التي غطّت كل 
المواضيع التي كانت موضع تداول والتي 
كان له رأي مسبق فيھا مبني على 
االطالع والتعاطي بصورة خاصة مع 
 المواضيع التي تتعلق بالمواضيع

 االستراتيجية التي تھم كل اللبنانيين
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Wednesday 14 February 2018 

 

Lebanese banks will keep offering loans: 
ABL chief 
 

The Daily Star 
BEIRUT: Head of the Association of Banks 
in Lebanon Joseph Torbey reaffirmed that 
the lenders will continue to offer private-
sector loans, after a meeting Tuesday with 
President Michel Aoun. “We have visited the 
president in the framework of the 
association’s meetings with other officials. 
Our discussions focused on political and 
security stability in Lebanon. We also 
renewed our commitment to the 
development of the economy,” Torbey told 
reporters. 

He said the meeting with the president also 
touched on U.S. sanctions on some parties in 
Lebanon. 

Torbey reiterated that banks would 
continue to provide loans to in order to 
support the middle class. 

“The banking and financial sector have 
great faith in the policies of the Central Bank 
and I can assure [you] that there is no crisis. 
We also listened to the guidance of the 
president who advised us to preserve the 
economy and continue our lending,” he said. 

Torbey also underlined the importance of 
gas exploration off the Lebanese coast in the 
future, which will have a positive impact on 
the economy. 

The meeting between the Association of 
Banks and the president also reviewed new 
taxes on the banking sector. 

Lebanese banks consider the new taxes 
unfair as they would drastically cut their 
annual profits. 

The bankers have been urging the 
government to seek different options to 
increase the state’s revenues, such as 
combating waste, carrying out reforms and 
improving tax collection. 

The new taxes came into effect at the start of 
2018.
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 الكل في جريدة – ٢٠١٨شباط  ٨الخميس 

 

 مصارف لبنان، دعامة االستقرار والنمو

 رئيس جمعية مصارف لبنان -جوزيف طربيه 

  

يشّكل القطاع المصرفي اللبناني 

دعامةً وطنية أساسية في تعزيز 

االستقرار والنمو، وھو نتاج تعاوٍن 

وثيق بين مساھمين وإدارات خبيرة 

وذات رؤية من جھة، وبين سلطات 

 رنقدية ورقابية ھي بدورھا على قد

كبير من الخبرة والكفاءة من جھة 

ثانية.  ومصارف لبنان نشاطاتھا 

املة تؤّمن لعمالئھا خدمات ش

الصيرفة بالتجزئة وصيرفة 

الشركات والصيرفة االلكترونية 

واالستثمارية وخدمات أسواق 

القطع واألسواق الماليّة والصيرفة 

اإلسالميّة وغيرھا من المنتجات 

التي تلبّي مختلف حاجات العمالء.  

كما يوظف القطاع اكثر من 

شخصاً من اصحاب  ٣٥٠٠٠

لعلمية والكفاءات المؤھالت ا

العالية. وتشّكل موجوداته اكثر من 

مدينة  ١١١أضعاف الناتج المحلّي اإلجمالي للبالد، وھو منتشر في أكثر من  ٤

 دولة في العالم.  ٣٢في 

 

وقد حرص القطاع المصرفي اللبناني على مّر السنين على توفير التمويل 

ً بذلك ديمومة االقتصاد اللبناني واستمرارية  للقطاعين الخاص والعام، موّمنا

الدولة ومؤسساتھا والحفاظ على مّدخرات اللبنانيّين المقيمين والمغتربين، في ظل 

  توالي الظروف الصعبة. 

  

المصرفي اللبناني واداؤه سليمين، سيّما لجھة النمو في وقد بقي نشاط القطاع 

لغت وب  العالية لمعدالت السيولة وكفاية رأس المال.ميزانيات المصارف، والنسب 

مليار د.أ.  ٢١٦ نحو ٢٠١٧الميزانية المجّمعة للقطاع في نھاية تشرين األول 

موال الخاصة كما بلغت اال مليار د.أ..  ١٧٣٫٥وبلغ اجمالي الودائع ما يعادل 

  .  ٢٠١٧الثاني  مليار د.أ. في نھاية تشرين 18.7 للمصارف التجارية ما يعادل

  

وقد بادر النظام المصرفي اللبناني باكراً الى اعتماد المعايير الدولية والممارسات 

الفضلى في المھنة المصرفية، بما في ذلك االدارة الرشيدة وادارة المخاطر 

ية رأس المال ونسب المالءة، والمعايير الدولية العداد والتدقيق والتحقق، وكفا

التقارير المالية، ومكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب، وتطبيق العقوبات 

ومكافحة التھّرب الضريبي. وفي ھذا السياق، طبّق لبنان كل ما ھو مطلوب في ما 
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، اذ تجاوزت  ٣يختص بمعايير بازل 

 %١٥مالءة القطاع المصرفي الـ

، وكذلك، فان ٢٠١٧في نھاية 

رؤوس االموال متوفرة لتطبيق 

شرعت ، الذي IFRS9ـ معيار ال

 اللبنانية بااللتزام بتطبيقهالمصارف 

 .  ٢٠١٦منذ مطلع العام 

  

ان الصناعة المصرفية اللبنانية 

تقف بثبات في وجه نوعين من 

التحّديات: التحّدي االول داخلي 

اني ثوخاص باالقتصاد اللبناني، وال

تحٍد إقليمي ودولي.  ويواجه القطاع 

المصرفي اللبناني للسنة السابعة 

على التوالي، اآلثار السلبية لألزمة 

السورية وما انتجته من حجم ھائل 

للنازحين على أراضيه، ما اعاق 

نمّو اقتصاده الذي تراجع الى 

 ١معدالت ضئيلة تراوحت بين 

.  أما على الساحة الدولية، %٢٫٥و

ملّم بالقوى المؤثـّرة  فالكل

والضاغطة على الصناعة 

المصرفية العالمية، وما ترتـّبه من 

تحّديات وأكالف كبيرة ناجمة عن 

التغيّر السريع  للقوانين والتحّوط 

  للمخاطر.  

  

واليوم اكثر من اي وقت مضى، 

يبقى قدرنا التأقلم الدائم والمضي 

ً نحو األمام، في ظل االرادة  قدما

بنانيين بعدم الشروع في الدائمة لل

أي مغامرة سياسية كانت او أمنية؛  وفي جو من الحّس القوي بالوحدة الوطنية.  

  والمطلوب من الدولة اللبنانية االسراع في: 

  المحافظة على جّو من اإلستقرار السياسي واألمني في البالد لما في ذلك من

نب، بھدف الخروج من تأثيٍر مباشر على ثقة المستثمرين المحليّين واألجا

  دوامة الركود الذي نشھده حاليّاً. 

  الحّد من إعتماد الدولة على المصارف اللبنانيّة لتمويل الدين العاّم والبحث

 عن سبل تمويٍل أخرى كالخصخصة والشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص. 

  دعم المؤّسسات الصغيرة والمتوّسطة لما لھذه المؤسسات من دور حيوّي

في تحريك عجلة النمّو اإلقتصادي، وتشجيع وتحفيز اإلستثمارات الجديدة 

 من قبل القطاع الخاّص. 

 أولويّة لتحسين بيئة األعمال وتعزيز الميزات التفاضلية للبنان  إعطاء

ية لالستثمار وخاصة الضريبية والمحافظة على استقرار التشريعات الراع

منھا، وحماية حقوق الملكية، وتحرير األسواق وإزالة العوائق أمام 

اإلستثمارات الجديدة من خالل تسھيل عمليّات البدء بممارسة األعمال 

  (تأسيس الشركات وتشغيلھا)، باإلضافة إلى تبسيط اإلمتثال الضريبي.

  اإللكترونيّة (إستكمال تطبيق مشروع الحكومةe-government(  الذي بدأ

مع وزارة الماليّة اللبنانيّة، بھدف الحّد من البيروقراطيّة والفساد وتعزيز 

  الشفافيّة، مما سيساھم في جذب اإلستثمارات األجنبيّة.

  تعزيز القوانين والتشريعات التي تحافظ على لبنان كمركٍز ماليٍّ في المنطقة

 دنغ واألوفشور وغيرھا).(مثل قانون شركات الھول

 إلتزام لبنان بالمعاھدات الماليّة الدوليّة



Dr. Joseph Torbey   د. جوزف طربيه
 

   
-91- 

 

 

 



Dr. Joseph Torbey   د. جوزف طربيه
 

   
-92- 

 

 

 

  ٢٠١٨كانون الثاني   – ٥٥٤العدد 
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٢٠١٨كانون الثاني  –ملحق المصارف   
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