
 الحكومة ورشة االصالح رئيس جمعية مصارف لبنان يأمل بإطالق
 ٢٠١١يونيو  ٢٨, الثالثاء

 «الحياة« –بيروت 

وأمل في أن . »اللبناني مرهونة باستقرار األوضاع السياسية عودة االنتعاش إلى االقتصاد«أآد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن 
أن يعطي أولوية للملف  تحقيقه، وأن يستطيع الرئيس نجيب ميقاتي، الذي ترتاح الهيئات االقتصادية إلى أدائه، تنجح الحكومة الجديدة في«

االستقرار السياسي واألمني، وإلى إطالق ورشة اإلصالح  والتشريعية إلى ترسيخ تسارع السلطتان التنفيذية«وتمنى أن . »االقتصادي والمالي
 .«انتظارها التي طال

عضواًً لمدة  ١٢انتخاب مجلس اإلدارة الحالي المؤّلف من  وآان طربيه يتحدث في الجمعية العمومية العادية لجمعية المصارف، التي جّددت
فرنسبنك (نديم قصار  وفاز أعضاء المجلس بالتزآية، وهم. هيئة المكتبالقطاع على هذا التجديد للمجلس ول سنتين، في إطار توافق أرآان

بنك (، محمد الحريري )بنك بيبلوس(، فرنسوا باسيل )الكويت والعالم العربي بنك(، عبدالرزاق عاشور )بنك لبنان والمهجر(، سعد أزهري )لألعمال
، جوزف طربيه )السويسري -البنك اللبناني (الصباح  ، تنال)البالد العربيةبنك بيروت و(، غسان عساف )بنك بيروت(، سليم صفير )المتوسط البحر

مجلس اإلدارة انتخاب  وجدد). الفرنسي - البنك اللبناني (وفريد روفايل ) سرادار -مجموعة عودة  -بنك عودة ) ، ريمون عودة)االعتماد اللبناني(
 .نائبًا للرئيس، وريمون عودة أمينًا للسر، وتنال الصباح أمينًا للصندوق هيئة المكتب ذاتها آاآلتي، جوزف طربيه رئيسًا وسعد أزهري

واصل أداءه القوي العام الماضي، «الفتًا إلى أن االقتصاد  وأوجز طربيه خالل الجلسة ما حققته الجمعية في السنة الثانية من والية المجلس،
اإليجابي األبرز في تحقيق معدالت النمو  آان صاحب التأثير«ى أن القطاع المصرفي وأشار إل. »في المئة ٧٫٥قاربت نسبته  مسّجًال نموًا حقيقيًا

متراجعًا أو  زيادة القروض لنشاطات االقتصاد اللبناني، فيما آان االئتمان في معظم بلدان العالم المسّجلة طوال السنوات األخيرة، من خالل
  .«ضامرًا

 ٢٨باليين دوالر بزيادة نسبُتها  ٧الماضي، ما يفوق ) إبريل) وحتى نيسان ٢٠٠٩يم، منذ مطلع عام منحت القطاع الخاص المق«وأعلن أن المصارف 
 ٨٩الخاص المقيم وغير المقيم  بليون دوالر للقطاع الخاص غير المقيم، بحيث بلغت نسبة التسليفات للقطاع ١٫٥أآثر من  في المئة، ُيضاف اليها

 ٦٤والخاص  وتجاوزت القروض للقطاَعْين العام. في المئة من هذا الناتج ٧٥للقطاع العام نحو  ت التسليفاتفيما بلغ. في المئة من الناتج المحلي
  .«في المئة للقطاع الخاص ٥٤العام و في المئة للقطاع ٤٦بليون دوالر في نهاية العام الماضي، موّزعة بنسبة 

وفي توفير مقّومات االستقرار النقدي، من خالل تأمين  الدولة واستمرارها،الحيوي في دعم مكانة «وشدد طربيه، على دور القطاع المصرفي 
احتياطات المصرف المرآزي  بليون دوالر بالليرة وبالعمالت األجنبية، آما من خالل المساهمة في تكوين ٣٠يقارب  الحاجات المالية للدولة بمبلغ

 لية في لبنان، ألّن التمويل السليم ألّي اقتصاد يعتمد في آن على المصارف وعلىالما تطوير األسواق«ورّآز على ضرورة . »من العمالت الصعبة
وأمل في . »المالية وبرقابتها ضمن القواعد المتعارف عليها عالميًا العمل لتحديث القوانين المتعّلقة بإدارة األسواق«، مشيرًا إلى »السوق المالية

وضعت دليل مبادئ اإلدارة الرشيدة في » ولفت إلى أن الجمعية. »ريعية قانون األسواق الماليةالنيابي في أولى جلساته التش يقّر المجلس«أن 
 أدخلت تعديالت على عدد من التعاميم المتصلة، لوضع أسس اإلدارة الرشيدة في القطاع» ، موضحًا أن السلطات النقدية»القطاع المصرفي

 .«المصرفي موضع التنفيذ

 


