
 

 بيان صحفي 

 

 وتقليده الميدالية القرمزية المصرفية دراساتمعهد العالي للفي الرياض سالمة درس إفتتاحي ل

 

للمعهد العالي  حاكم مصرف لبنان رياض سالمة الدرس اإلفتتاحيقبل ان يلقي : 12/21/1122بيروت، 
التابع لجامعة القّديس يوسف، بحضور رئيس الجامعة البروفسور األب سليم دكّاش  ISEB)) المصرفية دراساتلل
ومديرة المعهد  كتور فرانسوا باسيلدالة المصارف رئيس جمعيو ورئيس المعهد الدكتور جوزف طربيه واب الرئيسون

شادي  ، قرأحشد من رؤساء المصارف اللبنانية وأكاديميين ومعنيين بالشأن المصرفيو الدكتورة فدوى منصور
بول هوفالن أمام طالّب مدرسة الحقوق في العالّمة إفتتاحي أخر ألقاه فيما مضى مقتطفات من درس  الزين
 كليّة الحقوق والعلوم السياسيّةماضيٍ  هذا الوصل بين. فكان التي إحتفلت الجامعة هذه السنة بمئويتهاو بيروت

وكان  عة القّديس يوسف.وحاضر المعهد الجديد، بمثابة تأكيد ان العراقة هي هدف كل الكليّات والمعاهد في جام
وهي أرفع ميدالية في جامعة  الميدالية القرمزية عبر تقليده حاكم مصرف لبناني مناسبة لتكريم فتتاحالدرس اإل

  .فسوالقّديس ي

طربية قد ألقى كلمة ذكّر فيها بنشأة المعهد وقاال :  وعلاى الارمم مان  اروف  جوزف الدكتوررئيس المعهد وكان 
القطااعين المهناي شراكة باين ومواجهتها بعزم واقدام، وايماناُ منا بأهمية الالوطن والمنطقة التي اعتدنا صعوبتها 

إحادى أرقاى بالتعااون ماع و جمعياةاليمي والخبرة العملياة، بادرناا فاي الجمع بين الفكر األكاد قوالتربوي عن طري
فاي خطاوة  ،صارفيةالمعهد العالي للدراساات المالى تأسيس  ،جامعات لبنان واكثرها تجذراً في نسيجنا اللبناني

  .في لبنان وفي منطقتناشراكة رائدة من شأنها تعزيز التحصيل العلمي التخصصي في الحقل المصرفي والمالي 

س هذا المعهاد ُأس كلمة تناول فيها بدايًة  روف واسباب تأسيس المعهد وقال :  ومن ثم ألقى البروفسور دكّاش
 . ناذكر أنوالكفااءة ة والمشااركةمان التعااون والجديا لبناان بارو ٍ ة مصاارف جامعة القّديس يوسف وجمعيبل من ق

عون بالمهارة والكفاءة ويلتزمون بالنظام المصارفي اللبنااني وباالنظم المصارفية كوادر ومدراء يتمتهدفنا هو تنشئة 
ة. فالمصاارف بثالث لغات هي الفرنسية والعربية واإلنجليزيا إن الدراسات ستتماإلقليمية والدولية األخرى خصوًصا 

، هي التي بدأت قبل األحداث األخيرة في المنطقة، بنقل خبراتها إلاى الخاار  تستحق أن يكون لها معهداللبنانية 
ت ها هو اليوم المباار  الاذي أدعاد  ، أن نقول نستطيع واإلقامة بشكٍل مستديم في البلدان المجاورة. لهذا السبب،

المعهاد العاالي للدراساات  ة فاي إطااريااألكاديم ن بداياة النشااطاتليكاو ،مصاارفالة جمعياجامعاة والمن  له كل

  .ةالمصرفي

جامعة القّديس يوسف وجمعيّة  ألنوتابع األب دكّاش :  من الواضح أن هذا اليوم المبار  ليس من قبيل الصدفة 
الذي قّدم  ،(CEB)إلى تاريخ طويل وخبرة كبيرة هي خبرة مركز الدراسات المصرفيّة تستندان مصارف لبنان 

زة. وسوف ف من الكوادر على قواعد أكاديمية متميخدمات جلّى للنظام المصرفي اللبناني حيث أعد  وأّهل اآلال
 ألنة مصارف لبنان  جمعيفي حوليات جامعة القّديس يوسف و خط ذهبيتشرين األوّل مدوّنًا ب 12يكون تاريخ 
حتفى بها ويتم االحتفال بها خاصّة في بلدان ساد فيها ي من أن المشاركة والتبادل والشراكة أمور ال بدالتعاون و

ة واالنكفاء على الذات. وهذا يحتّم علينا، من اآلن وصاعًدا، أن نركّز على األعمال من الفردي مع الزمن مناخ
عرفة. وهذا والشراكة لبناء اقتصادنا وتعزيزه، أكان ذلك االقتصاد المادي أم اقتصاد الم المشتركة والذكاء الجماعي

االقتصاد، اقتصاد المعرفة، هو أمانة لبنانيّة بين أيدينا، ينبغي تنميته على الدوام ألنّه الرأسمال البشري المتميّز، 
  ثروة لبنان العلميّة والفنيّة واألدبيّة.

البصيرة  وتوجه رئيس الجامعة في نهاية كلمته الى حاكم مصرف لبنان قائال :  كيف لنا أالّ نثني على الحوكمة
نقل تالصالحة للقطاع المصرفي التي مارستموها مذ تبوّأتم مركز حاكميّة مصرف لبنان، وهي حوكمة يتوجب أن 

دة من الحياة. لست بحاجة إلى تكرار ما مجرما أصبحت ربإلى قطاعات أخرى كالحياة السياسيّة اللبنانيّة التي 
دة المتعد اإلعالم المحلية والدولية بمناسبة منحكم األلقاب قيل من الخبراء وما تقوله، أفضل منّي، مختلف وسائل

رة، التي تُمارس عن سابق المتبصوالجوائز التي استحقيتم الحصول عليها. ولكن، من دون تلك الحوكمة الصالحة 
هة والوالء الة، والموّجِّهة لكنّها المنفتحة، والحديثة لكنّها القائمة على أساس قيم النزافعها اللكن يةالمتأنعلم، 



ة، لوال هذه الحوكمة، لما كان القطاع النظر لكنها الواقعيللوطن والتضامن االجتماعي، المستندة إلى رؤيا بعيدة 
 . المصرفي ما هو عليه اليوم في الوضع المحلي واإلقليمي المتبلبل الذي يهز االقتصاد األكثر جودة

ة الكبارى التاي بادأت فاي الوالياات المتحادة زمة المالياتطرّق حاكم مصرف لبنان الى األ اما في درسه اإلفتتاحي
امتدت الى معظم الدول الصناعية. وبعد ان شر  أسباب هذه األزمة ولخصها بالساعي التي و 1002عان  األميركية

أعماال اساتثمارية إلى الربحية والمنافسة على الحصص في السوق والسما  للمصارف بدمج أعمال تجارياة ماع 
ة دون وتوجهها الى المضاربة في األسواق المالياة بااألوراق والسالع، وباإلسترساال باالقروض العقارياة واإلساكاني

علاى المتغيارات اإلقتصاادية  وتأثيراتهااتحدث عن األسباب التاريخياة لالزماات المالياة  ،تقييم المخاطر والتحوط لها
تعاقبة جعلت الدول تصدر قوانين تجعل من المصارف ومن القيّمين على أنظمة والمصرفية حول العالم. فاألزمات الم

فالمصرف الذي ال يتعاون ُيعاقب بإقصاائه عان نظاام  الدفع شركاء في مكافحة التهرّب من الضرائب وتبييض األموال.
 المدفوعات مما يحتّم خروجه من القطاع أو الحّد من نشاطه.
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