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حيث تلتقي جامعة القد يس يوسف يف بريوت يشاركها  أهالً وسهالً بكم إىل هذا املوعد السنوي  
اد متخر جيها،  قتصادي ة واملصرفي ة والصناعي ة كتعبري عن اعتزازها ابلعالقات لقطاعات اإلابإّت 

املعني الذي  ،شهاداهتا حاملي ،املمي زة اليت تربط اجلامعة ابلقطاعات كل ها اليت جتد يف متخر جيها
 البشري ة يف أكثر من اختصاص.تقوية مواردها لمنه غرف ت

بتكار والرايضة، ات معرض املهن الذي انعقد يف حرم اإلأهاًل وسهاًل بكم، حنتفل خبتام فعالي  
عارض من خمتلف امليادين وهو معرض أقيم ابلشراكة بني  مئةطريق الشام، شاكرين أكثر من 

اد متخر جيهااجلامعة  ذي أعد  ونظ م هذا اللقاء والعشاء وشاكًرا من القلب الفريق الواسع ال ،واّت 
 وعلى رأسه األستاذ كميل عس اف مدير املعهد العايل للدراسات املصرفي ة.

لتأسيس مركز  حنتفل مًعا ابليوبيل الذهب   .الغامر ابلعاطفة قاءأهاًل وسهاًل بكم يف هذا الل  
اد إيف صيغة شراكة ومناصفة بني  1967ة يف السنة الدراسات املصرفي   بناني ة املصارف الل  ّت 

وجامعة القد يس يوسف يف بريوت، فنجح املركز يف عمله وامتحانه وختر ج منه أكثر من ثالثة 
آالف من الكوادر املصرفي ة املختلفة عدا اآلالف األخرى الذين اتبعوا املئات من احللقات 

ا انعكس إجيااًب على عملي ات الدراسي ة للتدريب املستمر  وحق قوا ابلتايل قفزات نوعي ة يف عملهم م  
بناني ة. وهذا املركز ابلذات الذي كان يدر ب على برامج داخلي ة لقطاع املصارف املصارف الل  

املتخص صة والدبلوم العايل لإلدارة املصرفي ة هو الذي كان يف أساس املعهد كدبلوم الدراسات 
االعايل للدراسات املصرفي ة الذي أنشأته اجلامعة واإل أي منذ مخس سنوات  2013د يف السنة ّت 



 اتاجة واملاسرت والدكتوراه، تلبيًة حلعلى اإلجازة يف الدراسات املصرفي   اليوم والذي يدر ب
كان   ولـم ايف الدراسات املصرفي ة.  ووفق إطار جامعي   كوادر متمر سة ملد ة طويلة  إلعداداملصارف 

به جلميع الطال ب القادرين والراغبني يف متابعة املركز يعمل فقط للمصارف فإن  املعهد فتح أبوا
 دراسة ختص صي ة يف العلوم املصرفي ة.

!  حنتفل مًعا هبذه الشراكة الفريدة من نوعها بني اجلامعة واملؤس سة املصرفي ة .أهاًل وسهاًل بكم
اد وك هذا اليوبيل الذهب  فمب  سنة  75ا هلذه الشراكة دميومة تصل إىل الـ متمنـ يً  للجامعة ولإلّت 

وإىل املئة سنة... عالمة لدميومة لبنان العلم والثقافة واإلدارة املالي ة واملصرفي ة الصحيحة خدمًة 
 ومواطنيه. ملؤس ساته
م ي مر تني يف ُسـم سوى ذلك الذي ! من نكر   ؟ م يف مثل هذه املناسبة أي ها األحب اءومن نكر   

 ؟  يف العامل ويف العامل العرب   أفضل حاكم مركزي   2013ويف السنة  2005السنة 
جديٌر وهو  ،احلديث بنان  الل   النظام املصريف   إن ه سعادة احلاكم الدكتور رايض سالمه، أمس يه أاب

بناني ة املصرفي ة ومن عمر الشراكة بني من عمر الدراسات الل   اخلمسنيأبن يكون ملناسبة السنة 
اد، هو املكر م ملا قام به من مآثر يف سبيل القطاع املصريف  واإلاجلامعة  ال بل يف سبيل القطاع  ّت 

 سنة تعيينه حاكًما ملصرف لبنان حّت  يومنا هذا. ،1991منذ السنة  بنان  قتصادي الل  اإل
  سعادة احلاكم،

 ختصاصيًّا يف علم املصارف ألتكل م عن حاكمي تكم، إلست 
 تكمساستطعتم بفضل سيإ ،يف أوضاع صعبة وقاسية ،اصي ون أبن كمتصخكم اإلبل أرد د ما قاله عن

بناني ة وعلى جلم التضخ م واحملافظة على القدرة الشرائي ة رية الل  أن تدافعوا عن قيمة الل   احلكيمة
 جامعة جمتمعة.وهي أمور تقوم بـها حكومة  جتماعي  ستقرار اإللألجور واإل



إذ إن كم نفتخر بكم كونكم من قدامى مدرسة سي دة اجلمهور اليسوعي ة أّواًل أضيف أمرين، 
 سنة،  18اليت تشر فت برائستها ملد ة و  1968ختر جتم يف السنة 

نفتخر بسياستكم الداعمة لقروض الطال ب اجلامعي ني وقد أفاد منها مئات الطال ب من اثنًيا و 
 جامعتنا،

قبلتم التكرمي اخلاص  يف هذا املساء من اجلامعة ومن فشكًرا لكم على حاكمي تكم وشكًرا أن كم 
كم جنود يف خدمة هذا الوطن الل   املعهد العايل للدراسات املصرفي ة ! إن ه  العزيز بنان  ! فنحن وإاي 

ا رسالتنا  ! قدران وإّن 
 ! عشتم سعادة احلاكم

ادعاشت الشراكة بني اجلامعة واإل  ! ّت 
 ! عاش لبنان


