
ُدفعة  سف في بيروت، في حفل تخريجكلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يو 
أيلول  27، في  (ISEB)من المعهد العالي للدراسات المصرفّية  2017-2016طالب السنة األكاديمّية 

 هوفلين. –، في الساعة السادسة مساًء، في حرم العلوم اإلجتماعّية 2017)سبتمبر( 
 

العالي للدراسات  المعهدمن  2017-2016السنة األكاديمّية طالب ُدفعة  ضمن أعّزاءنا المتخّرجين
 .(ISEB) ةالمصرفيّ 

يسّرني كما يسّر جامعة القّديس يوسف أن نعيش معكم حفل التخّرج هذا كتكريس لنجاحكم الشخصّي 
دارته ومعّلميه بفضل الجهود التي تكّبدتموها خالل السنوات الماضية، مقترنة  بجهود معهدكم وا 

بعد لحظات، عندما ستقفون أمام رئيس  والمؤّسسات المصرفّية وأهلكم وكذلك بفضل تضحياتهم.
كّلها. سيغمركم  سنوات العمل واالستثمارفي لحظة و سُتسَتعَرض أمامكم  ،الجامعة الستالم شهادتكم

بالشهادة التي فقط ليس ج تو  تُ  الدراسة هذهسنوات . فرح االنتهاء من دراستكم والحصول على الشهادة
 تقييمها التي سيتمّ  ةة والخبرات الماليّ في الخدمات المصرفيّ ها سنوات تنشئتكم ، ولكنّ ستلّوحون بها بفخر

 ما يتعّلق ة فيالمعرفة الطليعيّ ب تم ُدفعة رائعة من المهنيين المزّودينها. وهكذا أصبحعلي تأكيدالو 
الشجاعة والنزاهة والثقة والشعور باالنتماء.  وهية رائعالفضائل الوالمتمّتعين ب ةلعلميّ ة وااإلدارة التقنيّ ب

الثالثة و  ةالمصرفيّ  العلوم ماستريجن الثالثين في خرّ المت ، أنتمئكم اليوميكم وأن أهنّ أن أحيّ  أودّ  ،بالتالي
 وثالثين في اإلجازة الممّيزة في الدراسات المصرفّية.

تكونا شريكتين  لملبنان  القّديس يوسف في بيروت وجمعّية مصارفأّيها األصدقاء األعّزاء، جامعة 
إحدى الِمَهن وهي ة، مهنة المصرفيّ ال، ولكن من أجل تجهيز فقط قّيمةتوزيع الشهادات ال من أجل

المصرفّية المتنّوعة  نهَ صات واِلمتخّص في ال يكونون رّواًدامهنّيين بة لبلدنا، واستراتيجيّ  األكثر ربًحا
 أيًضا. في التزامهم األخالقي والعادلدائًما و مفيدة وال

المعهد العالي للدراسات اليوم هو و  ،(CEB)لدراسات المصرفّية مركًزا لمركز الباألمس، كان 
تي تؤّدي إلى ، وهو معهد أكاديمّي يوّفر مجموعة متنّوعة من برامج التنشئة ال(ISEB)المصرفّية 
وتتنّوع بحيث يستفيد طالبنا الشباب من خبرة  تتوّطد باستمرارالشراكة  على شهادات.الحصول 



 اّطالع ووالء وّظفين مزّودين بسعة، ويصبحون بالتالي ميّ صرفمال القطاع المعّلمين، ومعظمهم من
المعهد العالي للدراسات المصرفّية ين في ساتهم. وهكذا، بلغ العدد اإلجمالي للطالب الحاليّ لمؤسّ 

(ISEB) لين للعامعدد الطالب الجدد المسجّ  طالب، مع التأكيد على أنّ  156 ،2018-2017 للعام 
ة ساسيّ ضافة إلى التنشئة األإلطالب. با 44 في الماسترطالب و  21هو  إلجازةفي ا 2017-2018

هي التالية : إدارة  را أربعة خيارات ماستحالي   العالي للدراسات المصرفّية م المعهد، يقدّ في اإلجازة
 ،وكالء البيع القطاعيّ و لشركات ا الئتمان علىاة، و ق الماليّ ، واألسوااإلئتمانّية في المصارف المخاطر

  .ةة والتكنولوجيا الماليّ كترونيّ ة اإللوالخدمات المصرفيّ 
للدراسات المصرفّية وجمعّية مصارف وكذلك األمر، وبفضل العمل المشترك بين إدارة المعهد العالي 

لبنان، حصل المعهد العالي للدراسات المصرفّية على الحق في توفير الندوات لموّظفي المصارف في 
ه المعهد العالي للدراسات أعدّ  اإلئتمان"، وهو حقّ  ما يتعّلق ب"التنظيم المالّي اللبنانّي "و"إدارة

عطى . وستُ وقد وافق البنك المركزي على الكتابة. لعربيّ غة اصفحة باللّ  140من المصرفّية في كتاب 
 النهائيّ   اإلمتحان، إال أنّ حصًرا  في المعهد العالي للدراسات المصرفّيةمن الشهر المقبل إبتداًء الندوة 

 .ESA في المعهد العالي لألعمال يتمّ 
وبغية تحديث تعليمه، أصبح المعهد العالي للدراسات المصرفّية مزّوًدا بقاعة إلدارة  من ناحية أخرى،

ترخيصين إستشاريين )من رويترز وطومسون( مع ومزّودة باألسواق المالّية، مجهزة تجهيًزا جّيًدا 
لى قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات. الكرة هي  إمكانّية الوصول المباشر إلى األسواق المالّية، وا 

هذه التسهيالت ويصبحوا اآلن في ملعب المعّلمين في جامعتنا وطالبنا الذين يجب أن يستفيدوا من 
 .ةة الفكريّ للصحّ  ئسيّ  سخين لهم... فهذاتنين لآلخرين ومسدمقلّ  يسبالتالي فاعلين في السوق ول

الحّساسة والصعبة واالضطرابات الظرفّية التي يعاني منها  األوقاتأّيها األصدقاء األعّزاء، في 
اإلقتصاد، ونظًرا لالعتداءات المتكّررة، السياسّية وغير السياسّية، على المصارف اللبنانّية والجهاز 
ا إظهار تضامننا مع هذا القطاع الحيوّي للمجتمع اللبنانّي ككّل،  المصرفّي اللبنانّي، من الضروري جد 

لطبقة الوسطى اللبنانية المهّددة باالنقراض، نتيجة لسياسات كارثّية لبلد مثل لبنان. أوّد، في وخاّصة ا



هذا السياق، أن أحّيي جميع المبادرات التي اّتخذها البنك المركزّي وحاكمه، والتي تنقلها المصارف 
الشمسّية والبيئة. وتزداد اقة من حيث المساعدة على التعليم، والِمَنح الدراسّية، والبحث العلمّي، والط

لحاًحا نظًرا لألاإل ة ة كيفيّ مؤّسساتنا المصرفيّ زمة التي نرزح تحت وطأتها ؛ ستعرف حتياجات أهمّية وا 
. مضاعفة جهودنا من أجل المزيد من العدالة وتقديم المساعدة إلى المحرومين من المجتمع المدنيّ 

ة على الممتاز  د والتنشئةالتعليم الجيّ  لبنان، بلدن من مواصلة رسالتنا من أجل ففي التضامن نتمكّ 
 والكفايات. المهارات اكتساب

 أّيها األصدقاء والمتخّرجون األعّزاء،
قة من جمعّية مصارف لبنان، ألّن  احملوا بفخر شهاداتكم من جامعة القّديس يوسف، شهادات مصد 

ا. هذه القيمة ال تكمن في ورقة ت  عّززيوم، ولكن هذه القيمة ستتالشى بعد قيمتها المضافة مرتفعة جد 
النجاح  من أجل إّن ما كّرستموه من وقتكملقيم في العمل الذي تشغلونه أو المنصب الذي ستتبّوؤنه. ا

ًدا في مهنتكم والتزامكم. معكم نشكر الرّب اإلله على خيراته، وعلى يسوف  تكمفي دراس جد صدى مؤك 
وكم والمعهد العالي للدراسات مين الذين رافقلمعلّ يعتنون بنا، وعلى ان األهل الذين أعطانا إّياهم والذي

مخلصون للمعهد والجامعة. رائعون و بالفعل سفراء  أنتم. بأبّوة وتكّفل بكم المصرفّية الذي اعتنى بكم
حتى يستعيد لبنان جماله  ،والجمال والوئام ثقافة التسامح والعيش المشترك،ا سفراء الذكاء و أيًض  وانو ك

 ة،يّ فعلة المحترمة، والعدالة اللتعدديّ ا رسالةالتي تجّذرت فيها رض وهو األ، ته الدائمةته وحيويّ وقوّ 
  .رتجعالمُ  السالمو 


