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.. ومكرما رئيس وزراء البحرين بجائزة الرؤية القيادية في العمل املصرفي وتسلمها نيابة عنه رشيد املعراج

جانب من اجللسة األولى التي ترأسها سعد احلريري بحضور مصرفيني عرب

سعد احلريري مكرما د.جاسم املناعي مبنحه جائزة الريادة املصرفية

حضور كبير في افتتاح االجتماع السنوي للمصرفيني العرب في لبنان

الرئيس الشهيد رفيق الحريري أطل بخطاب سابق في االجتماع السنوي للمصرفيين العرب

سعد الحريري: لبنان أمام انطالقة جديدة تحمل فرصًا للنهوض االقتصادي
بيروت ـ رشيد سنو

بحضور رئي���س احلكومة 
اللبنانية سعد احلريري، عرض 
ش���ريط متلفز مسجل لرئيس 
الوزراء الس���ابق الشهيد رفيق 
احلريري امس عبر شاشة عمالقة 
على كب���ار املصرفي���ن العرب 
الذين بدأوا في بيروت اجتماعهم 

السنوي.
الرئيس الش���هيد حتدث الى 
املصرفين العرب عبر خطاب له 
عندما كان يرأس حكومة لبنان 
وخاطب اح���د اجتماعاتهم في 

بيروت.
من جانبه، رحب جنله سعد 
ف���ي اول اطاللة ل���ه بعد تأليف 
حكومته على رجال مال من العالم 
العربي وابلغهم بأن لبنان الذي 
يعيش اليوم انطالقة جديدة في 
حياته السياسية واالقتصادية 
واالمنائي���ة، انطالقة تؤس���س 
ملرحلة نش���هد خاللها استقرارا 
مس���تداما وازده���ارا اقتصاديا 
يس���تفيد منه جميع اللبنانين 

في كل لبنان.
وق���ال: نح���ن ام���ام مرحلة 
جديدة، مرحلة حتمل في طياتها 
فرصا عديدة للنهوض الى واقع 
اقتصادي جديد س���يتمكن من 
اللبناني���ون جميعا من  خالله 
االستفادة من منافع االزدهار من 
خالل االستثمار في خصوصيتنا 
االقتصادية وتطوي���ر ميزاتنا 
التفاضلي���ة، وبالتالي تطوير 

طاقاتنا االنتاجية واالبداعية.
واردف قائال: نحن اليوم في 
طور مناقش���ة مس���ودة البيان 
الوزاري حلكومة الوفاق الوطنية، 
وكما اكدت س���ابقا نحن نريدها 
حكومة الوح���دة ليس باملعنى 
السياسي فقط، بل ايضا حكومة 
وح���دة اقتصادي���ة، اجتماعية 
وتنموي���ة تعك���س طموحات 

اللبنانين.

صالبة القطاع المصرفي اللبناني

واكد احلريري على صالبة 
ومتانة القطاع املصرفي اللبناني 
الذي بلغت ودائعه ثالثة اضعاف 
الناجت احمللي والذي حقق انتشارا 
ناجح����ا في اخلارج، كما لعبت 
املص����ارف اللبنانية دورا مهما 
ف����ي حياة لبن����ان االقتصادية 
وش����كلت ركيزة اساس����ية في 

جميع املراحل.
ال����ى ان املصارف  واش����ار 
اللبناني����ة اكتس����بت مناع����ة 
هائل����ة وقدرة على التكيف مع 
االح����داث مهما كان����ت صعبة، 
واس����تطاعت مؤخ����را تخطي 
العاملية  املالية  تداعيات االزمة 
التي هزت النظام املالي العاملي، 
بل اكثر م����ن ذلك اصبح لبنان 
الوافدة، وهذا  مالذا للرساميل 
كله مرده الى سياسة مصرف 
لبنان احلكيمة وانظمة الرقابة 
الصارمة والفعالة التي تتماشى 

مع املعايير العاملية.
وقال ان املؤمت����ر املصرفي 
العام يكتس����ب  العرب����ي لهذا 
اهمية خاصة، السيما من حيث 
العناوين التي يتطرق اليها، في 
وقت الي����زال تعافي االقتصاد 
العاملي بطيئا، وفي وقت التزال 
عودة النظام املالي العاملي الى 
الطبيعي بعيدة، ولقد  وضعه 
تأثرت بل����دان منطقتنا كبقية 
بل����دان العالم، لك����ن بدرجات 
مختلفة، في ظل هذه االوضاع 
العاملية  االقتصادية واملالي����ة 
املس����تجدة من االولوية مبكان 
العمل على خلق املناخ املؤاتي 
لتفعيل نشاط القطاع اخلاص 
بهدف احملافظ����ة على معدالت 
منو مرتفعة وتأمن فرص العمل 

عدنان يوسـف: المصارف العربية تدير أكثر من 2.2 تريليون دوالر من الموجودات وقاعـدة الودائع فاقت التريليون دوالر
عن 6% من االس���تثمار العاملي 
فقط بينما تتجه النسبة االكبر 
من االستثمارات العربية نحو 

االسواق اخلارجية.
وقال ان االزمة املالية العاملية 
اثبتت سالمة االنظمة املصرفية 
العربي���ة لكنه دع���ا املصارف 
العربية الى التعاون فيما بينها 
خلدم���ة االقتص���ادات احمللية 
ومواجهة التطورات االقتصادية 
املستقبلية وحتفيز املصارف 
امكاناتها  العربية على تقوية 
التنافسية في االسواق احمللية 

واالقليمية والعاملية.

تطوير األسواق

ام���ا رئيس مجل���س ادارة 
االحت���اد الدول���ي للمصرفين 
العرب ورئيس جمعية مصارف 
لبنان جوزيف طربيه فقد دعا 
الى العمل على تطوير االسواق 
املالية وعلى خل���ق صناديق 
استثمارية متخصصة بتمويل 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
وإلى ان يك���ون عام 2010 عام 
البيئة واملياه  االس���تثمار في 

والطاقة.
هذا وقد كشف حاكم مصرف 
لبنان املركزي رياض سالمة في 
كلمته ان فائض ميزان املدفوعات 
اللبناني بلغ 6 مليارات دوالر 
حتى نهاية شهر اكتوبر املاضي 
كما بلغت التحويالت اخلارجية 
للمغترب���ن 7 مليارات دوالر، 
وانخفضت الدولرة الى 66% من 
مجمل الودائع املصرفية بينما 

وصلت نسبة النمو الى %7.
وخالل االفتتاح جرى تكرمي 
رئيس مجلس وزراء البحرين 
االمي���ر خليفة بن س���لمان آل 
خليفة ممثال مبحافظ مصرف 
البحرين املركزي رشيد املعراج، 
حي���ث مت منحه جائزة الرؤية 

القيادية في العمل املصرفي.
وقال في كلمته ان املصارف 
العربية لعبت دورا اساسيا في 
متويل عمليات التنمية وحتفيز 
االس���تثمارات على مس���توى 
الوطن العربي ككل وباتت شريكا 
فاعال ال غنى عنه في مشروعات 
البنية التحتية واملش���روعات 
االستثمارية الكبرى التي تقود 

دفة النمو االقتصادي.
كم���ا مت منح جائزة الريادة 
العام  املدي���ر  الى  املصرفي���ة 
ورئيس مجلس ادارة صندوق 
النقد العربي د.جاسم املناعي.

منو في االرباح هذا العام تتراوح 
بن 5 و 6% كما يتوقع ان تنمو 
ودائعها بحدود 8% بينما الديون 
املتعثرة للمصارف العربية ال 

تتعدى 1% فقط.
ولفت الى ان الدول العربية 
حتصل على حصة ضئيلة جدا 
من االستثمار العاملي املباشر تقل 
عن 90 مليار دوالر اي ما يقل 

متتلك امكان����ات مالية ونقدية 
وبش����رية كبي����رة، حيث تدير 
اكثر من 2.2 تريليون دوالر من 
املجودات وتس����تند الى قاعدة 
التريليون دوالر  ودائع تفوق 
وتعمل بقاعدة رأسمالية تزيد 

على 200 مليار دوالر.
وأش���ار ال���ى ان املصارف 
العربية تتجه لتحقيق معدل 

واالطار القانوني واملؤسساتي 
املالئم الذي يش����جع املصارف 
العربية على متويل املشاريع 
االس����تثمارية، وهك����ذا نكون 
حافظنا على رأس املال العربي 

في بلداننا.
اما رئيس مجلس ادارة احتاد 
املصارف العربية عدنان يوسف 
فأشار الى ان املصارف العربية 

تس����مح بخلق وظائف جديدة 
للشباب العربي.

ولفت الى ان التحدي أمامنا 
كحكوم����ات ه����و ان ننجح في 
العربية  اس����تقطاب املصارف 
لتكون هي احملرك االساس����ي 
للنم����و والتنمية ف����ي بلداننا، 
ومس����ؤوليتنا اليوم ان نؤمن 
االستقرار السياسي والتشريعي 

واالجتماعية والتنموية، ولعل 
الذي يواجه  التحدي اجلدي����د 
املصارف العربية اليوم هو ان 
تنجح في ان تكون شريكا اساسيا 
في عملية التنمية االقتصادية 
وحتقيق معدالت منو مرتفعة 
على املدى الطويل، واألهم من 
ذلك ان يكون النمو مس����تداما 
ومبنيا على اسس سليمة ومتينة 

لآلالف من خريجينا.
وأردف يقول بإمكان املصارف 
العربية، نظرا للسيولة الكبيرة 
التي تتمتع بها، ان تلعب دورا 
مهما جلهة دعم ومتويل مشاريع 
القط����اع اخلاص واالس����تثمار 
العرب����ي البين����ي، ف����ي جميع 
املجاالت، سواء في مشاريع البنى 
التحتية او املشاريع االقتصادية 

بي��روت � رويترز: قال حاك��م مصرف لبن��ان املركزي رياض 
س��امة ان االقتصاد اللبناني يش��هد منوا فعليا بنسبة 7% وارتفاعا 

في الودائع بنسبة 20% على أساس سنوي.
وجاءت تصريحات سامة خال كلمة ألقاها في مؤمتر االستثمار 
العربي في ظل نظام اقتصادي عاملي مستجد، الذي افتتح في بيروت 

امس برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري.
وقال سامة »ان تراجع الفوائد على االصدارات احلكومية بالليرة 
اللبناني��ة او بالدوالر األميركي هو خير دليل على ثقة املتعاملني مع 
االسواق املالية اللبنانية مبستقبل افضل للوضع االئتماني ككل في 

بلدنا لبنان«.
وأضاف »هذه الثقة نلمسها من خال ارتفاع الودائع بنسبة %20 
على اس��اس س��نوي ومن تراجع الدوالر ال��ى 66% مقابل 73% ومن 
فائض في ميزان املدفوعات قدره 6 مليارات دوالر حتى آخر اكتوبر 
املاضي، وهذا رقم قياس��ي ومن ارتفاع في حتويات املغتربني التي 
بلغ��ت وفقا للبنك الدولي 7 مليارات دوالر للعام 2009 ومن اقتصاد 

بنمو فعلي بنسبة 7 % وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي«.
وخلصت زيارة قام بها مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى لبنان 
في س��بتمبر الى أن الناجت احمللي االجمالي احلقيقي قد ينمو بنحو 

7% في 2009 أي أعلى من مستوى 4% املقدر من قبل.
وتف��ادى االقتصاد اللبناني بدرجة كبي��رة تداعيات األزمة املالية 
والتباطؤ االقتصادي العاملي. واستفاد البلد من أجواء أكثر استقرارا 
ترجمت في وقت س��ابق هذا الشهر بتش��كيل حكومة وحدة وطنية 
تضم كل الفرقاء املتنافسني. وتدفقت على لبنان حتويات املغتربني 
على مدى العام املاضي، وش��جع ارتفاع س��عر الفائ��دة على الليرة 
اللبنانية واالس��تقرار النس��بي الذي تتمتع به الباد املودعني على 

حتويل أموالهم إلى العملة احمللية.
وحث س��امة املصارف »على التسليف بالليرة اللبنانية والطرح 
على املجل��س املركزي امكانية متديد آجال االس��تفادة من احلوافز 
املوضوعة لهذا الغرض من يونيو 2010 الى يونيو 2011 او تاريخ آخر 

يعتمده املجلس املركزي«.

كم��ا دعا الى »متديد االجال لش��هادات االيداع املصدرة من قبل 
مصرف لبنان بالليرة اللبنانية واطاق شهادات إيداع لسبع او عشر 

سنوات عند احلاجة اليها بهدف ضبط السيولة«.
وأوضح حاكم مصرف لبنان ان ضبط السيولة أدى الى »احملافظة 

على نسبة تضخم تقارب 3% في العام 2009«.
وق��ال »اننا في ظل املخاطر التضخمية املتوقعة واحتمال ارتفاع 
أسعار االصول والذهب ان االولوية للبنان متكن في مكافحة العجز 
في املوازنة لتحرير موارد اضافية للتنمية وليس في تخفيض الدين 
العام القائم الذي تراجع حجمه نس��بة ال��ى حجم االقتصاد والكتلة 
النقدية والذي ستتراجع قيمته الفعلية بسبب التضخم العاملي اآلتي 
وتتراجع مخاطره نتيجة التحس��ن املتوق��ع لقيمة موجودات الدولة 
والبنك املركزي«، عبء الدين العام بلبنان الذي يبلغ حوالي 50 مليار 
دوالر هو أحد أضخم أعباء الديون في العالم حيث يسجل نحو %162 
من الن��اجت احمللي اإلجمالي وجنم معظمه ع��ن عمليات إعادة أعمار 

الباد عقب انتهاء احلرب األهلية.

حاكم مصرف لبنان: االقتصاد يشهد نموًا فعليًا بنسبة %7


