
 
 

 ات ــــتوصي

 2222منتدى بيروت االقتصادي 

 "التجـارب العربيـة يف اإلصـالح االقتصـادي
 اىل إتفـاق مع صنـدوق النقـد الدولـي" وصوالا 

 

 الجمهورية اللبنانية            –بيروت            فندق فينيسيا إنتركونتيننتال     2222 نوفمبر/تشرين الثاني 22 – 24
 

 

 عقد إتحاد المصارف العربية منتدى، نجيب ميقاتيالسيد  - دولة رئيس مجلس الوزراءوحضور تحت رعاية 

 ،بنانل بيروت –فندق فينيسيا في  نوفمبر/تشرين الثاني 22 – 22خالل الفترة  2222بيروت االقتصادي لعام 

 "ـيالدول النقـد صنـدوق مع إتفـاق الى وصوالا  االقتصـادي اإلصـالح في العربيـة التجـارب"  تحت عنوان:

شخصية اقتصادية ومالية  222 علىما يزيد  بمشاركةو، االتحاد الدولي للمصرفيين العرب مع بالتعاون

، وسفراء عرب وأجانب ،مركزية بنوك محافظوو ،وزراء مال وإقتصاد بينهمومصرفية لبنانية وعربية وأجنبية 

 .عربية ولبنانية ورؤساء بنوك ومؤسسات مالية

 

عاقب تإفتتح أمين عام إتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح فعاليات المنتدى، بكلمة ترحيبية، ومن ثم 

 على الكالم في الجلسة اإلفتتاحية كل من السادة:

 

 الكويت -رئيس لجنة اإلستثمار في إتحاد المصارف العربية  ،الشيخ محمد جراح الصباح -

 اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس  الدكتور جوزف طربيه، -

 رئيس الهيئات اإلقتصادية في لبنان معالي األستاذ محمد شقير، -

 نجيب ميقاتياألستاذ  ،مجلس الوزراء اللبنانيرئيس دولة  -

 

 وقد توزعت أعمال المنتدى على خمس جلسات عمل، تناولت ما يلي:

 



المصارف العربية التي تناولت رؤيته لإلصالحات اإلقتصادية والمالية والمصرفية  عرض ورقة إتحاد -

 والسياسات واإلجراءات المطلوبة للخروج من األزمة. والنقدية في لبنان

 االقتصادي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.عرض التجارب العربية في عملية اإلصالح  -

 .كضرورة إصالحية أم مقدمة ألزمة سياديةدور صندوق النقد الدولي اإلضاءة على  -

 إسترداد أموال المودعين في لبنان، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبنانيكيفية  -

 اآلثار اإلجتماعية واإلقتصادية لسياسات اإلصالح اإلقتصادي. -

 

  :التالية خرج المؤتمرون بالتوصيات يومينوبعد نقاشات إستمرت على مدى 

 

  الودائع تلك ، وعدم شطبفي المصارف اللبنانية على ثوابت حماية أموال المودعينأّكد المؤتمرون ،

 .إلستعادتهاوإعداد خطة متدرجة 

 

 وقيامها بتعزيز مالءتها المالية، اللبنانية توافق المؤتمرون على أهمية إستمرار عمل المصارف ،

 وإعادة هيكلتها ضمن خطة إصالحية شاملة.

 

 ن الحكومة اللبنانية، والمؤسسة عممثلين إنشاء لجنة متابعة يؤّسسها اإلتحاد تتضّمن خبراء عرب و

تعمل على جمع المقترحات والتجارب العربية في اإلصالح  ،العامة لتشجيع اإلستثمارات في لبنان

المصارف  التي تم عرضها في أعمال المؤتمر وضمها إلى الورقة اإلصالحية التي أعّدها إتحاد

 العربية، وصوالا إلى إعداد ورقة إصالحية شاملة تقّدم إلى الحكومة اللبنانية بصيغتها النهائية.

 

  العمل على وضع القوانين واإلجراءات التقنية إلصدار عملة إلكترونية“E-Lira” مما يحد من ،

 لى سعر الصرف.نسب التضّخم، وتقليل حجم الكتلة النقدية المتداولة، وما يؤثّر إيجابياا ع

 

 للبنان وتمنوا اإلستقبال،حسن و الضيافة كرم على، اللبنانية الدولة ببرقية شكر وتقدير إلى المؤتمرون توجه ثم

 اإلقتصادية القضايا متابعة في المميزة جهوده على العربية المصارف إتحاد شكروا كما .واإلزدهار اإلستقرار

 .العربية والمصرفية


