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ّ
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 األمين العام

 إتحاد المصارف العربية 

 يــــف

 حفل إفتتاح

 2022قتصادي منتدى بيروت الإ

 " التجارب العربية في اإلصالح االقتصادي وصـوالً الى اتفاق مع 

 صندوق النقد الدولي"
 

 2022نوفمبر/تشرين الثاني  24

 الجمهورية اللبنانية –فندق فينيسيا     بيروت 

 

 

 

 نجيب ميقاتي  األستاذدولة رئيس مجلس الوزراء، 
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  اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس الدكتور جوزف طربيهسعادة 

 معالي الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس لجنة اإلستثمار في إتحاد

 ،المصارف العربية

 ،معالي االستاذ محمد شقير، رئيس الهيئات االقتصادية في لبنان

 ،السادة أعضاء مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

                 من مختلف الدول العربية المشاركة اصحاب المعالي والسعادة

 كّل بإسمه ومقامه،

 ،،،الحضور الكريمأيها 

يُسعدني أن أرّحب بكم اليوم في بيروت، المدينة التي إشتاقت لتنير 

أضوائها، وتفرح بضيوفها، وتفتح قلبها من جديد إلى األشقاء العرب، 

 وتستعيد منبرها التاريخي، لمناقشة قضايانا العربية، وما أكثرها.
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الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس  أرفع كاملكما يُسعدني أن 

 المؤتمرراء السيد نجيب ميقاتي على رعايته وحضوره ألعمال هذا الوز

على الرغم من إنشغاالته الكثيرة في هذه الفترة، ونعرب عن خالص 

، الذين شّرفونا اليوم الدول العربيةشكرنا وتقديرنا لضيوفنا األعزاء من 

بحضورهم الذي بلسم قسوة الغياب، وزّودنا بجرعة من الثقة بأّن لبنان 

 قلب كل مواطن عربي مهما إشتدّت عليه الصعاب.في 

 

 ،،،أيها الحضور الكريم

: 2022لفتني ما قاله صاحب السمو، أمير دولة قطر في إفتتاح مونديال 

ً لصالح ما يجمعهم، فأهالً » ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبا

: ألقول ، وأقتبس من هذا القول الرائع«وسهالً بالعالم في دوحة الجميع

، فأهالً يفِرقّهم جانباً لصالح ما يجمعهم ما أجمل أن يضع اللبنانيون ما»

 .«في بيروت وسهالً بكم في مؤتمر إتحاد المصارف العربية
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لقد أصّر اتحاد المصارف العربية على عقد هذا المؤتمر، في مكانه 

وانها  كد بأن بيروت ال تزال مدينة محببة لدى اإلخوة العرب،ؤوزمانه، لن

نابضة بالحياة دائماً وابداً. وإذا عانت من كبوة، فإنها تنهض من جديد، 

 بأفضل مما كانت عليه. هذا ما أثبته لنا التاريخ، وهذا ما نؤكده اليوم.

 

ثالثة أعوام، واللبنانيون يعانون من ثالثية كورونا واألزمة االقتصادية 

 ملموسة.واألزمة المالية في ظّل غياب أية إصالحات 

 

حشد الدعم، أيّها الحضور الكريم، إلى من هذا اللقاء الكبير،  فُ إننا نهدِ 

بال  قُ رات العربية واللبنانية، لمناقشة أهم هاجس يقلِ بوالطاقات، والخِ 

االقتصادية  اإلصالحية، طاللبنانيين وبعض الدول العربية، أال وهو الخط

ار المفاوضات مع صندوق والمالية والمصرفية، والبدائل المتوفرة، ومس

النقد الدولي، وما هو مطلوب من صانعي القرار في لبنان في هذا 

 الخصوص. 
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 ،،أيّها الحضور الكريم،

والحلول للخروج من نفق االزمة االقتصادية ممكن تعافي االقتصاد  إنّ 

في سياق أعمال المؤتمر عليكم  نعرضوممكنة. وسوف متوفرة والمالية 

ية، لكيفية ومنطقوعملية على أسس علمية  المصارف العربيةرؤية اتحاد 

والحفاظ على أموال المودعين، فال نهوض للبنان  الخروج من هذا المأزق

 وإقتصاده من دون قطاعه المصرفي.

 

العرب في بلدكم الثاني،  باإلخوةأجدد ترحيبي بكم جميعاً وأهالً وسهالً 

 وف الى جانبه، كما كنتم دائماً،الوقكم، ويأمل منكم يلالبنان، الذي إشتاق 

بهذه النخبة السياسية، واالقتصادية، والمالية، والمصرفية، من نرّحب و

رف لبنان ومن الدول العربية الشقيقة، الذين لبّوا دعوة اتحاد المصا

ً الى أن يحقق العربية لحضور مؤتمره المصرفي ، الذي نتطلع جميعا

 أهدافه المرجوة. 
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ً فيلمونعرض لمقامكم الكريم إفتتاح أعمال المؤتمر رسمياً  نُ علِ أُ  ً وثائقي ا  ا

 أعمال المؤتمر. الكلمات الرئيسية إلفتتاحعن مدينة بيروت، يليه 

 

  وشكراً إلصغائكم،،،


