
 المجلس األعلى السوري اللبناني
 األمانة العامة

 1

 مؤتمر 
 التعاون المصرفي السوري اللبناني

 2003 آانون الثاني 25 : الزمان •

 دمشق ـ فندق الشيراتون: المكان •

 لجنة المصارف في مجلس رجال األعمال السوري اللبناني: تنظيم •
 وغرفتي التجارة والصناعة في دمشق بالمشارآة مع مصرف لبنان

 على السوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األ

 غسان الرفاعي. دوزیر االقتصاد والتجارة الخارجية في سوریا : رعایة •

 البرنامــج
 :االفتتـاح

 غسان الرفاعي. د آلمة وزیر االقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهوریة العربية السوریة •
 ریاض سالمة . أ آلمة حاآم مصرف لبنان  •
 عدنان القصار. أ ال السوري اللبنانيآلمة رئيس مجلس رجال األعم •
 غسان عياش . د آلمة رئيس لجنة المصارف في مجلس رجال األعمال السوري اللبناني •

 

 أشكال وإشكاليات التعاون المصرفي السوري اللبناني    :الجلسة األولى

 نعمان األزهري. درئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر  :رئيس الجلسة

 راتب الشالح. دئيس اتحاد غرف التجارة السوریة ر :المحاضرون
 سمير حنا. عضو مجلس إدارة، ومدیر عام بنك عودة أ

 سامر الدبس. رئيس غرفة صناعة دمشق أ
 

  مقاربة ماآرو اقتصادیة للتعاون المصرفي السوري اللبناني    :الجلسة الثانية

 فؤاد السيد.  دالخارجية في سوریةالمعاون السابق لوزیر االقتصاد والتجارة  :رئيس الجلسة

 عرفان العظمة. دالمستشار االقتصادي في مصرف سوریا المرآزي  :المحاضرون
 شادي آرم. درئيس مجلس إدارة ومدیر عام البنك اللبناني للتجارة 

 جو سروع. دالمستشار التنفيذي لرئيس مجلس اإلدارة ومدیر عام فرنسبنك لألعمال 
 

  مقاربة وتجارب إقليمية ودولية    :الجلسة الثالثة

 سامي حداد السيدمدیر منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقيا في المؤسسة الدولية للتمویل  :رئيس الجلسة

 السيد بيتر باندیلالمدیر عمليات البنك األوروبي لالستثمار في سوریة  :المحاضرون
 السيد أالن دو شاتو نائب مدیر الدراسات واألبحاث في البنك المرآزي الفرنسي

 السيد محمد یسر برنيةاالقتصادي في صندوق النقد الدولي 
 

 تعليق واستنتاجات   : الجلسة الرابعة

 محمد بشار آبارة .دحاآم مصرف سوریا المرآزي  :رئيس الجلسة



 المجلس األعلى السوري اللبناني
 األمانة العامة

 2

 مروان حمادة. أمعالي وزیر شؤون المهجرین في لبنان  :المحاضرون
 مكرم صادر.دبنان األمين العام لجمعية مصارف ل

 أحمد عثمان العائدي. درئيس مجموعة فنادق الشام 
 سمير مقدسي.  دمدیر معهد الدروس المالية والمصرفية في الجامعة األميرآية في بيروت

 الملخص

قيقين متجاورین               دین ش اليين في بل ين النظامين الم اح ب اق االنفت ع وآف أقيم المؤتمر بهدف تسليط األضواء على واق
ایر اون االقتصادي بينهم ویر التع ان بتط ر الصناعة  . غب و تحری وریة نح ة الس ة العربي م خطوات الجمهوری ودع

 .المصرفية وإنشاء المصارف الخاصة

ات   ة العالق ة تطویر وتنمي د لعملي و الراف وریا ه ان وس ين لبن اون المصرفي ب ى أن التع اح عل ات االفتت دت آلم أآ
ة التكامل           . لنظام المصرفي المشترك  االقتصادیة بينهما وإعادة تأسيس ا     ة لترجم وأن هذا التعاون هو القاعدة الالزم

اة     . االقتصادي بينهما انطالقا من الدور الهام والمتصاعد للمصارف في الحياة االقتصادیة     ان الحي ا أن دخول لبن آم
دین            دعوة إ    . المصرفية في سوریا في هذه المرحلة له انعكاسات ایجابية على البل ا ال ى          أم اون، فهي عودة إل ى التع ل

دي وال          د النظام النق ة              الجذور حيث ول أة واحدة، وآانت التجرب أ نش ان والدة واحدة، ونش مصرفي في سوریا ولبن
ة  ترآة ناجح د     . المش اح جدی ة ونج ة جدی أة لتجرب روف مهي اق     . واآلن الظ ى آف وح عل رفي مفت اون المص والتع

 .وإمكانيات آبيرة والظروف مهيأة لوصوله إلى حدود بعيدة وطموحة وربما خلق سوق مالية ومصرفية واحدة

ان للمصارف                   بدایة ود الماضية، حيث آ  أعمال المؤتمر آانت عن جذور التعاون المصرفي بين البلدین خالل العق
ة                 ى المصارف الحكومي اللبنانية دور في سوریا بعد تأميم المصارف الخاصة فيها، واعتماد القطاعات اإلنتاجية عل

ى مستوى            وتم التأآيد على ضرورة  متابعة التنسيق ع       . لتأمين النمو والتوسع   ة، وعل ى مستوى السياسات التجاری ل
السياسات الضریبية واالستثماریة، وعلى مستوى السياسات النقدیة واإلداریة والمالية والقطاعية والتكامل من أجل             

زه یجب أن یكون ضمن شعار                 . نمو أفضل وشراآة بناءة    دین وتعزی ين البل واإلشارة إلى أن التعاون االقتصادي ب
اش حول                . نافسالتكامل ال الت   ة النق آما تم اإلطالع على األفكار والتجارب الدولية واإلقليمية في هذا المجال ومتابع

ر تجارة السلع                       . المواضيع المطروحة  ا لتحری ى عنه ى ال غن اون المصرفي آخطوة أول ة التع فأبرز المؤتمر أهمي
ة إ             ر التجارة        والخدمات بين البلدین، وبدون هذا التعاون لن تخطو التجارة البيني ة تحری ن تحقق اتفاقي ام ول ى األم ل

ا المرجوة ا ونتائجه ة غایاته ذي . السوریة اللبناني ادل التجاري واإلطار ال الي والمصرفي شریان  التب فالنظام الم
 .یسهل حرآة التجارة وانتقال األموال والسلع

ون ب          ى المجتمع دول، أوص ض ال ارب بع ى تج تماع إل ر واالس ات النظ ادل وجه د تب ل   بع د التكام ة وتأآي ترجم
ارة      ة التج ة بمنطق رارات المتعلق اون االقتصادي، خاصة الق كال التع ق أش ل وتعمي ق تفعي ن طری الموضوعي ع
ة لالنخراط في                      اميل الخارجي ة والرس دخرات الوطني ز الم ام لتحفي الي الع اخ االقتصادي والم الحرة، وترسيخ المن

ادل الحر      االستثمار في آافة مجاالت اإلنتاج، إضافًة إ       ي تعترض التب لى ضرورة اإلسراع في حل آافة العقبات الت
ة المتوسطية                رى والشراآة االوربي شجع  . للسلع السوریة واللبنانية لمواجهة استحقاقات المنطقة العربية الحرة الكب

م  انون رق ام 28الق يع ا2001 لع ئة وتوس ى دخول السوق المصرفية السوریة الناش ة إل دة مصارف لبناني لسوق  ع
مما یستدعي الوقوف  . أمامها، مما أتاح تأسيس شرآات مصرفية بين القطاع الخاص السوري والمصارف اللبنانية       

ة                           ائج االیجابي ى استمرار النت ر الصناعة المصرفية في سوریا، والعمل عل بثقة واحترام آبيرین إلى خطوة تحری
و،           ام        المتوخاة من ذلك، من تحدیث االقتصاد، ورفع معدالت النم ى مصارف القطاع الع ة عل أثيرات اإلیجابي .  والت

ي تمكن المصارف                  وانين الت ى تحدیث وتطویر التشریعات والق ومن أجل تحقيق ذلك، فمن الضروري العمل عل
ة           ي القضایا التجاری يم متخصصة ف ات تحك ذلك ضرورة إنشاء هيئ ة، وآ اراة التطورات العالمي السوریة من مج

ي              والمصرفية، لتجاوز التعقي   دات القانونية بين البلدین، وتوفير ضمانات للمستثمرین، واإلسراع بحل النزاعات الت
دین          ين البل ابات وتحصينها لضمان            . قد ترافق العمل المصرفي أو التجاري ب دقيق الحس ة ت ى تطویر مهن إضافًة إل

دی            ين البل تفادة من التجارب       شفافية المعلومات، وضرورة الشروع بتنسيق السياستين المصرفية والنقدیة ب ن، واالس
 .المصرفية العربية والعالمية بما یخدم عملية التكامل وتشجيع االستثمار المشترك


