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 اقتصاد 

 12312 العدد 18/10/2012 تاريخ العدد

 
 

 :القصار ينتقل من اليابان إلى باريس
  للعب دورها المحلي السياحة في لبنان تعود

رئيس مجلس إدارة «فرنسبنك» عدنان القصار، إلى  ،«وصل رئيس «االتحاد العام للغرف العربية
الحوار المصرفي الفرنسي العربي الثاني الذي ينظمه  باريس للمشاركة في افتتاح منتدى

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وبالتعاون مع «اتحاد المصارف  «اتحاد المصارف العربية» برعاية
 .«التجارة العربية الفرنسية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب الفرنسية» و«غرفة

انتقل إلى باريس قادماً من طوكيو بعد مشاركته ضمن الوفد الرسمي اللبناني  وكان القصّار قد
 اجتماعات «صندوق النقد الدولي» حيث ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ممثالً لبنان في

 .«الدورة السابعة والستين لمجلس محافظي «البنك وصندوق النقد الدوليين
القصّار اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في فعاليات الدورة  وقد عقد

 ممثلي المصارف الكبرى المشاركة ومؤسسات المال العالمية حيث تم التطرق خالل هذه ومع
يعاني  االجتماعات إلى الوضع االقتصادي اللبناني والتحديات التي تواجهه في ظل الركود الذي

السياسة النقدية التي  منه بفعل األوضاع اإلقليمية وتأثيرها المباشر عليه، كما تم التطرق إلى
اللبناني من مواجهة ما  أرسى معالمها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة والتي مكنت االقتصاد

 .«يتعرض له حالياً من تداعيات «الربيع العربي
القصّار مع المسؤولين الماليين والمصرفيين اليابانيين الذين بحث معهم موضوع  كما اجتمع

 العربي الياباني الذي سيعقد قريباً في اليابان، وحثهم على تشجيع السياح اليابانيين الملتقى
إلى لعب  على زيارة لبنان الذي يتمتع بمزايا كثيرة في هذا القطاع، ال سيما ان السياحة عادت

 .دورها المحلي في هذا االطار
عقدها المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمهم حاكم  واعتبر القصّار ان هذه االجتماعات التي

النقد الدولي» كريستين الغارد ورئيس «البنك  مصرف لبنان، خصوصاً مع مديرة «صندوق
وضرورية من أجل إبقاء لبنان في صورة العالم المالي  الدولي» جين يونغ كيم، لها أهمية قصوى

صندوق النقد الدولي التي تلعب دورها هاماً في هذا  والمصرفي وعلى التفاعل مع مؤسسة
  .المجال
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القصار يشارك في منتدى الحوار المصرفي الفرنسي ـ العربي في 
 باريس 

  -4493 - العدد 2012 تشرين األول 18المستقبل - الخميس 
 
 
وصل رئيس االتحاد العام للغرف العربية رئيس مجلس ادارة فرنسبنك عدنان القصار إلى باريس للمشاركة 
في افتتاح منتدى الحوار المصرفي الفرنسي ـ العربي الثاني الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، برعاية 

الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وبالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية وغرفة التجارة العربية ـ الفرنسية 
 واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

وكان القصار انتقل إلى باريس آتيا من طوكيو بعد مشاركته ضمن الوفد الرسمي اللبناني في اجتماعات 
صندوق النقد حيث ترأس حاكم مصرف لبنان رياض سالمه ممثال لبنان الدورة السابعة والستين لمجلس 

 محافظي البنك وصندوق النقد الدوليين.
وعقد القصار اجتماعات مع كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في فعاليات الدورة ومع ممثلي 

المصارف الكبرى المشاركة ومؤسسات المال العالمية، حيث تم التطرق خالل هذه االجتماعات إلى 
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الوضع االقتصادي اللبناني والتحديات التي تواجهه في ظل الركود الذي يعاني منه بفعل األوضاع 
اإلقليمية وتأثيرها المباشر عليه. كما تم التطرق إلى السياسة النقدية التي أرسى معالمها حاكم مصرف 

لبنان رياض سالمه والتي مكنت االقتصاد اللبناني من مواجهة ما يتعرض له حاليا من تداعيات "الربيع 
 العربي".

كذلك اجتمع القصار مع المسؤولين الماليين والمصرفيين اليابانيين وبحث معهم موضوع الملتقى العربي ـ 
الياباني الذي سيعقد قريبا في اليابان. كما حضهم على تشجيع السياح اليابانيين على زيارة لبنان الذي 
 يتمتع بمزايا كثيرة في هذا القطاع، ال سيما وان السياحة عادت إلى لعب دورها المحلي في هذا االطار.

واعتبر القصار ان "هذه االجتماعات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان 
خصوصا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد ورئيس البنك الدولي جين يونغ كيم، لها اهمية 

قصوى وضرورية من اجل ابقاء لبنان في صورة العالم المالي والمصرفي وعلى التفاعل مع مؤسسة 
 صندوق النقد الدولي التي تلعب دورها مهما في هذا المجال"
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 ÉCONOMIE 
LIBAN - RENCONTRE 

Kassar participe au forum bancaire 
franco-arabe à Paris 
jeudi, octobre 18, 2012 
 
Le président de l’Union générale des Chambres de commerce arabes, 
l’ancien ministre Adnane Kassar, est arrivé hier à Paris pour participer à 
l’ouverture du second forum du dialogue bancaire franco-arabe. Cet 
événement est organisé par l’Union des banques arabes en coopération avec 
l’Union des banques françaises et la Chambre de commerce arabo-française, 
ainsi que l’Union internationale des banquiers arabes. Il accueille cette année 
plus de 500 banquiers venus des quatre coins du monde. 
M. Kassar s’est entretenu avec plusieurs grands responsables financiers et 
bancaires des délégations présentes au forum et des grandes firmes 
internationales. 
Il leur a fait part de la situation économique au Liban et des défis auxquels 
le pays fait face en ces temps de crise et d’instabilité régionale. Il a 
également été question de la politique monétaire du gouverneur de la 
Banque du Liban, Riad Salamé, qui a permis au Liban d’affronter les 
conséquences négatives du printemps arabe.  
Par ailleurs, M. Kassar a rencontré la délégation japonaise avec laquelle il a 
préparé le forum arabo-japonais qui se tiendra prochainement au Japon. 
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 القصار من طوكيو إلى باريس للمشاركة 
 «في «المنتدى المصرفي الفرنسي – العربي

  هـ1433ذو القعدة و ذو الحجة 2 الموافق 2012 تشرين األول 18الخميس,
 

 
أكد رئيس االتحاد العام للغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار أن اجتماعات صندوق النقد 

الدولي  التي عقدها المسؤولون اللبنانيون وفي مقّدمهم حاكم مصرف لبنان، خصوصاً مع 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد ورئيس البنك الدولي جين يونغ كيم، لها اهمية 

قصوى وضرورية من اجل إبقاء لبنان في صورة العالم المالي والمصرفي وعلى التفاعل مع 
مؤسسة صندوق النقد الدولي التي تلعب دوراً هاماً في هذا المجال». 

وكان القصار قد حضر اجتماعات الصندوق في طوكيو ثم توجه إلى باريس للمشاركة في 
افتتاح «منتدى الحوار المصرفي الفرنسي– العربي الثاني» الذي ينظمه اتحاد المصارف 

العربية برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وبالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية وغرفة 
التجارة العربية– الفرنسية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب. 

وعقد القصار اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في فعاليات الدورة ومع 
ممثلي المصارف الكبرى المشاركة ومؤسسات المال العالمية، حيث تم التطرق خالل هذه 

االجتماعات إلى الوضع االقتصادي اللبناني والتحديات التي تواجهه في ظل الركود الذي 
يعاني منه بفعل األوضاع اإلقليمية وتأثيرها المباشر عليه، كما تم التطرق إلى السياسة 

النقدية التي أرسى معالمها حاكم مصرف لبنان رياض سالمه والتي مكّنت االقتصاد اللبناني 
من مواجهة ما يتعرّض له حالياً من تداعيات «الربيع العربي». 

كما اجتمع مع المسؤولين الماليين والمصرفيين اليابانيين، وبحث معهم في موضوع الملتقى 
العربي– الياباني الذي سيعقد قريباً في اليابان، كما حضّهم على تشجيع السياح اليابانيين 
على زيارة لبنان الذي يتمتع بمزايا كثيرة في هذا القطاع، ال سيما ان السياحة عادت إلى 

لعب دورها المحلي في هذا االطار. 
 مصرفي 500وشكر الحكومة اليابانية لرعايتها واستضافتها المؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 

من جميع أنحاء العالم، والخروج بنتائج تضع االقتصاد العالمي على السكة الصحيحة في ظل 
الظروف الحرجة التي يمر بها، خصوصاً في أوروبا والدور الذي يمكن ان تلعبه اليابان ودول آسيا 

كالصين واندونيسيا وغيرهما في مّد هذا االقتصاد بدفعات من االنعاش االقتصادي. يذكر أن 
بالنسبة الى الحوار المصرفي الفرنسي– العربي فقد هدف إلى معالجة التداعيات المترتبة 

على المتغيّرات اإلقليمية األخيرة في األسواق المالية. 
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  «العربي -القصار من طوكيو الى باريس للمشاركة في «منتدى الحوار المصرفي الفرنسي 
 

وصل رئيس االتحاد العام للغرف العربية، رئيس مجلس ادارة فرنسبنك الوزير السابق، عدنان القصار 
إلى باريس للمشاركة في افتتاح منتدى الحوار المصرفي الفرنسي ? العربي الثاني الذي ينظمه اتحاد 
المصارف العربية برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وبالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية 

وغرفة التجارة العربية ? الفرنسية واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب. 
 

وكان القّصار قد انتقل إلى باريس قادماً من طوكيو بعد مشاركته ضمن الوفد الرسمي اللبناني في 
اجتماعات صندوق النقد حيث رأس حاكم مصرف لبنان رياض سالمه ممثالً لبنان الدورة السابعة والستين 

لمجلس محافظي البنك ٍوصندوق النقد الدوليين. 
 

وقد عقد القّصار اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين الماليين والمصرفيين في فعاليات الدورة ومع ممثلي 
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المصارف الكبرى المشاركة ومؤسسات المال العالمية حيث تم التطرق خالل هذه االجتماعات إلى الوضع 
االقتصادي اللبناني والتحديات التي تواجهه في ظل الركود الذي يعاني منه بفعل األوضاع اإلقليمية 

وتأثيرها المباشر عليه، كما تم التطرق إلى السياسة النقدية التي أرسى معالمها حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمه والتي مكنت االقتصاد اللبناني من مواجهة ما يتعرض له حالياً من تداعيات «الربيع العربي». 

 
كما اجتمع القّصار مع المسؤولين الماليين والمصرفيين اليابانيين الذين بحث معهم موضوع الملتقى 

العربي? الياباني الذي سيعقد قريباً في اليابان، كما حثهم على تشجيع السياح اليابانيين على زيارة لبنان 
الذي يتمتع بمزايا كثيرة في هذا القطاع، السيما وان السياحة عادت إلى لعب دورها المحلي في هذا 

االطار. 
 

واعتبر القّصار ان هذه االجتماعات التي عقدها المسؤولون اللبنانيون وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان 
خصوصاً مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الغارد ورئيس البنك الدولي جين يونغ كيم ، لها اهمية 

قصوى وضرورية من اجل ابقاء لبنان في صورة العالم المالي والمصرفي وعلى التفاعل مع مؤسسة 
صندوق النقد الدولي التي تلعب دورها هاماً في هذا المجال. 

 
 مصرفي من 500وشكر القّصار الحكومة اليابانية لرعايتها واستضافتها للمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 

جميع أنحاء العالم والخروج بنتائج تضع االقتصاد العالمي على السكة الصحيحة في ظل الظروف الحرجة 
التي يمر بها خصوصاً في اوروبا والدور الذي يمكن ان تلعبه اليابان ودول اسيا كالصين واندونيسيا 
وغيرهما في مد هذا االقتصاد بدفعات من االنعاش االقتصادي. ويذكر أنه بالنسبة للحوار المصرفي 

الفرنسي? العربي فقد هدف إلى معالجة التداعيات المترتبة على المتغيرات اإلقليمية األخيرة في األسواق 
المالية. 
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