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 24449 العدد - 78 السنة - 2011 تموز 16 السبت

القصار رّحب بالتجديد لسالمة:  
 وجوده سيوفّر شبكة أمان مالية 

رحب رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بتجديد مجلس الوزراء لحاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، واعتبر أن الهيئات "تقّدر هذا القرار الذي سيؤدي إلى تحصين القطاع المالي 
اللبناني، في ظل األوضاع السياسية الراهنة وخصوصاً أن المنطقة العربية ال تزال تشهد أوضاعاً 
غير مستقرة". ولفت الى "أن الحاكم يحظى بثقة كل القوى واألطراف السياسيين وأن اسمه أصبح 

 مرادفاً لالستقرارين المالي والنقدي في لبنان".

 
وقال "إن سياسة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي والمصرف المركزي، التي طورها  سالمة 

وعّززها، أصبحت نموذجاً للمصارف المركزية في العالم، للمحافظة على االستقرارين المالي والنقدي 
وسالمة القطاع المصرفي". واشار إلى "أن السياسة الرشيدة التي انتهجها الحاكم والقوانين الرقابية 

الصارمة التي وضعها، أدت إلى تحصين االستقرار النقدي والمالي اللبناني، وخصوصاً خالل االزمة 
المالية التي عصفت باقتصادات العالم. كذلك يشهد له، الدور الذي أداه، في مسألة البنك اللبناني 

الكندي، إذ أجرى اتصاالت بسرعة قياسية مع السلطات النقدية االميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، 
 وتمكن من معالجة المشكلة والحفاظ على سالمة المصارف".

 
وختم القصار "إن اختيار سالمة مرة جديدة لقيادة حاكمية المركزي سيترك اصداء إيجابية لدى دوائر 
القرار الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني بعد تأليف الحكومة الجديدة وسيساهم ذلك 

في توفير شبكة أمان مالية تعيد الثقة باالقتصاد الوطني وتعّزز االستقرار االجتماعي في ظروف 
 صعبة تمر في الوطن".
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  القصّار: التجديد لسالمة سيترك
 القرار أصداء إيجابية لدى دوائر

 
عدنان القصّار أن تجديد مجلس الوزراء لحاكم مصرف لبنان رياض  رأى رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق

 إيجابية، لدى دوائر القرار الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني، بعد سالمة «سيترك أصداء
اللبناني، وتعزز  تشكيل الحكومة الجديدة، وسيساهم ذلك في توفير شبكة أمان مالية تعيد الثقة باالقتصاد

 «االستقرار االجتماعي في ظروف صعبة يمر بها لبنان
.  

القطاع المالي  القصّار أن الهيئات االقتصادية تقدر قرار التجديد للحاكم، «الذي سوف يؤدي إلى تحصين وأوضح
ال تزال تشهد أوضاعا غير  اللبناني، في ظل األوضاع السياسية الراهنة، خصوصا أن المنطقة العربية

السياسية كافة، وان اسمه أصبح مرادفا  مستقرة»، الفتاً إلى «أن سالمة يحظى بثقة القوى واألطراف
 «لالستقرار المالي والنقدي في لبنان

. 
سالمة،  إن سياسة التعاون والتنسيق، بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان، التي طورها وعززها» :وقال



والنقدي وسالمة القطاع  أصبحت نموذجاً للمصارف المركزية في العالم، للمحافظة على االستقرارين المالي
الحاكم سالمة، والقوانين الرقابية الصارمة  المصرفي»، مشيراً إلى «أن السياسة الرشيدة، التي انتهجها

النقدي والمالي اللبناني، خصوصاً خالل األزمة المالية، التي عصفت  التي وضعها، أدت إلى تحصين االستقرار
 كذلك يشهد له، الدور الذي لعبه، في قضية «البنك اللبناني الكندي»، حيث أجرى .باقتصادات العالم

وتمكن من معالجة  االتصاالت بسرعة قياسية مع السلطات النقدية األميركية، والسلطات النقدية الفرنسية،
 .«المشكلة، والحفاظ على سالمه المصارف في لبنان
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القصار يرحب بالتجديد لرياض سالمة:  
 وجوده في الحاكمية يوفر شبكة أمان مالية

  - 4057 - العدد 2011 تموز 16المستقبل - السبت 
 

رحب رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، بتجديد مجلس الوزراء، لحاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، واعتبر "أن الهيئات االقتصادية، تقدر هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى تحصين 

القطاع المالي اللبناني، في ظل األوضاع السياسية الراهنة وخصوصًا أن المنطقة العربية ال تزال تشهد 
أوضاعًا غير مستقرة".  

وأشار القصار الى "أن الحاكم رياض سالمة يحظى بثقة كافة القوى واألطراف السياسية وأن اسمه أصبح 
مرادفًا لالستقرار المالي والنقدي في لبنان". 

وقال "إن سياسة التعاون والتنسيق، بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان، التي طورها وعززها الحاكم 
رياض سالمة، أصبحت نموذجًا للمصارف المركزية في العالم، للمحافظة على االستقرارين المالي والنقدي 

وسالمة القطاع المصرفي". 
ولفت القصار إلى "أن السياسة الرشيدة، التي انتهجها الحاكم سالمة، والقوانين الرقابية الصارمة التي 
وضعها، أدت إلى تحصين االستقرار النقدي والمالي اللبناني، وخصوصًا خالل األزمة المالية، التي 

عصفت باقتصادات العالم. كذلك ُيشهد للحاكم رياض سالمة، الدور الذي لعبه، في قضية البنك اللبناني 
الكندي حيث أجرى االتصاالت بسرعة قياسية مع السلطات النقدية األميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، 

وتمكن من معالجة المشكلة والحفاظ على سالمه المصارف في لبنان". 
وختم القصار: "إن اختيار سالمة، مرة جديدة لقيادة حاكمية مصرف لبنان، سيترك اصداء إيجابية، لدى 
دوائر القرار الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وسيساهم 

ذلك في توفير شبكة أمان مالية تعيد الثقة باالقتصاد اللبناني وتعزز االستقرار االجتماعي في ظروف 
 صعبة يمر بها لبنان".
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ÉCONOMIE 
BANQUES 

 
 

Les organismes économiques se 
félicitent du renouvellement du 
mandat de Salamé 
samedi, juillet 16, 2011 
 



 
Le président des organismes économiques, l’ancien ministre Adnane Kassar, a rappellé hier les 
diverses réalisations du gouverneur de la BDL. 
 
 
 
Le président des organismes économiques, Adnane Kassar, s’est félicité hier 
du renouvellement du mandat du gouverneur de la Banque du Liban (BDL), 
Riad Salamé, soulignant que la décision prise par le nouveau cabinet, lors de 
sa première réunion jeudi, « va permettre de consolider le secteur financier 
libanais et de le prémunir contre certains risques, dans le contexte politique 
actuel » sur les plans local et régional. « Le gouverneur de la Banque 
centrale bénéficie de la confiance de l’ensemble des parties politiques dans 
le pays (...) et son nom est désormais devenu synonyme de stabilité 
financière et monétaire », a ajouté M. Kassar. « La politique adoptée par le 
gouverneur de la BDL au cours des dernières années et les mécanismes de 
contrôle mis en place ont permis d’éviter au Liban les répercussions de la 
crise financière internationale (...) », a-t-il poursuivi, rappelant en outre le 
rôle joué par Riad Salamé dans l’épisode de la Lebanese Canadian Bank. 
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  هـ1432 شعبان 15 الموافق 2011 16السبت, تموز 
 

 القصار: وجود سالمة يساهم في توفير شبكة أمان مالية
رّحب رئيس الهيئات اإلقتصادية الوزير السابق عدنان القصار بتجديد مجلس الوزراء لحاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة، الفتاًً◌ إلى أن <الهيئات االقتصادية تقّدر هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى 
تحصين القطاع المالي اللبناني في ظل االوضاع السياسية الراهنة، وخصوصاً ان المنطقة العربية 
ال تزال تشهد أوضاعاً غير مستقرة>· وأكد أن <الحاكم رياض سالمة يحظى بثقة القوى واألطراف 

السياسية كافة، وأن اسمه أصبح مرادفاً لإلستقرار المالي والنقدي في لبنان·  

وقال: إن سياسة التعاون والتنسيق بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان التي طوّرها وعززها 
الحاكم رياض سالمة، أصبحت نموذجاً للمصارف المركزية في العالم للمحافظة على اإلستقرارين 

المالي والنقدي وسالمة القطاع المصرفي· كما أن السياسة الرشيدة التي انتهجها الحاكم 
سالمة والقوانين الرقابية الصارمة التي وضعها، أدّت إلى تحصين اإلستقرار النقدي والمالي 

اللبناني، خصوصاً خالل األزمة المالية التي عصفت باقتصادات العالم كذلك يشهد للحاكم رياض 
سالمة الدور الذي لعبه في قضية البنك اللبناني - الكندي حيث أجرى اإلتصاالت بسرعة قياسية 

مع السلطات النقدية األميركية والسلطات النقدية الفرنسية، وتمكّن من معالجة المشكلة 
 والحفاظ على سالمه المصارف في لبنان· 

وختم القصار: إن اختيار سالمة مرة جديدة لقيادة حاكمية مصرف لبنان، سيترك أصداء إيجابية لدى 
دوائر القرار الدولي التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
وسيساهم ذلك في توفير شبكة أمان مالية تعيـد الثقة في االقتصاد اللبناني وتعزز االستقرار 

االجتماعي في ظروف صعبة يمر بها لبنان·  

 



 
Back to Top 

 

  

 

    
 القصار رّحب بالتجديد 

 لحاكم مصرف لبنان
رحب رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، بتجديد مجلس الوزراء، لحاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، واعتبر أن الهيئات االقتصادية، تقدر هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى تحصين القطاع المالي اللبناني، 
في ظل االوضاع السياسية الراهنة وخصوصا ان المنطقة العربية ال تزال تشهد أوضاعا غير مستقرة. الفتا الى 

ان الحاكم رياض سالمة يحظى بثقة كافة القوى واألطراف السياسية وان اسمه اصبح مرادفا لالستقرار 
 المالي والنقدي في لبنان.

 
وقال: إن سياسة التعاون والتنسيق، بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان، التي طورها وعززها الحاكم رياض 

سالمة، أصبحت نموذجا للمصارف المركزية في العالم، للمحافظة على االستقرارين المالي والنقدي وسالمة 
 القطاع المصرفي. 

ولفت القصار إلى أن السياسة الرشيدة، التي انتهجها الحاكم سالمة، والقوانين الرقابية الصارمة التي 
وضعها، ادت إلى تحصين االستقرار النقدي والمالي اللبناني، وخصوصا خالل االزمة المالية، التي عصفت 

باقتصادات العالم. كذلك يشهد للحاكم رياض سالمة، الدور الذي لعبه، في قضية البنك اللبناني الكندي حيث 
اجرى االتصاالت بسرعة قياسية مع السلطات النقدية االميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، وتمكن من 

 معالجة المشكلة والحفاظ على سالمه المصارف في لبنان. 
وختم القصار: إن اختيار سالمة، مرة جديدة لقيادة حاكمية مصرف لبنان، سيترك اصداء إيجابية، لدى دوائر 

القرار الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وسيساهم ذلك 
في توفير شبكة امان مالية تعيد الثقة باالقتصاد اللبناني وتعزز االستقرار االجتماعي في ظروف صعبة يمر بها 

 لبنان.
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رحب رئيس الهيئات االقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، 

بتجديد مجلس الوزراء، لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
معتبرا ان الهيئات االقتصادية، تقدر هذا القرار الذي سوف 

يؤدي الى تحصين القطاع المالي اللبناني، في ظل االوضاع 
السياسية الراهنة، خصوصا ان المنطقة العربية ال تزال تشهد 

أوضاعاً غير مستقرة. واعتبر ان الحاكم يحظى بثقة القوى 
واالطراف السياسية كافة، وان اسمه اصبح مرادفاً لالستقرار 

المالي والنقدي في لبنان.  
وقال «ان سياسة التعاون والتنسيق، بين القطاع المصرفي 
ومصرف لبنان، التي طوّرها وعززها الحاكم، أصبحت نموذجاً 
للمصارف المركزية في العالم، للمحافظة على االستقرارين 

المالي والنقدي وسالمة القطاع المصرفي».  
ولفت القصار الى ان السياسة الرشيدة، التي انتهجها 

سالمة، والقوانين الرقابية الصارمة التي وضعها، ادت الى 
تحصين االستقرار النقدي والمالي اللبناني، وخاصة خالل 

االزمة المالية، التي عصفت باقتصادات العالم. كذلك يشهد 
للحاكم رياض سالمة، الدور الذي لعبه، في قضية البنك 

اللبناني الكندي حيث اجرى االتصاالت بسرعة قياسية مع 
السلطات النقدية االميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، 

وتمكن من معالجة المشكلة والحفاظ على سالمة المصارف 
في لبنان».  

وختم القصار قائال: «ان اختيار سالمة، مرة جديدة لقيادة 



حاكمية مصرف لبنان، سيترك اصداء ايجابية، لدى دوائر القرار 
الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع المالي اللبناني، بعد 

تشكيل الحكومة الجديدة وسيساهم ذلك في توفير شبكة 
أمان مالية تعيد الثقة باالقتصاد اللبناني وتعزز االستقرار 

 االجتماعي في ظروف صعبة يمر بها لبنان».
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 القصار رحب بالتجديد للحاكم سالمة: وجوده سيوفر للبنان شبكة أمان مالية

 ص 01:57:00 23/04/2009

رحب رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، بتجديد مجلس 
الوزراء، لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، واعتبر «أن الهيئات االقتصادية، 

تقدر هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى تحصين القطاع المالي اللبناني، في ظل 
االوضاع السياسية الراهنة وخصوصا ان المنطقة العربية ال تزال تشهد أوضاعا 

غير مستقرة». الفتا الى «ان الحاكم رياض سالمة يحظى بثقة كافة القوى 
واألطراف السياسية وان اسمه اصبح مرادفا لالستقرار المالي والنقدي في 

 لبنان».
وقال: «إن سياسة التعاون والتنسيق، بين القطاع المصرفي ومصرف لبنان، التي 
طورها وعززها الحاكم رياض سالمة، أصبحت نموذجا للمصارف المركزية في 

العالم، للمحافظة على االستقرارين المالي والنقدي وسالمة القطاع المصرفي». 
ولفت القصار إلى «أن السياسة الرشيدة، التي انتهجها الحاكم سالمة، 

والقوانين الرقابية الصارمة التي وضعها، ادت إلى تحصين االستقرار النقدي 
والمالي اللبناني، وخصوصا خالل االزمة المالية، التي عصفت باقتصادات 
العالم. كذلك يشهد للحاكم رياض سالمة، الدور الذي لعبه، في قضية البنك 
اللبناني الكندي حيث اجرى االتصاالت بسرعة قياسية مع السلطات النقدية 

االميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، وتمكن من معالجة المشكلة والحفاظ 
على سالمه المصارف في لبنان». 

وختم القصار: «إن اختيار سالمة، مرة جديدة لقيادة حاكمية مصرف لبنان، 
سيترك اصداء إيجابية، لدى دوائر القرار الدولي، التي تراقب عن كثب الوضع 
المالي اللبناني، بعد تشكيل الحكومة الجديدة وسيساهم ذلك في توفير شبكة امان 

مالية تعيد الثقة باالقتصاد اللبناني وتعزز االستقرار االجتماعي في ظروف صعبة 
يمر بها لبنان». 
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 القصّار يرّحب بالتجديد لـ سالمة

   2011 تموز 16السبت 
رّحب رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق عدنان القصّار، بتجديد مجلس الوزراء لحاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة، معتبرا في بيان أن الهيئات االقتصادية، تقّدر هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى 
تحصين القطاع المالي اللبناني، في ظل األوضاع السياسية الراهنة، وخصوصا أن المنطقة العربية 

ال تزال تشهد أوضاعا غير مستقرة.  
 

ولفت القصّار إلى أّن السياسة الرشيدة، التي انتهجها الحاكم سالمة، والقوانين الرقابية الصارمة 
التي وضعها، أدّت إلى تحصين االستقرار النقدي والمالي اللبناني، وخصوصا خالل األزمة المالية 

التي عصفت باقتصادات العالم.  
 

كذلك يشهد للحاكم رياض سالمة، الدور الذي أدّاه، في قضية البنك اللبناني الكندي، حيث أجرى 
االتصاالت بسرعة قياسية مع السلطات النقدية األميركية، والسلطات النقدية الفرنسية، وتمكّن 

من معالجة المشكلة والحفاظ على سالمه المصارف في لبنان". 
 

وختم: "إّن اختيار سالمة مرة جديدة لقيادة حاكمية مصرف لبنان، سيترك أصداء إيجابية لدى دوائر 
القرار الدولي، التي تراقب الوضع المالي اللبناني عن كثب، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
وسيساهم ذلك في توفير شبكة أمان مالية تعيد الثقة باالقتصاد اللبناني وتعزّز االستقرار 



االجتماعي في ظروف صعبة يمرّ بها لبنان". 
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on األخبار) Uhttp://www.al-akhbar.comU( 
Uالصفحة الرئيسيةU باختصار < 

 

باختصار 
 القّصار رّحب بالتجديد لسالمة◄

في بيان أصدره أمس، أعلن رئيس الهيئات االقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار، أن تجديد مجلس 
الوزراء لحاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، هو أمر تقّدره الهيئات، ألنه سيؤدي إلى تحصين القطاع 

المالي اللبناني في ظل األوضاع السياسية الراهنة، وخصوصاً أن المنطقة العربية ال تزال تشهد أوضاعاً 
غير مستقرة. 

] 1[ ]1[ 
 ۲۰۱۱ تموز ۱٦ السبت ۱٤٦۳العدد 

اقتصاد  

• U ۱٤٦۳العددU 
• UاقتصادU 

 
  U ،۲۰۱۰المشاع اإلبداعيU متوفرة تحت رخصة U«األخبار»Uمقاالت 

(يتوجب نسب المقال الى «األخبار»  -  يحظر استخدام العمل ألية غايات تجارية  -  يُحظر القيام بأي تعديل، 
 تحوير أو تغيير في النص) 

  Uانقر هناUلمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع اإلبداعي، 
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