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  كلمة األستاذ الدكتور عمرو جالل العدوي
  رئيس جامعة بريوت العربية

  تأثري األزمة املالية العاملية"ملناسبة افتتاح مؤمتر 
  "على النشاط املايل واملصريف من منظور اقتصادي وقانوني

  ٧/٥/٢٠٠٩اخلميس 
  

  راعي احلفل دولة رئيس جملس الوزراء األستاذ فؤاد السنيورة
  السعادةأصحاب املعايل و
  سيدايت وساديت

  أيها احلفل الكرمي
  

يسعدين أن أرحب بكم يف رحاب جامعتكم لنلتقي حول مؤمتركم العلمي املنعقد حتت عنـوان  
  .تأثري األزمة املالية العاملية على النشاط املايل واملصريف من منظور اقتصادي وقانوين"
  

  أيها األصدقاء األعزاء،
ية اليت يشهدها العامل تنادت دول مبفكريها ومؤسسـاا االقتصـادية   على أثر األزمة املالية العامل

على االقتصـاد  واملالية إىل عقد االجتماعات لتقومي الوسائل املمكنة للتقليل من آثار هذه األزمة 
على البىن االقتصادية واملالية وحىت االجتماعية للدول وخططهـا املسـتقبلية،    العاملي وانعكاساا

م الـيقني مـن   املؤكد إدراك ما ستحمله السنوات املقبلة من هذه اآلثار يف ظل عد وبات من غري
  .رغم احملاوالت اإلصالحية اليت جتريها بعض اهليئات الدوليةإمكان تفاديها 

األثر سواء على  حمدودةزمة على االقتصاد اللبناين تبدو، حالياً رغم من أن بصمات هذه األالوعلى 
السياحي من ثبـات وتقـدم    و حركة الصادرات، وما شهده القطاعأ العقاريالقطاع مستوى 

به القطاع املصريف من متاسك بفضل القيـادة   ا حظيوكذلك م ،لبنان فرادةبفضل متيز خدماته و
املـالذ  "الرشيدة للمصرف املركزي والقيمني على هذا القطاع الذي أصبح يطلق عليه حاضـراً  
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د متعدد الوجوه واألبعاد مبين على رصا احلجم تقتضي مواجهتها حبل شامل أزمة مالية ذ إال أن
ركم اليوم يف إطار سيما من منظور مركب اقتصادي وقانوين، ويأيت مؤمتدقيق لتأثريات األزمة وال

احلقـوق والعلـوم   كلية التجارة وإدارة األعمال و وهو مثرة جهد مشترك بني كليةهذا املنظور، 
رؤى إىل  الذين أرجو هلم التوفيـق يف الوصـول  كوكبه من الباحثني واخلرباء  السياسية ومشاركة

  .هذا الوطن العزيز هم مع جهود القيمني يف تعزيز منعةثاقبة تس
  

  سيدايت وساديت،
أجد لزاماً علي أن أتوجه بالشكر إىل القائمني على هذا املؤمتر واملشاركني فيه، كما يسـعدين أن  

راعي هذا املؤمتر دولة رئيس جملس الوزراء األستاذ فـؤاد السـنيورة    ي،أحيي باسم اجلامعة وبامس
  .اإلنسانو الوطنالذي نتمىن له كل التوفيق والسداد يف أداء الرسالة السامية حنو 

  

  .أهالً بكم مجيعاً مع متنيايت ملؤمتركم بالتوفيق
  

    .والسالم عليكم ورمحة اهللا
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