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الثاني2022 تشرين  نوفمبر/    25-24

اللبنانية الجمهورية  بيروت-  انتركونتيننتال     فينيسيا  فندق   

2022 منتــــدى بيـــــروت  اإلقتصــــادي 

التجـارب العربيـة في اإلصـالح االقتصـادي
وصواًل الى إتفـاق مع صنـدوق النقـد الدولـي

برعايـــة و حضور دولـــة رئيــس مجلــس الــوزراء
 األستــــاذ نجيـــــب ميقاتــــي

برنامج العمل والجدول الزمني



 
   2022/11/24 الخميس  األول:          اليــــــوم 

     08:00        التسجيل للمؤتمر

08:30 - 09:00         الدخول الى القاعة الرئيسية لمنتدى بيروت اإلقتصادي

09:00 - 10:00         كلمــات االفتتاح الرسمي
          النشيد الوطني اللبناني ونشيد إتحاد المصارف العربية

           الكلمة الترحيبية:
          - الدكتور وسام حسن فتـّوح – األمين العام إلتحاد المصارف العربية

                                - وثائقي مختصر عن مدينة بيروت 
    

          الكلمات الرئيسية: 
          - سعادة الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس إدارة اإلتحاد الدولي للمصرفيين العرب

          - معالي الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس لجنة اإلستثمار في إتحاد المصارف العربية   الكويت
          - معالي الدكتور محمد شقير، رئيس الهيئات االقتصادية اللبنانية

          - دولة رئيس مجلس الوزراء – األستاذ نجيب ميقاتي

10:00 - 10:30          إســتراحــــــــة

10:30 - 11:30         الجلسة األولى:    ورقة إتحاد المصارف العربية حول اإلصالحات االقتصادية في لبنان،
                                                        وعرض العوائق والتحديات التي تعترض طريق اإلصالحات

         * فيلم وثائقي مختصرعن المرحلة االقتصادية في لبنان – ما بين األزمة والعبور منها من بوابة اإلصالحات

          المتحدث: الدكتور منير راشد، رئيس الجمعية االقتصادية اللبنانية، ومستشار في أتحاد المصارف العربية،
                              وخبير سابق في صندوق النقد الدولي

         المحاور وإدارة الجلسة: الدكتور علي عوده، مدير إدارة البحوث، إتحاد المصارف العربية

11:30 - 13:00          الجلسة الثانية:      عرض التجارب العربية في عملية اإلصالح االقتصادي    
                                كلمة رئيسية: األستاذ شارل عربيد، رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، لبنان

          *  التجربة المصرية:
                         - معالي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري السابق، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري،        

                                ومدير عام معهد التخطيط القومي، مصر

           * التجربة التونسية: 
                                - األستاذ رضا شهيدية، وزير مفوض مكلف بالملف االقتصادي، سفارة الجمهورية التونسية في لبنان 

          *  التجربة األردنية:
         - الدكتور نضال عزام، المدير التنفيذي إلدارة البحوث، البنك المركزي األردني

    
          * التجربة اللبنانية الحالية:

                                - الدكتور نسيب غبريل، كبير االقتصاديين و مدير قسم البحوث و التحاليل االقتصادية في مجموعة بنك بيبوس

13:00-13:15            إســتراحــــــــة

13:15 - 14:30        جلسة حوارية:    صندوق النقد الدولي ضرورة إصالحية أم مقدمة ألزمة سيادية؟
                   - السياسات الحكومية المطلوبة من قبل الصندوق.

        - دور صندوق النقد الدولي في دعم خطط اإلصالح االقتصادي في المنطقة العربية. 
        - مساهمة القطاع الخاص في اإلصالح االقتصادي والدور المطلوب منه.



  
    

       المتحدثون:
                             - الدكتور نسيب غبريل، كبير االقتصاديين و مدير قسم البحوث و التحاليل االقتصادية في مجموعة بنك بيبوس      
                             - الدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانون في الجامعة األميركية في بيروت وفي جامعة القديس يوسف، ومحام في بيروت   

                             وباريس ومونتريال
      - الدكتور محمد فحيلي، خبير مخاطر مصرفية، لبنان

       - البروفيسور مارون خاطر، كاتب وباحث في الشؤون االقتصادية والمالية – جامعة القديس يوسف، ومحلل مالي   
       وإقتصادي، لبنان

       - األستاذ منير يونس، كاتب وباحث في الشأن االقتصادي والمالي

       محاور اليوم األول: األستاذ موريس متى، خبير إقتصادي ومصرفي وإعالمي في قناة الـ MTV – لبنان

    14:30      انتهاء أعمال اليوم األول 

2022/11/25                             اليوم الثاني: الجمعة 

9:00 - 11:00      الجلسة األولى:   " أزمة استرداد أموال المودعين في لبنان )آراء ومواقف( 
                           وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وركائز خطة اإلصالح "

       المتحدثون:
       - سعادة الدكتور محمد بعاصيري، رئيس مبادرة " حوار القطاع الخاص العربي األميركي"، 

ً           ونائب حاكم مصرف لبنان سابقا
       - األستاذ سمير حمود، مستشار مصرفي واقتصادي، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق، لبنان 

       - األستاذ أسامة أحمد بن صالح بخاري، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الممارسات البنكية، 
            غرفة التجارة الدولية ICC، السعودية

                             - المحامية دينا أبوزور، مقرر في لجنة نقابة المحامين السترداد أموال المودعين، لبنان
                             - المحامي فؤاد الدبس، محامي في الشؤون المالية والمصرفية وشركات إقليمية، لبنان

  
      المحاور: األستاذة محاسن مرسل، صحافية متخصصة في الشأن االقتصادي

11:00 - 11:15       إســتراحــــــــة

11:15 - 13:00       الجلسة الثانية:    اآلثار االجتماعية واإلقتصادية لسياسات اإلصالح اإلقتصادي

USJ كلمة رئيسية: الدكتور فؤاد زمكحل، عميد كلية إدارة األعمال، جامعة القديس يوسف                             

       المتحدثون: 
 )UN-ESCWA( الدكتور محمد هادي بشير، رئيس قسم النمذجة االقتصادية، منظمة اإلسكوا  -       

       - الدكتور أحمد فؤاد خليل، المدير العام، بنك مصر
       - الدكتورة ليلى داغر، أستاذ في االقتصاد ومدير معهد االقتصاد المالي- الجامعة األميركية في بيروت

       - األستاذ عدنان رمال، خبير اقتصادي، وعضو اللجنة االقتصادية في المجلس االقتصادي واالجتماعي - األمم المتحدة

      المحاور: األستاذ خالد أبو شقرا، صحافي متخصص في الشأن االقتصادي، لبنان

13:00-13:30         تالوة البيـان الختامي وتوصيات منتدى بيروت االقتصادي 2022
 USJ الدكتور فؤاد زمكحل، عميد كلية إدارة األعمال، جامعة القديس يوسف -      

      
     19:30      حفل عشاء على شرف السادة المشاركين في المنتدى- فندق فينيسيا انتركونتيننتال

      )دعوات خاصة – يرجى ابراز بطاقة الدعوة(


