
 

 

 

 

يختتم دورة تدريب للتخفيف من « فليحان»معهد 

 الفقر
وزارة المال دورة تدريب، عن  -اختتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي 

، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث «التمويل اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر»

وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع والتدريب، عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، 

 المصرفي والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.

 

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين 

في تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة 

تمويل المشروعات الصغيرة وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة 

تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف 

 ائتماني لمشروع صغير.

 

التشغيلية، وشدد المحاضرون على دور المشاريع الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ومقدرتها 

ومساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية والصناعية المتكاملة وفي زيادة الصادرات، فضال عن 

 أهميتها االجتماعية، وعرضوا لمزايا أساليب التمويل اإلسالمي في تمويل المشاريع الصغيرة.

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=7430
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 دورة حول التمويل اإلسالمي في معهد فليحان

 
وزارة المال دورة تدريبية عن  -اختتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي 

نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث ، «التمويل اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر»

والتدريب، عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع 

المصرفي والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.  وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين 

لمشروعات الصغيرة ومشكلة من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين تمويل ا

الفقر، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في تمويل المشروعات الصغيرة 

وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة تمويل المشروعات الصغيرة 

 وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف ائتماني لمشروع صغير.

-http://www.addiyar.com/article/1405573

-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D

-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D9%8A-9%8A

6%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%8 
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 دورة التمويل االسالمي األصغر

 للتخفيف من حدة الفقر
وزارة المال دورة تدريبية عن التمويل  -اختتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي 

اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، عضو 

للتنمية، وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع المصرفي مجموعة البنك اإلسالمي 

 والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين 

مستخدمة في تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي ال

تمويل المشروعات الصغيرة وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة 

تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف 

 ائتماني لمشروع صغير.

قدرتها وشدد المحاضرون على دور المشرعات الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، وم

التشغيلية، ومساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية والصناعية المتكاملة وفي زيادة الصادرات، 

فضال عن أهميتها االجتماعية. وعرضوا لمزايا أساليب التمويل اإلسالمي في تمويل المشروعات 

 الصغيرة.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=338510 
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دورة للبنك اإلسالمي للتنمية.. للربط بين تمويل 

 المشروعات الصغيرة والفقر

 
وزارة المال، دورة تدريبية عن  -اختتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي 

اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر"، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، "التمويل 

عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع المصرفي 

 والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.

ع الصغيرة وأهميتها، والربط بين وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاري

تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في 

تمويل المشروعات الصغيرة وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة 

صغر وإعداد ملف تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أ

 ائتماني لمشروع صغير.

وشدد المحاضرون على دور المشرعات الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ومقدرتها 

التشغيلية، ومساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية والصناعية المتكاملة وفي زيادة الصادرات، 

اإلسالمي في تمويل المشروعات  فضالً عن أهميتها االجتماعية. وعرضوا لمزايا أساليب التمويل

 الصغيرة.

http://www.lebanon24.com/articles/1499434106830461500/ 
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البنك اإلسالمي للتنمية نظم في معهد باسل فليحان 

 دورة التمويل اإلسالمي األصغر

 
وزارة المال دورة تدريبية عن "التمويل  -في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي اختتمت 

اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر"، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، عضو 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع المصرفي 

 ية التي تعنى بشؤون التنمية.والجمعيات األهل

 

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين 

تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في 

كون على أسس دراسة تمويل المشروعات الصغيرة وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشار

تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف 

 ائتماني لمشروع صغير.

 

وشدد المحاضرون على دور المشرعات الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ومقدرتها 

كاملة وفي زيادة الصادرات، التشغيلية، ومساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية والصناعية المت

فضال عن أهميتها االجتماعية. وعرضوا لمزايا أساليب التمويل اإلسالمي في تمويل المشروعات 

 الصغيرة.

http://www.lebanonfiles.com/news/1204348 
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دورة في معهد "البنك اإلسالمي للتنمية" ينظّم 

 باسل فليحان
وزارة المال دورة تدريبية عن "التمويل  -اختُتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي

اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر"، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، عضو 

ال والقطاع المصرفي مجموعة "البنك اإلسالمي للتنمية"، وتابعها مشاركون من وزارة الم

 والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.

 

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين 

تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر،وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في 

وابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة تمويل المشروعات الصغيرة وض

تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف 

 ائتماني لمشروع صغير.

 

وشدد المحاضرون على دور المشرعات الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ومقدرتها 

التنمية اإلقليمية والصناعية المتكاملة وفي زيادة الصادرات،  التشغيلية، ومساهمتها في تحقيق

فضالً عن أهميتها االجتماعية. وعرضوا لمزايا أساليب التمويل اإلسالمي في تمويل المشروعات 

 الصغيرة.

ow/296520/%D8%A7%D9%84%D8https://www.eliktisad.com/news/sh

-%A8%D9%86%D9%83

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D

-9%8A

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85

-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF

-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84

A%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%8 
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https://www.eliktisad.com/news/show/296520/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.eliktisad.com/news/show/296520/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
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البنك اإلسالمي للتنمية نظّم في معهد باسل فليحان 

التمويل اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة “دورة 

 ”الفقر

 
 

 

التمويل “وزارة المال دورة تدريبية عن  -اختُتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي

، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، عضو ”الفقراإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة 

مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع المصرفي 

 والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.

 

 وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين

تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في 

تمويل المشروعات الصغيرة وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة 

تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف 

 صغير.ائتماني لمشروع 
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وشدد المحاضرون على دور المشرعات الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ومقدرتها 

التشغيلية، ومساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية والصناعية المتكاملة وفي زيادة الصادرات، 

فضالً عن أهميتها االجتماعية. وعرضوا لمزايا أساليب التمويل اإلسالمي في تمويل المشروعات 

 الصغيرة.

-http://www.ad

dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83

-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D

-9%8A

-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85

%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF/ 

  

http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
http://www.ad-dawra.com/2017/07/07/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7/
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اإلسالمي للتنمية نظم في معهد باسل فليحان البنك 

دورة التمويل اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة 

 الفقر

 
وزارة المال دورة تدريبية عن  -اختتمت في مقر معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي  -وطنية 

والتدريب،  "التمويل اإلسالمي األصغر للتخفيف من حدة الفقر"، نظمها المعهد اإلسالمي للبحوث

عضو مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتابعها مشاركون من وزارة المال والقطاع المصرفي 

 والجمعيات األهلية التي تعنى بشؤون التنمية.

وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم ماهية المشاريع الصغيرة وأهميتها، والربط بين 

، وتعريفهم بأدوات التمويل اإلسالمي المستخدمة في تمويل المشروعات الصغيرة ومشكلة الفقر

تمويل المشروعات الصغيرة وضوابطها ومزاياها. كذلك اطلع المشاركون على أسس دراسة 

تمويل المشروعات الصغيرة وعوامل نجاحها، وكيفية الحصول على تمويل أصغر وإعداد ملف 

 ائتماني لمشروع صغير.

الصغيرة في مكافحة الفقر والبطالة، ومقدرتها  وشدد المحاضرون على دور المشرعات

التشغيلية، ومساهمتها في تحقيق التنمية اإلقليمية والصناعية المتكاملة وفي زيادة الصادرات، 

فضال عن أهميتها االجتماعية. وعرضوا لمزايا أساليب التمويل اإلسالمي في تمويل المشروعات 

 الصغيرة.

news/292969-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/292969/

