
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 األخالقيات المهنية ورشة عن
األميركي للمحللين الماليين المعتمدين، خالل  CFAشدد خبير في األخالقيات المهنية من معهد 

وزارة المال، أمس االول، على أهمية  -ورشة عمل في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

 التزام هذه األخالقيات في قطاع الخدمات المالية لما لها من تأثير على شفافية األداء والمناقبية.

وزارة المال والقطاع الخاص، باإلضافة إلى  مسؤوال من 50وشارك في الورشة أكثر من 

المستشارين والخبراء الماليين واألكاديميين، وأدارها مدير قسم تعليم األخالقيات المهنية في معهد 

CFA .األميركي الدكتور مايكل ج.مكميالن 

وتناولت الورشة طريقة تصرف العاملين في مجال الخدمات المالية حيال اإلجراءات المنافية 

 ألخالقيات والتي قد يتوجب عليهم أحيانا القيام بها للحفاظ على مراكزهم ووظائفهم.ل

وقال مكميالن إن ليس كل فعل قانوني أخالقيا بالضرورة، إذ إن التزام األنظمة والقوانين قد 

يتعارض أحيانا مع المهنية ويؤدي إلى الخروج عن المنظومة األخالقية والقيم التي تعتمدها 

 المؤسسة.

وتميزت الورشة ب أسلوب تفاعلي وتشاركي، إذ أتيح للمشاركين، من خالل نظام إلكتروني 

خاص، أن يختاروا التصرف الذي يرونه األفضل حيال عدد من الحاالت العملية والمعضالت 

 التي يواجهونها في حياتهم المهنية.

 
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=358770 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=358770
http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=358770


 

 

 

ورشة لمعهد باسل فليحان عن األخالقيات المهنية 

 للعاملين في قطاع الخدمات المالية
 

األميركي للمحللين الماليين المعتمدين، خالل  CFAمن معهد شدد خبير في األخالقيات المهنية 

أهمية التزام »وزارة المال، أمس، على  -ورشة عمل في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

 «.هذه األخالقيات في قطاع الخدمات المالية لما لها من تأثير على شفافية األداء والمناقبية

ؤوال من وزارة المال والقطاع الخاص، باإلضافة إلى مس 50وشارك في الورشة أكثر من 

المستشارين والخبراء الماليين واألكاديميين، وأدارها مدير قسم تعليم األخالقيات المهنية في معهد 

CFA .األميركي الدكتور مايكل ج.مكميالن 

نافية وتناولت الورشة طريقة تصرف العاملين في مجال الخدمات المالية حيال اإلجراءات الم

 لألخالقيات والتي قد يتوجب عليهم أحيانا القيام بها للحفاظ على مراكزهم ووظائفهم.

ليس كل فعل قانوني أخالقيا بالضرورة، إذ إن التزام األنظمة والقوانين قد »وقال مكميالن إن 

يتعارض أحيانا مع المهنية ويؤدي إلى الخروج عن المنظومة األخالقية والقيم التي تعتمدها 

 «.المؤسسة

، إذ أتيح للمشاركين، من خالل نظام إلكتروني «أسلوب تفاعلي وتشاركي«وتميزت الورشة بـ

خاص، أن يختاروا التصرف الذي يرونه األفضل حيال عدد من الحاالت العملية والمعضالت 

 التي يواجهونها في حياتهم المهنية.

 
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=113893 

  

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=113893
http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=113893


 

 

 

 
ورشة عن األخالقيات المهنية للعاملين في قطاع 

 الخدمات المالية

 
األميركي للمحللين الماليين المعتمدين، خالل  CFAشّدد خبير في األخالقيات المهنية من معهد

وزارة المال أمس االثنين، على أهمية  -ورشة عمل في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 التزام هذه األخالقيات في قطاع الخدمات المالية لما لها من تأثير على شفافية األداء والمناقبية.

 

الً من وزارة المال والقطاع الخاص، باإلضافة إلى مسؤو 50وشارك في ورشة العمل أكثر من 

المستشارين والخبراء الماليين واألكاديميين، وأدارها مدير قسم تعليم األخالقيّات المهنية في 

ف العاملين في  CFAمعهد األميركي الدكتور مايكل ج. مكميالن. وتناولت الورشة كيفية تصرُّ

المنافية لألخالقيات والتي قد يتوجب عليهم أحياناً القيام مجال الخدمات الماليّة حيال اإلجراءات 

 بها للحفاظ على مراكزهم ووظائفهم.

 

وقال مكميالن إن "ليس كل فعل قانوني أخالقياً بالضرورة، إذ أّن التزام األنظمة والقوانين قد 

تعتمدها يتعارض أحياناً مع المهنية ويؤدي إلى الخروج عن المنظومة األخالقية والقيم التي 

 المؤسسة".

 

وتميّزت الورشة بأسلوب تفاعلي وتشاركي، إذ أتيح للمشاركين، من خالل نظام إلكتروني خاص، 

أن يختاروا التصّرف الذي يرونه األفضل حيال عدد من الحاالت العملية والمعضالت التي 

 يواجهونها في حياتهم المهنية.

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=264775 

  

http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=264775
http://alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=264775


 

 

 

 

 
ورشة عن األخالقيات المهنية في معهد باسل 

 فليحان للعاملين في قطاع الخدمات المالية

 
األميركي للمحللين الماليين المعتمدين، خالل   CFAشّدد خبير في األخالقيات المهنية من معهد

وزارة المال أمس االثنين، على أهمية  -ورشة عمل في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 التزام هذه األخالقيات في قطاع الخدمات المالية لما لها من تأثير على شفافية األداء والمناقبية.

 

والً من وزارة المال والقطاع الخاص، باإلضافة إلى مسؤ 50وشارك في ورشة العمل أكثر من 

المستشارين والخبراء الماليين واألكاديميين، وأدارها مدير قسم تعليم األخالقيّات المهنية في 

ف العاملين في   CFAمعهد األميركي الدكتور مايكل ج. مكميالن. وتناولت الورشة كيفية تصرُّ

ت المنافية لألخالقيات والتي قد يتوجب عليهم أحياناً القيام مجال الخدمات الماليّة حيال اإلجراءا

 بها للحفاظ على مراكزهم ووظائفهم.

 

ليس كل فعل قانوني أخالقياً بالضرورة، إذ أّن التزام األنظمة والقوانين قد “وقال مكميالن إن 

ي تعتمدها يتعارض أحياناً مع المهنية ويؤدي إلى الخروج عن المنظومة األخالقية والقيم الت

 ”.المؤسسة

 

وتميّزت الورشة بأسلوب تفاعلي وتشاركي، إذ أتيح للمشاركين، من خالل نظام إلكتروني خاص، 

أن يختاروا التصّرف الذي يرونه األفضل حيال عدد من الحاالت العملية والمعضالت التي 

 يواجهونها في حياتهم المهنية.

-%D8%B9%D9%86-dawra.com/2018/02/27/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-www.adhttp://

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF/ 
  

http://www.ad-dawra.com/2018/02/27/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/02/27/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/02/27/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/
http://www.ad-dawra.com/2018/02/27/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3/


 

 

 

 

 

 
 لمهنية في قطاع المالورشة عن األخالقيات ا

األميركي للمحللين الماليين    CFAشّدد خبير في األخالقيات المهنية من معهد -المركزية

وزارة المال أمس،  -المعتمدين، خالل ورشة عمل في "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" 

ثير على شفافية األداء على أهمية التزام هذه األخالقيات في قطاع الخدمات المالية لما لها من تأ

 والمناقبية.

 

مسؤوالً من وزارة المال والقطاع الخاص، إضافة إلى  50وشارك في ورشة العمل أكثر من 

المستشارين والخبراء الماليين واألكاديميين، وأدارها مدير قسم تعليم األخالقيّات المهنية في 

 األميركي مايكل ج. مكميالن.   CFAمعهد

 

ف العاملين في مجال الخدمات الماليّة حيال اإلجراءات المنافية وتناولت الورشة  كيفية تصرُّ

 لألخالقيات والتي قد يتوجب عليهم أحياناً القيام بها للحفاظ على مراكزهم ووظائفهم.

 

وقال مكميالن: ليس كل فعل قانوني أخالقياً بالضرورة، إذ أّن التزام األنظمة والقوانين قد 

المهنية ويؤدي إلى الخروج عن المنظومة األخالقية والقيَم التي تعتمدها يتعارض أحياناً مع 

 المؤسسة.

 

وتميّزت الورشة بأسلوب تفاعلي وتشاركي، إذ أتيح للمشاركين من خالل نظام إلكتروني خاص، 

أن يختاروا التصّرف الذي يرونه األفضل حيال عدد من الحاالت العملية والمعضالت التي 

 اتهم المهنية.يواجهونها في حي

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%

-%D8%B9%D9%86-D8%B4%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%

-D9%8A%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9

-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84 

  

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/12142/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84


 

 

 

 

 
ورشة عن األخالقيات المهنية في معهد باسل 

 فليحان للعاملين في قطاع الخدمات المالية

 
األميركي للمحللين الماليين  CFAشدد خبير في األخالقيات المهنية من معهد  -وطنية 

وزارة المال، أمس،  -المعتمدين، خالل ورشة عمل في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

على "أهمية التزام هذه األخالقيات في قطاع الخدمات المالية لما لها من تأثير على شفافية األداء 

 والمناقبية".

 

ارة المال والقطاع الخاص، باإلضافة إلى مسؤوال من وز 50وشارك في الورشة أكثر من 

المستشارين والخبراء الماليين واألكاديميين، وأدارها مدير قسم تعليم األخالقيات المهنية في معهد 

CFA .األميركي الدكتور مايكل ج.مكميالن 

 

وتناولت الورشة طريقة تصرف العاملين في مجال الخدمات المالية حيال اإلجراءات المنافية 

 خالقيات والتي قد يتوجب عليهم أحيانا القيام بها للحفاظ على مراكزهم ووظائفهم.لأل

 

وقال مكميالن إن "ليس كل فعل قانوني أخالقيا بالضرورة، إذ إن التزام األنظمة والقوانين قد 

يتعارض أحيانا مع المهنية ويؤدي إلى الخروج عن المنظومة األخالقية والقيم التي تعتمدها 

 .المؤسسة"

 

وتميزت الورشة ب"أسلوب تفاعلي وتشاركي"، إذ أتيح للمشاركين، من خالل نظام إلكتروني 

خاص، أن يختاروا التصرف الذي يرونه األفضل حيال عدد من الحاالت العملية والمعضالت 

 التي يواجهونها في حياتهم المهنية.

news/330712-leb.gov.lb/ar/show-ttp://nnah/ 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/330712/

