
 

 

 

 

 

 معهد فليحان يعّزز تعاونه مع القطاع المصرفي
 

زار وفد من لجنة الطاقات البشرية في جمعية المصارف مقر معهد باسل فليحان المالي 

واالقتصادي التابع لوزارة المالية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

 المصرفي.

 

ضمن إطار جمعية المصارف على تجربة المعهد في ميادين واطلعت اللجنة التي تلتئم دورياً 

التدريب والنشر والتواصل، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وعلى دوره في تعزيز القدرات 

في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع مؤسسات 

لقاء على ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز القطاعين العام والخاص. وشدد المشاركون في ال

التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي من خالل تعريف المصرفيين على دور الجهات 

 الحكومية، مما يحقق التكامل بين القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية.

 

. وتّم في إطارها 2005يشار إلى أّن مذّكرة تفاهم تربط المعهد بجمعيّة مصارف لبنان منذ العام 

تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عّدة، منها األرشفة، والضرائب، وتوريد 

المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة الماليّة بالتعاون مع وزارة التربية 

عام الفائت نشُر (. كذلك تم في الOECDوالتعليم العالي ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 استراتيجيّة وطنيّة للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص بالضرائب.

http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=7442
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 توثيق التعاون بين معهد فليحان والمصارف
 

-زار وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 وزارة المالية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي.

 

جمعية المصارف على تجربة المعهد في ميادين واطلعت اللجنة التي تلتئم دورياً ضمن إطار 

التدريب والنشر والتواصل، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وعلى دوره في تعزيز القدرات 

في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع مؤسسات 

 القطاعين العام والخاص.

 

ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع  وشدد المشاركون في اللقاء على

المصرفي من خالل تعريف المصرفيين على دور الجهات الحكومية مما يحقق التكامل بين 

 القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية.

 

في إطارها . وتّم 2005يشار إلى أّن مذّكرة تفاهم تربط المعهد بجمعيّة مصارف لبنان منذ العام 

تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عّدة، منها األرشفة، والضرائب، وتوريد 

المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة الماليّة بالتعاون مع وزارة التربية 

ت نشُر (. كذلك تم في العام الفائOECDوالتعليم العالي ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 استراتيجيّة وطنيّة للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص بالضرائب.

http://www.aljoumhouria.com/#/2982/12/236298 
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 معهد باسل فليحان يعزز تعاونه

 المصرفيمع القطاع 
 

زار وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف، مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

 في وزارة المال، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي.

واطلعت اللجنة التي تلتئم دوريا ضمن إطار جمعية المصارف، على تجربة المعهد في ميادين 

يب والنشر والتواصل، وعلى دوره في تعزيز القدرات في القطاع العام في مواضيع ادارة التدر

المال العام واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع مؤسسات 

 القطاعين العام والخاص.

القطاع وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد و

المصرفي، من خالل تعريف المصرفيين على دور الجهات الحكومية مما يحقق التكامل بين 

 القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية.

. وتم 2005واشار بيان المعهد إلى أن مذكرة تفاهم تربط المعهد بجمعية مصارف لبنان منذ العام 

رف في مواضيع عدة، منها، األرشفة، والضرائب، في إطارها تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصا

وتوريد المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة المالية بالتعاون مع وزارة 

(. كذلك تم في العام الفائت OECDالتربية والتعليم العالي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

يتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص نشر استراتيجية وطنية للثقافة المالية، و

 بالضرائب.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=5&articleID=339715 
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معهد باسل فليحان يعزز تعاونه مع القطاع 

 المصرفي
 

-وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصاديزار 

 وزارة المالية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي.

 

 

واطلعت اللجنة التي تلتئم دورياً ضمن إطار جمعية المصارف على تجربة المعهد في ميادين 

تواصل، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وعلى دوره في تعزيز القدرات التدريب والنشر وال

في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع مؤسسات 

 القطاعين العام والخاص.

 

 

وشدد المشاركون في اللقاءعلى ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

المصرفي من خالل تعريف المصرفيين على  دور الجهات الحكومية مما يحقق التكامل بين 

 القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية.

 

 

. وتّم في إطارها 2005يشار إلى أّن مذّكرة تفاهم تربط المعهد بجمعيّة مصارف لبنان منذ العام 

ّدة، منها األرشفة، والضرائب، وتوريد تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع ع

المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة الماليّة بالتعاون مع وزارة التربية 

(. كذلك تم في العام الفائت نشُر OECDوالتعليم العالي ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 ير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص بالضرائب.استراتيجيّة وطنيّة للثقافة المالية، ويتم التحض

http://www.elsharkonline.com/ViewArticle.aspx?ArtID=103368 
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معهد باسل فليحان يعزز تعاونه مع القطاع 

 المصرفي

 
 

 

البشرية في المصارف، مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي زار وفد من لجنة الطاقات 

 في وزارة المال، واتفق الجانبان على "تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي".

 

واطلعت اللجنة التي تلتئم دوريا ضمن إطار جمعية المصارف، على "تجربة المعهد في ميادين 

إلى عرض ألبرز مهامه وعلى "دوره في تعزيز التدريب والنشر والتواصل"، واستمعت 

القدرات في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع 

 مؤسسات القطاعين العام والخاص".

 

وشدد المشاركون في اللقاء على "ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

تعريف المصرفيين على دور الجهات الحكومية مما يحقق التكامل بين المصرفي، من خالل 

 القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية".

 

. 2005واشار بيان المعهد إلى أن "مذكرة تفاهم تربط المعهد بجمعية مصارف لبنان منذ العام 

ا، األرشفة، وتم في إطارها تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عدة، منه

والضرائب، وتوريد المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة المالية بالتعاون مع 

(. كذلك تم في العام OECDوزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

عليمي إلكتروني خاص الفائت نشر استراتيجية وطنية للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج ت

 بالضرائب".

http://www.lebanonfiles.com/news/1209256 
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معهد باسل فليحان المالي يعزز تعاونه مع القطاع 

 المصرفي

 
-المالي واالقتصاديزار وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف مقر معهد باسل فليحان 

 وزارة المالية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي.

واطلعت اللجنة التي تلتئم دورياً ضمن إطار جمعية المصارف على تجربة المعهد في ميادين 

 التدريب والنشر والتواصل، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وعلى دوره في تعزيز القدرات

في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع مؤسسات 

 القطاعين العام والخاص.

وشدد المشاركون في اللقاءعلى ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

كامل بين المصرفي من خالل تعريف المصرفيين على دور الجهات الحكومية مما يحقق الت

 القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية.

. وتّم في إطارها 2005يشار إلى أّن مذّكرة تفاهم تربط المعهد بجمعيّة مصارف لبنان منذ العام 

تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عّدة، منها األرشفة، والضرائب، وتوريد 

طني حول الثقافة الماليّة بالتعاون مع وزارة التربية المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر و

(. كذلك تم في العام الفائت نشُر OECDوالتعليم العالي ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 استراتيجيّة وطنيّة للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص بالضرائب.
-https://www.eliktisad.com/news/show/298768/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF

-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84

-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

-D9%86%D9%87%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%

-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A 
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https://www.eliktisad.com/news/show/298768/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://www.eliktisad.com/news/show/298768/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://www.eliktisad.com/news/show/298768/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
https://www.eliktisad.com/news/show/298768/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A
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معهد باسل فليحان المالي يعزز تعاونه مع القطاع 

 المصرفي
-زار وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 الجانبان على تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع المصرفي. وزارة المالية، واتفق

واطلعت اللجنة التي تلتئم دورياً ضمن إطار جمعية المصارف على تجربة المعهد في ميادين 

التدريب والنشر والتواصل، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وعلى دوره في تعزيز القدرات 

العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع مؤسسات  في القطاع العام في مواضيع ادارة المال

 القطاعين العام والخاص.

وشدد المشاركون في اللقاءعلى ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

المصرفي من خالل تعريف المصرفيين على دور الجهات الحكومية مما يحقق التكامل بين 

 ادية والمالية.القطاعين ويعزز الثقافة االقتص

. وتّم في إطارها 2005يشار إلى أّن مذّكرة تفاهم تربط المعهد بجمعيّة مصارف لبنان منذ العام 

تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عّدة، منها األرشفة، والضرائب، وتوريد 

زارة التربية المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة الماليّة بالتعاون مع و

(. كذلك تم في العام الفائت نشُر OECDوالتعليم العالي ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية )

 استراتيجيّة وطنيّة للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص بالضرائب.

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=191891 
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 معهد باسل فليحان المالي يعزز تعاونه مع القطاع المصرفي
 

 
 

-زار وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 .المعهد والقطاع المصرفيوزارة المالية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين 

واطلعت اللجنة التي تلتئم دورياً ضمن إطار جمعية المصارف على تجربة المعهد في ميادين 

التدريب والنشر والتواصل، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه، وعلى دوره في تعزيز القدرات 

يك مع مؤسسات في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشب

 .القطاعين العام والخاص

وشدد المشاركون في اللقاءعلى ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

دور الجهات الحكومية مما يحقق التكامل بين   المصرفي من خالل تعريف المصرفيين على

 .القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية

. وتّم في إطارها 2005مذّكرة تفاهم تربط المعهد بجمعيّة مصارف لبنان منذ العام يشار إلى أّن 

تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عّدة، منها األرشفة، والضرائب، وتوريد 

المشتريات، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة الماليّة بالتعاون مع وزارة التربية 

كذلك تم في العام الفائت نشُر  .(OECD) ومنظّمة التعاون االقتصادي والتنمية والتعليم العالي

 .استراتيجيّة وطنيّة للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص بالضرائب
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 معهد باسل فليحان يعزز تعاونه مع القطاع المصرفي

 
فليحان المالي زار وفد من لجنة الطاقات البشرية في المصارف، مقر معهد باسل  -وطنية 

واالقتصادي في وزارة المال، واتفق الجانبان على "تعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

 المصرفي".

واطلعت اللجنة التي تلتئم دوريا ضمن إطار جمعية المصارف، على "تجربة المعهد في ميادين 

عزيز التدريب والنشر والتواصل"، واستمعت إلى عرض ألبرز مهامه وعلى "دوره في ت

القدرات في القطاع العام في مواضيع ادارة المال العام، وسعيه إلى التعاون والتشبيك مع 

 مؤسسات القطاعين العام والخاص".

وشدد المشاركون في اللقاء على "ضرورة إطالق مبادرات لتعزيز التعاون بين المعهد والقطاع 

مية مما يحقق التكامل بين المصرفي، من خالل تعريف المصرفيين على دور الجهات الحكو

 القطاعين ويعزز الثقافة االقتصادية والمالية".

. 2005واشار بيان المعهد إلى أن "مذكرة تفاهم تربط المعهد بجمعية مصارف لبنان منذ العام 

وتم في إطارها تنفيذ برامج تدريب خاصة بالمصارف في مواضيع عدة، منها، األرشفة، 

ت، باإلضافة إلى عقد مؤتمر وطني حول الثقافة المالية بالتعاون مع والضرائب، وتوريد المشتريا

(. كذلك تم في العام OECDوزارة التربية والتعليم العالي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

الفائت نشر استراتيجية وطنية للثقافة المالية، ويتم التحضير لبرنامج تعليمي إلكتروني خاص 

 بالضرائب".
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