
 

 

 

 
 

 تدريب جمركي في معهد فليحان
 

   2018تموز  07السبت 

وزارة المال، كمركز  -تم االعالن امس عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 تدريب اقليمي لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية.

 

العميد أسعد طفيلي إطالق العمل بالمركز، في كلمة ألقاها وأعلن رئيس المجلس االعلى للجمارك 

، نُظمت بالتعاون مع ادارة «قياس زمن االفراج عن البضائع« خالل اختتام ورشة عمل عن

مشاركا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

 ومؤسسات عامة لبنانية.

 

من خالل « تطوير السياسات التدريبية الجمركية»ء مبيض بساط في واملت رئيسة المعهد لميا

المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ 

 .1996العام 

m/#/3883/12/293521http://www.aljoumhouria.co 

  

http://www.aljoumhouria.com/#/3883/12/293521
http://www.aljoumhouria.com/#/3883/12/293521


Confidential Page 2 of 16   9/14/2018 

 

 

 

 
 

 اعادة اعتماد معهد باسل فليحان مقرا

 لمركز التدريب االقليمي للجمارك العالمية

 
اطلق رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، في اختتام ورشة عمل عن قياس زمن 

العالمية، إعادة اعتماد االفراج عن البضائع، التي نظمت بالتعاون مع ادارة الجمارك والمنظمة 

وزارة المال مركز تدريب اقليميا لمنظمة الجمارك  -معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

 العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية.

ادارات ومؤسسات عامة لبنانية، في  8مشاركا من ادارة الجمارك ومن  27وضمت الورشة 

افريقيا والشرق االدنى واالوسط في منظمة الجمارك العالمية  حضور مدير تطوير اقليم شمال

 مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر.
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واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في تطوير السياسات التدريبية الجمركية من خالل 

تدريبي بين المعهد والجمارك منذ المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذكرة بالتعاون ال

 .1996العام 

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=368195 
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إعتماد معهد باسل فليحان مقراً لمركز التدريب 

 لمنظمة الجمارك اإلقليمي

 
اطلق رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، في اختتام ورشة عمل عن "قياس 

زمن االفراج عن البضائع"، التي نظمت بالتعاون مع ادارة الجمارك والمنظمة العالمية، "إعادة 

يا لمنظمة وزارة المال مركز تدريب اقليم -اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

 الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية".

 

ادارات ومؤسسات عامة لبنانية، في  8مشاركا من ادارة الجمارك ومن  27وضمت الورشة 

حضور مدير تطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى واالوسط في منظمة الجمارك العالمية 

 للجمارك اللبنانية بدري ضاهر.مراد العرفاوي، والمدير العام 

واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في "تطوير السياسات التدريبية الجمركية" من خالل 

المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ 

 .1996العام 

https://www.mtv.com.lb/News/828297 
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إعادة اعتماد معهد باسل فليحان مقراً لمركز 

 التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

 
 

 

وزارة المال، مركز  -أعلَِن اليوم الجمعة عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية. تدريب اقليمياً لمنظمة

 

وأعلن رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل بالمركز، في كلمة ألقاها 

خالل اختتام ورشة عمل عن" قياس زمن االفراج عن البضائع"، نُظمت بالتعاون مع ادارة 

مشاركا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

ومؤسسات عامة لبنانية. وحضر اختتام الورشةمديرتطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى 

واالوسط في منظمة الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري 

 ضاهر.

 

في "تطوير السياسات التدريبية الجمركية" من خالل واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط 

المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ 

 .1996العام 

http://www.lebanonfiles.com/news/1347058 
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منظمة الجمارك العالمية تعتمد مركز "باسل 

 فليحان" مقًرا للتدريب اإلقليمي

 
أعلن رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي عن إعادة اعتماد معهد "باسل فليحان 

العالمية، بالتعاون مع  الجماركوزارة المال"، كمركز تدريب اقليمياً لمنظمة  -المالي واالقتصادي

 .الجمارك اللبنانيةادارة 

 

االفراج عن البضائع"، نُظمت بالتعاون مع ادارة  زمنوخالل اختتام ورشة عمل عن" قياس 

مشاركا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

دريبية ومؤسسات عامة لبنانية، املت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط "تطوير السياسات الت

الجمركية من خالل المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية"، مذّكرةً بالتعاون التدريبي بين 

 .1996المعهد والجمارك منذ العام 

https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%

-%85%D8%A9D9

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D

-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-8%A9

-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2

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

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

%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B 

 

  

https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
https://eliktisad.com/news/show/356896/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8B
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إعادة اعتماد معهد باسل فليحان مقًرا لمركز 

 التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

 
، ”وزارة المال -معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي“أعلَِن اليوم الجمعة عن إعادة اعتماد 

 مركز تدريب اقليميًا لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية.

 

وأعلن رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل  بالمركز، في كلمة 

، نُظمت بالتعاون مع ادارة ”قياس زمن االفراج عن البضائع“ألقاها خالل اختتام ورشة عمل عن 

مشارًكا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

 ة  لبنانية.ومؤسسات عام

 

وحضر اختتام الورشة مديرتطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى واالوسط في منظمة 

 الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر.

 

من خالل ” تطوير السياسات التدريبية الجمركية“واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في 

بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ  المركز

 .1996العام 

forces.com/2018/07/06/institute_of_basil_fleihan-https://www.lebanese/ 
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إعادة اعتماد معهد باسل فليحان مقراً لمركز 

 التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

 
وزارة المال، مركز  -أعلَِن اليوم الجمعة عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 ية.تدريب اقليمياً لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنان

 

وأعلن رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل بالمركز، في كلمة ألقاها 

خالل اختتام ورشة عمل عن" قياس زمن االفراج عن البضائع"، نُظمت بالتعاون مع ادارة 

مشاركا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

عامة لبنانية. وحضر اختتام الورشةمديرتطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى ومؤسسات 

واالوسط في منظمة الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري 

 ضاهر.

 

واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في "تطوير السياسات التدريبية الجمركية" من خالل 

بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ  المركز

 .1996العام 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=305352 
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مقراً لمركز  إعادة اعتماد معهد باسل فليحان

 التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

 
، عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي ٢٠١٨تموز/يوليو  ٦علَن اليوم الجمعة، 

وزارة المال، مركز تدريب اقليمياً لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة  -واالقتصادي

 الجمارك اللبنانية.

جلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل  بالمركز، في كلمة وأعلن رئيس الم

ألقاها خالل اختتام ورشة عمل عن" قياس زمن االفراج عن البضائع"، نُظمت بالتعاون مع ادارة 

مشاركا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

 ومؤسسات عامة  لبنانية.

ر اختتام الورشة مدير تطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى واالوسط في منظمة وحض

 الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر.

واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في "تطوير السياسات التدريبية الجمركية" من خالل 

ادارة الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ المركز بالتعاون مع 

 .1996العام 
-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-https://www.newstelegraph.net/2018/07/06/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9

-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%86%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9

%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7/ 
  

https://www.newstelegraph.net/2018/07/06/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/07/06/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/07/06/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/07/06/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2018/07/06/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/
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إعادة اعتماد معهد باسل فليحان مقراً لمركز 

 التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

 
وزارة المال، مركز  -أعلَِن اليوم الجمعة عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 مع ادارة الجمارك اللبنانية.تدريب اقليمياً لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون 

 

وأعلن رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل بالمركز، في كلمة ألقاها 

خالل اختتام ورشة عمل عن" قياس زمن االفراج عن البضائع"، نُظمت بالتعاون مع ادارة 

ومن ثماني ادارات مشاركا من ادارة الجمارك  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

ومؤسسات عامة لبنانية. وحضر اختتام الورشةمديرتطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى 

واالوسط في منظمة الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري 

 ضاهر.

 

الجمركية" من خالل  واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في "تطوير السياسات التدريبية

المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ 

 .1996العام 

http://www.innlebanon.com/news/article/665083/ 

 

  

http://www.innlebanon.com/news/article/665083/
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هد باسل فليحان مقراً لمركز إعادة اعتماد مع

 التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك العالمية

 
وزارة المال، مركز  -أعلَِن اليوم الجمعة عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

 تدريب اقليمياً لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية.

 

االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل  بالمركز، في كلمة وأعلن رئيس المجلس 

، نُظمت بالتعاون مع ادارة ”قياس زمن االفراج عن البضائع” ألقاها خالل اختتام ورشة عمل عن

مشاركا من ادارة الجمارك ومن ثماني ادارات  27الجمارك والمنظمة العالمية، وضّمت 

تتام الورشة مدير تطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى ومؤسسات عامة  لبنانية. وحضر اخ

واالوسط في منظمة الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري 

 ضاهر.

 

من خالل ” تطوير السياسات التدريبية الجمركية“واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في 

الجمارك اللبنانية، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ المركز بالتعاون مع ادارة 

 .1996العام 

http://www.lebanonsyrianews.com/?p=73483 

  

http://www.lebanonsyrianews.com/?p=73483
http://www.lebanonsyrianews.com/?p=73483
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إعادة اعتماد معهد باسل فليحان مقرا لمركز 

 العالمية التدريب اإلقليمي لمنظمة الجمارك

 
اطلق رئيس المجلس االعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، في اختتام ورشة عمل عن  -وطنية 

"قياس زمن االفراج عن البضائع"، التي نظمت بالتعاون مع ادارة الجمارك والمنظمة العالمية، 

اقليميا لمنظمة وزارة المال مركز تدريب  -"إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

 الجمارك العالمية، بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية".

 

ادارات ومؤسسات عامة لبنانية، في  8مشاركا من ادارة الجمارك ومن  27وضمت الورشة 

حضور مدير تطوير اقليم شمال افريقيا والشرق االدنى واالوسط في منظمة الجمارك العالمية 

 لعام للجمارك اللبنانية بدري ضاهر.مراد العرفاوي، والمدير ا

 

واملت رئيسة المعهد لمياء مبيض بساط في "تطوير السياسات التدريبية الجمركية" من خالل 

المركز بالتعاون مع ادارة الجمارك اللبنانية، مذكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك منذ 

 .1996العام 

news/353828-leb.gov.lb/ar/show-http://nna/ 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/353828/
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 إعادة اعتماد "معهد باسل فليحان" مقـراً 

 لمركز التدريب اإلقليمي للجمارك العالمية
 

 

وزارة المال،  -أُعلِن اليوم عن إعادة اعتماد معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -المركزية

 تدريب إقليمياً لمنظمة الجمارك العالمية، بالتعاون مع إدارة الجمارك اللبنانية.مركز 

 

وأعلن رئيس المجلس األعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي إطالق العمل  بالمركز، وذلك في 

كلمة ألقاها خالل اختتام ورشة عمل عن "قياس زمن اإلفراج عن البضائع"، نُظّمت بالتعاون مع 

مشاركاً من إدارة الجمارك، ومن ثماني إدارات  27رك والمنظمة العالمية، وضّمت إدارة الجما

ومؤسسات عامة لبنانية. وحضر اختتام الورشة مدير تطوير اقليم شمال أفريقيا والشرق األدنى 

واألوسط في منظمة الجمارك العالمية مراد العرفاوي، والمدير العام للجمارك اللبنانية بدري 

 ضاهر.

 

ت رئيسة المعهد لمياء مبيّض بساط في "تطوير السياسات التدريبية الجمركية" من خالل وأمل

المركز، بالتعاون مع إدارة الجمارك اللبنانية"، مذّكرة بالتعاون التدريبي بين المعهد والجمارك 

 .1996منذ العام 

-s://www.almarkazia.com/ar/news/show/46839/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9http

-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF

-%D9%85%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-B2%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8% 
 

 

 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/46839/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/46839/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/46839/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/46839/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D9%80%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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Monday 9-7-2018 

Alliwaa 
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Other link: 

 

http://www.ad-
dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-
%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-
%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/ 

 

http://www.ad-dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/
http://www.ad-dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/
http://www.ad-dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/
http://www.ad-dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/
http://www.ad-dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/
http://www.ad-dawra.com/2018/07/09/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%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-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%85/

