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جمانربلا اذه يف اوكراش ةبلاطو بلاط0071 نم رثكأ

... رتكأ وفرعت نيّباح

؟ماع لام ينعي وش
؟ةّيلاملا ةرازو لغتشتب وش

؟نكتايحب رثأتب فيك

؟ةّيوناث ةسردم وأ ة/يعماج ة/ذاتسأ تنأ
ةرازو رودو ماعلا لاملا ميهافم ىلع كبّالط فيرعت يف ةبغر كيدل له
؟ةينانبللا ةيلاملا

مهقوقح ىلإ ينانبللا بابشلا فيرعت يف ي/مهاست نأ نيّدوت/ّدوت له
؟ةيبيرضلا مهتابجومو
بّحرُي ةينانبللا ةيلاملا ةرازو يف يداصتقالاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم
.ةصاخ ةرايز يف ن/مكبالطبو ّنكب/مكب

 ؟نيأو ؟ىتم
طابش1 نمرهظلا دعب نم ةدحاولا ةعاسلا ةياغل ًاحابص54.8 ةعاسلا نم ،ةعمجلا ماـّيأ :نامزلا
.يناثلا نيرشت03 ىلإ لوليأ1 نمو رايأ03 ىلإ
.رهنلا شينروك ،215 - يداصتقإلاو يلاملا ناحيلف لساب دهعم ّرقم:ناكملا

؟ديفم جمانربلا اذه اذامل
يلاملا نأشلاب مامتهالا ىلع بابشلا زّفحُي هنأل
؛ماعلا

ميهافم ىلع ّيلعافتو لهس لكشب مهفّرعي هنأل
ماعلا لامـلا ةرادإو ةـماـعـلا ةـنزاوـمـلا لـثـم ةدـّقـعـم
؛اهريغو بئارضلاو قافنإلا ىلع ةباقرلاو
ماعلا عاطقلا يف ةيلاملا ةرازو عقوم حرشي هنأل
هجاوت يتلا ةّيداصتقالاو ةيلاملا تايدحتلاو اهماهمو
؛اندالب

ىلع بيجيو ةيداصتقالاو ةّيلاملا مهفراعم يّمني هنأل
 .مهلبقتسمو ةيتايحلا مهنوؤش ّصخي اميف مهتالؤاست
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ةريثم تناك تارضاحملا
ةبعل ةصاخو مامتهالل
لاصيا ةيفيكو سولفلا
نع تامولعملا

ةنزاوملا عوضوم
هذه لالخ نم ةماعلا
كلذكو ةيفيقثتلا ةبعللا
نيبردملا ةينهمو ةءافك
،دنملبلا ةعماج بالط
7102 زومت41



  ؟عيضاوم نم جمانربلا نّمضتي اذام
ةرازو رود ،ةنزاوملا ،بئارضلا ،ماعلا نيدلا ،ماعلا لاملا
،تايدلبلا رودو ،باونلا سلجمو ءارزولا سلجمو ةيلاملا

 ؛“بيارض عفدنم شيل“ بّيتك لالخ نم
تايدحتلاو اهماهمو ماعلا عاطقلا يف ةيلاملا ةرازو عقوم
ةءارق لالخ نم اندالب هجاوت يتلا ةّيداصتقالاو ةيلاملا

ثدحأ ماقرأ يفو ةـّيلاملاو ةـّيداصتقإلا تارشؤملا يف
؛ةنزاوم
ةيفيقثتلا ةبعللا لالخ نم ةماعلا ةنزاوملا ريضحت لحارم
ssuolF fo emaG؛ 
 ؛ينانبللا ماظنلا يف ةيبيرضلا نطاوملا تابجاوو قوقح
.يلاملا دهعملا رودويرشبلا لاملا سأر ءانب يف ساسأك رمتسملا بيردتلا

 .اهرّفوت يتلا تامدخلا ىلع فّرعتلل ةيلاملا ةبتكملا ىلإ ةرايز جمانربلا لّلختي
 .يعماجلا بابشلا فّرصتب صّصختم قيثوت زكرم يهو

؟ةمدختسملا ةـّيمُّلعتلا تاودألا يه امو تاقلحلا ريدي نم
ناحيلف لساب دهعم نم صاصتخالا باحصأ نم تابردمو نوبّردم:تاقلحلا ريدي
 .ةينانبللا ةيلاملا ةرازو نمو يلاملا
.طشانلا مّلعتلاتاـّينقت ىلع ةّينبم شاقنو ضرع تاقلح:يمّلعتلا لكشلا
.دهعملا نع ةرداص ةيفيقثتباعلأ،scihpargofnI ،تاروشنمو ةّلدأ:ةّيمّلعتلا تاودألا
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لكشب انلبقتسا دهعملا
ىلع انفّرعتو زّيمم
ةّينغلا ةيلاملا ةبتكملا
ةديفملا تامولعملاب

ةيكريمألا ةعماجلا بالط
(TSUA) ايجولونكتلاو مولعلل
8002 رايأ



طيسبو لهس ةكراشملا بلط
،قفرملا بلطلا يوناثلا/يعماجلا ذاتسألا ألمي
يلاملا ناحيلف لساب دهعم ةرادإ ىلإ بلطلا لسري
:ينورتكلإلا ناونعلا ىلع يداصتقالاو
bl.vog.ecnanif@euqèhtoilbibمقر سكافلا ربع وأ
؛068624/10
خيرات نم مايأ ةرشع اهاصقأ ةلهم يف دهعملا ّدري
؛بلطلا همالتسا
ةهجل دهعملا قيرفو بلطلا مّدقم نيب قيسنتلا ّمتي
بالطلا ةيفلخ نيب طبرلاو بالطلا ددعو بسانملاخيراتلا
.جمانربلاىوتحمو

.004 مّسقم٩/٧41٥2410 مقرلا ىلع لاصتإلا ،تامولعملا نم ديزمل

انفرعتو بئارضلا لوح ةصاخو ةديفملا تامولعملاب ةينغ عيضاوملا تناك
يملعلا ثحبلل ةدناسملا عيضاوملاب ةينغلا ةيلاملا ةبتكملا ىلع
6102 يناثلا نوناك22 ،لامعألا ةرادإ ةيلك - سلبارط ةعماج بالط

حجانو ًارمثم ناك ءاقللا
تامولعملا تناكو
لوح ةصاخو ًادج ةديفم
ةماعلا ةنزاوملا عوضوم
ةلثمأ دوجول كلذو
ةضماغ تناك ةيعقاو
قباسلا يف انل ةبسنلاب

يف ةيكريمألا ةعماجلا بالط
3102 ،طابش22 ،توريب
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IOFLebanon IOFLebanon InstituteOfFinance

رهنلا شينروك ،215
نانبل ،توريب61-0785 :.ب.ص

+٩/6٤152٤116٩ :نوفلت
 +06862٤116٩ :سكاف
bl.vog.ecnanfi@etutitsni

عم نواعتلاب



 :   ةرهشلاو مسألا
: يصخشلا فتاهلا مقر
: ينورتكلإلا ديربلا

:  سيردتلا ةدام
:  ةيعماجلا ةنسلا
:  سيردتلا ةغل

ةيميلعتلا ةسسؤملا
 :اهيلإ يمتنت يتلا ةيميلعتلا ةسسؤملا مسإ

 :   عرفلا
:   ةيلكلا
:  لماكلا ناونعلا
:  فتاهلا مقر
:  سكافلا مقر
: ينورتكلإلا ديربلا

ةرايزلاب قلعتت ليصافت
:بالطلل ةيملعلا ةيفلخلا
:ةرايزلاب نيبغارلا بالطلا ددع
 :ةرايزلل بقترملا خيراتلا
 :تاعقوتلاو ةرايزلا نم يميداكألا فدهلا

تاباشلل يداصتقالاو يلاملا يفيقثتلا جمانربلا يف ةكراشم بلط
 ”كيلع امو ...ُكلام“نابشلاو
(ةذتاسألاو نيسردملاب صاخ)


