برنامج اقليمي عن المحاسبة الحكومية
لمعهد باسل فليحان في عمان
اجتمع  02مشاركا ً من سبع دول عربية ضمن برنامج تدريبي إقليمي عن المحاسبة العمومية يقام في العاصمة
األردنية ع ّمان ،في إطار أنشطة شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا  ،GIFT-MENAبمبادرة مشتركة من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي لبنان ومديرية المركز
التدريبي التابعة لوزارة المال في األردن ،وبدعم من البنك اإلسالمي للتنمية.
واطلع المشاركون في البرنامج الذي يختتم اليوم ،على أبرز التوجهات في المحاسبة الحكومية وتبادلوا
التجارب حول الدروس المستفادة من مشاريع التحديث التي تنفذ حاليا في كل من تونس واليمن وفلسطين
والسودان والمغرب واألردن ولبنان.
وتولى التدريب في البرنامج عدد من الخبراء اللبنانيين واألردنيين ،هم المدير العام إلدارة المناقصات في
لبنان جان علية ،والمدير العام لالستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية غسان بيضون ،والمدير المالي واالداري
في وزارة تطوير قطاع االعالم في االردن الدكتور خليل أبو حمور ،والخبير األردني في شؤون المحاسبة
العامة الدكتور معتز السعيد.
وكانت الورشة استهلت بكلمة ترحيبية لمدير المركز التدريبي األردني حازم خصاونة ،ثم ألقت سوزان أبو
شقرا كلمة مديرة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي السيدة لمياء المبيّض بساط ،فشكرت للبنك االسالمي
للتنمية ثقته ودعمه الدائمين مشيرة إلى أن المعهد يتعاون للسنة الثالثة على التوالي مع البنك لتنظيم برنامج
تدريبي إقليمي متخصص يهدف إلى تطوير قدرات المختصين في إدارة المالية العامة في لبنان وبلدان
المنطقة .وذ ّكرت في هذا السياق بأن المعهد نظّم في العام  0222البرنامج المتخصص في اعداد الموازنة
بمشاركة  02مشاركا ً من تسع دول ،وفي العام  0220ت ّم تنظيم البرنامج المتخصص في الرقابة والتدقيق
بمشاركة  21مشاركا ً من ثماني دول.
وأوضحت أبو شقرا أن هذا البرنامج يش ّكل أحد المناهج التدريبية المتخصصة التي ط ّورها المعهد بالتعاون
مع عدد من الخبراء الدوليين ودعم من البنك الدولي والتي تتناول الجوانب الرئيسية في عملية إدارة المال
العام ،من إعداد الموازنة إلى تنفيذ الموازنة ،والمحاسبة العمومية ،والرقابة والتدقيق.
وأبرزت أن تنظيم هذا البرنامج يصبّ ضمن جهود المعهد في تكوين وتعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية
بهدف تبادل الخبرات وتعزيز موقع لبنان على خريطة البلدان الملتزمة إصالح إدارة المالية العامة .وقد ت ّوج
هذا االلتزام من خالل عمل شبكة  GIFT-MENAالتي يتولى المعهد مركز أمانتها العامة منذ انطالقتها في
بيروت في العام  .0222وأضافت أن هذه المبادرة جاءت انطالقا ً من األهمية التي يوليها المعهد لتعزيز
التعاون بين بلدان الجنوب وخلق مساحة مشتركة للتعلم المستمر وتطوير شراكات خالقة بين الجهات المعنية
بإصالح المالية العامة وتحديث الدولة ،السيما في ظ ّل التطورات التي تشهدها اليوم دول المنطقة ،حيث تشكل
اإلصالحات المالية شرطا ً أساسيا ً لتنفيذ السياسات المالية السليمة ضمن إطار حديث لهيكلية إدارة المالية
العامة.

موجز اقتصادي
÷قررت «الهيئة العامة لمنتدى األعمال الفلسطيني ـ اللبناني» خالل مؤتمرها الدوري في صيدا ،إنشاء شركة استثمارية
للمنتدى تحت اسم «منتدى األعمال» ،وفتح باب االكتتاب لمن يرغب بالمساهمة ،وذلك بطرح ألف سهم بقيمة  2222دوالر
للسهم الواحد وبحد أدنى للمساهمة بقيمة خمسة أسهم ،لتشجيع االستثمار وتعزيز العالقات البينية ألعضاء المنتدى وتأمين فرص
عمل.

÷اجتمع  02مشاركا ً من سبع دول عربية بمبادرة مشتركة من «معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي»
و«مديرية المركز التدريبي التابعة لوزارة المال في األردن» ،وبدعم من «البنك اإلسالمي للتنمية» ،ضمن
برنامج تدريبي إقليمي عن «المحاسبة العمومية» في العاصمة األردنية ع ّمان ،في إطار أنشطة شبكة
معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .واطلع المشاركون في البرنامج
التوجهات في المحاسبة الحكومية ،وتبادلوا التجارب حول الدروس المستفادة
الذي يُختتم اليوم ،على أبرز
ّ
من مشاريع التحديث التي تنفذ حاليا ً في كل من تونس واليمن وفلسطين والسودان والمغرب واألردن
ولبنان .وتولى التدريب في البرنامج المدير العام لـ«إدارة المناقصات في لبنان» جان علية ،والمدير العام
لـ«االستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية» غسان بيضون ،والمدير المالي واإلداري في وزارة تطوير قطاع
اإلعالم في األردن خليل أبو حمور ،والخبير األردني في شؤون المحاسبة العامة معتز السعيد.

÷اعتمدت «مصلحة األبحاث العلمية الزراعية» صنفا ً جديداً من القمح القاسي مؤصالً من المركز العربي لدراسات المناطق
الجافة واألراضي القاحلة (أكساد) ،واسمه «أكساد  ،»2221وتمت تسمية هذا الصنف في لبنان باسم «تل عمارة  .»3واعتبر
مدير عام «أكساد» الدكتور رفيق علي صالح ،أن «نتائج التجارب والمشاهدات الحقلية في تل العمارة ،وفي حقول المزارعين
اللبنانيين ،لهذا الموسم ،وللمواسم الماضية ،قد بينت أن صنف القمح القاسي أكساد  2221ذو إنتاجية عالية ونوعية حب جيدة
جداً» ،موضحا ً أن «هذا الصنف أثبت تحمله للجفاف ومقاومته ألمراض الصدأ التي تواجه زراعة القمح في منطقة البقاع ،كما
ويصلح للزراعة المروية».
÷نظم «مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي» في النبطية مؤتمرا علميا ألطبائها بعنوان «مؤتمر الجراحين حول سرطان
القولون والجراحة العامة» .واعتبر رئيس مجلس اإلدارة المدير العام للمستشفى الدكتور حسن وزني أنه «بعد انقضاء  21سنة
على هذه المؤسسة ،تقدمت بفضل طاقمها الطبي واإلداري والتمريضي الذي تكامل بعمله ودوره الرائد وانطلقت هذه المؤسسة
التي أضحت اليوم مؤسسة جامعية وصرحا نفتخر ونعتز به».
÷دعا الكاتب والصحافي فتحي كليب في ندوة عن «الحقوق االقتصادية واالجتماعية للفلسطينيين والتشريعات اللبنانية» الدولة
اللبنانية إلى «التعاطي مع الملف الفلسطيني كرزمة واحدة ،ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه اإلنسانية واالجتماعية في مواجهة
مشاريع التوطين والتهجير» .واعتبر في الندوة التي نظمها «االئتالف الفلسطيني اللبناني  -لجنة حق العمل لالجئين الفلسطينيين
 منطقة صور» ،أن التعديالت القانونية التي أقرها مجلس النواب عام  0222لم تقدم أي جديد على مستوى تحسين حق العملللفلسطيني ،والدليل انه منذ إقرارها لم تصدر المراسيم التطبيقية وبالتالي ما زالت حبرا على ورق».
÷ أطلق «البنك اللبناني للتجارة» حلول األعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم كقوّة محرّكة لالقتصاد اللبناني،
عبر إنشاء « »SME Academyوهي مجموعة من برامج التعليم التجاري وتطوير المواهب ،المص ّممة خصيصاً لمساعدة
رجال األعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم وتعزيزها وتنميتها ،وتماشيا ً مع هذه األهداف،
تعاون البنك مع «أكساد» لألعمال التنفيذية.

معهد باسل فليحان ينظّم في ع ّمان
برنامجا ً إقليميا ً عن المحاسبة الحكومية
االربعاء 0،تشرين األول  0202الموافق  02ذو القعدة  0121هـ
اجتمع  02مشاركا ً من سبع دول عربية ،ضمن برنامج تدريبي إقليمي عن المحاسبة العمومية ،الذي يقام في
العاصمة األردنية ع ّمان ،في إطار أنشطة شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا  ،GIFT-MENAوبمبادرة مشتركة من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي ومديرية
المركز التدريبي التابعة لوزارة المال في األردن ،وبدعم من البنك اإلسالمي للتنمية.
واطلع المشاركون في البرنامج ،الذي يُختتم اليوم ،على أبرز التوجهات في المحاسبة الحكومية وتبادلوا
التجارب حول الدروس المستفادة من مشاريع التحديث التي تنفذ حاليا ً في كل من تونس واليمن وفلسطين
والسودان والمغرب واألردن ولبنان.
وتولى التدريب في البرنامج عدد من الخبراء اللبنانيين واألردنيين ،هم المدير العام إلدارة المناقصات في
لبنان جان علية ،والمدير العام لالستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية غسان بيضون ،والمدير المالي واالداري
في وزارة تطوير قطاع االعالم في االردن الدكتور خليل أبو حمور ،والخبير األردني في شؤون المحاسبة
العامة الدكتور معتز السعيد.
وكانت الورشة استهلت بكلمة ترحيبية لمدير المركز التدريبي األردني حازم خصاونة ،ثم ألقت سوزان أبو
شقرا كلمة مديرة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي السيدة لمياء المبيّض بساط  ،فشكرت للبنك االسالمي
للتنمية ثقته ودعمه الدائمين ،مشيرة إلى أن المعهد يتعاون ،للسنة الثالثة على التوالي ،مع البنك لتنظيم برنامج
تدريبي إقليمي متخصص يهدف إلى تطوير قدرات المختصين في إدارة المالية العامة في لبنان وبلدان
المنطقة .وذ ّكرت في هذا السياق بأن المعهد نظّم في العام  0222البرنامج المتخصص في إعداد الموازنة
بمشاركة  02مشاركا ً من تسع دول ،وفي العام  0220ت ّم تنظيم البرنامج المتخصص في الرقابة والتدقيق
بمشاركة  21مشاركا ً من ثماني دول.
وأبرزت أن تنظيم هذا البرنامج يصبّ ضمن جهود المعهد في تكوين وتعزيز الشراكات اإلقليمية والدولية
بهدف تبادل الخبرات وتعزيز موقع لبنان على خريطة البلدان الملتزمة إصالح إدارة المالية العامة .وقد ت ّوج
هذا االلتزام من خالل عمل شبكة  GIFT-MENAالتي يتولى المعهد مركز أمانتها العامة منذ انطالقتها في
بيروت في العام .»0222

برنامج إقليمي عن "المحاسبة الحكومية"

اجتمع  02مشاركا ً من  1دول عربية ضمن برنامج تدريبي إقليمي عن "المحاسبة العمومية" يقام في
العاصمة األردنية ع ّمان ،في إطار أنشطة شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ، GIFT-MENAوبمبادرة مشتركة من معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي (لبنان)
ومديرية المركز التدريبي التابعة لوزارة المال في األردن ،وبدعم من البنك اإلسالمي للتنمية .
واطلع المشاركون في البرنامج الذي يختتم اليوم على أبرز التوجهات في "المحاسبة الحكومية" وتبادلوا
التجارب حول الدروس المستفادة من مشاريع التحديث التي تنفذ حاليا في كل من تونس واليمن وفلسطين
والسودان والمغرب واألردن ولبنان.
وتولى التدريب في البرنامج عدد من الخبراء اللبنانيين واألردنيين ،هم المدير العام إلدارة المناقصات في
لبنان جان علية ،والمدير العام لالستثمار في وزارة الطاقة اللبنانية غسان بيضون ،والمدير المالي واالداري
في وزارة تطوير قطاع االعالم في االردن الدكتور خليل أبو حمور ،والخبير األردني في شؤون المحاسبة
العامة معتز السعيد.
وكانت الورشة استهلت بكلمة ترحيبية لمدير المركز التدريبي األردني حازم خصاونة ،ثم ألقت سوزان أبو
شقرا كلمة مديرة معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي السيدة لمياء المبيّض بساط ،فشكرت للبنك االسالمي
للتنمية "ثقته ودعمه الدائمين" مشيرة إلى أن المعهد "يتعاون للسنة الثالثة على التوالي مع البنك لتنظيم برنامج
تدريبي إقليمي متخصص يهدف إلى تطوير قدرات المختصين في إدارة المالية العامة في لبنان وبلدان
المنطقة".

