
 

 
 

 «معهد باسل فليحان»و« قوى األمن»تعاون بين 

 عثمان: هدفنا إعادة الحقوق ألصحابها ومكافحة الفساد
     

 
األمن الداخلي ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي تم أمس توقيع اتفاق تعاون بين المديرية العامة لقوى 

تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى األمن الداخلي في المجاالت »التابع لوزارة المال، يهدف إلى 

 .«االقتصادية والمالية والتدريبية

 

وقيع االتفاق كل من قاعة الشرف، حيث تولى ت -أقيم حفل التوقيع في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي 

اللواء عماد عثمان ورئيسة المعهد لمياء المبيض بساط، بحضور قائد معهد قوى األمن الداخلي العميد أحمد 

 .الحجار ورئيس اإلدارة المركزية العميد سعيد فواز وعدد من الضباط

 

المشتركة، ومنها  تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال االهتمامات»ونص االتفاق على 

تزويد عناصر قوى األمن بأحدث المعارف االقتصادية والمالية، بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من مقاربة 

المواضيع المالية العامة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مالئمة للعناصر 

 .«وفقاً للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة

 

أهمية الدور الذي تلعبه معاهد التدريب في القطاع العام في رفع مستوى األداء في »وشدد عثمان على 

الهدف السامي الذي تطمح إليه المديرية هو حفظ الحياة وإعادة الحقوق »، الفتاً إلى أن «اإلدارات العامة

اسها التدريب اإلعدادي والتدريب ألصحابها ومكافحة الفساد، من هنا أعدت المديرية خطة استراتيجية أس

المستمر. ونحن نتوج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد ونطمح إلى االستعانة بخبراته في كل ما يتعلق 

 .«بالتدريب المالي، فهو بيت اختصاص في هذا المجال

 

خدمة العامة مميز كونه بين مؤسستين في الدولة تجمعهما قيم ال»من جهتها، وصفت بساط، االتفاق بأنه 

 .«وثقافة التعلم واألداء والبحث العلمي



 

وتعددت خالل  2006مسار التعاون مع المديرية العامة لقوى األمن الداخلي بدأ منذ العام »وأشارت إلى أن 

أبرز ما ساهم في تكريس »ورأت أن «. السنين الماضية ورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات العلمية

هو الدور الفاعل لمعهد قوى األمن الداخلي ولإلدارة المركزية في رصد الحاجات التدريبية هذا التعاون، 

 .«واختيار المشاركين ومتابعة التوصيات الصادرة عن التدريب

 

ضابط وعنصر من قوى األمن الداخلي أفادوا من الدورات التي عقدت في المعهد  300أكثر من »وأفادت بأن 

وتحديداً في مواضيع اإلدارة المالية الحكومية والصفقات العمومية ومكافحة  2018و 2006ما بين العامين 

 .«التهريب والجرائم المالية وإعداد المدرب وغيرها من المواضيع
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 «معهد فليحان»واتفاق تعاون بين قوى األمن 

 عثمان: طّورنا استراتيجية التدريب المستمر 
      

 
 فليحان التكريمي اللواء عثمان يتسلّم درع معهد

  

تّم أمس توقيع اتفاق تعاون بين المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي 

تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى األمن الداخلي في المجاالت »التابع لوزارة المال، يهدف إلى 

 .«االقتصادية والمالية والتدريبية

التوقيع في المديرية العامة لقوى األمن الداخلي/ قاعة الشرف، حيث تولى توقيع االتفاق كّل من  وأُقيم حفل

المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط، بحضور 

زية العميد سعيد فّواز وعدد من قائد معهد قوى األمن الداخلي العميد أحمد الحجار ورئيس اإلدارة المرك

 .الضباط

، ومنها «في مجال االهتمامات المشتركة»ونّص االتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين 

أحدث المعارف االقتصادية والمالية بما يعّزز قدراتهم ويمكنّهم من مقاربة »تزويد عناصر قوى األمن 

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مالئمة للعناصر «، و«وضوعية وحديثة وديناميةمواضيع المالية العامة بطريقة م

 .«وفقاً للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اتفاق تعاون بين قوى االمن ومعهد باسل فليحان
 

 
تعاون مع معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع وقعت المديرية العامة لقوى االمن الداخلي اتفاق 

لوزارة المال، يهدف إلى "تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى األمن الداخلي في المجاالت االقتصادية 

 والمالية والتدريبية".

 

كل من اللواء قاعة الشرف، حيث تولى توقيع االتفاق  -وأقيم حفل التوقيع في المديرية العامة لقوى االمن 

عماد عثمان ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض بساط، بحضور قائد معهد قوى األمن الداخلي العميد 

 أحمد الحجار ورئيس اإلدارة المركزية العميد سعيد فواز وعدد من الضباط.

 

مشتركة، ومنها ونص االتفاق على "تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال االهتمامات ال

تزويد عناصر قوى األمن بأحدث المعارف االقتصادية والمالية بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من مقاربة 

 مواضيع المالية العامة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية".

 

 كما ينص االتفاق على " إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مالئمة للعناصر وفقا للحاجات المستجدة في ميادين

 المالية العامة".

 

وشدد عثمان في كلمة ألقاها على "أهمية الدور الذي تلعبه معاهد التدريب في القطاع العام في رفع مستوى 

االداء في االدارات العامة. وأن الهدف السامي الذي تطمح اليه المديرية العامة لقوى االمن الداخلي هو حفظ 

 لفساد".الحياة وإعادة الحقوق ألصحابها ومكافحة ا

 

وقال: " من هنا أعدت المديرية خطة استراتيجية أساسها التدريب االعدادي والتدريب المستمر. ونحن اليوم 

نتوج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد المالي ونطمح الى االستعانة بخبراته في كل ما يتعلق بالتدريب 

 المالي، فهو بيت اختصاص في هذا المجال".



 

ت بساط، االتفاق بأنه "مميز في مسيرة المعهد"، وأبرزت أنه "بين مؤسستين في الدولة من جهتها، وصف

 تجمعهما قيم الخدمة العامة وثقافة التعلم واألداء والبحث العلمي".

 

ضابط وعنصر من قوى االمن الداخلي أفادوا من الدورات التي عقدت في المعهد  300وأفادت بأن "أكثر من 

وتحديدا في مواضيع االدارة المالية الحكومية والصفقات العمومية ومكافحة  2018و 2006ما بين العامين 

  التهريب والجرائم المالية وإعداد المدرب وغيرها من المواضيع".

 

https://www.lebanondebate.com/news/412144 
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 عثمان: أعّدينا خطة استراتيجية

 أساسها التدريب االعدادي والتدريب المستمر
 متفرقات 17:49   ٢٠١٨كانون األول  ١٣الخميس 

 
المديرية العامة لقوى  ، خالل توقيع اتفاق تعاون بينعماد عثمان اللواء قوى األمن الداخليلشّدد المدير العام 

، يهدف إلى "تعزيز وتطوير وزارة المالالمالي واالقتصادي" التابع ل معهد باسل فليحان"و األمن الداخلي

ي قوى األمن الداخلي في المجاالت االقتصادية والمالية والتدريبية"، على "أهمية الدور الطاقات البشرية ف

 ."اآلداء في اإلدارات العامة في رفع مستوى القطاع العام الّذي تلعبه معاهد التدريب في

ورّكز على أّن "الهدف السامي الّذي تطمح اليه المديرية العامة لقوى األمن الداخلي، هو حفظ الحياة وإعادة 

، الفتًا إلى أّن "من هنا، أعّدت المديرية خطة استراتيجية أساسها التدريب "مكافحة الفسادالحقوق ألصحابها و

اإلعدادي والتدريب المستمّر. ونحن اليوم نتّوج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد المالي ونطمح إلى 

 ."اختصاص في هذا المجال االستعانة بخبراته في كّل ما يتعلّق بالتدريب المالي، فهو بيت

أّما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فوصفت اإلتفاق بأنّه "مميّز في مسيرة المعهد"، وأبرزت أنّه "بين 

مؤسستين في الدولة تجمعهما قِيَم الخدمة العاّمة وثقافة التعلّم واألداء والبحث العلمي"، موضحةً أّن "مسار 

وتعّددت خالل السنين الماضية ورُش  2006وى األمن الداخلي بدأ منذ عام التعاون مع المديرية العامة لق

 ."العمل والدورات التدريبية واللقاءات العلميّة

ورأت أّن "أبرز ما ساهم في تكريس هذا التعاون، هو الدور الفاعل لمعهد قوى األمن الداخلي ولإلدارة 

 ."ين ومتابعة التوصيات الصادرة عن التدريبالمركزية في رصد الحاجات التدريبية واختيار المشارك

ضابط وعنصر من قوى األمن الداخلي أفادوا من الدورات الّتي  300كما نّوهت بساط إلى أّن "أكثر من 

وتحديًدا في مواضيع اإلدارة المالية الحكومية والصفقات  2018و 2006ُعقدت في المعهد ما بين العامين 

 ."جرائم المالية وإعداد المدّرب وغيرها من المواضيعالعمومية ومكافحة التهريب وال

ونّص االتفاق على "تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال اإلهتمامات المشتركة، ومنها 

تزويد عناصر قوى األمن بأحدث المعارف اإلقتصادية والمالية بما يعّزز قدراتهم ويمكنّهم من مقاربة 

امة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مالئمة للعناصر مواضيع المالية الع

 ."وفقًا للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة
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 استراتيجية لتطوير طاقات قوى األمن خطة

 

 
تم توقيع اتفاق تعاون بين المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع 

تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى األمن الداخلي في المجاالت االقتصادية “لوزارة المال، يهدف إلى 

 .”ةوالمالية والتدريبي

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال االهتمامات المشتركة، ومنها “ونص االتفاق على 

تزويد عناصر قوى األمن بأحدث المعارف االقتصادية والمالية بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من مقاربة 

برامج تدريبية مالئمة للعناصر مواضيع المالية العامة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية، وإعداد وتنفيذ 

 .”وفقا للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة

أهمية الدور الذي تلعبه معاهد التدريب في القطاع العام في رفع مستوى األداء في “وشدد عثمان على 

الداخلي هو حفظ  الهدف السامي الذي تطمح إليه المديرية العامة لقوى األمن“اإلدارات العامة، مشيًرا إلى أن 

 .”الحياة وإعادة الحقوق ألصحابها ومكافحة الفساد

من هنا أعدت المديرية خطة استراتيجية أساسها التدريب اإلعدادي والتدريب المستمر. ونحن “وأضاف: 

اليوم نتّوج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد المالي ونطمح إلى االستعانة بخبراته في كل ما يتعلق 

 .”ب المالي، فهو بيت اختصاص في هذا المجالبالتدري

 

https://www.imlebanon.org/2018/12/13/isf-bassel-fleihan-institute/ 
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 توقيع اتفاق تعاون بين قوى االمن الداخلي

 ومعهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
 - 16:47 - 2018كانون األول  13الخميس  - مجتمع مدني وثقافة

 
تّم اليوم الخميس توقيع اتفاق تعاون بين المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ومعهد باسل فليحان المالي 

واالقتصادي التابع لوزارة المال، يهدف إلى "تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى األمن الداخلي في 

 ."المجاالت االقتصادية والمالية والتدريبية

ل التوقيع في المديرية العامة لقوى االمن الداخلي / قاعة الشرف حيث تولى توقيع االتفاق كّل من وأقيم حف

اللواء عماد عثمان ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيّض بساط، بحضور قائد معهد قوى األمن الداخلي 

 .لضباطالعميد أحمد الحجار ورئيس اإلدارة المركزية العميد سعيد فّواز وعدد من ا

ونّص االتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين "في مجال االهتمامات المشتركة"، ومنها 

تزويد عناصر قوى األمن "أحدث المعارف االقتصادية والمالية بما يعّزز قدراتهم ويمكنّهم من مقاربة 

د وتنفيذ برامج تدريبية مالئمة للعناصر مواضيع المالية العامة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية"، و"إعدا

 ."وفقاً للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة

 عثمان
وشّدد اللواء عثمان في كلمة ألقاها على أهمية الدور الذي تلعبه معاهد التدريب في القطاع العام في رفع 

ه المديرية العامة لقوى االمن الداخلي مستوى االداء في االدارات العامة. وأّن الهدف السامي الذي تطمح الي

هو " حفظ الحياة وإعادة الحقوق ألصحابها ومكافحة الفساد". من هنا أعّدت المديرية خطة استراتيجية 

أساسها التدريب االعدادي والتدريب المستمّر. ونحن اليوم نتّوج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد المالي 

 .ه في كّل ما يتعلّق بالتدريب المالي، فهو بيت اختصاص في هذا المجالونطمح الى االستعانة بخبرات

 بساط
أما بساط، فوصفت االتفاق بأنه "مميّز في مسيرة المعهد"، وأبرزت أنه "بين مؤسستين في الدولة تجمعهما 

 ."قِيَم الخدمة العاّمة وثقافة التعلّم واألداء والبحث العلمي

وتعّددت خالل  2006لمديرية العامة لقوى االمن الداخلي بدأ منذ العام وأشارت أّن "مسار التعاون مع ا

السنين الماضية ورُش العمل والدورات التدريبية واللقاءات العلميّة". ورأت أن "أبرز ما ساهم في تكريس 

ية هذا التعاون، هو الدور الفاعل لمعهد قوى االمن الداخلي ولإلدارة المركزية في رصد الحاجات التدريب

 ."واختيار المشاركين ومتابعة التوصيات الصادرة عن التدريب

ضابط وعنصر من قوى االمن الداخلي أفادوا من الدورات التي ُعقدت في المعهد  300وأفادت بأن "أكثر من 

وتحديداً في مواضيع االدارة المالية الحكومية والصفقات العمومية ومكافحة  2018و 2006ما بين العامين 

 ."ب والجرائم المالية وإعداد المدّرب وغيرها من المواضيعالتهري

http://www.lebanonfiles.com/news/1401204 
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 عثمان وقع اتفاق تعاون بين قوى االمن ومعهد باسل فليحان:

 والمستمرطورنا خطة استراتيجية أساسها التدريب االعدادي 
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عثمان وقع اتفاق تعاون بين قوى االمن ومعهد باسل فليحان: طورنا خطة استراتيجية أساسها التدريب 
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تم اليوم، توقيع اتفاق تعاون بين المديرية العامة لقوى االمن الداخلي ومعهد باسل فليحان المالي  -وطنية 

واالقتصادي التابع لوزارة المال، يهدف إلى "تعزيز وتطوير الطاقات البشرية في قوى األمن الداخلي في 

 ."المجاالت االقتصادية والمالية والتدريبية

 

قاعة الشرف، حيث تولى توقيع االتفاق كل من اللواء  -وأقيم حفل التوقيع في المديرية العامة لقوى االمن 

عماد عثمان ورئيسة معهد باسل فليحان لمياء المبيض بساط، بحضور قائد معهد قوى األمن الداخلي العميد 

 .ضباطأحمد الحجار ورئيس اإلدارة المركزية العميد سعيد فواز وعدد من ال

 

ونص االتفاق على "تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال االهتمامات المشتركة، ومنها 

تزويد عناصر قوى األمن بأحدث المعارف االقتصادية والمالية بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من مقاربة 

فيذ برامج تدريبية مالئمة للعناصر مواضيع المالية العامة بطريقة موضوعية وحديثة ودينامية"، وإعداد وتن

 ."وفقا للحاجات المستجدة في ميادين المالية العامة

 

 عثمان

وشدد عثمان في كلمة ألقاها على "أهمية الدور الذي تلعبه معاهد التدريب في القطاع العام في رفع مستوى 

http://nna-leb.gov.lb/files/pictures/5c127cd702c5b_000000000005.jpg


عامة لقوى االمن الداخلي هو حفظ االداء في االدارات العامة. وأن الهدف السامي الذي تطمح اليه المديرية ال

الحياة وإعادة الحقوق ألصحابها ومكافحة الفساد. من هنا أعدت المديرية خطة استراتيجية أساسها التدريب 

االعدادي والتدريب المستمر. ونحن اليوم نتوج سنوات عديدة من التعاون مع المعهد المالي ونطمح الى 

 ."لتدريب المالي، فهو بيت اختصاص في هذا المجالاالستعانة بخبراته في كل ما يتعلق با

 

 بساط

من جهتها، وصفت بساط، االتفاق بأنه "مميز في مسيرة المعهد"، وأبرزت أنه "بين مؤسستين في الدولة 

 ."تجمعهما قيم الخدمة العامة وثقافة التعلم واألداء والبحث العلمي

 

وتعددت خالل  2006لقوى االمن الداخلي بدأ منذ العام وأشارت الى أن "مسار التعاون مع المديرية العامة 

السنين الماضية ورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات العلمية". ورأت أن "أبرز ما ساهم في تكريس 

هذا التعاون، هو الدور الفاعل لمعهد قوى االمن الداخلي ولالدارة المركزية في رصد الحاجات التدريبية 

 ."ين ومتابعة التوصيات الصادرة عن التدريبواختيار المشارك

 

ضابط وعنصر من قوى االمن الداخلي أفادوا من الدورات التي عقدت في المعهد  300وأفادت بأن "أكثر من 

وتحديدا في مواضيع االدارة المالية الحكومية والصفقات العمومية ومكافحة  2018و 2006ما بين العامين 

  ."وإعداد المدرب وغيرها من المواضيعالتهريب والجرائم المالية 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/380874/nna-leb.gov.lb/ar 
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