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  حول ورشة عمل وطنية   
 التنمية في لبنانو تحوي�ت العاملين 

   
  2014نوفمبر  / تشرين الثاني  3-4

   لبنان –بيروت  - بيت ا�مم المتحدة

 البرنامج

 

 

 
  2014نوفمبر /تشرين الثاني 3: اليوم ا�ول

 30: 08 – 00: 09 التسجيل

  :جلسة ا!فتتاح

ا�قتصاديين، نائب ا	مين  ، كبيرالدكتور عبد# الدردريكلمة  -
  ا�سكوا، التنفيذي

 ، أمين  عام إتحاد المصارف العربيةوسام فتوح السيدكلمة  -

في وزارة الخارجية  لمغتربينا، مديرعام ھيثم جمعة السيدكلمة  -
  والمغتربين، لبنان

 ، النائب ا	ول لحاكم مصرف لبنانالدين رائد شرف لسيداكلمة  -

المدير العام،  -ئيس مجلس ا*دارةر، نبيل عيتاني السيدكلمة  -
 "إيدال"المؤسسة العامة لتشجيع ا�ستثمارات في لبنان 

 نقيب المحامين، بيروتجورج جريج،  السيدكلمة  -

 

09 :45 – 09 :00 

 

  ا�طر القانونية لتحسين البيئة ا,ستثمارية للمغتربين: ىالجلسة ا�ول
 قبلھموا,ستفادة من التحوي�ت المالية المرسلة من 

  
، مستشار اقتصادي، إدارة التنمية ا�قتصادية خالد حسين. د -

 والعولمة، ا�سكوا

 

رئيس جمعية تطوير الريادة  - ، أستاذ جامعيالمحامي علي زبيب -
 " دنا لي"وا*بداع العربي 

  

 

10:00 – 09:45 

 

10:30 – 10:00 

 10:30 – 11:00 استراحة
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  التجارب ا!قليمية: الجلسة الثانية

، رئيس مصلحة الع5قات العامة للشؤون سيد أحمد عاصيال -
 ا�غترابية، وزارة الخارجية والمغتربين

 

، مستشار مكلف بالھجرة بديوان الوزير، وزارة السيد حلمي التليلي -
 الشؤون ا�جتماعية، تونس

 

رئيس مصلحة شركات الوساطة ، السيد عبد الرفيع التد,وي -
 للتحوي5ت المالية، بنك المغرب

  

  

11:30 – 11:00  
  
 

12:00 – 11:30  
  

  

12:30 – 12:00 

 12:30 – 13:00 استراحة

   
  تابع -  التجارب ا!قليمية: لثةالجلسة الثا

  ، وزارة المالية، لبنانUNDPمدير مشروع السيد ط�ل سلمان،  -

 

وخبير في الشؤون  رئيس مجموعة أفنان  السيد محمد عجمي، -

  المملكة المتحدة -لندن  - ا�غترابية

  

13:30 – 13:00 
  

14:00 – 13:30  
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 2014نوفمبر / تشرين الثاني  4: اليوم الثاني
  

 التنظيمي للتحوي�ت وا!طارالدور ا,قتصادي : ىالجلسة ا�ول
  

 ، مدير إدارة البحوث، إتحاد المصارف العربيةعلي عودة. د -

 

 رة المصارف، مصرف لبنان، مدير إداالسيد نجيب شقير -

 

 بنك بيبلوسمجموعة ، كبير ا�قتصاديين  ،السيد نسيب غبريل -

  

  
09 :30 – 09 :00  

 
 

10 :00 – 09 :30 

10 :30 – 10 :00 

 30: 10 – 00: 11 إستراحة

  
  المصرفي االقطاع تجارب: الجلسة الثانية

  
 ، مساعد المدير العام، جمال ترست بنكمحمد فحيلي. د -

 
 ، خبير مصرفي، بنك بيروت والب5د العربيةيسيوائل دب. د -

 ، مستشار تنفيذي، فرنسبنكسروع يوسف. د -

  

  

11:30 – 11:00 

12:00 – 11:30  

12:30 – 12:00  

 12:30 – 13:00 استراحة

  
  تابع – المصرفي االقطاع تجارب: لثةالجلسة الثا

  
 ، مدير إدارة البحوث، بنك لبنان والمھجرالسيد  مروان ميخائيل -
 

، مدير تطوير ا	عمال، بنك البحر لسيد محيي الدين فتح #ا -

 المتوسط

  وأستاذ جامعي اقتصادي، خبير السيد كامل وزنة -

  

13:30 – 13:00  

  
14:00 – 13:30  

  
  

14:30 - 14:00  

  14:30 - 15:00  نھاية ورشة العمل وتوزيع الشھادات

 

 ا�عمال التحضيرية لورشة العمل إن ھذا البرنامج ھو مشروع أولي قابل للتعديل مع :م�حظة


