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 She worked as a Freelance 
Journalist for Future TV, the 
European Institute of the 
Mediterranean (IEMed) and 
Qatar Media Corporation.  

 From 2015 to 2017, Sahar was 
a Senior Journalist at the 
Commerce du Levant where 
she wrote investigative and in-
depth reports about the 
Lebanese economy.  

 Bachelor's and Master's 
degree in Information and 
Communication and Diploma 
of Higher Specialized Studies 
(DESS) in Journalism from 
ASSAS-Paris II University. 
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 مجلةتحرير رئيسة 
du Levant Le Commerce   

 سابقاً كصحافية حرة في تلفزيون عملت

المستقبل، المعهد األوروبي للبحر 
ومؤسسة (  (IEMedاألبيض المتوسط 

 .  قطر لإلعالم

 عملت 2017و 2015عامي بين ،
 Commerceمجلةسحر صحافية  في 

du Levant  تحقيقات وتقارير على

معمقة حول االقتصاد اللبناني تغطي 

مواضيع المالية العامة والحوكمة العامة 

 .  وإدارة النفايات وغيرها

 على اجازة وشهادة الماجستير في حائزة

اإلعالم والتواصل باإلضافة إلى دبلوم 
في  DESS-المتخصصة الدراسات العليا 

 .ASSAS-Paris IIجامعة الصحافة من 
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 Judge at the Court of Audit. 

 He advises several 

administrations and 

parliamentarian committees on 

the updates and review of laws. 

 Lecturer at Sagesse University 

and the Lebanese University. 

 He has several financial and 

legal studies, on topics such 

as the Independent Municipal 

Fund, parliamentary oversight, 

the role of the Court of Audit, 

public procurement, among 

many others.  

 He is a certified Trainer in 

public procurement at the 

Institute of Finance - Lebanese 

Ministry of Finance.  
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 في ديوان المحاسبةقاٍض . 

 إدارات ولجان تحديث قوانينمستشار  . 

 محاضر في جامعة الحكمة أستاذ

 .اللبنانيةوالجامعة 

 عدة أبحاث ودراسات مالية وقانونية له

منها الصندوق البلدي المستقل، الرقابة 

البرلمانية، دور ديوان المحاسبة، 

 .  الصفقات العامة وغيرها

 معتمد في مجال الشراء العام مدّرب

 .وزارة المالية –لدى المعهد المالي 
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 Director of Innovation Projects 

Program at Transparency 

International Ukraine.  

 He first joined Transparency 

International as a coordinator of 

the ProZorro e-procurement 

system project on behalf of civil 

society.  

 After the successful 

implementation of ProZorro, he 

has been working on building a 

monitoring ecosystem around 

ProZorro using innovative tools, 

risk indicators and the 

implementation of Open 

Contracting Data Standard.  

 He also works on public sales and 

e-health issues. 

 He worked in the country’s largest 

agro-industrial company where he 

was responsible for analysis of 

procurement.  

#PublicProcurement 

4Resilience 

#PublicProcurement

Leb 

 مدير برنامج مشاريع االبتكار في
 منظمة الشفافية الدولية في أوكرانيا
 العاممع بداية اإلصالح الوطني للشراء 

 إلى منظمة الشفافية الدولية انضم
كمنسق لمشروع نظام المشتريات 

ممثالً   ProZorroاإللكترونية 
 .  المجتمع المدني

 التنفيذ الناجح لـ بعدProZorro بدأ ،
بالعمل على بناء نظام مراقبة حول 

ProZorro  باستخدام أدوات مبتكرة
ومؤشرات للمخاطر، كما انه يعمل 
على تنفيذ معيار البيانات المفتوحة 

 .  للمقاوالت

 ايضا في مجال المبيعات العامة يعمل
 .  والصحة اإللكترونية

 فيكتور في أكبر شركة زراعية عمل
صناعية في أوكرانيا حيث كان 

 .مسؤوالً عن تحليل عمليات الشراء
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 Chargé de mission at the 

international affairs and 

open Government, ETALAB, 

the French PM’s service for 

Open Data, Open Government 

and the digital transformation 

of the Public Service.  

 He is involved in the open-up 

of the public procurement data 

 He also works on the 

international and open 

government affairs, while 

Etalab is also the one-year 

chair of the Contracting 5, a 6 

countries partnership on Open 

Contracting matters.  

 He graduated in Public Policy, 

focusing on innovation within 

public procurement.  
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 مدير مشاريع مكلّف بالشؤون الدولية
في ( (ETALABوالحكومة المفتوحة 

 .  فرنسا

 العامةعلى شهادة في السياسة حائز. 

 على االبتكار في مجال الشراء عمل
 .  العام

 اآلن في توفير البيانات يشارك
في المفتوحة حول الشراء العام 

ETALAB،  باإلضافة إلى عمله على
( الحكومة المفتوحة)البيانات المفتوحة 

في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، 
في مشروع التحّول الرقمي ويشارك 

 .  للخدمة العامة

 في الشؤون الدولية وشؤون يعمل
الحكومة المفتوحة، في حين ترأس 

ETALAB   عام واحد شراكة بين لمدة
دول حول مسائل التعاقدات  6

 .المفتوحة



 2018معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي  -جميع الحقوق محفوظة

© Institut des Finances Basil Fuleihan 2018 

 

 المؤتمر حول الشـراء العـام وفرص تعزيـز الصمـود والنمـو المستـدام

Forum on Public Procurement for resilience and sustainable growth  

 

المعوشيبدري   Badri MEOUCHI 

 President of the Board of 

Directors of the Lebanese 

Transparency Association, the 

first Lebanese NGO to focus on 

curbing corruption and promoting 

good governance.  

 He worked in partnership with 

the International Finance 

Corporation’s Corporate 

Governance Project to offer 

Lebanese and Arab companies 

with a variety of services 

through the IoD.  

 He joined Tamayyaz in 2015 and 

has been developing new 

Corporate Governance Services 

to help SMEs develop and 

implement governance 

framework within their 

organizations. 
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 مجلس إدارة جمعية الشفافية رئيس

اللبنانية، أول منظمة غير حكومية 

لبنانية تعمل للحّد من الفساد وتعزيز 

 . الحكم الرشيد

 بالشراكة مع مؤسسة التمويل عمل

الدولية على مشروع حوكمة الشركات 

لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات 
 Institute of)من خالل معهد المدراء 

Directors – IoD)  اللبنانية للشركات

 .  والعربية

 حيث " تميز"، انضم إلى 2015عام

طّور خدمات حوكمة الشركات الجديدة 

لمساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة 

 .على تطوير وتطبيق إطار للحوكمة
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 Does the Lebanese legislation provide the right to access 

government data?  

 What are the oversight and reporting mechanisms in 

place ? 

 What role can citizens and CSOs play in monitoring 

government’s procurement operations? 

 What are the available data tools worldwide, do they yield 

effective results, and can Lebanon use them?  

 ؟يوّفر االطار القانوني في لبنان الحق في الوصول إلى البيانات الحكوميةهل 

  هي آليات الرقابة واإلبالغ المعتمدة، وما هي السُبل لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة ما

 المال العام؟

 يمكن للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني التأثير والمساهمة الفّعالة في مراقبة هل

 عمليات الشراء العام؟

 أدوات للبيانات المفتوحة حول العالم، وهل يمكن اعتمادها في لبنان؟أي 

TOPICS 
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Lebanon Governance Indicators  

Worldwide governance indicators available online on the following link http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports
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Transparency and corruption indicators  

Corruption Perception Index 2017 available online on the following link https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017  

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Audit and Oversight indicators   

Institut des Finances Basil Fuleihan, Professionalizing Public Procurement in Lebanon: Diagnostic Review and A Way Forward,2014 
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