
 

 
 «ميتاك»يستضيف ورشة عمل لـ« معهد باسل فليحان»

     

اإلقليمي  ورشة عمل ينظّمها المركز« معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي»ت امس في انطلق

تابع لصندوق النقد الدولي، تناولت إدارة المخاطر ال« ميتاك»للشرق األوسط  للمساعدة الفنية

 .ن العام والخاصطاعيالق نة وتكاليف الشراكات بيالمالي

 

ثر المالي المترتّب على مشاريع الشراكات بين وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األ

ية المرتبطة الزمة لضبط المخاطر المالالقطاعين العام والخاص وتحديد اإلجراءات المؤّسسية ال

 .بها

 

قتصادية والدين العام ا -وماكرلم التحليل والدراسات اويشارك فيها موظفون من مديريات وأقسا

 .ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخصة والموازنة والمحاسبة في وزارة المال

 

ة أمر المخاطر المالي»، على أن في لبنان ماريو منصور في افتتاح الورشة« ميتاك»وشدد منّسق 

عنيين الم على فمطلوب أن تُعمم المعاريعني الحكومة ككّل وليس جهة حكومية واحدة، ومن ال

ير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر من الدقّة كافة ألن التأنّي في درس مخاطر مشاريع الشراكة وتقد

 .«ضروري قبل البدء بها

 

دولة ومن  15ساندة فنيّة لـوما يوفره من م« ميتاك»ر وكانت مناسبة لتعريف الحضور بدو

النقد بما يسمح بإطالع الدول على دوق ي صنفن والخبراء الماليين يخبرات ينقلها كبار االقتصادي

 .قة ومناطق أخرى من العالمتجارب دول أخرى في المنط

 

، 2004قائم منذ العام « ميتاك»أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فذّكرت بأن التعاون مع 

شاطات يخصص لتعزيز تعزيز هذا التعاون ووضع جدول سنوي للن»فة عن توّجه إلى كاش

لى أن الورشة هي الخطوة ، مشيرة إ«نانية في إدارة المالية العامة وإدارة الوارداتاللبرات دالق

 .األولى في هذا االتجاه

 

لقطاعين، أمالً في لتي توفرها الشراكة بين ايعلّق آماالً كبيرة على الفرص ا»وأّكدت أن لبنان 

لمشاريع طة امن خ جزءارات دوالر لتمويل استقطاب استثمارات بأكثر من خمسة ملي

لوزارة المال دوراً بالغ األهمية في تقييم »وشددت على أن «. االستثمارية التي وضعتها الحكومة

ب سيكون لها يقة التعامل مع هذا الجانطر»، إذ أن «اآلثار المالية المترتبة على هذه الشراكات

 .«أثر كبير في نجاح استقطاب االستثمارات

 

ى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من صندوق النقد الدولي، يتولة، وعستمر الورشة إلى الجمتو

 .«ميتاك»كزافييه رام من و
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 ورشة عمل عن إدارة المخاطر المالية
ز عمل ينظّمها المركوزارة المال ورشة  -معهد باسل فليحان المالي واالقتصاديت في انطلق

 التابع لصندوق النقد الدولي(METAC) «ميتاك»لشرق األوسط لفنية لدة ااإلقليمي للمساع

(IMF)تناولت إدارة المخاطر المالية ، (Managing Fiscal Cost and Risks of PPP) 

 .طاعين العام والخاصوأكالف الشراكات بين الق

-رولماكتحليل والدراسات امديريات وأقسام التهدف الورشة التي يشارك فيها موظفون من 

المجلس األعلى للشراكة ة المال ومن ادية والدين العام والموازنة والمحاسبة في وزاراقتص

ن القطاعين والخصخصة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المترتب على مشاريع الشراكات بي

 .لية المرتبطة بهالضبط المخاطر الماالعام والخاص وتحديد اإلجراءات المؤسسية الالزمة 

آماالً كبيرة على الفرص يعلّق »ئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط أن لبنان ياق أكدت رهذا السفي 

ة مليارات التي توفرها الشراكة بين القطاعين، أمالً في استقطاب استثمارات بأكثر من خمس

 .«ي وضعتها الحكومةدوالر لتمويل جزء من خطة المشاريع االستثمارية الت
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 معهد باسل فليحان يستضيف ورشة عمل

 عن إدارة األثر المالي للشراكات بين القطاعين

 
 

وزارة المال ورشة عمل ينظمها المركز  -الي واالقتصاديد باسل فليحان المانطلقت امس في معه

ي ( التابع لصندوق النقد الدولMETAC« )ميتاك»دة الفنية للشرق األوسط اإلقليمي للمساع

(IMF( تناولت إدارة المخاطر المالية ،)Managing Fiscal Cost and Risksof PPP )

 ام والخاص.بين القطاعين الع وأكالف الشراكات

ات بين تهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المترتب على مشاريع الشراك

ضبط المخاطر المالية المرتبطة المؤسسية الالزمة لالخاص وتحديد االجراءات القطاعين العام و

 بها.

 

والدين  يةاقتصاد-ويشارك في الورشة موظفون من مديريات وأقسام التحليل والدراسات الماكرو

 صة.العام والموازنة والمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخ

المخاطر »رشة على أن يو منصور في افتتاح الوي لبنان الدكتور مارف« ميتاك»وشدد منسق 

المالية أمر يعني الحكومة ككل وليس جهة حكومية واحدة ومن المطلوب أن تعمم المعارف على 
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يين ألن التأني في دراسة مخاطر مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر عنكل الم

الدولة القدرة على جدا أن تتوافر في  من المهم»وأضاف: «. بها ن الدقة ضروري قبل البدءم

القيام بهذه التقديرات والحسابات لكي تأتي النتائج صائبة، ألن كلفة أي خطأ ترتب أعباء كبيرة 

 «.مدى طويل من الزمن لىوع

يفها لفهمها وأخذ المفيد وتكيمن المهم االطالع على هذه التجارب، ليس الستنساخها، بل »وقال: 

 «.تياجاته ومؤسساتهمع خصائص لبنان واح
 

https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-

%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-

%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-

%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/

%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
https://www.elsharkonline.com/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86/2019/01/28/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/
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 "ميتاك" ينظّم ورشة عمل حول إدارة االثر المالي

 للشراكات بين القطاعين العام والخاص في معهد باسل فليحان
 اقتصاد الدول15:58   ٢٠١٩كانون الثاني  ٢٨االثنين 

 
وزارة المال" ورشة عمل ينظّمها المركز  -انطلقت في "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

، تناولت إدارة "صندوق النقد الدولي"ة الفنية للشرق األوسط "ميتاك" التابع لـاإلقليمي للمساعد

وأكالف الشراكات بين  "Managing Fiscal Cost and Risks of PPP" المخاطر المالية

 .القطاعين العام والخاص

  

تب على مشاريع الشراكات بين وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المتر

القطاعين العام والخاص وتحديد االجراءات المؤسسية الالزمة لضبط المخاطر المالية المرتبطة 

 .بها

  

الدين اقتصادية و-ات وأقسام التحليل والدراسات الماكروموظفون من مديري ويشارك في الورشة

 .والمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخصة الموازنةو العام

  

المالية  د. ماريو منصور، في افتتاح الورشة على أن "المخاطر لبنان يوشدد منّسق "ميتاك" ف

احدة ومن المطلوب أن تُعمم المعارف على كافة أمر يعني الحكومة ككّل وليس جهة حكومية و

مخاطر مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر من المعنيين ألن التأني في دراسة 

 ."الدقّة ضروري قبل البدء بها

  

درة على القيام بهذه التقديرات والحسابات لكي وأضاف: "من المهّم جداً أن تتوافر في الدولة الق

. وحيّا د. تي النتائج صائبة ألن كلفة أي خطأ ترتّب أعباء كبيرة وعلى مدى طويل من الزمن"تأ

منصور وزارة المال على "جهودها المتواصلة في التدريب وبناء القدرات"، ُمثّمنا التعاون القائم 

 ."مع "ميتاك

  

دولة  15تاك" وما يوفره من مساندة فنيّة لـتعريف الحضور بدور "ميوكانت الورشة مناسبة ل

وق النقد بما يسمح باطالع الدول ومن خبرات ينقلها كبار اإلقتصاديين والخبراء الماليين في صند

 .على تجارب دول أخرى في المنطقة ومناطق أخرى من العالم

  

الستنساخها، بل لفهمها وأخذ المفيد  وقال منصور: "من المهم االطالع على هذه التجارب، ليس

 ."ئص لبنان واحتياجاته ومؤسساتهوتكييفها مع خصا

https://eliktisad.com/
https://eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://eliktisad.com/category/show/news/19/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9
https://eliktisad.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://eliktisad.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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، 2004فذّكرت بأن التعاون مع "ميتاك" قائم منذ العام أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، 

كاشفة عن توّجه إلى "تعزيز هذا التعاون ووضع جدول سنوي للنشاطات يخصص لتعزيز 

، مشيرة إلى أن الورشة هي الخطوة "الواردات بنانية في إدارة المالية العامة وإدارةالقدرات الل

 .األولى في هذا االتجاه

  

رها الشراكة بين القطاعين، أمالً في وأّكدت أن لبنان "يعلّق آماالً كبيرة على الفرص التي توف

المشاريع  بأكثر من خمسة مليارات دوالر لتمويل جزء من خطة استثمارات استقطاب

التي وضعتها الحكومة". وشددت على أن "لوزارة المال دوراً بالغ األهمية في تقييم  االستثمارية

أن "طريقة التعامل مع هذا الجانب سيكون لها أثر اآلثار المالية المترتبة على هذه الشراكات"، إذ 

 ."االستثمارات كبير في نجاح استقطاب

  

دارها سبعة خبراء دوليين وأشارت إلى أن المعهد "استضاف العام الفائت دورات تدريبية أ

جهة حكومية"،  47مسؤوال من  72لقطاعين وشارك فيها تناولوا مختلف جوانب الشراكة بين ا

 .مشيدة بالتعاون مع المجلس األعلى للخصخصة والشراكة في هذا المجال

  

 تولى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من "صندوق النقد الدولي"وتستمر الورشة إلى الجمعة، وي

 ."وكزافييه رام من "ميتاك
 

https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D

9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-

%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://eliktisad.com/news/show/386729/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83
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 "معهد باسل فليحان يستضيف ورشة عمل لـ"ميتاك
 - 15:59 - 2019كانون الثاني  28االثنين  - مجتمع مدني وثقافة

 
وزارة المال ورشة عمل ينظّمها المركز  -انطلقت اليوم اإلثنين في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

، تناولت  (IMF) التابع لصندوق النقد الدولي(METAC) "اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط "ميتاك

وأكالف الشراكات بين القطاعين  (Managing Fiscal Cost and Risks of PPP) لمخاطر الماليةإدارة ا

 .العام والخاص

تهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المترتب على مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 .مرتبطة بهاوتحديد االجراءات المؤسسية الالزمة لضبط المخاطر المالية ال

عام والموازنة اقتصادية والدين ال-ويشارك في الورشة موظفون من مديريات وأقسام التحليل والدراسات الماكرو

 .والمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخصة

الية أمر يعني وشدد منّسق "ميتاك" في لبنان الدكتور ماريو منصور في افتتاح الورشةعلى أن "المخاطر الم

ن التأني في افة المعنيين ألالحكومة ككّل وليس جهة حكومية واحدة ومن المطلوب أن تُعمم المعارف على ك

دراسة مخاطر مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر من الدقّة ضروري قبل البدء بها". وأضاف: 

ى القيام بهذه التقديرات والحسابات لكي تأتي النتائج صائبة ألن كلفة "من المهّم جداً أن تتوافر في الدولة القدرة عل

ى طويل من الزمن". وحيّا الدكتور منصور وزارة المال على "جهودها أي خطأ ترتّب أعباء كبيرة وعلى مد

 ."المتواصلة في التدريب وبناء القدرات"، ُمثّمنا التعاون القائم مع "ميتاك

دولة ومن خبرات ينقلها كبار  15ه من مساندة فنيّة لـور بدور "ميتاك" وما يوفروكانت مناسبة لتعريف الحض

اليين في صندوق النقد بما يسمح باطالع الدول على تجارب دول أخرى في المنطقة اإلقتصاديين والخبراء الم

همها وأخذ المفيد ومناطق أخرى من العالم. وقال: "من المهم االطالع على هذه التجارب، ليس الستنساخها، بل لف

 ."وتكييفها مع خصائص لبنان واحتياجاته ومؤسساته

، كاشفة عن توّجه 2004، فذّكرت بأن التعاون مع "ميتاك" قائم منذ العام أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط

لية العامة إلى "تعزيز هذا التعاون ووضع جدول سنوي للنشاطات يخصص لتعزيز القدرات اللبنانية في إدارة الما

 .وإدارة الواردات"، مشيرة إلى أن الورشة هي الخطوة األولى في هذا االتجاه

"يعلّق آماالً كبيرة على الفرص التي توفرها الشراكة بين القطاعين، أمالً في استقطاب وأّكدت أن لبنان 

التي وضعتها الحكومة". استثمارات بأكثر من خمسة مليارات دوالر لتمويل جزء من خطة المشاريع االستثمارية 

بة على هذه الشراكات"، إذ أن وشددت على أن "لوزارة المال دوراً بالغ األهمية في تقييم اآلثار المالية المترت

 .""طريقة التعامل مع هذا الجانب سيكون لها أثر كبير في نجاح استقطاب االستثمارات

بية أدارها سبعة خبراء دوليين تناولوا مختلف جوانب وأشارت إلى أن المعهد "استضاف العام الفائت دورات تدري

هة حكومية"، مشيدة بالتعاون مع المجلس األعلى ج 47مسؤوال من  72راكة بين القطاعين وشارك فيها الش

 .للخصخصة والشراكة في هذا المجال

ي وكزافييه رام من وتستمر الورشة إلى الجمعة، ويتولى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من صندوق النقد الدول

 .""ميتاك

http://www.lebanonfiles.com/news/1419908 

http://www.lebanonfiles.com/
http://www.lebanonfiles.com/category/5
http://www.lebanonfiles.com/news/1419908
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 معهد باسل فليحان يستضيف ورشة عمل لـ"ميتاك"

 
Monday, January 28, 2019 

ل ينظّمها المركز وزارة المال ورشة عم -انطلقت اليوم اإلثنين في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

( ، تناولت IMF(التابع لصندوق النقد الدولي )METACاإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط "ميتاك" )

الف الشراكات بين القطاعين ( وأكManaging Fiscal Cost and Risks of PPPإدارة المخاطر المالية )

 العام والخاص.

 

ر المالي المترتب على مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األث

 المؤسسية الالزمة لضبط المخاطر المالية المرتبطة بها. وتحديد االجراءات

 

اقتصادية والدين العام والموازنة -تحليل والدراسات الماكروويشارك في الورشة موظفون من مديريات وأقسام ال

 والمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخصة.

 

و منصور في افتتاح الورشةعلى أن "المخاطر المالية أمر يعني وشدد منّسق "ميتاك" في لبنان الدكتور ماري

مطلوب أن تُعمم المعارف على كافة المعنيين ألن التأني في الحكومة ككّل وليس جهة حكومية واحدة ومن ال

دراسة مخاطر مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر من الدقّة ضروري قبل البدء بها". وأضاف: 

ة ألن كلفة "من المهّم جداً أن تتوافر في الدولة القدرة على القيام بهذه التقديرات والحسابات لكي تأتي النتائج صائب

أي خطأ ترتّب أعباء كبيرة وعلى مدى طويل من الزمن". وحيّا الدكتور منصور وزارة المال على "جهودها 

 المتواصلة في التدريب وبناء القدرات"، ُمثّمنا التعاون القائم مع "ميتاك".

 

ن خبرات ينقلها كبار دولة وم 15وكانت مناسبة لتعريف الحضور بدور "ميتاك" وما يوفره من مساندة فنيّة لـ

اإلقتصاديين والخبراء الماليين في صندوق النقد بما يسمح باطالع الدول على تجارب دول أخرى في المنطقة 

ومناطق أخرى من العالم. وقال: "من المهم االطالع على هذه التجارب، ليس الستنساخها، بل لفهمها وأخذ المفيد 

  ؤسساته".وتكييفها مع خصائص لبنان واحتياجاته وم

 

، كاشفة عن توّجه 2004أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فذّكرت بأن التعاون مع "ميتاك" قائم منذ العام 

إلى "تعزيز هذا التعاون ووضع جدول سنوي للنشاطات يخصص لتعزيز القدرات اللبنانية في إدارة المالية العامة 

 الخطوة األولى في هذا االتجاه.وإدارة الواردات"، مشيرة إلى أن الورشة هي 

 

http://www.alkalimaonline.com/
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وأّكدت أن لبنان "يعلّق آماالً كبيرة على الفرص التي توفرها الشراكة بين القطاعين، أمالً في استقطاب 

استثمارات بأكثر من خمسة مليارات دوالر لتمويل جزء من خطة المشاريع االستثمارية التي وضعتها الحكومة". 

راً بالغ األهمية في تقييم اآلثار المالية المترتبة على هذه الشراكات"، إذ أن وشددت على أن "لوزارة المال دو

 "طريقة التعامل مع هذا الجانب سيكون لها أثر كبير في نجاح استقطاب االستثمارات".

 

وأشارت إلى أن المعهد "استضاف العام الفائت دورات تدريبية أدارها سبعة خبراء دوليين تناولوا مختلف جوانب 

جهة حكومية"، مشيدة بالتعاون مع المجلس األعلى  47مسؤوال من  72لشراكة بين القطاعين وشارك فيها ا

  للخصخصة والشراكة في هذا المجال.

 

وتستمر الورشة إلى الجمعة، ويتولى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من صندوق النقد الدولي وكزافييه رام من 

 "ميتاك".

 

http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=361496 
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 ” ميتاك”معهد باسل فليحان يستضيف ورشة عمل لـ

 عن إدارة األثر المالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص

 
وزارة المال ورشة عمل ينظّمها المركز  -انطلقت اليوم اإلثنين في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي

، تناولت  (IMF) التابع لصندوق النقد الدولي(METAC)  ”ميتاك“اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط 

أكالف الشراكات بين القطاعين و (Managing Fiscal Cost and Risks of PPP) إدارة المخاطر المالية

 .العام والخاص

تهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المترتب على مشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 .وتحديد االجراءات المؤسسية الالزمة لضبط المخاطر المالية المرتبطة بها

عام والموازنة اقتصادية والدين ال-تحليل والدراسات الماكروويشارك في الورشة موظفون من مديريات وأقسام ال

 .والمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخصة

المخاطر المالية أمر يعني “في لبنان الدكتور ماريو منصور في افتتاح الورشةعلى أن ” ميتاك“وشدد منّسق 

ن التأني في طلوب أن تُعمم المعارف على كافة المعنيين ألالحكومة ككّل وليس جهة حكومية واحدة ومن الم

وأضاف: ”. دراسة مخاطر مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر من الدقّة ضروري قبل البدء بها

ألن كلفة  من المهّم جداً أن تتوافر في الدولة القدرة على القيام بهذه التقديرات والحسابات لكي تأتي النتائج صائبة“

جهودها “وحيّا الدكتور منصور وزارة المال على  ”. ى طويل من الزمنأي خطأ ترتّب أعباء كبيرة وعلى مد

 .”ميتاك“، ُمثّمنا التعاون القائم مع ”المتواصلة في التدريب وبناء القدرات

ن خبرات ينقلها كبار وم  دولة 15وما يوفره من مساندة فنيّة لـ” ميتاك“وكانت مناسبة لتعريف الحضور بدور 

لماليين في صندوق النقد بما يسمح باطالع الدول على تجارب دول أخرى في المنطقة اإلقتصاديين والخبراء ا

من المهم االطالع على هذه التجارب، ليس الستنساخها، بل لفهمها وأخذ المفيد “ومناطق أخرى من العالم. وقال: 

 .”ؤسساتهوتكييفها مع خصائص لبنان واحتياجاته وم

، كاشفة عن توّجه 2004قائم منذ العام ” ميتاك“اط، فذّكرت بأن التعاون مع أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بس

تعزيز هذا التعاون ووضع جدول سنوي للنشاطات يخصص لتعزيز القدرات اللبنانية في إدارة المالية العامة “إلى 

 .خطوة األولى في هذا االتجاه، مشيرة إلى أن الورشة هي ال”وإدارة الواردات

يعلّق آماالً كبيرة على الفرص التي توفرها الشراكة بين القطاعين، أمالً في استقطاب “ن وأّكدت أن لبنا

”. استثمارات بأكثر من خمسة مليارات دوالر لتمويل جزء من خطة المشاريع االستثمارية التي وضعتها الحكومة

، إذ أن ”رتبة على هذه الشراكاتبالغ األهمية في تقييم اآلثار المالية المت لوزارة المال دوراً “وشددت على أن 

 .”طريقة التعامل مع هذا الجانب سيكون لها أثر كبير في نجاح استقطاب االستثمارات“

استضاف العام الفائت دورات تدريبية أدارها سبعة خبراء دوليين تناولوا مختلف جوانب “وأشارت إلى أن المعهد 

، مشيدة بالتعاون مع المجلس األعلى ”جهة حكومية 47مسؤوال من  72كة بين القطاعين وشارك فيها الشرا

 .للخصخصة والشراكة في هذا المجال

وتستمر الورشة إلى الجمعة، ويتولى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من صندوق النقد الدولي وكزافييه رام من 

 .”ميتاك“
http://www.ad-dawra.com/2019/01/28/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-
%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-

%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%AA/ 

http://www.ad-dawra.com/
http://www.ad-dawra.com/2019/01/28/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%AA/
http://www.ad-dawra.com/2019/01/28/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%AA/
http://www.ad-dawra.com/2019/01/28/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%AA/
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 معهد باسل فليحان يستضيف ورشة عمل لميتاك

 ثر المالي للشراكات بين القطاعين العام والخاصعن إدارة األ

 
   

وزارة المال ورشة عمل ينظمها  -انطلقت اليوم اإلثنين في معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي -وطنية 

، (IMF) التابع لصندوق النقد الدولي (METAC) "شرق األوسط "ميتاكمي للمساعدة الفنية للالمركز اإلقلي

وأكالف الشراكات بين  (Managing Fiscal Cost and Risks of PPP) تناولت إدارة المخاطر المالية

 .القطاعين العام والخاص

 

طاعين العام والخاص اريع الشراكات بين القتهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المترتب على مش

 .وتحديد االجراءات المؤسسية الالزمة لضبط المخاطر المالية المرتبطة بها

 

اقتصادية والدين العام والموازنة -ويشارك في الورشة موظفون من مديريات وأقسام التحليل والدراسات الماكرو

 .راكة والخصخصةوالمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للش

 

منسق "ميتاك" في لبنان الدكتور ماريو منصور في افتتاح الورشة على أن "المخاطر المالية أمر يعني وشدد 

الحكومة ككل وليس جهة حكومية واحدة ومن المطلوب أن تعمم المعارف على كل المعنيين ألن التأني في دراسة 

روري قبل البدء بها". وأضاف: "من بأكبر قدر من الدقة ض مخاطر مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها

المهم جدا أن تتوافر في الدولة القدرة على القيام بهذه التقديرات والحسابات لكي تأتي النتائج صائبة، ألن كلفة أي 

 ."خطأ ترتب أعباء كبيرة وعلى مدى طويل من الزمن

 

ت"، مثمنا التعاون القائم مع التدريب وبناء القدرا وحيا منصور وزارة المال "على جهودها المتواصلة في

 .""ميتاك

 

دولة ومن خبرات ينقلها كبار  15وكانت مناسبة لتعريف الحضور بدور "ميتاك" وما يوفره من مساندة فنية لـ

اإلقتصاديين والخبراء الماليين في صندوق النقد بما يسمح بإطالع الدول على تجارب دول أخرى في المنطقة 

قال: "من المهم االطالع على هذه التجارب، ليس الستنساخها، بل لفهمها وأخذ المفيد اطق أخرى من العالم. وومن

 ."وتكييفها مع خصائص لبنان واحتياجاته ومؤسساته

 

، كاشفة عن توجه 2004أما رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط، فذكرت بأن التعاون مع "ميتاك" قائم منذ العام 

العامة  ل سنوي للنشاطات يخصص لتعزيز القدرات اللبنانية في إدارة الماليةهذا التعاون ووضع جدو إلى "تعزيز

 .وإدارة الواردات"، ومشيرة إلى أن الورشة هي الخطوة األولى في هذا االتجاه
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 وأكدت أن لبنان "يعلق آماال كبيرة على الفرص التي توفرها الشراكة بين القطاعين، أمال في استقطاب

مسة مليارات دوالر لتمويل جزء من خطة المشاريع االستثمارية التي وضعتها الحكومة". استثمارات بأكثر من خ

وشددت على أن "لوزارة المال دورا بالغ األهمية في تقييم اآلثار المالية المترتبة على هذه الشراكات، إذ إن 

 ."استقطاب االستثمارات طريقة التعامل مع هذا الجانب سيكون لها أثر كبير في نجاح

 

وأشارت إلى أن المعهد "استضاف العام الفائت دورات تدريبية أدارها سبعة خبراء دوليين تناولوا مختلف جوانب 

جهة حكومية"، مشيدة بالتعاون مع المجلس األعلى  47مسؤوال من  72الشراكة بين القطاعين وشارك فيها 

 .للخصخصة والشراكة في هذا المجال

 

ويتولى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من صندوق النقد الدولي وكزافييه رام من ر الورشة إلى الجمعة، وتستم

  .""ميتاك

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/388745/nna-leb.gov.lb/ar 
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 "معهد باسل فليحان" يستضيف ورشة عمل لـ"ميتاك"

 "ن "العام" و"الخاصت بيعن إدارة األثر المالي للشراكا

 
 

وزارة المال ورشة عمل ينظّمها المركز  -انطلقت اليوم في "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" -المركزية

، تناولت  (IMF) التابع لصندوق النقد الدولي(METAC)  "ميتاك"اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط 

وأكالف الشراكات بين القطاعين  (Managing Fiscal Cost and Risks of PPP) إدارة المخاطر المالية

 .العام والخاص

ام وتهدف الورشة إلى تطوير قدرات تقييم األثر المالي المترتّب على مشاريع الشراكات بين القطاعين الع

 المخاطر المالية المرتبطة بها. والخاص وتحديد اإلجراءات المؤّسسية الالزمة لضبط

اقتصادية والدين العام والموازنة  -ويشارك في الورشة موظفون من مديريات وأقسام التحليل والدراسات الماكرو

 والمحاسبة في وزارة المال ومن المجلس األعلى للشراكة والخصخصة.

ن "المخاطر المالية أمر يعني الحكومة تاك" في لبنان ماريو منصور في افتتاح الورشة، على أوشدد منّسق "مي

ككّل وليس جهة حكومية واحدة، ومن المطلوب أن تُعمم المعارف على المعنيين كافة ألن التأنّي في درس مخاطر 

لبدء بها". وأضاف: من المهّم جداً مشاريع الشراكة وتقدير أكالفها واحتسابها بأكبر قدر من الدقّة ضروري قبل ا

ولة القدرة على القيام بهذه التقديرات والحسابات كي تأتي النتائج صائبة ألن كلفة أي خطأ ترتّب أن تتوافر في الد

  أعباء كبيرة وعلى مدى طويل من الزمن".

ناً التعاون القائم مع وحيّا منصور وزارة المال على "جهودها المتواصلة في التدريب وبناء القدرات"، ُمثمّ 

 "ميتاك".

دولة ومن خبرات ينقلها كبار  15ف الحضور بدور "ميتاك" وما يوفره من مساندة فنيّة لـوكانت مناسبة لتعري

االقتصاديين والخبراء الماليين في صندوق النقد بما يسمح بإطالع الدول على تجارب دول أخرى في المنطقة 

بل لفهمها وأخذ المفيد ن المهم االطالع على هذه التجارب، ليس الستنساخها، ومناطق أخرى من العالم. وقال: م

 وتكييفها مع خصائص لبنان واحتياجاته ومؤسساته.

، كاشفة عن 2004أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فذّكرت بأن التعاون مع "ميتاك" قائم منذ العام  بساط:

إدارة المالية ل سنوي للنشاطات يخصص لتعزيز القدرات اللبنانية في توّجه إلى "تعزيز هذا التعاون ووضع جدو

 العامة وإدارة الواردات"، مشيرة إلى أن الورشة هي الخطوة األولى في هذا االتجاه.

وأّكدت أن لبنان "يعلّق آماالً كبيرة على الفرص التي توفرها الشراكة بين القطاعين، أمالً في استقطاب 

ستثمارية التي وضعتها الحكومة". خمسة مليارات دوالر لتمويل جزء من خطة المشاريع اال استثمارات بأكثر من

وشددت على أن "لوزارة المال دوراً بالغ األهمية في تقييم اآلثار المالية المترتبة على هذه الشراكات"، إذ أن 

 ارات"."طريقة التعامل مع هذا الجانب سيكون لها أثر كبير في نجاح استقطاب االستثم

دورات تدريبية أدارها سبعة خبراء دوليون تناولوا مختلف وأشارت إلى أن المعهد "استضاف العام الفائت 

جهة حكومية"، مشيدة بالتعاون مع المجلس  47مسؤوالً من  72جوانب الشراكة بين القطاعين وشارك فيها 

 األعلى للخصخصة والشراكة في هذا المجال.

النقد الدولي، وكزافييه رام من عة، ويتولى إدارتها الخبيران كاتيا فانكي من صندوق وتستمر الورشة إلى الجم

 "ميتاك".
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/98020/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-

%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-

%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1 

https://www.almarkazia.com/ar/
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/98020/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/98020/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/98020/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/98020/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/98020/%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%83-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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