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 بهية الحريري زارت معهد باسل فليحان
 

 
 

 

استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم األربعاء وفداً شبابياً من مؤسسة الحريري للتنمية 
، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة 2019العام وموازنة البشرية المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال 

بهية الحريري خالل تفقدها الورشة ارتياحها إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون 
 .الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من "متغيرات"، رغم "الكثير من التشويش" الذي تعرضت له

تاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعمليّة وقالت الحريري إن "هذه الورشة أ
تحضير الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة 

 ."الحالية، وذلك تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي وأشادت الحريري بكفاءة فريق عمل 
 .في القطاع العام
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أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فالقت كلمة ترحيبية اوضحت فيها أن الورشة شملت لمحة عن تاريخ 
المال العام، مال المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة 

المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات 
االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات الحديثة حول 

ة للنوع االجتماعي. واشارت إلى أن الورشة تناولت كذلك العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة المراعي
موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا من خالل الشراء 

األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير 
 .جتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات والمؤسسات العامة وكذلك في البلديّات واتحاداتهااالستدامة البيئيّة واال

 

 

-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-https://www.annahar.com/article/1004158
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https://www.annahar.com/article/1004158-%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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
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 بهية الحريري أبدت ارتياحها لتوقيع قانون الموازنة: تضمنت متغيرات مهمة

 
 سياسة١5:٢٣   ٢٠١٩تموز  ٣١األربعاء 

، ارتياحها إلى بهية الحريري الحريري للتنمية البشرية المستدامة"، النائبةأبدت رئيسة "مؤسسة 
، مشّددةً على "أهميّة ما تضمنّته من متغيّرات، "الموازنة قانون ميشال عون "توقيع رئيس الجمهورية

 ."ذي تعّرضت لهرغم الكثير من التشويش الّ 

معهد باسل فليحان" ، نظّمها2019ولفتت خالل تفقدها ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 
واالقتصادي" لوفد شبابي من المؤسسة، إلى أّن "هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين المالي  

 الضرائب يرادات منوعمليّة تحضير الموازنات العامة واإل وزارة المال معرفة أكبر عن عمل
وغيرها، والمتغيّرات الّتي تنطوي عليها الموازنة الحالية، وذلك تمهيًدا للمساهمة في تعميم ثقافة 

 ."الموازنة والشراكة مع المجتمع

فاءة فريق عمل المعهد"، منّوهةً إلى "إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية وأشادت الحريري بـ"ك
 ."القطاع العام التدريب المالي في

ساط، فأوضحت أّن "الورشة شملت لمحة عن تاريخ المعهد وأهداف أّما رئيسة المعهد لمياء المبيّض ب
إنشائه وأهميّة التدريب وبناء القدرات، خصوًصا في مواضيع إدارة المال العام، مال المواطنين، 
والشراكة في وضع السياسات العامة"، مبيّنةً أّن "المشاركين الشباب اّطلعوا على أبرز التحديات 

والموازنة العامة والتوجهات الحديثة  ةالمالية العام ، وعلى وضعلبنانة في العالم واالقتصاديّة والماليّ 
 ."حول العالم، كموازنة البرامج واألداء والموازنة المراعية للنوع االجتماعي

 

 

-https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9

-4%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8

-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA

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

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

-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA

-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7 
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https://www.elnashra.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
https://www.elnashra.com/news/show/1335767/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-
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باسل فليحان" وتبدي ارتياحها بهية الحريري تزور "معهد 

 إلــى توقيع الموازنة

استضاف "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" وفداً شبابياً من "مؤسسة الحريري للتنمية  -المركزية

، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة ٢٠١٩البشرية المستدامة" في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 

تفقدها الورشة، ارتياحها إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون بهية الحريري خالل 

 .الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من "تغيّرات"، رغم "الكثير من التشويش" الذي تعّرضت له

وقالت الحريري "هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعمليّة تحضير 

موازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة الحالية، وذلك ال

 ."تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

 عوأشادت بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي في القطا

 .العام

أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فألقت كلمة ترحيبية أوضحت فيها أن الورشة "شملت لمحة عن تاريخ 

المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال العام، مال 

باب اطلعوا على أبرز التحديات المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الش

االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات الحديثة حول 

العالم كموازنة البرامج واألداء والموازنة المراعية للنوع االجتماعي". وأشارت إلى أن "الورشة تناولت 

نان ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا من خالل الشراء كذلك موضوع الشراء العام في لب

األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير 

 اتهاداالستدامة البيئيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات والمؤسسات العامة وكذلك في البلديّات واتحا

 

 

-https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A

-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1

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

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

-%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A

%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7 

 

 

  

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/141866/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%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%88%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7
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 بهية الحريري أبدت ارتياحها لتوقيع الموازنة من "معهد باسل فليحان"
 

 

 اقتصاد الدول النشرة أخبار لبنان والشرق األوسط١5:٢8   ٢٠١٩تموز  ٣١ألربعاء ا

 

لبشرية استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي وفداً شبابياً من مؤسسة الحريري للتنمية ا
، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة 2019المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 

 رئيس الجمهورية العماد ميشال عونخالل تفقدها الورشة ارتياحها إلى توقيع  بهية الحريري
الذي  قانون الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من متغيرات، رغم الكثير من التشويش

 تعرضت له.

وأوضحت الحريري أن "هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال 
ير الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي وعمليّة تحض

عليها الموازنة الحالية، وذلك تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع". 
كما أشادت بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب 

 .القطاع العامفي المالي 

بدورها، لفتت رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، الى أن الورشة شملت لمحة عن تاريخ المعهد 
وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال العام، مال 

اطلعوا على أبرز  الشبابطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الموا
 الموازنة العامةية العامة و، وعلى وضع الماللبنانالتحديات االقتصادية والمالية في العالم و

 والتوجهات الحديثة حول العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة المراعية للنوع االجتماعي.

حقيق أهداف وأشارت إلى أن الورشة تناولت كذلك موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في ت
خصوصا من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات  التنمية المستدامة

المواصفات والشروط الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير االستدامة البيئيّة واالجتماعيّة 
 واالقتصاديّة في اإلدارات والمؤسسات العامة وكذلك في البلديّات واتحاداتها.

 

https://www.eliktisad.com/news/show/412888 

 

  

https://www.eliktisad.com/news/show/412888/بهية-الحريري-أبدت-ارتياحها-لتوقيع-الموازنة-معهد-با
https://www.eliktisad.com/category/show/news/19/اقتصاد-الدول
https://www.eliktisad.com/news/tag/بهية+الحريري
https://www.eliktisad.com/news/tag/رئيس+الجمهورية+العماد+ميشال+عون
https://www.eliktisad.com/news/tag/القطاع+العام
https://www.eliktisad.com/news/tag/الشباب
https://www.eliktisad.com/news/tag/لبنان
https://www.eliktisad.com/news/tag/الموازنة+العامة
https://www.eliktisad.com/news/tag/التنمية+المستدامة
https://www.eliktisad.com/news/show/412888
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 بهية الحريري تزور "معهد باسل فليحان"
 

Wednesday, July 31, 2019 

استضاف "معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي" وفداً شبابياً من "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية 
، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة بهية 2019حول إدارة المال العام وموازنة المستدامة" في ورشة عمل 

الحريري خالل تفقدها الورشة، ارتياحها إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة، 
 مشددة على أهمية ما تضمنته من "تغيّرات"، رغم "الكثير من التشويش" الذي تعّرضت له.

 
ري "هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعمليّة تحضير وقالت الحري

الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة الحالية، وذلك 
 تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع".

 
فريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي في وأشادت بكفاءة 

 القطاع العام.
 

أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فألقت كلمة ترحيبية أوضحت فيها أن الورشة "شملت لمحة عن 
إدارة المال العام، مال  تاريخ المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع

المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات 
االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات الحديثة حول 

المراعية للنوع االجتماعي". وأشارت إلى أن "الورشة تناولت العالم كموازنة البرامج واألداء والموازنة 
كذلك موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا من خالل الشراء 

األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير 
 يئيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات والمؤسسات العامة وكذلك في البلديّات واتحاداتها".االستدامة الب

 

 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=408416 

 

 

  

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=408416
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فليحان وابدت ارتياحها إلى هية الحريري زارت معهد باسل ب

 توقيع الموازنة
 

استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم األربعاء وفداً شبابياً من مؤسسة الحريري للتنمية 
، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة 2019البشرية المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 

الورشة ارتياحها إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون  بهية الحريري خالل تفقدها
  الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من "متغيرات"، رغم "الكثير من التشويش" الذي تعرضت له.

 
وقالت الحريري إن "هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعمليّة 

زنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة تحضير الموا
  الحالية، وذلك تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع".

 
وأشادت الحريري بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي 

  ي القطاع العام.ف

 
أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فالقت كلمة ترحيبية اوضحت فيها أن الورشة شملت لمحة عن تاريخ 

المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال العام، مال 
ركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشا

حول  االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات الحديثة 
 العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة المراعية للنوع االجتماعي.

 
ام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية واشارت إلى أن الورشة تناولت كذلك موضوع الشراء الع

المستدامة خصوصا من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط 
الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير االستدامة البيئيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات والمؤسسات 

  ات واتحاداتها.العامة وكذلك في البلديّ 
 

-https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9

-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84

-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA

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

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

-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA

-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7

-9%82%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%88%D-%D8%A5%D9%84%D9%89

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/  

https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/
https://www.newstelegraph.net/2019/07/31/%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%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%88%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9/


 2019تموز  31زيارة النائب بهية الحريري الى معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بتاريخ 

10 | P a g e  

 
 

 

 بهية الحريري أبدت إرتياحها إلى توقيع الموازنة
 

 

استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم األربعاء وفداً شبابياً من مؤسسة الحريري للتنمية 
، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة 2019المال العام وموازنة البشرية المستدامة في ورشة عمل حول إدارة 

بهية الحريري خالل تفقدها الورشة ارتياحها إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون 
 الذي تعرضت له.” الكثير من التشويش“، رغم ”متغيرات“الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من 

 
لورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعمليّة هذه ا“وقالت الحريري إن 

تحضير الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة 
 ”.الحالية، وذلك تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

 
ريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي وأشادت الحريري بكفاءة ف

 في القطاع العام.
 

أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فالقت كلمة ترحيبية اوضحت فيها أن الورشة شملت لمحة عن تاريخ 
دارة المال العام، مال المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إ

المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات 
حول  االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات الحديثة 

لمراعية للنوع االجتماعي. واشارت إلى أن الورشة تناولت كذلك العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة ا
موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا من خالل الشراء 

األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير 
  ة واالجتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات والمؤسسات العامة وكذلك في البلديّات واتحاداتها.االستدامة البيئيّ 

 

 

http://belmokhtasar.com/archives/12869 

 

  

http://belmokhtasar.com/archives/12869
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 وابدت فليحان باسل معهد زارت الحريري بهية
 الموازنة توقيع إلى ارتياحها

 
استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم األربعاء وفداً شبابياً من مؤسسة الحريري 

، وأبدت رئيسة 2019للتنمية البشرية المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 
د الجمهورية العماالمؤسسة النائبة بهية الحريري خالل تفقدها الورشة ارتياحها إلى توقيع رئيس 

الكثير من “، رغم ”متغيرات“ميشال عون قانون الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من 
 .الذي تعرضت له” التشويش

 
هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعمليّة “وقالت الحريري إن 

وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة  تحضير الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب
 .”الحالية، وذلك تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

 
وأشادت الحريري بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية 

 .التدريب المالي في القطاع العام
 

لمياء المبيّض بساط، فالقت كلمة ترحيبية اوضحت فيها أن الورشة شملت لمحة أما رئيسة المعهد 
عن تاريخ المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال 
العام، مال المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على 

ت االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة أبرز التحديا
حول العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة المراعية للنوع االجتماعي. واشارت  والتوجهات الحديثة 

نمية إلى أن الورشة تناولت كذلك موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف الت
المستدامة خصوصا من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط 
الفنيّة واإلداريّة التي تراعي معايير االستدامة البيئيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات 

 .والمؤسسات العامة وكذلك في البلديّات واتحاداتها
 

 

 

-dawra.com/2019/07/31/%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a9-www.adhttp://

-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a

-%d9%85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa

-%d9%81%d9%84%d9%8a%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%84

%d9%88%d8%a7%d8%a8/ 

 

  

http://www.ad-dawra.com/2019/07/31/%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%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%88%d8%a7%d8%a8/
http://www.ad-dawra.com/2019/07/31/%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%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%88%d8%a7%d8%a8/
http://www.ad-dawra.com/2019/07/31/%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%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%88%d8%a7%d8%a8/
http://www.ad-dawra.com/2019/07/31/%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%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%88%d8%a7%d8%a8/
http://www.ad-dawra.com/2019/07/31/%d8%a8%d9%87%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1%d9%8a-%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%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%88%d8%a7%d8%a8/


 2019تموز  31زيارة النائب بهية الحريري الى معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بتاريخ 

12 | P a g e  

 
 

اسل فليحان: مرتاحون لتوقيع الموازنة بهية الحريري من معهد ب
 ومضمونها مهم رغم ما تعرضت له من تشويش

 

 اقتصاد وبيئة18:05الساعة  2019تموز  31األربعاء 
 

استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم، وفدا شبابيا من مؤسسة الحريري للتنمية  -وطنية 
، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة 2019إدارة المال العام وموازنة البشرية المستدامة في ورشة عمل حول 

بهية الحريري خالل تفقدها الورشة، ارتياحها لتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة، 
 ."مشددة على أهمية "ما تضمنته من متغيرات، رغم الكثير من التشويش الذي تعرضت له

 

احت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعملية تحضير وقالت: "هذه الورشة أت
الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة الحالية، وذلك 

 ."تمهيدا للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع
 

يرة إلى "إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي في وأشادت بكفاءة فريق عمل المعهد، مش
 ."القطاع العام

 

  بساط

أما رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط، فأوضحت أن الورشة "شملت لمحة عن تاريخ المعهد وأهداف إنشائه 
والشراكة في وضع وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال العام، مال المواطنين، 

السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، 
وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات الحديثة حول العالم كموازنة البرامج واالداء 

 ."والموازنة المراعية للنوع االجتماعي
 

إلى أن الورشة "تناولت كذلك موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية وأشارت 
المستدامة خصوصا من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي، وتضمين الصفقات المواصفات والشروط 

سات دارات والمؤسالفنية واإلدارية التي تراعي معايير االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية في اإل
  ."العامة، وكذلك في البلديات واتحاداتها

 

 

news/425009/-leb.gov.lb/ar/show-http://nna 

 

 

  

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/425009/
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بهية الحريري من معهد باسل فليحان: مرتاحون 

 لتوقيع الموازنة ومضمونها مهم
 

مؤسسة الحريري “وفدا شبابيا من ” معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي“إستضاف، اليوم، 

، وأبدت رئيسة 2019في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة ” للتنمية البشرية المستدامة

المؤسسة النائب بهية الحريري، خلال تفقدها الورشة، إرتياحها لتوقيع رئيس الجمهورية العماد 

ما تضمنته من متغيرات، رغم الكثير من التشويش “الموازنة، مشددة على أهمية  ميشال عون قانون

 .”الذي تعرضت له

هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعملية تحضير “وقالت: 

لحالية، الموازنات العامة والإيرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة ا

 .”وذلك تمهيدا للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب “وأشادت بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى 

 .”المالي في القطاع العام

 

http://alintichar.com/19807 

 

  

http://alintichar.com/19807
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بهية الحريري زارت معهد باسل فليحان وابدت ارتياحها إلى 
 توقيع الموازنة

 

 

استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم األربعاء وفداً شبابياً من مؤسسة الحريري للتنمية 
المؤسسة ، وأبدت رئيسة 2019البشرية المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 

النائبة بهية الحريري خالل تفقدها الورشة ارتياحها إلى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
الذي ” الكثير من التشويش“، رغم ”متغيرات“قانون الموازنة، مشددة على أهمية ما تضمنته من 

 .تعرضت له

عن عمل وزارة المال وعمليّة هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر “وقالت الحريري إن 
تحضير الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة 

 .”الحالية، وذلك تمهيداً للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

انون في شأن إلزامية التدريب وأشادت الحريري بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى إمكان اقتراح ق
 .المالي في القطاع العام

أما رئيسة المعهد لمياء المبيّض بساط، فالقت كلمة ترحيبية اوضحت فيها أن الورشة شملت لمحة عن 
تاريخ المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال العام، مال 

في وضع السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات  المواطنين، والشراكة
االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والتوجهات 

حول العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة المراعية للنوع االجتماعي. واشارت إلى أن  الحديثة 
ورشة تناولت كذلك موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خصوصا ال

من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي وتضمين الصفقات المواصفات والشروط الفنيّة واإلداريّة التي 
والمؤسسات العامة وكذلك في تراعي معايير االستدامة البيئيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة في اإلدارات 

 البلديّات واتحاداته

 

http://lebanonsyrianews.com/?p=24813 

 

  

http://lebanonsyrianews.com/?p=24813
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بهية الحريري: مرتاحون لتوقيع الموازنة ومضمونها مهم 
 رغم ما تعرضت له من تشويش

 
  18:08 - 2019 تموز 31 األربعاء - محليّة أخبار

 

استضاف معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي اليوم، وفدا شبابيا من مؤسسة الحريري 

وأبدت ، 2019للتنمية البشرية المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 

رئيسة المؤسسة النائبة بهية الحريري خالل تفقدها الورشة، ارتياحها لتوقيع رئيس 

الجمهورية العماد ميشال عون قانون الموازنة، مشددة على أهمية "ما تضمنته من 

 ."متغيرات، رغم الكثير من التشويش الذي تعرضت له

عمل وزارة المال وعملية  وقالت: "هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن

تحضير الموازنات العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها 

الموازنة الحالية، وذلك تمهيدا للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع 

 ."المجتمع

إلزامية  وأشادت بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى "إمكان اقتراح قانون في شأن

 ."التدريب المالي في القطاع العام

 بساط

أما رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط، فأوضحت أن الورشة "شملت لمحة عن تاريخ 

المعهد وأهداف إنشائه وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال 

المشاركين الشباب  العام، مال المواطنين، والشراكة في وضع السياسات العامة، وأن

اطلعوا على أبرز التحديات االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، وعلى وضع المالية العامة 

والموازنة العامة والتوجهات الحديثة حول العالم كموازنة البرامج واالداء والموازنة المراعية 

 ."للنوع االجتماعي

اء العام في لبنان ودوره في تحقيق وأشارت إلى أن الورشة "تناولت كذلك موضوع الشر

أهداف التنمية المستدامة خصوصا من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي، وتضمين 

الصفقات المواصفات والشروط الفنية واإلدارية التي تراعي معايير االستدامة البيئية 

 ."ديات واتحاداتهاواالجتماعية واالقتصادية في اإلدارات والمؤسسات العامة، وكذلك في البل
 

http://www.lebanonfiles.com/news/1490397 

  

http://www.lebanonfiles.com/category/3
http://www.lebanonfiles.com/news/1490397


 2019تموز  31زيارة النائب بهية الحريري الى معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي بتاريخ 

16 | P a g e  

 
 

 ٢٠١٩، ١الخميس، آب 

بهية الحريري من معهد باسل فليحان: مرتاحون لتوقيع 

 الموازنة ومضمونها مهم رغم ما تعرضت له من تشويش 

فليحان المالي واالقتصادي اليوم، وفدا شبابيا من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية إستضاف معهد باسل 

، وأبدت رئيسة المؤسسة النائبة بهية ٢٠١٩المستدامة في ورشة عمل حول إدارة المال العام وموازنة 

ددة نة، مشالحريري خالل تفقدها الورشة، ارتياحها لتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قانون المواز

 ”.ما تضمنته من متغيرات، رغم الكثير من التشويش الذي تعرضت له“على أهمية 

هذه الورشة أتاحت للمشاركين تكوين معرفة أكبر عن عمل وزارة المال وعملية تحضير الموازنات “وقالت: 

وذلك تمهيدا  العامة واإليرادات من الضرائب وغيرها والمتغيرات التي تنطوي عليها الموازنة الحالية،

 ”.للمساهمة في تعميم ثقافة الموازنة والشراكة مع المجتمع

إمكان اقتراح قانون في شأن إلزامية التدريب المالي في “وأشادت بكفاءة فريق عمل المعهد، مشيرة إلى 

 ”.القطاع العام

وأهداف إنشائه  شملت لمحة عن تاريخ المعهد“أما رئيسة المعهد لمياء المبيض بساط، فأوضحت أن الورشة 

وأهمية التدريب وبناء القدرات خصوصا في مواضيع إدارة المال العام، مال المواطنين، والشراكة في وضع 

السياسات العامة، وأن المشاركين الشباب اطلعوا على أبرز التحديات االقتصادية والمالية في العالم ولبنان، 

وجهات الحديثة حول العالم كموازنة البرامج واالداء وعلى وضع المالية العامة والموازنة العامة والت

 ”.والموازنة المراعية للنوع االجتماعي

تناولت كذلك موضوع الشراء العام في لبنان ودوره في تحقيق أهداف التنمية “وأشارت إلى أن الورشة 

وط ت والشرالمستدامة خصوصا من خالل الشراء األخضر أو الشراء البيئي، وتضمين الصفقات المواصفا

الفنية واإلدارية التي تراعي معايير االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية في اإلدارات والمؤسسات 

 العامة، وكذلك في البلديات 
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