
   
 
 
 

ة  ة العامة وال ال اسات ال ع س اب في ص اك ال  إش
ة  ا اءلة وال  م أجل تع ال

ام   2022اذار    23و 21و  16 و14أ  

البرنامج اجندة   

حوكمة أفضل؟ل اساسيةماذا تعتبر اإلدارة المالية العامة ل :اليوم االول  

 افتتاح البرنامج 9:00

9:15-10:45  

  اإلدارة المالية العامة في لبنان
 كل عام؟  وازنة كيف يتم إعداد الم  
 يعيق فعالية السياسات العامة ؟  ةالحالي وازنةلماذا هيكل الم 

  

 استراحة    10:45-11:00

لسياسة المالية واالنضباط الماليا 11:00-12:30  
  المالي وكيف يتم تمويله؟كيف يتم تنظيم اإليرادات والنفقات؟ ما هو العجز  
  كيف تجعل إدارة الشؤون المالية العامة السياسة المالية تعمل؟ 

 
 استراحة  12:30-12:45

12:45-14:15 
 أية مخاطر يواجهها لبنان  

 ؟ رسم الطريق إلى األمام   ما الذي يمكن عمله 
 

  القيمة الفضلى من االنفاق العام  اليوم الثاني : 

9:00 —10:30  

  المشتريات العامة كركيزة من أركان الحكم الرشيد واالستدامة
أهمية حسن تنفيذ الميزانية: المشتريات العامة ، واالستثمار العام•   

 • كيف ترتبط المشتريات العامة باالستدامة والنمو االقتصادي؟
  

10:30-10:45   استراحة   

10:45-12:15   الشراء العام وأوجه الفساد :  
 عناصر لتعزيز النزاهة في المشتريات العامة 

  



   

 

12:15-12:30  
  استراحة  

12:30-14:00  

  االستثمار العام: القيمة مقابل المال وجودة البنية التحتية 
  ما هو االستثمار العام وكيف يؤثر على التنمية االجتماعية واالقتصادية؟  
  القطاعين العام والخاص طريقة جديدة لتمويل االستثمار العامالشراكة بين  
 الفساد واالستثمار العام 

  

  الفساد وبيئة االعمال :اليوم الثالث 

9:00 —10:30  
  نظام الضرائب في لبنان 

 المبادئ األساسية للضريبة 
  

10:30-10:45   استراحة   

10:45-12:15   الضريبيةاالمتثال الضريبي مقابل الجرائم   
  انواع الجرائم الضريبية  
 الربط بين الضرائب والفساد  

  
12:15-12:30  

  استراحة  

12:30-14:00  
  أثر الجرائم الضريبية على النمو والتنمية 

   فعالية الحوكمة وخرائط المؤشرات 
  

  اليوم الرابع :الشفافية والمساءلة ودور الشباب 

9:00 —10:30 

  والمساءلة االجتماعية وإشراك المواطنين  مدارة المال العاا
  أهمية الشفافية وأثرها على الحكم الرشيد والمواطنة  
  األدوات الرئيسية لقياس الشفافية 

 

10:30-10:45  استراحة   

10:45-12:15   المالية العامة في لبنان اإلدارة و فافية الش 
  حالة لبنان -مؤشرات الشفافية المالية  قراءة في 

12:15-12:30  استراحة  

12:30-14:00  
  الحديثة االتجاهات الدولية ومشاركة المواطنين 

  في تعزيز الشفافية والمساءلة؟  ما هو دور الشياب 
 

14:00-14:30  تقييم وتوصيات ختامية    


