معهد باسل فليحان دعا إلى مواكبة مناقشات مجلس النواب باإلطالع عبر موقعه على صيغة
مبسطة لمشروع موازنة 2022
السبت  17أيلول  2022الساعة 10:31

وطنية  -دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين
إلى مواكبة مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام
 2022من خالل االطالع على صيغة مبسطة له أعدها المعهد
من منطلق "توفير الشفافية" و"إتاحة الفرصة أمام اللبنانيين
للمشاركة والمساءلة ".
وأوضح في بيان أن هذه الصيغة المسماة "موازنة المواطنة
والمواطن -مشروع موازنة  ،"2022متوافرة عبر موقعه
اإللكتروني على الرابط ، https://bit.ly/3Li0i1s
وتتضمن بشكل ميسر أرقام مشروع الموازنة العامة كما ورد
إلى مجلس النواب وقبل مناقشته وتعديله".
وأعلن المعهد أنه سيصدر بعد إقرار الموازنة "موازنة المواطنة والمواطن" النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام " ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبع التغييرات التي قد تطرأ عليه ".
وتشرح الصيغة المبسطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى مضمون هذا المشروع
ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة وبالصور البيانية المبسطة
الفرضيات المالية واالقتصادية المعتمدة فيه ،وأبرز التوجهات المالية واالقتصادية التي ينطلق منها .
وتتيح "موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،"2022بحسب المعهد" ،التعرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها".
وذكر المعهد بأن "موازنة المواطنة والمواطن" أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية ) (IBPكل سنتين.
ويشكل هذا التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة
العامة".
https://www.nna-leb.gov.lb/ar/economy/564034/%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%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي :سنُصدر "موازنة المواطنة والمواطن"
السبت ١٧ ،سبتمبر  /أيلول ٢٠٢٢

دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين إلى مواكبة مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام
 2022من خالل االطالع على صيغة مبسطة له أعدها المعهد من منطلق "توفير الشفافية" و"إتاحة الفرصة أمام
اللبنانيين للمشاركة والمساءلة"
وأوضح في بيان أن هذه الصيغة المسماة "موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،"2022متوافرة عبر موقعه
اإللكتروني على الرابط  ، https://bit.ly/3Li0i1sوتتضمن بشكل ميسر أرقام مشروع الموازنة العامة كما ورد
إلى مجلس النواب وقبل مناقشته وتعديله"
وأعلن المعهد أنه سيصدر بعد إقرار الموازنة "موازنة المواطنة والمواطن" النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام " ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبع التغييرات التي قد تطرأ عليه"
وتشرح الصيغة المبسطة لمشروع موازنة .....2022
https://nabd.com/s/108902968-b25247/%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-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%86%D9%8F%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86

إقتصاد محلي

معهد باسل فليحان دعا الى اإلطالع عبر موقعه على صيغة مبسطة لمشروع الموازنة
 18أيلول  2022الساعة 00:00

دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين إلى مواكبة مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام
 2022من خالل االطالع على صيغة مبسطة له أعدها المعهد من منطلق "توفير الشفافية" و"إتاحة الفرصة أمام
وأوضح في بيان أن هذه الصيغة المسماة "موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،"2022متوافرة عبر
موقعه اإللكتروني على الرابط  ، https://bit.ly/3Li0i1sوتتضمن بشكل ميسر أرقام مشروع الموازنة العامة كما
ورد إلى مجلس النواب وقبل مناقشته وتعديله".
وأعلن المعهد أنه سيصدر بعد إقرار الموازنة "موازنة المواطنة والمواطن" النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام " ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبع التغييرات التي قد تطرأ عليه".
وتشرح الصيغة المبسطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى مضمون هذا المشروع
ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة وبالصور البيانية المبسطة
الفرضيات المالية واالقتصادية المعتمدة فيه ،وأبرز التوجهات المالية واالقتصادية التي ينطلق منها.
وتتيح "موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،"2022بحسب المعهد" ،التعرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها".
وذكر المعهد بأن "موازنة المواطنة والمواطن" أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره وتصدره شراكة الموازنة الدولية ( )IBPكل سنتين .ويشكل هذا
التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة العامة".
https://addiyar.com/article/2038351-%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-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A9%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9

معهد باسل فليحان دعا المواطنين إلى مواكبة مناقشات مجلس النواب
سطة لمشروع موازنة 2022
باإلطالع عبر موقعه على صيغة مب ّ
سبتمبر  2022 ,17اضف تعليق  22زيارة

دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين إلى مواكبة مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة لسنة
 2022من خالل االطالع على صيغة مبسّطة له أعدّها المعهد من منطلق “توفير الشفافية” و”إتاحة الفرصة أمام
اللبنانيين للمشاركة والمساءلة”.
وأوضح المعهد في بيان أن هذه الصيغة المس ّماة “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022متوافرة عبر
موقعه اإللكتروني على الرابط  ، https://bit.ly/3Li0i1sوتتضمن بشكل ميسّر أرقام مشروع الموازنة العامة كما
ورد إلى مجلس النواب وقبل مناقشته وتعديله.
وأعلن المعهد أنه سيُصدر بعد إقرار الموازنة “موازنة المواطنة والمواطن” النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام “ ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبّع التغييرات التي قد تطرأ عليه”.
وتشرح الصيغة المبسّطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى
مضمون هذا المشروع ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة
وبالصور البيانية المبسّطة الفرضيات المالية واالقتصادية ال ُمعتمدة فيه ،وأبرز التو ّجهات المالية واالقتصادية التي
ينطلق منها.
وتتيح “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022بحسب المعهد“ ،التعّرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها”.
وذ ّكر المعهد بأن “موازنة المواطنة والمواطن” أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدّم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية ( )IBPكل سنتين.
ويش ّكل هذا التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة
العامة”.
https://almontasher.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-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%85%D9%88%D8%A7/

معهد باسل فليحان دعا المواطنين إلى مواكبة مناقشات مجلس النواب باإلطالع عبر موقعه
سطة لمشروع موازنة 2022
على صيغة مب ّ
دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين إلى مواكبة مناقشة مجلس
النواب مشروع الموازنة العامة لسنة  2022من خالل االطالع على صيغة مبسّطة له
أعدّها المعهد من منطلق “توفير الشفافية” و”إتاحة الفرصة أمام اللبنانيين للمشاركة
والمساءلة”.
وأوضح المعهد في بيان أن هذه الصيغة المس ّماة “موازنة المواطنة والمواطن-
مشروع موازنة  ،″2022متوافرة عبر موقعه اإللكتروني على
الرابط  ، https://bit.ly/3Li0i1sوتتضمن بشكل ميسّر أرقام مشروع الموازنة
العامة كما ورد إلى مجلس النواب وقبل مناقشته وتعديله.
وأعلن المعهد أنه سيُصدر بعد إقرار الموازنة “موازنة المواطنة والمواطن”
النهائية التي يواظب على وضعها منذ العام “ ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع
مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبّع التغييرات التي قد تطرأ عليه”.
وتشرح الصيغة المبسّطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى مضمون هذا
المشروع ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة وبالصور البيانية
المبسّطة الفرضيات المالية واالقتصادية ال ُمعتمدة فيه ،وأبرز التو ّجهات المالية واالقتصادية التي ينطلق منها.
وتتيح “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022بحسب المعهد“ ،التعّرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها”.
وذ ّكر المعهد بأن “موازنة المواطنة والمواطن” أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدّم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية ) (IBPكل سنتين.
ويش ّكل هذا التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة
العامة”.

https://www.ad-dawra.com/2022/09/17/38835/

معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي :سنُصدر “موازنة المواطنة والمواطن”
قسم التحرير 17/09/ 2022 1:36مساء بتوقيت لبنان

FacebookTwitter

دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين إلى مواكبة مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام
 2022من خالل االطالع على صيغة مبسطة له أعدها المعهد من منطلق “توفير الشفافية” و”إتاحة الفرصة أمام
اللبنانيين للمشاركة والمساءلة ”.
وأوضح في بيان أن هذه الصيغة المسماة “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022متوافرة عبر موقعه
اإللكتروني على الرابط  ، https://bit.ly/3Li0i1sوتتضمن بشكل ميسر أرقام مشروع الموازنة العامة كما ورد
إلى مجلس النواب وقبل مناقشته وتعديله ”.
وأعلن المعهد أنه سيصدر بعد إقرار الموازنة “موازنة المواطنة والمواطن” النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام “ ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبع التغييرات التي قد تطرأ عليه ”.
وتشرح الصيغة المبسطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى مضمون هذا المشروع
ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة وبالصور البيانية المبسطة
الفرضيات المالية واالقتصادية المعتمدة فيه ،وأبرز التوجهات المالية واالقتصادية التي ينطلق منها .
وتتيح “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022بحسب المعهد“ ،التعرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها”.
وذكر المعهد بأن “موازنة المواطنة والمواطن” أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية ) (IBPكل سنتين.
ويشكل هذا التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة
العامة”.
https://www.kalemsiyasi.com/id/139418

معهد باسل فليحان دعا إلى مواكبة مناقشات مجلس النواب باإلطالع عبر موقعه على صيغة
مبسطة لمشروع موازنة 2022
سبتمبر 2022 ,17

دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي المواطنين إلى مواكبة
مناقشة مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام  2022من خالل
االطالع على صيغة مبسطة له أعدها المعهد من منطلق “توفير
الشفافية” و”إتاحة الفرصة أمام اللبنانيين للمشاركة والمساءلة ”.
وأوضح في بيان أن هذه الصيغة المسماة “موازنة المواطنة
والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022متوافرة عبر موقعه
اإللكتروني على الرابط  ، https://bit.ly/3Li0i1sوتتضمن
بشكل ميسر أرقام مشروع الموازنة العامة كما ورد إلى مجلس
النواب وقبل مناقشته وتعديله ”.
وأعلن المعهد أنه سيصدر بعد إقرار الموازنة “موازنة المواطنة والمواطن” النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام “ ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبع التغييرات التي قد تطرأ عليه ”.
وتشرح الصيغة المبسطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى مضمون هذا المشروع
ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة وبالصور البيانية المبسطة
الفرضيات المالية واالقتصادية المعتمدة فيه ،وأبرز التوجهات المالية واالقتصادية التي ينطلق منها .
وتتيح “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022بحسب المعهد“ ،التعرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها”.
وذكر المعهد بأن “موازنة المواطنة والمواطن” أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية ) (IBPكل سنتين.
ويشكل هذا التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة
العامة”.
https://raiseyasi.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-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7/

معهد باسل فليحان يقدم صيغة مبسطة لمشروع الموازنة… ماذا في التفاصيل؟
دعا معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي
المواطنين إلى مواكبة مناقشة مجلس النواب
مشروع الموازنة العامة للعام  2022من
خالل االطالع على صيغة مبسطة له أعدها
المعهد من منطلق “توفير الشفافية” و”إتاحة
الفرصة أمام اللبنانيين للمشاركة والمساءلة ”.
وأوضح في بيان أن هذه الصيغة المسماة
“موازنة المواطنة والمواطن -مشروع
موازنة  ،″2022متوافرة عبر موقعه
اإللكتروني على
الرابط ، https://bit.ly/3Li0i1s
وتتضمن بشكل ميسر أرقام مشروع الموازنة
العامة كما ورد إلى مجلس النواب وقبل
مناقشته وتعديله”.
وأعلن المعهد أنه سيصدر بعد إقرار الموازنة “موازنة المواطنة والمواطن” النهائية التي يواظب على وضعها منذ
العام “ ،2018بما يسمح بمقارنة المشروع مع القانون فور اقراره وبالتالي تتبع التغييرات التي قد تطرأ عليه ”.
وتشرح الصيغة المبسطة لمشروع موازنة  2022المتوافرة حاليا والتي تصدر للمرة األولى مضمون هذا المشروع
ليكون في متناول الجميع ،من مختصين وغير مختصين ،وتتناول بلغة مختصرة وسهلة وبالصور البيانية المبسطة
الفرضيات المالية واالقتصادية المعتمدة فيه ،وأبرز التوجهات المالية واالقتصادية التي ينطلق منها .
وتتيح “موازنة المواطنة والمواطن -مشروع موازنة  ،″2022بحسب المعهد“ ،التعرف على محتوى المشروع من
أرقام النفقات واإليرادات والعجز والدين العام وغيرها”.
وذكر المعهد بأن “موازنة المواطنة والمواطن” أتاحت للبنان منذ بدء إصدارها قبل أربع سنوات تحقيق تقدم ولو
محدود في تقرير مسح الموازنة المفتوحة الذي تنشره الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية ) (IBPكل سنتين.
ويشكل هذا التصنيف العالمي مؤشرا لشفافية الموازنة التي تتعلق بإمكان وصول الجمهور إلى معلومات عن الموازنة
العامة”.
https://hadathonline.com/?p=105247

