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 كلمة رئيسة بعثة االتحاد األوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا أيخهورست

  وزارة المالية ومبادرات السياسة الخاصة بالمالية العامة قاعة محاضراتافتتاح 
 

 وزارة المالية، مبنى الضريبة على القيمة المضافة

 2015أيار  11

************************* 

 للمطابقة عند اإللقاء

 

 لي وزير المالية علي حسن خليل،معا

 عام وزارة المالية أالن بيفاني،  سعادة مدير

 حاب السعادة، صأ

 حضرة السيدات والسادة، 

 

من االتحاد األوروبي  ةلوزارة المالية الممول قاعة المحاضرات الجديدة هذهيشرفني أن أكون هنا اليوم الفتتاح 
 يورو. 805000بمبلغ إجمالي قدره 

، إن تجهيز منشأة تدريب حديثة عاملة بصورة كاملة في وزارة المالية مسألة بالغة األهمية. فهذا في الواقع
تنا الهادفة إلى دعم تحديث النظام الضريبي في لبنان والمساهمة في االعتماد اجزء ال يتجزأ من مساعد

تفادة موظفي الوزارة من تدريب والتنفيذ الناجحين للقوانين اإلدارية والضريبية. لذلك ستضمن هذه المنشأة اس
مناسب، وستوفر مساحة مميزة لهم لاللتقاء واالطالع على مختلف المبادرات التي ستتوالها الوزارة خالل 

 السنوات المقبلة. 
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في هذا اإلطار، أود اإلشارة إلى الجهود التي بذلها خالل األسابيع الماضية معالي وزير المالية علي حسن 
المدير العام  بتوجيه مناد الحكومة للموازنة. كما أود اإلشارة إلى الجهود الكبيرة المبذولة خليل من أجل اعتم

مجلس النواب. في الواقع،  فيللوزارة أالن بيفاني لتوضيح حسابات الدولة اللبنانية تمهيدًا العتماد الموازنة 
مشاريع قوانين  تقديمالتشريعات ذات الصلة و استمرت وزارة المالية سنة تلو األخرى في احترام دورة الموازنة و 

 ازنة للحكومات المتعاقبة ضمن األطر الزمنية المحددة. مو 

. وقرر االتحاد به هذا أمر يجب اإلشادةلقد سعت وزارة المالية إلى تحسين فاعلية إدارة المالية العامة و 
مة مع اإلدارتين الضريبيتين ن خالل توأ، األول متقنية األوروبي مواكبة وزارة المالية في برنامجي مساعدات

تقليدي  تقنيةمليون يورو، والثاني من خالل برنامج مساعدة  2.8شهرًا بميزانية  28الفرنسية واإليطالية لمدة 
مليون يورو. ويتطرق البرنامجان إلى مجموعة واسعة جدًا من المسائل التي هي  1.5شهرًا بميزانية  24لمدة 

 الوزارة والتي طلبت الوزارة الدعم من أجلها.في صلب عملية تحديث 

 هذينالتعاون الممتاز بين موظفي الوزارة والخبراء األوروبيين واإلنجازات الكثيرة التي تحققت في إطار  إن  
عنا على االستمرار في دعم الوزارة طالما أن إرادة التحديث متوفرة. وأتطلع إلى شراكة أقوى ستشج  البرنامجين 
لى تحقيق نتائج بين االتحا في  أفضلد األوروبي ووزارة المالية والدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وا 
 المستقبل. 

 شكرًا.


