
 
 

في هذا المشروع من خبراء وهيئات الى جميع الجهات المساهمة يتوجه بالشكر  العربي لتطوير حكم القانون والنزاهةان المرآز
 ومؤسسات اقتصادية

  
 

  

  

 

  تعزيز القوانين التجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامشروع
 

رعاية معالي وزير العدل في الجمهورية اللبنانيةب  

 البروفسور إبراهيم نّجار

 

 

 

  حول عمل وطنية ورشة

 لتعزيز التنمية االقتصادية ةن التجارييانوالق"                                     

"في لبنان  

       

  

   الحمرا -  الجفينور روتاناقفند

  جمهورية اللبنانية، البيروت

  2009يناير/كانون الثاني27-26 

  

  

  

  

  

  بدعم من مبادرة الشراكة الشرق اوسطيةان هذا المشروع   

 



 

  جدول األعمالمسودة 

 2009يناير /كانون الثاني 26االثنين في  :األولاليوم 

  سة االفتتاحيةالجل

  )  دقيقة15( الكلمة االفتتاحية •

    في الجمهورية اللبنانيةار، وزير العدل نجإبراهيم معالي البروفسور

  )  دقيقة15(المتحدث الرئيسي  •

ي أول قانوني في اختصاص ،وزير االقتصاد والتجارة ممثل االستاذة غادة سفر،

  خبير ملكية فكريةالشؤون التجارية، 

   ) دقيقة15(جدول أعمال للمشروع وعرض لمحة عامة عن ا •

بي لتطوير حكم المركز العر، المشرف العام/المؤسس، الدكتور وسيم حرب

  )ACRLI(القانون والنزاهة 

 )  دقيقة15(أجوبة أسئلة و •

16:00– 17:00 

  18:00 – 17:00 حفل استقبال وتعارف

 2009يناير /كانون الثاني 27في ءالثالثا :اليوم الثاني

   9:30 – 9:00   المشاركينتسجيل

   السياسات االقتصادية والمالية في لبنان: األولىالجلسة

  )  دقيقة20( الرئيسي المتحدث •

، مستشار الفريق الوطني، مشروع تعزيز القوانين الدكتور سمير نصر

خبير اقتصادي، رئيس ، التجارية في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

  ات اإلقتصاديةمؤسسة الدراسات واإلستشار

  ) دقائق10( ، مستشار اقتصاديروجيه ملكياالستاذ  : األولالمعقّب •

مدير تحرير قسم االقتصاد، جريدة ، عدنان كريمهاالستاذ :  الثانيبقّالمع •

 ) دقائق10( المستقبل

  ) دقيقة35(ة  مفتوحةشاقنم •

  )دقيقة 15( المالحظات الختامية لرئيس الجلسة •

09.30 –11:00    



 

  11.30 –11:00  استراحة

  ن الحوافز التشريعية لالستثمار في لبنا :الجلسة الثانية

  الرئيسيالمتّحدث •

  )  دقيقة20( محام باإلستئناف، جيزال زويناالستاذة 

دكتور في الحقوق واالقتصاد، ،  انطوان باسيلالدكتور : األولبقّالمع •

لمتحدة مستشار اقاليمي في مواضيع االستثمار والتكنولوجيا لدى االمم ا

  ) دقائق10( سابقاً، استاذ جامعي

جامعة القديس  في الحقوق، أستاذ، وليد قصير الدكتور:  الثانيبقّالمع •

      ) دقائق10(يوسف 

 ) دقيقة35(ة  مفتوحةشاقنم •

  )دقيقة 15( المالحظات الختامية لرئيس الجلسة •

11.30 – 13:00  

  14:30 – 13:00  استراحة غذاء 

  نالتشريعية لالستثمار في لبناوائق الع :الثالثةالجلسة 

  الرئيسيالمتّحدث •

  )  دقيقة20( محام باإلستئنافاالستاذة جيزال زوين، 

 10(اخصائي قانوني /االستاذ ايليا شلهوب، مدير المشروع:  األولبالمعقّ •

  )دقائق

محام / غالب محمصاني، دكتور في الحقوقالدكتور:  الثانيالمعقّب •

 ) دقائق10(باالستئناف  

 ) دقيقة35(ة  مفتوحةشاقنم •

 )دقيقة 15( المالحظات الختامية لرئيس الجلسة •

14:30- 16:00  

  16:30 – 16:00  استراحة

  الجلسة الختامية

  ) دقائق 05( العمل ورشةاستنتاجات عرض  •

16:30 – 17:00  



 

بي لتطوير حكم المركز العر، المشرف العام/المؤسس، الدكتور وسيم حرب

 ) ACRLI(القانون والنزاهة 

  ) دقيقة20(عامة حول اهم االستنتاجات مناقشة  •

  ) دقائق 05(البيان الختامي  •

  الجمهورية اللبنانية  في، وزير العدلرنجا إبراهيم البروفسورمعالي 

 


