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الدولة :االدارة الماليّة مدخال لتحسين أداء
العمل البلديّ وخدمة المجتمع
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اميل ناصيف الحايك

اميل ناصيف الحايك

تصدر عن معهد باسل
فليحان المال ّي واالفتصاد ّ
ي
مارينا لو غيديس
محمود البتلوني

كوثر داره
معهد باسل فليحان المالي
واالقتصادي
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للبلديات
المالية
االدارة

لبنان  -بلدية  -بلديات  -االدارة المالية  -العمل البلدي -
خدمة المجتمع  -المجتمع  -االزمة السورية  -قدرات
عربي البلديات  -تجربة  -تجارب  -تمويل  -الموازنة البلدية -
المؤسسات المحلية  -الشراء البلدي  -االمالك البلدية -
الالمركزية
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موازنة  -الموازنة البلدية
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