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 والتوثيق والبحث التدريب خالل من العــام المــال ادارة حسن في المساهمة

   العام حول الجيدة التجارب من واالستفادة المعلومات الى المواطن وصول وتسهيل
 من التنظيم اإلداري والفّني للمعهد 2المادة 
 2011كانون الثاني  12تاريخ  15/1القرار رقم 

المساهمة في تنمية الرأسمال البشري 

 المعني بتعزيز إدارة المال العام 

االستعانة بالخبرات الدولية ونقل التجارب 

 الجيدة 

نتاج أدوات معرفية تساهم في وصول إ

 المواطن الى المعلومات  

في اإلدارة واالبتكار تعزيز ثقافة التميز 

 العامة

 مهام المعهد  



 االدارات
 والمؤسسات العامة   

 شبكة المسؤولين الماليين  -

 الجهات الرقابية والقضائية  -

 البلديات  -

 أساتذة مادة االقتصاد  -

 الكوادر العليا  -

 وزارة المالية  
 مديرية المالية العامة  -

 الجمارك  -

 المديرية العامة للشؤون العقارية  -

 ادارة حصر التبغ والتنباك  -

 

هيئات إنفاذ 
 القوانين 

 وزارة الدفاع  -

 قوى األمن الداخلي  -

 األمن العام  -

 أمن الدولة  -

  .... 

 

  الشباب

 الجامعات وطالب الجامعات  -

طالب المدارس من خالل  -
 أساتذة مادة االقتصاد

 

 

 الثقافة المالية
 واالقتصادية 

 ادارة المال العام  
العامة لخدمة ا

 وادارة التغيير 
 الشؤون العقارية 
الشؤون الجمركية 
  التعلم والتطور 
 اللغات 
المعلوماتية 

 ادارة المال العام  
العامة لخدمة ا

 وادارة التغيير 
 الشؤون العقارية 
الشؤون الجمركية 
  التعلم والتطور 

 ادارة المال
  العام 

 العامة الخدمة
 وادارة التغيير 

الجرائم المالية 
  التعلم والتطور 

 المستفيدون من خدمات المعهد  



 التدريــــــب 

4 



 باألرقام  2017

 مشاركة ومشارك  1718

 برنامج  70

4% 

29% 

67% 

 جهات أخرى

 قطاع عام

 وزارة المالية

35% 

2% 

16% 

43% 

4% 

ادارة حصر التبغ 
 والتنباك اللبنانية

المديرية العامة  الجمارك اللبنانية
 للشوؤن العقارية

معهد باسل فليحان  مديرية المالية العامة
 المالي واالقتصادي

 من وزارة المالية المشاركون 

المدربون وفريق 

 المعهد 



32 

10 
9 

6 

1 
3 

12 

المصلحة المالية  مديرية الواردات
اإلقليمية في 
 محافظة الشمال

المصلحة المالية 
اإلقليمية في 

 محافظة جبل لبنان

المصلحة المالية 
اإلقليمية في 
 محافظة الجنوب

المصلحة المالية 
اإلقليمية في 
 محافظة عكار

المصلحة المالية 
اإلقليمية في 
 محافظة البقاع

مديرية الضريبة 
على القيمة 
 المضافة

 توّزع المشاركين على الماليات

 المالية العامة  برنامج التدقيق الضريبي في مديرية 

 مراقب ضرائب 73

 دورات تدريبية   4

 مدرب خبير   8



21 
16 

6 

35 

74 

43 

13 

أمين سجل 
 عقاري

معاون أمين 
 سجل عقاري

رئيس دائرة 
 المساحة

مدّخل  محّرر مّساح رئيس مكتب
 معلومات

   2017-2015توزيع المشاركين خالل االعوام 

 المديرية العامة للشؤون العقارية

 مّساح  73

 لقاءات توحيد تطبيق في أمانات السجل    5



2017مرتكزات رزنامة     

 ادارة حصر التبغ والتنباك 

ادارة الموارد 
البشرية 

ومتطلبات 
ثقافة االداء 

   والجودة

االهداف 
االستراتيجية 
إلدارة 
 الحصر

توصيات 
التدريب 
ونتائج 
 التقييم

خطة التطوير 
 المؤسسي 

 (2017، 2016، 2015، 2014)خطط تدريبية       4

 مشاركة ومشارك  252

 برنامج تدريبي    21



موجز سياسات 
(policy brief) 

 أو الصفقات الشراء العام 

 تقرير
 توحيد االجراءات

 دفاتر شروط نموذجية  

 صانعو القرار

 وضع المعلومات بمتناول
 صانعي القرار والقيادات

 

األفراد المعنيون 
 بالشراء الحكومي

 الشهادة التخصصية        
 في الشراء لحكومي       

المسؤولون عن وضع 
 استراتيجيات الشراء

 الشهادة التخصصّية في
 استراتيجيات الشراء

 إطار للمعارف

والمهارات في الشراء 

 الحكومي



 مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع االدارية والمالية  

 عكار

 عكار 
 بلدية  46

 الهرمل  –بعلبك 
 بلدية 38

 زحلة 
 بلدية 15

 راشيا -الغربي البقاع 
 بلدية 17

 حاصبيا -مرجعيون 
 بلدية 12

 صور
 بلدية 12

 النبطية
 بلدية 13

 جزين-صيدا
 بلدية 19

 الشوف 
 بلدية 14

 عاليه

 بلدية 11

 بعبدا 

 بلدية 9

  -المتن 

 كسروان 

 بلدية 8

 مشارك 15

 جبيل

 بلدية 8

 الكورا –طرابلس 
 بلدية 11

 البترون  -بشري  -زغرتا 
 بلدية 10

 الضنيّة  -المنية 
 بلدية  9

 بنت جبيل 
 بلدية 8

 بلدية مشاركة 260

 مشارك 737

 رئيس بلدية ونائب رئيس  281

 سيدة مشاركة  70

 ورشة عمل 27

 نسبة الرضى 95%

https://www.google.com.lb/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBo8T4ua_PAhWC7hoKHRjuBksQjRwIBw&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&psig=AFQjCNEItpwEsoB7bs3ks_60XspTrl5NqA&ust=1475062320565824


 مشروع دعم قدرات البلديات اللبنانية في المواضيع االدارية والمالية  



12 

 التعــــاون وبنــــاء الشراكــــات 



 شركاء محليون 

 شركاء اقليميون وعرب

 شركاء دوليون

 الشــــراكــــــات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A.jpg


 شبكة محلية، إقليمية ودولية 15

 شبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 عضو مؤسس ومقر األمانة العامة للشبكة

 إفريقياالحكومي في في منطقة الشرق األوسط وشمال شبكة خبراء الشراء 
 عضو مؤسس 

 شبكة الجندر والحوكمة في منطقة المتوسط
 عضو مؤسس

 شبكة المينابار للبحوث في اإلدارة العامة
 عضو مؤسس

 للحوكمة واالستثمار من أجل التنمية  OECD-MENAشبكة 
 عضو في اللجنة التنفيذية

 المنتدى المتوسطي للخدمة العامة
 عضو

 برنامج اإلطار العشري للشراء العام المستدام
 عضو اللجنة االستشارية

 المنظمة الدولية لمعاهد ومدارس اإلدارة
 عضو في مجلس اإلدارة

  INFEالشبكة الدولية للتربية المالية
 عضو

 الشبكة الوطنية للتدريب في لبنان
ية عضو مؤسس

حل
م

 
ـة

ـــ
ميـ

لي
اق

 
ـة

ليـ
دو

 



  

 إدارة الطاقات البشرية

التربوي المركز 

 للبحوث واالنماء

معهد 

 البرلمان 

مجلس 

الخدمة 

 المدنية
معهد 

الدروس 

 القضائية

مكتب وزير 

الدولة 

لشؤون 

التنمية 

 اإلدارية

مركز نعزيز 

 أمن المطار

مديرية 

التعليم 

في 

 الجيش

معهد 

قوى 

األمن 

 الداخلي 

مصرف 

 لبنان 

المجتمع المدني، 

القطاع الخاص، 

 ، المؤسساتالجامعات

/ السلطات المحلية 

 البلديات 

 الوزارات 
المؤسسات 

أجهزة  والمرافق العامة 

 الرقابة 

معاهد تدريب 

أخرى في 

 القطاع العام 

المدارس 

 الرسمية

مستفيدون 

 جدد

رصد الحاجات 
 التدريبية الفعلية

 القدرة التنفيذّية

 الشبكــة الوطنيــة للتدريــب  

/  مسؤولو التدريب 

 لجان تنسيق التدريب



 العربـي-التعــاون العربـي



 2017التعاون وبناء الشراكات 

 وفود رسمية عربية     3

 ممثل لمؤسسة شريكة   70

 شريك 19برنامج بالتعاون مع    46

 خبراء دوليين لنقل الممارسات الفضلى     7

 اقليمي ودوليمشاركة في منتدى محلي    21

 برامج خارج لبنان مدّرب شارك في    28

 المغربتعاون مع المعهد المالي في مذكرة        1
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   والنشــر التواصــل



 

 والضريبيةالمالية سلسلة التوعية 

 أدلــة تدريـــب وأدلة مرجعية

 

 تقـــــارير وبحــــوث 

 انتاج المعرفة االعالم والتواصل  

 حديث المالية



 المكتبة المالية 

 شابة وشاب جامعيين     205

 جامعات مشاركة         9

 معارض كتب سنوية         3

 مرجع في المكتبة المالية 25000
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 إداريــــاً وماليــــاً 



 إدارياً ومالياً 

95
% 

5% 

 مساهمة وزارة المالية

 عقود خدمات وهبات

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

العامة الموازنة في للمعهد الملحوظة المساهمات تطّور  
2000 - 2017 

 إعتمادات إضافية اإلعتمادات الُمحّولة فعلّيا    اإلعتمادات المرصودة فعلّيا   



2018توجهات     



 برنامج تدريبي  44
 تخصصية شهادة    1
 اقتصادية ومالية لقاءات    4
 تدريب عن ُبعد برنامج    1
 إقليمي مؤتمر    1
 دراسية اقليمية بعثة     1
 تثقيفية للجمهور اللبناني  نشاطات    5

 2018رزنامة 

 2018رزنامة 


