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ــز يعمــل علــى تطويــر القــدرات الوطنيــة  هــو مركــز تميُّ
فــي إدارة المــال العــام وتحديــث الدولــة مــن خــال 
الدولــة  فــي  العامليــن  تدريــب  أواًل  ثــاث:  مهــام 
الســيما شــبكة المســؤولين المالّييــن، ثانيــًا اصــدار 
وصــول  وتســهيل  متخّصصــة  وأبحــاث  منشــورات 
ــاء الشــراكات  ــًا بن ــى المعلومــات، وثالث ــن ال المواطني
وتعزيــز التعــاون مــع المؤسســات العربيــة واالقليميــة 

والدوليــة لتبــادل الخبــرات والتجــارب الجّيــدة.

دورًا  المعهــد  يلعــب  الوطنــي،  دوره  إلــى  إضافــة 
ــة العامــة لشــبكة معاهــد  ــه مركــز األمان ــًا كون إقليمي
التدريــب الحكوميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
 Governance Institutes Forum( وشــمال إفريقيا
اقليميــًا  ومركــزًا   )for Training GIFT-MENA

العالميــة.  الجمــارك  لمنظمــة 

تحــت  تعمــل  مســتقلة  عامــة  مؤسســة  المعهــد 
اللبنانيــة. الماليــة  وزيــر  وصايــة 

معهد باسل فليحان المالي 
واالقتصادي
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كلمة وزير المالّية

إن الوقائــع الماليــة واالقتصاديــة فــي لبنــان اليــوم تفــرض إقــرار اصالحــات بنيويــة جدّيــة فــي إدارة 
الدولــة وذلــك ضمــن خطــة واضحــة المعالــم، ُتحــّدد مكامــن الخلــل واألولويــات المطلوبــة معالجتهــا. 
تتطّلــب هــذه االصالحــات إلتــزام سياســي جــّدي وقــرارات جريئــة فــي السياســات الماليــة واالقتصاديــة 
واإلداريــة وال يتحّقــق التقــّدم علــى هــذا المســار إاّل مــن خــالل إلتــزام القيادييــن فــي اإلدارة العامــة بإعــادة 
االنتظــام للعمــل المالــي واالداري علــى قواعــد الحداثــة والمعاييــر الدوليــة وكذلــك، وهــذا هــو األهــّم، 
فــي مالمســة االولوّيــات التــي يحتــاج اليهــا المواطنــون، ويقــع علــى عاتقنــا جميعــًا مســؤولية متابعــة 

كافــة المترّتبــات الناتجــة عــن إطــالق المشــاريع التــي ُوِعــدوا بهــا أمــام المجتمــع الدولــي. 

لقــد وفينــا بوعدنــا بإعطــاء الموظفيــن حقوقهــم مــن خــالل سلســلة الّرتــب والرواتــب، وعلــى الموظفين 
اليــوم أن يرتقــوا الــى مســتوى التحديــات ويكونــوا علــى قــدر المســؤولية. ونحــن لذلــك، نوّفــر لهــم كل 
ــة مــن خــالل معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي، الســّباق  ــة ومعنوّي مــا يلــزم مــن عــّدة علمّي
دومــًا فــي توفيــر فــرص التعّلــم والتدريــب وفــي متابعــة المســتجّدات الوطنيــة والدولّيــة وفــي تســهيل 

الوصــول إلــى المعلومــات إلــى كافــة المهتّميــن. 

فــي خّطــة العــام 2019، الكثيــر مــن الــزاد العلمــي، ندعوكــم لالســتفادة منــه، فالمعهــد حــاز علــى ثقــة 
ــر عملــه بشــكل مســتمر وتقديــم  كافــة الشــركاء والمســتفيدين مــن خدماتــه وأثبــت أّن بإمكانــه تطوي

اقتراحــات بّنــاءة تدفــع باتجــاه تحديــث الدولــة.  

علي حسن خليل
وزير المالّية 
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تمهيد

إن تطويــر القــدرات البشــرية التــي تتوّلــى إدارة المــال العــام هــو أولوّيــة ملّحــة تجــاه مواكبــة اإلصالحــات 
ــة وتحقيــق القيمــة الفضلــى  ــة للشــفافّية المالّي التــي يعتــزم لبنــان تنفيذهــا وتطبيــق المعاييــر العالمّي

مــن إنفــاق مــال المواطــن.

ونحــن، فــي معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي، مــن أشــّد العارفيــن بــأن الكفايــات االقتصاديــة 
ــة  ــاب سياســات عصرّي ــرة الســّيما فــي غي ــة كبي ــة فــي تطــّور مســتمّر وأن االحتياجــات التدريبي والمالي

إلدارة الطاقــات البشــرية واألداء ممــا يجعــل عمليــة بنــاء القــدرات أكثــر تعقيــدًا.

مــن هنــا، يســعى المعهــد، عبــر برامــج 2019، إلــى المســاهمة فــي ســّد جــزء مــن الثغــرة القائمــة بيــن 
الكفايــات الماليــة المطلوبــة والقــدرات البشــرية المتوافــرة فــي الدولــة، مــع ســعينا الدائــم إلــى تثميــر 
تجربتنــا مــن خــالل اســتثمار التدريــب في عمــل تحديثــي حقيقــي وفــي حــّث المســؤولين لتوفيــر إطــار 
اســتراتيجّية وطنّيــة لتكريــس التدريــب المالــي كتدريــب مســتمّر والزامــي كمــا تقتضــي متطّلبــات اإلدارة 

الماليــة الحديثــة والمتغّيــرات الدولّيــة. 

نأمــل أن نوّفــر لكــم، مــن خــالل الشــركاء والخبــراء والمدربيــن والشــبكات المعرفيــة، مســاحة متجــددة 
للتعّلــم والتبــادل والحــوار وأن نســتمر ســويًا بخطــوات األلــف ميــل نحــو الحوكمــة المالّيــة الجيــدة 

وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بحلــول العــام 2030. 

لمياء المبّيض بساط 
رئيسة المعهد
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توجهات 2019

تغّطــي النشــاطات التعّلميــة والبحثّيــة لعــام 2019 مواضيــع إدارة المــال العــام وتحديــدًا إعــداد الموازنــة 
العامــة وتنفيذهــا والشــراء العــام والمحاســبة والتدقيــق والضرائــب والرســوم، كمــا تربــط الكفايــات 

الماليــة بثقافــة الخدمــة العامــة وادارة التغييــر. 

تتوّجــه النشــاطات إلــى مديريــات وزارة الماليــة وإلــى مختلــف إدارات الدولــة والبلديــات والهيئــات 
الرقابّيــة والعســكرّية بغيــة المســاهمة فــي تطويــر الكفايــات فــي الدولــة ومســاندة اإلدارات علــى ُحســن 

ــزة أساســية لالقتصــاد والتنميــة والحوكمــة الرشــيدة.  إدارة المــال العــام الــذي يشــكل ركي

ــى نشــاطات  ــة وأخــرى متخصّصــة إضافــة إل ــة وورش عمــل عاّم ــّوع النشــاطات مــن دورات تدريبي تتن
ــات  ــى مجموع ــة إل ــاءات موجّه ــن الخطــة لق ــا تتضّم ــددة. كم ــة« coaching فــي مشــاريع مح »مرافق
المالييــن  والمســؤولين  القياديــة  الوظائــف  مــن   Community of Practice متخّصصــة  مهنّيــة 
ومســؤولي الشــراء بهــدف مناقشــة التحدّيــات التــي تواجههــم فــي عملهــم وصــواًل الــى توثيــق التجــارب 
الجيــدة واقتــراح توصيــات عملّيــة تّصــب فــي خانــة تصويــب السياســات العامــة ومعالجــة مواطــن 

ــل فــي عمــل االدارة. الخل

32 دورة تدريبية وورشة عمل

4 نشاطات تثقيفية للجمهور اللبناني

5 تقارير 

1 دراسة1 دليل مواطن

1 دليل إرشادي 

برنامج تدريب عن ُبعد 5 لقاءات اقتصادية ومالية

التعّلم والتطوير

الثقافة المالّية 

واالقتصادّية

الشؤون العقارية

والمساحة

األداء الكفاءة

اإلدارة المالية العامة 
الموازنة العامة
الشراء العام 

المحاسبة والتدقيق
مكافحة الجرائم المالية

الضرائب والرسوم 
الشراكة بين القطاع العام والخاص

الخدمة العامة وإدارة التغيير
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رزنـامـــة 2019

كانون الثاني

أيار

نيسانشباط

آذار

فهم وتقييم المخاطر المالية في مشاريع الشراكة

اللقاءات المالية

تبادل المعلومات لألغراض الضريبية

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

English – Beginner 2A

 English – Elementary 3B

الموازنة المراعية للنوع االجتماعي

لقاءات الشراء العام

أصول المحاسبة العمومية وتقنياتها

أبرز المستجّدات في مكافحة الجرائم المالية

تبادل المعلومات لألغراض الضريبية

أبرز المستجّدات الضريبية وفقًا لموازنة 2018

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إدارة األزمات المالية واالقتصادية

المؤسسات الفّعالة وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق
أهداف التنمية المستدامة 

كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة
في الصفقات العامة؟

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

هندسة البرامج التدريبية

Microsoft Intermediate Excel 2016 – المجدوالت 
)مستوى متوسط( 

English – Beginner 2A

اللقاءات المالية

المالية العامة: من ألفها الى الياء

تقنيات إعداد الموازنة في المؤسسات العامة

التدقيق الداخلي

تبادل المعلومات لألغراض الضريبية

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري

توحيد التطبيق بين دوائر المساحة

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

هندسة البرامج التدريبية

English – Beginner 2A

English – Elementary 3B

English – Intermediate 4A

Microsoft Excel for professionals 2016 – المجدوالت 
)مستوى متقدم(

االقتصاد السلوكي والترغيب NUDGE لتعزيز فعالّية 
السياسات العامة

 English – Elementary 3B

Mot d’Or de la Francophonie

يوم المرأة العالمي

المهرجان اللبناني للكتاب

تعميم الموازنة العامة والموازنات الملحقة 2020

تصفية النفقات العامة

لقاءات الشراء العام

الشراء العام للبلديات

English – Intermediate 4A

اإلمالء المالية باللغة الفرنسية

تقنيات التحقيق وكشف الكذب

أبرز المستجّدات في مكافحة الجرائم المالية

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
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تموز 

آب

تشرين األول

تشرين الثاني

كانون االول

حزيران

أيلول

التخطيط المالي

اللقاءات المالية

عقود االشغال وصيانتها

إعداد المدربين والمدربات – مستوى عام

Microsoft Word for Professionals 2016
طباعة النصوص ) مستوى متقدم(

Business English – Intermediate 4B

هندسة البرامج التدريبية

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري

توحيد التطبيق بين دوائر المساحة

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

هندسة البرامج التدريبية

 English – Intermediate 4A

لقاءات الشراء العام

اللقاءات المالية

لقاءات الشراء العام 

المحاسبة العمومية للبلديات

أبرز المستجّدات في مكافحة الجرائم المالية

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

توحيد التطبيق بين دوائر المساحة

دور ومهام رؤساء المكاتب العقارية 

اللقاءات المالية

أبرز المستجّدات في مكافحة الجرائم المالية

إعداد وتحليل التقارير االقتصادية

كيف تطّبق البلديات الضرائب والرسوم؟

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تطبيقات الحوكمة واالصالح المؤسسي في القطاع الحكومي

إعداد المدربين والمدربات – مستوى متقّدم

توحيد التطبيق بين دوائر المساحة

Prononcer un discours en français

 Microsoft PowerPoint 2016 – العروض التقديمية

الشباب الجامعي يتعّرف إلى وزارة المالية

معرض الكتاب الفرنسي

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

إعداد المدربين والمدربات – مستوى عام

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تقنيات التحقيق وكشف الكذب - مستوى متقّدم

اللقاءات القطاعية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 Business English – Intermediate 4B 

تصميم وإدارة المشاريع المشتركة بين القطاعين
العام والخاص

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري

 Le Français des Finances
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معلومات عملّية

إلى الفئات القيادّية في القطاع العام 

إلى كافة الموظفين والعاملين في وزارة المالّية 

إلى المسؤولين المالّيين في الدولة بأسالكها المدنّية 
والعسكرّية 

إلى المسؤولين في الهيئات الرقابّية 

إلى رؤساء وأعضاء المجالس البلدّية 

الى مسؤولي الموارد البشرية ومنسقي التدريب في 
اإلدارات والمعاهد التدريبية 

ُيعلن المعهد عن الدورات عبر كتاب رسمي 
بواسطة البريد وكذلك على الموقع اإللكتروني 

ُيرسل كتاب الترشيح الرسمي إلى المعهد ضمن 
المهل المحّددة مذّياًل بتوقيع رئيس االدارة

يمأل المرّشح استمارة الترشيح عبر الرابط 
االلكتروني 

ُيبّلغ المرّشح بقبوله في الدورة 

يكون حضور الدورة إلزاميًا 

يحتفظ المعهد بحّق تعديل أو تأجيل مواعيد 
الدورات ومحتواها خالل العام  

الســنوّية،  خطتــه  خــارج  مــن  المعهــد  يســتقبل 
طلبــات تدريــب إضافّيــة وفقــًا لحاجــات اإلدارة أو 
المؤسســة. ويمكــن التواصــل معنا عبر المراســالت 

الرســمية أو عبــر البريــد االلكترونــي
training@finance.gov.lb

إلى َمْن تتوّجه النشاطات؟

كيف أشارك في الدورات؟

طلبات التدريب من خارج الخطة
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إّن حســن إدارة المــال العــام هــو مكــّون أســاس مــن 
مكّونــات االســتقرار المالــي واالقتصــادي الســّيما فــي 
ظــّل التحدّيــات المالّيــة واالقتصاديــة المتزايــدة والتــي 
تتلّخــص بارتفــاع معــدالت الديــن العــام، وتراجــع النمــو 
االقتصــادي الــذي لــم يتجــاوز 1.5 فــي المئــة خــالل عــام 
2018. مــن هنــا، يوّفــر المعهــد نشــاطات تعّلميــة حــول 
بعــض مكّونــات إدارة الماليــة العامــة تمّكــن المعنّييــن 
ــط  ــز مهاراتهــم فــي التخطي ــم معارفهــم وتعزي مــن تيوي

المالــي واالســتفادة مــن دروس التجــارب العالميــة. 

إدارة المالية العامة

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع النشاط: لقـــاء

اللغة: العربّيـة

المدة: 3 ســـاعـــــات

ــى  يتعــّرف المشــاركون مــن خــالل هــذه اللقــاءات عل
أهميــة التخطيــط المالــي ودوره فــي انتظــام عمــل 
اللقــاءات  وتتيــح  العامــة.  والمؤسســات  اإلدارات 
المبــادئ  الــى  التعــّرف  للقيادّييــن  خــاص  بشــكل 
والتقنيــات التــي تمّكنهــم مــن استشــراف المســتقبل 
علــى  المعلومــات، مــع اإلضــاءة  علــى قواعــد  بنــاء 

المجــال. الجيــدة فــي هــذا  النمــاذج والممارســات 

نوع النشاط: مجموعة مهنية متخّصصة

لغة التدريب: العربّية 

المدة: 3 ساعات لكّل لقاء  

يحتــاج المســؤولون الماليــون فــي الدولــة لمســاحة 
نقــاش مهنــي تســمح لهــم مقارنــة تجاربهــم والتعّلــم 
المســتجدات  أبــرز  علــى  االطــالع  وكذلــك  منهــا، 
المرتبطــة بعلــوم الماليــة العاّمــة وتطبيقاتهــا. يتوافــر 
لمناقشــة  فرصــة  اللقــاءات  هــذه  فــي  للمشــاركين 
ممــا  مهنتهــم  فــي  تواجههــم  التــي  التحدّيــات 

آفاقهــم. توســيع  فــي  يســاعدهم 

التخطيط المالي

اللقاءات المالّية 

بيروت، 4 حزيران 2019

بيروت، 28 شباط، 25 نيسان،
27 حزيران، 29 آب،

و 31 تشرين األول 2019

الفئات المستهدفة: القيادّيون في القطاع العام

الفئات المستهدفة: المسؤولون الماليون في
القطاع العام 

برامج العام 2019 |  إدارة المالية العامة

Community of Practice
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نوع النشاط: دورة تدريبية

لغة التدريب: العربّية

المدة: 15 ساعة
 

البرنامــج علــى دورة  يتعــّرف المشــاركون فــي هــذا 
المالّيــة العامــة، بــدءًا باإلطــار الماكــرو اقتصــادي الــذي 
والفرضّيــات  االقتصادّيــة  التطــورات  أبــرز  يفّصــل 
األجــل  المتوســطة  التوّقعــات  لتحضيــر  المعتمــدة 
اآليلــة إلعــداد الموازنــات العامــة. كمــا يطلعــون علــى 
الموازنــة  بتنفيــذ  المتعلقــة  األساســّية  المفاهيــم 
وصــواًل الــى مبــادئ الرقابــة علــى إنفــاق المــال العــام 
ومفاهيــم التدقيــق والمراجعــة وتحضيــر الحســابات 

الختامّيــة.

المالّية العامة:
من ألفها الى الياء 

بيروت، 2، 3 و 4 نيسان 2019

الفئات المستهدفة: القوى العسكرّية واألمنّية

برامج العام 2019 |  إدارة المالية العامة
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ــرات الســيما  ــد عــّدة مؤّش ــى صعي ــان عل رغــم تراجــع لبن
إلــى  الــذي وصــل  الموازنــة  المتعّلقــة بشــفافية  تلــك 
ــط  ــة أداة رئيســية للتخطي ــة العام 3/100، تبقــى الموازن
االقتصــادي والمالــي ولترشــيد اإلنفــاق العــام ولتحســين 
ــول  ــة نشــاطات ح ــد مجموع ــر المعه ــي، يوّف األداء المال
مبــادئ تحضيــر الموازنــة واألدوات والتقنيــات المعتمــدة 
ــى  ــرادات والنفقــات العامــة مــع اإلضــاءة عل ــر اإلي لتقدي

ــة فــي هــذا الســياق.  ــرز التوجهــات التحديثّي أب

الموازنة العامة

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع النشاط: لقاء

اللغة: العربّيـة

المدة: 3 ساعات

ــة العــام  ــر لمشــروع موازن يواكــب هــذا اللقــاء التحضي
2020، فيعــرض ألبــرز مكّونــات التعميــم الصــادر عــن 
وزيــر الماليــة وللتوقعــات الماليــة المتوســطة األمــد 
وللتوّجهــات المتعّلقــة بطريقــة إعــداد الموازنــة وســبل 
ترشــيد اإلنفــاق وتحســين األداء المالــي للدولــة. وهــو 
لقــاء ضــروري لــكّل مســؤول عــن إعــداد موازنــة إدارتــه 
ويتيــح لــه فهــم متطلبــات التعميــم والتفاعــل مــع 

المســؤولين فــي مديريــة الموازنــة وعقــد النفقــات.

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ساعات لكّل مجموعة

ــدورة علــى المبــادئ  يتعــّرف المشــاركون فــي هــذه ال
الموازنــة فــي  إعــداد  ترعــى عمليــة  التــي  األساســية 
المؤسســات العامــة. كمــا يتمّرســون فــي اســتعمال 
أدواتهــا وتقنياتهــا الســيما آليــة إعــداد الفذلكــة وجداول 
المقارنــة. يطّلــع المشــاركون علــى كيفّيــة اســتعمال 
النمــاذج المعتمــدة ويناقشــون التحديــات وصــواًل إلــى 

ــادل أفضــل التجــارب فيمــا بينهــم.   تب

برامج العام 2019  |  الموازنة العامة

تعممي الموازنة العامة
والموازنات الملحقة 2020

تقنيات إعداد الموازنة
يف المؤسسات العامة

بيروت، 30 أيار 2019

بيروت، 9 و 10 نيسان،
15 و 16 نيسان 2019

الفئات المستهدفة: المعنّيون بإعداد الموازنة في 
اإلدارات العاّمة

الفئات المستهدفة: المعنيون بإعداد الموازنة في 
المؤسسات العاّمة
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نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّيـة، االنكليزية 

المدة: 10 ساعات

يطّلــع المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى مفهــوم 
الموازنــة المراعيــة للنــوع االجتماعــي وأهمّيتهــا ودورهــا 
الســيما  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي 
الهــدف 5. كمــا يناقشــون مــع الخبــراء العناصــر التــي 
تكّونهــا والتقنّيــات المعتمــدة فــي إعدادهــا وتنفيذهــا 
والرقابــة عليهــا وذلــك انطالقــًا مــن التجــارب الناجحــة 

فــي هــذا المجــال.

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 5 سـاعـات لكّل مجموعة

يتــدّرب المشــاركون علــى أصــول إعــداد مســتندات 
التــي  التدقيــق  مراحــل  علــى  ويتعّرفــون  التصفيــة 
ــة. كمــا  ــات فــي وزارة المالي ــة الصرفّي تعتمدهــا مديري
الواجــب  الثبوتيــة  بالمســتندات  معارفهــم  يعــّززون 
إرفاقهــا بملــف التصفيــة إلثبــات الديــن المترتــب علــى 
الدولــة. تشــّكل هــذه الورشــة فرصــة لتعزيــز التواصــل 

بيــن اإلدارات ومديريــة الصرفيــات.  

برامج العام 2019  |  الموازنة العامة

الموازنة المراعية
للنوع االجتماعي

تصفية النفقات العامة

بيروت، 26 و 27 آذار 2019 

بيروت، 14 أيار، 21 أيار
و 28 أيار 2019

الفئات المستهدفة: المعنّيون بإعداد الموازنة
في القطاع العام 

الفئات المستهدفة: مصّفو النفقات و/أو من يتولى 
عملية إعداد مستندات التصفية في االدارات العامة
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يشــّكل الشــراء العــام أداة اســتراتيجية بيــد الدولــة، وهــي 
الشــاري األكبــر فــي الســوق، وذلــك للقيــام بمشــاريع 
للمواطنيــن  الخدمــات  ولتقديــم  ُمجديــة  واســتثمارات 
المؤسســات  وتشــجيع  االقتصــادي  النمــو  وتحفيــز 
لتطويــر  الســوق  ولــوج  علــى  والمتوســطة  الصغيــرة 
أعمالهــا. إضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة، ُيطلــق المعهــد 
هــذا العــام لقــاءات متخّصصــة مــن شــأنها التعّمــق فــي 
اجــراءات الشــراء العــام ومناقشــة التحدّيــات التــي تواجــه 

المعنّييــن وصــواًل الــى اقتــراح توصيــات عمليــة.

الرشاء العام

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع النشاط: مجموعة  مهنية  متخّصصة

اللغة: العربّية

المدة: 3 ساعات لكّل لقاء

تضــّم هــذه اللقــاءات مجموعــة مــن المســؤولين عــن 
الشــراء العــام فــي الدولــة بغيــة اســتعراض المواضيــع 
التقنّيــة المرتبطــة بعملهــم. وهــي فرصــة لمناقشــة 
ولتوفيــر  مهنتهــم  فــي  تواجههــم  التــي  التحدّيــات 
بينهــم  فيمــا  والخبــرات  المعــارف  تبــادل  مســاحة 
ــى تحســين األداء وتحقيــق القيمــة  بمــا يســاعدهم عل

الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام.

نوع النشاط: دورة تدريبية 

لغة التدريب: العربّية 

المدة: 15 ساعة

ــى المراحــل  ــدورة عل يتعــّرف المشــاركون فــي هــذه ال
بــدءًا  وتنفيذهــا،  األشــغال  عقــود  بإعــداد  المرتبطــة 
مــن تحديــد الحاجــات وَصــوغ دفاتــر الشــروط وصــواًل 
أداء  وتقييــم  العقــد  تنفيــذ  ومتابعــة  التعاقــد  الــى 
طــرق  حــول  مهاراتهــم  يعــّززون  كمــا  المتعاقديــن. 
وأســاليب التفــاوض وإدارة النزاعــات بمهنّيــة وفاعلّيــة 

مــن خــالل التماريــن التشــاركية. 

لقاءات الرشاء العام

عقود االشغال وصيانتها

بيروت، 13 آذار، 8 أيار، 10 تموز
و 11 أيلول 2019

بيروت، 11، 12 و 13 حزيران 2019

الفئات المستهدفة: المتخّصصون بعمليات الشراء العام

الفئات المستهدفة: المعنّيون بعملية الشراء في
القطاع العام

برامج العام 2019  |  الرشاء العام
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نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّية 

المدة: 10 ساعات

يتعــّرف المشــاركون فــي هــذه الورشــة علــى الجوانــب 
لبنــان،  العامــة فــي  القانونيــة والتقنيــة للصفقــات 
الصفقــات  فــي  المشــاركة  شــروط  يفهمــون  كمــا 
العامــة ويكتســبون مهــارة إعــداد عــرض ناجــح. وتتيــح 
المؤسســات  حقــوق  فــي  التعّمــق  الحلقــات  لهــم 
الصغيــرة والمتوســطة وواجباتهــا فــي التعامــل مــع 

الجهــة الحكوميــة الشــارية.

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية 

المدة: 10 ساعات

يتنّبــه المشــاركون فــي هــذه الــدورة المعــارف إلــى 
فــي  وتنفيذهــا  الشــراء  لعمليــات  التخطيــط  أهميــة 
البلديــات وفــي اتحاداتهــا. ويتعّمقــون بأبــرز االجــراءات 
العامــة  الصفقــات  ترعــى  التــي  واالداريــة  القانونيــة 
وكيفيــة تطبيقهــا ضمــن األصــول خــالل مراحــل إعــداد 
ــم  ــى التلزي ــر الشــروط وطــرق التعاقــد وصــواًل ال دفات

وتنفيــذ العقــد.

كيف يمكن للمؤسسات الصغرية 
والمتوسطة المشاركة يف الصفقات العامة؟

الرشاء العام للبلديات

بيروت، شباط 2019  - يحّدد الحقًا 

بيروت، 22 و 23 أيار 2019

الفئات المستهدفة: المسؤولون عن تطوير األعمال في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الفئات المستهدفة: رؤساء البلديات وأعضاء المجالس 
البلدية والموظفون في البلديات واتحادات البلديات.

برامج العام 2019  |  الرشاء العام
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إلــى  باإلضافــة  الماليــة  والتقاريــر  المحاســبة  تلعــب 
عمليــات التدقيــق دوًرا رئيســًيا فــي تحقيــق اإلصالحــات 
ــر المعهــد مجموعــة مــن  الماليــة وتعزيــز الشــفافية. يوّف
تعزيــز  الــى  تهــدف  الموضــوع  هــذا  حــول  النشــاطات 
المحاســبة  بأصــول  المالييــن  المســؤولين  معــارف 
العموميــة وأدواتهــا مــع االضــاءة علــى أبــرز التوّجهــات 

الداخلــي.   التدقيــق  الدوليــة فــي 

المحاسبة والتدقيق

أهداف التنمية المستدامة 2030



24

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّيـة

 المدة: 20 ساعة

يعــّزز المشــاركون فــي هــذه الــدورة معارفهــم حــول 
النظــام المحاســبي للدولــة وارتباطــه بالموازنــة وباألداء 
المالــي العــام لــإدارات والمؤسســات. كمــا يعــّززون 
العموميــة  المحاســبة  أساســيات  حــول  معارفهــم 
والتصميــم  القانونيــة  األطــر  ضمــن  ومبادئهــا 
المحاســبي العــام. وتضــيء هــذه الــدورة علــى معاييــر 
أبــرز  وتتنــاول  العــام  للقطــاع  الدوليــة  المحاســبة 

تطبيقهــا.    ومتطلبــات  خصائصهــا 

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّيـة

المدة: 15 ساعة

ــدورة علــى مفهــوم  يتعــّرف المشــاركون فــي هــذه ال
ويعــّززون  االداريــة  والمحاســبة  الماليــة  المحاســبة 
وقطــع  المهمــة  حســاب  إعــداد  فــي  مهاراتهــم 
الحســاب. كمــا يّطلعــون علــى نظــام ارســال حســابات 
البلديــات واتحــادات البلديــات والمســتندات العائــدة 
رقــم  للمرســوم  وفقــًا  المحاســبة  ديــوان  الــى  لهــا 

 .6390/2011

أصول المحاسبة العمومية 
وتقنياتها

المحاسبة العمومية للبلديات

بيروت، من 19 الى 22 آذار 2019

بيروت، 17، 18 و 19 أيلول 2019

الفئات المستهدفة:رؤساء المحاسبة والمحاسبون
في القطاع العام

الفئات المستهدفة: المعنّيون في البلديات
الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية

برامج العام 2019  |  المحاسبة والتدقيق
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نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّيـة

المدة: 15 ساعة

يّطلــع المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى مفاهيــم 
التدقيق الداخلي وموقعه داخل اإلدارة أو المؤسســة. 
ويتعّرفــون علــى أبــرز المنهجيــات والمعاييــر واالدوات 
الحوكمــة  المعتمــدة دوليــًا وكيفيــة ربطهــا بمبــادئ 
المدقــق  مهــام  علــى  الــدورة  وتضــيء  الرشــيدة. 
فــي  الرقابيــة  الجهــات  ودور  ومســؤولياته  الداخلــي 
ــة.  ــر المراجع ــداد المؤشــرات وتقاري إدارة المخاطــر وإع

التدقيق الداخلي

بيروت، نيسان 2019  - يحّدد الحقًا 

الفئات المستهدفة: المعنّيون بالتدقيق
الداخلي في وزارة المالية 

برامج العام 2019  |  المحاسبة والتدقيق
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المرتبطــة  للمواضيــع  خاصــًا  اهتمامــًا  المعهــد  ُيعيــر 
بمكافحــة الجرائــم المالّيــة لمــا تشــّكله مــن تهديــد حقيقي 
ألمــن االقتصــاد ولتأثيرهــا الّســلبي علــى اإلنفــاق العــام. 
تهــدف هــذه الــدورات الــى اإلضاءة على أبرز المســتجدات 
فــي هــذا المجــال وتعزيــز الحــوار والتعــاون بيــن مختلــف 

هيئــات إنفــاذ القانــون المعنيــة.

مكافحة الجرائم 
المالية

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة 

الحديثــة  التوجهــات  أبــرز  علــى  المشــاركون  يتعــّرف 
فــي علــم النفــس اإلجرامــي وكيفيــة تطبيقهــا فــي 
يتمّرســون  كمــا  منهــا.  الماليــة  خاصــة  التحقيقــات 
بمنهجيــات وتقنيــات كشــف الكــذب وكيفيــة تحليــل 
التــي  والصوتيــة  واللغويــة  الجســدية  المؤشــرات 
تســاعد علــى تعزيــز أرجحيــة الشــّك وتقييــم االقــرارات 

القــرار المناســب بشــأنها.  وإتخــاذ 

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّية 

المدة: 20 ساعة 

تعــّزز ورشــة العمــل المهــارات التــي تــّم اكتســابها فــي 
باســتخدام  والمتعلقــة  الســابقة  التدريبيــة  الــدورات 
تقنيــات التحقيــق لكشــف الكــذب ولرســم شــخصية 
المشــتبه بــه وتحليــل الــدالالت اللغويــة والجســدية. 
كمــا يتمــّرس المشــاركون حــول كيفيــة إعــداد منهجيــة 
متكاملــة لتحضيــر ولصياغــة ولطــرح األســئلة خــالل 
عمليــات االســتقصاء والتحقيــق واالســتجواب وتحليل 

االفــادات الشــفهية والخطيــة منهــا.  

تقنيات التحقيق وكشف الكذب 

تقنيات التحقيق وكشف الكذب – 
مستوى متقّدم 

بيروت، 7، 8 و 9 أيار 2019

بيروت، 17، 18، 23 و 24 تموز 2019

الفئات المستهدفة: القضاة الماليون
وقضاة التحقيق

الفئات المستهدفة: هيئات إنفاذ القوانين

برامج العام 2019  |  مكافحة الجرائم المالية
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نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّية 

المدة: 4 ساعات لكّل مجموعة

يعّزز المشــاركون فــي هــذه الــورش معارفهــم بأنــواع 
الجرائم الماليــة وتصنيفهــا بحســب اإلطــار القانونــي 
المعتمــدة  والمعاييــر  المســتجدات  وبأبــرز  اللبنانــي 
المعلوماتيــة،  جرائــم  الســيما  لمكافحتهــا  دوليــًا 
وتبييــض  اإلرهــاب  وتمويــل  االلكترونــي  واإلرهــاب 
الوظيفــة  فــي  المرتكبــة  بالجرائــم  مــرورًا  األمــوال 
العامــة. كما يناقشــون أبــرز الّتحديــات التــي يواجهونهــا 
الســتخراج مقتراحــات مــن شــأنها أن تّعــزز التعــاون 

بيــن مختلــف هيئــات إنفــاذ القانــون.

أبرز المستجّدات يف مكافحة
الجرائم المالية

بيروت، 18 آذار، 13 أيار، 9 أيلول، 
11 تشرين الثاني 2019

الفئات المستهدفة: هيئات إنفاذ القوانين
واإلدارة الضريبية 

برامج العام 2019  |  مكافحة الجرائم المالية
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تّشــكل اإليــرادات الضريبيــة  حوالــي 76 فــي المئــة مــن 
اجمالــي اإليــرادات الدولــة فــي لبنــان. يســعى المعهــد 
الــى توفيــر مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة 
المســتجدات  مواكبــة  بهــدف  والرســوم  بالضرائــب 
كمــا  المــال.  وزارة  عــن  الصــادرة  الضريبيــة  والتعاميــم 
تلقــي هــذه الــدورات الضــوء علــى مضمــون االلتزامــات 
الدوليــة التــي تعّهــدت بهــا وزارة المــال تجــاه المجتمــع 
المعلومــات  بتبــادل  المتعّلقــة  تلــك  الســيما  الدولــي 

الضريبيــة.

الضرائب والرسوم

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع التدريب: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 5 ساعات لكّل مجموعة

يّطلــع المشــاركون فــي هــذه الورشــة علــى المفاهيــم 
الضريبيــة  المعلومــات  لتبــادل  الدوليــة  والمعاييــر 
الدولــي  المنتــدى  إلــى  لبنــان  انضمــام  ومترتبــات 
أبــرز  ويناقشــون  المعلومــات.  وتبــادل  للشــفافية 
ــة واإلرشــادات  التعاميــم الصــادرة عــن اإلدارة الضريبي
وبكيفيــة  الضريبيــة  المعلومــات  بتبــادل  الخاصــة 

المعلومــات.    أمــن  علــى  الحفــاظ 

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ســاعـات 

يتعّمق المشــاركون في هذه الورشــة بأصول  تطبيق 
لبنــان الســيما  فــي  للبلديــات  الضريبيــة  الموجبــات 
واالجــور  الرواتــب  علــى  بالضريبــة  المرتبطــة  تلــك 
الوســائل  يناقشــون  كمــا  المالــي.  الطابــع  ورســم 
ــي  ــق الرســوم والعــالوات الت ــم لتطبي ــة أمامه المتاح
تســتوفيها البلديــات وفــق األصــول المرعيــة اإلجــراء. 

تبادل المعلومات لألغراض
الضريبية 

كيف ُتطّبق البلديات الضرائب 
والرسوم؟

بيروت، شباط، آذار ونيسان 2019
يحّدد الحقًا 

بيروت، 8 و 9 تشرين األول 2019 

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون
في وزارة المالّية

الفئات المستهدفة: رؤساء البلديات وأعضاء
المجالس البلدية والموظفون في البلديات   

برامج العام 2019  |  الضرائب والرسوم
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نوع التدريب: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 6 ساعات

أبــرز  علــى  الورشــة  هــذه  فــي  المشــاركون  يتعــّرف 
المســتجّدات الضريبيــة التــي اســتحدثتها موازنــة العــام 
2018 ويناقشــون اإلجــراءات والتعاميــم التطبيقيــة 
الســيما تلــك المتعّلقــة بضريبــة الدخــل ورســم الطابــع 
المالــي. ومــن شــأن هــذه الورشــة أن تســاهم فــي 

تعزيــز التواصــل البّنــاء بيــن اإلدارة والمصــارف. 

أبرز المستجّدات الضريبية
وفقًا لموازنة العام 2018 

بيروت، 5 آذار 2019 

الفئات المستهدفة: المعنّيون في
المصارف التجارية

برامج العام 2019  |  الضرائب والرسوم
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الرشاكة بني القطاعني 
العام والخاص

يواكب هذا المحور تطبيق قانون الشــراكة رقم 48 /2017 
والتوصيــات المنبثقــة عــن مؤتمــر ســيدر - Cedre لناحيــة 
تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ودورهــا فــي النهــوض 
االقتصــادي وزيــادة القــدرة التنافســية. كمــا يلقــي الضــوء 
على كيفية تصميم المشــاريع المشــتركة وتحليل المخاطر 

الماليــة وتحديــد معاييــر األداء التــي يجــب مراعاتهــا.

أهداف التنمية المستدامة 2030
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برامج العام 2019  |  الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

نوع النشاط: لقاء

اللغة: العربّيـة

 المدة: 3 ساعات لكّل لقاء

بمختلــف  المشــاركين  اللقــاءات معرفــة  هــذه  ُتعــّزز 
المســائل التــي ترعــى إطــار الشــراكة بيــن القطاعيــن 
ــة  هــم بمعلومــات حــول كيفي ــام والخــاص، وتمدُّ الع
ــذ المشــاريع المشــتركة وإدارتهــا بحســب أفضــل  تنفي
فــي  تســاهم  كمــا  الدوليــة.  والتجــارب  الممارســات 
محــّددة  قطاعيــة  تجربــة  علــى  المشــاركين  اطــالع 
يتــّم خاللهــا تنــاول المبــادئ والمفاهيــم األساســية 
ــى المســتوى االقتصــادي  ــل أثرهــا عل للشــراكة وتحلي

نجاحهــا.  عوامــل  واســتخالص  واالجتماعــي 

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: اإلنكليزّية

المدة: 16 ساعة

ــى المراحــل  ــدورة عل يتعــّرف المشــاركون فــي هــذه ال
الثــالث التــي تمــّر بهــا مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعين 
العــام والخــاص مــن التصميــم إلــى اختيــار الشــركاء 
وصــواًل الــى تنفيــذ المشــروع وتقييمــه. كمــا يعــّززون 
مهاراتهــم فــي إعــداد دراســة قابليــة تنفيــذ المشــروع 
وتحليلهــا مــن الناحيــة الفنّيــة والتشــغيلية والماليــة 
والقانونيــة باإلضافــة الــى التعــّرف علــى عمليــة التلزيم 

وطــرق إدارة عقــود الشــراكة وتقييمهــا. 

اللقاءات القطاعية حول الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص

تصممي وإدارة المشاريع المشرتكة 
بني القطاعني العام والخاص

بيروت، من آذار إلى تشرين األول 2019

بيروت، حزيران 2019 - يحّدد الحقًا

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في
القطاع العام وممثلي المجتمع المدني

الفئات المستهدفة: الموظفون المعنيون بإدارة
مشاريع الشراكة في القطاع العام 
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برامج العام 2019  |  الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: اإلنكليزّية

المدة: 25 ساعة

معارفهــم  الــدورة  هــذه  فــي  المشــاركون  ينّمــي 
بالمبــادئ االساســية لتقييــم المخاطــر الماليــة وكيفيــة 
يعــّززون  كمــا  الشــراكة.  مشــاريع  علــى  تطبيقهــا 
واســتخدام  الماليــة  التقاريــر  إعــداد  فــي  مهاراتهــم 
النقــد  صنــدوق  طــوره  الــذي   .)PFRAM( نمــوذج 
الدولــي بالتعــاون مــع البنــك الدولــي لتحديــد االثــر 

العامــة. الماليــة  علــى  المشــاريع  لهــذه  المالــي 

فهم وتقيمي المخاطر المالية يف 
مشاريع الرشاكة

بيروت، كانون الثاني 2019 - يحّدد الحقًا

الفئات المستهدفة: كبار موظفي القطاع العام 
والموظفون المعنّيون بإدارة مشاريع الشراكة

في القطاع العام
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المعامــالت  أهــّم  ِمــن  العقارّيــة  المعامــالت  ُتعَتَبــر 
المالّيــة واإلدارّيــة والخدماتّيــة التــي تقّدمهــا وزارة المالّيــة 
للمواطنيــن، وُيســاند المعهــد المديريــة العامــة للشــؤون 
العقارّيــة فــي جهودهــا لتطويــر العمــل وإعــداد الموظفين 
وتدريبهــم عبــر توفيــر مجموعــة متكاملــة مــن البرامــج 
االجــراءات  توحيــد  إلــى  تهــدف بشــكل أساســي  التــي 

وتحســين األداء الوظيفــي.

الشؤون  العقارّية
والمساحة 

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية 

المدة: 5 ساعات لكّل لقاء 

أبــرز  فــي  للتــداول  مســاحة  هــي  الورشــة  هــذه 
ترعــى  التــي  والتعاميــم  والممارســات  المســتجّدات 
عمــل الشــؤون العقارّيــة حيــث يناقــش أمنــاء الســجل 
أوجــه االختــالف فــي التطبيــق وصــواًل إلــى التوافــق 
تتيــح  كمــا  بينهــم.  فيمــا  الُفضلــى  الحلــول  علــى 
اإلداريــة  قدراتهــم  لتطويــر  الفرصــة  اللقــاءات  هــذه 
ولمســاعدتهم علــى التواصــل بإيجابيــة مــع المواطــن.

توحيد التطبيق بني أمانات
السجل العقاري

بيروت، أيام الجمعة، من نيسان
الى آب 2019

الفئة المستهدفة: أمناء السجل في المديرية
العامة للشؤون العقارّية

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 5 ساعات لكّل لقاء  

بأبــرز  الورشــة  هــذه  فــي  المشــاركون  يتــداول 
ترعــى  التــي  والتعاميــم  والممارســات  المســتجّدات 
فيمــا  االختــالف  أوجــه  ويناقشــون  المســاحة  عمــل 
المقترحــات  علــى  التوافــق  إلــى  وصــواًل  بينهــم 
ــز  ــق. وتشــّكل فرصــة لتعزي ــد التطبي ــة لتوحي الضروري
مــع  التواصــل  مهــارات  وتطويــر  اإلداريــة  قدراتهــم 

المواطــن.

توحيد التطبيق بني دوائر المساحة

بيروت، أيام الجمعة، نيسان، أيار
وأيلول، تشرين األول 2019

الفئات المستهدفة: رؤساء دوائر المساحة



برامج العام 2019  |  الشؤون العقارّية والمساحة

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ســـاعـة 
 

فــي  الورشــة  هــذه  فــي  المكاتــب  رؤســاء  يتعّمــق 
المهــام التــي تقــع علــى عاتقهــم وفــي كيفيــة تطبيــق 
األصــول  ضمــن  إلنجازهــا  المطلوبــة  الخطــوات 
األقســام.  كافــة  مــع  وبالتنســيق  االجــراء  المرعيــة 
بالمهــارات  خاصــة  حلقــات  اللقــاءات  هــذه  تتنــاول 

اإليجابــي.    والتواصــل  اإلداريــة 

دور ومهام رؤساء المكاتب 
العقارية

بيروت، أيلول 2019 - يحّدد الحقًا

المشاركون: رؤساء المكاتب العقارية
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فــي ظــّل األزمــات الماليــة واالقتصاديــة المتتاليــة التــي 
يواجههــا لبنــان والمنطقــة، يتعــاون المعهــد مــع عــدد 
ــن فــي  ــة للعاملي ــة القــدرات التحليلّي مــن الشــركاء لتنمي
القطــاع العــام لجهــة فهــم مختلــف أوجــه السياســات 
االقتصاديــة ودورهــا فــي الحــّد مــن مخاطــر هــذه األزمات 
والتنّبــؤ لهــا. كمــا يخــّص المعهــد الشــباب والشــابات 
فــي الجامعــات بــورش عمــل لمســاعدتهم علــى فهــم 

عمــل وزارة المالّيــة.

الثقافة  المالية 
واإلقتصادية  

أهداف التنمية المستدامة 2030



44

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية

المدة: 15 ساعة

يتعــّرف المشــاركون علــى المفاهيــم المرتبطــة بــإدارة 
األزمــات وآليــات التعامــل معهــا وكيفيــة تطويــر البنــاء 
المؤسســي. كمــا يعــّززون معارفهــم بآليــات االنــذار 
المبّكــر للتنبــؤ باألزمــات والحــّد مــن مخاطرهــا وأثرهــا 
الضــوء  الــدورة  هــذه  وتلقــي  التنمــوي.  األداء  علــى 
علــى أبــرز التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال وكيفيــة 

تطّورها.  

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية

المدة: 25 ساعة

يناقــش المشــاركون فــي هــذه الــدورة أهميــة البيانــات 
والمؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة الكلّيــة ومــدى 
ويعــّززون  العامــة.  السياســات  برســم  ارتباطهــا 
ــى  ــات وتقســيماتها عل ــل البيان ــة تحلي مهاراتهــم لناحي
مســتوى االقتصــاد أو القطــاع وكيفيــة تحليــل التقاريــر 

االقتصاديــة المحليــة والدوليــة. 

 إدارة األزمات المالية
واالقتصادية 

إعداد وتحليل التقارير االقتصادية

بيروت، 11، 12 و 13 آذار 2019

بيروت، من 16 إلى 20 أيلول 2019

الفئات المستهدفة: العاملون في وزارة المالّية وفي 
القطاع العام وفي بعض القطاعات االقتصادية

الفئات المستهدفة: العاملون في وزارة المالّية
وفي القطاع العام

برامج العام 2019  | الثقافة المالية واإلقتصادية  
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نوع النشاط: ورشة عمل  

اللغة: العربّية

المدة: 4 ساعات لكّل مجموعة

بالشــأن  االهتمــام  علــى  الشــباب  تحفيــز  بهــدف 
المالــي العــام، يســتقبل المعهــد الطــالب الجامعّييــن 
وأســاتذتهم لالطــالع علــى عمــل وزارة المالّيــة وتنميــة 
معارفهــم المالّيــة واالقتصاديــة. تجــري هــذه اللقــاءات 

ــام الدراســي.  ــة خــالل الع الدورّي

الشباب الجامعي يتعّرف الى
وزارة المالية

بيروت، أيام الجمعة، من شباط إلى 
أيار ومن أيلول إلى تشرين الثاني 

 2019

الفئة المستهدفة: الشباب والشابات في
الجامعات اللبنانية 

برامج العام 2019  |  الثقافة المالية واإلقتصادية
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يواكــب هــذا المحــور أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 
الصــادرة عــن األمــم المتحــدة ويلقــي الضــوء علــى أهميــة 
إدراجهــا ضمــن السياســات العامــة والخطــط الوطنيــة 
ــدورات  ــر المعهــد مجموعــة مــن ال ــة. يوّف لتحديــث الدول
التــي مــن شــأنها تنميــة قــدرات الكــوادر العليا والوســطى 

فــي مواكبــة تحديــات التنميــة المســتدامة بإيجابيــة.

الخدمة العامة
وإدارة التغيري  

أهداف التنمية المستدامة 2030
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نوع النشاط: مؤتمر

اللغة: العربّية 

المدة: 12 ساعة

يتنــاول المؤتمــر االقليمــي أهميــة إدراج الهــدف 16 
اعتمدتهــا  التــي  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  مــن 
األمــم المتحــدة عــام 2015، ضمــن الخطــط الوطنيــة 
لتحديــث الدولــة وبنــاء المؤسســات الفّعالــة فــي دول 
لجهــة  العالميــة  للتوجهــات  يعــرض  كمــا  المنطقــة. 
الوطنيــة،  القــدرات  وتنميــة  المؤسســات  تفعيــل 
والتجــارب  الخبــرات  لتبــادل  مســاحة  ويشــكل 

الجيــدة. والممارســات 

نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية 

المدة: 10 ســـاعـــــات

والمبــادئ  المفاهيــم  علــى  المشــاركون  يتعــّرف 
المرتبطــة باالقتصــاد الســلوكي والترغيــب وتطبيقاتــه 
وتفعيــل  تصميــم  فــي  دوره  الســيما  العمليــة 
المقّدمــة  الخدمــات  وتحســين  العامــة  السياســات 
أحــدث  الخبــراء  مــع  يناقشــون  كمــا  للمواطنيــن. 
المجــال. هــذا  فــي  الناجحــة  والتجــارب  التوجهــات 

المؤسسات الفّعالة وتنمية 
القدرات الوطنية لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

االقتصاد السلوكي والرتغيب 
NUDGE لتعزيز فعالّية السياسات 

العامة 

بيروت، يحّدد الحقًا

بيروت، نيسان 2019 - يحّدد الحقًا

الفئات المستهدفة: صانعو القرار وكبار الموظفين 
الحكوميين في لبنان ومنطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا

الفئات المستهدفة: الفئات القيادّية في القطاع العام     

برامج العام 2019  |  الخدمة العامة وادارة التغيري  
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نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة

يّطلــع المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى مفاهيــم 
مختلــف  فــي  العمليــة  وتطبيقاتهــا  الحوكمــة 
القطاعــات وذلــك مــن خــالل المعاييــر والمؤشــرات 
الفعالّيــة واألداء. ويتعّرفــون علــى  الخاصــة بقيــاس 
وفقــًا  ومتطلباتــه  المؤسســي  اإلصــالح  مراحــل 
متابعــة  آليــات  وعلــى  والدوليــة  العربيــة  للتجــارب 

العربيــة. الــدول  فــي  التنمويــة  الخطــط 

تطبيقات الحوكمة واإلصالح 
المؤسيس يف القطاع الحكومي

بيروت، 4، 5 و 6 تشرين الثاني 2019 

الفئات المستهدفة: صانعو القرار وكبار الموظفين 
الحكومّيين في لبنان

برامج العام 2019  |  الخدمة العامة وادارة التغيري  
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أهداف التنمية المستدامة 2030

يولــي المعهــد اســتراتيجيات التعّلــم والتطويــر أهميــة 
والمدّربيــن  الخبــراء  اســتقطاب  علــى  ويعمــل  خاصــة، 
وتنميــة قدراتهــم بشــكل مســتمّر. وتهــدف برامــج 2019 
الرقمّيــة فــي تقنيــات  المســتجدات  أبــرز  إلــى مواكبــة 
ــم وإلــى مســاندة المدّربيــن فــي تطبيــق التقنيــات  التعّل

الناشــطة فــي المناهــج التعّلميــة.    

التعّلم والتطوير 
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نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية 

المدة: 8 ساعة لكّل مجموعة

ــى  ــدورة عل ــاط المشــاركون فــي هــذه ال يتعــّرف الّضب
منهجيــة نقــل المعــارف والخبــرات والمهــارات لفريــق 
يكتســبون  كمــا  التربويــة.  الطــرق  بأفضــل  عملهــم 
المقاربــات  ألبــرز  وفقــًا  الراشــدين  تدريــب  مهــارات 
التدريــب  حيــاة  دورة  علــى  ويّطلعــون  التدريبيــة 

جودتهــا.  فــي  المؤثــرة  والعوامــل 

نوع النشاط: دورة تدريبية

اللغة: العربّية 

المدة: 25 ساعة

ــدورة معــارف ومهــارات  يكتســب المشــاركون فــي ال
المالئمــة.  التدريبيــة  والمــواد  المناهــج  إعــداد  فــي 
ــة  ــم الراشــدين وكيفي ــى خصائــص تعّل فيتعّرفــون عل
اختيــار التقنّيــات التدريبيــة الُفضلــى وفقــًا للحاجــات 
التدريبيــة وخصائــص المتدّربيــن ومــدة التدريــب كمــا 
تفصيلــي  تدريــب  مخطــط  إعــداد  فــي  يتمّرســون 

ومــواد مســاندة.

إعداد المدربني والمدربات – 
مستوى عام

إعداد المدربني والمدربات – 
مستوى متقّدم

بيروت، 11 و 12 حزيران،
15 و 16 تشرين األول 2019

بيروت، من 2 إلى 6 أيلول 2019

الفئات المستهدفة: الضباط الخاضعين لدورة قائد
كتيبة في الجيش اللبناني

الفئات المستهدفة: المهتّمون في اإلدارات والمؤسسات 
العامة والمعنّيون بوضع الخطط التدريبية في اإلدارات 

والمعاهد.

برامج العام 2019  |  التعّلم والتطوير 
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نوع النشاط: تدريب عن ُبعد

اللغة: الفرنسّية 

المدة: 25 ساعة

يطــّور المشــاركون كفاياتهــم لجهــة فهــم سياســات 
بخطــط  المعنييــن  الفرقــاء  ودور  الوطنيــة  التدريــب 
التدريــب. كمــا يتمّرســون بمنهجيــات تحديــد الحاجــات 
التدريبيــة وإعــداد الخطــط الســنوية وتقنيــات التدريــب 
التجربــة  مــن  انطالقــًا  وذلــك  التقييــم  ومراحــل 
الفرنســية مــع تبــادل التجــارب فــي لبنــان ومنطقــة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.  

هندسة الربامج التدريبية

بيروت، آذار ونيسان، 
أيار وحزيران 2019 

الفئات المستهدفة: المدّربون ومنسقو التدريب 
والمسؤولون عن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

برامج العام 2019  |  التعّلم والتطوير  
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المهارات المعلوماتّية 
واللغوّية 

أهداف التنمية المستدامة 2030
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مهاراتهــم  الــدورات  هــذه  فــي  المشــاركون  يعــّزز 
التطبيقيــة لمختلــف البرامــج المعلوماتيــة المكتبيــة 
مــن خــالل التّعمــق بخصائــص كل برنامــج وممّيزاتــه 
تســاؤالتهم  يعرضــون  كمــا  بــه.  التحّكــم  وكيفيــة 
بأكثــر  عملهــم  تقديــم  مــن  يمّكنهــم  بمــا  العمليــة 
وفــي  المعهــد  مقــّر  فــي  الــدورات  تنعقــد  مهنيــة. 

المحافظــات.

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية 

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في وزارة 
المالّية.

الدورات

المجدوالت )مستوى متوسط( 
Microsoft Intermediate Excel 2016 

المجدوالت )مستوى متقدم( 
Microsoft Excel for Professionals 2016

طباعة النصوص )مستوى متقدم(
 Microsoft Word for Professionals 2016

العروض التقديمية  
Microsoft PowerPoint 2016

4، 6, 11، و 13 اذار 2019

8، 10, 15 و 17 نيسان 2019 

12، 17, 19 و 24 حزيران 2019 

3، 5، 12 و 17 أيلول 2019

12

12

12

12

عدد الساعات التاريخ
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المشــاركين  أمــام  الفرصــة  اللغــات  برامــج  تتيــح 
إلتقــان لغــة أجنبّيــة واحــدة علــى األقــل، ســواًء أكانــت 
اإلنكليزّيــة أو الفرنســّية، ممــا يســاعدهم فــي االطــالع 
علــى التقاريــر المتخّصصــة وتمثيــل اإلدارة فــي الخــارج 

ومواكبــة المســتجّدات العالميــة. 

المهارات اللغوّية

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في وزارة 
المالّية.

Langues Date Durée

Le Français des Finances

Prononcer un discours en français

21, 23, 25 et 28 Octobre 2019

14, 19 et 21 Novembre 2019

20

16

Language Date Duration

Beginner 2A

Elementary 3B

Intermediate 4A

Business English - Intermediate 4B

Twice a week from February to April 2019

Twice a week from February to April 2019

Twice a week from March to May

Twice a week June and July 2019

32

32

32

32
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مواعيد العام 2019
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بمناســبة شــهر الفرنكوفونيــة، ينظــم المعهد مســابقة 
مــع  بالتعــاون  الفرنســية«  باللغــة  الماليــة  »اإلمــالء 
المعهــد الفرنســي. تشــكل هــذه المســابقة أداة لتعّلــم 
الفرنســّية  باللغــة  واالقتصاديــة  الماليــة  المفــردات 
وتجمــع متباريــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن 
ــة هــذا الحــدث التثقيفــي  المــدارس والجامعــات. بنهاي
والترفيهــي يــوّزع جوائــز قّيمــة علــى الرابحيــن بمختلــف 

ــات. الفئ

اإلمالء المالّية باللغة الفرنسّية

Mot d’Or de la Francophonie

يوم المرأة العالمي

بيروت، آذار 2019

بيروت، آذار 2019

بيروت، آذار 2019

نوع النشاط: مباراة

اللغة: العربّية 

المدة: ساعتان

تتنــاول  خطيــة  مســابقة  عــن  عبــارة  المبــارة  هــذه 
مصطلحــات اللغــة الفرنســية المســتخدمة فــي مجــال 
المشــاركون  خاللهــا  مــن  يتبــارى  واألعمــال،  المــال 
يقّدمــون  حيــث  الشــفهية  المســابقة  إلــى  للتأهــل 
ــم.  ــة تحكي فكــرة مشــروع باللغــة الفرنســية أمــام لجن
اللغــة  اســتخدام  تعزيــز  إلــى  المبــاراة  هــذه  تهــدف 
الفرنســية فــي عالــم األعمــال، وتنّظــم ســنويًا فــي 

لبنــان. الفرنكوفونيــة فــي  إطــار نشــاطات شــهر 

يحتفــل المعهــد ســنويًا بيــوم المــرأة العالمــي مــن 
خــالل تنظيــم لقــاء يجمــع نســاء رائــدات فــي القطــاع 
العــام ويطــرح مواضيــع الســاعة وأدوار ومســؤوليات 
ــي. ــي والتنمــوي واالجتماع ــال المال النســاء فــي المج

الفئات المستهدفة: العاملون في وزارة المالية 
وفي اإلدرات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص
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المهرجان اللبناني للكتاب من تنظيم الحركة الثقافّية

معرض الكتاب الفرنسي من تنظيم المعهد الفرنسي

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب من تنظيم النادي الثقافي العربي

انطلياس            آذار 2019

بيروت                تشرين الثاني 2019

بيروت                كانون األول 2019

يشــارك المعهــد فــي معــارض كتــب عديــدة الهادفــة 
الــى تســهيل الوصــول الــى المعلومــات، حيــث يــوّزع 
منشــوراته ويســتقبل الــّزوار لإجابــة علــى أســئلتهم 
المواضيــع  فــي  المتخصصــة  النشــاطات  وينّظــم 
تحــّث  أن  شــأنها  مــن  التــي  والضريبيــة  الماليــة 
المواطنيــن علــى التعــّرف إلــى واجباتهــم وحقوقهــم، 
وتعــّزز الثقافــة الماليــة واالقتصاديــة لــدى الشــباب.

معارض الكتب

برامج العام 2019  |  مواعيد العام 2019
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المالــي  فليحــان  باســل  معهــد  ُيصــدر 
ــر  ــة والتقاري واالقتصــادي مجموعــة مــن األدّل
مروحــة  تتنــاول  والمقــاالت  والكتيبــات 
المتخّصصــة  المواضيــع  مــن  واســعة 
الدولــة.  وتحديــث  العــام  المــال  إدارة  فــي 
توّجهــات  ضمــن  المنشــورات  هــذه  تنــدرج 
المعــارف  إلــى  الوصــول  بتســهيل  المعهــد 
ــز  والمعلومــات، وسياســته الهادفــة إلــى تعزي
وإلــى  المواضيــع  بهــذه  المواطنيــن  إلمــام 
رفــد النقــاش حــول السياســات العاّمــة بمــادة 
الثقافــة  تجديــد  فــي  تســاهم  جدّيــة  علمّيــة 
ــم الخدمــة العامــة. ــة وِقَي ــة واالقتصادي المالي

بيــن  بتنّوعهــا  المعهــد  إصــدارات  تتمّيــز 
تدريــب  وأدلــة  متخّصــص  علمــي  إصــدار 
وتثقيفّيــة  تعليمّيــة  وأدوات  مواطــن  وأدلــة 
ومنشــورات تعريفّيــة. تعتمــد لغــة مبّســطة 
مــن  االســتفادة  القــارئ  علــى  وتســّهل 

. نهــا مضمو

منشورات المعهد

أدلة التدريب والمراجع التقنّية

أدلة المواطن : سلسلة التوعية المالّية والضريبّية

األدوات التعليمّية الموّجهة للشباب لتعزيز الثقافة   

المالّية واالقتصادّية

التقارير المتخّصصة وموجز السياسات العامة

السادسة – مجلة دراسات المال العام وبناء الدولة

وقائع المؤتمرات السنوّية لشبكة معاهد ومراكز 

التدريب الحكومّية

للمزيــد مــن المعلومــات، يمكنكــم مراجعــة فهرســت المنشــورات الــذي يتضّمــن نبــذة عــن جميــع اإلصــدارات 
والمعلومــات األساســية الخاصــة بهــا.

www.institutdesfinances.gov.lb يمكن أيضًا تحميل منشورات المعهد عبر
 bibliotheque@finance.gov.lb :للنسخ الورقّية، التواصل مع أمينة المكتبة المالّية

426177-01هاتف:       مقّسم 400
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مركــز توثيــق للمهتّميــن بالحصــول علــى معلومــات فــي المواضيــع المالّيــة 
والضريبيــة واالقتصادّيــة والقانونّيــة والتعليمّيــة

مركز تعّلم للشباب لتعزيز ثقافتهم المالية واالقتصادية

عضو في شبكة المكتبات العامة في لبنان الشريكة لوزارة الثقافة

قواعد البيانات القانونّية )“حمورابي” و“المستشار في القانون اللبناني”(

مجموعة قوانين لبنان

أكثر من 100 صحيفة ومجلة

مقتطفات صحفّية بالعربّية واللغات األجنبّية

مراجع دولية حديثة وتقارير متخّصصة

ــن وأســاتذتهم  ــة خــالل العــام الدراســي الطــالب الجامعّيي تســتقبل المكتب
للتعــّرف إلــى عمــل وزارة المالّيــة ولتحفيزهــم علــى االهتمــام بالشــأن المالــي 

العــام ضمــن ورش عمــل “الشــباب يتعــّرف إلــى وزارة الماليــة”.

تستقبل المكتبة المالية زّوارها مجانيّا 
من اإلثنين إلى الجمعة من الـ 8 صباحًا حتى الـ 6 مساًء

والسبت من الـ 8:30 صباحًا حتى الـ 1 ظهرًا
bibliotheque@finance.gov.lb

هاتف:      مقّسم 400

مساندة فنّية من قبل أمينة المكتبة

الموقــع  عبــر  منهــا  المراجــع ومعاينــة مقتطفــات  عــن  البحــث  إمكانيــة 
www.institutdesfinances.gov.lb:االلكترونــي

خدمــة إعــارة مجانّيــة للزمــالء فــي وزارة المالّيــة ولقــاء مبلــغ 30,000 ل.ل. 
ســنويًا للعامــة

ركن إنترنت يتيح البحث االلكتروني

ــة، تتضّمــن أحــدث المراجــع والمقــاالت. لالشــتراك  نشــرة شــهرّية إلكترونّي
bibliotheque@finance.gov.lb :بهــذه النشــرة

المكتبة المالية
مكتبة عامة

 22 ألف مرجع متخّصص

خدمات بحث وتوثيق

لقاءات الشباب الجامعي

01-426177
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يمكنكــم نســخ أو تحميــل أو طباعــة محتويــات هــذا اإلصــدار لاســتخدام الشــخصي، وتضميــن مقتطفــات منــه فــي 
المســتندات والعــروض التقديميــة والمواقــع اإللكترونّيــة شــرط أن ُيذكــر هــذا اإلصــدار كمرجــع للمعلومــات علــى 
الشــكل التالــي: »الخطــة التعلمّيــة 2019«، معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي - وزارة الماليــة اللبنانيــة، الطبعــة 

ــى، 2018. األول

لاستخدام العام أو التجاري، يتوّجب مراسلة المعهد على البريد االلكتروني:
Institute@finance.gov.lb

هذا اإلصدار ومنشورات المعهد متوّفرة على الموقع االلكتروني:
www.institutdesfinances.gov.lb

ــي  ــة – تشــرين الثان ــة الّلبناني ــي واالقتصــادي – وزارة المالي ــع الحقــوق محفوظــة لمعهــد باســل فليحــان المال © جمي
2018
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 www.53dots.com :طباعة
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