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رزنـامـــة 2018

كلمة وزير المالّية

إن تجديــد الحيــاة الوظيفيــة واإلداريــة فــي الدولــة بشــكل عــام، وفــي وزارة الماليــة بشــكل خــاص، بــات 
اليــوم أمــرًا فــي غايــة األهمّيــة. ففــي ظــّل التحديــات االقتصاديــة والضغوطــات المتزايــدة لتطويــر األداء 
المالــي وإلعــادة االنتظــام فــي عمــل الموازنــة العامــة، يقــع علــى عاتــق كّل موظــف وموظفة مســؤولية 
إدارة عملــه بتفــاٍن وتكريــس كافــة الجهــود لتأميــن الخدمــة العامــة والغايــة المرجــوة مــن اإلنفــاق العــام. 

ونحــن فــي وزارة الماليــة، ال نوّفــر جهــدًا لمســاندة العامليــن فــي وزارة الماليــة اللبنانيــة وكل المعنييــن 
بــإدارة المــال العــام فــي الدولــة، بقطاعاتهــا المدنّيــة والّتربوّيــة والعســكرّية، فــي مواجهة هــذه التحدّيات. 
فنحــرص، عبــر معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي، إلــى تطويــر كفاياتهــم المالّيــة وإلــى توفيــر 
فــرص التعّلــم المتخصــّص وإلــى تأميــن الوصــول إلــى المعلومــات عبــر المنشــورات واألدّلــة والمراجــع. 

ــّم إعدادهــا بالتعــاون  ــي ت ــى االســتفادة مــن البرامــج الُمتاحــة فــي رزنامــة عــام 2018 والت  ندعوكــم إل
ــن.   ــن والدوليي ــن واالقليميي ــق مــع الشــركاء المحليي الوثي

علي حسن خليل
وزير المالّية 
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هذه الرزنامة  تمهيد

تهــدف هــذه الرزنامــة الــى تنميــة مهــارات موظفــي القطــاع العــام وتمكيــن قــدرات االدارات علــى ُحســن 
إدارة المــال العــام الــذي يشــكل ركيــزة أساســية لالقتصــاد والتنميــة والحوكمــة الرشــيدة. توفــر الرزنامــة 
ــة  ــات الرقابّي ــات والهيئ ــة والبلدي ــف إدارات الدول ــة وفــي مختل ــن فــي وزارة المالّي للمســؤولين الماليي
والعســكرّية مجموعــة أنشــطة وبرامــج تتمحــور حــول اعــداد الموازنــة العامــة والشــراء العــام والمحاســبة 
ــة  والتدقيــق والضرائــب والرســوم والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص؛ وتربــط المهــارات المالّي

بثقافــة الخدمــة العامــة وفاعليــة االداء وادارة التغييــر . 

تواكــب الرزنامــة ايضــًا مشــاريع وزارة المالّيــة التحديثّيــة وتقــدم للشــؤون العقارّيــة أربعــة برامــج تدريبيــة 
تشــكل اداة رئيســية لتوحيــد االجــراءات وتحســين األداء الوظيفــي. امــا لكبــار المســؤولين فــي القطاعيين 
العــام والخــاص فتخصهــم رزنامــة 2018 بلقــاءات حواريــة حــول الشــؤون االقتصاديــة والماليــة وتتوجــه 
الــى معاهــد التدريــب والمدربيــن ومنســقي برامــج التدريــب فــي االدارات والمؤسســات العامــة برزمــة 
تدريبيــة تســاهم فــي نشــر ثقافــة التعّلــم المســتمّر فــي القطــاع العــام وفــي تعزيــز المفاهيــم الحديثــة 

المتعّلقــة بــإدارة الكفايــات.

ككل عــام، نحــرص علــى مواكبــة توّجهــات وزارة المالّيــة اللبنانيــة وأبــرز المســتجدات فــي مواضيــع 
المالّيــة العامــة مــن خــالل مجموعــة مترابطــة مــن البرامــج التدريبيــة. توّفــر رزنامــة عــام 2018  فــرص 
متنوعــة للتعّلــم والتطويــر ولمواكبــة نبــض التحديــث فــي الدولــة فــي مواضيــع اعــداد الموازنــة العامــة 
والشــراء العــام والمحاســبة والتدقيــق والضرائــب والرســوم والثقافــة الماليــة االقتصاديــة وإدارة التغييــر. 
ونســعى إلــى اإلطاللــة باســتراتيجيات تعّلــم متجــددة، ال تقتصــر فقــط علــى البرامــج التدريبيــة وورش 
العمــل والشــهادات التخصصيــة، بــل ُتضيــف إليهــا الُبعــد الرقمــي مــن خــالل برامــج التدريــب عــن ُبعــد 

واأللعــاب التثقيفيــة وتنميــة كفايــات المدربيــن. 

نأمــل أن تلّبــي هــذه الرزنامــة حاجــات إدارتكــم وأن توّفــر مســاحة تفاعليــة لتبــادل الخبــرات فــي القطــاع 
العــام وأن تســاهم فــي االطــالع علــى التجــارب الجيــدة التــي يقّدمهــا مجموعــة مــن الشــركاء الدولييــن 

واإلقليمييــن واللبنانييــن.

ندعــو كل مســؤول ومســؤولة فــي الدولــة إلــى االســتفادة مــن هــذه الرزنامــة وإلــى ترســيخ التدريــب 
ــز ثقافــة األداء. ســبياًل لتعزي

لمياء المبّيض بساط 
رئيسة المعهد

التعّلم والتطوير

الثقافة المالّية 
واالقتصادّية

الشؤون العقارية 
والمساحة

األداء الكفايات

44 برنامج تدريبي

شهادة تخصصّية

5 نشاطات تثقيفّية للجمهور اللبناني

4 لقاءات اقتصادّية ومالّية

برنامج تدريب عن ُبعد

بعثة دراسية اقليمّيةمؤتمر إقليمي

إعداد وتنفيذ الموازنة
الشراء العام 

المحاسبة العامة والتدقيق
الضرائب والرسوم 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إدارة المال العام

الخدمة العامة وإدارة التغيير
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رزنـامـــة 2018
كانون الثاني

قراءة في أبرز المؤشرات الماكرو اقتصادية 
تبادل المعلومات الضريبية 

 English for Tax Professionals

شباط
أساسيات الشراء العام

قواعد وإجراءات الحصول على السلع والخدمات
الشراء العام للبلديات 

ما يجب ان تعرفه عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
األبعاد المالية والعقارية لعمل الكتاب العدل في لبنان

المالّية العامة: من ألفها الى الياء
إدارة األزمات االقتصادية والمالية

ليش مندفع ضرائب؟
الشباب الجامعي يتعّرف على وزارة المالية 

اللقاءات االقتصادية والمالية 
االطار المرجعي للكفايات المالية 

إعداد المدّربين - مستوى عام 
 English - Elementary 3B

آذار
كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة

في الصفقات العامة؟ 
أدوات المحاسبة العمومية وتقنياتها 

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري
الشباب الجامعي يتعّرف على وزارة المالية

اللقاءات االقتصادية والمالية 
االطار المرجعي للكفايات المالية 

Microsoft Intermediate Excel 2010 - المجدوالت
)مستوى متوسط(

 Le Français des Finances
يوم المرأة العالمي

اإلمالء المالية باللغة الفرنسية
المهرجان اللبناني للكتاب

نيسان
اللقاء السنوي حول تعميم الموازنة العامة والموازنات الملحقة

أساسيات التدقيق الداخلي 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتنمية

الشباب الجامعي يتعّرف على وزارة المالية 
اللقاءات االقتصادية والمالية 

االطار المرجعي للكفايات المالية 
استخدام الويب Web 2.0 والمصادر الرقمية في التدريب 

Microsoft Excel for Professionals 2010 - المجدوالت
) مستوى متقدم( 

Intermediate Business English Communication )4A&4B( 

أيار
تحضير واعداد الموازنة في المؤسسات العامة 

المؤتمر اإلقليمي حول األبعاد االقتصادية والتنموية للشراء العام 
دور المّساحين في العقارية

الشباب الجامعي يتعّرف على وزارة المالية
اللقاءات االقتصادية والمالية 

االطار المرجعي للكفايات المالية
الهندسة التدريبية - برنامج تعّلم عن ُبعد 

Microsoft Word for Professionals 2010 - طباعة النصوص
) مستوى متقدم(

حزيران
الموازنة المراعية للنوع االجتماعي

تعزيز النزاهة والشفافية 
النظام الضريبي في لبنان

ما يجب ان تعرفه عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص
اللقاءات االقتصادية والمالية 

تموز
اللقاءات االقتصادية والمالية 

أسس التواصل االجتماعي
بعثات دراسية اقليمية للتعرف على تجربة المعهد

في تنمية القدرات

آب
التدقيق الضريبي

اللقاءات االقتصادية والمالية
فن الخطابة وتمثيل االدارة في المؤتمرات 

أيلول
استراتيجيات الشراء

تقنيات التحقيق وكشف الكذب
ما يجب ان تعرفه عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إعداد وتحليل التقارير االقتصادية
اللقاءات االقتصادية والمالية

إعداد وابرام الصكوك الدولية 
Microsoft PowerPoint  2010 - العروض التقديمية  

تشرين األول
كيف ُتطّبق البلديات الضرائب والرسوم؟ 

مهارات بناء استراتيجيات وسياسات وطنية قائمة على
اقتصاد المعرفة

ليش مندفع ضرائب؟
الشباب الجامعي يتعّرف على وزارة المالية 

اللقاءات االقتصادية والمالية 
 Upper Intermediate Business English

تشرين الثاني
رسم االنتقال

تصميم وادارة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص 
الشباب الجامعي يتعّرف على وزارة المالية 

اللقاءات االقتصادية والمالية 
لقاء المدربين حول تقييم أثر التدريب 

 Rédiger et Prononcer un Discours Professionnel
معرض الكتاب الفرنسي

كانون االول
تقنيات التخمين العقاري

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
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فهرست الرزنامة 2018معلومات عملّية حول برامج التدريب

إلى الموظفين والعاملين في كافة المديريات 
التابعة لوزارة المالّية 

إلى الكوادر العليا في القطاع العام

إلى المسؤولين المالّيين في الدولة بأسالكها
المدنّية والعسكرّية 

إلى المسؤولين في الهيئات الرقابّية 

إلى رؤساء وأعضاء المجالس البلدّية 

الى منسقي برامج التدريب في االدارات 
والمؤسسات العامة

11

17

25

31

39

45

51

59

67

75

81

83

84

ُيعلن المعهد عن الدورات على موقعه اإللكتروني 
وعبر الفاكس والبريد

ُترسل استمارة الترشيح إلى المعهد ضمن المهل 
المحّددة 

ُتدرس طلبات الترشيح وُيبّلغ المرّشح بقبوله
في الدورة 

يكون حضور الدورة التدريبّية إلزاميًا 

يحتفظ المعهد بحّق تعديل أو تأجيل مواعيد 
الدورات ومحتواها خالل العام 

الســنوّية،  رزنامتــه  خــارج  مــن  المعهــد  يســتقبل 
طلبــات تدريــب إضافّيــة وفقًا لحاجات مؤسســاتكم 
وإداراتكــم. ال تتــرّددوا فــي التواصــل معنــا علــى 

.training@finance.gov.lb االلكترونــي  البريــد 

إعداد وتنفيذ الموازنةإلى َمْن يتوّجه التدريب؟

الشراء العام 

المحاسبة العامة والتدقيق

الضرائب والرسوم 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشؤون العقارّية والمساحة 

ثقافة مالّية واقتصادّية 

الخدمة العامة وإدارة التغيير 

التعّلم والتطوير 

المهارات المعلوماتّية واللغوّية

مواعيد عام 2018 

منشورات المعهد 

المكتبة المالّية 

كيف أشارك في الدورات التدريبّية؟

طلبات التدريب من خارج الرزنامة
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للتخطيــط  رئيســية  أداة  هــي  العامــة  الموازنــة  ألن 
االقتصـــــــادي والمـــــــالي ولترشــيد اإلنفــــــاق العــــام 
المعهــد مجموعــة  يوّفــر  المالــي،  األداء  ولتحســين 
ــر  ــادئ تحضي ــاءات حــول مب مــن ورش العمــل واللق
لتقديــر  المعتمــدة  والتقنيــــــات  الموازنــة واألدوات 
ــرز  اإليــرادات والنفقــات العامــة مــع االضــاءة علــى أب

التوجهــات التحديثّيــة فــي هــذا الســياق.   

إعداد وتنفيذ الموازنة

10
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نوع النشاط: لقـــاء

اللغة: العربّيـة

المدة: 3 ســـاعـــــات

ينعقــد هــذا اللقــاء علــى هامــش التحضيــر لمشــروع 
مكّونــات  ألبــرز  ويعــرض  المقبــل،  العــام  موازنــة 
التعميــم الصــادر عــن وزيــر الماليــة وللتوقعــات الماليــة 
بطريقــة  المتعلقــة  وللتوجهــات  األمــد  المتوســطة 
إعــداد الموازنــة وســبل ترشــيد اإلنفــاق وتحســين األداء 

المالــي للدولــة. 

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّية

المدة: 10 ســـاعـــــات
 

تشــرح ورشــة العمــل المبــادئ األساســية التــي ترعــى 
العامــة  المؤسســات  فــي  الموازنــة  إعــداد  عمليــة 
وُتفّصــل أدواتهــا وتقنياتهــا إضافــة الــى آليــة إعــداد 
الحلقــات  وُتناقــش  المقارنــة.  وجــداول  الفذلكــة 
مختلــف النمــاذج المعتمــدة والتحديــات وصــواًل إلــى 
تبــادل أفضــل التجــارب بيــن المســؤولين عــن إعــداد 

الموازنــات.  

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّية 

المدة: 5 ســـاعـــــات 

تعــرض هــذه الورشــة للواقــع االقتصــادي فــي لبنــان 
وألبــرز المؤشــرات الماكــرو اقتصاديــة وكيفيــة تأثيرهــا  
وتفّصــل  والمالــي.  االداري  التخطيــط  عمليــة  علــى 
االقتصـــــادي،  والنمــو  النشــــاط  الورشــة مؤشــرات 
مؤشــرات العمالــة وســوق العمــل، مؤشــرات الماليــة 
العامــة، أرقــام االســتهالك واالســتثمار، النشــاطات 
الكليــة  المجاميــع  مختلــف  عــن  فضــاًل  القطاعيــة، 

)الكتــل النقديــة، ميــزان المدفوعــات وغيرهــا ...(.

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ســـاعـــــات

للنــوع  المراعيــة  الموازنــة  بمفهــوم  الورشــة  تعــّرف 
فــي  المعتمــدة  والتقنيــات  وعناصرهــا  االجتماعــي 
إعدادهــا وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا. وترتكــز الورشــة 
علــى عــرض لتجــارب ناجحــة فــي هــذا المجــال وتناقش 
الضوابــط والمعاييــر العلمّيــة ومؤّشــرات القيــاس. 

اللقاء السنوي حول تعممي الموازنة 
العامة والموازنات الملحقة

تحضري واعداد الموازنة
يف المؤسسات العامة

قراءة يف أبرز المؤرشات الماكرو 
اقتصادية

الموازنة المراعية للنوع االجتماعي

بيروت، أيار 2018بيروت، نيسان 2018

بيروت، حزيران 2018بيروت، كانون الثاني 2018 

الفئات المستهدفة: المسؤولون عن إعداد الموازنة
في القطاع العام

الفئات المستهدفة: المسؤولون الماليون
في المؤسسات العامة

الفئات المستهدفة: المسؤولون المالّيون في القطاع الفئات المستهدفة: الكوادر العليا في القطاع العام
العام وفي وزارة المالّية
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ُتشــّكل الصفقات العامة )أو الشــراء العام( ما ال يقّل 
عــن 13 فــي المئــة مــن إجمالــي نفقــات الحكومــة 
المركزيــة ومــا يقــارب 4 فــي المئــة مــن الناتــج المحلي 
لالقتصــاد اللبنانــي. وُتعتبــر الدولــة الشــاري األكبــر 
الفــرص أمامهــا  فــي الســوق المحلّيــة ممــا يتيــح 
لتحفيــز النمــو االقتصــادي ولتشــجيع المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة لتطويــر أعمالهــا. مــن هنــا، 
ُيخّصــص المعهــد، فــي رزنامــة عــام 2018، برامــج 
تدريبيــة عــّدة فــي الشــراء العــام تتوّجــه إلــى المعنييــن 

ــات.  ــن العــام والخــاص وفــي البلدي فــي القطاعي

الرشاء العام

16
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نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة

المدة: 35 ساعة

ُيعــّرف البرنامــج المشــاركين بمبــادئ الشــراء العــام 
)المناقصــات العامــة( ومفاهيمــه ومكّوناتــه. وتفّصــل 
الحلقـــــــات مختلــف مراحــل عمليــة الشــراء العــــــــام 
ــر الشــروط  ــة مــرورًا بإعــداد دفات ــات كل مرحل ومتطلب

وتنفيــذ العمليــات المطلوبــة والرقابــة عليهــا.  

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة 

المدة: 25 ساعة

يشــرح هــذا البرنامــج مبــادئ ومفاهيــم مهنــة الشــراء 
العــام وتحدياتهــا وكافــة المراحــل المرتبطــة بهــا. كمــا 
يســاهم فــي تعزيــز مهــارات المشــاركين فــي اعــداد 
دفاتــر الشــروط وفــي تنفيــذ عمليــات الشــراء العــام 

الســيما تلــك المتعّلقــة بالســلع والخدمــات. 

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة واالنكليزّيـة

المدة: 35 ساعة

الجوانــب  البرنامــج  هــذا  فــي  المشــاركون  يناقــش 
ودوره  الحكومــي  الشــراء  لعمليــات  االســتراتيجية 
للحكومــة  العامــة  األهــداف  تحقيــق  فــي  وأهميتــه 
ــق القيمــة المحّققــة مــن اإلنفــاق العــام.  وفــي تحقي
المشــاريع  وإدارة  الخطــط  إعــداد  بمهــارة  ويزّودهــم 

مهنــي. بأســلوب  والنزاعــات  والمخاطــر 

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ســـاعـــــات

العــام  الشــراء  بمبــادئ  المشــاركين  الــدورة  تعــّرف 
التــي  القانونيــة واالداريــة  وتعــرض ألبــرز االجــراءات 
تتنــاول  البلديــات.  فــي  العامــة  الصفقــات  ترعــى 
إعــداد  بمنهجيــة  المرتبطــة  التحديــات  أبــرز  الحلقــات 
ــم  ــى التلزي ــر الشــروط وطــرق التعاقــد وصــوال ال دفات

العقــد. وتنفيــذ 

رزنـامـــة 2018  |  الرشاء العامرزنـامـــة 2018  |  الرشاء العام

قواعد وإجراءات الحصولأساسيات الرشاء العام
على السلع والخدمات

الرشاء العام للبلدياتاسرتاتيجيات الرشاء

الكويت، شباط 2018بيروت، شباط 2018

بيروت، شباط 2018بيروت، ايلول 2018

الفئات المستهدفة: المعنّيون بعملية الشراء
في القطاع العام

الفئات المستهدفة: المعنّيون بعملية الشراء في القطاع 
العام في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

الفئات المستهدفة: المسؤولون عن تخطيط الشراء في 
القطاعين العام والخاص وفي المنظمات الدولية

الفئات المستهدفة: رؤساء البلديات وأعضاء المجالس 
البلدية والموظفون في البلديات.
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نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 5 ســـاعـــــات

الجوانــب  حــول  عامــة  لمحــة  الورشــة  هــذه  تقــّدم 
لبنــان،  العامــة فــي  القانونيــة والتقنيــة للصفقــات 
وتســاعد المشــاركين علــى فهــم شــروط المشــاركة 
فيهــا وكيفيــة تقديــم عــرض ناجــح مــن خــالل االضــاءة 
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  حقــوق  علــى 
وواجباتهــا فــي التعامــل مــع الجهــة الحكومية الشــارية.

نوع النشاط: مؤتمر 

اللغة: العربّيـة واالنكليزّيـة

المدة: 12 ساعة

يتنــاول هــذا المؤتمــر أبــرز التوجهــات العالميــة فــي 
دور  ويناقــش  العــام  بالشــراء  المرتبطــة  المواضيــع 
مشــاريع  فــي  االقتصادييــن  والالعبيــن  الحكومــات 
ــادل  ــث فــي هــذا المجــال. يشــكل مناســبة لتب التحدي
تعزيــز  مجــال  فــي  الجيــدة  والممارســات  الخبــرات 
فعاليــة اإلنفــاق العــام وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

كيف يمكن للمؤسسات الصغرية 
والمتوسطة المشاركة يف الصفقات 

العامة؟

المؤتمر اإلقليمي حول األبعاد 
االقتصادية والتنموية للرشاء العام

بيروت، أيار 2018بيروت، آذار 2018

الفئات المستهدفة: المسؤولون عن تطوير األعمال في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الفئات المستهدفة: صانعو القرار وكبار الموظفين 
الحكومّيين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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التدقيــق  وعمليــات  والمالّيــة  المحاســبية  للتقاريــر 
المالّيــة  أهميــة أساســية فــي تحقيــق اإلصالحــات 
وفــي تعزيــز مبــادئ الشــفافية والمســاءلة. مــن هنــا، 
ــى أصــول المحاســبة العامــة  يتطــّرق هــذا المحــور إل
فــي  الدولّيــة  التوجهــات  أبــرز  ويناقــش  وأدواتهــا 
ــز النزاهــة  ــى تعزي ــي مــع اإلضــاءة عل ــق الداخل التدقي

فــي القطــاع العــام.  

المحــــاسبة العـــامة 
والتدقيق

24
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نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية

المدة: 20 ساعة

يشــرح هــذا البرنامــج المبــادئ المحاســبّية والتصميــم 
المحاســبي العــام للدولــة وفئــات الحســابات وأصــول 
مســك القيــود. كمــا يفّصــل عمليــة المطابقــة فــي 
الحســابات وكيفّيــة إعــداد قطــع الحســاب وحســاب 
المهمــة والتقاريــر الماليــة وتحليــل النتائــج والمؤشــرات 
الرقابّيــة.  الجهــات  إلــى  الحســابات  إرســال  وُنظــم 
كمــا يتطــرق إلــى األنظمــة المعلوماتّيــة المحاســبّية 

والمعاييــر الدولّيــة للمحاســبة فــي القطــاع العــام.  

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة

والمحّققيــن  القضــاة  مهــارات  الــدورة  هــذه  تعــّزز 
والمدّققيــن لجهــة تطبيــق تقنيــات كشــف الكــذب 
واللغويــة والصوتيــة  الجســدية  المؤشــرات  وتحليــل 
وتقييــم  الشــك  أرجحّيــة  تعزيــز  علــى  تســاعد  التــي 
تعتمــد  بشــأنها.  المناســب  القــرار  االقــرارات التخــاذ 
هــذه الــدورة علــى أبــرز التقنيــات المعتمــدة فــي علــم 

اإلجرامــي.  النفــس 

نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية 

المدة: 10 ســـاعـــــات

الداخلــي  التدقيــق  مبــادئ  الورشــة  هــذه  توضــح 
وتســـــــــاعد  المؤسســــة  أو  اإلدارة  داخــــل  وموقعــه 
التدقيــق  منهجّيــة  فــي  التفكيــر  علــى  المشــــاركين 
الداخلــي ومتطلبــات تطبيقــه وكيفّيــة ربطــه بالحوكمة 
الجّيــدة فــي هــذا  الجّيــدة. كمـــــا تعــرض للتجـــــارب 

المخاطــر.  إدارة  لجهــة  الســيما  الســياق 

نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية 

المدة: 5 ســـاعـــــات

مكّونــات  أبــرز  عــرض  علــى  الورشــة  هــذه  تضيــئ 
االســتراتيجية الوطنيــة لتعزيــز النزاهــة وتعــرض لواقــع 
الفســاد وانعكاســاته علــى المالّيــة العامــة وأبــرز مــا 
تنــّص عنــه االتفاقيــات الدوليــة. كمــا تناقــش بعــض 
التجــارب الجيــدة فــي مجــال تعزيــز القيــم والقواعــد 

الســلوكية وتســهيل الوصــول الــى المعلومــات.

أدوات المحاسبة العمومية 
وتقنياتها

تقنيات التحقيق وكشف الكذب

تعزيز الزناهة والشفافيةأساسيات التدقيق الداخلي

بيروت، أيلول 2018بيروت، آذار 2018

بيروت، حزيران 2018بيروت، نيسان 2018

الفئات المستهدفة: رؤساء المحاسبة والمحاسبون في 
القطاع العام

الفئات المستهدفة: القضاة المالّيون، قضاة التحقيق، 
هيئات انفاذ القوانين

الفئات المستهدفة: المعنّيون في القطاع العام وفي الفئات المستهدفة: المعنّيون في القطاع العام
الهيئات الرقابّية
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تّشــكل االيــرادات الضريبيــة  حوالــي 76 فــي المئــة 
مــن اجمالــي إيــرادات الدولــة فــي لبنــان. ويســاهم 
المعهــد فــي تنميــة قــدرات العامليــن فــي اإلدارة 
بأبــرز  تزويدهــم  بغيــة  مســتمر  بشــكل  الضريبّيــة 
الكفايــــــــات الضريبيــة والمســتجدات والتعــــــــاميم 
الصــادرة. كمــا يخــّص البلدّيــــــات والمكّلفين، بشــكل 
عــام، ببعــض المبــادرات التــي مــن شــأنها أن تســاهم 

فــي تعزيــز الثقافــة الضريبّيــة.

الضرائب والرسوم 

30
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نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة

 المدة: 30 ساعة

يعــرض هــذا البرنامــج لخصائــص النظــام الضريبــي 
المفـــــــاهيم والتطبيقــــــــات  لبنـــــــان ويفّصــل  فــي 
األساســية المتعلقــة بحســن تطبيــق قوانيــن ضريبــة 
الدخــل ورســم الطابــع المالــي والضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة. وجديــد العــام 2018، اعتمــاد التعّلــم عــن 

ُبعــد لبعــض مكّونــات البرنامــج. 

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ساعة

المشــاركين علــى حســن  الــدورة قــدرة  تنّمــي هــذه 
لبنــان  فــي  للبلديــات  الضريبّيــة  الموجبــات  تطبيــق 
الرواتــب  علــى  بالضريبــة  المرتبطــة  تلــك  الســيما 
واالجــور ورســم الطابــع المالــي والضريبــة علــى القيمــة 
الرســوم  تطبيــق  كيفّيــة  توّضــح  كمــا  المضافــة. 
والعــالوات التــي تســتوفيها البلديــات وفــق األصــول 

االجــراء.  المرعيــة 

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة

المدة: 20 ساعة

يــزّود هــذا البرنامــج المشــاركين بصــورة واضحــة حــول 
منهجيــة  ويشــرح  الضريبــي  التدقيــق  اســتراتيجية 
تدقيــق ملفــات ضريبــة الدخــل والضريبــة علــى القيمــة 
المضافــة وكيفّيــة قــراءة الحســابات والبيانــات المالّيــة 
المتوافــرة وصــواًل إلــى إعــداد التقاريــر وإحالتهــا ضمــن 

ــة.  األصــول اإلدارّي

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ســـاعـــــات

توّضــح هــذه الورشــة المفاهيــم والمعاييــر الدوليــة 
انضمــام  ومترتبــات  الضريبيــة  المعلومــات  لتبــادل 
وتبــادل  للشــفافية  الدولــي  المنتــدى  إلــى  لبنــان 
المعلومــات. وتناقــش الورشــة أبــرز التعاميــم الصــادرة 
فــي اإلدارة الضريبيــة لتزويــد الموظفيــن باإلرشــادات 
وبكيفّيــة  الضريبّيــة  المعلومــات  بتبــادل  الخاصــة 

الحفــاظ علــى أمــن المعلومــات.   

كيف ُتطّبق البلديات الضرائب النظام الضرييب يف لبنان
والرسوم؟

تبادل المعلومات الضريبيةالتدقيق الضرييب

بيروت، تشرين االول 2018 بيروت، حزيران 2018

بيروت والمحافظات، كانون الثاني 2018بيروت، آب 2018

الفئات المستهدفة: المسؤولون في مديريات الشؤون 
القانونّية واالدارّية والمحاسبة في المصارف التجارية

الفئات المستهدفة: رؤساء البلدّيات وأعضاء المجالس 
البلدّية والموظفون في البلدّيات

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون فيالفئات المستهدفة: مراقبو الضرائب في وزارة المالّية
وزارة المالّية

رزنـامـــة 2018  |  الضرائب والرسومرزنـامـــة 2018  |  الضرائب والرسوم
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نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة

المدة: 10 ســـاعـــــات 

واألحــكام  المعلومــات  البرنامــج  هــذا  يســتعرض 
والتعاميــم األساســية المتعلقــة برســم االنتقــال، بمــا 
فــي ذلــك ماهيــة الرســم والتركــة، األمــوال الخاضعــة 
لــه والمعفــاة منــه. ويفّصــل آليــة التصريــح عــن التركــة، 
أســس تخمينهــا، كيفيــة احتســاب الرســم وتكليفــه 
المكّلــف.  علــى  تترتــب  أن  يمكــن  التــي  والغرامــات 
يعّلــل  الــذي  التقريــر  تحضيــر  كيفيــة  إلــى  يخلــص 

الرســم. تكليــف 

رمس االنتقال

بيروت والمحافظات، تشرين الثاني 2018

الفئات المستهدفة: المراقبون الرئيسّيون والمراقبون 
في وزارة المالّية

رزنـامـــة 2018  |  الضرائب والرسومرزنـامـــة 2018  |  الضرائب والرسوم
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قانــون  واقــرار  الحكومــة  توّجهــات  مــع  تماشــيا 
خــالل  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة 
عــام 2017 يولــي المعهــد هــذا العــام اهتمامــا بهــذا 
المحــور  ويقــدم سلســلة مــن البرامــج التدريبّيــة التــي 
تواكــب هــذه المســتجدات ويضــيء مــن خاللهــا علــى 
كيفيــة التفكيــر بالمشــاريع المشــتركة وتحليــل فوائده 

الماليــة واالقتصادّيــة.

الرشاكة بني القطاعني 
العام والخاص

38
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نوع النشاط: لقاء

اللغة: العربّية 

المدة: 3 ســـاعـــــات 

يواكــب هــذا اللقــاء قانــون الشــراكة بيــن القطاعيــن 
 ،2017 عــام  الصــادر   48 رقــم  والخــاص  العــام 
ويشــرح أســبابه الموجبــة واهميتــه علــى الصعيديــن 
ــادئ  ــى المب ــا يضيــئ عل االقتصــادي واالجتماعــي كم
االساســية وأبــرز المفاهيــم التــي ترعــى عقــود الشــراكة 

والمراحــل التــي يمــر بهــا.

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة

يتطــّرق هــذا البرنامــج إلــى أبــرز المفاهيــم المتعلقــة 
بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مفّصلــة 
آليــات هــذه الشــراكة والمزايــا التي يمكــن أن تترّتب عن 
اعتمادهــا لجهــة تنفيــذ وإدارة المشــاريع االســتثمارية 

ــة الناتجــة عنهــا.  ــار االقتصادي ــم اآلث وتقيي

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية واإلنكليزّية 

المدة: 20 ساعة 

ــز معرفــة المشــاركين   ــى تعزي يهــدف هــذا البرنامــج ال
المختلفــة  ومراحلهــا  المشــتركة  المشــاريع  بإطــار 
وطــرق  المفاهيــم  يفّصــل  كمــا  األولّيــة.  والدراســة 
وإعــداد  العقــود  ادارة  وكيفيــة  المشــاريع  إعــداد 
المســتندات األساســّية مــع تركيــز خــاص علــى تحليــل 
الفنيــة والتشــغيلّية  النواحــي  فوائــد المشــاريع مــن 

والمالّية والقانونّية.

ما يجب ان تعرفه عن الرشاكة بني 
القطاعني العام والخاص

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 
والتنمية

تصممي وادارة المشاريع المشرتكة 
بني القطاعني العام والخاص

بيروت، نيسان 2018بيروت، شباط وحزيران وأيلول 2018

بيروت، تشرين الثاني 2018 

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في القطاع 
العام

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

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في القطاع 
العام

رزنـامـــة 2018  |  الرشاكة بني القطاعني العام والخاصرزنـامـــة 2018  |  الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
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ُتعَتَبــر المعامــالت العقارّيــة ِمــن أهــّم المعامــالت 
وزارة  تقّدمهــا  التــي  والخدماتّيــة  واإلدارّيــة  المالّيــة 
المالّيــة للمواطنيــن، وُيســاند المعهــد المديرية العامة 
العمــل  لتطويــر  جهودهــا  فــي  العقارّيــة  للشــؤون 
ــة  ــر مجموع ــر توفي ــم عب ــن وتدريبه ــداد الموظفي وإع
متكاملــة مــن البرامــج التــي تهــدف بشــكل أساســي 

إلــى توحيــد االجــراءات وتحســين األداء الوظيفــي.

الشؤون العقارّية 
والمساحة

44
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نوع التدريب: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 15 ساعة

أبــرز  فــي  للتــداول  مســاحة  هــي  الورشــة  هــذه 
ترعــى  التــي  والتعاميــم  والممارســات  المســتجّدات 
عمــل الشــؤون العقارّيــة وتهــدف إلــى مناقشــة أوجــه 
ــى  ــى التوافــق عل ــق وصــواًل إل ــالف فــي التطبي االخت
الحلــول الٌفضلــى فيمــا بيــن أمنــاء الســجل ووفقــًا 

االجــراء.  المرعيــة  القانونّيــة  لألصــول 

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّيـة

المدة: 25 ساعة

االراضــي  أنــواع  حــول  لمحــة  البرنامــج  هــذا  يقــّدم 
ــّم يفّصــل العوامــل المؤثــرة علــى قيمــة  فــي لبنــان ث
االراضــي والعقــارات. ويوضــح المفاهيــم واألســس 
العلميــة للتخميــن العقــاري واجراءاتــه ومنهجياتــه مــع 
ــد  ــاري وقواع ــى مســؤولية المخمــن العق االضــاءة عل

الســلوك المهنــي.

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 6 ســـاعـــــات 

تربــط  التــي  العالقــة  أصــول  الورشــة  هــذه  توّضــح 
المّســاحين فــي المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة 
والقضــاة  العقــاري  الســجل  كأمنــاء  أخــرى  وجهــات 
العقارّييــن وقــوى األمــن الداخلــي والمخاتيــر والبلديات 
إلــى  وتهــدف  وغيرهــم.  الدولــة  أمــالك  ومندوبــي 
ــد المشــاركين بإرشــادات واضحــة مــن شــأنها أن  تزوي
تتفــادى أي نــزاع يمكــن أن يطــرأ خــالل أداء مهامهــم.  

نوع النشاط: ورشة عمل

اللغة: العربّيـة

المدة: 6 ســـاعـــــات

تعتبــر هــذه الورشــة بمثابــة فرصــة لتوضيح ومناقشــة 
ــة  ــن والشــؤون العقارّي ــع محــددة فــي القواني مواضي
والمالّيــة والمحاســبّية بيــن ممثليــن عــن وزارة المالّيــة 
اللبنانيــة والكّتــاب العــدل، ومــن شــأنها أن تخُلــص 

ــر األداء.    إلــى اقتــراح توصيــات محــددة لتطوي

توحيد التطبيق بني أمانات السجل 
العقاري

تقنيات التخمني العقاري 

األبعاد المالية والعقارية لعمل دور المّساحني يف العقارية
الكتاب العدل يف لبنان

بيروت، كانون االول 2018 بيروت، آذار 2018 

بيروت، شباط 2018 بيروت، أيار 2018

الفئات المستهدفة: أمناء السجل في المديرية العامة 
للشؤون العقارّية

الفئات المستهدفة: المعنّيون في المديرية العامة 
للشؤون العقارّية وفي مديرية المالية العامة

الفئات المستهدفة: المّساحون في المديرية العامة 
للشؤون العقارّية

الفئات المستهدفة: الكّتاب العدل في لبنان

رزنـامـــة 2018  |  الشؤون العقارّية والمساحةرزنـامـــة 2018  |  الشؤون العقارّية والمساحة
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ُتعتبــر الثقافــة االقتصادّيــة والمالّيــة مدخــاًل لتعزيــز 
القــدرات فــي إدارة المــال، وهي مهارة حياتّية يشــّكل 
اكتســابها عنصــرًا أساســيًا لتحقيــق األمــان االجتماعــي 
ــة المســتدامة. مــن  واالســتقرار االقتصــادي والتنمي
هنــا، يتعــاون المعهــد مــع عــدد مــن الشــركاء لتنميــة 
العــام  القطــاع  فــي  للعامليــن  التحليلّيــة  القــدرات 
ــة بغيــة فهــم  ــة واألكاديمّي وفــي المؤسســات الدولّي
ــة والتأثيــر ايجابــًا  وتحليــل مختلــف األوجــه االقتصادّي

علــى دفــع عجلــة التنميــة.

ثقافة مالّية واقتصادّية 
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نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية

المدة: 15 ساعة
 

ــة  ــدورة المالّي ــة ل ــّدم هــذا البرنامــج صــورة متكامل يق
العامــة، تبــدأ بأبــرز التطــورات االقتصادية والمؤشــرات 
لشــرح  تنتقــل  ثــم  لبنــان،  فــي  اقتصادّيــة  الماكــرو 
األساســّية  المفاهيــم  وتفصيــل  الموازنــة  تعميــم 
المتعلقــة بتنفيــذ الموازنــة وصــواًل الــى الرقابــة علــى 

إنفــاق المــال العــام والحســابات الختامّيــة.

نوع النشاط: شهادة تخصصية 

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة

يشــرح هــذا البرنامــج كافــة المفاهيــم المرتبطــة بــإدارة 
األزمــات وآليــات التعامــل معهــا وكيفيــة تطويــر البنــاء 
المؤسســي وآليــات االنــذار المبكــر للتنبــؤ باألزمــات 
التنمــوي.  األداء  علــى  وأثرهــا  المخاطــر  مــن  والحــّد 
ويلقــي البرنامــج الضــوء علــى أبــرز التجــارب الدوليــة 

ــة تطّورهــا.   فــي هــذا المجــال وكيفّي

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية 

المدة: 30 ساعة

يتنــاول هــذا البرنامــج أهمّيــة البيانــات والمؤشــرات 
ارتباطهــا  ومــدى  الكلّيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
المشــاركين  ويــزّود  العامــة.  السياســات  برســم 
علــى  وتقســيماتها  البيانــات  هــذه  تحليــل  بمهــارات 
مســتوى االقتصــاد أو القطــاع وكيفّيــة تحليــل التقاريــر 

والدولّيــة.  المحلّيــة  االقتصادّيــة 

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة

يــزّود هــذا البرنامــج المتدربيــن بالمهــارات الالزمــة لبنــاء 
وتقييــم اســتراتيجيات وسياســات وطنيــة قائمــة علــى 
اقتصــاد المعرفــة مــن خــالل التعّرف على األساســيات 
وإلقــاء الضــوء علــى مبــادرات ناجحــة فــي هــذا المجــال، 
مــع التركيــز علــى سياســات وبرامــج االســتثمار فــي 

رأس المــال الفكــري. 

إدارة األزمات االقتصادية والماليةالمالّية العامة: من ألفها الى الياء 

مهارات بناء اسرتاتيجيات وسياسات إعداد وتحليل التقارير االقتصادية
وطنية قائمة على اقتصاد المعرفة

بيروت، شباط 2018بيروت، شباط 2018

بيروت، تشرين األول 2018بيروت، أيلول 2018

الفئات المستهدفة: المسؤولون في مختلف وحدات 
وفروع القوى العسكرّية

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

الفئات المستهدفة: العاملون في وزارة المالّية وفي 
القطاع العام

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في وزارة 
المالّية وفي اإلدارات والمؤسسات العامة.
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نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية 

المدة: 5 ســـاعـــــات 

تهــدف هــذه الورشــة الــى إطــالع االســاتذة علــى كتّيــب 
»ليــش مندفــع ضرائــب« بغية تســهيل اســتخدامه في 
الصفــوف الدراســية للمرحلتيــن المتوســطة والثانوّيــة. 
وتتطــّرق الورشــة الــى كيفّيــة تبســيط مفاهيــم المــال 
والبلدّيــة  والموازنــة  العــام  الديــن  وااليــرادات  العــام 

بأســلوب حــواري مصــّور.  

نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية 

المدة: 4 ســـاعـــــات 
 

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 

ــة خــالل العــام الدراســي.  الدورّي

الشباب الجامعي يتعّرف على ليش مندفع ضرائب؟
وزارة المالية

بيروت، أيام الجمعة، من شباط إلى بيروت، شباط وتشرين االول 2018 
أيار وخالل تشرين األول وتشرين 

الثاني 2018 الفئة المستهدفة: اساتذة مادة االقتصاد في الثانويات 
الرسمّية والخاصة

الفئات المستهدفة: الشباب والشابات في 
الجامعات اللبنانية

55
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ترافــق مجموعــة البرامــج فــي الخدمــة العامــة وإدارة 
التغييــر الكــوادر العليــا والوســطى فــي الدولــة فــي 
المنشــود  والتحــّول  التغييــر  لتحقيــق  مقاربتهــم 
فــي الدولــة. تعتمــد البرامــج علــى مقاربــة ايجابيــة 
ــة والمؤسســّية بأســلوب تشــاركي  ــات الفردي للتحدي

يحــّث علــى االبتــكار وعلــى تعزيــز ثقافــة األداء.

الخدمة العامة وادارة 
التغيري 
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نوع النشاط: لقاء

اللغة: العربّية

المدة: 18 ساعة

لصانعــي  مخصصــة  وتبــادل  حــوار  مســاحة  هــي 
ــار المســؤولين فــي القطاعيــن العــام  السياســات وكب
والخــاص فــي لبنــان تتنــاول مواضيــع الســاعة فــي 
االهتمــام  ذات  والماليــة  االقتصاديــة  المجــاالت 
مقــارن  منظــور  مــن  عليهــا  لإلضــاءة  المشــترك، 
والوصــول إلــى خالصــات مــن شــأنها أن تســاهم فــي 

المســتدامة. والتنميــة  االقتصــادي  النمــو  تفعيــل 

نوع النشاط: ورشة عمل  

اللغة: العربّية

المدة: 15 ساعة

التصنيــف  علــى  المشــاركين  الورشــة  هــذه  ٌتطلــع 
ومذكــرات  والمعاهــدات  لالتفاقيــات  المعتمــد 
التفاهــم فــي إطــار أحــكام الدســتور والقانــون الدولــي 
ــرام  ــة اعــداد واقــرار واب وتشــرح المســار االداري لكيفي
كل فئــة منهــا. كمــا تتنــاول تبويــب الصكــوك الدوليــة، 
واالحــكام القانونيــة الخاصــة باإلضافــة الــى اشــخاص 
القانــون الدولــي العــام والمصطلحــات والتســميات 

المتداولــة.

نوع النشاط: ورشة عمل 

اللغة: العربّية

المدة: 5 ســـاعـــــات 

الكفايــات  إطــار  لمســودة  الورشــة  هــذه  تعــرض 
المالّيــة للكــوادر العليــا، والــذي ســبق وأعّدهــا المعهــد 
عــام 2017. وهــي مناســبة أيضــًا لمناقشــة معّمقــة 
أداء  فــي  العالــي  الــكادر  يواجههــا  التــي  للتحديــات 
المهــام المالّيــة الموّكلــة إليــه وفــي ربطهــا بخطــط 
اإلدارة. وســوف يّشــكل إطــار الكفايــات الماليــة نقطــة 
االرتــكاز إلعــداد الخطــط التدريبّيــة المالئمــة وربطهــا 

األداء.  بمؤشــرات 

نوع النشاط: برنامج تدريبي 

اللغة: العربّية واإلنكليزية

المدة: 20 ساعة

ــداد  ــر وإع ــة تحضي ــّرف البرنامــج المشــاركين بكيفي يع
المداخــالت الشــفهّية أو الخطابــات ويشــرح أساســيات 
يعــّزز  كمــا  الناجــح.  العــرض  وخصائــص  التواصــل 
مــا  فــي  والمهنيــة  الشــخصية  المشــاركين  قــدرات 
وفقــًا  االجتماعــات  وتنظيــم  اإلدارة  بتمثيــل  يتعلــق 

البروتوكــول.  ألصــول 

إعداد وابرام الصكوك الدوليةاللقاءات االقتصادية والمالية

فن الخطابة وتمثيل االدارة يف االطار المرجعي للكفايات المالية
المؤتمرات

بيروت، أيلول 2018بيروت، شباط – تشرين الثاني 2018

بيروت، آب 2018بيروت، شباط – ايار 2018

الفئات المستهدفة: كبار المسؤولين في القطاعين
العام والخاص

الفئة المستهدفة: الموظفون المعنّيون في االدارات 
العامة

الفئات المستهدفة: الكوادر العليا في القطاع العامالفئات المستهدفة: الكوادر العليا في القطاع العام.
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نوع النشاط : برنامج تدريبي

اللغة: العربّية

المدة : 10 ســـاعـــــات

تضيــئ هــذه الورشــة علــى أســس ومبــادئ اســتخدام 
المشــاركين  االجتماعــي وتعــّرف  التواصــل  شــبكات 
إلدارة  المتوافــرة  واألدوات  الطــرق  أحــدث  علــى 
الــى المواقــع ومتابعــة  حســاباتهم وإضافــة األخبــار 
ــات بشــكل  ــى الموضوعـــــــ ــردود عل ــات وال التعليقــــــ

ويومــي.  مســتمر 

أسس التواصل االجتماعي

بيروت، تموز 2018

الفئات المستهدفة: الموظفون والعاملون في وزارة 
المالّية
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يولــي المعهــد اســتراتيجيات التعّلــم والتطويــر أهميــة 
خاصــة، ويعمــل علــى اســتقطاب الخبــراء والمدّربيــن 
وتنميــة قدراتهــم بشــكل مســتمّر. وتهــدف برامــج 
الشــبكة  أعضــاء  بيــن  التواصــل  تعزيــز  إلــى   2018
الوطنيــة للتدريــب وبيــن المدّربيــن فــي القطــاع العــام 

ــة.   ــة المســتجدات الرقمي ــى مواكب وإل

التعّلم والتطوير 

66
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نوع النشاط: برنامج  تدريبي

اللغة: العربّية 

المدة: 25 ساعة

يســاهم هــذا البرنامــج فــي تأهيــل المشــاركين لنقــل 
الطــرق  بأفضــل  والمهــارات  والخبــرات  المعــارف 
التربويــة. يشــرح البرنامــج مفاهيــم تدريــب الراشــدين 
ويحــّدد أبــرز المقاربــات التدريبيــة، ويســاعد علــى فهــم 
دورة حيــاة التدريــب والعوامــل المؤثــرة فــي جودتهــا. 
يكــون المشــارك فــي هــذا البرنامــج متدربــًا ومدّربــًا 
المجموعــات  إدارة  علــى  قدرتــه  ويمتحــن  آن،  فــي 
وعلــى ايصــال المعلومــات بطريقــة سلســة وايجابيــة.

نوع النشاط: برنامج تدريبي

اللغة: العربّية 

المدة: 10 ســـاعـــــات

تغنــي هــذه الــدورة حقيبــة المــدّرب بالمصــادر الرقميــة 
والتطبيقـــــــــات الشــبكية المتنوعــة التــي يوفرهـــــــا

الــى  باإلضافــة  الحديثــة؛  والتكنولوجيــا   web 2.0
التمــرس فــي اســتخدام األدوات التفاعليــة ومختلــف 
الوســائل التــي تســاند علــى التعــاون بيــن مجموعــات 

المتدربيــن.

نوع النشاط: لقاء 

اللغة: العربّية 

المدة: 6 ســـاعـــــات

يشــكل هــذا اللقــاء مســاحة للحــوار والتواصــل بيــن 
التدريــب  ومنســقين  والمدربيــن  التدريــب  معاهــد 
فــي إدارات ومؤسســات القطــاع العــام ويهــدف الــى 
مناقشــة التحديــات التــي تواجــه التدريــب واســتخالص 
التوصيــات اآليلــة الــى تعزيــز هــذه المهنــة وتطويــر 
اداء المــدرب وحرفيتــه. ويتنــاول اللقــاء لهــذا العــام 

موضــوع تقييــم أثــر التدريــب.

نوع النشاط: تدريب عن ُبعد 

اللغة: الفرنسّية

المدة: 25 ساعة 

ــات المشــاركين لجهــة إعــداد  يعــّزز هــذا البرنامــج كفاي
وتنفيــذ وتقييــم التدريــب وذلــك انطالقــًا مــن التجربــة 
البرامــج  فــي  الســيما  المجــال  هــذا  فــي  الفرنســّية 
علــى  والموظفيــن  المنتخبيــن  إلــى  تتوّجــه  التــي 
المســتوى المحّلــي. ينقســم التدريــب علــى مرحلتيــن، 
المرحلــة األولــى هــي تدريــب عــن ُبعــد فــي مواضيــع 
التدريبّيــة  الحاجــات  رصــد  التدريــب،  اســتراتيجّيات 
والخطــط، تدريــب الراشــدين وإعــداد برنامــج تدريبــي. 
أمــا المرحلــة الثانيــة، فهــي ورشــة عمــل فــي المعهــد 

يتخللهــا تبــادل تجــارب ومشــاريع. 

استخدام الويب Web 2.0  إعداد المدّربني - مستوى عام
والمصادر الرقمية يف التدريب

الهندسة التدريبية- برنامج تعّلم لقاء المدربني حول تقيمي أثر التدريب
عن ُبعد

بيروت، نيسان 2018بيروت، شباط 2018

بيروت، أيار 2018 بيروت، تشرين الثاني 2018

الفئات المستهدفة: المدربون، معاهد التدريب، منسقو الفئات المستهدفة: االدارات والمؤسسات العامة
برامج التدريب في االدارات والمؤسسات العامة

الفئات المستهدفة: المدربون، معاهد التدريب، منسقو 
برامج التدريب في االدارات والمؤسسات العامة

الفئات المستهدفة: المسؤولون عن الموارد البشرية وعن 
التدريب في القطاع العام وفي البلديات

رزنـامـــة 2018  |  التعّلم والتطوير  رزنـامـــة 2018  |  التعّلم والتطوير  
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نوع النشاط: بعثة دراسية 

اللغة: العربّية 

المدة: 15 ساعة 

ينظــم المعهــد بعثــات دراســية إلى مقّره فــي بيروت، 
موّجهــة إلــى كبار المســؤولين والعامليــن في المعاهد 
التدريبيــة الحكوميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا. تهــدف إلــى التّعــرف عــن كثــب علــى 
تجربــة المعهــد فــي تعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي إدارة 
ــة. كمــا  المــال العــام ومواكبــة مشــاريع تحديــث الدول
تشــكل مســاحة لتبــادل الخبــرات والممارســات الجيــدة 

وفرصــة للبحــث فــي أطــر التعــاون المســتقبلي.

بعثات دراسية اقليمية للتعرف على 
تجربة المعهد يف تنمية القدرات

بيروت، تموز 2018

الفئة المستهدفة: االدارات والمؤسسات العامة في 
منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
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Programme  Date  Durée

Le Français des Finances  Mars 2018 20 h

Rédiger et Prononcer un Discours Professionnel  Novembre 2018  16 h

Program  Date Duration  

English for Tax Professionals  January  2018 30 h  

Elementary 3B  February 2018  34 h

Intermediate Business English  April  2018 32 h
Communication )4A&4B(

Upper Intermediate Business English October  2018 36 h

عدد الساعات  التاريخ   البرامج 

المجدوالت )مستوى متوسط( 
12 اذار 2018   Microsoft Intermediate Excel 2010 

المجدوالت ) مستوى متقدم( 
8 نيسان 2018    Microsoft Excel for Professionals 2010

طباعة النصوص ) مستوى متقدم(
8 ايار 2018    Microsoft Word for Professionals 2010

العروض التقديمية  
8 ايلول 2018    Microsoft PowerPoint  2010
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إلــى  حصرّيــًا  المكتبّيــة  المعلوماتّيــة  برامــج  تتوّجــه 
الموظفيــن والعامليــن فــي وزارة المالّيــة بغيــة تنميــة 
قدراتهــم وتعريفهــم بأكثــر البرامــج اســتعمااًل. تنعقــد 

الــدورات فــي مقــّر المعهــد وفــي المحافظــات.

الموظفيــن  أمــام  الفرصــة  اللغــات  برامــج  تتيــح 
أجنبّيــة  لغــة  إلتقــان  الماليــة  وزارة  فــي  والعامليــن 
أو  اإلنكليزّيــة  أكانــت  ســواًء  األقــل،  علــى  واحــدة 
الفرنســّية، ممــا يســاعدهم فــي االطــالع علــى التقاريــر 
ومواكبــة  الخــارج  فــي  اإلدارة  وتمثيــل  المتخّصصــة 

العالميــة. المســتجّدات 

المهارات اللغوّيةاألنظمة المعلوماتّية المكتبّية 
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الفرنكوفونيــة  شــهر  مناســبة  فــي  المعهــد  ينظــم 
وبالتعــاون مــع المعهــد الفرنســي مســابقته الســنوية 
حــول »اإلمــالء الماليــة باللغــة الفرنســّية«. تجمــع هــذه 
االمــالء متباريــن مــن مختلــف االعمــار مــن القطاعيــن 
العــام والخــاص وتــوّزع جوائــز تشــجيعّية علــى الرابحين. 

المالــي واالقتصــادي  ُيصــدر معهــد باســل فليحــان 
مجموعــة مــن األدّلــة والتقاريــر والكتيبــات والمقــاالت 
ــع المتخّصصــة  ــاول مروحــة واســعة مــن المواضي تتن
وتهــدف  الدولــة.  وتحديــث  العــام  المــال  إدارة  فــي 
إلــى رفــد النقــاش حــول السياســات العاّمــة بمــادة 
الماليــة  الثقافــة  تجديــد  فــي  تســاهم  علمّيــة جدّيــة 

واالقتصاديــة وِقَيــم الخدمــة العامــة.

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

مــن مضمونهــا.

الكتــب  معــارض  مختلــف  فــي  المعهــد  يشــارك 
حيــث يســتقبل الــزوار لإلجابــة علــى اســئلتهم حــول 
المواضيــع الماليــة والمعامــالت الضريبيــة وتوجيههــم 
النتقــاء مــن منشــوراته وإصداراتــه المتخّصصــة مــا 

يتناســب مــع حاجاتهــم المعرفّيــة.

يطــرح  اللقــاء الــذي يجمــع النســاء القياديــات فــي 
العالمــي  المــرأة  يــوم  مناســبة  فــي  العــام  القطــاع 
قضايــا النــوع االجتماعــي وأدوار ومســؤوليات النســاء 
البشــرية  التنميــة  منظــور  مــن  العــام  القطــاع  فــي 

واالجتماعّيــة. االقتصادّيــة  واألبعــاد 

منشورات المعهداإلمالء المالّية باللغة الفرنسّية

معارض الكتب

يوم المرأة العالمي

آذار 2018

آذار 2018

المهرجان اللبناني للكتاب من تنظيم الحركة الثقافية
آذار 2018 انطلياس   

معرض الكتاب الفرنسي من تنظيم المعهد الفرنسي
تشرين األول/الثاني 2018 بيروت   

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب من تنظيم النادي الثقافي العربي
تشرين الثاني/كانون األول 2018 بيروت   

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 كافــة اإلصــدارات 
والمعلومــات األساســية الخاصــة بهــا.

.www.institutdesfinances.gov.lb يمكن أيضًا تحميل منشورات المعهد عبر

 bibliotheque@finance.gov.lb :للنسخ الورقّية، التواصل مع المكتبة المالّية
425146/9-01هاتف:                       مقسم 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

الجامعّييــن وأســاتذتهم  الطــالب  الدراســي  العــام  المكتبــة خــالل  تســتقبل 
ــة ولتحفيزهــم علــى االهتمــام بالشــأن المالــي  للتعــّرف إلــى عمــل وزارة المالّي

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 ال 1 ظهرًا
bibliotheque@finance.gov.lb

هاتف: 425146/9-01 مقسم 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


