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الزمالء الكرام، 

ي�صّرنا اأن ن�صع بني اأيديكم، رزنامة برامج معهد با�صل فليحان املايل واالقت�صادي لعام 2016. 

املوا�صيع  يف  خرباتنا  ُزبدة  براجمنا  تت�صّمن  اأن  على  حر�صنا  لتاأ�صي�صه،  الع�صرين  العام  يف 

االقت�صادّية واملالّية، واأن َيجد فيها كّل طالب معرفة ومهارة، جوابًا على حاجاته. 

ُتاكي برامج 2016 اأبرز امل�صتجّدات الوطنّية واالإقليمّية والدولّية يف اإدارة املال العام ومكافحة 

من  جمموعة  وتواكبها  التدريب،  منهجيات  عن  ف�صاًل  والتنمية  االقت�صاد  ويف  املالّية  اجلرائم 

اال�صدارات العلمّية نذكر منها جمّلة »ال�ّصاد�صة« - جمّلة درا�صات املال العام وتديث الدولة، 

وجديد  �صة.  املتخ�صّ والّتقارير  العامة  ال�ّصيا�صات  واأوراق  وال�صريبّية،  املالّية  الّتوعية  و�صل�صلة 

املعهد جمموعة من الوثائق واالأفالم امل�صّورة التي ت�صرح ب�صكل ُمب�ّصط مفاهيم معّقدة كال�صراء 

العام وغريه.

رزنامة العام 2016، واإن اأَتت يف ظروف وطنّية ُمربكة وُمعّقدة مالّيًا واقت�صادّيًا واأو�صاع اإقليمّية 

�صعبة، اإاّل اأنها تعك�س اإرادة فريق عمل املعهد وعزميته يف اال�صتمرار يف تقدمي االأف�صل للّزمالء 

الِعلم  �صالح  خالل  من  وال�صعي،  املتزايدة  للحاجات  االإ�صغاء  ويف  العام،  القطاع  يف  والعاملني 

واملعرفة والتعّلم، اإىل تقيق قيمة م�صافة يف ت�صني الدولة وخدمة املواطن. 

اأفكارًا وجتارب  ولنبتكر  الّتطوير،  �صوّيًا يف م�صار  لن�صتمّر  زّوادتنا،  اال�صتفادة من  اإىل  ندعوكم 

جديدة ت�صون بالدنا.  

 ملياء املبي�ض ب�ساط 

رئي�س املعهد

تمهيد

املواطن  اإىل  املعلومة  و�صول  وت�صهيل  العلمي  والبحث  التدريب  اأّن  باكرًا  املالّية  وزارة  اأدركت 

حّث  ويف  االإدارة  ت�صني  يف  اأ�صا�صّية  عنا�صر  هي  واملالّية  االقت�صادّية  الثقافة  تعزيز  وكذلك 

املايل  فليحان  با�صل  معهد  وداأب  املواطن.  خدمة  وعلى  العام  املال  اإدارة  ُح�صن  على  املوّظف 

واالقت�صادي، على و�صع مو�صع التنفيذ توجيهاتنا يف هذا اخل�صو�س من خالل برامج �صنوّية 

املحلّية  املوؤ�ص�صات  مع  ال�ّصراكات  بناء  ي�صّهلها  واملعريف،  العلمي  واالنتاج  القدرات  بناء  ت�صمل 

والدولّية التي ترفد الوزارة باخلربات واأف�صل املمار�صات العاملّية.

خدماته  تقدمي  على  خاللها  ثابر  تاأ�صي�صه،  على  �صنة  بع�صرين   2016 العام  يف  املعهد  يحتفل 

موا�صيع  يف  خربة  بيت  اأ�صبح  حيُث  ككّل،  العام  وللقطاع  خا�س  ب�صكل  اللبنانّية  املالّية  لوزارة 

اإدارة املال العام ومركز متّيز يرجع اإليه امل�صوؤولون املالّيون يف االدارات العامة والهيئات الرقابّية 

وموؤ�ص�صات القطاع العام والبلديات. 

ونحن نتطّلع اىل ال�ّصنوات القادمة، حيُث ينتظر املعهد الكثري من العمل، الأّن االأداء املايل اجلّيد 

اأ�صا�س لالإدارة احلديثة وللخروج من االأزمات املالّية، وال يتحّقق االأمر اإاّل ببناء قدرات �صبكة 

املعنيني باإدارة املال العام يف كّل الدولة، بقطاعاتها املدنّية والّتبوّية والع�صكرّية.

ال�صوؤون  مديرية  ويف  العامة  املالّية  مديرية  يف  والعاملني  املوّظفني  كافة  ندعو  جديدة،  مّرة 

بالعلِم  التزّود  اإىل  لوزارتنا  التابعة  الوحدات  و�صائر  االإدارة اجلمركّية  ويف  وامل�صاحة  العقارّية 

من  الق�صوى  اال�صتفادة  تقيق  على  واحلر�س  الاّلزم،  االهتمام  التدريب  وايالء  واملعرفة، 

الربامج التي تت�صّمنها هذه الرزنامة. 

 علي ح�سن خليل

وزير املالّية

كلمة وزير المالّية
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معلومات عملّية

لمن يتّوجه التدريب؟ 
   املوّظفون والعاملون يف كافة املديريات والهيئات الّتابعة لوزارة املالّية ويف االإدارة اجلمركّية

    امل�صوؤولون املالّيون يف الدولة باأ�صالكها املدنّية والع�صكرّية ويف البلديات

    الكوادر العليا يف املراكز القيادّية، الق�صاة والدبلوما�صّيون

    امل�صوؤولون يف الهيئات الرقابّية والع�صكرّية

    اأ�صاتذة االقت�صاد يف املدار�س الر�صمّية

غرية واملتو�صطة الّراغبة يف امل�صاركة يف ال�صفقات العامة     املوؤ�ص�صات ال�صّ

    ال�ّصّبان وال�ّصابات يف لبنان

كيف أشارك في الدورات التدريبية؟
    ُيعلن املعهد عن الدورات على موقعه االإلكتوين وعرب الفاك�س والربيد

    ُتر�صل ا�صتمارة الت�صيح اإىل املعهد �صمن املهل املحّددة 

    ُتدر�س طلبات الت�صيح وُيبّلغ املر�ّصح قبوله يف الدورة 

    يكون ح�صور الدورة التدريبية اإلزاميًا 

    يحتفظ املعهد بحّق تعديل اأو تاأجيل مواعيد الدورات وحمتواها خالل العام 

طلبات التدريب من خارج الرزنامة
ي�صتقبل املعهد من خارج رزنامته ال�صنوّية، طلبات تدريب اإ�صافّية وفقًا حلاجات موؤ�ص�صاتكم 

.training@finance.gov.lb واإداراتكم. ال تتّددوا بالتوا�صل معنا على الربيد االلكتوين

www.institutdesfinances.gov.lb

تتضّمن هذه الرزنامة

الشركاء 

الحلقات واللقاءات العامة

معلومات عملّية

أهداف البرامج والفئة المستهدفة

التواريخ األولّية ولغة التدريب والمكان 

رزنامة التدريب
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 ثقافة التدريب
اإعداد املدّربني - م�صتوى عام

اإعداد املناهج التدريبّية  - اإعداد املدّرب، م�صتوى متقدم

تديد احلاجات التدريبّية وتليلها

االطار املرجعي ملعايري عمل املدّرب

 األنظمة املعلوماتّية املكتبّية
Microsoft Intermediate Word 2010

Microsoft Word for Professionals 2010
Microsoft Intermediate Excel  2010

Microsoft Excel for Professionals 2010
Microsoft PowerPoint 2010

 برامج اللغة االنكليزيّة
Public Speaking- Intermediate A

Focus on Grammar - (English & Writing Grammar)-Beginner B
English with Conversation- High Intermediate B

Business English- High Intermediate B

 برامج اللغة الفرنسّية
Les Finances Publiques en Français

Prononcer un Discours Professionnel en Français
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)

 مواعيد العام 2016

 اإلدارة املالّية الحكومّية
املالّية العامة: من األفها اىل الياء

تنفيذ املوازنة يف لبنان

ال�ّصهادة التخ�ص�صّية يف ال�صراء العام

اأدوات املحا�صبة العمومّية وتقنّياتها

الرقابة والتدقيق

ال�صرائب والر�صوم

تطبيق ال�صريبة على القيمة امل�صافة يف ال�صفقات العامة

تطبيق ال�صريبة على القيمة امل�صافة للم�صارف التجارّية

ا�صتاكات ال�صمان االجتماعي

تديث التنمية املحلّية والعمل البلدي

 تطوير القدرات يف الشؤون العقاريّة واملساحة
لقاءات اأمناء ال�صجل العقاري

النواحي القانونّية والتطبيقّية والتقنّية  يف امل�صاحة

الربنامج التوجيهي للمحّررين اجلدد

 مكافحة الجرائم املالّية واالقتصاديّة والجمركّية
التحقيقات املالّية وارتباطها با�صتداد املوجودات  - م�صتوى متقدم

الّتوجهات احلديثة يف مكافحة جرائم تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب

مكافحة التقليد والتزوير

 تعزيز الكفايات يف االقتصاد واملال
املوؤمتر االقليمي ال�صابع ل�صبكة معاهد ومراكز التدريب احلكومّية يف منطقة

ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا )غيفت-مينا( حول اأولويات احلوكمة والتنمية امل�صتدامة

تديات التنمية امل�صتدامة يف زمن االأزمات

اإعداد وتليل التقارير االقت�صادّية

اقت�صاد املعرفة وراأ�س املال الب�صري

اإعداد درا�صات اجلدوى للم�صروعات اال�صتثمارية

ال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س كاإطار لتنفيذ م�صروعات البنى التحتية

رزنامة التدريب
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مواعيد عامة 2016

برنامج الشباب الجامعي:
»يوم في وزارة المالّية«

بني �صباط - اأّيار وت�صرين االول– ت�صرين 

الثاين 2016 

يوم المرأة العالمي 
اآذار 2016

االمالء بالفرنسّية 
اآذار 2016

معارض الكتب

 المهرجـان اللبنانـي للكتـاب
من تنظيم احلركة الثقافية،

اأنطليا�س، اآذار 2016 

 معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
من تنظيم النادي الثقايف العربي،

كانون االأول 2016 

 
Salon du Livre Francophone 

de Beyrouth 
Organisé par l’Institut Français 

au Liban, Novembre 2016

مواعيد العام 2016
20 Ans de Coopération

حزيران 2016

1996-2016 ع�صرون عامًا من التعاون 

اللبناين الفرن�صي يحتفل بها:

   معهد با�صل فليحان املايل واالقت�صادي

   املعهد العايل لالأعمال

   م�صروع CEDRE يف املجل�س الوطني

   للبحوث العلمية.

المعهد في عيده العشرين
اأيلول 2016

لنحتفل معًا بالعيد الع�صرين ملعهد با�صل فليحان املايل واالقت�صادي.
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 public finance يتوّجه هذا الربنامج اىل الراغبني يف فهم الدورة الكاملة للمالّية العامة  

املوازنة  اإعداد  الذي يرعى عملية  اقت�صادي  املاكرو  االإطار  اأبعادها. فينطلق من  بكل   cycle
العامة، �صارحًا خمتلف اأنواع ايرادات الدولة ال�صّيما ال�صريبّية منها، ليتطّرق بعدها اىل تنفيذ 

املوازنة، في�صرح املفاهيم والّتطبيقات املعتمدة واإدارة ال�صراء )ال�صفقات العامة( و�صواًل اىل 

�صرح مبادئ املحا�صبة العمومّية وخمتلف اأنواع الرقابة على اإنفاق املال العام والّتدقيق واملراجعة 

وو�صع احل�صابات اخلتامّية. 

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ووزارة املالّية والهيئات الرقابّية والبلديات.

المالّية العامة: من ألفها الى الياء )جديد(

رزنامة التدريب

اإلدارة المالّية الحكومّية

 sustainable امل�صتدام  احلكم  اأركان  من  اأ�صا�صًا  ركنًا  العام  املال  اإدارة  ُح�صن  ُيعترب 

governance واإحدى الّركائز لتطوير الدولة ولتمكني االإدارات واملوؤ�ص�صات العامة من و�صع 
من  انطالقًا  والفعالية.  ال�صفافية  معايري  على  عملها  قواعد  واإر�صاء  الّتنفيذ  مو�صع  اأهدافها 

�س، وبناًء على توجيهات وزير املالّية، يوّفر املعهد جمموعة متكاملة من برامج  موقعه املتخ�صّ

التدريب يف موا�صيع اإدارة املال العام تتوّجه اىل كافة الفئات املعنّية يف الدولة ويف البلديات، 

هدفها االأ�صمى رفع االأداء املايل لدى �صبكة املعنيني باإنفاق واإدارة اأموال املكّلفني.

اإلدارة المالّية 
الحكومّية

 املدة: 20 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ني�صان واأيلول 2016
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بعمليات  املحيطة  اجلوانب  بكافة  التعّمق  فر�صة  العام  ال�صراء  يف  التخ�ص�صّية  ال�ّصهادة  تتيح 

ال�صراء يف القطاعني العام واخلا�س. بعد الّتعريف بدورة ال�صراء، يجري الّتعّمق باأ�صول تديد 

احلاجات وو�صع اخلطط اال�صتاتيجّية ال�صنوّية ثّم تعر�س اأهمّية درا�صة ال�ّصوق ومتابعة تطّورها 

والعالقة مع املوّردين ومن ثّم اأ�صول و�صع املوا�صفات وتقومي العرو�س واإدارتها و�صواًل اإىل تقنّيات 

ال�صراء. يف  احلديثة  التوّجهات  بعر�س  الدورة  وتنتهي  املهنة.  واأخالقّيات  وحدودها   الّتفاو�س 

هذا الربنامج اأ�صا�س لكل من يقوم بعملّية �صراء اأو تقييم عرو�س اأو من يراقبها، وهو ذو جودة 

الدولّية  املمار�صات  من  انطالقًا  و�صفافّية  وفاعلّية  مهامه مبهنّية  باأداء  له  ت�صمح  عالية  علمّية 

اجلّيدة. ينال الناجحون يف هذا الربنامج �صهادة تخ�ص�صّية من CIPS مب�صتوى 2. 

امل�ساركون: املعنّيون بعملية ال�صراء يف القطاع العام ووزارة املالّية والهيئات الرقابّية والبلديات 

واملنّظمات الدولّية.

يعّمق هذا الربنامج معارف امل�صاركني يف خمتلف ا�صتاتيجيات تنفيذ املوازنات العامة وعملّيات 

بتحليل  للربنامج  الّتفاعلي  والّنمط  النقا�س  حلقات  ت�صمح  االأداء.  مبفاهيم  ويربطها  االإنفاق 

اجلهات  خمتلف  اأدوار  ح  ويو�صّ تعتيها.  التي  العملّية  والقيود  وتقنياتها  املوازنة  تنفيذ  اأدوات 

املعنّية بتنفيذ املوازنة مع اال�صاءة على اأبرز التوجهات احلديثة  يف هذا املجال. 

امل�ساركون: املعنّيون بتنفيذ املوازنة يف القطاع العام ووزارة املالّية والهيئات الرقابّية.

الّشهادة التخصصّية في الشراء العام تنفيذ الموازنة في لبنان

رزنامة التدريب

 املدة: 30 �صاعة

 اللغة: متوفر باللغتني العربّية واالنكليزّية

بريوت، اآذار 2016

 املدة: 10 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2016

اإلدارة المالّية الحكومّية
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كفاياتهم  تعزيز  والتدقيق من خالل  الرقابة  امل�صاركني يف عملّية  الربنامج قدرات  يطّور هذا 

وقدراتهم على تديد قيودها ور�صد خماطرها. تتطّرق اجلل�صات ب�صكل اأ�صا�صي اإىل موا�صيع 

اإىل  باالإ�صافة  الرقابّية  الهيئات  ودور  الداخلي  التدقيق  واأنواع  واأنظمتها  الداخلّية  الرقابة 

منهجّيات التدقيق اخلارجي يف القطاع العام. 

ووزارة  العام  القطاع  يف  والتدقيق  املالّية  الرقابة  اأق�صام  يف  والعاملون  املوّظفون  امل�ساركون: 

املالّية والهيئات الرقابّية.

يعر�س هذا الربنامج للمبادئ املحا�صبّية واأدواتها والتقنّيات امل�صتخدمة، مبا يف ذلك اجلوانب 

ل اجلل�صات  اخلا�صة باملحا�صبة النقدية وحما�صبة اال�صتحقاق ومعايري املحا�صبة الدولّية. وتف�صّ

اأبرز  على  االإ�صاءة  مع  املالّية  والبيانات  املحا�صبّي   والتنظيم  املحا�صبة  وقواعد  مبادئ  كافة 

التجارب التحديثّية يف هذا املجال. 

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ووزارة املالّية والهيئات الرقابّية.

الرقابة والتدقيق أدوات المحاسبة العمومّية وتقنّياتها

رزنامة التدريب

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�صرين االأول 2016

 املدة: 20 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، �صباط 2016

اإلدارة المالّية الحكومّية
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ال�صفقات  خمتلف  يف  امل�صافة  القيمة  على  ال�صريبة  قانون  تطبيق  اأ�صول  الور�صة  هذه  ت�صرح 

التي تعقدها االإدارات واملوؤ�ص�صات العامة مع اجّلهات املحلّية والدولّية ال�صيما �صفقات االأ�صغال 

�صة عن دور اجّلهات الرقابّية يف هذا املجال.  واخلدمات واللوازم. تت�صمن الور�صة حلقة متخ�صّ

كما تناق�س، بناًء على حاالت واقعّية، تبعات تطبيق ال�صريبة اأو عدمها يف عقود ال�صراء. 

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف الرقابة على ال�صفقات العامة.

ُيعطي هذا الربنامج ملحة متكاملة عن النظام ال�صريبي اللبناين مبا يف ذلك قوانني االجراءات 

و�صريبة  املايل  الطابع  ور�صم  الّدخل  و�صرائب  امل�صافة  القيمة  على  وال�صريبة  ال�صريبّية 

االأمالك املبنّية ور�صم االنتقال. تعر�س احللقات الّنا�صطة ملختلف االجراءات التطبيقّية املتعّلقة 

التوا�صل  وت�صّهل  ومراحلها  االعتا�س  واآليات  الغرامات  خمتلف  على  تعّرفه  كما  بالّت�صاريح. 

واملهارات  املعارف  امل�صارك  يكت�صب  العام.  املال  اإدارة  ح�صن  يحّقق  مبا  ال�صريبّية  االدارة  مع 

رورّية الحت�صاب ال�صرائب والّت�صريح عنها �صمن املهل الزمنّية. ال�صّ

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ووزارة املالّية.

الضرائب والرسوم

رزنامة التدريب

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار 2016

 املدة: 25 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2016

تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
في الصفقات العامة )جديد(

اإلدارة المالّية الحكومّية
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ُي�صاهم هذا الربنامج يف تعزيز معارف امل�صاركني باالأحكام والتعاميم االأ�صا�صّية املتعّلقة بقانون 

احت�صاب  باأ�صول  املتعّلقة  مهاراتهم  ي�صقل  كذلك  وتعديالتها.  امل�صافة  القيمة  على  ال�صريبة 

القانونّية  االأ�صول  على  ويطلعهم  واال�صتدادات  والغرامات  واالعفاءات  وا�صتيفائها  ال�صريبة 

التي ترعى حقوق اخلا�صعني لل�صريبة وواجباتهم. 

امل�ساركون: امل�صوؤولون يف ال�صوؤون القانونّية وامل�صتيات واملحا�صبة يف امل�صارف التجارّية.

غري  والفئات  اخلا�صعني  وباالأ�صخا�س  االجتماعي  ال�صمان  با�صتاكات  الربنامج  هذا  ُيعّرف 

ل الك�صب اخلا�صع وكيف ُيّتخذ اأ�صا�صًا حل�صاب تعوي�س نهاية اخلدمة وي�صرح  اخلا�صعة. ويف�صّ

املرفقة.  وامل�صتندات  اجلداول  وتنظيم  وت�صديدها  والتعوي�صات  اال�صتاكات  ح�صاب  كيفية 

يتناول الربنامج اأي�صًا التكليف املبا�صر واآليات التوّقف عن العمل وال�ّصجالت املعتمدة للتدقيق 

و�صالحّيات مفّت�س ال�صمان وكيفية االعتا�س. 

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ووزارة املالّية.

تطبيق الضريبة على القيمة المضافة 
للمصارف التجارّية )جديد(

رزنامة التدريب

 املدة: 10 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، متوز 2016

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، �صباط 2016

اشتراكات الضمان االجتماعي

اإلدارة المالّية الحكومّية
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اأبرز الّتحديات املرتبطة  هذا اللقاء م�صاحة للّتفاعل بني خمتلف املعنّيني بالعمل البلدي حول 

ت�صجيع  هدفه  امل�صتدامة.  االقت�صادّية  التنمية  تقيق  يف  ودوره  القطاع  لهذا  املالّية  باالإدارة 

تتناول  الّتنموي.  البلدي  العمل  الّناجحة يف خمتلف مراحل  املمار�صات  تطبيق  امل�صاركني على 

اجلل�صات موا�صيع ال�صراء العام، كما ور�صد املوارد واإدارة امل�صاعدات الدولّية، وتّديات اإدارة 

االأزمات البيئّية واالجتماعّية خ�صو�صًا اأزمة النفايات والّنازحني.

االإدارية  يف  العليا  والكوادر  البلديات  واتادات  البلدية  املجال�س  واأع�صاء  روؤ�صاء  امل�ساركون: 

اللبنانّية.

تحديث التنمية المحلّية والعمل البلدي )جديد(

رزنامة التدريب

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، ني�صان 2016

اإلدارة المالّية الحكومّية
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التي  والتعاميم  واملمار�صات  امل�صتجّدات  باأبرز  للتداول  م�صاحة  الدورّية  اللقاءات  هذه  ت�صّكل 

كما  تواجههم.  التي  واالدارية  التقنية  الّتحديات  ومناق�صة  العقاري  ال�ّصجل  اأمناء  عمل  ترعى 

واإىل  اللبنانية  االأمانات يف املحافظات  العمل بني خمتلف  واأ�صلوب  الّتطبيق  تهدف اىل توحيد 

ايجاد حلول م�صتكة من �صاأنها اأن تنعك�س ايجابًا على �صري العمل وعلى العالقة مع املواطنني. 

امل�ساركون: اأمناء ال�صجل يف مديرية ال�صوؤون العقارّية وامل�صاحة.

لقاءات أمناء السجل العقاري 

رزنامة التدريب

تطوير القدرات في الشؤون العقارّية والمساحة

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، بدءًا من اآذار 2016

تقّدمها  التي  واخلدماتّية  واالإدارّية  املالّية  املعامالت  اأهّم  اإحدى  العقارّية  املعامالت  ُتعترب 

وزارة املالّية للمواطنني وهي ذات تاأثري عميق على عالقة الثقة بني الدولة ومواطنيها. ي�صاند 

املعهد مديرية ال�صوؤون العقارّية وامل�صاحة يف جهودها لتطوير العمل وا�صتقبال املوّظفني اجلدد 

ب�صكل  تهدف  التي  التدريبّية  الربامج  من  متكاملة  جمموعة  توفري  عرب  وتدريبهم  واإعدادهم 

اأ�صا�صي اإىل توحيد االجراءات وت�صني االأداء الوظيفي واإدخال معايري الّنزاهة واالف�صاح يف 

ثقافة العمل.

تطوير القدرات
في الشؤون 

العقارّية
والمساحة
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مديرية  يف  حمّرر  ب�صفة  حديثًا  املُعّينني  لدى  جديدة  عمل  ثقافة  تكوين  اىل  الربنامج  يهدف 

ال�صوؤون العقارّية وامل�صاحة من خالل تعريفهم بدورهم وبالن�صو�س القانونّية التي ترعى عملهم 

املوؤ�ص�صّية  بالّثقافة  تعريفهم  اىل  يهدف  كما  وغريها.  اإدارّية  وتعليمات  ومرا�صيم  قوانني  من 

ي�صيء  املواطن.  خدمة  وتقنّيات  وبو�صائل  بها  االلتزام  املطلوب  العمل  واأخالقّيات  اجلديدة 

على حقوق املحّررين وواجباتهم املهنّية وي�صعى كذلك اىل تطوير مهاراتهم يف ا�صتعمال برامج 

املعلوماتّية املكتبّية واىل رفع م�صتوى اإتقانهم اللغات االأجنبّية.

امل�ساركون: املحّررون اجلدد يف املديرية العامة لل�صوؤون العقارّية وامل�صاحة.

البرنامج التوجيهي للمحّررين الجدد )جديد(

 املدة: 50 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، كانون الثاين 2016

رزنامة التدريب

تطوير القدرات في الشؤون العقارّية والمساحة

اىل  ويهدف  اجلغرافّية  ال�صوؤون  مديرية  اللبناين-  اجلي�س  مع  بالتعاون  الربنامج  هذا  ُينّظم 

تطوير مهارات امل�ّصاحني يف مديرية ال�صوؤون العقارّية وامل�صاحة من خالل التطّرق اىل خمتلف 

تطبيقات القوانني العقارّية والتعّرف على اجليوديزيا و�صواًل اىل التمّر�س يف ا�صتخدام الـّنظم 

التطبيقات  خمتلف  ملناق�صة  امل�ّصاحني  اأمام  الفر�صة  الربنامج  هذا  يتيح  املعتمدة.  اجلغرافّية 

احلالّية وتوحيد االجراءات وت�صني االداء. 

امل�ساركون: امل�ّصاحون يف املديرية العامة لل�صوؤون العقارّية وامل�صاحة.

النواحي القانونّية والتطبيقّية والتقنّية  
في المساحة )جديد(

 املدة: 25 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت واملناطق، بدءًا من �صباط 2016
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يركّز الربنامج على الّتطبيقات العملّية املتعّلقة باالأ�صاليب والنُّظم والو�صائل امل�صتخدمة الإخفاء 

اأو متويه م�صادر الك�صب غري امل�صروع، ويتعّمق يف قراءة وتليل ال�ّصجالت والتحويالت ووثائق 

الربنامج  هذا  ي�صتكمل  لالأ�صول.  املبا�صر  اال�صتداد  تدابري  اىل  باالإ�صافة  امل�صرفية  االمتثال 

امل�صتوى العام الذي �صبق وُنّفذ يف العام 2015. 

ومن  والرقابّية  الق�صائّية  واجلهات  القانون  اإنفاذ  هيئات  من  املعنّيون  املوّظفون  امل�ساركون: 

اإدارتي اجلمارك واملالّية العامة. 

التحقيقات المالّية وارتباطها باسترداد 
الموجودات - مستوى متقدم )جديد(

رزنامة التدريب

مكافحة الجرائم المالّية واالقتصادّية والجمركّية

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأّيار 2016

ت�صّكله من تهديد  ملا  املالّية  املرتبطة مبكافحة اجلرائم  للموا�صيع  ًا  املعهد اهتمامًا خا�صّ ُيعري 

العام  االإنفاق  ال�ّصلبي على  لتاأثريها  واالنتاج وكذلك  االبتكار  االقت�صاد والأمناط  حقيقي الأمن 

تكون  ما  فغالبًا  واملجتمع.  لالأفراد  واالجتماعّية  االقت�صادّية  االأو�صاع  وعلى  اال�صتثمار  ومناخ 

ملكافحة اجلرائم املالّية اآثار على مكافحة جرائم من نوع اآخر.

مكافحة 
الجرائم المالّية 

واالقتصادّية 
والجمركّية

.)TOKTEN( هذا الربنامج بالتعاون مع م�صروع نقل خربات املغتبني اللبنانيني
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ي�صيء الربنامج على امل�صتجّدات املتعّلقة بجرائم امللكّية الفكرّية ويعّزز معارف امل�صاركني باالآثار 

االقت�صادّية واالجتماعّية التي يوّلدها. كما يوّفر بيانات عملّية ومناذج عديدة ت�صمح لهم بالّتعّرف 

على ت�صميم بع�س املنتجات االأ�صلّية وخ�صائ�صها ومقارنتها باملقّلدة منها.  

ة. امل�ساركون: املوّظفون املعنّيون يف اإدارة اجلمارك ووزارة االقت�صاد والتجارة والوزارات املخت�صّ

ت�صيئ هذه الور�صة على واقع تبيي�س االأموال ومتويل االإرهاب يف لبنان والعامل. ترتكز املداخالت 

االإجرائّية  الّتحديات  اىل  باالإ�صافة  املايل  واال�صتخبار  التحقيق  يف  املّتبعة  االأ�صاليب  على 

ملناق�صة  م�صاحة  �س  تخ�صّ كما  ومتويله.  باالإرهاب  لة  ال�صّ ذات  واملالّية  اجلزائّية  والعقوبات 

االإجنازات  على  االإ�صاءة  مع  القانون  اإنفاذ  هيئات  بني  التعاون  تعزيز  اىل  االآيلة  املقتحات 

الوطنّية واأبرز امل�صتجدات واملعايري الدولّية امل�صتحدثة.

ومن  والرقابّية  الق�صائّية  واجلهات  القانون  اإنفاذ  هيئات  من  املعنّيون  املوّظفون  امل�ساركون: 

اإدارتي اجلمارك واملالّية العامة.

مكافحة التقليد والتزوير الّتوجهات الحديثة في مكافحة جرائم
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

رزنامة التدريب

مكافحة الجرائم المالّية واالقتصادّية والجمركّية

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�صرين االأول 2016

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار 2016
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ال�صبكة. لتاأ�صي�س  العا�صرة  الذكرى  مع  غيفت-مينا  ل�صبكة  ال�صابع  ال�ّصنوي  املوؤمتر   يتزامن 

ُينّظم املوؤمتر واجتماع ال�صبكة بالتعاون مع ال�صركاء الفرن�صيني، كجزء من الّدور الّريادي التي 

تقوم به فرن�صا لتعزيز التعاون والت�صبيك يف املنطقة االأورو- متو�صطية. وياأتي يف وقت ت�صعى فيه 

وء على اأولوّيات التنمية واحلوكمة يف  احلكومات لتحقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، ملقيًا ال�صّ

مواجهة تديات بناء الدولة واالندماج والتنّوع، م�صاهمًا يف بلورة روؤيا م�صتكة لتعزيز ال�صراكة 

املتعددة االأطراف.

امل�ساركون: �صانعو القرار وكبار امل�صوؤولني يف القطاع العام ويف ال�صناديق االإمنائية ووكاالت 

التعاون الدولّية.

رزنامة التدريب

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية، االنكليزّية، الفرن�صّية

باري�س، ت�صرين االول 2016

والعام  اخلا�س  املال  اإدارة  يف  القدرات  لتعزيز  مدخاًل  واملالّية  االقت�صادّية  الّثقافة  ُتعترب 

والتنمية  االقت�صادي  واال�صتقرار  االجتماعي  االأمان  لتحقيق  اأ�صا�س  اكت�صابها  حياتّية  ومهارة 

واملهارات  باملعارف  وال�صباب  واملواطنني  املوّظفني  تزويد  على  املحور  هذا  يرّكز  امل�صتدامة. 

وقيا�س  املالّية  االدوات  على  والّتعّرف  االقت�صادّية  املبادئ  فهم  من  متّكنهم  التي  االأ�صا�صّية 

عنه  ينتج  وما  اخلا�س  املال  اإدارة  اأوجه  خمتلف  يف  التحليلّية  قدراتهم  وتنمية  كما  املخاطر. 

من تاأثريات اإيجابية على امل�صتوى املعي�صي ودفع عجلة التنمية نحو اال�صتدامة، كما ي�صيء على 

خمتلف جوانب اإدارة املال العام.

تعزيز الكفايات
في االقتصاد

والمال

تعزيز الكفايات
في االقتصاد
المؤتمر االقليمي السابع لشبكة معاهد ومراكز والمال

التدريب الحكومّية في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا )غيفت-مينا( حول أولويات 

الحوكمة والتنمية المستدامة

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال
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يتمّيز هذا الربنامج بعر�س متكامل وتفاعلي الأهّم البيانات واملوؤ�ّصرات االقت�صادّية واالجتماعّية 

وم�صادر  اأنواع  اجلل�صات  تتناول  وعر�صها.  فيه مبهارات تليلها  امل�صاركني  يزّود  وهو  الكلّية. 

وتق�صيمات البيانات االقت�صادّية وطرق جمعها وتبويبها واآلية كتابة وعر�س نتائج التحليل على 

�صكل تقارير.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ويف املنّظمات الدولّية.

لقاء  تنظيم  يف  العايل  والتعليم  التبية  وزارة  مع  املعهد  يتعاون  الّتوايل،  على  الرابعة  لل�ّصنة 

اأ�صاتذة مادة االقت�صاد يف املدار�س الر�صمّية. يتناول اللقاء ال�ّصنوي اأبرز امل�صتجدات االقت�صادّية 

العاملّية ال�صيما املتعلقة منها بالتنمية ويرّكز هذا العام على موؤمتر القّمة العاملي واأهداف التنمية 

البيئة  وحماية  اجلميع،  ورفاه  للّرخاء  والتويج  الفقر،  الإنهاء  الالزمة  واالإجراءات  امل�صتدامة 

ومعاجلة تغرّي املناخ، وذلك اف�صاحًا باملجال اأمام البلدان للم�صي قدمًا يف و�صع خطة طموحة 

للتنمية امل�صتدامة.

امل�ساركون: اأ�صاتذة مادة االقت�صاد يف املدار�س الر�صمّية.

إعداد وتحليل التقارير االقتصادّية )جديد( تحديات التنمية المستدامة في زمن األزمات

رزنامة التدريب

 املدة: 25 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار 2016

 املدة: 5 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيلول 2016

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال
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يزّود الربنامج امل�صاركني باملعارف واملهارات االأ�صا�صّية الإعداد درا�صات اجلدوى للم�صروعات 

املالّية  النواحي  كافة  من  وتقييمها  امل�صروعات  جدوى  تليل  على  العمل  وكيفية  اال�صتثمارّية، 

الّتطبيقي واال�صتفادة  الو�صفي واجلانب  الّربط بني اجلانب  املالّية. كما ي�صاعدهم على  وغري 

من اأمثلة حمّددة يف اإعداد هيكل عام لدرا�صات جدوى مل�صروعات يقومون باإعدادها باأنف�صهم.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ويف املنّظمات الدولّية.

االقت�صادّية  التنمية  تقيق  يف  ودوره  املعرفة  اقت�صاد  مبفهوم  امل�صاركني  الربنامج  يعّرف 

قيا�س  كيفية  �صرح  اإىل  ويهدف  الرفاه.  لتحقيق  كو�صيلة  للمعرفة  املتنامي  والدور  واالجتماعّية 

راأ�س املال املعريف وراأ�س املال الب�صري و�صياغة �صيا�صات اقت�صادّية مع اال�صتفادة من التجارب 

الدولّية الناجحة.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام ويف املنّظمات الدولّية.

إعداد دراسات الجدوى للمشروعات
االستثمارية )جديد(

اقتصاد المعرفة ورأس المال البشري )جديد(

رزنامة التدريب

 املدة: 25 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�صرين الثاين 2016

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأّيار 2016

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال
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يهدف الربنامج اىل تعريف امل�صاركني بال�صراكة بني القطاعني العام واخلا�س )PPP( كاآلية 

املفاهيم  ال�صراكة مدّعمًا  اأوجه هذه  الربنامج خمتلف  يتناول  التحتية.  البنية  لتمويل م�صاريع 

االأ�صا�صّية بحاالت عملّية وعر�س لتجارب بع�س الدول.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف القطاع العام يف لبنان ويف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 

اإفريقيا.

كإطار  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة 
لتنفيذ مشروعات البنى التحتية )جديد(

رزنامة التدريب

 املدة: 25 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيلول 2016

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال
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ي�صاهم الربنامج يف تاأهيل امل�صاركني لنقل املعارف واخلربات واملهارات باأف�صل الطرق التبوّية. 

ي�صرح مفاهيم تدريب الرا�صدين ويحّدد اأبرز املقاربات التدريبّية، وي�صاعد على فهم دورة حياة 

اآن،  الربنامج متدّربًا ومدّربًا يف  امل�صارك يف هذا  املوؤّثرة يف جودتها. يكون  والعوامل  التدريب 

وميتحن قدرته على اإدارة املجموعات وعلى اي�صال املعلومات بطريقة �صل�صة وايجابّية.

امل�ساركون: الكوادر العليا واملتو�صطة يف القطاع العام ويف وزارة املالّية.

إعداد المدّربين - مستوى عام

رزنامة التدريب

ثقافة التدريب

 املدة: 15 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اآب 2016

ي�صعى املعهد، انطالقًا من دوره املحوري �صمن ال�صبكة الوطنّية للتدريب يف لبنان، والتي ت�صّم 

مراكز ومعاهد التدريب يف االأ�صالك املدنّية والع�صكرّية والتبوّية اإ�صافة اىل الوحدات املعنّية 

واملفاهيم احلديثة  العام  القطاع  امل�صتمّر يف  التعّلم  ثقافة  ن�صر  الب�صرّية، اىل  الطاقات  باإدارة 

�صة يف  املتعّلقة باإدارة الوظائف والكفايات. تعترب جمموعة الربامج واللقاءات العلمّية املتخ�صّ

هند�صة برامج التدريب واالدارة اال�صتباقّية للكفايات، فر�صة هاّمة لتبادل اخلربات بني املعنّيني 

بهذه املوا�صيع يف االدارات العامة والهيئات الرقابّية وللتوا�صل مع جمموعات اخلرباء- املدّربني 

واال�صتفادة من اأف�صل التجارب الوطنّية والدولّية يف هذا املجال.

ثقافة التدريب



41 40

املالئمة.  واملواد  املناهج  اإعداد  كيفية  وعلى  التدريبّية  الربامج  هند�صة  على  الربنامج  يرّكز 

ينطلق من خ�صائ�س تعّلم الرا�صدين وكيفّية اختيار التقنّيات التدريبّية الُف�صلى وفقًا للحاجات 

اإعداد  اإىل  و�صواًل  له  �س  املخ�صّ والتوقيت  التدريب  ومو�صوع  املتدّربني  وخ�صائ�س  التدريبّية 

خمطط تدريب تف�صيلي ومواد م�صاندة.

امل�ساركون: الكوادر العليا واملتو�صطة يف القطاع العام ويف وزارة املالّية.

تحديد الحاجات التدريبّية وتحليلها )جديد( مستوى  المدّرب،  إعداد   - التدريبّية  المناهج  إعداد 
متقدم

رزنامة التدريب

 املدة: 25 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، �صباط 2016

تهدف الور�صة اىل تعريف امل�صاركني باأ�صاليب تديد احلاجات التدريبّية واالأدوات امل�صتخدمة 

لتحليل النتائج وذلك لتحقيق التوازن بني حاجات االأفراد واأهداف املوؤ�ص�صات. تتطّرق اإىل اإطار 

املهارات كاأداة اأ�صا�صّية يف تديد احلاجات ويف و�صع املوؤ�صرات ويف تقييم نتائج التدريب الحقًا.

امل�ساركون: املهتّمون باإدارة �صوؤون املوّظفني وبتحديث املوارد الب�صرّية يف القطاع العام يف لبنان 

وامل�صوؤولون عن و�صع اخلطط التدريبّية يف االإدارات واملعاهد.

يندرج هذا الن�صاط �صمن برنامج عمل »ال�صبكة الوطنّية للتدريب يف لبنان«.

 املدة: 10 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�صرين االأول 2016

ثقافة التدريب
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تهدف هذه الور�صة اإىل �صياغة اإطار مرجعي للقدرات واملهارات الواجب توّفرها لدى املدّربني 

يف القطاع العام يف لبنان. كما تتطّرق اإىل كيفية اختيار املدّرب وت�صنيفه وتقييمه وتخُل�س اإىل 

اقتاح الّتو�صيات التي من �صاأنها اأن توّجه عمل مراكز ومعاهد التدريب والتعليم يف هذا املجال.

ون يف معاهد ومراكز التدريب يف القطاع العام. امل�ساركون: املخت�صّ

االطار المرجعي لمعايير عمل المدّرب

رزنامة التدريب

 املدة: 10 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2016

يندرج هذا الن�صاط �صمن برنامج عمل »ال�صبكة الوطنّية للتدريب يف لبنان«.

ثقافة التدريب
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�صرح  خالل  من   Word برنامج  ا�صتخدام  يف  امل�صاركني  مهارات  تطوير  اىل  الور�صة  تهدف 

تف�صيلي معّمق لكّل اأوامره واالإجابة عن ت�صاوؤالتهم العملّية التي متّكنهم من تقدمي عملهم ب�صكل 

حمتف.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارة اجلمركّية.

طباعة النصوص - مستوى متوسط
Microsoft Intermediate Word 2010 

رزنامة التدريب

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية

 املدة: 12 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، �صباط واأيلول 2016

ينّظم املعهد على مدار ال�صنة دورات املعلوماتّية املكتبّية بغية تنمية قدرات موّظفي وزارة املالّية 

وتعريفهم على اأكرث الربامج ا�صتعمااًل. تنعقد الدورات يف مقّر املعهد ويف اأوقات متنّوعة وذلك 

اإف�صاحًا يف املجال اأمام تقيق اال�صتفادة الق�صوى منها.

األنظمة 
المعلوماتّية 

المكتبّية
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تطّور الدورة مهارات املتّدربني يف ا�صتعمال برنامج Excel من خالل �صرح تف�صيلي للتقنّيات 

املتعّلقة با�صتعمال اجلداول وتويلها بيانات ور�صومًا.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارة اجلمركّية.

يتمّر�س امل�صاركون يف هذه الدورة يف كل االأوامر التي يوّفرها برنامج Word من خالل �صرح 

تف�صيلي ومتارين معّمقة متّكن امل�صاركني من اإعداد التقارير االأكرث تعقيدًا وبجودة واحتاف 

عاليني.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارة اجلمركّية.

المجدوالت
 Microsoft Intermediate Excel 2010

طباعة النصوص - مستوى متقدم
Microsoft Word for Professionals 2010 

رزنامة التدريب

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية

 املدة: 12 �صاعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار وت�صرين االأول 2016

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2016



49 48

على  وت�صاعدهم   PowerPoint برنامج  مكّونات  خمتلف  على  امل�صاركني  الدورة  هذه  تعّرف 

اإعداد العرو�س التقدميّية املهنّية ال�صتخدامها على امل�صتويني ال�صخ�صي واملهني.

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارة اجلمركّية.

اجلداول  واإعداد  املعلومات  قواعد  بناء  على  امل�صاركني  م�صاعدة  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

.Excel واملعادالت واالإح�صاءات املتقّدمة من خالل برنامج

امل�ساركون: املوّظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارة اجلمركّية.

العروض التقديمية
Microsoft PowerPoint  2010 

المجدوالت - مستوى متقدم 
Microsoft Excel for Professionals 2010

رزنامة التدريب

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار 2016

 املدة: 8 �صاعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اأّيار 2016
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تّفز برامج اللغات كافة العاملني يف وزارة املالّية على اإتقان لغة اأجنبية واحدة على االأقل، �صواًء 

�صة  املتخ�صّ الّتقارير  اللغوّية �صرورّية لالطالع على  فاملعارف  الفرن�صّية.  اأو  االإنكليزّية  اأكانت 

ادرة عن املوؤ�ص�صات الدولّية ك�صندوق الّنقد الدويل والبنك الدويل وغريها. كما اأّنها الزمة  ال�صّ

املالّية  وزارة  تويل  لذلك  العاملّية.  الّتطورات  ومتابعة  العامل  يف  امل�صتجّدات  اآخر  على  للتعّرف 

�س لها موازنة معتربة ت�صاهم يف رفع اأداء املوّظف، بحيث  هذه الربامج اهتمامًا كبريًا وتخ�صّ

يتمّكن من امل�صاركة يف املوؤمترات واالأن�صطة التدريبّية يف لبنان واخلارج. يتوىل التدريب يف هذه 

الدورات اأ�صاتذة متمّر�صون من »اأميد�صت لبنان« لدورات اللغة االإنكليزّية، ومن املعهد الفرن�صي 

يف لبنان لربامج اللغة الفرن�صّية.

المهارات اللغوّية
This course introduces participants to basic public communication skills, 
including informative and persuasive speaking. In addition, participants 
will develop abilities to analyze and evaluate oral discourse. 

Participants: Ministry of Finance.

Duration: 34 hours 
Beirut, January to March 2016

Public Speaking- Intermediate A

المهارات اللغوّية
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This course will enable participants to understand spoken and written 
general and employment-related language, and acquire fluency in 
spoken English. Also, participants will be able to meet their urgent need 
to function outside an English class.  This course will give them practice 
responding to real spoken and written language they will encounter on 
their jobs. 

Participants: Ministry of Finance.

This course combines essential training for basic grammar and writing 
skills.  The focus is on how to write clearly, correctly, and professionally. 

Participants will review English grammar as they write documents such 
as paragraphs, essays, and letters. By the end of the course they will be 
able to communicate with greater accuracy and sophistication in writing. 

Participants: Ministry of Finance.

Duration: 34 hours 
Beirut, April to June 2016

Duration: 34 hours 
Beirut, January to March 2016

Workplace: English with Conversation
High Intermediate B

Focus on Grammar
(English & Writing Grammar) - Beginner B

المهارات اللغوّية
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This course is designed to bring the real world of international business 
into the language training classroom. It is designed to cater for a wide 
range of needs which participants have, including different areas of 
interest and specialization, and different skills needs.

Participants: Ministry of Finance.

Duration: 34 hours 
Beirut, September to November 2016

Business English - High Intermediate B

المهارات اللغوّية
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Prononcer un discours professionnel en Français est un défi pour les 
agents publics libanais. Cela nécessite une bonne maîtrise de la langue 
française, une capacité de rédiger correctement un texte et d’énoncer 
oralement ses opinions et ses idées.

L’Institut des Finances Basil Fuleihan et l’Institut Français vous 
proposent une formation spécialisée qui vous permettra de valoriser 
vos compétences linguistiques orales et de perfectionner l’utilisation 
du français dans vos réunions et conférences professionnelles. 

Public cible: Les cadres supérieurs et intermédiaires du secteur public.

Ce cours vise à développer les compétences des participants afin de 
leur permettre de comprendre  des documents relatifs au budget de 
l’Etat, débattre autour du cycle des finances publiques, exploiter des 
données chiffrées, lire et comprendre des documents à caractère 
financier.  

Public cible: Les agents publics travaillant dans les différents 
départements financiers du secteur public et ayant une connaissance 
préalable de la langue française, ainsi que les professeurs d’économie 
dans les écoles publiques.

Durée: 16 heures 
Entre Janvier et Mai 2016

Durée: 20 heures 
Entre Janvier et Mai 2016

Prononcer un Discours Professionnel en Français Les Finances Publiques en Français

المهارات اللغوّية
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Le DELF s’adresse aux personnes souhaitant renforcer leurs 
connaissances et valoriser leurs compétences en langue française, et 
obtenir un diplôme mondialement reconnu. 

Le DELF est un diplôme officiel délivré par le Ministère français de 
l’Education Nationale sous l’autorité du  Centre International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP).

Public cible: Les agents publics.

Durée: 40 heures 
Entre Janvier et Mars 2016

Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)

المهارات اللغوّية


