


يطّل العام 2017 على لبنان حاماًل يف طّياته الكثري من التحدّيات االقت�صادّية واملالّية، ونحن، 

يف وزارة املالّية، ندرك كّل االإدراك اأن الطاقات الب�صرّية يف القطاع العام هي منطلق اأ�صا�صي 

للعبور نحو اال�صتقرار االقت�صادي ولتطوير االأداء املايل واإعادة بناء ثقة املواطن بالدولة. 

من هنا، �صعينا يف ال�صنوات ال�صابقة، عرب معهد با�صل فليحان املايل واالقت�صادي، اإىل تكري�س 

وت�صهيل  العلمي  البحث  تعزيز  على  وَحر�صنا  ال�صنوية،  خططنا  من  اأ�صا�صي  كجزء  التدريب 

ال�صباب  لدى  واملالّية  االقت�صادّية  الثقافة  تعزيز  على  وكذلك  املواطن  اإىل  املعلومة  و�صول 

وال�صابات يف لبنان. 

يندرج توفري الربامج التدريبّية للعاملني يف وزارة املالّية ول�صبكة املعنّيني باإدارة املال العام يف 

واإىل  االإدارة  اإىل حت�صني  الدولة كلها، بقطاعاتها املدنّية والرتبوّية والع�صكرّية، �صمن �صعينا 

ح�ّس املوّظف على ُح�صن اإدارة املال العام وعلى خدمة املواطن. 

امل�صوؤولون  يق�صده  العام  املال  اإدارة  يف  خربة  بيت  اأ�صبح  الذي  املعهد،  دور  نّثمن  اإذ  ونحن 

املالّيون، ال بّد من اأن ننّوه ب�صبكة ال�صركاء املحلّيني واالقليمّيني والدولّيني ممن يرفدون الربامج 

باأف�صل التجارب واملمار�صات الدولّية.

 علي ح�سن خليل

وزير املالّية

كلمة وزير المالّية



الزمالء والزميالت الكرام، 

ي�سّرنا اأن ن�سارككم براجمنا التدريبّية لعام 2017 وقد ا�ستقيناها من توّجهات وزارة املالّية اللبنانّية 

ومن اأبرز التحديات التي تواجه املالّية العامة يف لبنان واملنطقة. كذلك حر�سنا يف خيارنا على تلبية 

احلاجات الواردة تباعًا اإىل معهدنا اآخذين يف االعتبار اقرتاحات امل�ستفيدين من خدماتنا واآراءهم.

توّفر رزنامة 2017 للعاملني يف وزارة املالّية وللم�سوؤولني املالّيني يف القطاع العام جمموعة غنّية 

تطوير  جماالت  يف  خمتارة  برامج  اإىل  باالإ�سافة  واملالّية  االقت�سادّية  الربامج  من  ومرتابطة 

التدريبّية  الن�ساطات  وُتواَكب  واللغات.  واملعلوماتّية  التدريب  ومنهجيات  الب�سرّية  الطاقات 

�سة واأدوات تعّلمية ُمب�ّسطة ف�ساًل  ب�سل�سلة اإ�سدارات للتوعية املالّية وال�سريبّية وتقارير متخ�سّ

عن �سل�سلة لقاءات واجتماعات ومواعيد عاّمة.

ناأمل اأن تلّبي هذه الرزنامة تطّلعاتكم واأن ن�ساهم معًا يف رفع م�ستوى االأداء يف الدولة ويف خدمة املواطن. 

 ملياء املبي�ض ب�ساط 

رئي�سة املعهد

تمهيد

ّ
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تتضّمن هذه الرزنامة

الشركاء 

الحلقات واللقاءات العامة

معلومات عملّية

أهداف البرامج والفئة المستهدفة

التواريخ األولّية ولغة التدريب والمكان 
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معلومات عملّية

 إلى َمْن يتوّجه التدريب؟ 

اإىل املوظفني والعاملني يف كل املديريات والهيئات التابعة لوزارة املالّية 

اإىل الكوادر العليا يف القطاع العام

اإىل امل�سوؤولني املالّيني يف الدولة باأ�سالكها املدنّية والع�سكرّية 

اإىل امل�سوؤولني يف الهيئات الرقابّية 

اإىل روؤ�ساء واأع�ساء املجال�س البلدّية 

كيف أشارك في الدورات التدريبية؟

ُيعلن املعهد عن الدورات على موقعه االإلكرتوين وعرب الفاك�س والربيد

ُتر�سل ا�ستمارة الرت�سيح اإىل املعهد �سمن املهل املحّددة 

ُتدر�س طلبات الرت�سيح وُيبّلغ املر�ّسح بقبوله يف الدورة 

يكون ح�سور الدورة التدريبّية اإلزاميًا 

يحتفظ املعهد بحّق تعديل اأو تاأجيل مواعيد الدورات وحمتواها خالل العام 

طلبات التدريب من خارج الرزنامة
ي�ستقبل املعهد من خارج رزنامته ال�سنوّية، طلبات تدريب اإ�سافّية وفقًا حلاجات موؤ�س�ساتكم 

.training@finance.gov.lb واإداراتكم. ال ترتّددوا يف التوا�سل معنا على الربيد االلكرتوين

تابعونا على مواقع التوا�سل االجتماعي

www.institutdesfinances.gov.lb
رزنامة التدريب

IOFLebanon

IOFLebanon

Institut des Finances Basil Fuleihan
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 مواعيد العام 2017

 اجتامعات العام 2017 

 لقاءات العام 2017

 اإلدارة املالّية الحكومّية
 املالّية العامة: من األفها اىل الياء

موازنة الربامج واالداء

مدخل اىل ال�سراء العام

عقود اال�سغال و�سيانتها 

كيف ميكن للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة اأن ت�سارك يف ال�سفقات العامة؟ 

اأدوات املحا�سبة العمومّية وتقنّياتها

اأبرز امل�ستجدات يف معايري املحا�سبة الدولّية 

تعزيز النزاهة من خالل الرقابة والتدقيق الداخلي 

منهجيات التدقيق ال�سريبي

تاأثري التكنولوجيا احلديثة على االلتزام ال�سريبي

النظام ال�سريبي يف لبنان للم�سارف التجارّية

م�سروع دعم قدرات البلديات يف املوا�سيع االإدارّية واملالّية 

 تطوير القدرات يف الشؤون العقاريّة واملساحة
توحيد التطبيق بني اأمانات ال�سجل العقاري

ا�ستخدام النظم اجلغرافّية يف عمل امل�ساحة

دور الكّتاب العدل يف املعامالت العقارّية

املرا�سالت االدارّية

املهارات االدارّية 

 تعزيز الكفايات يف االقتصاد واملال
اآليات متكني املراأة وتعزيز دورها التنموي

مهارات بناء وحتليل امل�سوحات امليدانّية

اآليات تطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة

االقت�ساد واخلطاب االعالمي

لعبة اجلزيرة: حماكاة لبناء وا�ستخدام املفاهيم االقت�سادّية
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5 رزنامة التدريب

 ثقافة التدريب
هند�سة الربامج التدريبّية 

التعلم النا�سط عرب ا�ستخدام التكنولوجيا  

االطار املرجعي للكفايات

 األنظمة املعلوماتّية املكتبّية
Microsoft Intermediate Word 2010

Microsoft Word for Professionals 2010
Microsoft Intermediate Excel  2010

Microsoft Excel for Professionals 2010
Microsoft Outlook 2010

 املهارات اللغويّة

 برامج اللغة االنكليزيّة
Focus on Grammar - Elementary 3A & 3B

English for Beginners 2B
Business English – Intermediate 4A

 برامج اللغة الفرنسّية 
Le Français des Finances 

Rédiger et Prononcer un Discours Professionnel 

 إصدارات املعهد 

 املكتبة املالّية
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اجتماعات العام 2017 

اآذار 2017 يوم المرأة العالمي 

اإلمالء المالّية باللغة الفرنسّية
اآذار 2017   La dictée des finances

 معارض الكتب
 املهرجان اللبناين للكتاب

اآذار  2017 انطليا�س  من تنظيم احلركة الثقافية 

 معر�س الكتاب الفرن�سي 

ت�سرين االأول/الثاين 2017 بريوت  من تنظيم املعهد الفرن�سي  

 معر�س بريوت العربي الدويل للكتاب

ت�سرين الثاين/كانون االأول 2017 بريوت  من تنظيم النادي الثقايف العربي 

مواعيد العام 2017

اجتماع شبكة خبراء الشراء 
العام التابعة لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا
)OECD-MENA(

بريوت، اأيار 2017

ي�سّم هذا االجتماع كبار املوظفني احلكومّيني 

االأع�ساء يف �سبكة خرباء ال�سراء العام 

التابعة ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية 

 يف ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا

)OECD-MENA( بغية مناق�سة اأبرز 

التطورات يف جمال حتديث اأنظمة ال�سراء 

العام وتبادل اخلربات فيما بينهم. 

الجمعّية العمومّية لمعاهد 
ومراكز التدريب الحكومّية 

ُعمان، متوز 2017

تهدف اجلمعّية العمومّية اإىل دعوة كافة 

ممثلي املعاهد ومراكز التدريب احلكومّية 

يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا 

املن�سوية �سمن �سبكة »غيفت - مينا« 

اإىل مناق�سة اأنظمة ال�سبكة وخطة عملها 

اال�سرتاتيجّية على املدى املتو�سط.
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لقاءات العام 2017 

اللقاءات االقتصادّية والمالّية 
بريوت، اآذار - كانون االأول 2017

�سة ل�سانعي ال�سيا�سات وكبار امل�سوؤولني يف القطاعني العام واخلا�س  هي م�ساحة خُم�سّ

للتبادل يف موا�سيع ال�ساعة يف املجاالت االقت�سادّية واملالّية وال�ستخال�س تو�سيات حمّددة من 

�ساأنها اأن ت�ساهم يف تطوير الدولة ويف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

 لقاءات المسؤولين المالّيين في القطاع العام  
بريوت، ني�سان - حزيران - اأيلول  2017 

هي لقاءات موّجهة اإىل خمتلف امل�سوؤولني املالّيني يف االإدارات العامة ويف املوؤ�س�سات العامة 

لت�سجيعهم على عر�س جتاربهم اجليدة وعلى تبادل اخلربات فيما بينهم يف موا�سيع املوازنة 

وال�سفقات العامة واحل�سابات والرقابة ومكافحة الف�ساد وغريها.

لقاءات الشباب الجامعي
بريوت، �سباط- اآذار- ني�سان-اأيار- ت�سرين االأول- ت�سرين الثاين 2017 

يفتح املعهد اأبوابه اأمام الطاّلب اجلامعيني لتعريفهم على عمل وزارة املالّية ولتحفيزهم على 

االهتمام بال�ساأن املايل العام. 

لقاء مع الصحافة االقتصادّية
ت�سرين االأول - ت�سرين الثاين 2017

ينّظم املعهد �سنويًا لقاءات مع ال�سحافة االقت�سادّية للتعريف باإ�سداراته اجلديدة ومناق�سة 

حماورها ودور االإعالم يف امل�ساهمة يف ن�سر املعلومات ذات ال�سلة.
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�سة يف اإدارة املالّية العامة لكل م�سوؤول ومهتّم من العاملني  يوّفر املعهد منذ �سنوات برامج متخ�سّ

اإدارات الدولة والبلديات والهيئات الرقابّية والع�سكرّية. وترتجم  يف وزارة املالّية ويف خمتلف 

هذه الربامج حر�س وزارة املالّية على تاأمني املعارف واملهارات للم�سوؤولني املالّيني وللتاأكيد على 

اأهمية ُح�سن اإدارة املال العام كمدماك اأ�سا�سي يف بناء الدولة ويف حت�سني العالقة مع املواطن.

اإلدارة المالّية 
الحكومّية
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ي�سرح هذا الربنامج كافة مراحل دورة املالّية العامة، بدءًا باالإطار املاكرو اقت�سادي واإعداد 

التوقعات  لتح�سري  املعتمدة  والفر�سيات  االقت�سادّية  التطورات  اأبرز  ويو�سح  العامة  املوازنة 

ل املفاهيم االأ�سا�سّية املتعلقة بتنفيذ املوازنة و�سواًل اىل تو�سيح مبادئ  املتو�سطة االأجل. ثم يف�سّ

الرقابة على اإنفاق املال العام ومفاهيم التدقيق واملراجعة وتعريف احل�سابات اخلتامّية.

امل�ساركون: روؤ�ساء امل�سالح يف الوحدات االإدارّية وروؤ�ساء فروع املوازنة يف القوى الع�سكرّية.

المالّية العامة: من ألفها الى الياء

رزنامة التدريب

اإلدارة المالّية الحكومّية

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ني�سان واأيلول 2017
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والتقنيات  وعنا�سرها  واالأداء  الربامج  ملوازنة  العام  املفهوم  �سرح  اىل  الور�سة  هذه  تهدف 

ال�سوابط  من  بعدٍد  ربطها  خالل  من  وذلك  عليها،  والرقابة  وتنفيذها  اإعدادها  يف  املعتمدة 

رات القيا�س. وتناق�س الور�سة اآلية االنتقال اىل موازنة الربامج واالأداء  واملعايري العلمّية وموؤ�سِّ

والتجارب الناجحة يف هذا املجال.

امل�ساركون: امل�سوؤولون املالّيون يف القطاع العام ويف وزارة املالّية.

موازنة البرامج واالداء

 املدة: 10 �ساعات

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�سرين االأول  2017
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ل  وتف�سّ تواجهه.  التي  والتحّديات  ومفاهيمه  العام  ال�سراء  امل�ساركني مببادئ  الربنامج  ُيعّرف 

احللقات خمتلف مراحل عملية ال�سراء العام ومتطلبات كل مرحلة مرورًا باإعداد دفاتر ال�سروط 

وتنفيذ العمليات املطلوبة. يندرج هذا الربنامج �سمن ن�ساطات �سبكة خرباء ال�سراء العام يف 

منطقة ال�سرق االو�سط و�سمال اأفريقيا.

امل�ساركون: املعنّيون بعملية ال�سراء يف القطاع العام.

مدخل الى الشراء العام

رزنامة التدريب

 املدة: 35 �ساعة

 اللغة: العربّية، االنكليزّية

بريوت، اأيار  2017

اإلدارة المالّية الحكومّية



12

احلاجات  بتحديد  بدءًا  وتنفيذها،  االأ�سغال  عقود  باإعداد  املرتبطة  املراحل  الربنامج  يتناول 

وغ دفاتر ال�سروط و�سواًل اىل التعاقد ومتابعة تنفيذ العقد وتقييم اأداء املتعاقدين ف�ساًل عن  و�سَ

طرق واأ�ساليب التفاو�س واإدارة النزاعات مبهنّية وفاعلّية. يندرج هذا الربنامج �سمن ن�ساطات 

�سبكة خرباء ال�سراء العام يف منطقة ال�سرق االو�سط و�سمال اأفريقيا.

امل�ساركون: املعنّيون بعملية ال�سراء يف القطاع العام.

عقود االشغال وصيانتها

 املدة: 35 �ساعة

 اللغة: العربّية، االنكليزّية

بريوت، اأيار 2017
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والنمو  لالبتكار  فر�س  وايجاد  االقت�سادّية  التناف�سّية  تعزيز  اإطار  الربنامج �سمن  يندرج هذا 

وتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلا�س. يتوّجه الربنامج اإىل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

لي�سّجعها على امل�ساركة يف املناق�سات التي تعلن عنها االإدارات واملوؤ�س�سات العامة.

امل�ساركون: امل�سوؤولون عن تطوير االأعمال يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.

كيف يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن 
تشارك في الصفقات العامة؟

رزنامة التدريب

 املدة: 5 �ساعات

 اللغة: العربّية

بريوت، �سباط 2017

اإلدارة المالّية الحكومّية



14

يعر�س هذا الربنامج للمبادئ املحا�سبّية واأدواتها والتقنّيات امل�ستخدمة، مبا يف ذلك اجلوانب 

ل اجلل�سات  اخلا�سة باملحا�سبة النقدّية وحما�سبة اال�ستحقاق ومعايري املحا�سبة الدولّية. وتف�سّ

كّل مبادئ وقواعد املحا�سبة والتنظيم املحا�سبي والبيانات املالّية مع االإ�ساءة على اأبرز التجارب 

التحديثّية يف هذا املجال.

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

أدوات المحاسبة العمومّية وتقنّياتها

 املدة: 20 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، متوز  2017
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يلقي هذا الربنامج ال�سوء على اأبرز امل�ستجدات يف معايري املحا�سبة الدولّية والتي من �ساأنها  اأن 

توؤثر ب�سكل اأو باآخر على ح�سابات ال�سركات وعلى بياناتها املالّية. كما ي�ساعد امل�ساركني على فهم 

كيفية تطبيق املعاجلة املحا�سبّية لهذه املعايري يف لبنان. 

امل�ساركون: املراقبون الرئي�سّيون واملراقبون يف االإدارة ال�سريبّية.

أبرز المستجدات في معايير المحاسبة الدولّية

رزنامة التدريب

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار 2017

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

املمار�سات  اأحدث  على  الربنامج  وي�سيء  خماطرها.  ور�سد  قيودها  حتديد  على  وقدراتهم 

ومكافحة  الداخلي  والتدقيق  املالّية  الرقابة  جمال  يف  الدولّية  واملعايري  العاملّية  والتوجهات 

الر�سوة والف�ساد. 

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

تعزيز النزاهة من خالل الرقابة والتدقيق الداخلي

 املدة: 10 �ساعات

 اللغة: العربّية

بريوت، ني�سان  2017
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وي�سرح  ال�سريبي  التدقيق  ا�سرتاتيجية  حول  وا�سحة  ب�سورة  امل�ساركني  الربنامج  هذا  يزّود 

منهجية تدقيق ملفات �سريبة الدخل وال�سريبة على القيمة امل�سافة وكيفية قراءة احل�سابات 

والبيانات املالّية املتوافرة و�سواًل اإىل اإعداد التقارير واإحالتها �سمن االأ�سول االإدارّية.

امل�ساركون: املراقبون الرئي�سّيون واملراقبون يف االإدارة ال�سريبّية.

منهجيات التدقيق الضريبي

رزنامة التدريب

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2017

اإلدارة المالّية الحكومّية
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تعر�س هذه الور�سة باالأرقام الأبرز التحّوالت التكنولوجّية ومدى تاأثريها على االلتزام ال�سريبي 

واملالّية  القانونّية  املعطيات  باأبرز  الور�سة  وتعّرف  للدولة.  املالّية  امل�سالح  حماية  يف  ودورها 

والتكنولوجّية والتي يتوّجب على االإدارة ال�سريبّية التنّبه لها يف هذا ال�سياق.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف االإدارة ال�سريبّية.

تأثير التكنولوجيا الحديثة على االلتزام الضريبي

 املدة: 5 �ساعات

 اللغة: العربّية، االنكليزّية

بريوت، �سباط 2017
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يعر�س هذا الربنامج خل�سائ�س النظام ال�سريبي يف لبنان واأبرز التعديالت التي ن�ّس عليها 

ل املفاهيم االأ�سا�سّية املتعلقة بح�سن تطبيق قوانني �سريبة  قانون االجراءات ال�سريبّية،  ثم يف�سّ

الدخل ور�سم الطابع املايل ال�سيما النقاط التي تطال عمل امل�سارف.

امل�ساركون: امل�سوؤولون يف مديريات ال�سوؤون القانونّية واالدارّية واملحا�سبة يف امل�سارف التجارّية.

النظام الضريبي في لبنان للمصارف التجارّية

رزنامة التدريب

 املدة: 30 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2017

اإلدارة المالّية الحكومّية
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البلدّية  املجال�س  واأع�ساء  الروؤ�ساء  ونواب  البلديات  روؤ�ساء  قدرات  تعزيز  اإىل  امل�سروع  يهدف 

املنتخبة للمرة االأوىل يف عدد من البلديات االأكرث عر�سة النعكا�سات اأزمة النازحني، وذلك وفقًا 

لالأولويات التي حددتها الدرا�سات امليدانّية لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

مشروع دعم قدرات البلديات
في المواضيع اإلدارّية والمالّية 

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

املحافظات، من كانون االول 2016 اإىل اآذار 2017
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يت�سّمن امل�سروع ثالثة مكّونات:

اأواًل: �سل�سلة ور�س عمل تتناول املوا�سيع االإدارّية واملالّية وتتطرق اإىل االأبعاد االقت�سادّية والتنموّية 

للعمل البلدي. تعتمد احللقات منهجّية ت�ساركّية باإدارة جمموعة من الق�ساة االدارّيني واملالّيني 

وللتداول يف  الواحدة  املنطقة  العاملة يف نطاق  البلديات  للتوا�سل بني  واخلرباء، وهي منا�سبة 

التجارب الناجحة.

واملعلومات  واملراجع  التدريبّية  املواد  توّفر  رقمّية  وتطبيقات  الكرتونّية  معرفّية  م�ساحة  ثانيًا: 

بطريقة �سهلة و�سل�سة.

ثالثًا: تقرير حتليلي يعر�س اأهم التحديات التي يواجهها املنتخبون اجلدد يف مقاربتهم للعمل 

الهادفة  العامة  ال�سيا�سات  توجيه  ي�ساهم يف  املتو�سط مبا  املدى  ويظّهر احلاجات على  البلدي 

لتعزيز االدارة املحلّية وحتقيق ال�سفافية وحت�سني نوعية اخلدمات.

امل�ساركون: روؤ�ساء البلديات ونواب الروؤ�ساء واأع�ساء املجال�س البلدّية.

رزنامة التدريب

اإلدارة المالّية الحكومّية
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وزارة  تقّدمها  التي  واالإدارّية واخلدماتّية  املالّية  املعامالت  اأهّم  ِمن  العقارّية  املعامالت  ُتعَترَب 

العمل  لتطوير  جهودها  يف  العقارّية  لل�سوؤون  العامة  املديرية  املعهد  وُي�ساند  للمواطنني،  املالّية 

واإعداد املوظفني وتدريبهم عرب توفري جمموعة متكاملة من الربامج التي تهدف ب�سكل اأ�سا�سي 

اإىل توحيد االجراءات وحت�سني االأداء الوظيفي.

تطوير القدرات 
في الشؤون 

العقارّية 
والمساحة
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التي  والتعاميم  واملمار�سات  امل�ستجّدات  اأبرز  للتداول يف  الدورّية م�ساحة  اللقاءات  ت�سّكل هذه 

ترعى عمل ال�سوؤون العقارّية وتهدف اإىل مناق�سة اأوجه االختالف يف التطبيق و�سواًل اإىل التوافق 

على احللول الُف�سلى بني اأمناء ال�سجل ووفقًا لالأ�سول القانونّية املرعية االجراء.  

امل�ساركون: اأمناء ال�سجل يف املديرية العامة لل�سوؤون العقارّية.

توحيد التطبيق بين أمانات السجل العقاري

رزنامة التدريب

تطوير القدرات في الشؤون العقارّية والمساحة

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، كانون الثاين - اآذار 2017
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يّعزز هذا الربنامج قدرات امل�ّساحني جلهة التمّر�س يف ا�ستخدام الـّنظم اجلغرافّية ال�سيما يف 

برنامج I(Geographic Information System) GISويعّرفهم على طريقة عمله وكيفية جمع 

املعلومات. كما يتيح لهم االطالع على اآالت امل�ساحة وكيفية ا�ستعمالها يف حتديد نقاط التثليث 

ونقاط الر�سد. ي�ستكمل هذا الربنامج التعاون ال�سابق مع اجلي�س اللبناين. 

امل�ساركون: امل�ّساحون يف املديرية العامة لل�سوؤون العقارّية.

استخدام النظم الجغرافّية في عمل المساحة

 املدة: 25 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ني�سان 2017
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العدل يف  الكّتاب  يواجهها  التي  العقارّية  ال�سوؤون  التداول يف خمتلف  اإىل  الور�سة  هذه  تهدف 

بالتعاون مع جمل�س  اللبنانّية  املناطق  العمل يف خمتلف  ور�س  تنعقد  اليومي.  لبنان يف عملهم 

املتوقع  ومن  الق�ساء  معهد  ومع  العقارّية  لل�سوؤون  العامة  املديرية  ومع  لبنان  العدل يف  الكّتاب 

اأن ت�ساهم يف توفري م�ساحة نقا�س وحوار لتو�سيح االجراءات ولتوحيدها حيثما تدعو احلاجة.

امل�ساركون: الكّتاب العدل يف لبنان.

دور الكّتاب العدل في المعامالت العقارّية

 املدة: 50 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيار 2017

رزنامة التدريب

تطوير القدرات في الشؤون العقارّية والمساحة
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من  العمل،  جماالت  خمتلف  يف  االإدارّية  املرا�سالت  �سوغ  يف  املوظفني  الربنامج  هذا  ي�ساند 

خالل تعريفهم باأنواع الن�سو�س واملرا�سالت االإدارّية )مثل القانون، املر�سوم، القرار، الكتاب، 

املرا�سالت  اأ�سول  مهارات  تنمية  على  ي�ساعد  كذلك  واأهميتها.  دورها  و�سرح  املذكرة...(، 

االإدارّية داخل االإدارة وخارجها، مع الرتكيز على اأهمية ا�ستخدام اللغة وال�سيغة االإداريتني. 

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف املديرية العامة لل�سوؤون العقارّية.

المراسالت اإلدارّية

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران 2017
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اأبرز  مناق�سة  خالل  من  والو�سطى  العليا  الكوادر  لدى  االإدارّية  املهارات  الربنامج  هذا  ُيعّزز 

مهارات  احللقات  وتنّمي  عملهم.  يف  تواجههم  اأن  ميكن  التي  والقيادّية  االإدارّية  التحديات 

مهني  باأ�سلوب  التوا�سل  وعلى  الت�ساركّية  القيادة  على  وت�سّجع  والتوجيه  والتنظيم  التخطيط 

وفاعل.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف املديرية العامة لل�سوؤون العقارّية.

المهارات االدارّية 

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�سرين االأول 2017

رزنامة التدريب

تطوير القدرات في الشؤون العقارّية والمساحة
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ُتعترب الثقافة االقت�سادّية واملالّية مدخاًل اإىل تعزيز القدرات يف اإدارة املال، �سواًء اأكان خا�سًا 

االجتماعي  االأمان  لتحقيق  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  اكت�سابها  ي�سّكل  حياتّية  مهارة  وهي  عامًا،  اأم 

واال�ستقرار االقت�سادي والتنمية امل�ستدامة. من هنا، يتعاون املعهد مع عدد من ال�سركاء لتنمية 

القدرات التحليلّية للعاملني يف القطاع العام ويف املوؤ�س�سات الدولّية واالأكادميّية بغية فهم وحتليل 

خمتلف االأوجه االقت�سادّية والتاأثري ايجابًا على دفع عجلة التنمية.

تعزيز الكفايات 
في االقتصاد 

والمال 
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التنمية  منظور  من  امل�سرتكة  وامل�سوؤوليات  واالأدوار  االجتماعي  النوع  ق�سايا  الربنامج  يطرح 

بالنوع  املتعّلقة  االإح�سائّية  البيانات  ل  ويف�سّ واالجتماعّية.  االقت�سادّية  واالأبعاد  الب�سرية 

االجتماعي وامل�سّنفة بح�سب نوع اجلن�س والقطاعات التنموّية امل�ستفيدة منها وخ�سو�سًا يف ما 

يتعّلق باأ�سواق العمل. 

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية واالإدارات واملوؤ�س�سات العامة.

آليات تمكين المرأة وتعزيز دورها التنموي

رزنامة التدريب

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال 

 املدة: 25 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اآذار 2017
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ُيعّرف هذا الربنامج مبفهوم امل�سوحات امليدانّية واأنواعها واأهدافها وُيعّزز مهارات امل�ساركني 

يتطّرق  كما  بها.  املّت�سلة  واملعلومات  واملوؤ�سرات  اال�ستبيانات  واإعداد  واإدارتها  تنفيذها  جلهة 

اإىل طرق اأخذ العّينات وجمع البيانات وحتليلها وتوظيف النتائج يف عملية التخطيط والتنمية. 

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارات واملوؤ�س�سات العامة. 

مهارات بناء وتحليل الُمسوحات الميدانّية

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيلول 2017
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التقييم  ومعايري  واالإجراءات  املعرفة  اقت�سادّيات  موؤ�سرات  حتليل  كيفية  الربنامج  هذا  يطرح 

املتعلقة بها ف�ساًل عن النماذج العملية لقيا�س م�ستوى املعرفة يف املوؤ�س�سة. ويعر�س الأهّم التجارب 

الدولّية الناجحة واإمكان اال�ستفادة منها ويخُل�س اإىل مناق�سة روؤية امل�ساركني حول ال�سبل املتاحة 

لتطوير املوؤ�س�سات من منظور اقت�ساد املعرفة.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارات واملوؤ�س�سات العامة. 

آليات تطوير المؤسسات من منظور اقتصاد 
المعرفة

رزنامة التدريب

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ت�سرين الثاين 2017

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال 
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ي�ساهم هذا الربنامج يف تعزيز القدرات الوطنّية االإعالمّية يف جمال االقت�ساد من خالل ن�سر 

الوعي االقت�سادي لدى االإعالمّيني يف ما يتعّلق بالق�سايا االقت�سادّية وبخطة التنمية. ويتطّرق 

العام  لل�سالح  توظيفها  كيفية  واإىل  االقت�سادّية  واملعلومات  البيانات  م�سادر  اإىل  الربنامج 

وللخطاب االعالمي، اإ�سافة اإىل فهم وحتليل املوؤ�سرات االقت�سادّية وقراءة م�سادر املوازنة.  

امل�ساركون: ال�سحافيون واالإعالميون يف االأق�سام االقت�سادية. 

االقتصاد والخطاب االعالمي

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيار 2017
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العملّية  التطبيقات  بالتمّر�س يف  للم�ساركني  ت�سمح  نوعها  اللعبة فر�سة جديدة من  ت�سّكل هذه 

للمفاهيم االقت�سادّية من خالل اختبار خمتلف مراحل التطّور االقت�سادي انطالقًا من املفاهيم 

والنقدّية  املالّية  بال�سيا�سات  مرورًا  الكّلي  واالقت�ساد  اجلزئي  باالقت�ساد  املتعلقة  االأ�سا�سّية 

ومفاهيم اال�ستهالك و�سواًل اىل االنتاج. كما ت�ساعدهم هذه اللعبة على ا�ستخدام اأدوات وبيانات 

حتليلّية  للموؤ�سرات االقت�سادّية بطريقة مب�ّسطة ودينامّية حتاكي الواقع املعا�س مما يحّثهم على 

التفكري باأ�سلوب ا�سرتاتيجي وتنفيذي يف اآن وعلى التحاور والتحليل �سمن فرق العمل.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية ويف االإدارات واملوؤ�س�سات العامة.

لعبة الجزيرة: محاكاة لبناء واستخدام المفاهيم 
االقتصادّية

رزنامة التدريب

 املدة: 15 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، حزيران  2017

تعزيز الكفايات في االقتصاد والمال 
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احلديثة  املفاهيم  تعزيز  ويف  العام  القطاع  يف  امل�ستمّر  التعّلم  ثقافة  ن�سر  يف  املعهد  ي�ساهم 

برامج  هند�سة  �سة يف  املتخ�سّ الربامج  وُتعترب جمموعة  والكفايات.  الوظائف  باإدارة  املتعّلقة 

التدريب ويف االإدارة اال�ستباقّية للكفايات فر�سة مهّمة لتبادل اخلربات بني االإدارات واملوؤ�س�سات 

امل�ستفيدة من اخلدمات التدريبّية وبني مراكز ومعاهد التدريب واخلرباء يف هذا املجال. كما 

ُت�سّكل هذه الربامج حمطة مهمة لالطالع على اأبرز التجارب الدولّية يف جمال التعّلم الرقمي.

ثقافة التدريب
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يرّكز هذا الربنامج على هند�سة الربامج التدريبّية وعلى كيفية اإعداد املناهج واملواد املالئمة 

التقنّيات  اختيار  كيفية  اإىل  بالتف�سيل  اجلل�سات  وتتطّرق  الرا�سدين.  تعّلم  خل�سائ�س  وفقًا 

اإعداد  اإىل  و�سواًل  التدريب  ومو�سوع  املتدّربني  للحاجات وخل�سائ�س  وفقًا  الُف�سلى  التدريبّية 

خمطط تدريب تف�سيلي وو�سع املوؤ�سرات وتقييم نتائج التدريب.

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

هندسة البرامج التدريبّية 

رزنامة التدريب

ثقافة التدريب

 املدة: 20 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيلول 2017
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ُتعّزز هذه احللقة مهارات املدّربني يف موا�سيع التعّلم النا�سط و�سروطه، وتتطّرق اإىل تقنيات 

ت�ساركّية حديثة ال�سيما منها التعّلم الرقمي. وتعتمد احللقة على تبادل التجارب بني املدّربني 

واخلرباء و�سواًل اإىل ا�ستخال�س كيفية تطبيقها يف الربامج احلالّية اأو املقبلة.

امل�ساركون: املدّربون الذين يتعاون معهم املعهد.

التعّلم الناشط عبر استخدام التكنولوجيا  

 املدة: 20 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، اآب 2017
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االطار المرجعي للكفايات 

رزنامة التدريب

اإطار  اإعداد  الدولّية يف جمال  التجارب  اأف�سل  امل�ساركني على  اإطالع  اإىل  الور�سة  تهدف هذه 

للكفايات للكوادر العليا يف الدولة. ت�سرح الور�سة مفهوم الكفايات االإدارّية واملالّية وكيفية ربطها 

بواقع االإدارة يف لبنان، وترّكز على كيفية االنطالق من هذه الكفايات الإعداد اخلطط التدريبّية 

املالئمة وربطها مبوؤ�سرات تقييم االأداء.

امل�ساركون: الكوادر العليا يف القطاع العام وامل�سوؤولون عن و�سع اخلطط التدريبّية.

 املدة: 10 �ساعات

 اللغة: العربّية، الفرن�سّية

بريوت، �سباط 2017

ثقافة التدريب
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تتوّجه برامج املعلوماتّية املكتبّية اإىل كافة العاملني يف وزارة املالّية بغية تنمية قدراتهم وتعريفهم 

اإف�ساحًا يف  اأوقات متنّوعة وذلك  املعهد ويف  الدورات يف مقّر  تنعقد  ا�ستعمااًل.  الربامج  باأكرث 

املجال اأمام حتقيق اال�ستفادة الق�سوى منها. 

األنظمة 
المعلوماتّية 

المكتبّية
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�سرح  خالل  من   Word برنامج  ا�ستخدام  يف  امل�ساركني  مهارات  تطوير  اىل  الور�سة  تهدف 

تف�سيلي معّمق لكّل اأوامره واالإجابة عن ت�ساوؤالتهم العملّية التي متّكنهم من تقدمي عملهم ب�سكل 

حمرتف.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية.

طباعة النصوص - مستوى متوسط
Microsoft Intermediate Word 2010 

رزنامة التدريب

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية

 املدة: 12 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، ني�سان  2017
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يتمّر�س امل�ساركون يف هذه الدورة يف كل االأوامر التي يوّفرها برنامج Word من خالل �سرح 

تف�سيلي ومتارين معّمقة متّكنهم من اإعداد التقارير االأكرث تعقيدًا بجودة واحرتاف عاليني.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية.

طباعة النصوص - مستوى متقدم
Microsoft Word for Professionals 2010 

 املدة: 8 �ساعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيار 2017
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تطّور الدورة مهارات املتّدربني يف ا�ستعمال برنامج Excel من خالل �سرح تف�سيلي للتقنّيات 

املتعّلقة با�ستعمال اجلداول وحتويلها بيانات ور�سومًا.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية.

المجدوالت - مستوى متوسط
 Microsoft Intermediate Excel 2010

رزنامة التدريب

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية

 املدة: 12 �ساعة

 اللغة: العربّية

بريوت، متوز 2017
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اجلداول  واإعداد  املعلومات  قواعد  بناء  على  امل�ساركني  م�ساعدة  اإىل  الربنامج  هذا  يهدف 

.Excel واملعادالت واالإح�ساءات املتقّدمة من خالل برنامج

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية.

المجدوالت - مستوى متقدم 
Microsoft Excel for Professionals 2010

 املدة: 8 �ساعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اآب 2017
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عملهم  تنظيم  وكيفية   Outlook برنامج  ا�ستخدام  اإتقان  على  امل�ساركني  الدورة  هذه  ت�ساعد 

اليومي ومرا�سالتهم وعناوينهم وتنظيم الرزنامة املهنّية.

امل�ساركون: املوظفون والعاملون يف وزارة املالّية.

Microsoft Outlook  2010 

رزنامة التدريب

األنظمة المعلوماتّية المكتبّية

 املدة: 4 �ساعات

 اللغة: العربّية

بريوت، اأيلول 2017
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حتّفز برامج اللغات جميع العاملني يف وزارة املالّية على اإتقان لغة اأجنبّية واحدة على االأقل، �سواًء 

�سة  املتخ�سّ التقارير  اللغوّية �سرورّية لالطالع على  فاملعارف  الفرن�سّية.  اأو  االإنكليزّية  اأكانت 

ال�سادرة عن املوؤ�س�سات الدولّية والتعّرف على اآخر امل�ستجّدات يف العامل.

المهارات اللغوّية
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The Focus on Grammar courses are offered for advanced participants who 
need not only to understand but practice English grammar confidently 
and appropriately. Participants will receive a clear visual presentation of 
grammar, concise grammar explanations, fully contextualized grammar 
presentation with realistic practice in the four skills of reading, writing, 
listening and speaking.

Participants: Ministry of Finance.

Duration: 68 hours 

Beirut, January to April 2017

Focus on Grammar - Elementary 3A & 3B

المهارات اللغوّية

 برامج اللغة االنكليزّية
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Participants will gain a basic understanding of familiar structures of the 
English language such as verbs for likes/dislikes, quantifiers, modals have 
to/had to, past continuous, because, for and infinitives of purpose, articles, 
present perfect tense, modals for requests and offers, used to/didn’t use 
to, could and be good at for past ability, and present factual conditional. 

Participants: Ministry of Finance.

Duration: 40 hours 

Beirut, May to July 2017

English for Beginners 2B
 برامج اللغة االنكليزّية



47 رزنامة التدريب

This course will offer a realistic, informative and accessible approach to 
key business concepts, supported by a carefully designed syllabus. The 
participant will acquire business language skills, new business vocabulary 
while at the same time bridging the gap between knowing grammatical 
structures and using them.

Participants: Ministry of Finance.

Duration: 36 hours 

Beirut, September to November 2017

المهارات اللغوّية

Business English – Intermediate 4A
 برامج اللغة االنكليزّية
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Cette formation linguistique spécialisée permettra aux participants de 
consolider leur vocabulaire financier et leur fournira les outils linguistiques 
d’expression et d’interaction dans un contexte professionnel francophone 
relatif aux finances publiques. Elle leur permettra aussi de rédiger leur 
propre présentation de façon claire et détaillée. 

Public cible: Les agents du Ministère des Finances et les responsables 
financiers dans le secteur public.

Durée: 20 heures 

Juin 2017

Le Français des Finances 
  برامج اللغة الفرنسّية



49 رزنامة التدريب

Ce cours permettra aux participants de perfectionner l’utilisation du 
français dans le cadre professionnel et d’améliorer la fluidité de leur 
expression. Il leur permettra aussi d’exploiter et d’analyser les différents 
types et structures de discours tout en les aidant à rédiger et à présenter 
leur propre discours selon les dix règles d’or. 

Public cible: Les cadres du secteur public.

Durée: 16 heures 

Juillet 2017

المهارات اللغوّية

Rédiger et Prononcer un Discours Professionnel 
  برامج اللغة الفرنسّية
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مواطن  واأدلة  تدريب  واأدلة  �س  متخ�سّ علمي  اإ�سدار  بني  بتنّوعها  املعهد  اإ�سدارات  تتمّيز 

املب�ّسطة  واللغة  املرّكز  املبا�سر،  املنهج  تعتمد  تعريفّية.  ومن�سورات  وتثقيفّية  تعليمّية  واأدوات 

فت�سّهل على القارئ اال�ستفادة من م�سمونها.

 أدلة التدريب والمراجع التقنّية

�سة  لة عن موا�سيع متخ�سّ تهدف اإىل ا�ستكمال حلقات التدريب فتعر�س ل�سروحات مف�سّ

 وتت�سّمن معلومات ومتارين تطبيقّية.

 دليل اإر�سادي ملوؤ�س�سات املجتمع املدين لفهم اأحكام املوازنة العامة )الطبعة الثالثة 2016(

 دليل ال�سفقات العامة وم�سودة دفاتر ال�سروط النموذجّية )2013(

 تقرير ور�سة العمل حول تفعيل الرقابة املالّية الربملانّية )عربي وانكليزي، 2012(

 دليل خا�س حول تقدمي الدعم وامل�سورة التقنّية اإىل اللجان الربملانّية اللبنانّية )2012(

 اخل�سوع والتكليف بني ا�سرتاكات ال�سمان االجتماعي و�سريبة الدخل على الرواتب واالأجور )2012(

 دليل اإعداد م�سروع املوازنة وقطع احل�ساب يف املوؤ�س�سات العامة )2011(

 دليلك اإىل تنظيم الوثائق وحفظها يف االإدارة العامة )الطبعة الثالثة 2011(

 الن�سو�س واملرا�سالت االإدارّية يف االإدارة العامة )الطبعة الثالثة 2011(

 دليل الت�سنيف املوّحد لالأن�سطة االقت�سادّية يف وزارة املالّية )2009(

 الدليل العام حول التوجهات احلديثة يف اإدارة املالّية العامة واملمار�سات النموذجّية

 )عربي وانكليزي، 2009(

 دليلك اإىل املعامالت العقارّية )2007(

 النظام الفني لربامج التدريب امل�ستمر )2007(

 مدخلك اإىل الوظيفة املالّية )2007(

 خدمة الهاتف: مهارة واحرتاف )2007(

 دليل امل�ستخدم اإىل معاجلة املواد الكيماوّية اخلطرة )2007(

إصدارات المعهد
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إصدارات المعهد

 أدلة المواطن ضمن سلسلة التوعية المالّية والضريبّية

تعّزز �ضل�ضلة التوعية امل�لّية وال�ضريبّية الثق�فة ال�ضريبّية وت�ضّهل عملية ت�ضريح وت�أدية ال�ضريبة 

للمواطن، كم� ت�ض�هم يف زي�دة ال�ضف�فية يف املع�مالت والإجراءات التي تطلبه� عملية ت�ضديد 

 ال�ضريبة مب� يجّنب املواطن هدر الوقت ودفع الغرام�ت.

 دليل املوؤ�ض�ض�ت ال�ضغرية واملتو�ضطة اىل امل�ض�ركة يف ال�ضفق�ت الع�مة )2016(

 دليلك اىل �ضريبة الدخل على الرواتب والأجور )2015(

 م� يجب اأن يعرفه املواطن عن ر�ضم الط�بع امل�يل )الطبعة الث�لثة 2011(

 ان�ضم اىل فريق عمل وزارة امل�لّية )الطبعة الث�نية 2010(

 حقك يف العرتا�ض )2010(

 دليل املواطن اإىل اأ�ضول واإجراءات اإجن�ز مع�مالت ر�ضم النتق�ل )الطبعة الث�لثة 2010( 

 دليلك لت�ضجيل مب��ضرة عمل يف وزارة امل�لّية )2010(

 دليل املوظف اإىل حقوقه وواجب�ته بعد انته�ء خدمته )الطبعة الث�نية 2010(

 دليل املواطن اإىل �ضريبة الأمالك املبنّية )الطبعة الث�نية 2007(

دليل �ضريبة الدخل لأ�ضح�ب املهن احلرة )عربي وانكليزي، الطبعة الث�نية 2005(

األدوات التعليمّية الموّجهة للشباب لتعزيز الثقافة
 المالّية واالقتصادّية

تعر�ض املف�هيم امل�لّية ب�ضكل مب�ّضط بهدف زي�دة وعي املواطنني ل�ضيم� فئة ال�ضب�ب.

 لعبة الفلو�ض The Game of Flouss: لعبة تثقيفّية تكّمل كتّيب »لي�ض مندفع �ضرايب؟« )2016(

الع�م  امل�ل  اإدارة  الأ�ض��ضّية يف  املف�هيم  ي�ضرح  م�ضّور  كتّيب  �ضرايب؟:  مندفع   لي�ض 

 )الطبعة الث�لثة 2016(

اللبن�نيون وامل�ل: تقرير اأّويل يعر�ض لأبرز نت�ئج امل�ضح الوطني الذي يقّيم مدى اإمل�م اللبن�نيني 

 ب�ضوؤون اإدارة اأموالهم ومع�رفهم احل�ض�بية وت�ضرف�تهم )عربي وفرن�ضي، 2012( 
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 التقارير المتخّصصة وموجز السياسات العامة

تتناول موا�سيع حمّددة، تعر�س االإ�سكاليات القائمة، واقع احلال والتحديات، وتخل�س اىل 

 تو�سيات ت�سّكل اأ�سا�سًا لنقا�س عام.

موجز �سيا�سات عامة - ال�سراء العام )ال�سفقات( يف لبنان: �سالح ا�سرتاتيجي للتنمية امل�ستدامة  

 )عربي وانكليزي، 2015(

التنمية امل�ستدامة العام امل�ستدام: �سبياًل لتحقيق  ال�سراء   موجز �سيا�سات عامة - 

 )عربي وانكليزي، 2014(

ال�سراء العام يف لبنان )ال�سفقات العامة(: الواقع واملمار�سات-ا�سرتاتيجّية وطنّية لتعزيز القدرات  

 )عربي وانكليزي، 2014(

االإطار القانوين لل�سراء احلكومي يف لبنان: االمكانات املتاحة الإدخال معايري اال�ستدامة البيئّية 

واالجتماعية )عربي وانكليزي، 2012(

 السادسة - مجلة دراسات المال العام وبناء الدولة

للتحاور  ومنربًا  املعرفة  ولن�سر  البحث  لتعميق  اأداة  تكون  اأن  ت�سعى  علمّية  »ال�ساد�سة« جمّلة 

والتوا�سل بني نخب فكرّية وعلمّية ومهنّية يف املجتمع وبني م�سوؤويل الدولة و�سانعي القرار، 

 وو�سيلة الإطالق حركة جتديد يف الثقافة املالّية واالقت�سادّية.

 العدد 6: االإدارة املالّية مدخال لتح�سني اأداء العمل البلدي وخدمة املجتمع )2015(

 العدد 5: اإدارة قطاع النفط والغاز وتاأثرياتها على املالّية العامة )2014(

 العدد 4: الوظيفة العامة يف �سلب اإ�سالح املالّية العامة )2013(

 العدد 3: املوازنة العامة يف �سلب اإ�سالح املالّية العامة )2012(

 العدد 2: ال�سراء احلكومي - ال�سفقات العامة واإ�سالح اإدارة املال العام )2012(

العدد 1: االأمالك العامة يف لبنان )2011(
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وقائع المؤتمرات السنوّية لشبكة معاهد ومراكز
 التدريب الحكومّية

ي�سدر املعهد ب�سفته االأمانة العامة ل�سبكة معاهد ومراكز التدريب احلكومّية يف منطقة ال�سرق 

 )Governance Institutes Forum for Training GIFT-MENA( االأو�سط و�سمال اإفريقيا

 وقائع املوؤمترات ال�سنوّية لل�سبكة واملوا�سيع االأ�سا�سّية التي مّت التطّرق اإليها.

 �سبكة غيفت-مينا ع�سر �سنوات من ال�سراكة )عربي وفرن�سي، 20١٦(

 احلكامة العمومّية، ال�سبيل اىل دعم دولة القانون واملوؤ�س�سات )عربي وانكليزي، 20١٥(

 الدولة وقدراتها الب�سرّية: حتديات البناء يف اأزمنة التغيري )عربي وانكليزي، 20١٤(

 التدريب والتعاون من اجل التغيري يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا )عربي وانكليزي، 2012(

 بناء قدرات العاملني يف القطاع العام : بني احلا�سر واملتجدد )عربي وانكليزي، 20١١(

ادارة املالّية العامة يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال )عربي وانكليزي، 20١0(

www.institutdesfinances.gov.lb ميكن حتميل من�سورات املعهد عرب 

 bibliotheque@finance.gov.lb :للن�سخ الورقّية، التوا�سل مع اأمينة املكتبة املالّية 

هاتف: 425146/9-01 مق�سم 400

إصدارات المعهد

حديث المالّية
هي الن�سرة الداخلّية الف�سلّية لوزارة املالّية، ت�سدر عن املعهد منذ العام 1997. تعك�س 

توجهات وزارة املالّية واملبادرات التي تقوم بها �سيما تلك ذات االأهمية ل�سركاء الوزارة 

من قطاع خا�س ودول مانحة وغريها؛ وهي اأداة توا�سل داخل الوزارة.
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رزنامة التدريب

مركز توثيق ومكتبة عامة ت�سّهل الو�سول اإىل املعلومات للزمالء العاملني يف القطاع العام وللباحثني 

واخلرباء، ولكافة املهتّمني من املواطنني. كما تخ�ّس املكتبة ال�سباب بن�ساطات التوعية والتثقيف 

 املايل واالقت�سادي. هي ع�سو يف �سبكة املكتبات العامة يف لبنان )وزارة الثقافة(. 

 22 ألف مرجع متخّصص
 قواعد البيانات القانونّية )»حمورابي« و»امل�ست�سار يف القانون اللبناين«(

 جمموعة قوانني لبنان الورقّية واملعّدلة با�ستمرار

 اأكرث من 100 �سحيفة وجملة

 40 األف من املقتطفات ال�سحافّية بالعربّية واللغات االأجنبّية

مركز املعلومات العامة )PIC( ملكتب البنك الدويل يتيح االطالع على م�ساريع وق�سايا 

 التنمية والولوج اىل قاعدة البيانات

 وغريها من املراجع يف املوا�سيع املالّية واالقت�سادّية والقانونّية.

 خدمات البحث والتوثيق
 اإمكانية االإطالع على املراجع كافة، والبحث عّما حتتاجونه منها مب�ساعدة اأمينة املكتبة 

 اإمكانية البحث عن املراجع ومعاينة مقتطفات منها عرب املوقع االلكرتوين 

 خدمة االإعارة، جمانّية للزمالء يف وزارة املالّية ولقاء 30 األف ل.ل. �سنويًا للعامة

 ركن اإنرتنت، يتيح البحث االلكرتوين

 الن�سرة ال�سهرّية االلكرتونّية، تت�سّمن اأحدث املعلومات واملقاالت

 املقتطفات ال�سحافّية اليومّية.
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 برنامج الشباب الجامعي
ت�ستقبل املكتبة خالل العام الدرا�سي الطالب اجلامعّيني واأ�ساتذتهم �سمن ور�س عمل بعنوان 

 »ال�سباب يتعرف اإىل وزارة املالّية«.

 معلومات عملّية
تقع املكتبة يف الطبقة الرابعة من مبنى معهد با�سل فليحان املايل واالقت�سادي وتفتح �ستة اأيام 

 يف االأ�سبوع:

 من االإثنني اىل اجلمعة من 8 �سباحًا حتى 6 م�ساًء

 ال�سبت من 8 �سباحًا حتى 1:30 بعد الظهر

 سهولة الوصول الى المعلومات
 ميكن االطالع على كّل املراجع املتوافرة عرب املوقع االلكرتوين

www.institutdesfinances.gov.lb 
 لال�سرتاك بالن�سرة االلكرتونّية اأو للتوا�سل مع اأمينة املكتبة:

bibliotheque@finance.gov.lb 
هاتف: 425146/9-01 مق�سم 400

المكتبة المالّية
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