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اﻟﻤﻌﻬﺪ ﰲ ﺳﻄﻮر
ﺑﻴﺖ ﺧﱪة ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات

ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺛﻴﻖ واﻧﺘﺎج ﻣﻌﺮﰲ

تســاهم البرامــج التدريبيــة
فــي تنميــة الرأســمال البشــري
المعنــي بتعزيــز إدارة المــال العام
ونشــر قيــم الخدمــة العامــة.

يســاهم اإلنتــاج المعرفــي فــي
توســيع دائــرة النقــاش العــام
حــول مواضيــع الماليــة العامــة
وفــي تعزيــز صياغــة السياســات
العامــة ذات الصلــة.

ﻣﻠﺘﻘﻰ وﻃﲏ وإﻗﻠﻴﻤﻲ

لتبادل التجارب والممارسات الجيدة

المعهــد منصــة الســتقطاب
الخبــرات والتجــارب الجيــدة
حــول العالــم ولــه دور محــوري
فــي تطويــر شــراكات محليــة
واقليميــة وفــي تعزيــز "التعــاون
بيــن بلــدان الجنــوب".

تميــز يعمــل علــى تطويــر القــدرات الوطنيــة فــي إدارة
معهــد باســل فليحــان المالــي واإلقتصــادي هــو مركــز ّ
المــال العــام.
ً
دورا إقليميـ ًـا بصفتــه مركــز األمانــة العامــة لشــبكة معاهــد التدريــب
إضافــة إلــى دوره الوطنــي ،يــؤدي المعهــد
الحكوميــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا  GIFT-MENAومركــز تدريــب اقليمــي لمنظمــة
الجمــارك العالميــة .WCO
يدير المعهد مركز توثيق ومكتبة مالية عامة.
وفني ًا تعمل تحت وصاية وزير المالية.
وإداري ًا
مالي ًا
المعهد هو مؤسسة عامة مستقلة
ّ
ّ
ّ

ﻣﺴﺎﻫﻤﻮن ﰲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 2030
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ﺗﻤﻬﻴﺪ

منع َ
بثقافــة المســؤولية
بالتمســك
نواجههــا
مصيريــة يشــهدها لبنــان اليــوم.
طفــات
َ
َ
ِ
َّ
َ
ِ
ِ
ــخة
الراس
ــة
والقناع
المؤسســات
علــى
فــاظ
للح
المجتمعيــة
والشــراكة
واإلحتــراف
َ
َ
ِبمفهــوم الدولــة.
َ
كبيرة َ
والمرجعية والضمانة الوحيدة للناس.
الدولة المالذ
اعتبار
ولن تُ ثنينا عن
َّ
ّ
ِ
التحديات َ
وإذ ُنطلــق توجهــات عمــل معهــد باســل فليحــان المالــي واإلقتصــادي  ،2020نُ شـ ّـدد
علــى أبعــاد ثالثــة فــي عملنــا:
ّ
يتعلق بالسياسات العامة،
األول
الثاني يحاكي تطوير القدرات البشرية،
والثالث يعزّ ز الشراكات.
ّ
ـاد أساســية هــي ِمدمـ ٌ
لتخطــي
ـاك فــي مســاندة اإلدارات والمؤسســات العامــة
أبعـ ٌ
ّ
ولتتمكــن مــن خدمــة النــاس
تتظهــر أمامنــا
المرحلــة الصعبــة والدقيقــة التــي
ّ
واإلقتصــاد بشــكل أفضــل.
الملحــة لسياســات
مــن هنــا ،تُ ترجــم خطــة عملنــا للعــام  2020قناعاتنــا بالحاجــة
ّ
شــمولية وإصالحــات هيكليــة تتطلــب تعميــق المعــارف وتعزيــز الكفــاءات لــدى كبــار
المســؤولين عــن الشــأن العــام والموظفيــن المولجيــن إدارة الملفــات اإلقتصاديــة
والماليــة.
ال يمكــن تحقيــق نتائــج ملموســة للمواطنيــن واإلقتصــاد مــن دون التكامــل
والتنســيق مــع الشــركاء والشــبكات فــي لبنــان والخــارج ومــن دون ثقاقــة اقتصاديــة
وماليــة ِ
راســخة لــدى عمــوم اللبنانييــن واللبنانيــات.
ً
سويا ،سنواكِ ب التحديات بإحتِ راف ساعين لترسيخ ثقافة الدولة القادرة والعادلة.
لمياء المبيض بساط وفريق عمل المعهد
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ﺗﻮﺟﻬﺎت 2020
فــي ظــل الوضــع المالــي الدقيــق الــذي ُ
يحكــم الســياق العــام فــي الوطــن والــذي يســتوجب بــذل جهــود غيــر
اعتياديــة لتصحيــح المســار اإلقتصــادي وإلــى اكتســاب ثقــة المواطنيــن وتعزيــز إدراكهــم لمســائل الشــأن العــام
وانخراطهــم بهــا ،اخترنــا لعــام  2020مجموعــة مــن المشــاريع والمبــادرات فــي مواضيــع تُ عتبــر أولويــة للنهــوض
بالواقــع اإلقتصــادي والمالــي اللبنانــي ّ
وركزنــا الجهــود علــى إعــداد الدراســات والوثائــق التــي تســاهم فــي رفــد
السياســات العامــة بالمعلومــات الضرورويــة لتحقيــق اإلصالحــات التــي ينتظرهــا المواطــن للخــروج مــن األزمــات
إلــى بـ ّـر األمــان.
تتوجــه مبــادرات  2020إلــى المســؤولين كافــة فــي الدولــةّ ،
كل مــن موقعــه ،فتدعوهــم إلــى تضافــر الجهــود
ّ
لمواكبــة التحديــات الحاليــة وإلدارة األزمــة بطريقــة مهنيــة .كمــا ّ
تحثهــم علــى ايــالء التدريــب المالــي األوليــة
المطلوبــة فــي إداراتهــم سـ ً
ـعيا لتحســين وضــع الموازنــات وتنفيذهــا وترشــيد اإلنفــاق وتوحيــد اإلجــراءات ومواكبــة
التجــارب الماليــة الجيــدة.
كمــا تخـ ّـص المعنييــن مــن القطــاع الخــاص والجامعــات وهيئــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات الدوليــة بمبادرات
تعمــق التشــاور والنقــاش حــول مواضيــع إدارة المــال العــام.
هادفــة مــن شــأنها أن ّ
حصتهــم مــن اللقــاءات المفتوحــة والوصــول إلــى المعلومــات بمــا
وللشــبان والشــابات وعمــوم المواطنيــن ّ
ّ
ً
جميعــا شــركاء فــي بنــاء وطــن علــى قــدر أحالمنــا.
يجعلنــا

اﻷداء
Performance
ﺳﻴﺎﺳﺎت

ﴍاﻛﺎت

ﻗﺪرات

POLICIES

PEOPLE

PARTNERS

#POLICIES4PERFORMANCE

#PEOPLE4PERFORMANCE

#PARTNERS4PERFORMANCE

الموازنة العامة
المحاسبة والتدقيق
الشراء العام
الضرائب

مكافحة الجرائم المالية
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الثقافة اإلقتصادية والمالية
العقارية

الخدمة العامة
التعلم والتطوير
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اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ ﰲ رﰟ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

POLICIES
يســتمر المعهــد بتعزيــز مســار الشــفافية وتســهيل الوصــول إلــى
ّ
المعلومــات الماليــة واإلقتصاديــة ،فيجهــد فــي نشــر ّ
أدلــة المواطــن،
وموازنــة المواطنــة والمواطــن بشــكل خــاص ،وفــي توفيــر أبــرز األرقــام
ّ
مبســط وســهل
المتعلقــة بالموازنــة بشــكل
والبيانــات الماليــة وتلــك
ّ
ً
ســعيا بذلــك إلــى تقويــة الرابــط بيــن المواطنيــن والدولــة.
المنــال
وفــي الســياق عينــه ،يســعى فريــق العمــل إلــى توفيــر دراســات وتقاريــر
تتســم بالطابــع العلمــي
متخصصــة وموجــزات للسياســات العامــة
ّ
ّ
ً
فرصــة للتحــاور والتواصــل بيــن نخــب
والمنهجــي مــن شـــأنها أن تكــون
ومهنيــة فــي المجتمع وبين مســؤولي الدولة وصانعــي القرار
وعلميــة
فكريــة
ّ
ّ
ّ
وصــوال الــى تحقيــق اإلصالحــات الماليــة التــي تســاهم فــي إنقــاذ البــالد.
ً
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ﺗﺤﺪﻳــﺚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﴩاء

الماليــة وتحســين جــودة
الحوكمــة
الهيكليــة
ُيعتبــر إصــالح الشــراء العــام أحــد أبــرز اإلصالحــات
الضروريــة لتعزيــز َ
ّ
ّ
ّ
ـفافية ،وهــو ذات أهميــة كبيــرة فــي دعــم جهــود مكافحــة
الخدمــات العامــة ،وجــذب اإلســتثمارات وتعزيــز الشـ
ّ
المعرضة للفســاد مرتبطة بشــكل أو بآخر بمنظومة الشــراء العام.
الحكومية
أن  57%من المعامالت
الفســاد ،إذ ّ
ّ
ّ
ّ
المكلــف بهــا المعهــد (بموجــب قــرار رقــم
ســوف ترتكــز الجهــود خــالل العــام  2020علــى اســتكمال النشــاطات
 ،1/109تاريــخ  4آذار  )2019بمــا فــي ذلــك ( )1إعــداد مشــروع قانــون للشــراء العــام )2( ،إعــداد دفاتــر شــروط
أعدتهــا وزارة الماليــة عــام  )3( ،2013اســتكمال مســح نظــام الشــراء (منهجيــة
نموذجيــة إنطالقـ ًـا مــن تلــك التــي ّ
عمليــة تســاهم فــي تعزيــز وتحديــث منظومــة الشــراء العــام فــي لبنــان.
ـوال الــى وضــع اقتراحــات
 )MAPSوصـ ً
ّ
تواكــب هــذه الجهــود مجموعــة مــن النشــاطات منهــا:

ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠــﻲ ﺣــﻮل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﴩاء اﻟﻌﺎم ﰲ ﻟﺒﻨﺎن
ســوف يلقــي هــذا التقريــر الضــوء علــى اإلطــار السياســاتي والماكرو-اقتصــادي والمالــي واإلداري الــذي يحكــم
موضــوع الشــراء وذلــك بنــاء علــى نتائــج المســح التــي تطــال محــاور أربعــة هــي )1( :اإلطــار القانونــي و ( )2اإلطــار
المؤسســي والقــدرة اإلداريــة و ( )3الممارســات والعالقــة مــع الســوق و ( )4الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة.
ســوف ّ
ـب
نوعيــة
يحلــل التقريــر الفجــوات فــي المنظومــة باإلســتناد إلــى معطيــات
وكميــة ،ويقـ ّـدم توصيــات تصـ ّ
ّ
ّ
مباشــرة فــي إصــالح الشــراء علــى ضــوء المعاييــر الدوليــة والتوجهــات الوطنيــة.

ﻟﻘــﺎءات ﺗﺸــﺎورﻳﺔ ﺣﻮل ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟــﴩاء اﻟﻌﺎم ﰲ ﻟﺒﻨﺎن
تشـ ّـكل هــذه اللقــاءات مســاحة للحــوار والتبــادل حــول نتائــج مســح  MAPSوالخالصــات والتوصيــات الــواردة فــي
تقريــر المســح ،كمــا تناقــش اإلســتراتيجية الوطنيــة لتحديــث الشــراء العــام علــى ضوء المعطيــات المتوافرة .يشــارك
فيهــا الجهــات المعنيــة مــن القطــاع العــام (صانعــو القــرار ،كبــار الموظفيــن فــي اإلدارات والمؤسســات العامــة
والبلديــات ،والمســؤولون فــي األجهــزة الرقابيــة) والقطــاع الخــاص (المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،والهيئــات
اإلقتصاديــة والنقابــات) والمجتمــع المدنــي ،باإلضافــة إلــى الخبــراء اإلقتصادييــن وممثلــي الجهــات الداعمــة.

ﺳﻠﺴــﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺣﻮل اﻟﴩاء اﻟﻌﺎم
فــي ســياق سلســلة أوراق السياســات العامــة ،ســوف يعمــل الباحثــون فــي المعهــد مــع الخبــراء علــى وضــع ونشــر
تتوجــه الــى صانعــي القــرار والمســؤولين الحكومييــن والناشــطين فــي
مجموعــة مــن األوراق تتعلــق بمواضيــع
ّ
قطاعــات األعمــال والمجتمــع المدنــي .الهــدف مــن هــذه السلســلة هــو زيــادة الوعــي حــول المعاييــر والممارســات
الجيــدة والنقــاش حــول الخيــارات الفضلــى للبنــان.
الدوليــة ّ
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ﺷــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌــــﺎﻣﺔ واﻟﺤﻖ
ﰲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟــﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻣﻮازﻧــﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ٢٠٢٠
َيعتبــر المجتمــع الدولــي أن الحكومــات حــول العالــم مســؤولة عــن سياســاتها العامــة وخياراتهــا الماليــة ،بقــدر
إمكانيــة وقــدرة مواطنيهــا علــى مســاءلتها .إنطالقـ ًـا مــن هــذه المبــادىء ،تشـ ّـدد المنظمــات الدوليــة علــى ضــرورة
نشــر "موازنــة المواطنــة والمواطــن" بغــرض إشــراك المواطنيــن بشــكل أكثــر فعاليــة فــي النقــاش العــام .تكـ ّـرس
ّ
المتخصــص علــى حـ ٍّـد ســواء ،مــن التعـ ّـرف علــى
فتمكــن المواطــن العــادي كمــا
هــذه الوثيقــة نهــج الشــفافية،
ّ
محتــوى قانــون الموازنــة العامــة والموازنــات الملحقــة ومــن قــراءة وتحليــل أرقــام النفقــات واإليــرادات وتقديــرات
العجــز والديــن العــام وغيرهــا مــن المواضيــع التــي ّ
تؤثــر فــي حياتهــم.

اﻟﺘﺪرﻳــﺐ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻟﺰاﻣﻲ
تشــير معظــم التقاريــر الدوليــة للفجــوة فــي الكفايــات الماليــة فــي الدولــة بمختلــف أســالكها وكذلــك فــي
ـال يزيــد مــن الخطــر اإلئتمانــي للدولــة .مــن هنــا ،يســعى المعهــد إلــى
المؤسســات العامــة والبلديــات .وتعتبــر عامـ ً
تتضمــن األســباب الكامنــة وراء هــذا النقــص والمخاطــر التــي تترتّ ــب عنــه والحلــول
اقتــراح ورقــة سياســة عامــة
ّ
ً
المقومــات الرئيســة لضمــان
وصياغــة
المالــي
التدريــب
إلزاميــة
بموجــب
المرتبطــة
خصوصــا تلــك
الممكنــة
ّ
تطبيقــه.
ترتكــز الورقــة علــى مراجعــة مكتبيــة للنصــوص والوقائــع وعلــى التجــارب الدوليــة الجيــدة فــي هــذا الســياق .كمــا
ّ
وصنــاع القــرار والمعنييــن
تبنــي علــى سلســلة لقــاءات هادفــة ومقابــالت واجتماعــات تشــاورية مــع اإلقتصادييــن
بسياســات الطاقــات البشــرية فــي الدولــة.
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ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﴩﻳﺔ

ّ
للتعلــم وللتفكيــر والنقــاش والتبــادل
تشـ ّـكل برامــج العــام  2020مســاحة
بيــن الخبــراء والمســؤولين المالييــن فــي مختلــف إدارات الدولــة وكذلــك
مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي بهــدف تنميــة القــدرات البشــرية
معرفيــة مســتدامة.
وإرســاء ديناميــة
ّ
يضــع المعهــد المتــدرب فــي صلــب عمليــة بنــاء القــدرات معــزّ ًزا مشــاركته
ّ
التعلــم والتدريــب ،مــن التخطيــط وتحديــد الحاجــات
فــي كافــة مراحــل
ـوال الــى تقييــم أثــر التدريــب.
وصـ ً
ّ
التعلــم ويحــرص المعهــد علــى
تتنـ ّـوع مواضيــع  2020وتتعـ ّـدد منهجيــات
توفيــر التجــارب الدوليــة الجيــدة بالتعــاون مــع الشــركاء.
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ﺑﻌﺜﺎت
دراﺳﻴﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮات

ﻣﺮاﻓﻘﺔ

اﻟﺘﻌ ّﻠﻢ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺴﺎﻧﺪة
ﺗﻘﻨﻴﺔ

ورش ﻋﻤﻞ

زﻳﺎرة وﻓﻮد

دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ﺷﻬﺎدات
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ

ﻣﺒﺎراة
ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

اﻟﻤﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة اﻷزﻣــﺎت ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

اﻟﺘﻌ ّﻠــﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﴩاء اﻟﻌﺎم

اﻟﺘﺤـ ّﻮ ﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﴩاﻛــﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص

ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺠﺮاﺋــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴــﺔ

اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳﻮم

اﻟﻠﻐــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺷــﺆون ﻋﻘﺎرﻳﺔ وﻣﺴﺎﺣﺔ
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اﻟﻤﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
فيقدم للمســؤولين الماليين ولكافة
يواكــب هــذا المحــور أبــرز األبعــاد المتعلقــة بالموازنة العامــة في لبنان،
ّ
الكوادر المعنية بإعداد مشــاريع الموازنات في الدولة وفي البلديات رؤية متكاملة حول الواقع اإلقتصادي
والمالي وكيفية ترجمة محتوى التعميم السنوي في خططهم وفي ترشيد اإلنفاق وتحسين األداء المالي.
وال يقتصــر المحــور علــى الواقــع الحالــي للموازنــة العامــة فــي لبنــان بــل يعــرض ويناقــش أبــرز التجــارب
الدوليــة الجيــدة وكيفيــة اســتثمارها للمزيــد مــن الشــفافية.

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المســؤولون عــن إعــداد الموازنــة فــي اإلدارات العامــة وفــي المؤسســات

العامــة وفــي اتحــادات البلديــات والبلديــات.

اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ :ﻣﻦ أﻟﻔﻬﺎ
اﻟﻰ اﻟﻴﺎء

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،آذار 2020

اﻟﻤﺪة 20 :ﺳــﺎﻋﺔ
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ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

المعينــون الجــدد فــي وظائــف أو مهــام
يتعــرف
ّ
ّ
الماليــة
ماليــة علــى مفاهيــم أساســية فــي دورة
ّ
ّ
تمكنهــم مــن فهــم اإلطــار الماكــرو اقتصــادي
العامــة
الحالــي فــي لبنــان والفرضيــات المعتمــدة لتحضيــر
ويحــدد المشــاركون
التوقعــات المتوســطة األجــل.
ّ
الخطــوات األساســية إلعــداد موازنــة إدارتهــم وكيفيــة
ويتعرفــون علــى أساســيات الشــراء العــام
تنفيذهــا
ّ
ويتنبهــون إلــى أهميــة تحضيــر
والرقابــة والتدقيــق
ّ
الختاميــة.
حســاباتهم
ّ

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﺎم PEOPLE | 2020

ﺗﻌﻤــﲓ اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺎت
اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ 2021

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﻧﻴﺴﺎن 2020

اﻟﻤﺪة 3 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﻟﻘﺎء

ّ
لــكل مســؤول عــن إعــداد موازنــة
هــو لقــاء ضــروري
إدارتــه ويتيــح لــه فهــم متطلبــات التعميــم والتفاعــل
مــع المســؤولين فــي مديريــة الموازنــة ومراقبــة
النفقــات فــي وزارة الماليــة .يطــرح اللقــاء أبــرز
اإلصالحــات الواجــب تضمينهــا بمشــروع الموازنــة
المقبــل والتوقعــات الماليــة المتوســطة المــدى
ويفصــل التعليمــات والمســتجدات المتعلقــة بكيفيــة
ّ
تحضيــر النفقــات والــواردات.
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اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻷﻣﺪ
ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

اﻟﻤﺪة 15 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

يتعــرف المشــاركون علــى أهــداف ومبــادئ اإلطــار
ّ
المتوســط األمــد للموازنــة ومتطلبــات تنفيــذه
وعالقتــه باإلطــار الماكــرو اقتصــادي للدولــة .وهــذه
الــدورة فرصــة لفهــم أدوات التخطيــط المالــي وإعــداد
توقعــات متوســطة األمــد لإلنفــاق ودراســة تأثيرهــا
علــى القــرارات الماليــة واإلنضبــاط المالــي وتعزيــز
الشــفافية.

اﻟﻤﻮازﻧــﺔ اﻟﻤﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮع
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ  -ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم

اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،آذار 2020

اﻟﻤﺪة 15 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

يعمــق المشــاركون معارفهــم فــي مبــادئ ومفاهيــم
ّ
الموازنــة المراعيــة للنــوع اإلجتماعــي ودورهــا فــي
ّ
تشــكل الــدورة فرصــة
تحقيــق التنميــة المســتدامة.
للعمــل عــن كثــب مــع بعــض المؤسســات المشــاركة
علــى إدراج البعــد اإلجتماعــي فــي عمليــة إعــداد موازنتها
احصائيــة
مــن خــالل تطويــر نمــاذج عمــل وقواعــد
ّ
ً
انطالقــا مــن التجــارب الناجحــة فــي هــذا المجــال.

اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ
تهــدف الــدورة لبيــان أهميــة السياســة الماليــة وأدواتهــا
المختلفــة ،الســيما اإلســتثمار العــام والضرائــب
علــى األفــراد والشــركات وجانــب اإلنفــاق الجــاري،
الحيــز المالــي ،فــي مجــال
واإلســتفادة مــن إمكانيــات ّ
تحقيــق معــدالت التنميــة المســتدامة القائمــة علــى
تحقيــق معــدل نمــو كفــوء وتوزيــع عــادل للدخــل واحترام
لالعتبــارات البيئيــة مــع إشــارة خاصــة ألهميــة السياســة
الماليــة فــي تحقيــق األهــداف األلفيــة للتنميــة.
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ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المهتمــون مــن القطــاع الخــاص ومــن المجتمــع المدنــي ومــن المنظمــات
الدوليــة ومــن الصحافــة اإلقتصاديــة ومــن األكاديمييــن.

ﺷــﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﲑوت ،ﻧﻴﺴﺎن 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 3 :ﺳــﺎﻋﺎت
للتعــرف عــن كثــب علــى
هــذه الورشــة هــي فرصــة
ّ
مكونــات الموازنــة العامــة فــي لبنــان ولفهــم البيانــات
ّ
يتضمنهــا
والمعلومــات الماليــة واإلقتصاديــة التــي
ّ
مشــروع الموازنــة .وهــي أساســية لتعزيــز قدرتهــم علــى
فهــم الوقائــع وتحليلهــا بموضوعيــة ومناقشــتها وطــرح
األفــكار المالئمــة للواقــع اللبنانــي والمســاءلة والتأثيــر،
ّ
كل مــن موقعــه ،بمختلــف مراحــل اعــداد الموازنــة
وتنفيذهــا.

اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ
اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،آذار  -ﻧﻴﺴــﺎن 2020

اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ّ
يطلــع المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى أبــرز
التطــورات فــي نظــام الحســابات القوميــة وكيفيــة بنــاء
مصفوفــة الحســابات اإلجتماعيــة وإجــراء التوازنــات
الالزمــة مــا بيــن الدخــل واإلنفــاق .كمــا يتعرفــون علــى
منهجيــة اســتخدام الحســابات القوميــة إلعــداد قواعــد
البيانــات وبنــاء النمــاذج الكميــة ويعــززون معارفهــم
فــي اســتخدام النمذجــة فــي رســم وتحليــل السياســات
اإلقتصاديــة.
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اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
يقــع علــى عاتــق المســؤولين والمعنييــن بالشــؤون المحاســبية مســؤولية إعــداد الحســابات العامــة وضبــط
األمــوال العامــة ومراقبتهــا وتوفيــر المعلومــات حــول مصــادر وتوزيــع واســتخدام المــوارد بغيــة اتخــاذ
القــرارات والسياســات الماليــة الصحيحــةّ .
ومتخصصــة فــي المحاســبة
يوفــر هــذا المحــور برامــج إعداديــة
ّ
العموميــة ويســاند وزارة الماليــة فــي جهودهــا لتحديــث المحاســبة ولوضــع أســس التدقيــق الداخلــي.

ﻳﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

رؤســاء المحاســبة والمحاســبون فــي اإلدارات العامــة وفــي المؤسســات
العامــة وفــي اتحــادات البلديــات والبلديــات.

أﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
و ﺗﻘﻨﻴﺎ ﺗﻬﺎ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،آذار 2020

اﻟﻤﺪة 20 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

المعينــون الجــدد فــي وظائــف أو مهــام
يتعــرف
ّ
ّ
محاســبية علــى النظــام المحاســبي للدولــة
وارتباطــه بالموازنــة وبــاألداء المالــي العــام لــإلدارات
والمؤسســات .كمــا يعــزّ زون معارفهــم حــول أساســيات
المحاســبة العموميــة ومبادئهــا ضمــن األطــر القانونيــة
والتصميــم المحاســبي العــام .وتضــيء هــذه الــدورة
علــى معاييــر المحاســبة الدوليــة للقطــاع العــام وتتنــاول
أبــرز خصائصهــا ومتطلبــات تطبيقهــا.

اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت
ﺑﲑوت ،ﻧﻴﺴﺎن 2020
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ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت
يتعــرف المحاســبون فــي البلديــات الخاضعــة لقانــون
ّ
المحاســبة العموميــة علــى مفهــوم المحاســبة الماليــة
والمحاســبة اإلداريــة ويعــزّ زون مهاراتهــم فــي إعــداد
حســاب المهمــة وقطــع الحســاب .كمــا ّ
يطلعــون علــى
نظــام ارســال حســابات البلديــات واتحــادات البلديــات
والمســتندات العائــدة لهــا إلــى ديــوان المحاســبة وفقـ ًـا
للمرســوم رقــم .2011/6390
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ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻤﺤﺎﺳــﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﻟﻌﺎم
ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﺷــﻬﺎدة ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ )ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ُﺑﻌﺪ(
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 20 :ﺳــﺎﻋﺔ
يفهــم المشــاركون فــي هــذه الشــهادة المبــادئ ومعايير
المحاســبة الدوليــة فــي القطــاع العــام ويحــددون أثرهــا
ويتعرفــون علــى
علــى جــودة وشــفافية التقاريــر الماليــة.
ّ
كيفيــة اســتخدام هــذه المعاييــر وشــروط تطبيقهــا مــع
التركيــز علــى شــرح الفــرق مــا بيــن معاييــر المحاســبة
الدوليــة القائمــة علــى النقــد وتلــك القائمــة علــى
ّ
يتعلــم المشــاركون عــن ُبعــد
أســاس اإلســتحقاق.
ً
امتحانــا فــي آخــر الــدورة يؤهــل الناجحيــن
ويقدمــون
ّ
منهــم لنيــل الشــهادة.
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ﺗﺼﻔﻴــﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﲑوت ،أ ّﻳﺎر 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت
مصفــو النفقــات علــى أصــول إعــداد مســتندات
ـدرب
ّ
يتـ ّ
ويتعرفــون علــى مراحــل التدقيــق التــي
التصفيــة
ّ
الصرفيــات فــي وزارة الماليــة .كمــا
تعتمدهــا مديريــة
ّ
يعــزّ زون معارفهــم بالمســتندات الثبوتيــة الواجــب
ارفاقهــا بملــف التصفيــة إلثبــات الديــن المترتــب علــى
الدولــة .تشـ ّـكل هــذه الورشــة فرصــة لتعزيــز التواصــل
الصرفيــات.
بيــن اإلدارات ومديريــة
ّ

ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺴــﺎﻧﺪة
ّ
أﺳﺎﺳــﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
ﺑﲑوت ،ﺷﺒﺎط 2020

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

الفريق المعني بالتحضير للتدقيق الداخلي
في مديرية المالية العامة.

18

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 21 :ﺳــﺎﻋﺔ
تواكــب هــذه الــدورة جهــود مديريــة الماليــة العامــة
فــي لبنــان الســتحداث وحــدة تدقيــق داخلــي وتهــدف
الــى تعريــف المشــاركين بمفاهيــم ومهــام التدقيــق
الداخلــي وأهدافــه وتعزيــز قدرتهــم علــى تطبيــق ممنهج
للتدقيــق مــن المرحلــة التحضيريــة إلــى مرحلــة التنفيــذ
بشــكل يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة .تتضمــن الــدورة
منهجيــات التدقيــق الداخلــي وخصوصياتــه فــي وزارة
الماليــة وتتطــرق الــى مقاربــة تقييــم المخاطــر وكيفيــة
اعــداد مصفوفــة المخاطــر والتقاريــر النهائيــة واســتخراج
التوصيــات.
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اﻟﴩاء اﻟﻌﺎم
ـوال إلــى تحقيــق
للمســؤولين عــن الشــراء العــام الــدور الرئيــس فــي مواكبــة تحديــث منظومــة الشــراء وصـ ً
الحوكمــة الماليــة .ويحــرص المعهــد علــى تنميــة قــدرات هــؤالء المســؤولين
جــودة الخدمــات العامــة وتعزيــز َ
وتزويدهــم بالكفايــات الازمــة ألداء مهامهــم بشــكل أفضــل مــن خــال تطبيــق القوانيــن واألنظمــة واعتمــاد
الجيــدة فــي الشــراء العــام التــي تتيحهــا التجــارب الدوليــة.
الممارســات
ّ

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المســؤولون عــن الشــراء العــام فــي اإلدارات العامــة وفــي المؤسســات
العامــة وفــي اتحــادات البلديــات.

اﻟﺠﻴﺪة ﰲ
اﻟﻤﻤﺎرﺳــﺎت
ّ
اﻟﴩاء اﻟﻌﺎم

ﺑﲑوت ،ﻣﻦ ﺷــﺒﺎط إﻟــﻰ ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 5 :ﺳــﺎﻋﺎت
يســتعرض المشــاركون فــي هــذه الــورش المعاييــر
والممارســات الدوليــة الجيــدة المتعلقــة بالشــراء العــام
بمختلــف مراحلــه الســيما المرتبطــة بالتخطيــط وإعــداد
دفاتــر الشــروط وإدارة العقــود والعالقــة مــع المورديــن
ّ
وحــل النزاعــات مــع اإلضــاءة علــى معاييــر الشــفافية
والنزاهــة وعلــى األبعــاد البيئيــة واإلجتماعيــة وغيرهــا.

ﻗﻮاﻋــﺪ وإﺟﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﻜﻮﻳــﺖ ،ﻛﺎﻧﻮن اﻷول 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ
عــدة
يجتمــع المشــاركون فــي هــذه الــدورة مــن دول ّ
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال افريقيــا لتبــادل
التجــارب حــول مفاهيــم مهنــة الشــراء العــام وتحدياتهــا
وكافــة المراحــل المرتبطــة بعقــد الصفقــات وتنفيذهــا
وتقييمهــا .ويعــززون كفاياتهــم لجهــة إعــداد دفاتــر
الشــروط وتنفيــذ عمليــات الشــراء العــام الســيما تلــك
ّ
المتعلقــة بالســلع والخدمــات ،ويتخلـ ّ
ـل الحلقــات عــرض
ألبــرز التوجهــات والتجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال.
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اﻟــﴩاء ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
ﺑﲑوت ،أﻳﺎر 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت
يتعاطــى المشــاركون فــي هــذه الــدورة مــع الشــراء
أو مــا ُيعــرف بالصفقــات كأداة أساســية تســتخدمها
البلديــة تحقيقـ ًـا للمنفعــة العامــة وخدمــة المواطنيــن.
ويتعمقــون بأهميــة التخطيــط لعمليــات الشــراء كرافعــة
ّ
اقتصاديــة كونــه يعــزز قــدرة البلديــات علــى التأثيــر فــي
األســواق عــن طريــق دعــم المؤسســات المتوســطة
ويفصلــون أبــرز اإلجــراءات القانونيــة
والصغيــرة.
ّ
واإلداريــة التــي ترعــى الصفقــات العامــة مــن إعــداد
وصــوال الــى التلزيــم
دفاتــر الشــروط وطــرق التعاقــد
ً
وتنفيــذ العقــد.

ﻗﻄﺎع ﺧﺎص
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺼﻐﲑة
واﻟﻤﺘﻮﺳــﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ اﻟﺼﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﺑﲑوت ،ﺣﺰﻳﺮان 2020

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المسؤولون عن تطوير األعمال في المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة
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ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 5 :ﺳــﺎﻋﺎت
يتعــرف المســؤولون فــي المؤسســات الصغيــرة
ّ
والمتوســطة فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة فــي هــذه
الورشــة علــى الجوانــب القانونيــة والتقنيــة للصفقــات
العامــة التــي تعلــن عنهــا اإلدارات والمؤسســات العامــة
وكذلــك البلديــات .ويفهمــون شــروط المشــاركة فــي
هــذه الصفقــات وكيفيــة إعــداد عــرض ناجــح .هــذه
للتعمــق فــي حقوقهــم وواجباتهــم
الورشــة هــي فرصــة
ّ
فــي التعامــل مــع الجهــة الحكوميــة الشــارية وفــي
توســيع قاعــدة أعمالهــم.
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اﻟﴩاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﲔ اﻟﻌــﺎم واﻟﺨﺎص
يواكــب هــذا المحــور جهــود تطبيــق قانــون الشــراكة رقــم  2017/48والتوصيــات المنبثقــة عــن مؤتمــر
( )CEDREلناحيــة تعزيــز الشــراكة مــع القطــاع الخــاص ودورهــا المرتقــب فــي النهــوض اإلقتصــادي وزيــادة
القــدرة التنافســية .ويســاهم فــي تعزيــز قــدرة اإلدارات والمؤسســات العامــة علــى إدارة وتصميم المشــاريع
المشــتركة وتحليــل المخاطــر الماليــة وتحديــد معاييــر األداء التــي يجــب مراعاتهــا.

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المعنيــون مــن وزارة الماليــة والمســؤولون عــن إعــداد مشــاريع الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

اﻟﴩاﻛﺔ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
ﺑﲑوت ،ﺷﺒﺎط 2020

ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ
ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﺷــﻬﺎدة
ّ
اﻟﻠﻐــﺔ :اﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ

اﻟﻤﺪة 20 :ﺳــﺎﻋﺔ
التخصصيــة إلــى تزويــد
تهــدف هــذه الشــهادة
ّ
المشــاركين بخصائــص الشــراكة بيــن القطاعيــن
العــام والخــاص ومنافعهــا وتحدياتهــا وتوضيــح
المفاهيــم الرئيســية المتعلقــة بهــا وكيفيــة تمويلهــا،
وينــال الناجــح باإلمتحــان شــهادة Certified PPP
.Professional-CP3P

ﺗﺼﻤﲓ وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﱰﻛﺔ
ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
ﺑﲑوت ،ﺗﻤﻮز 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

اﻟﻤﺪة 20 :ﺳــﺎﻋﺔ

يتعـ ّـرف المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى المراحــل الثالث
تمــر بهــا مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
التــي
ّ
ـوال الــى
والخــاص مــن التصميــم الــى اختيــار الشــركاء وصـ ً
تنفيــذ المشــروع وتقييمــه .كمــا يكتســبون مهــارة إعــداد
دراســة قابلية تنفيذ المشــروع وتحليلها من الناحية الفنية
والتشــغيلية والماليــة والقانونيــة باإلضافــة الــى التعـ ّـرف
علــى عمليــة التلزيــم وطــرق ادارة عقود الشــراكة وتقييمها.
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ﻓﻬﻢ وﺗﻘﻴﲓ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﴩاﻛﺔ

اﻟﻠﻐــﺔ :اﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ

ﺑﲑوت ،أ ّﻳﺎر 2020

اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

ينمــي المشــاركون فــي هــذه الــدورة معارفهــم بالمبادئ
ّ
األساســية لتقييــم المخاطــر الماليــة وكيفيــة تطبيقهــا
علــى مشــاريع الشــراكة .كمــا يعــزّ زون مهاراتهــم فــي
إعــداد التقاريــر الماليــة مــن خــالل تدريــب عملــي علــى
نمــوذج تقييــم المخاطــر الماليــة وإعــداد التدفقــات
النقديــة للمشــروع.
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ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﺠﺮاﺋــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ
الماليــة واإلقتصاديــة وتلــك العابــرة للحــدود ،اإلقتصــاد والتنميــة حــول العالــم .وهــي
تهــدد الجرائــم
ّ
ّ
فــي لبنــان ،ذات أوجــه متعـ ّـددة مرتبطــة بأوضــاع جيوسياســية متأزمــة ّ
تؤثــر بشــكل كبيــر علــى اإليــرادات
الحكوميــة كمــا وعلــى أمــن البــاد .فنخصــص لهــذا المحــور عــدد مــن ورش العمــل التــي تعنــي هيئــات
إنفــاذ القوانيــن وتواكــب التعديــات التشــريعية علــى الســاحة المحليــة بمــا يعــزّ ز التعــاون فيمــا بينهــم
والعمــل المشــترك بيــن كافــة أجهــزة الدولــة اإلداريــة منهــا واألمنيــة والعســكرية والقضائيــة بغيــة
تأميــن اســتقرار األنظمــة الماليــة وســامة وأمــن المواطنيــن.

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المعنيون من هيئات إنفاذ القوانين ومن اإلدارات والمؤسسات العامة.

أﺑــﺮز اﻟﻤﺴــﺘﺠﺪات ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺠﺮاﺋــﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،آذار 2020

اﻟﻤﺪة 3 :ﺳــﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ ورﺷﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

تهــدف هــذه اللقــاءات إلــى تعزيــز التفكيــر المشــترك
بالقضايــا الرئيســية المتعلقــة بالجريمــة اإلقتصاديــة
والدوليــة خصوصـ ًـا تلــك العابــرة
المحليــة منهــا
والماليــة،
ّ
ّ
للحــدود ،وإلــى البحــث فــي التحديــات التــي يواجههــا
المعنيــون لمكافحتهــا علــى الصعيــد المحلــي .تتنــاول
ّ
أهمهــا :الفســاد والجرائم المالية
اللقــاءات مواضيــع عـ ّـدة ّ
فــي اإلدارات ،مكافحــة الغــش والتهــرب الضريبــي وتعزيــز
اإليــرادات الحكوميــة وغيرهــا من المواضيــع وتخلص الى
مجموعــة مــن التوصيــات والمقترحــات التــي مــن شــأنها
تســهيل العمــل وتعزيــز األداء.
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ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ -
ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﺘﻘﺪم

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﺣﺰﻳﺮان 2020

اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

تهــدف هــذه الــدورة الــى تعزيــز المهــارات التــي اكتســبها
المشــاركون فــي الــدورات التدريبيــة األساســية المتعلقــة
باســتخدام تقنيــات التحقيــق لكشــف الكــذب ولرســم
اللغويــة
شــخصية المشــتبه بهــم وتحليــل الــدالالت
ّ
والجســدية .كمــا يتمـ ّـرس المشــاركون بمنهجيات التحقيق
بمــا فــي ذلــك إعــداد منهجيــة متكاملــة لتحضيــر ولصياغــة
ولطــرح األســئلة خــالل عمليــات اإلســتقصاء والتحقيــق
واإلســتجواب وتحليــل اإلفــادات الشــفهية والخطيــة منهــا.

اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻠﻔﺴــﺎد
ﰲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﺗﻤﻮز 2020

اﻟﻤﺪة 8 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔــﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،آذار 2020

اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟﻰ ﻣﻦ
ّ

يعمــل المشــاركون فــي هــذه الــدورة مــع الخبيــر فــي
لغــة الجســد علــى إدراك أهميــة هــذا العلــم عنــد إجــراء
التحقيقــات القضائيــة واإلســتجوابات وتأثيــره علــى
ســير ونتائــج التحقيــق .ومــن خــالل أمثلــة ونمــاذج مــن
والتعمــق
الواقــع ،يقــوم المشــاركون بتحليــل الحــاالت
ّ
فــي اســتعمال تقنيــات كشــف الكــذب وقــراءة لغــة
الجســد وتحليلهــا .كمــا تضــيء هــذه الورشــة علــى أبــرز
توصلــت إليــه التجــارب العالميــة الحديثــة فــي علــم
مــا ّ
النفــس القضائــي.

اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺎﻟﻴــﻮن وﻗﻀﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
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تعــرض ورشــة العمــل اإلطــار التقييمــي لمخاطــر الفســاد
مقوماتــه بحســب منهجيــة
فــي القطــاع العــام وأبــرز
ّ
يتعرف المشــاركون خالل
ّ
طورهــا صنــدوق النقــد الدوليّ .
هــذه الورشــة علــى كيفيــة تحليــل النواحــي اإلقتصاديــة
والتشــريعية للسياســات العامة وللمؤسسات الحكومية
احصائيــة وبيانــات
باإلســتناد الــى نمــاذج عمــل وقواعــد
ّ
رقميــة .تنتهــي الورشــة باإلطــالع علــى التجــارب الناجحــة
فــي العالــم وذلــك بهــدف تحديــد محــاور العمل المحتملة
لتعزيــز الحوكمــة والشــفافية فــي القطــاع العــام.
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اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺮﺳــﻮم
إن تعزيــز اإللتــزام الضريبــي هــو ركــن أســاس فــي تحقيــق اإلســتدامة الماليــة وتعزيــز ثقــة المواطــن.
ّ
المعنييــن فــي اإلدارة الضريبيــة فــي مجــال التدقيــق الضريبــي
يســعى المعهــد الــى تعزيــز مهــارات
ّ
واســتراتيجيات اإللتــزام الضريبــي .كمــا يخـ ّـص القطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي بــدورات تدريبيــة حــول
الضريبيــة.
الضرائــب والرســوم بغيــة تســهيل الوصــول الــى المعلومــات وتســهيل التواصــل مــع اإلدارة
ّ

اﻟــﻰ ﻣﻦ ﻧﺘﻮ ّﺟﻪ؟

الضريبية.
الرئيسيون والمراقبون في اإلدارة
رؤساء الدوائر والفروع والمراقبون
ّ
ّ

اﻹﻟﱱام اﻟﻀﺮﻳﱯ

ﺑــﲑوت ،ﺗﴩﻳﻦ اﻷول 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 15 :ﺳــﺎﻋﺔ
تعالــج هــذه الــدورة أبــرز اإلســتراتيجيات التــي يمكــن
أن تعتمدهــا اإلدارة الضريبيــة فــي تعزيــز اإللتــزام
الضريبــي .يعــزّ ز المشــاركون مهاراتهــم فــي إدارة
يتعرفــون علــى منهجيــة تحليــل
المخاطــر وتقييمهــا كمــا
ّ
ســلوكيات المكلفيــن بحســب مختلــف األنشــطة وذلك
بهــدف تعزيــز الشــفافية والثقــة.
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ﻣﻨﻬﺠﻴــﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ اﻟﻀﺮﻳﱯ

ﺑﲑوت ،أ ّﻳﺎر 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 15 :ﺳــﺎﻋﺔ
تــزود هــذه الــدورة المشــاركين بصــورة واضحــة حــول
ّ
اســتراتيجية التدقيــق الضريبــي وتشــرح منهجيــة
تدقيــق ملفــات ضريبــة الدخــل والضريبــة علــى القيمــة
الماليــة
المضافــة وكيفيــة قــراءة الحســابات والبيانــات
ّ
ـوال إلــى إعــداد التقاريــر وإحالتهــا ضمــن
المتوافــرة وصـ ً
اإلداريــة.
األصــول
ّ

ﻗﻄﺎع ﺧــﺎص وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ
اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن
ﺑﲑوت ،ﺣﺰﻳﺮان 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 20 :ﺳــﺎﻋﺔ
تعطــي الــدورة لمحــة متكاملــة عــن النظــام الضريبــي
اللبنانــي بمــا فــي ذلــك قانــون الضريبــة علــى القيمــة
الدخــل ورســم الطابــع المالــي
المضافــة وضريبــة ّ
وغيرهــا .تعــرض الحلقــات ّ
الناشــطة لمختلــف اإلجــراءات
ّ
المتعلقــة بالتّ صاريــح .يكتســب المشــاركون
التطبيقيــة
روريــة للتصريــح عــن موجباتهــم ضمــن
المهــارات ّ
الض ّ
الزمنيــة والحتســاب الضرائــب والغرامــات وكيفية
المهــل
ّ
ّ
تجنبهــا .كمــا تضــيء علــى آليــات اإلعتــراض ومراحلهــا
الضريبيــة.
وتســهل للمشــاركين التواصــل مــع اإلدارة
ّ
ّ
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ﺷــﺆون ﻋﻘﺎر ّﻳﺔ وﻣﺴــﺎﺣﺔ

العقاريــة فــي جهودهــا لتوحيــد التطبيــق فــي المعامــات
ُيســاند المعهــد المديريــة العامــة للشــؤون
ّ
ـوال إلــى تحســين األداء وتســهيل التواصــل مــع المواطنيــن .ينــدرج
العقاريــة وفــي معامــات المســاحة وصـ ً
هــذا المحــور ضمــن خطــة المديريــة العامــة لبنــاء قدراتهــا وتطويــر خدماتهــا.

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

أمناء السجل العقاري ورؤساء المساحة وسائر العاملين في األمانات.

ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ اﻟﺸــﺆون
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴــﻨﺔ

اﻟﻤــﺪة 10 :ﻟﻘــﺎءات ﺑﻤﻌﺪل  3ﺳــﺎﻋﺎت ﻟﻜﻞ ﻟﻘﺎء

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

ّ
يتولــى أمنــاء الســجل ورؤســاء المســاحة مهــام رصــد
اإلختالفــات فــي التطبيــق فــي عملهــم ،ويتـ ّـم مناقشــة
نقــاط اإلختــالف باإلرتــكاز إلــى المــواد القانونيــة
ـوال إلــى اقتــراح التعديــالت
والتفســيرات المطلوبــة وصـ ً
المناســبة .تجــري هــذه اللقــاءات بحضــور المديــر العــام
ومــن ضمــن آليــة تحضيــر ومتابعــة دقيقــة لتحقيــق
التحســن المنشــود.
ّ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ

ﺑــﲑوت ،ﺗﴩﻳﻦ اﻷول 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 5 :ﺳــﺎﻋﺎت
يتعـ ّـرف رؤوســاء المكاتــب ورؤوســاء األقالم فــــي هــــذه
الورشــــة علــى أبــرز المقــررات الواجــب تطبيقهــا فــي
عملهــم بغيــة خدمــة المواطنيــن بشــكل أفضــل وذلــك
السبل
ضمــن األصــول المرعيــة اإلجــراء .كما يختبرون ُ
الفضلــى فــي التواصــل اإليجابــي مــع المواطنيــن وفــي
ُ
تظهيــر صــورة مهنيــة لخدمــات العقاريــة والمســاحة.
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إدارة اﻷزﻣــﺎت ﰲ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻌﺎم
يتشــارك كبــار المســؤولين فــي هــذا المحــور هواجســهم فــي مواجهــة التحديــات التــي ّ
تؤثــر علــى القطــاع
العــام فــي ظـ ّ
ـل األزمــات المتتاليــة التــي يمـ ّـر بهــا لبنــان .وتكمــن قــدرة اســتجابة اإلدارات وفاعليتهــا فــي
مكونــات األزمــات ودورة حياتهــا وكيفيــة التعاطــي مــع
قــدرة قادتهــا علــى إثبــات موقعهــم وعلــى فهــم
ّ
ّ
لتخطيهــا.
المهمــة
نتائجهــا وإتقــان اإلجــراءات والمفاتيــح
ّ

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المديرون العامون ،القضاة ،المسؤولون في القطاعين العسكري واألمني.

اﻟﻘﻴــﺎدة ﰲ زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت
ﺑﲑوت ،ﺷﺒﺎط 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت
يحــدد المشــاركون فــي هــذه الورشــة ماهيــة األزمــة
ّ
وكيــف تنشــأ وتتطـ ّـور ويتداولــون فــي كيفيــة التخطيــط
يتعم ّقــون فــي
لهــا والتنظيــم للوقايــة منهــا .كمــا
ّ
مبــادئ وتقنيــات إدارة األزمــة ويكتشــفون أي نــوع مــن
ويعــززون مــن قدرتهــم علــى التواصــل
القيادييــن هــم ّ
فــي أوقــات األزمــة.

اﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﰲ زﻣﻦ اﻷزﻣﺎت

ﺑﲑوت ،آذار 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت
ينمــي المشــاركون قدراتهــم لفهــم كيفيــة تعاطــي
ّ
وســائل اإلعــالم مــع األزمــات وكيــف يمكــن أن يؤثــر
التعاطــي الســلبي فــي قــدرة المؤسســات علــى العمــل
يتــزود
وزعزعــة أداءهــا الداخلــي وســمعتها .وســوف
ّ
المشــاركون ببعــض التقنيــات للتعامــل مــع األزمــات
بشــكل ايجابــي وتقنيــات التواصــل فــي مواجهــة
المواقــف الصعبــة.
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ﺗﺜﺒﻴــﺖ اﻟﻜﻔﺎﻳــﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ:
اﻟﺤﺰم واﻟــﺬﻛﺎء اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﻧﻴﺴﺎن 2020

اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

يتنبــه المشــاركون فــي هــذه الــدورة إلــى أهميــة الحــزم
ّ
فــي القيــادة ومــدى تأثيــره علــى اإلنتاجيــة فــي العمــل.
ويكتشــفون قدراتهــم الذاتيــة إلدارة عواطفهــم ممــا ّ
يؤثــر
ايجابـ ًـا فــي بنــاء عالقــة ثقــة مــع الزمــالء .كمــا يطـ ّـورون
طريقتهــم فــي التعبيــر عــن رأيهــم وكيفيــة اإلصغــاء لــرأي
ـوال إلــى تحقيــق التــوازن بين المرونــة والحزم
اآلخريــن وصـ ً
ومعرفــة كيفيــة قــول «ال».

اﻟﻘﻴــﺎدة اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ واﻹﺑﺘﻜﺎر
اﻟﻤﺆﺳﴘ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﺣﺰﻳﺮان 2020

اﻟﻤﺪة 25 :ﺳــﺎﻋﺔ

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

يتعــرف المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى مفهــوم
ّ
اإلبــداع واإلبتــكار الحكومــي والمؤسســي وأهميتــه
ّ
ويطلعــون علــى واقــع
فــي عمليــة التنميــة المســتدامة
اإلبــداع الحكومــي وأبــرز تحدياتــه وكيفيــة اســتغالل
المــوارد بشــكل فعــال لتحقيــق اإلبتــكار المطلــوب.

ﺗﺠــﺎرب ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ
إدارة اﻷزﻣﺎت

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،ﺣﺰﻳﺮان 2020

اﻟﻤﺪة 5 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﻟﻘﺎء

ّ
يشــكل هــذا اللقــاء مســاحة لالضــاءة علــى تجــارب
إدارات ومؤسســات محليــة ودوليــة اســتطاعت
التعامــل مــع األزمــات بأشــكال مختلفــة .بعضهــا نجــح
فــي تحويــل األزمــة إلــى فرصــة ،والبعــض اآلخــر نجــح
فــي الصمــود أمــام تحديــات كبيــرة أو فــي الخــروج منهــا
بأقــل الخســائر ،لتتحــول هــذه التجــارب إلــى نمــاذج.
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اﻟﺘﻌ ّﻠــﻢ واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ
إن تحديــث إدارة الطاقــات البشــرية وصياغــة سياســة تدريــب هــو حاجــة أساســية إلدارة الكفايــات الحاليــة

الجيــد للتدريــب
فــي الدولــة اللبنانيــة .ويقــع علــى عاتــق معاهــد التدريــب مســؤولية كبيــرة لجهــة التخطيــط
ّ
وإعــداد البرامــج وفقـ ًـا ألفضــل التجــارب الدوليــة وتعزيــز قــدرات المدربيــن ومنســقي التدريــب وقيــاس أثــر
التدريــب علــى تحســين األداء.

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

المدربون ومنسقو التدريب والمسؤولون عن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺮﺟﻌــﻲ ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺎت
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت2020 ،

اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

تهــدف ورشــة العمــل لعــرض األصــول والمعاييــر التــي
تســمح بتحديــد الكفايــات الماليــة المطلوبــة اليــوم فــي
الفضلــى
الدولــة اللبنانيــة واإلطــالع علــى المنهجيــات ُ
ـوال الــى وضــع مقترحــات
لتحديــد هــذه الكفايــات وصـ ً
تُ عتمــد الحقـ ًـا فــي تحديــد سياســات التوظيــف والمســار
المهنــي للوظائــف الماليــة .ترتكــز الورشــة علــى
والفرنســية.
التجربتيــن اللبنانيــة
ّ

ﻫﻨﺪﺳــﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
)ﺗﺪرﻳــﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ(

اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﺔ

ﺑــﲑوت ،ﺑﲔ آذار وأ ّﻳﺎر 2020

اﻟﻤﺪة 30 :ﺳــﺎﻋﺔ
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ﻧــﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﺗﺪرﻳﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

يتــزود المشــاركون فــي هــذا البرنامــج بمعــارف عامــة
ّ
تســمح لهــم بفهــم متطلبــات التدريــب ضمــن ســياق
شــامل يتضمــن سياســة تدريــب وطنيــة وخطــة تدريــب
ـوال إلــى التقييم.
وتصميــم برامــج وتقنيــات تدريــب وصـ ً
ّ
التعلــم علــى مرحلتيــن ،المرحلــة األولــى عــن
ويكــون
مخصصــة لتبــادل التجــارب
الثانيــة
والمرحلــة
ُبعــد
ّ
ً
والمشــاريع وجهــا لوجــه.
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إﻋــﺪاد اﻟﻤﺪرﺑﲔ واﻟﻤﺪرﺑﺎت

ﺑــﲑوت ،ﺣﺰﻳﺮان وﺗﴩﻳﻦ اﻷول 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت
الضبــاط المشــاركون فــي هــذه الــدورة علــى
يتعــرف ّ
ّ
منهجيــة نقــل المعــارف والخبــرات والمهــارات لفريــق
التعلميــة .كمــا يكتســبون
عملهــم بأفضــل الطــرق
ّ
ً
وفقــا ألبــرز المقاربــات
مهــارات تدريــب الراشــدين
ّ
ويطلعــون علــى دورة حيــاة التدريــب والعوامــل
التدريبيــة
المؤثــرة فــي جودتهــا وقيــاس أثرهــا.

اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴــﻨﻮي ﻟﻤﻨﺴﻘﻲ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﰲ اﻹدارات
واﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﲑوت ،أ ّﻳﺎر 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﻟﻘﺎء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 5 :ﺳــﺎﻋﺎت
هــذا اللقــاء هــو محطــة ســنوية يجتمــع فيهــا منســقو
العامــة والمؤسســات العامــة
التدريــب فــي اإلدارات
ّ
مــع فريــق المعهــد لالطــالع علــى التوجهــات الجديــدة
فــي التدريــب ولتعزيــز التعــاون مــع المســتفيدين.
وهــو مناســبة للنقــاش فــي الحاجــات التدريبيــة وفــي
الســبل الفضلــى الختيــار المشــاركين
األولويــات وفــي ُ
والقتــراح آليــات لمتابعتهــم فــي مرحلــة ما بعــد التدريب.
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اﻟﺘﺤ ـ ّﻮ ﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴــﺔ
ّ
ظــل التحــوالت الرقميــة الكبيــرة التــي يشــهدها العالــم اليــوم ،نلقــي الضــوء علــى بعــض
فــي
المســتجدات التــي مــن شــأنها أن تســاعد المســؤولين فــي الدولــة علــى فهــم التطــورات الكبيــرة فــي
محفـ ً
ّ
ـزا
التكنولوجيــا واألنظمــة الذكيــة والتــي يمكــن أن تنعكــس ايجابـ ًـا علــى أســاليب العمــل وأن تكــون
وتحســن
للنمــو ولبــذل الجهــود المطلوبــة لانتقــال إلــى نمــاذج عمــل جديــدة تعتمــد التقنيــات الرقميــة
ّ
المقدمــة للمواطنيــن.
الخدمــات
ّ

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

الكوادر العليا والوسطى المعنيون بمشاريع التحديث في الدولة،
والخبراء والمدربون.

اﻟﺬﻛﺎء اﻹﺻﻄﻨﺎﻋــﻲ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺮدات ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 3 :ﺳــﺎﻋﺎت
يتعــرف المشــاركون فــي هــذه الورشــة علــى ماهيــة
ّ
الــذكاء اإلصطناعــي ومــدى ارتباطــه بالمعلومــات
والداتــا وبالحكومــة اإللكترونيــة والخدمــات العامــة .كمــا
والتحــوالت
يناقشــون مســتويات الــذكاء اإلصطناعــي
ّ
العالميــة ومــدى جهوزيــة الحكومــات لتطبيقــه.

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
واﻹﻟﱱام اﻟﻀﺮﻳﱯ

اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺮدات ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

اﻟﻤﺪة 6 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ

يتعـ ّـرف المشــاركون علــى أبــرز المفاهيــم الجديــدة فــي
مجــال التكنولوجيــا الماليــة الســيما blockchains
و  smart contractsوأثرهــا علــى اإلقتصــاد .كمــا
يناقشــون التحديــات الماليــة واإلقتصاديــة التــي تواجــه
األنشــطة والخدمــات العابــرة للحــدود والحلــول التــي
توفرهــا التكنولوجيــا الرقميــة فــي تعزيــز
يمكــن أن
ّ
اإللتــزام الضريبــي.
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اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﺮدات ﺑﺎﻟﻠﻐــﺔ اﻹﻧﻜﻠﲒ ّﻳﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

اﻟﻤﺪة 10 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :دورة ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ

المدربــون واألســاتذة فــي هــذه الــدورة برامــج
يختبــر
ّ
عــدة مــن شــأنها أن تســاعدهم فــي اعتمــاد
وأدوات ّ
ّ
ّ
وتحثهــم علــى إعــداد
التعلــم الناشــط
التكنولوجيــا فــي
المداخــالت والعــروض واألفــكار فــي شــكل جــذّ اب
ّ
وبأســلوب يحـ ّ
المتعلميــن علــى التعبيــر عــن أفكارهــم
ـث
بشــكل ّ
وفعــال.
موثــق
ّ

ﺗﺠــﺎرب راﺋﺪة ﻣــﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﰲ اﻟﺘﺤــﻮﻻت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ

ﺑﲑوت ،أﻳﻠﻮل 2020

اﻟﻤﺪة 5 :ﺳــﺎﻋﺎت

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ﻟﻘﺎء

يلقــي هــذا اللقــاء الضــوء علــى أهميــة التحــوالت
الرقميــة فــي القطــاع العــام وذلــك مــن خــالل عــرض
تجــارب محليــة ودوليــة رائــدة نجحــت فــي اســتخدام
ســبيال لتحديــث عمــل اإلدارة
التكنولوجيــا الحديثــة
ً
فــي مختلــف أســالكها المدنيــة ،التربويــة والعســكرية.
ّ
يشــكل فرصــة لمناقشــة التحديــات التقنيــة
كمــا
واإلداريــة التــي واجهتهــا واســتخالص التوصيــات.
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ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
للشـ ّـبان والشــابات فــي ســوق العمــل والجامعــات والمــدراس فــي لبنــان مســاحة خاصــة لتعزيــز ثقافتهــم

ـس المواطنيــة لديهــم .فهــم يشــاركون فــي سلســلة لقــاءات ومبــادرات تســاعدهم
اإلقتصاديــة والماليــة وحـ ّ
ّ
وتنمــي فكرهــم النقــدي وتحثهــم
علــى فهــم عمــل وزارة الماليــة واألوضــاع اإلقتصاديــة والماليــة فــي لبنــان
ّ
علــى التخطيــط المالــي الجيــد لمســتقبلهم.

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

الشبان والشابات في مختلف الجامعات وفي القطاعين
ّ
العام والخاص.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ُﻟــﻚ ...وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ

ﺑﲑوت ،أﻳﺎم اﻟﺠﻤﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺷــﺒﺎط إﻟﻰ أﻳﺎر
 2020وﺧﻼل ﺗﴩﻳﻦ اﻷول
وﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2020

ﻧﻮع اﻟﻨﺸــﺎط :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐــﺔ:
ّ
اﻟﻤﺪة 4 :ﺳــﺎﻋﺎت
الطــالب الجامعييــن وأســاتذتهم
يســتقبل المعهــد
ّ
معقــدة
ـي علــى مفاهيــم
ـ
وتفاعل
ـهل
ـ
س
ليتعرفــوا بشــكل
ّ
ّ
ّ
مثــل الموازنــة العامــة وإدارة المــال العــام والرقابــة علــى
اإلنفــاق والديــن العــام والضرائــب وغيرهــا .وكذلــك
لالطــالع علــى موقــع وزارة الماليــة فــي القطــاع العــام
واإلقتصاديــة التــي تواجــه
ومهامهــا والتحديــات الماليــة
ّ
حفزهــم علــى اإلهتمــام بالشــأن العــام
بالدنــا بشــكل ُي ّ
ويجيــب علــى تســاؤالتهم فيمــا يخــص شــؤونهم
الحياتيــة ومســتقبلهم.
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La Dictée des Finances
ﺑﲑوت ،آذار 2020

AMBASSADE DU FRANCE
AU LIBAN

Mot d'Or de la Francophonie

ﺑﲑوت ،آذار 2020

AMBASSADE DU FRANCE
AU LIBAN

بمناســبة شــهر الفرنكوفونيــة ،ينظــم المعهــد مســابقة
الفرنســية» بالتعــاون مــع
«اإلمــالء الماليــة باللغــة
ّ
ّ
لتعلــم
المعهــد الفرنســي .تشـ ّـكل هــذه المســابقة أداة
الفرنســية
المفــردات الماليــة واإلقتصاديــة باللغــة
ّ
وتجمــع متباريــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــن
المــدارس والجامعــات .بنهايــة هــذا الحــدث التثقيفــي
تُ ــوزّ ع جوائــز علــى الرابحيــن مــن مختلــف الفئــات.

خطيــة تتنــاول مصطلحــات اللغــة الفرنسـ ّـية
هــي مبــاراة
ّ
المســتخدمة فــي مجــال المــال واألعمــال حيــث يقـ ّـدم
المتبــارون فكــرة مشــروع باللغــة الفرنسـ ّـية ويناقشــونها
ً
ـفهيا أمــام لجنــة تحكيــم .تهــدف هــذه المبــاراة الــى
شـ
الفرنســية فــي عالــم األعمــال،
تعزيــز اســتخدام اللغــة
ّ
نظــم سـ ً
وتُ ّ
ـنويا فــي إطــار نشــاطات شــهر الفرنكوفونيــة
فــي لبنــان.
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اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴــﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴــﺔ
نلقــي الضــوء مــن خــال برامــج المعلوماتيــة المكتبيــة علــى خصائــص برنامــج المجــدوالت الســيما تلــك

.ـوال الــى اســتخاص التقاريــر وعرضهــا بطريقــة مهنيــة
ً المرتبطــة بجمــع وتحليــل البيانــات وصـ

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

.الموظفون والعاملون في وزارة المالية

Excel for Professionals

Language: Arabic with technical words in English
Duration: 12 hours
Date: March 2020
This course enables participants to use Excel
advanced functions and handle complicated
formulas, link sheets to summarize data, use
advanced printing options, profit from Excel
database features to sort and filter lists.

Excel for Finance

Language: Arabic with technical words in English
Duration: 12 hours
Date: April 2020
This course shows users how and when to
use each of the financial functions available
in Excel. Author Curt Frye covers evaluating
loan payments; calculating depreciation;
determining rates of return, bond coupon dates,
and security durations; calculating prices and
yields; and more.
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Excel for Data Analysis
and Visualization

Language: Arabic with technical words in English
Duration: 8 hours
Date: June 2020
This course allows participants to learn how to
effectively and efficiently use Microsoft Excel
to import data, apply data modeling, design
an interactive dashboard and perform data
analysis. It also gives managers, business
professionals and data analysts a practical
knowledge and good understanding of realworld data analysis and visualization with
Microsoft Excel.
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اﻟﻠﻐــﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ

ّ اإلنكليزيــة بمــا
يمكنهــم مــن اإلطــاع
تتيــح برامــج اللغــات األجنبيــة الفرصــة أمــام المشــاركين إلتقــان اللغــة
ّ
.ـتجدات العالميــة
علــى التقاريــر
ّ المتخصصــة وتمثيــل اإلدارة فــي الخــارج ومواكبــة المسـ
ّ

ﻧﺘﻮﺟﻪ؟
اﻟــﻰ ﻣﻦ
ّ

.الموظفون والعاملون في وزارة المالية

English 5A
Upper Intermediate I

Duration: 34 hours
Date: February 2020
Through appealing topics, this course will
enable participants to develop their english
language in both formal and conversational
contexts such as describing personalities,
offering explanations, providing information
and giving advice. They will extend their use of
grammar functions including gerunds, models,
clauses and the present perfect and present
perfect continuous tenses.

English 5B
Upper Intermediate II

Duration: 34 hours
Date: May 2020
Through contemporary topics and stimulating
discussion, participants will develop fluency
through upper intermediate language functions
such as debating, offering solutions and
analyzing reasons. They will improve their
grammar use by practicing the passive voice,
clauses, indirect questions, present unreal
conditionals, and the future perfect and future
perfect continuous tenses.
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English 3A
Elementary 1

Duration: 34 hours
Date: September 2020
With an approach that depends on learning
through stimulating content and achievable
goals, participants will build fluency by focusing
on specific language targets. They will explore
and talk about a wide range of compelling topics
presented from an international perspective.
They will focus on grammar functions through
interaction with the present continuous tense,
comparative adjectives, modals for obligation,
ability, possibility and deduction.

English 3B
Elementary II

Duration: 34 hours
Date: November 2020
Participants will extend their learning by
concentrating on grammar functions such as the
future tense and future real conditional, passive
voice, modals for polite requests, gerunds and
infinitives, and the present unreal conditionals.
They will work on advanced letter and email
writing, and write a brief newspaper article.
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PARTNERS
يســعى المعهــد الــى تمتيــن شــراكاته اإلســتراتيجية مــع مؤسســات
رائــدة واإلفــادة مــن تجاربهــم وخبراتهــم بمــا يســاعد علــى تبــادل المعرفــة
الجيــدة حــول العالــم.
والخبــرات التقنيــة واإلطــالع علــى الممارســات
ّ

فتعزيــز أواصــر التعــاون والتكامــل مــع المؤسســات الوطنيــة وتفعيــل
ً
ً
إقليميــا
محليــا،
التعــاون العربي-العربــي ،واإلنفتــاح علــى شــركاء جــدد
ً
ً
قدمــا فــي تحقيــق
ودوليــا أســاس فــي توســيع نطــاق العمــل والســير
النتائــج المرجــوة.
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ﻳﻜـ ّﺮ س اﻟﻤﻌﻬــﺪ ﺟﻬﻮده ﻟﻬــﺬا اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ
اﻟﴩﻛﺎء ﰲ ﻣﺸــﺎرﻳﻊ ﻋ ّﺪة وﻫﻲ:
اﻟﻤﺤﻠﻴﻮن:
اﻟــﴩﻛﺎء
ّ
يربــط المعهــد بــإدارة حصــر التبــغ والتنبــاك اللبنانيــة اتفــاق تعــاون
منــذ عــام  2٠13يهــدف إلــى تحقيــق التنســيق والتكامــل فــي مجــال
تطويــر القــدرات وفــي الســعي المســتمر لبنــاء إدارة حديثــة وقــادرة.
تتضمــن خطــة التعــاون لعامــي  2021-2020سلســلة أنشــطة تتنـ ّـوع
ّ
بيــن مســاندة تقنيــة وتدريــب ومرافقــة فــي مياديــن القيــادة واإلدارة
الماليــة وغيرهــا مــن مواضيــع اإلهتمــام المشــترك.

اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ

يتعــاون المعهــد مــع كليــة فــؤاد شــهاب للقيــادة واألركان لوضــع
مقتــرح حــول إطــار للكفايــات الماليــة لضبــاط اإلدارة يمكــن أن
الكليــة كــدورة األركان ودورة
يشـ ّـكل الحقـ ًـا نقطــة ارتــكاز فــي مناهــج
ّ
قائــد كتيبــة فــي الجيــش اللبنانــي.

اﻟﻤﺪﻳﺮﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻣﻦ اﻟﻌﺎم

يقــدم المعهــد المســاندة التقنيــة للمديريــة العامــة لألمــن العــام
ّ
لمراجعــة وإعــداد دفاتــر شــروط نموذجيــة للصفقــات العامــة وذلــك
علــى ضــوء القوانيــن اللبنانيــة والتجــارب الدوليــة الفضلــى ،علــى
أن يجــري اعتمــاد هــذه الدفاتــر رسـ ً
ـميا فــي المديريــة وتدريــب كافــة
المعنييــن علــى ُحســن اســتعمالها.

اﻟﴩﻛﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴـ ّـﻴﻮن:
يوفــر المعهــد مــن خــالل المديريــة العامــة للماليــة العامــة فــي فرنســا
ّ
( )DGFIPمســاندة تقنيــة لمديريــة الماليــة العامــة فــي وضــع أســس
التدقيــق الداخلــي مــن خــالل مواكبــة الفريــق المعنــي فــي الــوزراة.
تهــدف هــذه المســاندة الــى توضيــح أبــرز المنهجيــات والمعاييــر
ً
الحوكمــة
واألدوات المعتمــدة
دوليــا وكيفيــة ربطهــا بمبــادئ َ
الرشــيدة .يشــتمل العمــل علــى مراجعــة رســالة التدقيــق ومهامــه
ومســار التدقيــق ومصفوفــة المخاطــر وأدوات وتقنيــات جمــع
وتحليــل المعلومــات وكذلــك كيفيــة إعــداد تقاريــر التدقيــق الداخلــي
واســتخالص التوصيــات المتعلقــة بالتحســينات وتقنيــات مناقشــتها
مــع المعنييــن.
نظـ ً
ـرا لألهميــة اإلقتصاديــة لقطــاع الصناعــات اإلبداعيــة والثقافيــة،
يتعــاون المعهــد مــع الســفارة الفرنسـ ّـية فــي بيــروت إلعــداد دراســة
إقتصاديــة للقطــاع وإظهــار التحديــات الهيكليــة والتنظيميــة وفــرص
وصــوال الــى تقديــم مقتــرح سياســات لصانعــي القــرار
التطويــر
ً
والجهــات المعنيــة بهــذا القطــاع.
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اﻟﺪوﻟﻴﻮن:
اﻟﴩﻛﺎء
ّ
يتعــاون المعهــد مــع اليونيســف فــي إطــار البرنامــج الوطنــي
الموقــع مــع الحكومــة اللبنانيــة وذلــك فــي مجــاالت التثقيــف
المالــي واإلقتصــادي للشــباب والشــابات ،خاصــة فيمــا يتعلــق
بــإدارة المــال العــام والموازنــة المراعيــة للنــوع اإلجتماعــي.
يتعــاون المعهــد مــع البنــك الدولــي ،والوكالــة الفرنسـ ّـية للتنميــة
ومبــادرة «ســيغما» لمواكبــة توجهــات وزارة الماليــة فــي تحديــث
الشــراء العــام فــي لبنــان ،ويشــمل المحــاور التاليــة:
 -1تنفيــذ مســح  MAPSلتقييــم منظومــة الشــراء العــام بدعــم مــن
البنــك الدولــي والوكالــة الفرنسـ ّـية للتنمية.
 -2إعــداد مشــروع قانــون عصــري للشــراء العــام بدعــم مــن البنــك
الدولــي وبمســاندة تقنيــة مــن مبــادرة "ســيغما".
 -3إعداد دفاتر شروط نموذجية بدعم من البنك الدولي.

يتعــاون المعهــد ،وهــو مقــر األمانــة العامــة لشــبكة معاهــد ومراكز
التدريــب الحكوميــة فــي منطقة الشــرق األوســط وشــمالي إفريقيا
مــع اللجنــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة لغربــي آســيا (,)ESCWA
وإدارة الشــؤون اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة التابعــة األمــم المتحــدة
( ،)UN-DESAومعهــد األمــم المتحــدة للتدريــب واألبحــاث
( ،)UNITARلعقــد مؤتمــر إقليمــي بعنــوان "تنفيــذ خطــة التنميــة
العربيــة".
المســتدامة  2030فــي المنطقــة
ّ
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اﻟﻤﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
للمهتميــن بالحصــول علــى معلومــات فــي المواضيــع
مركــز توثيــق
ّ
والتعليميــة.
والقانونيــة
واإلقتصاديــة
الماليــة والضريبيــة
ّ
ّ
ّ
ّ
مركــز ّ
تعلــم للشــباب لتعزيز ثقافتهــم المالية واإلقتصادية.
عضو في شــبكة المكتبات العامة في لبنان الشــريكة لوزارة الثقافة.
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ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ
ﻣﺮاﺟــﻊ
ّ

متخصص باللغات الثالث
أكثــر مــن  25ألف مرجــع
ّ
القانونية (“حمورابي” و“المستشــار فــي القانون اللبناني”)
قواعــد البيانــات
ّ
مجموعــة قوانين لبنان
أكثــر مــن  100صحيفة ومجلة
األجنبية
بالعربية واللغات
صحفيــة
مقتطفــات
ّ
ّ
ّ
متخصصة
مراجــع دولية حديثــة وتقارير
ّ

ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﺤــﺚ وﺗﻮﺛﻴﻖ
فنيــة من قبــل أمينة المكتبة
مســاندة ّ
إمكانيــة البحــث عــن المراجــع ومعاينــة مقتطفــات منهــا عبــر الموقــع
اإللكترونــي:
www.institutdesfinances.gov.lb
المالية ولقاء مبلغ  30,000ل.ل .سـ ً
ـنويا
مجانيــة للزمــالء في وزارة
خدمــة إعــارة
ّ
ّ
للعامة
ركــن إنترنــت يتيح البحث اإللكتروني
تتضمن أحدث المراجع والمقاالت .لالشــتراك بهذه
إلكترونية،
ـهرية
ّ
نشــرة شـ ّ
ّ
النشرة:
bibliotheque@finance.gov.lb
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ﻣﻌــﺎرض اﻟﻜﺘﺐ
يشــارك المعهــد فــي معــارض الكتــب لتســهيل الوصــول الــى المعلومــات ،حيــث يــوزّ ع منشــوراته ويســتقبل
ّ
وينظــم النشــاطات المتخصصــة فــي المواضيــع الماليــة والضريبيــة التــي مــن
الــزّ وار لإلجابــة علــى أســئلتهم

ّ
التعــرف الــى واجباتهــم وحقوقهــم ،وتعــزز الثقافــة الماليــة واإلقتصاديــة
تحــث المواطنيــن علــى
شــأنها أن
ّ
لــدى الشــباب.

المهرجــان اللبنانــي للكتــاب مــن تنظيــم الحركــة اإلقتصادية
أنطليــاس ،آذار 2020
معــرض الكتــاب الفرنســي مــن تنظيم المعهد الفرنســي
بيــروت ،تشــرين الثاني 2020
معــرض بيــروت العربــي الدولــي من تنظيــم النادي الثقافــي العربي
بيــروت ،كانون األول 2020
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يمكنكــم نســخ أو تحميــل أو طباعــة محتويــات هــذا اإلصــدار لالســتخدام الشــخصي ،وتضميــن مقتطفــات منــه فــي المســتندات

اإللكترونيــة شــرط أن ُيذكــر هــذا اإلصــدار كمرجــع للمعلومــات علــى الشــكل التالــي" :برنامــج العــام
والعــروض التقديميــة والمواقــع
ّ

 ،"2020معهــد باســل فليحــان المالــي واإلقتصــادي  -وزارة الماليــة اللبنانيــة ،الطبعــة األولــى.2020 ،

يتوجب مراسلة المعهد على البريد اإللكتروني:
لالستخدام العام أو التجاري،
ّ
Institute@finance.gov.lb

متوفرة على الموقع اإللكتروني:
هذا اإلصدار ومنشورات المعهد
ّ
www.institutdesfinances.gov.lb

© جميع الحقوق محفوظة لمعهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي – وزارة المالية ّ
اللبنانية – كانون الثاني .2020
978-9953-9030-7-1 :ISBN
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