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المعهد يف سطور
بيت خربة يف بناء القدرات

مركز توثيق وانتاج معريف

تســاهم البرامــج التدريبيــة
فــي تنميــة رأســمال البشــري
المعنــي بتعزيــز إدارة المــال
العــام ونشــر قيــم الخدمــة
ا لعا مــة .

يســاهم اإلنتــاج المعرفــي فــي
توســيع دائــرة النقــاش حــول
مواضيــع إدارة المــال العــام وفي
تعزيــز صياغــة سياســات عامــة
عصريــة.

ملتقى وطين وإقليمي

لتبادل التجارب والممارسات الجيدة

المعهــد منصــة الســتقطاب
الجيــدة حــول
الخبــرات والتجــارب ّ
العالــم ولــه دور محــوري فــي
تطويــر شــراكات محلية ،اقليمية
ودوليــة ،وفــي تعزيــز "التعــاون
بيــن بلــدان الجنــوب".

تميــز يعمــل علــى تطويــر القــدرات الوطنيــة فــي
معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي هــو مركــز ّ
إدارة 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
يديــر المعهــد مركــز توثيــق ومكتبة عامة.
عامــة مسـ ّ
وفنيـ ًـا تعمل تحت وصاية وزيــر المالية.
وإداريـ ًـا
ماليـ ًـا
ـتقلة
ّ
ّ
ّ
المعهــد مؤسســة ّ

مساهمون يف أهداف التنمية المستدامة 2030
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تمهيد

يتخبــط العالــم فــي مواجهــة جائحــة كوفيــد  ،19يجــد لبنــان واللبنانيون أنفســهم
فيمــا
ّ
وقــع أن
فــي مرحلــة حرجــة مــن االنــزالق االقتصــادي والمالــي واالجتماعــي بحيــث ُيتَ ّ
التضخــم عــن  %85ويتجــاوز الفقــر حـ ّـد
يتجــاوز االنكمــاش االقتصــادي  %25ويزيــد
ّ
الـــ  %65إضافــة الــى زيــادة متواصلــة فــي معـ ّـدالت البطالــة والجريمــة وغيرهــا مــن
المؤشــرات المقلقــة.
ً
ً
عميقــا فــي وجــدان
أثــرا
لقــد تــرك إنفجــار مرفــأ بيــروت فــي  4آب 2020
اللبنانييــن ّ -
ودمــر قلــب العاصمــة
كل اللبنانييــن  -ألن اإلهمــال بلــغ حـ ّـد الجريمــة
ّ
ً
ـا .نــدرك اليــوم أننــا جميعــا ضحايــا محتملــة،
وفرحهــا وأصــاب فــي آمــال شــبابها مقتـ ً
وحســن
ولــن يحمينــا إال دولــة قــادرة والتــزام صــارم بالمعاييــر
العلميــة وبالشــفافية ُ
ّ
الحوكمــة.
َ
ـن أكثـ ُـر مــا نحتــاج فيــه الــى الدولــة ،خطــأ جســيم .وإذ
إن إضعــاف "الدولــة" فــي زمـ ٍ
المنتصــرة
نقــول ذلــك فإننــا نعنــي بالطبــع ،الدولــة القــادرة ،الدولــة ُ
الحلــم ،الدولــة ُ
ّ
والتحلــي بالجرأة الســترجاع القدرة
لمواطنيهــا الضعفــاء .وال بـ ّـد مــن كســر حاجــز األلــم
علــى النهــوض ووضــع المؤسســات علــى مســار الحداثــة واحتــرام حقــوق المواطــن
وتطبيــق معاييــر االســتدامة بــكل معانيهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
جــدد
يصــادف العــام  2021الذكــرى الـــ  25لتأســيس المعهــد .فــي هــذه الســنة ،نُ ّ
التزامنــا أمامكــم:
 -1بــذل ّ
الممكنــة لتحقيــق التزامــات لبنــان فــي المســار اإلصالحــي
كل الجهــود ُ
الــذي يــؤدي لتعافيــه المالــي.
العلميــة
مبنيــة علــى المعطيــات
تشــاركية
 -2المثابــرة علــى وضــع منهجيــات
ّ
ّ
ّ
والدراســات المقارنــة تســاهم فــي بلــورة سياســات عامــة عصريــة ونصــوص
قانونيــة واجــراءات تضــع إدارة المــال العــام ،مــال المواطــن ،علــى مســار الحداثــة.
ِ
تصــر ف
المواطنــة والمواطــن فــي
 -3وضــع البيانــات المفتوحــة لموازنــة
ّ
الجميــع زيــادة فــي الشــفافية واالشــراك وذلــك عبــر الرقمنــة والوســائل
االلكترونيــة الحديثــة.
ّ
ّ
وحــث
والتعلــم عــن ُبعــد
 -4اســتكمال تطويــر الطاقــات البشــرية عبــر الرقمنــة
تتصــدى للخــوف واإلحبــاط واألزمــات.
القيادييــن العتمــاد مقاربــة إنســانية
ّ
واالقليميــة الشــريكة
العربيــة
 -5العمــل مــع المنظمــات الدوليــة والمؤسســات
ّ
ّ
ّ
تخطــي المرحلــة الصعبــة ومواكبتــه نحــو آفــاق األمــان.
لتمكيــن لبنــان مــن
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نابــض بالقــدرة
نجــدد التزامنــا العمــل بالشــراكة مــع مجتمــع متألــم ومقهــور لكــن ِ
علــى اجتــراح الحلــول وتوفيــر ديناميــة إيجابيــة لمعالجــة تحديــات إجتماعيــة واقتصاديــة
الضيقــة والقاتلــة.
هائلــة والتصـ ّـدي للمصالــح
ّ
تحــدي
ُيحاكــي برنامــج عمــل ســنة  2021طموحاتنــا .وهــو عــام التحديــات الكبيــرة.
ّ
أن يحافــظ معهدنــا -معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي -علــى موقعــه
متميــزة وبيــت ِخبــرة يقصــده طالــب المعلومــة والــرأي
تقــدم ،مؤسســة عامــة
ّ
الم ّ
ُ
العلمــي.
وبإطــاق المبــادرات فــي ظــل شـ ّـح الموازنــات
ـتمر فــي القيــام بمهامــه ِ
تحـ ّـدي أن يسـ ّ
اللوجســتية التــي تفرضهــا جائحــة كوفيــد .19
والتحديــات
والصعوبــات النقديــة
ّ
ّ
الحقيقيــة ،الذيــن
وتحــدي المحافظــة علــى خبــرة طاقاتــه البشــرية وخبرائــه ،ثروتــه
ّ
ّ
تألقــوا فــي لبنــان والعالــم.
عشية عيده الخامس والعشرين،
ّ
مرة وأخرى جميلة تختصرها كلمات جبران:
وخالصة سنوات ّ
الخترت لبنان وطني"،
لبنان وطني
"لو لم يكن
ُ
ُ
ّ
أجنحتَ
والتَ
وغربا،
ا
شرق
ه
د
فر
ي
بوطن
ك
س
ـم
يمان
اإل
معهدنا
يجدد فريق
ً
َ ُّ
ً
ٍ َ ِ
ِ
وي ّ
ستقل،
حل ُق ُم
ّ
ُ
ُ
ّ
واثق الخطوةِ
حقنا
بكل
َ
يعمل
و
صبر وثبات لكي يستَ ّ
ٍ
حقه.
لبنان ونستَ ّ

لمياء المبيض بساط وفريق عمل المعهد
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POLICIES
المســـــــاهمة يف رمس السياســـــــات العـــــــــــامة

ً
اطــارا
محــددة تشــكل
ماليــة وتوصيــات
علميــة وبيانــات
يوفــر المعهــد معلومــات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العامــة حــول تحديــث منظومــة الشــراء العــام وتعزيــز
للتفكيــر ولتوجيــه القــرارات
يوفــر مســاحة تشــاركية تجمــع نُ خــب
شــفافية الموازنــة
العامــة ومواضيــع أخــرى .كمــا ّ
ّ
العلميــة
ومهنيــة مــع المســؤولين فــي الدولــة بغيــة توظيــف المعرفــة
وعلميــة
فكريــة
ّ
ّ
ّ
ّ
للتصــدي للمشــكالت بواقعيــة وبمــا يتوافــق مــع البيئــة اللبنانيــة دون
ومناقشــتها
ّ
إغفــال التجــارب الدوليــة التــي أثبتــت نجاحهــا فــي واقــع شــبيه بالواقــع اللبنانــي.
المتوقــع أن يشــهد عــام  2021تغييـ ً
ـرا جذريـ ًـا فــي ممارســات الشــراء العــام فــي
مــن
ّ
تحس ً
ً
ّ
ــنا
أيضــا
يشــهد
وأن
الوطنيــة،
األولويــات
م
ــل
س
علــى
موضــوع
وهــو
لبنــان
ُ
ّ
والشــفافية الماليــة مــن خــال توفيــر
الحوكمــة
لموقــع لبنــان فــي مؤشــرات َ
ّ
مبســطة وتفاعليــة وكذلــك مــن خــال
البيانــات المتعلقــة بالموازنــة العامــة بطريقــة
ّ
ّ
العامــة مــن شــأنها أن
أدلــة المواطنــة والمواطــن وتقاريــر وموجــزات للسياســات
ّ
ً
تقاربــا بيــن النــاس والدولــة.
تحقــق
ّ

أهداف التنمية المســتدامة 2030
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POLICIES

إصــاح الرشاء العام يف لبنان
ّ
والحق يف الوصول إلى المعلومات
شــفافية الموازنة العامة
األهمية االقتصاديــة للصناعات الثقافية واإلبداعية
الكفايــات المالية للقياديني
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إصالح الــراء العام يف لبنان

الضروريــة لتعافــي لبنــان مــن أزماتــه
الهيكليــة
ال يــزال إصــاح الشــراء العــام فــي ُس ّــلم أولويــات اإلصالحــات
ّ
ّ
أكدتــه نتائــج مســح "تقييــم نظــام
ـا
ـ
م
ـذا
ـ
وه
ة.
ـفافي
وتحســين جــودة الخدمــات وجــذب االســتثمارات وتعزيــز الشـ
ّ
ّ
أن  %95مــن المعاييــر الدوليــة غيــر مســتوفاة فــي
الشــراء العــام فــي لبنــان" (منهجيــة  )MAPSالتــي ّبينــت ّ
موحــد للشــراء العــام ،باالضافــة إلــى الفجــوات والتداخــات الكبيــرة
النظــام القائــم ،وذلــك فــي ظــل غيــاب قانــون
ّ
علــى مســتوى المؤسســات والقــدرات االداريــة ،وعــدم المالءمــة مــع الممارســات الدوليــة الجيــدة التــي تعيــق
ـوال إلــى عــدم اســتيفاء معاييــر الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة.
مشــاركة القطــاع الخــاص وتحـ ّـد مــن الثقــة ،وصـ ً
وقــد انعكســت توصيــات المســح فــي ســياق العمــل علــى اقتــراح قانــون الشــراء العــام ومناقشــته فــي اللجنــة
ـيصب فــي تنفيــذ توصيــات المســح التقييمــي
النيابيــة الفرعيــة .وبالتالــي فــإن تركيــز عمــل المعهــد عــام  2021سـ
ّ
والتحضيــر للمرحلــة التــي تلــي إقــرار القانــون فــي مجلــس النــواب.

إعــداد اســراتيجية وطنية إلصالح الــراء العام يف لبنان
والموضوعيــة المتوافــرة بغيــة تحديــد أهداف
العلميــة
ينطلــق العمــل علــى االســتراتيجية الوطنيــة مــن المعطيــات
ّ
ّ
السياســات والمعاييــر والمؤشــرات المرتبطــة بإصــاح الشــراء علــى كافــة المســتويات ،كمــا وتحديــد المســؤوليات
واقتــراح ُســبل دعــم ومواكبــة هــذا المســار وتقييــم تنفيــذه ،والتأكــد أن الخيــارات المقترحــة تتمتّ ــع بعناصــر نجــاح
كافيــة .ومــن المتوقــع أن ينبثــق عــن هــذه االســتراتيجية ،خطــة وطنيــة متكاملــة لرفــع الوعــي والتدريــب ومواكبــة
الممارســات الدوليــة الجيــدة.

...والتشاور حول االســراتيجية
تُ شـ ّـكل اللقــاءات التشــاورية مســاحة نقــاش وتبــادل تُ شــارك فيهــا مختلــف الجهــات المعنيــة من صانعي سياســات
األوليــة لالســتراتيجية
ومســؤولين مــن القطاعيــن العــام والخــاص والمجتمــع المدنــي ،حيــث تُ عــرض
التوجهــات ّ
ّ
الوطنيــة التــي تبلــورت علــى ضــوء خالصــات وتوصيــات المســح التقييمــي وتُ ناقــش خطــة العمــل التنفيذيــة
مكوناتهــا.
بمختلــف
ّ

سلســلة السياســات العامــة حول الرشاء العام
فــي ســياق سلســلة أوراق السياســات العامــة ،ســيعمل الباحثــون فــي المعهــد مــع الخبــراء على وضع ونشــر مجموعة
البحثيــة ّ
تتوجــه الــى صانعــي القــرار والمســؤولين الحكومييــن والناشــطين في قطاعات
تتعلــق بمواضيــع
مــن األوراق
ّ
ّ
الجيــدة
االعمــال والمجتمــع المدنــي .تهــدف هــذه السلســلة إلــى زيــادة الوعــي حــول المعاييــر والممارســات الدوليــة ّ
والنقــاش حــول الخيــارات الفضلــى للبنــان علــى ضــوء الرؤيــة االصالحيــة وتوصيــات المســح التقييمــي.
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ّ
والحق يف الوصول
شــفافية الموازنــة العامــة
إلــى المعلومات
جــدد
فــي ظــل تواتــر األزمــات الماليــة واالقتصاديــة والجهــود اإلصالحيــة المطلوبــة للنهــوض بالدولــةُ ،ي ّ
المعهــد التزامــه مــؤازرة وزارة الماليــة فــي ســعيها لتعزيــز الشــفافية الماليــة كونهــا مــن الشــروط األساســية
ّ
لتمكــن لبنــان مــن االســتفادة مــن دعــم المجتمــع الدولــي .فــي هــذا اإلطــار ،يطــرح مبــادرات عـ ّـدة
المطروحــة
لعــام  2021مــن شــأنها تعزيــز موقــع لبنــان لناحيــة إتاحــة المعلومــات والبيانــات الماليــة وترجمتهــا ضمــن
اقتراحــات السياســات العامــة.

ِ
منصــة تفاعلية ودليل
موازنــة
المواطنــة والمواطنّ :
حــد ســواء فــي فهــم محتــوى قانــون الموازنــة
بغــرض إشــراك المواطنيــن والمواطنــات
والمتخصصيــن علــى ّ
ّ
المهمــة ،يحــرص
العامــة والموازنــات الملحقــة وقــراءة وتحليــل أرقــام النفقــات وااليــرادات وغيرهــا مــن المواضيــع
ّ
ِ
بمنصــة تفاعليــة تســمح للمعنييــن
المواطنــة والمواطــن  "2021ويســتكمله
المعهــد علــى إعــداد "دليــل موازنــة
ّ
ومبســط.
باكتشــاف وتحليــل أرقــام النفقــات واإليــرادات ومقارنتهــا بشــكل ســهل
ّ
www.institutdesfinances.gov.lb/data/lebanon-citizen-budget

أوراق سياســات عامــة حول االنفــاق على الحمايــة االجتماعية
عــادة مــا يســتوجب الخــروج مــن األزمــات العميقــة القيــام بإصالحــات تكــون تداعياتهــا ُمكلفــة علــى المجتمــع
ً
ً
ً
خاصــة لناحيــة زيــادة الضرائــب وترشــيد اإلنفــاق وغيرهــا مــن اإلجــراءات
هشاشــة
عامــة وعلــى الفئــات األكثــر
ّ
الحــد األدنــى مــن
المهــم مرافقــة هــذه اإلجــراءات بسياســات حمايــة اجتماعيــة تؤمــن
مــن
لذلــك،
ــفية.
التقش
ّ
ّ
حقــوق المواطنيــن .تنظــر هــذه الورقــة فــي الكلفــة الحاليــة ألنظمــة الحمايــة االجتماعيــة المرعيــة اإلجــراء فــي
أوليــة تســمح بإعــادة تصميــم أنظمــة حمايــة اجتماعيــة تحاكــي متطلبــات الواقــع الحالــي.
خطــوة ّ
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أوراق سياســات عامــة حول االنفــاق على كلفــة الوظيفة العامة
تســتوجب الخطــة اإلصالحيــة التــي قــد يوافــق عليهــا المجتمــع الدولــي لمســاعدة لبنــان أن توضــع الماليــة العامــة
علــى ســكة االســتدامة ،أي أن يكــون االنفــاق ضمــن ســقوف تســمح بضبــط كتلــة الديــن العــام .هــذا األمــر
ّ
يتطلــب حكمـ ًـا إعــادة النظــر بأكبــر كتلــة ماليــة تســتنزف الموازنــة وهــي الوظيفــة العامــة .تهــدف هــذه الورقــة إلــى
عــرض وتفصيــل أكالف الوظيفــة العامــة مــن منظــور مقارنــة مــع ســيناريوهات مشــابهة ومقترحــات لجعــل مســار
الوظيفــة العامــة مســتدام.

أوراق سياســات عامــة حــول الحاجة التمويليــة لقطاعات
معينة (صحــة ،التعلمي)
إن وضــع سياســات عامــة يبــدأ حكمـ ًـا بتحليــل الفجــوات التمويليــة للقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة .تهــدف
وفعالــة تصيــب القطاعــات األساســية
هــذه األوراق إلــى تأهيــل األرضيــة أمــام إعــادة رســم سياســات عامــة فاعلــة
ّ
التــي تؤمــن خــروج لبنــان مــن أزماتــه بأقــل ضــرر ممكــن.
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األهمية االقتصاديــة للصناعات الثقافية واإلبداعية

ّ
ويمثــل هــذا القطــاع  %4.75مــن
ُيعتبــر لبنــان المصــدر األول للســلع الثقافيــة واإلبداعيــة فــي العالــم العربــي
ً
ّ
مهمــة للتنميــة االقتصاديــة ولتعزيــز القــدرة التنافســية
ألفــا وهــو ركيــزة
المحلــي ويعمــل فيــه نحــو 50
الناتــج
ّ
واجتــذاب التمويــل المباشــر والمســاهمة فــي االبتــكار الســيما فــي عصــر الرقمنــة .تعــرض هــذه الورقــة ألبــرز
ّ
وتمكنــه
عامــة تشـ ّـجع نمــو هــذا القطــاع
أعدهــا المعهــد
ّ
نتائــج الدراســة التــي ّ
ولمكونــات خارطــة طريــق لسياســة ّ
مــن تحقيــق كامــل قدراتــه الكامنــة لجهــة اإلنتــاج وخلــق فــرص العمــل والتصديــر.

الكفايــات الماليــة للقياديني
تُ شــير معظــم التقاريــر الدوليــة للفجــوة فــي الكفايــات الماليــة فــي الدولــة بمختلــف أســاكها وكذلــك فــي
عامــا يزيــد مــن الخطــر االئتمانــي للدولــة .تُ لقــي هــذه
المؤسســات العامــة والبلديــات وتُ عتبــر هــذه الفجــوة
ً
الورقــة الضــوء علــى أهميــة تطويــر الكفايــات الماليــة للقيادييــن لتتــاءم مــع متطلبــات اإلدارة الماليــة الحديثــة
والمتغيــرات الدوليــة وتوضــح المنهجيــة الفضلــى إلعــداد إطــار الكفايــات الماليــة للكــوادر العليــا فــي القطــاع
ّ
العــام وأبــرز ركائــزه باالســتناد الــى التجــارب الدوليــة.

11

PEOPLE
تنميــــــــــــة القــــــــــــدرات البرشيــــــــــــة

ّ
التعلــم عــن ُبعــد وتشــجيع
نثابــر فــي برامــج العــام  2021علــى خــوض غمــار تجربــة
التفكيــر النقــدي واالبتــكار فــي مواجهــة الركــود .اخترنــا للمهتّ ميــن مــن الدولــة ومــن
القطــاع الخــاص ومــن المجتمــع المدنــي مواضيــع تُ حاكــي األولويــات الوطنيــة علــى
أن نتعــاون مــع كبــار الخبــراء واالختصاصييــن مــن لبنــان ومــن العالــم إلعــداد المحتــوى
ســنوفر للمســتفيدين
المالئــم لحاجــات المشــاركين وعلــى ضــوء أفضــل التجــارب.
ّ
التخصصيــة وتبــادل التجــارب والتدريــب
والمهتميــن مبــادرات تتنـ ّـوع بيــن الشــهادات
ّ
ّ
ّ
التعلميــة التفاعليــة وذلــك بالتعــاون مــع شــركائنا.
المدمــج واألدوات
ُ
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الموازنة العامة

لقــاءات الكوادر العليا 2021

الرشاء العام

التح ّوالت الرقمية

الرشاكــة بني القطاعني العام والخاص

التع ّلم والتطوير

المحاسبة والتدقيق

ثقافة مالية واقتصادية

PEOPLE

شؤون ضريبية وعقارية
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الموازنــة العامة
ُيقـ ّـدم هــذا المحــور للمســؤولين المالييــن ولكافــة الكــوادر المعنيــة بإعــداد مشــاريع الموازنــات فــي الدولــة رؤيــة
متكاملــة حــول الواقــع االقتصــادي والمالــي وكيفيــة ترجمــة محتــوى التعميــم الســنوي فــي خططهــم وفــي
ترشــيد اإلنفــاق .وال يقتصــر المحــور علــى الواقــع الحالــي فــي لبنــان بــل يعــرض ويناقــش أبــرز التجــارب الدوليــة
الجيــدة فــي مجــال تعزيــز الشــفافية وإدارة االزمــات الماليــة.

اإلدارة الماليــة يف زمن األزمات
أيار 2021

نوع النشــاط :ويبنار
اللغــة :االنكلزيية
المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

االقتصاديــون والمســؤولون عن إعداد الموازنة
يف القطاع العام

االجتماع السنوي لكبار مسؤولي
الموازنة يف منطقة الرشق
األوسط وشمال افريقيا
آذار 2021
الفئة المســتهدفة:

المســؤولون عن إعــداد الموازنة يف وزارات المالية
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يتعــرف المشــاركون علــى أدوات الماليــة العامــة
ّ
والســيما علــى الموازنــة العامــة ودورهــا فــي إدارة
حدتهــا ويناقشــون تأثيــر
األزمــة والتخفيــف مــن
ّ
االزمــات الماليــة علــى سياســات إدارة المــال العــام
وعلــى عمليــة إعــداد الموازنــة العامــة الســيما فــي زمــن
الركــود االقتصــادي والشـ ّـح فــي المــوارد .هــذا الويبنــار
المســتفادة مــن تجــارب
فرصــة للتعـ ّـرف علــى الــدروس ُ
مــرت بأزمــات مماثلــة.
دول أخــرى ّ

نوع النشــاط :ويبنار
والعربية والفرنسـ ّـية
اللغــة :االنكلزيية
ّ
المدة 3 :ســاعات
يتبــادل مســؤولو الموازنــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال افريقيــا التجــارب والمبــادرات التــي
ســاهمت فــي تحديــث الموازنــة وزيــادة الشــفافية
ويناقشــون التحديــات التــي يواجهونهــا فــي دولهــم.
هــذا الويبنــار هــو مناســبة ســنوية تحــرص منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة علــى توفيرهــا إللقــاء
الضــوء علــى واقــع دول المنطقــة.
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تعمــم الموازنة والموازنات
الملحقة 2022

العربية
اللغــة:
ّ

نيسان 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

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

المســؤولون عن إعــداد الموازنة يف القطاع العام

نوع النشــاط :ويبنار

اإلطار التقييمي للفســاد
يف القطــاع العام

والعربية
اللغــة :االنكلزييــة
ّ

نيسان 2021

المدة 8 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتعــرف المشــاركون علــى كيفيــة تحليــل النواحــي
ّ
االقتصاديــة والتشــريعية للسياســات العامــة
وللمؤسســات الحكوميــة بهــدف تحديــد المجــاالت
الحوكمــة والشــفافية فــي
المحتملــة لتعزيــز
َ
ويتعمــق المشــاركون فــي نمــاذج
القطــاع العــام.
ّ
محــددة كجــزء مــن االطــار
احصائيــة
عمــل وقواعــد
ّ
ّ
التقييمــي للفســاد فــي القطــاع العــام الــذي ســبق
وطــوره صنــدوق النقــد الدولــي.
ّ

المســؤولون الماليون يف الدولة

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد
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الرشاء العام
يتوجــه المعهــد إلــى كافــة الفئــات المعنيــة فــي
فــي مــوازاة التحضيــر لتطبيــق قانــون الشــراء العــام المرتقــب،
ّ
لبنــان بسلســلة مبــادرات مــن شــأنها أن ّ
مكونــات القانــون الجديــد وخصائصــه وآليــة تطبيقــه وأن
توضــح أهميــة
ّ
ّ
وعلميــة مــن العالــم.
ـة
ـ
ق
موث
تُ ّدعــم كذلــك الخيــارات الوطنيــة بتجــارب
ّ

قانون الــراء العام يف لبنان

أيــار – كانون األول 2021

نــوع النشــاط :دورة تدريب ُمدمج
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 15 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

الفئــات المعنيــة يف الدولة ويف القطاع الخاص
والمجتمــع المدني

الهيئــات الناظمــة للرشاء العام

شباط 2021

يتعـ ّـرف المشــاركون علــى المبــادىء التــي ترعــى القانــون
ويحددون أدوار الهيئات والمؤسسات
الجديد وخصائصه
ّ
يفصلون األحكام العامة للقانون
كما
المعنية بتطبيقه.
ّ
طبــق فــي إعــداد واجــراء وتنفيــذ عمليــات
والقواعــد التــي تُ ّ
الشــراء وطــرق الشــراء الجديــدة ويســتوضحون مفاهيــم
الشــراء االلكترونــي واجــراءات االعتــراض والخطــوات
التطبيقيــة المطلوبــة لضمــان ُحســن التطبيــق.

نوع النشــاط :ويبنار
العربيــة واالنكلزيية
اللغــة:
ّ
المدة :ساعتان

الفئة المســتهدفة:

الفئــات المعنيــة يف الدولة ويف القطاع الخاص
والمجتمــع المدني
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لحوكمــة
يســتحدث القانــون الجديــد منظومــة جديــدة َ
القطــاع بمــا فيهــا جهــة ناظمــة مركزيــة لتوجيــه
وتطويــر أنظمــة الشــراء .يناقــش المشــاركون دور
الهيئــات الناظمــة للشــراء بشــكل عــام ووفقـ ًـا للمعاييــر
ويتعرفــون علــى مهامهــا لجهــة
والممارســات الدوليــة
ّ
اقتــراح سياســات الشــراء والعالقــة مــع الجهــات
الشــارية وتوحيــد االجــراءات وجمــع وتحليــل البيانــات
ـوال إلــى نمــوذج
واتاحتهــا ومراقبــة األداء وقياســه وصـ ً
فعاليــة أدائهــا.
الحوكمــة األكثــر مالءمــة لضمــان
َ
ّ

برامج العام 2021

آليــات لالعرتاض يف الرشاء العام
آذار 2021

PEOPLE

نوع النشــاط :ويبنار
العربيــة واالنكلزيية
اللغــة:
ّ
المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

الفئــات المعنيــة يف الدولة ويف القطاع الخاص
والمجتمــع المدني

مهنة الرشاء العام
أيار 2021

يســتطلع المشــاركون مبــادئ االعتــراض فــي الشــراء
ّ
المســتقلة
العــام ومراحلــه وآلياتــه ودور الهيئــات
ً
وفقــا للممارســات الدوليــة الجيــدة
المولجــة بذلــك
ً
ووفقــا لمــا اعتمدتــه االونســيترال واالتحــاد االوروبــي
ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .كما يناقشــون
فعــال وشــفاف يضمــن عــدم
أهميــة توفيــر نظــام ّ
التمييــز فــي المراجعــات واالعتراضــات واالقتراحــات
الفضلــى للتطبيــق فــي الواقــع اللبنانــي.
ُ

نوع النشــاط :ويبنار
العربيــة واالنكلزيية
اللغــة:
ّ
المدة 6 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

الفئــات المعنية يف الدولة

متخصصــة بالشــراء العــام فــي
ـرية
ّ
ُيعتبــر توافــر عناصــر بشـ ّ
فعــال
شــراء
نظــام
نحــو
االنتقــال
الدولــة مــن أساســيات
ّ
ّ
ومســتدامُ .يناقــش المشــاركون متطلبــات اســتحداث
متخصصة في الشراء العام في الدولة والكفايات
وحدات
ّ
التخصــص
لضمــان
المتاحــة
والوســائل
المطلوبــة
ّ
ـتمر .كمــا ّ
يطلعــون علــى أفضــل التجــارب
والتدريــب المسـ ّ
التــي اعتمدتهــا بعــض الــدول لتطويــر الكفايــات وكيفيــة
االســتفادة منهــا فــي توجيــه النقــاش الوطنــي وتحقيــق
التــآزر األفضــل بيــن كافــة الفرقــاء المعنييــن بالتدريــب.
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الرشاء العام االلكرتوني ودور
المنصات الرقمية

العربيــة واالنكلزيية
اللغــة:
ّ

حزيران 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتعــر ف المشــاركون علــى تجــارب دول اعتمــدت
ّ
الشــراء اإللكترونــي ويطرحــون هواجســهم وأفكارهــم
حــول كيفيــة إنشــاء منصــات رقميــة مركزيــة للشــراء
تتيــح جمــع وتحليــل البيانــات واصــدار التقاريــر
ً
تمهيــدا لالنتقــال إلــى أنظمــة شــراء الكترونيــة

الفئــات المعنيــة يف الدولة ويف القطاع الخاص
والمجتمــع المدني

نوع النشــاط :ويبنار

متكاملــة .ويخلصــون إلــى دروس مســتفادة يمكــن
التحديــات الوطنيــة علــى
اعتمادهــا فــي مقاربــة
ّ
المســتويات التنظيميــة والمؤسســية واالجرائيــة.

معايــر تطبيــق الرشاء العام
المستدام

العربيــة واالنكلزيية
اللغــة:
ّ

أيلول 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

المســؤولون عن الرشاء يف الدولة
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نوع النشــاط :ويبنار

يناقــش مســؤولو الشــراء والمعنيــون بــه كيفيــة توجيــه
القــدرة الشــرائية للدولــة نحــو الســلع والخدمــات
المســتدامة لتحقيــق أهــداف األلفيــة (Agenda
ونصــت عليهــا المواثيــق
 )2030التــي التــزم بهــا لبنــان ّ
ويتعرفــون علــى
ــة.
الدولي
والمعاهــدات واالتفاقيــات
ّ
ّ
بعــض التجــارب التــي اعتُ مــدت لتطبيــق معاييــر صديقــة
ومشــجعة للتنميــة االقتصاديــة المتكافئــة
للبيئــة
ّ
والمســؤولية االجتماعيــة ويقترحــون مبــادرات قابلــة
للتطبيــق فــي نطــاق عملهــم.

برامج العام 2021
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الرشاكــة بني القطاعــن العام والخاص
حيـ ً
مهمـ ًـا مــن النقــاش الوطنــي حــول دورهــا المرتقــب
ـزا
تأخــذ مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ّ
ّ
فــي النهــوض االقتصــادي وزيــادة القــدرة التنافســية .ويتعــاون المعهــد مــع المجلــس األعلــى للخصخصــة
مؤهلــة الحقـ ًـا للمســاهمة فــي إعــداد
والشــراكة لبنــاء قــدرات نــواة مــن المتخصصيــن فــي القطــاع العــام تكــون
ّ
المشــاريع أو الرقابــة عليهــا وذلــك بالتعــاون الوثيــق مــع المؤسســات الدوليــة المعنيــة.

الرشاكة بــن القطاعني العام
والخاص  -مســتوى 1

اللغــة :االنكلزي ّية

شباط 2021

المدة 25 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

المعنيــون يف وزارة المالية والمســؤولون عن
إعــداد و/أو الرقابة على مشــاريع الرشاكة

تخصصية عن ُبعد
نــوع النشــاط :شــهادة ّ

يكتســب المشــاركون فــي هــذه الشــهادة معلومــات
متكاملــة حــول خصائــص مشــاريع الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص ويتعرفــون علــى منافعهــا
ويتعمقــون بالمفاهيــم الرئيســية
وتحدياتهــا
ّ
ّ
ُ
التــي تحكمهــا وبطــرق تمويــل المشــاريع .ينــال
الناجحــون باالمتحــان شــهادة Certified PPP
.Professional-CP3P-Foundation

الرشاكة بــن القطاعني العام
والخاص  -مســتوى 3

العربيــة واالنكلزي ّية
اللغــة:
ّ

نيسان 2021

المدة 20 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

معيــن
يتعمــق المشــاركون فــي كيفيــة إعــداد إطــار
ّ
ّ
إلدارة عقــود الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
ويفصلــون أدوار الشــركاء ومســؤولياتهم
والخــاص
ّ
ويتمرســون فــي كيفيــة تخطيــط العمليــات اإلداريــة
ّ
والرقابــة علــى ضعــف األداء وعــدم االمتثــال .وينــال
الناجحــون باالمتحــان شــهادة Certified PPP
.Professional-CP3P-Execution

الحائزون على شــهادة CP3P-Preparation

تخصصية عن ُبعد
نــوع النشــاط :شــهادة ّ
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الرشاكة بــن القطاعني العام
والخاص :مفاهمي أساســية

العربية
اللغــة:
ّ

أيلول 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

المهتمــون مــن القطاعني العام والخاص
ّ

نوع النشــاط :ويبنار

ّ
المهتمــون علــى المبــادئ والمفاهيــم
يطلــع
ّ
والمصطلحــات األساســية حــول الشــراكة بيــن
القطاعيــن العــام والخــاص وإمكانيــات التطبيــق فــي
لبنــان والتحديــات التــي تواجــه ُ
طــرق إعــداد المشــاريع
وتنفيذهــا وكيفيــة ادارتهــا وأثرهــا علــى الصعيديــن
االقتصــادي واالجتماعــي.

فهــم وتقيمي المخاطــر المالية
يف مشــاريع الرشاكة

العربية
اللغــة:
ّ

أيار 2021

المدة 30 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

يرافــق خبــراء صنــدوق النقــد الدولــي مجموعــة
متخصصــة مــن مديريــة الماليــة العامــة فــي كيفيــة
ّ
ومتســق
اســتخدام أدوات ونمــاذج لتقييــم منتظــم
ّ
لتكاليــف مشــاريع الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
ويوجهونهــم لجهــة إعــداد
وتقييــم مخاطرهــا الماليــة.
ّ
قاعــدة بيانــات للمشــاريع وتطويــر آليــة تنســيق بيــن
وزارة الماليــة والجهــات االخــرى المعنيــة.

المعنيــون يف وزارة الماليــة والمجلس
االعلــى للخصخصة والرشاكة
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المحاســبة والتدقيق
ّ
ويوفــر مســاحة تبــادل
يضــيء هــذا المحــور علــى بعــض التوجهــات الحديثــة فــي المحاســبة والتدقيــق والرقابــة
ويفصــل التحديــات التــي يمكــن أن تواجههــا المشــاريع التحديثيــة
الجيــدة
ونقــاش بيــن المعنييــن حــول التجــارب
ّ
ّ
وكيفيــة التفكيــر فــي تذليــل العقبــات وتطويــر العمــل حيــث أمكــن.

معايري المحاســبة الدولية
للقطــاع العام

العربية
اللغــة:
ّ

أيلول 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

المســؤولون الماليون ورؤســاء المحاسبة
والمحاســبون يف القطاع العام

البيانــات الماليــة على ضوء
المعيــار الدولي IAS 29

نوع النشــاط :ويبنار

يعــزّ ز المشــاركون معارفهــم بمبــادئ المحاســبة الدوليــة
فــي القطــاع العــام ومعاييرهــا وأهميتهــا فــي تعزيــز
ويتعرفــون علــى كيفيــة
شــفافية التقاريــر الماليــة.
ّ
اســتخدام هــذه المعاييــر وشــروط تطبيقهــا مــع التمييــز
مــا بيــن معاييــر المحاســبة الدوليــة القائمــة علــى النقــد
وتلــك القائمــة علــى أســاس االســتحقاق.

نوع النشــاط :ويبنار
العربية
اللغــة:
ّ

يح ّد د الحق ًا

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتعــرف المشــاركون علــى معيــار المحاســبة الدوليــة
ّ
 IAS 29ودوره فــي االقتصاديــات ذات التضخــم
الجامــح وثأثيراتــه علــى القوائــم والبيانــات والتقاريــر
وتحديــات تطبيقاتــه
الماليــة ،كمــا يناقشــون فعاليــة
ّ
فــي القطــاع العــام فــي لبنــان.

المســؤولون الماليون ورؤســاء المحاسبة
والمحاســبون يف القطاع العام
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أهميــة التدقيــق الداخلي يف
القطاع العام
يح ّد د الحق ًا
الفئة المســتهدفة:

المعنيــون بالتدقيــق الداخلي يف القطاع العام

التدقيــق الداخلي

شباط 2021

نوع النشــاط :ويبنار
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 3 :ســاعات
يتعــرف المشــاركون علــى مبــادىء وآليــات التدقيــق
ّ
الداخلــي وعالقتــه بالشــفافية والمســاءلة وتعزيــز
ويتطرقــون
القيمــة الفضلــى مــن إنفــاق المــال العــام،
ّ
الــى دور التدقيــق الداخلــي فــي رفــع مســتوى األداء
المؤسســي علــى المســتويين االداري والمالــي وأهميــة
اعتمــاده فــي القطــاع العــام.

نوع النشــاط :مســاندة تقنية
العربية ،الفرنسـ ّـية
اللغــة:
ّ
المدة 20 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

الفريــق المعين بالتدقيــق الداخلي يف مديرية
المالية العامة

يشــارك الخبــراء الفرنســيون خبرتهــم فــي منهجيــات
ويقدمــوا الدعــم ّ
الفنــي
التدقيــق الداخلــي وخصوصياتــه
ّ
للمشــاركين مــن وزارة الماليــة بهــدف تعميــق معارفهــم
بمكونــات تقييــم المخاطــر وكيفيــة إعــداد مصفوفــة
ّ
المخاطــر والتقاريــر النهائيــة واســتخراج التوصيــات.
تواكــب هــذه المســاندة التقنيــة جهــود مديريــة الماليــة
العامــة الســتحداث وحــدة تدقيــق داخلــي وتعزيــز قــدرة
المعنييــن علــى تطبيــق منهجــي للتدقيــق مــن المرحلــة
التحضيريــة إلــى مرحلــة التنفيــذ بشــكل يتماشــى مــع
المعاييــر الدوليــة.

الرقابة على المؤسســات
العامة االســتثمارية

اللغــة :االنكلزيية

آذار 2021

المدة 12 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

ّ
يطلــع المشــاركون علــى تجــارب عـ ّـدة فــي تقييــم وتحليل
االســتقامة الماليــة للمؤسســات العامــة االســتثمارية
ويتعرفــون علــى
والمخاطــر الماليــة التــي تواجههــا،
ّ
األدوات المعتمــدة الســيما األنظمــة المعلوماتيــة
ـوال الــى وضــع توصيــات وخارطــة طريــق نحــو
منهــا وصـ ً
تحســين الرقابــة الماليــة.

المســؤولون عن الرقابة على المؤسســات العامة
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شــؤون ضريبية وعقارية
ـتمر
ُيســاند المعهــد المديريــات العامــة فــي وزارة الماليــة فــي جهودهــا لتوحيــد التطبيــق وحرصهــا بشــكل مسـ ّ
ـوال إلــى تحســين األداء وتعزيــز الثقــة والتواصــل مــع المواطنيــن.
علــى تنميــة قــدرات العامليــن لديهــا وصـ ً

ضريبــة الدخــل والضريبة على
القيمــة المضافة

العربية
اللغــة:
ّ

شباط  -آذار 2021

المدة 15 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

يشــارك المراقبــون الرئيســيون والمراقبــون فــي
ّ
مركــزة
المصالــح الماليــة اإلقليميــة فــي حلقــات
حــول أبــرز تطبيقــات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة
يتعمــق
والمســتجدات الواجــب اعتمادهــا .مــن جهتهــم،
ّ
المراقبــون الرئيســيون والمراقبــون فــي مديريــة
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بكافــة جوانــب ضريبــة
الدخــل .ينــدرج هــذا التبــادل المعرفــي ضمــن تعزيــز
الخبــرات والتواصــل الداخلــي وتوحيــد التطبيــق بيــن
الوحــدات المعنيــة بتطبيــق السياســات الضريبيــة.

اللقاءات الدوريــة يف العقارية

نوع النشــاط :ويبنار

اإلدارة الضريبية

على مدار الســنة

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد

العربية
اللغــة:
ّ
المــدة 9 :لقــاءات بمعدل  3ســاعات لكل لقاء

الفئة المســتهدفة:

أمناء الســجل ورؤســاء المساحة يف المديرية
العامة للشــؤون العقارية

ّ
يتولــى أمنــاء الســجل ورؤســاء المســاحة مهــام رصــد
االختالفــات فــي التطبيــق فــي عملهــم ،ويتـ ّـم مناقشــة
نقــاط االختــاف باالرتــكاز إلــى المــواد القانونيــة
ـوال إلــى اقتــراح التعديــات
والتفســيرات المطلوبــة وصـ ً
المناســبة .تجــري هــذه اللقــاءات عــن ُبعــد بحضــور مديــر
عــام الشــؤون العقاريــة والمســاحة ومــن ضمــن آليــة
التحســن المنشــود.
تحضيــر ومتابعــة دقيقــة لتحقيــق
ّ
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أمالك الدولــة الخصوصية

نيسان 2021

نوع النشــاط :ويبنار
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

المعنيــون مــن المديرية العامة للشــؤون العقارية
ومن القطــاع الخاص أو النقابات
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يناقــش المشــاركون الفــرق بيــن أمــاك الدولــة العامــة
والخاصــة وخصوصيــة ّ
كل منهــا باالســتناد إلــى القانــون
ويتطرقــون إلــى
ـات،
ـ
والواجب
ـود
العقــاري وقانــون العقـ
ّ
دور المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة فــي إدارة
أمــاك الدولــة الخاصــة وعالقتهــا مــع الجهــات االخــرى.
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لقاءات الكــوادر العليا 2021
فــي ظـ ّ
ـل االزمــات المتتاليــة التــي يمـ ّـر بهــا لبنــان ،يقــع علــى عاتــق القيادييــن فــي الدولــة تحـ ّـدي التصــدي لإلحبــاط
والخــوف وعــدم االســتقرار .يتشــارك كبــار المســؤولين فــي هــذا المحــور هواجســهم ودورهــم فــي مواجهــة
ّ
التأقلــم واالبتــكار مــن أجــل تحقيــق التــوازن المنشــود.
االزمــات وتعزيــز مهاراتهــم فــي رســم اســتراتيجيات
تُ ّ
نظم لقاءات الكوادر العليا  2021مع المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا.

القيــادة يف مقاربــة التحد ّيات
وعدم االستقرار

العربية والفرنسـ ّـية
اللغــة:
ّ

شباط 2021

المدة 6 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

ُيناقــش المشــاركون دور القيــادي فــي مواجهــة
التحديــات وعــدم االســتقرار وكيفيــة إدارة المخاطــر
ويتعمقــون فــي ُســبل تحقيــق األهــداف
المرتبطــة بهــا
ّ
والتكيــف مــع الضغوطــات المتراكمــة
االســتراتيجية
ّ
المســتجدة .يختبــر المشــاركون اســتراتيجيات
والقيــود
ّ
التصــدي لألزمــات أو التأقلــم معهــا أو االبتــكار مــن
ّ
خــال تجــارب جيــدة فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

الكــوادر العليــا يف اإلدارة ويف األجهزة الرقابية
واألمنية والعســكرية

القيادة االســراتيجية

آذار 2021

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد
العربية والفرنسـ ّـية
اللغــة:
ّ
المدة 6 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

الكــوادر العليــا يف اإلدارة ويف األجهزة الرقابية
واألمنية والعســكرية

يحــاول المشــاركون تحديــد أهــداف عملهــم والغايــة
المنشــودة منــه باســتعمال تقنيــات محـ ّـددة .ويتعرفــون
إلــى المنهجيــات المعتمــدة لالستشــراف والتحليــل
والتقييــم وكيفيــة اعتمادهــا ألهــداف التخطيــط.
ويكتســبون مهــارة التوجيه االســتراتيجي مــن خالل تحديد
أهــداف واضحــة لــأداء تكــون مفيــدة ومقبولــة مــن
الجميــع .ويتبــارون فــي صياغــة المؤشــرات ذات الصلــة.
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الحزِم
الكفايــات القياديةَ :
والــذكاء العاطفي

العربية والفرنسـ ّـية
اللغــة:
ّ

نيسان 2021

المدة 9 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

الكــوادر العليــا يف اإلدارة ويف األجهزة الرقابية
واألمنية والعســكرية

القيادة :االبتــكار والرقمنة
حزيران 2021

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد

يتنبــه المشــاركون فــي هــذه الــدورة إلــى أهميــة الحــزم
ّ
فــي القيــادة ومــدى تأثيــره علــى اإلنتاجيــة فــي العمــل
ويكتشــفون قدراتهــم الذاتيــة إلدارة عواطفهــم ممــا
ً
ّ
ايجابــا فــي بنــاء عالقــة ثقــة مــع الزمــاء .كمــا
يؤثــر
يطــورون طريقتهــم فــي التعبيــر عــن رأيهــم وكيفيــة
ّ
وصــوال إلــى تحقيــق التــوازن
االصغــاء لــرأي اآلخريــن
ً
بيــن المرونــة والحــزم.

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد
العربية والفرنسـ ّـية
اللغــة:
ّ
المدة 6 :ســاعات
يناقــش المشــاركون أثــر الرقمنــة علــى المجتمــع بشــكل
عــام وعلــى المؤسســات والقيادييــن بشــكل خــاص
والتحديــات التــي تفرضهــا علــى عملهــم .ويعــزّ زون
مهاراتهــم فــي تحليــل الســلوكيات وآليــات التغييــر مــن
خــال إدراج التحــوالت الرقميــة واالبتــكار فــي عمليــة
التخطيــط واتخــاذ القــرار.
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التحـ ّو الت الرقمية
فرضــت جائحــة كوفيــد  19علــى المؤسســات التفكيــر فــي أنمــاط جديــدة لتنظيــم العمــل معتمـ ً
ـدة بشــكل كبيــر
علــى التكنولوجيــا والرقمنــة .نلقــي الضــوء فــي هــذا المحــور علــى بعــض المســتجدات التــي مــن شــأنها أن تســاعد
الذكيــة والتــي يمكــن أن
المســؤولين فــي الدولــة علــى فهــم التطــورات الكبيــرة فــي التكنولوجيــا واألنظمــة
ّ
محفـ ً
ّ
المقدمــة
ـزا للتعزيــز الفعاليــة واالنتاجيــة وتحســين الخدمــات
تنعكــس ايجابـ ًـا علــى أســاليب العمــل وأن تكــون
ّ
للمواطنيــن والمواطنــات.

اقتصــاد المعرفة والتح ّول
الرقمي

العربية
اللغــة:
ّ

أيلول 2021

المدة 10 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتعــرف المشــاركون علــى مفهــوم اقتصــاد المعرفــة
ّ
والتحــول الرقمــي ودورهمــا فــي تحقيــق التنميــة
ّ
االقتصاديــة ويعــزّ زون مهاراتهــم فــي تحليــل المؤشــرات
وصــوال الــى مناقشــة
المرتبطــة بهــذا المفهــوم
ً
جهوزيــة الــدول العربيــة لالنتقــال نحــو اقتصــاد المعرفــة
وتطبيــق التحــوالت الرقميــة فــي إدارة االزمــات
والمشــاريع التحديثيــة.

المهتمــون مــن القطاعني العام والخاص

التكنولوجيــا المالية
كانــون الثاني 2021

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد

نوع النشــاط :ويبنار
العربيــة مع مفردات باللغــة اإلنكلزي ّية
اللغــة:
ّ
المدة 6 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

المعنيــون بتطوير الخدمــات المالية يف الدولة

يتعـ ّـرف المشــاركون علــى أبــرز المفاهيــم الجديــدة فــي
مجــال التكنولوجيــا الماليــة الســيما  blockchainsو
 smart contractsوأثرهــا علــى االقتصــاد .ويناقشــون
التحديــات الماليــة واالقتصاديــة التــي تواجههــا
األنشــطة والخدمــات العابــرة للحــدود والحلــول التــي
توفرهــا التكنولوجيــا الرقميــة فــي تعزيــز
يمكــن أن
ّ
االلتــزام الضريبــي.
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Type of activity: E-learning
Language: Arabic with technical words in English
Duration: 8 hours

Data Analysis and Dashboard

Microsoft Excel is a powerful data analysis
application, which is considered necessary for
all levels of expertise. The course provides the
needed skills to effectively analyze different sets
of data and present them in interactive reports,
charts and dashboards.

Target Audience:
Ministry of Finance

June 2021

خصوصيــة البيانات والحقوق
الرقمية

العربية
اللغــة:
ّ

أيلول 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

المهتمــون مــن القطاعني العام والخاص
ّ
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يقــدم هــذا الويبنــار لمحــة عامــة عــن الممارســات
ّ
ّ
المتعلقــة بخصوصيــة البيانــات data
الفضلــى
 privacyويقــارن مــا بيــن التشــريعات والمعاييــر الدولية
ويعــزّ ز معــارف المشــاركين لجهــة فهم
والواقــع اللبنانــي ُ
بســرية وخصوصيــة
المرتبطــة
والمعاييــر
التحديــات
ّ
البيانــات والحقــوق الرقميــة لــكل فــرد ويســاهم فــي
نشــر ثقافــة المســؤولية فــي اســتخدام البيانــات.
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التع ّلــم والتطوير
ّ
التعلــم عــن ُبعــد
فرضــت جائحــة كوفيــد  19علــى المعاهــد االنتقــال الســريع نحــو اســتخدام تقنيــات ومنهجيــات
وبينــت تجربــة
التقنيــة
واكتســاب مهــارات جديــدة فــي إدارة هــذا العمــل فــي ظــل القــدرات
والرقميــة المحــدودةّ .
ّ
ّ
ّ
وأن فرصــة التحديــث تنشــأ
عــام  ،2020أن المرونــة واالبتــكار والتأقلــم ِســمات باتــت متالزمــة مــع مســار
التعلــم ّ
ً
ّ
ـتداما.
موقــت كــي يصبــح مسـ
ممــا هــو
مــن قلــب األزمــات ،ويبقــى تحـ ّـدي االســتفادة ّ

هندســة الربامج التدريبية

بني آذار وأيار 2021

نوع النشــاط :تدريب ُمدمج
اللغة :الفرنسـ ّـية
المدة 30 :ســاعة

الفئة المســتهدفة:

مســؤولو التدريــب والمعنيون بإدارة الطاقات
البرشيــة يف األجهــزة الحكومية والمدربون

يتــزود المشــاركون فــي هــذا البرنامــج بمعــارف
ّ
عامــة تســمح لهــم بفهــم متطلبــات التدريــب ضمــن
ســياق شــامل يبــدأ بوضــع سياســة تدريــب وطنيــة
ّ
وخطــة التدريــب المؤسســاتية وتصميــم البرامــج
وصــوال إلــى منهجيــات التقييــم.
وتقنيــات التدريــب
ً
ّ
التعلــم علــى مرحلتيــن ،المرحلــة األولــى عــن
ويكــون
مخصصــة لتبــادل التجــارب
الثانيــة
والمرحلــة
ُبعــد
ّ
ً
والمشــاريع وجهــا لوجــه.

كيــف تح ّول معاهد التدريب
أزمــة كوفيد  20-19إلى فرصة؟

العربية
اللغــة:
ّ

نيسان 2021

المدة 3 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتبــادل المشــاركون التجــارب حــول كيفيــة مواكبــة
أزمــة كوفيــد خــال عــام  2020ويعرضــون التجــارب
ً
وصــوال
نجاحــا فــي التدريــب عــن ُبعــد
ســجلت
التــي
ً
ّ
إلــى صياغــة التوصيــات التــي مــن شــأنها أن تُ ســاعد
المعاهــد علــى اســتمرارية أنشــطتها واعتمــاد
مقومــات االبتــكار والفعاليــة فــي المســتقبل.
ّ

القيمــون علــى معاهد ومراكــز التدريب يف
ّ
القطــاع العام

نوع النشــاط :ويبنار
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إعداد المدربني والمدربات
كانــون الثاني 2021

نوع النشــاط :دورة تدريبية
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 10 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

الضبــاط يف كليــة فــؤاد شــهاب للقيادة واألركان

30

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
التدريبيــة
والعوامــل المؤثــرة فــي جودتهــا وقيــاس أثرهــا.

برامج العام 2021

PEOPLE

ثقافة ماليــة واقتصادية
ـواء أكان خاصـ ًـا أم عامـ ًـا،
االقتصاديــة
تُ عتبــر الثقافــة
والماليــة مدخـ ً
ّ
ّ
ـا إلــى تعزيــز القــدرات فــي إدارة المــال ،سـ ً
ـرا أساسـ ً
حياتيــة يشـ ّـكل اكتســابها عنصـ ً
ـيا لتحقيــق األمــان االجتماعــي واالســتقرار االقتصــاديّ .
توفــر
وهــي مهــارة
ّ
برامــج العــام فرصــة لتنميــة قــدرات العامليــن فــي القطــاع العــام علــى تحليــل مختلــف المؤشــرات االقتصاديــة
تعلميــة رقميــة للشــباب والشــابات
تخصــص وحــدات
ومقومــات إدارة األزمــات االقتصاديــة والماليــة .كمــا َّ
ّ
ّ
تســاعدهم علــى فهــم دورة الماليــة العامــة بمــا فيهــا الضرائــب والموازنــة وانفــاق المــال العــام بشــكل يســمح
ـزود بالمعــارف األساســية لتحليــل أنمــاط وأثــر القــرارات التــي تتخذهــا الســلطات علــى حياتهــم وصياغــة
لهــم بالتـ ّ
مواقفهــم تجاههــا.

إدارة األزمات االقتصادية
والمالية

العربية
اللغــة:
ّ

حزيران 2021

المدة 10 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

يتــزود المشــاركون بالمعــارف الالزمــة لقــراءة
ّ
البيانــات والمؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة
الكليــة ويعــزّ زون مهاراتهــم فــي جمــع وتحليــل
ّ
البيانــات وطــرق عرضهــا .كمــا يناقشــون أبــرز التقاريــر
االقتصاديــة الدوليــة ودورهــا بالنســبة للباحثيــن
وراســمي السياســات والخطــط االقتصاديــة.

المعنيــون بإعــداد التقاريــر الماليــة واالقتصادية

جائحــة كوفيد  19وانعكاســاتها
على أســواق العمــل :التحديات
والحلول
آذار 2021
الفئة المســتهدفة:

المعنيــون بسياســات ســوق العمــل وإعداد األبحاث

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد

نــوع النشــاط :تدريب عن ُبعد
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 10 :ســاعات
يناقــش المشــاركون سياســات ســوق العمــل التــي
اعتمدتهــا الــدول فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة
كورونــا وأبــرز الممارســات لتحفيــز هــذا الســوق فــي
يتعرفــون علــى بعــض النمــاذج
زمــن االزمــات .كمــا
ّ
التــي اعتمدتهــا دول عربيــة العــداد الخطــط والبرامــج
الهادفــة لمواجهــة تداعيــات هــذه الجائحــة.
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برنامــج ما ُلك...وما عليك
على مدار الســنة

نوع النشــاط :تدريب ُمدمج
العربية
اللغــة:
ّ
المدة 4 :ســاعات

الفئة المســتهدفة:

الشــباب والشابات

يستكشــف الشــباب والشــابات مفاهيــم إدارة المــال
العــام مــن خــال وحــدات ّ
تعلميــة رقميــة تتنــاول
الموازنــة والضرائــب والديــن العــام وذلــك بشــكل حـ ّـر
ثــم يناقشــونها فيمــا بينهــم فــي
وســهل وتفاعلــي ّ
متخصصيــن.
بحضــور
المعهــد
فــي
حلقــات وجاهيــة
ّ

خاص بشــهر الفرنكوفونية
La Dictée des Finances

نوع النشــاط :مباراة
آذار 2021
ّ
ينظــم المعهــد
بمناســبة شــهر الفرنكوفونيــة،
مســابقة "اإلمــاء الماليــة" بالتعــاون مــع المعهــد
ّ
لتعلــم
الفرنســي .تشــكل هــذه المســابقة أداة
الفرنســية
المفــردات الماليــة واالقتصاديــة باللغــة
ّ
وتجمــع متباريــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص
ومــن المــدارس والجامعــات .بنهايــة هــذا الحــدث
التثقيفــي ،تُ ــوزّ ع جوائــز علــى الرابحيــن مــن مختلــف
الفئــات.

Mot d´Or de la Francophonie

نوع النشــاط :مباراة
آذار 2021
خطيــة تتنــاول مصطلحــات اللغــة
هــي مبــاراة
ّ
الفرنســية المســتخدمة فــي مجــال المــال واألعمــال
ّ
يقــدم المتبــارون فكــرة مشــروع باللغــة
حيــث
ّ
ً
شــفهيا أمــام لجنــة تحكيــم.
الفرنســية ويناقشــونها
ّ
تهــدف هــذه المبــاراة الــى تعزيــز اســتخدام اللغــة
ً
الفرنســية فــي عالــم األعمــال ،وتُ ّ
ســنويا فــي
نظــم
ّ
إطــار نشــاطات شــهر الفرنكوفونيــة فــي لبنــان.
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ويبنار
وحدات
تعلمية رقمية

مرافقة

التع ّلم
والتطوير

مساندة
تقنية

شهادات
تخصصية
عن بعد

تدريب ُمدمج

ورش عمل

كيف أشــارك يف الربامج؟
ُيعلــن المعهــد عــن الــدورات علــى موقعــه اإللكترونــي وعبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
ومــن خــال كتــب رســمية ترســل الــى االدارات والمؤسســات العامــة
برد ّ
ّ
المرشح وصفته الوظيفية ورقم الهاتف
يتضمن اسم
خطي
يتم تزويد المعهد ّ
ّ
ّ
ّ
المرشح استمارة المشاركة على الرابط االلكتروني https://arcg.is/1yWenD
يمأل
ّ
المرشح بقبوله في الدورة
وي ّبلغ
تُ درس طلبات الترشيح ُ
ً
إلزاميا
يكون حضور التدريب
بحق تعديل أو تأجيل مواعيد الدورات ومحتواها خالل العام
يحتفظ المعهد ّ
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مشــــــــــــــــاريع الرشاكــــــــــــــــــة 2021

متخصصة رائــدة بهدف نقل
يعمــل المعهــد علــى توثيــق الشــراكات االســتراتيجية مــع مؤسســات
ّ
الجيــدة حــول العالــم .كمــا
المعــارف والخبــرات التقنيــة إلــى لبنــان واالســتفادة مــن الممارســات ّ
والعربيــة واألجنبيــة لتأميــن الدعــم ّ
الفنــي
يعمــل بالتعــاون والتكامــل مــع المؤسســات الوطنيــة
ّ
لمبــادرات السياســات العامــة ،والخبــرات الجديــدة لبرامــج التدريــب وتنميــة القــدرات البشــرية
وكذلــك للنشــاطات الهادفــة إلــى تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات.
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الرشكاء المحليون
إعــداد سلســة حلقــات اذاعيــة تثقيفيــة حــول مواضيــع ماليــة
واقتصاديــة ضمــن برنامــج الجنــدي مــن إعــداد مديريــة التوجيــه فــي
الجيــش اللبنانــي.
الجيش اللبناني

الرشكاء الفرنسيون

إعــداد دراســة حــول األهميــة االقتصاديــة لقطــاع الصناعــات
ـوال
اإلبداعيــة والثقافيــة ومناقشــة نتائجهــا فــي منتــدى وطنــي وصـ ً
إلــى صياغــة ورقــة سياســات عامــة حــول تطويــر هــذا القطــاع.

المقدمــة مــن DGFIPإلــى
تأميــن وتســهيل المســاندة التقنيــة
ّ
مديريــة الماليــة العامــة فــي وزارة الماليــة اللبنانيــة بغيــة وضــع
أســس التدقيــق الداخلــي.
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الرشكاء الدوليون
التعاون لتعزيز الشفافية المالية من خالل:

أوراق سياســات عامــة قطاعيــة فــي مواضيــع الحمايــة
االجتماعيــة وكلفــة الوظيفــة العامــة والحاجــات التمويليــة
معينــة (صحــة ،تعليــم ،إلــخ)؛
لقطاعــات
ّ

ِ
المواطنــة
منصــة الكترونيــة تفاعليــة خاصــة بموازنــة
و ا لمو ا طــن .

التعــاون لمواكبــــة مســار إصــاح الشــراء العــام فـــي لبنـــان
مــن خــال:
بلــورة اســتراتيجية وطنيــة إلصالح الشــراء العام؛
اإلعــداد لخطــة تطبيق قانون الشــراء العام؛
اإلعــداد لتطويــر منصة ّ
تعلميــة متخصصة.

المعهــد شــريك مــع  12جامعــة ومؤسســة فــي لبنــان وبلجيــكا
وفرنســا والنمســا ضمــن مشــروع Conecte

(Collaborative Network for Career-building, Training,
)and E-learning

ً
ً
أوروبيــا للجامعــات لمواكبــة التطــورات
دعمــا
يقــدم المشــروع
ّ
الرقميــة والكفايــات المطلوبــة لتحســين فــرص الشــباب فــي
ســوق العمــل الســيما فــي مياديــن الــذكاء االصطناعــي والداتــا
ّ
والتعلــم عــن ُبعــد.
يتمحــور المشــروع ،الــذي ّ
تتولــى تنســيقه جامعــة القديــس يوســف
فــي لبنــان ،حــول:
إعداد دراسات اقتصادية حول المهن الرقمية؛
توفير مساحة ّ
بتصرف الجامعات؛
تعلمية افتراضية
ّ
مقاربة ُ
طرق ّ
تعلم جديدة من خالل العمل Apprentissage

.par alternance
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المكتبـة المالية
للمهتميــن بالحصــول علــى معلومــات فــي المواضيــع
مركــز توثيــق
ّ
والتعليميــة
ــة
والقانوني
ــة
واالقتصادي
والضريبيــة
الماليــة
ّ
ّ
ّ
ّ
مركز ّ
تعلم للشباب لتعزيز ثقافتهم المالية واالقتصادية
عضو في شبكة المكتبات العامة في لبنان الشريكة لوزارة الثقافة
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متخصصة
مراجــع
ّ
متخصص باللغات الثالث
 25ألف مرجع
ّ
القانونية ("حمورابي" و"المستشار في القانون اللبناني")
قواعد البيانات
ّ
مجموعة قوانين لبنان
أكثر من  100صحيفة ومجلة
األجنبية
بالعربية واللغات
صحفية
مقتطفات
ّ
ّ
ّ
متخصصة
مراجع دولية حديثة وتقارير
ّ

خدمــات بحث وتوثيق
فنية من قبل أمينة المكتبة
مساندة ّ
إمكانية البحث عن المراجع ومعاينة مقتطفات منها عبر الموقع االلكتروني:
www.institutdesfinances.gov.lb
الماليــة ولقــاء مبلــغ  30,000ل.ل .سـ ً
ـنويا
مجانيــة للزمــاء فــي وزارة
خدمــة إعــارة
ّ
ّ
للعامــة
ركن إنترنت يتيح البحث االلكتروني
تتضمن أحدث المراجع والمقاالت.
إلكترونية،
شهرية
نشرة
ّ
ّ
ّ
لالشتراك بهذه النشرةbibliotheque@finance.gov.lb :
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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" :برامــج العــام
والعــروض التقديميــة والمواقــع
ّ
 ،"2021معهــد باســل فليحــان المالــي واالقتصــادي  -وزارة الماليــة اللبنانيــة ،الطبعــة األولــى.2021 ،

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

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