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1 خطة التدريب
2020 - 2019

تســعي	إدارة	التدريــب	الــى	تحقيــق	األهــداف	االســتراتيجية	لــوزارة	المالية	
مــن	خــال	تنميــة	المــوارد	البشــرية	ورفــع	كفــاءة	األداء	الوظيفــي	فــي	
إدارات	الــوزارة	وفقــاً	للمتغيــرات	المحليــة	والعالميــة	فــي	اكفــة	المجــاالت	
اإلداريــة	والفنيــة	والفكريــة	،	إضافــة	الي	تحقيق	مبــدأ	الجودة	والشــفافية	

والتميــز	فــي	العمــل	.
وبنــاء	علــى	اســتراتيجية	الــوزارة	ورؤيتهــا	المســتقبلية	فقــد	تــم	تحديــد	
ــث	 ــوزارة	بحي ــات	ال ــتوي	قطاع ــى	مس ــة	عل ــات	التدريبي ــل	االحتياج وتحلي
اشــتملت	الخطــة	علــى	مجموعــة	مــن	النــدوات	والبرامــج	وورش	العمــل	
ــة	،	 ــة	المطلوب ــات	التدريبي ــم	االحتياج ــتغطي	معظ ــي	س ــزة	والت المتمي
حيــث	شــملت	محــاور	البرامــج	والنــدوات	موضوعــات	حديثــة	تتماشــى	مع	
المســتجدات	المحليــة	والعالميــة	،	اضافــة	إلــى	تأهيــل	الموظفيــن	الجــدد	
فــي	مختلــف	قطاعــات	الــوزارة	وذلــك	مــن	اجل	بنــاء	قاعــدة	من	المهــارات	
والقــدرات	الفنيــة	،	وتطبيــق	اإلدارة	االلكترونيــة	التــي	تهــدف	الــوزارة	الــى	

تحقيقهــا	واالســتفادة	منهــا	.
ــوزارة	فــي	 ــب	ان	تحقــق	خطــة	هــذا	العــام	اهــداف	ال وتأمــل	إدارة	التدري
ــاز	 ــادة	اإلنج ــى	زي ــس	عل ــا	ينعك ــي	بم ــل	اإلداري	والفن ــاءة	العم ــع	كف رف
ــوزارة	علــى	 ــر	لــل	إدارات	ال واإلنتاجيــة	،	وتتقــدم	اإلدارة	بالشــكر	والتقدي
تعاونهــا	ومســاهمتها	فــي	إعــداد	الخطــة	التدريبية	لهــذا	العــام	،	آملين	أن	

تحقــق	األهــداف	المنشــودة	للــوزارة	.

المقدمة





3 خطة التدريب
2020 - 2019

ــوزارة	 ــاء	نظــام	تدريبــي	متاكمــل	يســاعد	علــى	تنميــة	المــوارد	البشــرية	بال بن
ــات	. ــي	اإلدارات	والقطاع ــة	ف ــا	االنتاجي ــع	كفاءته ورف

ــب	 ــج	التدري ــال	برام ــن	خ ــة	م ــم	وأدوات	اإلدارة	الحديث ــق	نظ ــى	تطبي ــل	عل العم
المختلفــة	خاصــة	فــي	مجــاالت	اإلصــاح	اإلداري	وتأهيــل	المعينيــن	الجــدد	
والتخطيــط	وإدارة	األولوليــات	ومواكبــة	المتغيــرات	المحليــة	والخارجيــة	المؤثــرة	

ــوزارة . علــى	عمــل	ال
ــين	،	 ــاء	والمرؤوس ــع	الرؤس ــل	م ــي	التعام ــلوكية	ف ــارات	الس ــاب	المه اكتس
بمــا	يســاعد	علــى	زيــادة	التعــاون	المثمــر	فــي	أداء	العمــل	،	وتأديــة	الخدمــات	

ــوزارة	. ــات	ال ــف	قطاع ــي	مختل ــر	ف ــهولة	ويس ــة	بس المطلوب
ــاالت	 ــي	المج ــة	ف ــة	واإلداري ــة	المتخصص ــدرات	الفني ــارات	والق ــة	المه تنمي
ــات	 ــم	المعلوم ــة	ونظ ــة	والقانوني ــة	والضريبي ــبية	االقتصادي ــة	والمحاس المالي
ــوزارة	. ــن	بال ــتوى	أداء	العاملي ــع	مس ــى	رف ــؤدي	إل ــا	ي ــة،	بم ــة	اإلنجليزي واللغ

ــة	 ــج	المتخصص ــذ	البرام ــال	تنفي ــن	خ ــة	م ــات	العالمي ــن	التطبيق ــتفادة	م االس
ــي	. ــتوى	الوظيف ــاء	بالمس ــة	لارتق ــة	الدولي ــهادات	المهني للش

تطبيق	برامج	التخطيط	االستراتيجي	وموازنة	األداء	باستخدام	النظم	اآللية	.

تهدف	خطة	التدريب	إلى	تحقيق	مجموعة	من	األهداف	أهمها:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

األهداف	العامة





برامج	المهارات	اإلدارية

2020 - 2019
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الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق القواعد القانونية 
املنظمة للوظيفة العامة.

القواعد والقوانني املنظمة للوظيفة العامة.
القرارات والتعاميم واللوائح املتبعة للوظيفة العامة.

إجراءات التحقيق اإلداري.
الضمانات املقدمة للموظف العام في التحقيق اإلداري.

اجلزاءات التأديبية وآثارها على املوظف العام.
إجراءات التظلمات اإلدارية وقواعد الشكلية واملوضوعية.

تطبيقات وأمثلة على واقع الوزارة.

الفئة التنفيذية في الوزارة.

إدارة التدريب

2019 / 4 / 15 - 2019 / 4 / 14

برنامج	:	القواعد	القانونية	للوظيفة	العامة
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الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

ندوة	:	تقييم	األداء	للموظفين	وفقا	لقواعد
وأسس	واجــراءات	مجلس	الخدمـة	المدنيـة

تهدف هذه الندوة إلى تعريف املشاركني باللوائح املنظمة لتقييم أداء املوظفني 
والقواعد واإلجراءات املتبعة في عملية التقييم.

املرسوم بالقانون )36( لسنة 2006 وتعديالته بشأن قواعد وأسس واجراءات 
ومواعيد تقييم أداء املوظفني والتظلم.

أسس ودرجات بنود تقييم األداء.
االجراءات القانونية اخلاصة بتقييم األداء.

حاالت وأمثلة تطبيقية بتقييم األداء لكل من الفئة اإلشرافية والتنفيذية بالوزارة.

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة.

إدارة التدريب
                 

الندوة االولى  : 28 / 4 / 2019
الندوة الثـانية : 22 / 12 / 2019
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الهدف العام للورشة :

احملاور الرئيسية للورشة :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد الورشة : 

تهدف هذه الورشة الى تنمية مهارات املشاركني على تطبيق القيم االخالقية واملهارات 
السلوكية في التعامل بني الرؤساء واملرؤوسني بصورة صحيحة.

مفهوم الوظيفة العامة.
القيم االخالقية للوظيفة العامة وعالقتها مبدركات اإلصالح في العمل.

طرق وأساليب نشر مدركات اإلصالح في العمل. 
الدليل املهني للوظيفة العامة.

مهارات التعامل مع الرؤساء.
مهارات التعامل مع املرؤوسني.

أثر االلتزام بأخالقيات الوظيفة العامة على حتسني االداء املؤسسي.
امثلة وتطبيقات عملية.

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة

إدارة التدريب

الورشة االولى  : 16/ 6 / 2019 - 18 / 6 / 2019
الورشة الثـانية : 10 / 11 / 2019 - 12 / 11 / 2019

الورشة الثـالثة : 1 / 3 / 2020 - 3 / 3 / 2020

ورشة	عمل	حول	:	السلوكيات	المهنية	للوظيفة	العامة
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الهدف العام للورشة :

احملاور الرئيسية للورشة :

اجلهة الطالبة :

موعد الورشة : 

ورشة	عمل	حول	:	إدارة	الذات	في	بيئة	العمل	)	جديد (

تهدف هذه الورشة الى تنمية مهارات املشاركني على كيفية إدارة الذات في العمل 
وتدريبها للسيطرة على املشاعر والسلوكيات والعادات السلبية.

تعريف إدارة الذات.
ماهي مسببات الغضب واالنفعال في بيئة العمل .

كيفية السيطرة على االنفعاالت وضبط النفس أثناء العمل .
مهارات التواصل اإليجابي مع الذات والقدرة على اإلجناز حتت ضغوطات العمل .

استراتيجيات التغلب على الضغوطات في العمل .
تطبيقات عملية .

إدارة التدريب
                 

الورشة االولى  : 14 / 7 / 2019 - 16 / 7 / 2019
الورشة الثـانية : 9 / 2 / 2020 - 11 / 2 / 2020
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برنامج	:	إدارة	األولويات	وتطبيقاتها	في	العمل

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات املشاركني في حتديد األولويات بدقة 
وتطبيقها في العمل من اجل رفع كفاءة املوظفني.

املقصود بإدارة األولويات.
أهمية حتديد األولويات في العمل.

وضع اخلطط بناء على أولويات العمل.
آليات وطرق حتديد األولويات.

حتديد األولويات وحتسني األداء الوظيفي.
تطبيقات عملية على طرق حتديد األولويات.

الفئة التنفيذية في الوزارة.

إدارة التدريب

البرنامج األول  : 22 / 9 / 2019 – 24 / 9 / 2019
البرنامج الثاني : 26 / 1 / 2020 – 28 / 1 / 2020  
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برنامج	:	فن	التعامل	مع	الجمهور

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في التعامل مع اجلمهور من 
خالل فهم طبيعة وخصائص اجلمهور، واستخدام الطرق واآلليات التي ترفع 

كفاءة التعامل مع اجلمهور. 

طبيعة وخصائص اجلمهور التي تتعامل معه اجلهات احلكومية.
أنواع اجلمهور )اجلمهور الداخلي – اجلمهور اخلارجي(.

مهارات وقدرات التعامل مع اجلمهور.
مهارات االتصال مع اجلمهور الداخلي.

مهارات التعامل مع املراجعني.
مهارات التحدث واالستماع وفن احلوار مع اجلمهور.

العوامل النفسية واالجتماعية املؤثرة في التعامل مع اجلمهور.
أثر بيئة العمل في جناح التواصل مع اجلمهور.

أمثلة حاالت تطبيقية.

إدارات وزارة املالية

إدارة التدريب

2019 / 9 / 26 - 2019 / 9 / 22
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برنامج	:	مهارات	اإلعداد	والصياغة	للماكتبات	الرسمية

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات الصياغة لدى املشاركني من جميع قطاعات 
الوزارة ومعاجلة االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية وفقا لألصول العلمية.

طبيعة وخصائص االتصاالت اإلدارية واهميتها في العمل.
مفهوم املكاتبات الرسمية والقواعد العامة املنظمة لها.

أسس ومهارات الصياغة في الكتابة الرسمية.
االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية.

الشروط الفنية لصياغة محاضر االجتماعات واملذكرات والتقارير.
تطبيقات عملية على قطاعات الوزارة سواء كانت قطاعات مالية، اقتصادية، ادارية 

او قانونية.

الفئة التنفيذية في الوزارة.

إدارة التدريب

البرنامج األول  : 29 / 9 / 2019 – 3 / 10 / 2019
البرنامج الثاني : 26 / 1 / 2020 – 30 / 1 / 2020
البرنامج الثالث : 22 / 3 / 2020 – 26 / 3 / 2020



خطة التدريب
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برنامج	:	إدارة	وتنظيم	االجتماعات	واللجان

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على كيفية تنظيم االجتماعات 
واللجان من خالل استخدام الوسائل واألساليب احلديثة في جناح إدارة 

االجتماعات واللجان بكفاءة وفعالية. 

األسس العلمية لتنظيم وإدارة االجتماعات وجلان العمل.
معايير اعداد جدول اعمال االجتماعات واللجان.

مهارات إدارة االجتماعات وجلان العمل.
االسس الفنية لكتابة محاضر االجتماعات .

حاالت تطبيقية على ادارة وتنظيم االجتماعات واللجان.

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة.

إدارة التدريب

البرنامج االول   : 6 / 10 / 2019 – 10 / 10 / 2019
البرنامج الثاني : 5 / 1 / 2020 – 9 / 1 / 2020
البرنامج الثالث : 1 / 3 / 2020 – 5 / 3 /2020



15 خطة التدريب
2020 - 2019

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في التعرف على مفاهيم 
الشفافية ، النزاهة ، املساءلة ، مكافحة الفساد ورسم استراتيجية وظيفية لتطبيق 

املعايير الدولية ملتطلبات الشفافية ، واكتساب مهارات إعداد استراتيجية وظيفية 
خللق بيئة عمل صحية ونزيهة .

معايير الشفافية الدولية .
األساليب احلديثة مبكافحة الفساد في اجلهات احلكومية .

كيفية إعداد خطة استراتيجية وظيفية ملكافحة الفساد في العمل .
عرض جتارب دولية ملكافحة الفساد .

الوكالء املساعدين ومدراء اإلدارات .

إدارة التخطيط واملتابعة .

2019 / 11 / 13 – 2019 / 11 / 12

برنامج	:	الخطة	االستراتيجية	وربطها	بالشفافية
و	ماكفحة	الفساد
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ندوة	:	حقوق	وواجبات	الوظيفة	العامة		

الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

تهدف هذه الندوة إلى تعريف املشاركني بكيفية التعامل مع املوظفني من خالل 
القوانني والقرارات والتعاميم واألنظمة القانونية.

واجبات املسئول جتاه مرؤوسيه.
واجبات املوظف جتاه عمله ورئيسه.

طرق التعامل مع املوظف املخالف وطريقة اثبات املخالفات وفقا للقوانني 
واالجراءات اإلدارية.

عرض مناذج لإلجراءات اإلدارية.

مناقشة وأمثلة على واقع الوزارة.

الفئة الوسطى واالشرافيني في الوزارة.
)مدراء – مراقبني – رؤساء األقسام(

إدارة التدريب

2019 / 11 / 17



17 خطة التدريب
2020 - 2019

ندوة	:	اإلصاح	اإلداري	والرقابة	الداخلية

الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

تهدف هذه الندوة الى اكتساب املشاركني آليات وطرق اإلصالح اإلداري في اجلهاز 
احلكومي وعالقته مبعايير الرقابة الداخلية لتصحيح املسار.

مظاهر الفساد اإلداري واسبابه.
اإلصالح اإلداري ومقوماته.

طرق وآليات اإلصالح اإلداري.
دور الرقابة الداخلية في اإلصالح اإلداري.

امثلة وتطبيقات عملية.

الفئة الوسطى في الوزارة.

إدارة التدريب

2019 / 12 / 12 - 2019 / 12 / 11





برامج	المعينين	الجدد

2020 - 2019
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21 خطة التدريب
2020 - 2019

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني القدرة واملهارة في حتديد نظم العمل، 
وأخالقيات الوظيفة العامة وقواعد اخلدمة املدنية وحقوق وواجبات املوظف.

اليوم االول :
الهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارة.

دور املكتبة اآللية في التدريب.
قواعد وأخالقيات الوظيفة العامة.

أمثلة وتطبيقات عملية.
اليوم الثاني :

قانون اخلدمة املدنية
) التقييم – اإلجازات بأنواعها – انتهاء اخلدمة.. الخ (.

حقوق وواجبات املوظف.

أمثلة وتطبيقات عملية.

املعينني اجلدد في وزارة املالية ) ال تتجاوز مدة التعيني عن سنتني (

إدارة التدريب

السلسلة األولى     : 23 / 6 / 2019 – 24 / 6 / 2019 
السلسلة الثانية    : 29 / 9 /2019 – 30 / 9 / 2019 
السلسلة الثالثة    : 3 / 11 / 2019 – 4 / 11 / 2019

السلسلة الرابعة    : 15 / 12 / 2019 – 16 / 12/ 2019
السلسلة اخلامسة : 2 / 2 /2020 – 3 / 2 /2020 
السلسلة السادسة : 8 / 3 / 2020 – 9 / 3 /2020

برنامج	:	أسس	وقواعد	العمل	للموظف	الجديد	

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :
اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 
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برنامج	:	المهارات	التنظيمية	والسلوكية	في	العمل	
الوظيفي

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام طرق وأساليب االتصال 
اإلداري والعمل اجلماعي، وتخطيط وتنظيم العمل وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

اليوم الثالث :
فن التعامل مع الرؤساء والزمالء واجلمهور.

اعداد خطة العمل اليومية وتنفيذها.
أمثلة وتطبيقات عملية.

اليوم الرابع :
العمل اجلماعي.

أمثلة وتطبيقات عملية.
اليوم اخلامس :

الشفافية والنزاهة.
أمثلة وتطبيقات عملية.

املعينني اجلدد في وزارة املالية ) ال تتجاوز مدة التعيني عن سنتني (

إدارة التدريب

السلسلة األولى     : 25 / 6 / 2019 – 27 / 6 / 2019 
السلسلة الثانية    : 1 / 10 /2019 – 3 / 10 / 2019 
السلسلة الثالثة    : 5 / 11 / 2019 – 7 / 11 / 2019

السلسلة الرابعة    : 17 / 12 / 2019 – 19 / 12/ 2019
السلسلة اخلامسة : 4 / 2 /2020 – 6 / 2 /2020 

السلسلة السادسة : 10 / 3 / 2020 – 12 / 3 / 2020



23 خطة التدريب
2020 - 2019

برنامج	:	مهارات	اإلعداد	والصياغة	للماكتبات	الرسمية

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات الصياغة لدى املشاركني من جميع قطاعات 
الوزارة ومعاجلة االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية وفقا لألصول العلمية.

طبيعة وخصائص االتصاالت اإلدارية واهميتها في العمل.
مفهوم املكاتبات الرسمية والقواعد العامة املنظمة لها.

أسس ومهارات الصياغة في الكتابة الرسمية.
األخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية.

الشروط الفنية لصياغة محاضر االجتماعات واملذكرات والتقارير.
تطبيقات عملية على قطاعات الوزارة سواء كانت قطاعات مالية، اقتصادية، إدارية 

او قانونية.

املعينني اجلدد في وزارة املالية ) ال تتجاوز مدة التعيني عن سنتني (

إدارة التدريب

السلسلة األولى     : 30 / 6 / 2019 – 4 / 7 / 2019 
السلسلة الثانية    : 6 / 10 /2019 – 10 / 10 / 2019 

السلسلة الثالثة    : 10 / 11 / 2019 – 14 / 11 / 2019
السلسلة الرابعة    : 22 / 12 / 2019 – 26 / 12/ 2019

السلسلة اخلامسة : 9 / 2 /2020 – 13 / 2 /2020 
السلسلة السادسة : 15 / 3 / 2020 – 19 / 3 /2020





البرامج	الفنية	المتخصصة

2020 - 2019
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27 خطة التدريب
2020 - 2019

ندوة	:	إعداد	المقايسات	المخزنية	

الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

تهدف هذه الندوة الى تعريف املتدربني باملقايسات والهدف منها والكشوف 
املستخدمة في اعدادها وكيفية تعبئتها واملعادالت اخلاصة بها.

تعريف املقايسة املخزنية.
أهداف إعداد املقايسة.

نطاق التطبيق.
جلنة إعداد املقايسة.

كيفية إعداد املقايسة.
أمثلة وحاالت تطبيقية.

إدارة شئون التخزين العامة

الندوة األولى : 1 / 4 / 2019
الندوة الثانية  : 23 / 3 / 2020



خطة التدريب
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ندوة	:	اعداد	المقايسات	لبنود	وسائل	النقل

الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

تهدف هذه الندوة الى تعريف املتدربني باملقايسات اخلاصة ببنود وسائل النقل، 
والهدف منها والكشوف املستخدمة في اعدادها وكيفية تعبئتها.

تعريف مقايسات املركبات احلكومية.
أهداف إعداد املقايسة.

نطاق التطبيق.
جلنة إعداد املقايسة )جلنة تخصيص املركبات(.

كيفية إعداد املقايسة.
أمثلة وحاالت تطبيقية.

إدارة شئون التخزين العامة

الندوة األولى   : 2 / 4 / 2019 
الندوة الثانية  : 24 / 3 / 2020



29 خطة التدريب
2020 - 2019

ندوة	:	الدورة	المستندية	لعمليات	التخزين	في	نظام	
إدارة	المخزون	بنظم	إدارة	مالية	الحكومة

الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

تعريف املشاركني بالدورة املستندية املستخدمة في عمليات تداول املواد باملخازن 
وفقا لنظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة. 

تعريف الدورة املستندية.
الغرض من الدورة املستندية.

نطاق تطبيق التعميم.
االحكام العامة.

إدارة شئون التخزين العامة

2019 / 4 / 7
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برنامج	:	المراسم	والبروتوكول	الدولي

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات املشاركني على استخدام األساليب العلمية 
احلديثة واألنظمة الدولية املختلفة في مجال املراسم والبروتوكول الدولي بكفاءة 

وفاعلية.

املقصود باملراسم والبروتوكوالت الدولية.
األساليب احلديثة واألنظمة الدولية في مجال البروتوكول الدولي.

أساليب أصول االستقبال ومرافقة وتوديع الضيوف.
املهارات األساسية املطلوبة في األفراد املنفذين لقواعد البروتوكوالت.

اإلعداد والتنسيق للحفالت االجتماعات الرسمية واملؤمترات.
التنسيق مع اجلهات األمنية واإلعالمية.

إعداد التقارير والدراسات بعد إعداد املؤمتر والزيارات الرسمية.
أمثلة وتطبيقات عملية.

إدارة الضيافة العامة واملؤمترات
قطاع الشئون االقتصادية

2019 / 4 / 25 - 2019 / 4 / 21



31 خطة التدريب
2020 - 2019

برنامج	:	معايير	المحاسبة	الدولية

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق معايير احملاسبة الدولية 
واستخدام األساليب املطلوبة في ضوء املعايير بكفاءة وفعالية. 

تطور احملاسبة الدولية.
أهمية استخدام معايير احملاسبة الدولية. )1 ، 9 ، 15(

طرق تطبيق املعايير واملعاجلات بعد التطبيق
املشاكل املترتبة على تطبيق املعايير والتعديالت التي طرأت عليها.

أمثلة وحاالت عملية.

إدارات القطاع الضريبي

2019 / 4 / 25 – 2019 / 4 / 21
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برنامج	:	اتفاقيات	تبادل	المعلومات	في	مجال	الضريبة

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى  بيان أهمية تبادل املعلومات الدولية في احلد من التهرب 
الضريبي الدولي.

االجتاه العاملي نحو إبرام اتفاقيات خاصة بتبادل املعلومات الضريبية.
أثر قانون الفاتكا األمريكي على تبادل املعلومات الضريبية.

منوذج منظمة التعاون والتنمية OECL لتبادل املعلومات الضريبية.
الربط بني اتفاقية تبادل املعلومات واالتفاقيات والقوانني الضريبية األخرى.

تطبيقات عملية على وزارة املالية.

إدارات القطاع الضريبي.

2019 / 9 / 26 - 2019 / 9 / 22



33 خطة التدريب
2020 - 2019

برنامج	:	التحليل	المالي	وإعداد	التقارير	المالية

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

   يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في استخدام أساليب وطرق 
إجراءات التحليل املالي وإعداد التقارير املالية وفقًا لألصول العلمية والعملية 

للمساعدة في اتخاذ القرارات بكفاءة وفعالية.

أهمية البيانات واملعلومات املالية في القطاع احلكومي.
أساليب وطرق التحليل املالي احلديثة.

خطوات وإجراءات التحليل املالي.
العوامل املؤثرة في التحليل املالي.

عناصر ومحتويات التقارير املالية وأنواعها. 
طرق وأساليب إعداد التقارير املالية.

استخدام التقارير املالية في الرقابة واملتابعة.
مناذج من التقارير في مجاالت املالية وامليزانية.

إدارات وزارة املالية

2019 / 10 / 3 – 2019 / 9 / 29
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ندوة	:	التصرف	في	الموجودات	الخارجة	عن	نطاق	
االستخدام	في	ظل	االورالك

الهدف العام للندوة :

احملاور الرئيسية للندوة :

اجلهة الطالبة :

موعد الندوة : 

تهدف هذه الندوة الى تعريف املوظفني بإجراءات التصرف باملواد اخلارجة عن 
نطاق االستخدام وفقا لنظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة.

أغراض التصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق االستخدام.
نطاق التطبيق.
طرق التصرف.

إجراءات التصرف.
دور ممثل وزارة املالية.

أمثلة وحاالت تطبيقية.

إدارة شئون التخزين العامة

2019 / 10 / 7



35 خطة التدريب
2020 - 2019

 VAT	المضافة	القيمة	ضريبة	:	برنامج

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيقات القيمة املضافة 
وكيفية احتسابها وآثارها االقتصادية.

نبذة تاريخية عن ضريبة القيمة املضافة.
طبيعة وخصائص ضريبة القيمة املضافة وكيفية احتسابها.

آليات وإجراءات تطبيق قانون القيمة املضافة وكيفية انعكاسها على أسعار السلع واخلدمات.
ضريبة القيمة املضافة )اإليجابيات والسلبيات(.

عقبات التطبيق واالثر االقتصادي على الناجت احمللي والقومي.
مشاكل وآليات التطبيق في دول مجلس التعاون اخلليجي.

امثلة وتطبيقات عملية.

إدارات القطاع الضريبي

2019 / 10 / 17 - 2019 / 10 / 13



خطة التدريب
2020 - 2019 36

برنامج	:	األسس	العلمية	إلعداد	الدراسات	والبحوث

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام الطرق واألساليب 
العلمية في إعداد الدراسات والبحوث بكفاءة وفعالية.

أهمية إعداد الدراسات والبحوث في اجلهات احلكومية.
الطرق واألساليب العلمية في إعداد الدراسات والبحوث.

خطوات ومراحل إعداد البحوث والدراسات.
املشاكل اإلدارية ومجاالت إعداد الدراسات والبحوث.

حتديد واختيار عينات الدراسة امليدانية.
طرق جمع البيانات واملعلومات.

أساليب حتليل البيانات واملعلومات وصفيا وإحصائيا 
صياغة تقرير الدراسة والبحث.

أمثلة وحاالت تطبيقية.

إدارات وزارة املالية

2019 / 10 / 24 - 2019 / 10 / 20
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برنامج	:	قانون	ضريبة	الدخل	الكويتية	في	المنطقة	
المعينة	رقم	)23	لسنة	1961( 

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املشاركني بأحكام قانون ضريبة الدخل الكويتية 
في املنطقة املعينة رقم )23 لسنة 1961( واالتفاقيات املبرمة بشأن املنطقة 

املعينة.

نطاق تطبيق القانون رقم )23 لسنة 1961(.
االتفاقيات املبرمة بشأن املنطقة املعينة.

النطاق املوضوعي، املكاني والنوعي للقانون.
حاالت اخلضوع للقانون رقم )23 لسنة 1961(.

االقرار الضريبي.
مشكالت التطبيق.

أمثلة وحاالت تطبيقية.

إدارات القطاع الضريبي

2019 / 11 / 7 - 2019 / 11 / 3
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برنامج	:	المعينين	الجدد	لموظفي	ادارة	شئون	التخزين

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املوظفني بالتعاميم املعمول بها بإدارة شئون التخزين.

اختصاصات وزارة املالية وقطاعاتها.
التعريف بالتعاميم الصادرة بالوزارة.

التعرف على مقايسات املركبات احلكومية ومصروفاتها.
التعرف على املقايسات املخزنية.

التعرف على الدورة املستندية للعمليات املخزنية وجرد املخازن.
امثلة وتطبيقات عملية

إدارة شئون التخزين العامة

2019 / 12 / 12 – 2019 / 11 / 3
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الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املوظفني القدرة على التقييم املالي للعقار 
باملعايير الدولية.

أسس التقييم العقاري املالي.
مبادئ التقييم الدولي.

املعايير الدولية للتقييم الدولي.
امثلة واقعية للتقييم الدولي )الكتاب االحمر(

املشاكل واملعوقات للتقييم احمللي في دولة الكويت.
مميزات التقييم الدولي 

مقارنة بني التقييم احمللي والتقييم الدولي.
امثلة وتطبيقات عملية.

إدارات وزارة املالية

البرنامج األول  : 17 / 11 / 2019 – 21 / 11 / 2019
البرنامج الثاني : 1 / 3 / 2020 – 5 / 3 / 2020

برنامج	:	التقييم	العقاري
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برنامج	:	التطورات	الحديثة	في	المحاسبة	الحكومية

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد املشاركني باملعارف واملعلومات احلديثة في مجال 
احملاسبة الدولية مع تنمية مهاراتهم على استخدام بعض معايير احملاسبية في مجال 

اعمالهم.

اإلطار الفكري العام للتطورات احلديثة في نظم احملاسبة.
املعيار احملاسبي الدولي رقم )1( عرض البيانات املالية.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )2( املخزون.
املعيار احملاسبي الدولي رقم )4( احملاسبة في االمالك.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )7( قوائم التدفقات النقدية.
املعيار احملاسبي الدولي رقم )9( تكاليف البحوث والتطوير.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )11( عقود االنشاءات.        
املعيار احملاسبي الدولي رقم )17( عقود االيجار.

املعيار احملاسبي الدولي رقم )19( املنح واملساعدات احلكومية.

إدارة احلسابات العامة.
إدارة التوجيه والنظم.

إدارة نظم االصول

2019 / 12 / 12 – 2019 / 12 / 8
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الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في عملية التدقيق على عقود 
الشركات والتعرف على القوانني الضريبية.

أنواع الشركات الكويتية والفرق فيما بينها.
عقود التأسيس املتعلقة بكل نوع والبنود اخلاصة.

القوانني الضريبية املتعلقة بالشركات الكويتية.  )قانون دعم العمالة الوطنية رقم
 19 لسنة  2000  –  قانون زكاة الشركات املساهمة رقم  46  لسنة  2006(

الطرق املثلى في التدقيق على عقود تأسيس البنود الضريبية.
أمثلة وحاالت تطبيقية.

إدارات القطاع الضريبي

2019 / 12 / 19 – 2019 / 12 / 15

برنامج	:	طرق	المراجعة	والتدقيق	على	عقود	التأسيس	
للشراكت	الكويتية
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الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

برنامج	:	قانون	أماك	الدولة	رقم	105 / 80

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على تطبيق املرسوم بقانون 80/105 
بشأن نظام أمالك الدولة ومعاجلة املشكالت التي تنتج من تطبيق قواعد القانون.

القواعد العامة للقانون رقم 105 / 80 بشأن أمالك الدولة.
القواعد املنظمة الستغالل أمالك الدولة اخلاصة بالعقار.

إجراءات التأجير باملزاد العلني وإجراءات التأجير بأجر اسمي.
البيع باملزاد العلني واإلجراءات الالحقة.

البيع للمالك املجاور )بيع اجليوب واملتممات(.
األحكام املنظمة للتقسيط في دفع قيمة العقار.

حفظ أمالك الدولة وتكوين اللجان املنظمة.
مشكالت وحاالت تطبيقية.

قطاع شئون أمالك الدولة والشئون القانونية

2019 / 12 / 26 – 2019 / 12 / 22
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الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات حتديد وحتليل املخاطر 
واستخدام األساليب املناسبة للفحص وعالقتها بزيادة االلتزام الضريبي مع 

حتسني كفاءة وفعالية برامج وأساليب الفحص.

حتديد وحتليل واهداف إدارة املخاطر.
أنواع املخاطر الداخلية واخلارجية والقانونية والتكنولوجية واألخالقية.

األساليب املستخدمة في حتديد وحتليل املخاطر.
طرق تقييم املخاطر من حيث احلجم واآلثار وجودة العمل.

وضع االستراتيجيات واإلجراءات املناسبة.
تنفيذ خطة العمل ملعاجلة املخاطر.

مراقبة ومراجعة إجراءات املعاجلة للمخاطر.
التحديد الرقمي للمخاطر املتوقعة.

أثر التحليل في تعزيز وتنمية األداء املؤسسي.
أنواع برامج حتسني االلتزام الضريبي وعالقتها بتحليل املخاطر.

أفضل املمارسات الدولية في مجال حتليل املخاطر وزيادة االمتثال الضريبي.
حاالت واقعية من برامج حتليل املخاطر في اإلدارات الضريبية.

إدارات القطاع الضريبي

2020 / 2 / 13 – 2020 / 2 / 9

برنامج	:	تحليل	المخاطر
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الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

برنامج	:	إدارة	وتنظيم	المؤتمرات

  يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على تنظيم أعمال املؤمترات و إدارة 
جلساته بكفاءة وفعالية مبا يساعد على جناح املؤمتر في حتقيق أهدافه.

األسس العلمية لتخطيط وتنظيم أعمال املؤمترات. 
خطوات وضع خطة لتنظيم أعمال املؤمتر.

أساليب إعداد املطبوعات وأوراق املؤمتر.
تنظيم جلسات وفعاليات املؤمتر.

التعامل مع وسائل اإلعالم قبل وأثناء املؤمتر.
طرق متابعة فعاليات املؤمتر.

إعداد التقارير واملذكرات ألعمال املؤمتر.
تقييم أداء إدارة املؤمترات الناجحة.

أمثلة وتطبيقات عملية على مؤمترات محلية وعاملية.  

إدارات وزارة املالية

2020 / 3 / 19 – 2020 / 3 / 15



برامج	الحاسب	اآللي

2020 - 2019





47 خطة التدريب
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Microsoft Word 2016	:	برنامج

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج
Microsoft Word 2016 بكفاءة وفاعلية.

.Microsoft Word 2016  مقدمة في برنامج
أساسيات البرنامج )فتح مستند – حفظ مستند – كيفية الكتابة -  تنسيق 

النص– صورة(.
استخدام شاشة البرنامج )شريط القوائم – شريط األوامر – تنسيق الفقرات 

-  إدراج صورة(.
.Clip Art استخدام وظيفة

استخدام اجلداول وطريقة التعامل معها.
تطبيقات عملية.

Microsoft Word 2016 العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع

إدارات وزارة املالية

2019 / 4 / 16 – 2019 / 4 / 14
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MS Excel 2016	:	برنامج

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج
MS Excel 2016 وإنشاء وتنسيق اجلداول االلكترونية واستخراج الرسوم البيانية. 

.MS Excel 2016 تشغيل برنامج
استخدام املعادالت.

قواعد البيانات.
تصميم اجلداول االلكترونية.

إعداد وإخراج اجلداول والرسوم البيانية.
تطبيقات عملية.

.MS Excel 2016 العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع برنامج

إدارات وزارة املالية

البرنامج األول  : 6 / 10 / 2019 – 10 / 10 / 2019
البرنامج الثاني : 15 / 3 / 2020 – 19 / 3 / 2020
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Power Point 2016	:	برنامج

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

 يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج 
 Power Point 2016 وإنشاء ملفات ورسم وتنسيق اخلطوط املستخدمة. 

.Power Point 2016 مقدمة في برنامج
التعامل مع أساسيات البرنامج )الصورة- األلوان - أدوات الكتابة – أدوات الرسم( 

إعداد مشروع.
إدخال الوسائط املعقدة )الصوت(.

ربط عرض Power Point 2016 باألنترنت.

.Power Point 2016 العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع

إدارات وزارة املالية.

2019 / 10 / 31 – 2019 / 10 / 27
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Prezi	:	برنامج

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

 Prezi يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج
وانشاء العروض التقدميية بطريقة احترافية.

.Prezi تشغيل برنامج
التعامل مع أساسيات البرنامج.

اعداد املشروع.
ادخال الوسائط املعقدة )الصوت، الفيديو ... الخ(.

ربط البرنامج باإلنترنت.
امثله وحاالت عملية.

.prezi العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع

إدارات وزارة املالية

2019 / 11 / 21 – 2019 / 11 / 17
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برنامج	:	Ms Excel 2016	)	متقدم(

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام برنامج
MsExcel 2016 )متقدم( وإنشاء وتنسيق اجلداول اإلحصائية واستخراج 

الرسوم البيانية بكفاءة عالية.

التعامل مع املعادالت املتقدمة.
انشاء اجلداول اإلحصائية و التعديل عليها.

انشاء الرسوم البيانية اإلحصائية والتعديل عليها.
تدقيق البيانات واستخالص النتائج.

استخدام األوامر و امللفات واوراق العمل.
استقبال وارسال البيانات للبرامج واالنترنت.

.Ms Excel 2016 العاملون الذين اجتازوا برنامج

إدارات وزارة املالية.

2019 / 11 / 28 – 2019 / 11 / 24
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VISIO 2016	:	برنامج

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

 يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج
 VISIO 2016 ملفات ورسم وتنسيق اخلطوط املستخدمة. 

.VISIO 2016 مقدمة في برنامج
التعامل مع أساسيات البرنامج )أدوات الكتابة – أدوات الرسم/األلوان (.

. POWER POINT 2016  مع برنامج VISIO 2016 ربط عرض

.VISIO 2016 العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع

إدارة نظم تخطيط املوارد املؤسسية.

2019 / 9 / 26 – 2019 / 9 / 22



مشروع	منهجية	التخطيط	االستراتيجي	وإعداد	الموازنات	)	نجاح	(		

2020 - 2019
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برنامج	:	)تطبيق	موازنة	األداء(	–	التخطيط

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات آليات التخطيط االستراتيجي 
وتوثيق اخلطط ذات العالقة مبوازنة األداء في إداراتهم واملالئمة مع أهداف ورؤية 

وزارة املالية.

وضع اخلطط االستراتيجية للقطاعات وإدارات الوزارة.
ربط اخلطط بأهداف الوزارة االستراتيجية ورؤيتها.

وضع مؤشرات األداء ومعايير القياس لتحقيق الكفاءة والفعالية في بيئة التطبيق 
. )SMARTER(

وضع املستهدفات الواقعية والعملية املمكنة.
.)PEST( حتليل البيانات التاريخية من حيث الوقت واملوارد البيئية

اعداد اخلطط التشغيلية املتوسطة واجلداول الزمنية.
تطبيقات وأمثلة عملية للقطاعات وإدارات الوزارة.

الفئة االشرافية وضباط االتصال لنظام جناح في الوزارة.

إدارة التخطيط واملتابعة 

سيتم حتديده الحقًا
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برنامج	:	)تطبيق	موازنة	األداء(	–	الموازنة

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني طرق وأساليب وآليات اعداد موازنة األداء 
وتصنيف التكاليف التشغيلية وحتديد األنشطة غير الفعالة في املوازنة للخطط 

التشغيلية في اإلدارات والقطاعات بالوزارة.

حتديد التكاليف التشغيلية لعمليات ومشاريع إدارات الوزارة.
آليات تصنيف التكاليف للعمليات واملشاريع.

اعداد املوازنة لإلدارات والقطاعات.
طرق وأساليب ربط التكاليف باملوازنة.

أمثلة وتطبيقات عملية على موازنة القطاعات واإلدارات بالوزارة.

الفئة االشرافية وضباط االتصال لنظام جناح في الوزارة.

إدارة التخطيط واملتابعة

سيتم حتديده الحقًا
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برنامج	:	)تطبيق	موازنة	األداء(	–	المتابعة

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني طرق وأساليب وآليات متابعة التخطيط 
االستراتيجي وإعداد موازنة األداء وحتديد االنحرافات ووضع اخلطط لتخفيف 

املخاطر في إدارات الوزارة.

حتديد مبادئ إدارة املهام وإدارة املخاطر.
آليات حتديد االنحرافات ووضع خطط لتخفيف املخاطر.

معايير متابعة األداء وإعداد التقارير.
أمثلة وتطبيقات عملية على متابعة القطاعات واإلدارات بالوزارة.

الفئة االشرافية وضباط االتصال لنظام جناح في الوزارة.

إدارة التخطيط واملتابعة

سيتم حتديده الحقًا
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برنامج	:	)تطبيق	موازنة	األداء(	–	التقييم

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الفئة املستهدفة :

اجلهة الطالبة :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني طرق وأساليب وآليات تقييم أداء اإلدارات 
وربط املخرجات بالتخطيط االستراتيجي وإعداد املوازنة بكفاءة وفعالية.

آليات تقييم األداء وربط مخرجات العمل بالتخطيط واملوازنة.
أساليب تقييم األداء ومراجعة املؤشرات وتعديلها.

إعداد تقرير األداء السنوي وربطه مبشروع امليزانية
أمثلة وتطبيقات عملية على تقييم القطاعات واإلدارات بالوزارة.

الفئة االشرافية وضباط االتصال لنظام جناح في الوزارة.

إدارة التخطيط واملتابعة

سيتم حتديده الحقًا



الشهادات	المهنية	المعتمدة

2020 - 2019





الضوابط	العامة	للترشيح	في	برنامج	مدرب	محترف

يشترط	في	المرشح	ما	يلي	:	

1 - ان يكون المرشح موظفا في وزارة المالية وال تقل مدة خدمته عن 5 سنوات.

2 - حصول المرشح على تقرير ممتاز في السنتين اآلخرتين في وزارة المالية.

3 - وجود الرغبة في ممارسة عملية التدريب لدى المرشح.

4 - اجتياز المرشح برنامج إعداد مدرب او برنامج مهارات العرض والتقديم.

5 - مارس عملية التدريب في وزارة المالية لمدة ال تقل عن 3 سنوات.

6 - االلتزام بممارسة عملية التدريب بعد اجتياز البرنامج.

7 - يتم الترشيح من قبل اإلدارة التابع لها الموظف.
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برنامج	:	المدرب	المحترف	الدولي

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مدة البرنامج :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات وقدرات املدرب الى مستويات مهنية أعلى في 
األداء التدريبي وإدارة الذات والثقة في األداء الشخصي بكفاءة وفعالية.

خصائص وطبيعة املدرب احملترف املهنية.
التأهيل الشخصي واملهني والنفسي للمدرب احملترف.
االحتياجات التدريبية في السوق التدريبي املستهدف.
القرارات واملهارات التدريبية املناسبة للمدرب احملترف.

.)IMAS مهارات استخدام تقنيات التدريب املدنية في األداء التدريبي ) نظام
أمثلة وجتارب عاملية مهنية.

مشروعات التقدمي والعرض للمشاركني.

5 ايام

يحدد الحقًا



63 خطة التدريب
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برنامج	:	تصميم	الحقائب	التدريبية

الهدف العام للبرنامج :

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مدة البرنامج :

موعد البرنامج : 

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات وقدرات املدرب على تصميم احلقائب 
التدريبية بكفاءة وفعالية.

.)IMAS( تصميم البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات التدريبية وفقا لنظام
مهارات إعداد احلقائب التدريبية.

القدرات العالية في العرض والتقدمي.
معايير قياس العائد من العملية التدريبية.

أمثلة وجتارب عاملية مهنية.
مشروعات التقدمي والعرض للمشاركني.

5 ايام

يحدد الحقًا
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IPSAS	الدولية	المحاسبة	معايير	:	برنامج

تعريف الشهادة :

املعايير الرئيسية :

شروط املشاركة و موعد 
البرنامج : 

هي شهادة دولية في مجال احملاسبة تتضمن معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام 
القائمة على مبدأ االستحقاق معيارا تلو االخر، وكيفية استخدامها في القطاع العام.

التقرير املالي في االقتصاديات ذات التضخم.
االحداث بعد تاريخ امليزانية العمومية.

املمتلكات واملصانع واملعدات.
املخصصات االلتزامات واألصول احملتملة.

آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
االستثمار في املنشآت الزميلة.

اإليرادات من املعامالت التبادلية.
تبني املعايير الدولية ألعداد التقارير املالية.

االستثمار في الشركات الزميلة وشركات احملاصة.
اإلفصاح عن املعلومات املالية حول القطاع احلكومي.

عرض معلومات املوازنة في البيانات املالية.
انخفاض قيمة األصول الغير مولدة للنقد.

يحدد الحقًا






