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نبذة عن وزارة المالية
هــي إحــدى جهــات التشــكيل الــوزاري للجهــاز اإلداري بالدولــة التــي ينــاط
بهــا اإلدارة العامــة التنفيذيــة لشــئون الماليــة العامــة فــي دولــة الكويت

بالمعنــى الشــامل  ،حيــث تتولــى اإلشــراف علــى الخزانــة العامــة  ،وأمالك

الدولــة (العامــة والخاصــة)  ،وعلــى مجــاالت التعــاون االقتصــادي الدولــي
 ،واالســتثمار النقــدي  ،ومشــاريع الصفقــات التعويضيــة  ،كمــا تقــدم
الخدمــات الهامــة للضيافــة العامــة  ،وإســان موظفــي الدولــة  ،وخدمات

النظــم الماليــة المتاكملــة  ،ونظــم التخزيــن والشــراء العامــة وغيرهــا مــن
النظــم اآلليــة التنمويــة لجميــع القطاعــات الماليــة بأجهــزة الدولــة.

عــاوة علــى القيــام بإعــداد مشــروع الميزانيــات العامــة وإعــداد

الحســابات الختاميــة للدولــة ووضــع قواعــد تنفيذهــا ومتابعتهــا ،

واإلشــراف علــى إيــرادات الدولــة بمــا فيهــا الضريبــة والطوابــع الماليــة

ومصروفاتهــا ،وذلــك علــى وجــه االختصــاص  ،بالمرســوم فــي شــأن وزارة
الماليــة لعــام  1986والمرســوم بالقانــون رقــم  31لســنة  1978ورقــم
 105لســنة .1980
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اســتنادا علــى قــرارات مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم ( )181لســنة
 2009و رقــم (  ) 212لســنة  2017بشــان العمــل علــى عقــد دورات
تدريبيــة مســتمرة لعناصــر الجهــاز المالــي فــي الجهــات الحكوميــة
والمؤسســات المســتقلة.

تتطلــع وزارة الماليــة ممثلــة بــادارة التدريــب الــى تأهيــل الكــوادر
الماليــة فــي الجهــات الحكوميــة والهيئــات الملحقــة والمؤسســات

المســتقلة بهــدف رفــع مســتوى األداء الوظيفــي فــي القطاعــات

المقدمة

الماليــة فــي دولــة الكويــت بمــا يســاهم فــي المحافظــة علــى المال

العــام والحــد مــن اهــدار االنفــاق الحكومــي وترشــيد المصروفــات

وتعظيــم اإليــرادات .

وتتضمــن خطــة تدريــب العامليــن فــي الوظيفــة الماليــة فــي القطــاع
المالــي بالجهــات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسســات المســتقلة

للســنة الماليــة  2019/2020برامــج ونــدوات تهــدف الــى تنميــة المهارات
الفنيــة المتخصصــة فــي المجــال المالــي والمحاســبي للعامليــن فــي

الوظيفــة الماليــة باإلضافــة الــى تأهيــل المحاســبين الجــدد .

لــذا تتقــدم ادارة التدريــب بالشــكر والتقديــر لــإدارات الماليــة بالــوزارة
و الجهــات الحكوميــة والهيئــات الملحقــة والمؤسســات المســتقلة

علــى تعاونهــا فــي توفيــر البيانــات والمعلومــات الالزمــة إلعــداد

الخطــة امليــن ان تحقــق األهــداف المنشــودة منهــا .

إدارة التدريب
وزارة المالية
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تهــدف خطــة تدريــب العامليــن فــي الوظيفــة الماليــة
بالجهــات الحكوميــة والهيئــات الملحقــة والمؤسســات
المســتقلة إلــى تحقيــق مجموعــة مــن األهــداف أهمهــا:

األهداف العامة

 - 1نقــل المعــارف والمعلومــات الحديثــة في المجــال المالي والمحاســبي واالســتفادة
منهــا فــي تطويــر الوظيفــة الماليــة فــي الجهــاز الحكومي.

 - 2بنــاء القــدرات والمهــارات الفنيــة والماليــة والمحاســبية للوظيفــة الماليــة بمــا
يســاعد علــى تأديــة العمــل بكفــاءة وفعاليــة.

 - 3المســاهمة فــي اكتســاب المهــارات والقــدرات وذلــك لتطبيــق اإلدارة اإللكترونية في
المجــال المالــي والمحاســبي من خــال برامج نظــم إداره ماليــة الحكومــة – .GFMIS

 - 4تطبيــق التعليمــات الماليــة والتعاميــم الصــادرة مــن وزارة الماليــة المتعلقة بشــئون
الميزانيــة العامــة والمحاســبة والتخزيــن ونظــم الشــراء ونظــم األصول .

 - 5ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي مــن خــال اســتخدام أســاليب التدقيــق الفعالــة للحــد
مــن المخالفــات الماليــة.

 - 6المحافظــة علــى المــال العــام مــن خــال الحــد مــن الهــدر المالــي والتزويــر والغــش
واالحتيال.

 - 7إدارة النقدية والمدفوعات المالية وفقاً للنظم اآللية الحديثة.
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أوال  :المنهج المتاكمل لتأهيل المحاسبين
ً

والموظفين الماليين الجدد 2020 - 2019

برنامج  :المنهج المتاكمل إلعداد وتأهيل المحاسبين والموظفين
الماليين الجدد في الجهات الحكومية والهيئات الملحقة

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد في اجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة للقيام بأعمال الوظيفة املالية بكفاءة وفعالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الدليل التنظيمي والوصف الوظيفي إلدارات ووحدات الشئون املالية.
عالقة اجلهات احلكومية باألجهزة الرقابية بالدولة.
املرسوم بالقانون رقم ( )31لسنة  1978بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على
تنفيذها واحلساب اخلتامي.
أخالقيات الوظيفة املالية وأثر االلتزام في حتسني األداء واحلد من هدر املال العام.
امليزانية العامة وقواعد إعداد تقديرات ميزانية اجلهات احلكومية.
قواعد تنفيذ ميزانية اجلهات احلكومية.
نظم توفير السلع واخلدمات باجلهات احلكومية.
نظام حساب اخلزينة املوحد.
القيود احملاسبية للنشاط املالي ودليل احلسابات ومذكرات تسوية البنوك.
قواعد وإجراءات إقفال احلساب اخلتامي باجلهات احلكومية.
محاسبة الرواتب وملحقاتها واالستقطاعات وأنواعها والتأمينات االجتماعية ونظام
اخلدمة املدنية.

الفئة املستهدفة :

احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد العاملني في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات
امللحقة الذين ال تزيد مدة تعيينهم عن  3سنوات واحلاصلني على مؤهل جامعي او دبلوم .

مدة البرنامج :

 10أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 9 / 26 - 2019 / 9 / 15
خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

9

برنامج  :موازنة البرامج وتقييم األداء

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في تطبيق موازنة البرامج واألداء
وتطويرها مبا يتالءم مع سياسات اإلدارات احلكومية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

أهداف موازنة البرامج وتقييم األداء.
مزايا استخدام موازنة البرامج وتقييم األداء.
حتديد األهداف والبرامج في اجلهات احلكومية.
مؤشرات قياس موازنة البرامج واألداء.
التجارب الناجحة في بعض الدول املتقدمة في التطبيق.

الفئة املستهدفة :

احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد العاملني في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات
امللحقة واملؤسسات املستقلة الذين ال تزيد مدة تعيينهم عن  3سنوات واحلاصلني على
مؤهل جامعي او دبلوم .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 1 / 30 - 2020 / 1 / 26

10

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

برنامج  :المنهج المتاكمل إلعداد وتأهيل المحاسبين والموظفين
الماليين الجدد في المؤسسات المستقلة

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد فى املؤسسات املستقلة
للقيام بأعمال الوظيفة املالية بكفاءة وفعالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

الدليل التنظيمي والوصف الوظيفي إلدارات ووحدات الشئون املالية.
عالقة اجلهات احلكومية باألجهزة الرقابية بالدولة.
املرسوم بالقانون رقم ( ) 31لسنة  1978بقواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على
تنفيذها واحلساب اخلتامي.
أخالقيات الوظيفة املالية وأثر االلتزام في حتسني األداء واحلد من هدر املال العام.
قواعد إعداد تقديرات امليزانية للمؤسسات املستقلة.
نظم وآلية توفير السلع واخلدمات باملؤسسات املستقلة.
قواعد تنفيذ امليزانية للمؤسسات املستقلة.
القيود احملاسبية للنشاط املالي في املؤسسات املستقلة ومذكرات تسوية البنوك.
قواعد وإجراءات إقفال احلساب اخلتامي في املؤسسات املستقلة.
اختصاصات إدارة نظم الشراء والتعاميم والتعليمات الصادرة منها.

الفئة املستهدفة :

احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد العاملني في القطاع املالي باملؤسسات املستقلة الذين ال
تزيد مدة تعيينهم عن  3سنوات واحلاصلني على مؤهل جامعي او دبلوم .

مدة البرنامج :

 10أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 2 / 13 - 2020 / 2 / 2

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

11

ثانياً  :برامج قطاع شئون الميزانية العامة
2020 - 2019

برنامج  :إعداد التقديرات (األساس النقدي)

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املشاركني بالقواعد العامة إلعداد تقديرات امليزانية
(األساس النقدي) خالل السنة املالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن اعداد امليزانية.
القواعد العامة لتعميم اعداد التقديرات (األساس النقدي).
األبواب اخلاصة بااليرادات.
األبواب اخلاصة باملصروفات.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 4 / 16 - 2019 / 4 / 14

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

15

برنامج  :قواعد تنفيذ الميزانية وتطبيقاتها

الهدف العام للبرنامج :

يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات التعامل مع قواعد تنفيذ امليزانية وتطبيقاتها.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

القواعد العامة.
القواعد املرتبطة باإليرادات.
القواعد املرتبطة باملصروفات (االرتباط  -التعاقد  -الصرف  -االعتمادات االضافية
واملنقولة  -املصروفات اجلارية :تعويضات العاملني  -السلع واخلدمات  -االمانات  -املنح
(املصروفات)  -املنافع االجتماعية  -مصروفات حتويالت أخرى  -النفقات الرأسمالية -
(شراء االصول غير متداولة).

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 4 / 23 - 2019 / 4 / 21

16

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

برنامج  :دورة الميزانية العامة

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املشاركني مبراحل إعداد واعتماد امليزانية العامة للدولة.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مراحل إعداد واعتماد امليزانية العامة للدولة.
التعاميم الصادرة بشأن إعداد واعتماد امليزانية العامة.
أمثلة وحاالت تطبيقية حول امليزانية العامة.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 4 / 30 - 2019 / 4 / 28

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

17

برنامج  :اعداد الميزانيات والحساب الختامي للمؤسسات
المستقلة

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على كيفية اعداد امليزانيات واحلساب
اخلتامي للمؤسسات املستقلة.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

فكره عن امليزانية العامة للدولة ونبذه عن ميزانيات املؤسسات املستقلة باعتبارها أحد
مكونات امليزانية العامة للدولة.
الوضع احلالي إلعداد املوازنة في املؤسسات املستقلة.
اجلداول احلالية املستخدمة في اعداد املوازنة في املؤسسات املستقلة.
التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة املالية الواجب مراعاتها عند إعداد تقديرات مشروع
ميزانية املؤسسات املستقلة وفقا للتعميم رقم ( )6لسنة  2018بشأن اعداد تقديرات
ميزانيات املؤسسات املستقلة والتعليمات والقواعد الواجب اتباعها.
التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة املالية الواجب مراعاتها عند تنفيذ ميزانية
املؤسسات املستقلة.
قواعد تنفيذ امليزانيات  -املؤسسات املستقلة لسنة .2018
تعميم رقم ( )4لسنة  2002بشأن تقارير املتابعة الربع سنوية.
منهج بناء كشف احلساب اخلتامي ومرفقاته طبقا ملتطلبات وزارة املالية في دولة الكويت.
تعميم رقم ( )2لسنة  2003بشأن اقفال القيود احملاسبية واعداد احلساب اخلتامي
للمؤسسات ذات امليزانيات املستقلة.
مهارات حتليل احلساب اخلتامي.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي في املؤسسات املستقلة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 7 / 9 - 2019 / 7 / 7

18

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

برنامج  :تعاميم وتعليمات قطاع شئون الميزانية العامة في
وزارة المالية

الهدف العام للبرنامج :

يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في تطبيق تعاميم وتعليمات وزارة املالية
املرتبطة بقطاع امليزانية العامة.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

التعاميم املرتبطة بقطاع امليزانية.
القرارات املرتبطة بقطاع امليزانية.
الكتب الدورية املرتبطة بقطاع امليزانية.
األدلة االرشادية املرتبطة بقطاع امليزانية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 8 / 29 - 2019 / 8 / 25

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

19

برنامج  :إعداد مشروع ميزانيات الجهات الحكومية والقواعد
المنظمة لها

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات إعداد تقديرات ميزانيات اجلهات
احلكومية وتطبيق القواعد والتعليمات املالية املنظمة للميزانية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

فكرة عن امليزانية العامة للدولة.
التعليمات والقواعد الواجب اتباعها عند إعداد مشروع ميزانية اجلهات احلكومية.
خطوات إعداد تقديرات امليزانية (اإليرادات واملصروفات).
امليزانية التأشيرية للسنتني املاليتني القادمتني بخالف سنة املشروع.
تقديرات مشتريات االصول وتصنيفاتها.
الترابط مع املقايسات املخزنية.
مناذج تطبيقيه.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 9 / 5 - 2019 / 9 / 1

20

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

ثالثاً  :برامج قطاع شئون المحاسبة العامة
2020 - 2019

برنامج  :رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية
والمعالجات المحاسبية على نظم إدارة مالية الحكومة

الهدف العام للبرنامج :
احملاور الرئيسية للبرنامج :

يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات التعامل مع رموز وتصنيفات احلسابات
اخلارجة عن أبواب امليزانية ومهارات التعامل مع املعاجلات احملاسبية على نظم إدارة
مالية احلكومة وفقا لدليل إحصاءات مالية احلكومة.
رموز وتصنيفات احلسابات اخلارجة عن أبواب امليزانية ( االصول )
رموز وتصنيفات احلسابات اخلارجة عن أبواب امليزانية ( اخلصوم )
رموز وتصنيفات احلسابات النظامية
املعاجلات احملاسبية لإليرادات طبقا لنظم إدارة مالية احلكومة
املعاجلات احملاسبية للمصروفات طبقا لنظم إدارة مالية احلكومة
املعاجلات احملاسبية لألصول طبقا لنظم إدارة مالية احلكومة
املعاجلات احملاسبية للخصوم طبقا لنظم إدارة مالية احلكومة
املعاجلات احملاسبية للحسابات النظامية طبقا لنظم إدارة مالية احلكومة

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 31 - 2019 / 10 / 27

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

23

برنامج  :القواعد واإلجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع المالية
اإللكترونية الحكومية والدفع اإللكتروني في الجهات الحكومية

الهدف العام للبرنامج :
احملاور الرئيسية للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق نظام الطوابع املالية
االلكترونية احلكومية وخدمات الدفع االلكتروني في اجلهات احلكومية وفقا للقواعد
واإلجراءات الواردة في التعاميم الصادرة من وزارة املالية .
قواعد عامة وتعريف الطوابع املالية االلكترونية احلكومية.
قنوات إصدار الطوابع املالية االلكترونية احلكومية.
آلية تفعيل الطوابع املالية االلكترونية احلكومية.
الدورة املستندية لتطبيق نظام الطوابع املالية االلكترونية احلكومية.
القواعد العامة اخلاصة بخدمات الدفع اإللكتروني.
قنوات الدفع االلكتروني.
التحاسب.
الدورة املستندية لتطبيق خدمات الدفع االلكتروني.
أمثله وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 1 / 14 - 2020 / 1 / 12

24

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

برنامج  :اإلجراءات والقواعد المحاسبية الالزمة إلقفال الحسابات
وإعداد الحساب الختامي

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام وسائل وطرق اقفال
احلسابات وإعداد احلساب اخلتامي بصورة صحيحة .

احملاور الرئيسية للبرنامج :

أهمية احلسابات اخلتامية.
مكونات احلساب اخلتامي .
خطوات واجراءات إقفال احلسابات.
املذكرات التفسيرية أو اإليضاحية وطريقة إعدادها.
النماذج اإليضاحية
الكشوف والبيانات واملستندات املطلوب توفيرها.
مثال تطبيقي.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 1 / 23 - 2020 / 1 / 19

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

25

رابعاً  :برامج قطاع شئون التخزين العامة ونظم الشراء ونظم األصول
2020 - 2019

ندوة  :إعداد المقايسات لبنود وسائل النقل

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة الى تعريف املشاركني باملقايسات اخلاصة ببنود وسائل النقل والهدف منها
والكشوف املستخدمة في إعدادها وكيفية تعبئتها.

احملاور الرئيسية للندوة :

تعريف مقايسات املركبات احلكومية.
أهداف إعداد املقايسة.
نطاق التطبيق.
جلنة إعداد املقايسة (جلنة تخصيص املركبات).
كيفية إعداد املقايسة.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية (أعضاء جلنة تخصيص املركبات) .
الفئة التنفيذية (املختصة بإعداد مقايسات بنود وسائل النقل باجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة)

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

الندوة األولى 2019 / 4 / 7 :
الندوة الثانية 2020 / 3 / 15 :

خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

29

ندوة  :إعداد المقايسات المخزنية لتقدير اعتماد الميزانية

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة إلى اكتساب املشاركني مهارات إعداد املقايسات املخزنية لتقدير اعتمادات
امليزانية وفق ًا لتوجهات وزارة املالية.

احملاور الرئيسية للندوة :

التوجهات الرئيسية لوزارة املالية.
أهداف إعداد املقايسات املخزنية.
حتديد احتياجات اجلهات احلكومية.
عالقة املقايسات املخزنية بإعداد مشروع ميزانية اجلهة.
القواعد املنظمة إلعداد املقايسات املخزنية.
خطوات إعداد املقايسات املخزنية
أمثلة وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية (رؤساء جلان اعداد املقايسات وأعضاء جلنة املقايسات املخزنية في
القطاعات املالية باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة) .
الفئة التنفيذية (املختصة بإعداد املقايسات باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة) .

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

الندوة األولى 2019 / 4 / 14 :
الندوة الثانية 2020 / 3 / 22 :
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خطة تدريب القطاع المالي
2020 - 2019

ورشة عمل  :شرح أنظمة الشراء العام في دولة الكويت
القانون رقم (  ) 49لسنة  2016بشأن املناقصات العامة  ،التعميم رقم (  ) 2لسنة  2017بشأن نظم الشراء
للجهات العامة  ،التعميم رقم (  ) 4لسنة  1997بشأن املزايدات احلكومية  ،تعليمات الشراء اجلماعي .

الهدف العام للورشة :

تهدف الورشة إلي تنمية مهارات املشاركني في تطبيق نظم الشراء احلكومية .

احملاور الرئيسية للورشة :

اختصاصات إدارة نظم الشراء .
التشريعات املنظمة للشراء احلكومي .
القانون رقم (  ) 49لسنة  2016بشأن املناقصات العامة .
التعميم رقم (  ) 2لسنة  2017بشأن نظم الشراء للجهات العامة .
التعميم رقم (  ) 4لسنة  1997بشأن املزايدات احلكومية .
تعليمات الشراء اجلماعي .

الفئة املستهدفة :
مدة الورشة :
تاريخ التنفيذ :

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة .
 3أيام
الورشة األولى 2019 / 10 / 15 - 2019 / 10 / 13 :
الورشة الثانية 2020 / 3 / 10 - 2020 / 3 / 8 :
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ندوة  :حول التعميم رقم ( )4لسنة  2017بشأن التصرف في
المواد الخارجة عن نطاق اإلستخدام في نظام إدارة المخزون

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة إلى التطبيق الصحيح لنظم وإجراءات التصرف في املواد اخلارجة عن
نطاق االستخدام.

احملاور الرئيسية للندوة :

أغراض التصرف.
نطاق التطبيق.
اختصاصات اللجان الفنية.
طرق التصرف.
إجراءات التصرف.
اخطار وزارة املالية.
أحكام عامة

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية (رؤساء اللجان الفنية للتصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق
االستخدام  +نائبي رؤساء اللجان )
الفئة التنفيذية ( أعضاء اللجان  +حسابات املخازن ) في القطاع املالي باجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

الندوة األولى 2019 / 10 / 20 :
الفئة االشرافية ( -رؤساء اللجان الفنية للتصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق
االستخدام  +نائبي رؤساء اللجان )
الندوة الثانية 2019 / 10 / 21 :
الفئة التنفيذية  ( -أعضاء اللجان  +حسابات املخازن ) في القطاع املالي باجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة .
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برنامج  :منهجية العمل بوحدات محاسبة األصول.
(شرح المفاهيم والتعاميم و التعليمات و اإلختصاصات)

الهدف العام للبرنامج :

توضيح املفاهيم األساسية اخلاصة باألصول ملوظفي وحدات محاسبة األصول لدي
اجلهات احلكومية او من يقوم بعملها.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة في األصول ( مفهوم األصول  ،قرار مجلس الوزراء رقم  / 1067ثانيا لسنة
 ، 2009اختصاصات إدارة نظم األصول )
مهام وحدة محاسبة األصول باجلهات احلكومية
شرح تعميم ادارة نظم األصول بشان حصر وتقييم أصول الدولة
شرح قالب بيانات األصول وكشف تصنيفات األصول غير املتداولة.

الفئة املستهدفة :

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية من العاملني في وحدة محاسبة األصول او القائمني
على تنفيذها في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 11 / 26 - 2019 / 11 / 24
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ندوة  :حول التعميم رقم ( )12لسنة  2016بشأن جرد المخازن في
نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة الى تعريف املشاركني بأنواع وإجراءات اجلرد وفق ًا لنظام إدارة املخزون بنظم
إدارة مالية احلكومة.

احملاور الرئيسية للندوة :

تعريف جرد املخازن.
أهداف جرد املخازن.
جلان جرد املخازن.
أنواع اجلرد.
إجراءات جرد املخازن.
الفئة االشرافية (مشرفني اللجان  +رؤساء اللجان) في القطاع املالي باجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة .
الفئة التنفيذية (أعضاء جلان اجلرد  +حسابات املخازن) في القطاع املالي باجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة .

الفئة املستهدفة :
مدة الندوة :
تاريخ التنفيذ :
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يوم
الندوة األولى 2019 / 12 / 15 :
الفئة االشرافية (مشرفني اللجان  +رؤساء اللجان) في القطاع املالي باجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة .
الندوة الثانية 2019 / 12 / 16 :
الفئة التنفيذية (أعضاء جلان اجلرد  +حسابات املخازن) في القطاع املالي باجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة .

ندوة  :حول تعميم تحديد وتنظيم عهد المواد

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة إلى تعريف املشاركني بالقواعد التي تنظم عمليات تداول العهد واحلفاظ
عليها لدى مستخدميها.

احملاور الرئيسية للندوة :

كيفية حتديد التصنيف النوعي للمواد.
أنواع العهد.
مسؤولية تداول العهد.
تداول العهد.
إخالء طرف املوظف.
القواعد العامة.
األحكام العامة.
بطاقات وسجالت العهد.

الفئة املستهدفة :

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية (شئون املخازن  +التوصيف والترميز  +حسابات املخازن
 +أمناء العهد) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2020 / 1 / 12
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ندوة  :حول التعميم رقم ( )10لسنة  2016بشأن الدورة المستندية
لعمليات التخزين في نظام إدارة المخزون بنظم إدارة مالية الحكومة

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة الى تعريف املشاركني بالدورة املستندية املستخدمة في عمليات تداول املواد
باملخازن وفق ًا لنظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة .

احملاور الرئيسية للندوة :

تعريف الدورة املستندية.
الغرض من الدورة املستندية.
نطاق تطبيق التعميم.
األحكام العامة.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية (مدراء املخازن  +املراقبني ورؤساء األقسام) في القطاع املالي باجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة.
الفئة التنفيذية (أمناء املخازن  +شئون املخازن  +حسابات املخازن) في القطاع املالي
باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2020 / 2 / 2
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ندوة  :حول تنظيم استخدام المركبات الحكومية

الهدف العام للندوة :
احملاور الرئيسية للندوة :

تهدف الندوة الى تعريف املشاركني بإجراءات تنظيم استخدام املركبات احلكومية
مسؤولية إدارة املركبات احلكومية .
تخصيص املركبات احلكومية.
حصر االحتياجات من املركبات احلكومية.
إجراءات تسلم املركبات واعادتها والتصرف فيها واعادتها والتصرف فيها وجردها .

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية من العاملني بوحدة املركبات باجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة .

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2020 / 2 / 3
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ندوة  :حول تسعير وتقويم المواد المخزنية واقفال الفترات
الشهرية والسنوية بنظم إدارة مالية الحكومة

الهدف العام للندوة :
احملاور الرئيسية للندوة :

تهدف الندوة الى تعريف املشاركني بالتعميم رقم ( )7لسنة  2017بشأن تسعير وتقومي
املواد املخزنية والتعميم رقم ( )7لسنة  2016بشأن اقفال الفترات الشهرية والسنوية
وفق ًا لنظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة.
تعريف تسعير وتقومي املواد املخزنية.
أهداف تسعير املواد
نطاق تطبيق التعميم
أسس تسعير املواد
مثال توضيحي لتسعير املواد
تعريف اقفال الفترات
األهداف
االجراءات
أحكام عامة

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية ( أمناء املخازن  +شئون املخازن  +حسابات املخازن ) في
القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة الندوة :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2020 / 3 / 1
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خامسا ً :البرامج المالية المتخصصة
2020 - 2019

برنامج  :الهيلك التنظيمي والوصف الوظيفي إلختصاصات
الوحدات المالية في القطاع المالي

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املشاركني بالدليل التنظيمي والتوصيف الوظيفي
لإلدارات املالية واختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مفهوم االختصاصات املالية والوصف الوظيفي لوظائف الشئون املالية.
املهام الوظيفية للشئون املالية.
الهيكل التنظيمي للشئون املالية واختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها.

الفئة املستهدفة :

املدراء واملراقبني في القطاع املالي في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات
املستقلة.

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 9 / 30 - 2019 / 9 / 29
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ندوة  :أخالقيات الوظيفة المالية ودليل قواعد السلوك
األخالقي للمحاسبين المهنيين

الهدف العام للندوة :

تهدف هذه الندوة إلى تطبيق املعايير االخالقية واملهنية في املعامالت املالية لتحسني
األداء املالي واحلد من إهدار املال العام.

احملاور الرئيسية للندوة :

طبيعة وأهداف أخالقيات الوظيفة املالية.
عالقة املوظف املالي بالقوانني واألنظمة والتعليمات.
املعايير األخالقية واملهنية للوظيفة املالية.
أخالقيات الوظيفة املالية والفساد املالي.
أثر االلتزام بأخالقيات الوظيفة املالية على حتسني األداء.
أمثلة وتطبيقات.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة الندوة :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 11 / 25 - 2019 / 11 / 24
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برنامج  :اإلجراءات المحاسبية واآللية لصرف المرتبات
(تعويضات العاملين)

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام القواعد واإلجراءات
املالية املتعلقة بالصرف على الباب األول بصورة صحيحة.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

املزايا النقدية والعينية للموظفني.
اإلجراءات اإلدارية واملالية لتعيني املوظف.
املعاجلة احملاسبية لصرف الرواتب الشهرية.
دراسة تطبيقية ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
املتغيرات الشهرية املؤثرة على رواتب املوظفني.
اإلجازات بأنواعها وتأثيرها على صرف الرواتب.
حاالت قطع اإلجازات واملعاجلة اإلدارية واملالية
االستقطاعات الشهرية املخصومة من رواتب املوظفني.
انتقال املوظفني بني اجلهات ومعاجلة رصيد اإلجازات ونهاية اخلدمة.
اثبات املديونيات املستحقه على املوظفني.
مراحل تطور النظام اآللي للرواتب في اجلهات احلكومية.
النظام اآللي للرواتب (النظام املتكامل لديوان اخلدمة املدنية).
حاالت تطبيقية وعملية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية و الفئة التنفيذية املختصة بإجراءات صرف الرواتب في القطاع املالي
باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 12 - 2019 / 12 / 8
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برنامج  :معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS

الهدف العام للبرنامج :

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

احملاور الرئيسية للبرنامج :

تطور احملاسبة دولي ًا.
أهمية استخدام معايير احملاسبة الدولية.
أنواع معايير احملاسبة الدولية.
طرق وخطوات تطبيق املعايير.
أمثلة وحاالت عملية.

شروط املشاركة في البرنامج :

ان يكون املرشح حاصال على مؤهل جامعي او دبلوم في مجال احملاسبة /اإلدارة املالية/
اإلحصاء /التمويل.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 20 - 2019 / 12 / 16
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برنامج  :صياغة العقود (اإللتزامات والحقوق)

الهدف العام للبرنامج :

يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات صياغة العقود التي يترتب عليها التزامات
مالية أو حقوق يتم تنفيذها وذلك وفقا للقواعد القانونية املتعارف عليها.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

القواعد العامة لصياغة العقود.
القواعد املرتبطة بااللتزامات املالية احلكومية.
التعليمات الصادرة من وزارة املالية املرتبطة بااللتزامات املالية احلكومية.
احلقوق املترتبة على تنفيذ العقود.
أمثله وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 2 / 6 - 2020 / 2 / 2
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برنامج  :موازنة البرامج وتقييم األداء

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في تطبيق موازنة البرامج وتقييم األداء
وتطويرها مبا يتالءم مع سياسات اإلدارات احلكومية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

أهداف موازنة البرامج وتقييم األداء.
مزايا استخدام موازنة البرامج وتقييم األداء.
حتديد األهداف والبرامج في اجلهات احلكومية.
مؤشرات قياس موازنة البرامج وتقييم واألداء.
التجارب الناجحة في بعض الدول املتقدمة في التطبيق.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 2 / 13 - 2020 / 2 / 9
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برنامج  :كتابة المذكرات والتقارير المالية

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات إعداد وكتابة املذكرات والتقارير املالية
بصورة صحيحة.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

أهمية إعداد وكتابة املذكرات والتقارير املالية.
أهداف وفوائد إعداد املذكرات والتقارير.
أنواع املذكرات والتقارير املالية.
خطوات إعداد وكتابة املذكرات والتقارير املالية.
البيانات واملعلومات املالية املطلوبة.
األخطاء الشائعة في إعداد املذكرات والتقارير املالية.
خصائص املذكرات والتقرير املالي املتكامل.
أمثلة وحاالت تطبيقية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 3 / 5 - 2020 / 3 / 1
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برنامج  :جرائم التزوير والغش واالحتيال المالي

الهدف العام للبرنامج :

يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات التعامل مع جرائم التزوير والغش
واالحتيال املالي.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مفهوم جرائم التزوير.
مفهوم جرائم الغش.
مفهوم جرائم االحتيال املالي.
منهج اكتشاف جرائم التزوير.
منهج اكتشاف جرائم الغش.
منهج اكتشاف جرائم االحتيال املالي.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 3 / 19 - 2020 / 3 / 15
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سادساً  :برامج التدقيق الداخلي
2020 - 2019

برنامج  :تقييم إجراءات الرقابة الداخلية المرتبطة بالعمليات التي
تتم في اإلدارة المالية

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في كيفية صياغة نظام إجراءات الرقابة
الداخلية املرتبطة بالعمليات التي تتم في اإلدارة املالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

اختيار املوضوعات محل التطبيق.
حصر قواعد الرقابة الداخلية املطبقة حالي ًا.
صياغة إجراءات الرقابة الداخلية املطبقة حالي ًا.
تقييم قواعد الرقابة الداخلية.
صياغة إجراءات الرقابة الداخلية الصحيحة.
مدى االلتزام بتطبيق قواعد الرقابة الداخلية.
اعداد تقارير الرقابة الداخلية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 10 - 2019 / 10 / 6
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برنامج  :نماذج للمخالفات التي ترصدها الجهات الرقابية
على الجهات الحكومية

الهدف العام للبرنامج :

يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات التعامل مع املخالفات التي ترصدها اجلهات
الرقابية على اجلهات احلكومية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مناذج املخالفات.
كيفية الرد على املخالفات.
منهج عالج املخالفات.

الفئة املستهدفة :

الفئه االشرافية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 11 / 12 - 2019 / 11 / 10
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برنامج  :نظم الرقابة المالية بالجهات الحكومية

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام طرق وآليات الرقابة
الداخلية باجلهات احلكومية في الفحص والتدقيق وتصحيح األخطاء وفق ًا للقواعد
املالية الصحيحة.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

أهمية الرقابة الداخلية في احملافظة على األموال.
نظم الرقابة الداخلية وعناصرها.
معايير وآليات الرقابة الداخلية.
إجراءات فحص وحتليل نظام الرقابة الداخلية.
خطوات الرقابة الداخلية في النظم التكنولوجية.
كيفية إعداد تقارير نتائج الرقابة الداخلية.
إجراءات تصحيح األخطاء املالية.
أمثلة وحاالت تطبيقية.

الفئة املستهدفة :

الفئه االشرافية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 24 - 2019 / 12 / 22
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برنامج  :قواعد المراجعة والتدقيق المالي ومهارات التدقيق
المحاسبي

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق آليات املراجعة والتدقيق على
اجلوانب املالية وفق ًا لألصول العلمية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

املبادئ األساسية للتدقيق واملراجعة الداخلية.
نظم وأساليب التدقيق الداخلي في الوحدات احلكومية.
املعايير املهنية ملمارسة أعمال التدقيق.
الضوابط الرقابية وبرامج عمل التدقيق الداخلي.
الفحص التحليلي وتنمية مهارات املراجع الداخلي.
أمثلة وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية والفئة التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2020 / 3 / 12 - 2020 / 3 / 8
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سابعاً  :برامج نظم إدارة مالية الحكومة – نظم GFMIS
2020 - 2019

 - 1برامج نظم إدارة مالية الحكومة  GFMISالموجهة للقطاع
المالي في الجهات الحكومية والهيئات الملحقة

( )1-1برامج نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS
( الميزانية )

برنامج  :مشروع الميزانية في نظام الموازنة  -نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق اعداد مشروع امليزانية في نظام
املوازنة وفق نظم ادارة مالية احلكومة . GFMIS

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية .
الدورة املستندية ملراجعة واعتماد مشروع امليزانية في نظام املوازنة .
تقارير امليزانية في نظام املوازنة .

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية و الفئة التنفيذية من املستخدمني لنظم إدارة مالية احلكومة GFMIS
في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 9 / 9 - 2019 / 9 / 8
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برنامج  :المناقالت في نظام الموازنة – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق املناقالت في نظام املوازنة وفق
نظم ادارة مالية احلكومة – GFMIS

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
الدورة املستندية للمناقالت في نظام املوازنة.
تقارير املناقالت في نظام املوازنة

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية و الفئة التنفيذية من املستخدمني لنظم إدارة مالية احلكومة GFMIS
في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة

مدة البرنامج :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2019 / 9 / 10
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( )2-1برامج نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS
( المحاسبة )

برنامج  :دور االشرافيين في أنظمة المحاسبة  -نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام التطبيقات املالية في نظام
املدفوعات  ،نظام األستاذ العام  ،نظام النقدية.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

االستعالم عن االستثمارات وكشف حاالتها في املدفوعات واألستاذ العام وإدارة النقدية.
االطالع على التقارير وحتليلها .
الغاء التحويالت والشيكات.
االعتماد والرفض والتفويض .
الطلب والرد على طلب رد استيفاء البيانات من جهاز املراقبني املاليني .

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية من مستخدمي نظم  GFMISاملختصة في ( نظام املدفوعات  ،نظام
األستاذ العام ونظام إدارة النقدية ) في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 11 / 5 - 2019 / 11 / 3
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برنامج  :نظام المدفوعات – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :
احملاور الرئيسية للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام النظم املالية في املدفوعات.
مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
العهد الشخصية.
فواتير الصرف.
فواتير مرتبطة بأوامر الشراء.
سند الدفع.
االقفال.
احلساب اخلتامي.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية املختصة بالصرف في نظم GFMIS
في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

البرنامج االول 2019 / 11 / 14 - 2019 / 11 / 10 :
البرنامج الثاني 2019 / 11 / 21 - 2019 / 11 / 17 :
البرنامج الثالث 2019 / 11 / 28 - 2019 / 11 / 24 :
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برنامج  :نظام األستاذ العام – نظم GFMIS
(الرواتب – اإليرادات – الحسابات النظامية)

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق النظم املالية في الرواتب
ومحاسبة االيرادات.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
قيود الرواتب.
قيود اإليرادات
احلسابات النظامية.
االقفال.
احلساب اخلتامي.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية املختصة بالرواتب وااليرادات في نظم
 GFMISفي اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

البرنامج االول 2019 / 11 / 14 - 2019 / 11 / 10 :
البرنامج الثاني 2019 / 11 / 21 - 2019 / 11 / 17 :
البرنامج الثالث 2019 / 11 / 28 - 2019 / 11 / 24 :
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برنامج  :نظام إدارة النقدية – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام التطبيقات املالية في إدارة
النقدية .

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
التحويالت البنكية.
الشيكات البنكية.
التسويات البنكية.
االقفال.
احلساب اخلتامي.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية املختصة بإدارة النقدية في نظم
 GFMISفي اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 2 - 2019 / 12 / 1
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برنامج  :نظام الرقابة المالية – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام آليات الرقابة املالية .

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
اعتماد االستمارات.
مخالفات.
االمتناع.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية في جهاز املراقبني املاليني .

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 5 - 2019 / 12 / 3
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( )3-1برامج نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS
( إدارة المخزون )

برنامج  :محاسبة المخازن في نظام إدارة المخزون – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق إدارة محاسبة املخازن  -نظم
. GFMIS

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
إجراءات إدخال عمليات نظام إدارة املخزون.
إجراءات إقفال فترات نظام إدارة املخزون.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية في محاسبة املخازن في اجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 6
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برنامج  :شئون المخازن في نظام إدارة المخزون – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام النظم املالية في إدارة
املخزون  -نظم . GFMIS

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
إجراءات إدخال عمليات نظام إدارة املخزون.
إجراءات إقفال فترات نظام إدارة املخزون.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية في إدارة شئون املخازن في اجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 4أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 10 - 2019 / 10 / 7
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برنامج  :دور االشرافيين في نظام إدارة المخزون – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام تطبيقات النظم املالية في
شئون املخازن ومحاسبة املخازن

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
متابعة الدورة املستندية لنظام إدارة املخزون.
اعتماد عمليات اجلرد .
إجراءات اقفال فترات نظام إدارة املخزون.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية من مستخدمي نظم  ( GFMISشئون املخازن  -محاسبة املخازن ) في
اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 9 - 2019 / 12 / 8
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( )4-1برامج نظم إدارة مالية الحكومة GFMIS
( إدارة المشتريات  /العقود )

برنامج  :دور االشرافيين في نظام المشتريات والعقود – نظم
GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام تطبيقات النظم املالية في
املشتريات والعقود .

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
مقدمة عن الدورة املستندية للشراء والتوريد والسداد .
االستعالم واملتابعة واالعتماد لعمليات الشراء ( املشتريات  -العقود ).
إجراءات اقفال فترات نظام املشتريات .
التقارير.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية من مستخدمي نظم إدارة مالية احلكومة  ( GFMISقسم املشتريات
 قسم العقود « املناقصات  ،املمارسات  ،متابعة العقود» ) في اجلهات احلكومية والهيئاتامللحقة.

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 14 - 2019 / 10 / 13
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برنامج  :نظام المشتريات – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام تطبيقات النظم املالية في
إدارة املشتريات .

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة ( )GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
مقدمة عن الدورة املستندية للشراء والتوريد والسداد.
اجراءات إدخاالت عمليات الشراء  -نظام املشتريات (.)GFMIS
إجراءات إقفال فترات نظام املشتريات.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية في قسم املشتريات في اجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 24 - 2019 / 10 / 20
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برنامج  :نظام العقود – نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام تطبيقات النظم املالية في
إدارة العقود.

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة ( )GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
مقدمة عن الدورة املستندية للشراء والتوريد والسداد.
اجراءات إدخاالت عمليات الشراء  -نظام املشتريات (.)GFMIS
إجراءات إقفال فترات نظام املشتريات.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية في قسم العقود (املناقصات  ،املمارسات ،
متابعة العقود) في اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ :

2019 / 10 / 31 - 2019 / 10 / 27
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برنامج  :دور مختص الميزانية في نظم المشتريات والعقود –
نظم GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق نظم املشتريات والعقود  -نظم
. GFMIS

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
االرتباط املبدئي والنهائي لطلبات الشراء وأوامر الشراء وإصدارات العقود.
إجراءات إقفال ارتباطات نظام املشتريات.
تقارير متابعة تنفيذ املوازنة.

الفئة املستهدفة :

مستخدمي نظم  GFMISمن الفئة التنفيذية املختصة بامليزانية في اجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة واملسئولة عن ارتباطات عمليات الشراء في نظم ادارة مالية احلكومة
.GFMIS

مدة البرنامج :

يوم

تاريخ التنفيذ :

2019 / 11 / 7
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 - 2برامج نظم مالية الحكومة  GFMISالموجهة
لإلدارات المالية في وزارة المالية

برنامج  :دور باحث نظم الشراء في نظام المشتريات  -نظم
GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات باحث نظم الشراء في استخدام نظام . GFMIS -

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
مقدمة عن الدورة املستندية للشراء والتوريد والسداد.
عرض عمليات الشراء بنظام املشتريات .
إجراءات االقفال.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية و الفئة التنفيذية في إدارة نظم الشراء .

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 16 - 2019 / 12 / 15
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برنامج  :دور باحث التخزين في نظام إدارة المخزون  -نظم
GFMIS

الهدف العام للبرنامج :

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات باحث التخزين في نظم التخزين وفق نظم إدارة
مالية احلكومة . GFMIS -

احملاور الرئيسية للبرنامج :

مقدمة عن نظم إدارة مالية احلكومة  GFMISوتكامل نظمها الفرعية.
إجراءات إدخال عمليات التخزين بنظام إدارة املخزون.
عرض عمليات التخزين بنظام إدارة املخزون.
التقارير.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية و الفئة التنفيذية في إدارة شئون التخزين العامة .

مدة البرنامج :

يومان

تاريخ التنفيذ :

2019 / 12 / 19 - 2019 / 12 / 18
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ثـامنـاً  :النـــــــدوات
2020 - 2019

ندوة  :ماكفحة الفساد المالي في القطاع المالي الحكومي
في دولة الكويت

الهدف العام للندوة :

تهدف الندوة الى التعرف على مظاهر الفساد املالي وطرق مكافحتها وفق القوانني
واألنظمة اخلاصة بذلك.

احملاور الرئيسية للندوة :

مفهوم ومظاهر الفساد املالي واآلثار املترتبة عليه.
أنواع الفساد املالي وأسبابه.
إجراءات كشف الفساد املالي.
طرق وآليات مكافحة الفساد املالي وسبل تطويرها.
فاعلية األجهزة احلكومية املعنية مبكافحة الفساد املالي.
مدى فعالية القوانني واألنظمة املتعلقة ملكافحة الفساد املالي.
املعوقات التي حتد من جهود اجلهات املعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة الفساد املالي.
دور هيئة مكافحة الفساد املالي في دولة الكويت.

الفئة املستهدفة :

الفئة االشرافية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات
املستقلة.

مدة الندوة :

------

تاريخ التنفيذ :

يحدد الحق ًا
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