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المقدمة
يعد تنمية املوارد البشرية بوزارة املالية أحد احملاور االستراتيجية إلعداد الكوادر املؤهلة من
العاملني بالوزارة لتلبية حاجات العمل ورفع األداء الوظيفي ومواكبة التطورات واملستجدات
احمللية والعاملية السريعة في كافة املجاالت.
وبناء على استراتيجية الوزارة ورؤيتها املستقبلية قامت إدارة التدريب بوضع خطة التدريب
السنوية من خالل حتديد وحتليل االحتياجات التدريبية على مستوى قطاعات الوزارة ،بحيث
اشتملت على مجموعة متنوعة من البرامج والندوات وورش العمل التي تهدف الى بناء قدرات
ومهارات العاملني بشكل احترافي ومهني.
كما حترص إدارة التدريب على طرح برامج جديدة تعكس متطلبات اإلصالح اإلداري وبرامج
ضريبة القيمة املضافة واحملاسبة احلكومية وتنمية املهارات اإلدارية جلميع املستويات الوظيفية،
باإلضافة الى تأهيل املوظفني اجلدد في مختلف قطاعات الوزارة.
وتتقدم إدارة التدريب بالشكر والتقدير إلدارات الوزارة على تعاونها ومساهمتها في إعداد اخلطة
التدريبية لهذا العام ،آملني أن حتقق األهداف املنشودة.
واهلل ولي التوفيق،،،
أسرة إدارة التدريب
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األهداف العامة لخطة التدريب للسنة المالية 2019/2018
تهدف خطة التدريب إلى حتقيق مجموعة من األهداف أهمها:
1.1بناء نظام تدريبي متكامل يساعد على تنمية املوارد البشرية بالوزارة ورفع كفاءتها االنتاجية
في اإلدارات والقطاعات.
2.2العمل على تطبيق نظم وأدوات اإلدارة احلديثة من خالل برامج التدريب املختلفة خاصة
في مجاالت اإلصالح االداري وتأهيل املعينني اجلدد والتخطيط وإدارة األولويات ومواكبة
املتغيرات احمللية واخلارجية املؤثرة على عمل الوزارة.
3.3اكتساب املهارات السلوكية في التعامل مع الرؤساء واملرؤوسني ،مبا يساعد على زيادة التعاون
املثمر في اداء العمل ،وتأدية اخلدمات املطلوبة بسهولة ويسر في مختلف قطاعات الوزارة.
4.4تنمية املهارات والقدرات الفنية املتخصصة واإلدارية في املجاالت املاليـ ــة واحملاسبية
واالقتصادية والضريبية والقانونية ونظم املعلومات واللغة اإلجنليزية ،بـما يؤدي إلى رفع
مستوى أداء العاملني بالوزارة.
5.5االستفادة من التطبيقات العاملية من خالل تنفيذ البرامج املتخصصة للشهادات املهنية
الدولية لالرتقاء باملستوى الوظيفي.
6.6تطبيق برامج التخطيط االستراتيجي وموازنة األداء باستخدام النظم االلية.
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برامج املهارات اإلدارية

برامج المهارات اإلدارية
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الهدف العام للبرنامج:

احملاور الرئيسية للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على عمليات التفاوض وتنظيم االجتماعات
من خالل استخدام الوسائل واألساليب احلديثة في جناح االجتماعات والعملية التفاوضية
بكفاءة وفعالية.
األسس العلمية إلدارة االجتماعات.
مهارات إدارة االجتماعات.
تقييم أداء االجتماعات الفعالة.
أهمية عملية التفاوض في حتقيق األهداف في املنظمات احلديثة.
استراتيجيات التفاوض طبقا ألهمية املوضوعات املطروحة.
األساليب والوسائل املستخدمة في عملية التفاوض.
مهارات وقدرات املفاوض الناجح.
معايير جناح إدارة العملية التفاوضية.
حاالت تطبيقية على االجتماعات والعملية التفاوضية.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

برامج املهارات اإلدارية

برنامج :إدارة االجتماعات ومهارات التفاوض

البرنامج االول (الفئة اإلشرافية)2018/4/5 – 4/1 :

البرنامج الثاني (الفئة التنفيذية)2018/9/27 – 9/23 :

البرنامج الثالث (الفئة التنفيذية)2018/11/8 – 11/4 :
البرنامج الرابع (الفئة التنفيذية)2019/1/10 – 1/6 :

البرنامج اخلامس (الفئة التنفيذية)2019/3/7 – 3/3 :

البرنامج السادس (الفئة اإلشرافية)2019/3/21 – 3/17 :
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برنامج :إدارة األولويات وتطبيقاتها في العمل جديد
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذه البرنامج تنمية مهارات املشاركني في حتديد األولويات بدقة وتطبيقاتها 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 املستهدفة:

الفئة التنفيذية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

البرنامج األول2018/4/3 – 4/1 :

البرنامج الثاني2018/10/3 – 10/1 :

البرنامج الثالث2019/3/19 – 3/17 :

الهدف العام للندوة:

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

احملاور الرئيسية للندوة:

املرسوم بالقانون ( )36لسنة  2006وتعديالته 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 املستهدفة:

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:
موعد الندوة:

برامج املهارات اإلدارية

ندوة :تقييم األداء للموظفني وفقا لقواعد وأسس واجراءات مجلس اخلدمة املدنية

إدارة التدريب.
الندوة االولى (الفئة التنفيذية)2018/4/3 :

الندوة الثانية (الفئة التنفيذية)2018/4/16 :

الندوة الثالثة (الفئة االشرافية)2018/12/10 :
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ندوة :الشفافية ومكافحة الفساد املالي واالداري
الهدف العام للندوة:

تهدف هذه الندوة إلى نشر ثقافة الشفافية ومدركات اإلصالح وتطبيق اآلليات التي تساعد
على جناح العمل في الوزارة بكفاءة وفعالية.

احملاور الرئيسية للندوة:

أهداف وخصائص ثقافة الشفافية ومدركات اإلصالح.
طرق وأساليب نشر مدركات اإلصالح في العمل.
الصعوبات التي تواجه تطبيق مدركات اإلصالح في العمل.
انواع الفساد املالي واالداري وأسبابه.
طرق واليات مكافحة الفساد املالي واالداري.
دور الشفافية في احلد من ظاهرة الفساد.
تعزيز قيم النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
أمثلة وجتارب عاملية.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

10

موعد الندوة:

الندوة االولى (الفئة التنفيذية)2018/4/22 :

الندوة الثانية (الفئة االشرافية)2018/10/8 :

الندوة الثالثة (الفئة التنفيذية)2019/2/10 :

الهدف العام للورشة:
احملاور الرئيسية للورشة:

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.
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 املستهدفة:

الفئة االشرافية والتنفيذية في الوزارة

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد الورشة:

برامج املهارات اإلدارية

ورشة عمل حول :السلوكيات املهنية للوظيفة العامة

الورشة االولى (الفئة التنفيذية)2018/4/26 – 4/24 :

الورشة الثانية (الفئة االشرافية)2018/11/6 – 11/4 :

الورشة الثالثة (الفئة التنفيذية)2019/3/12 – 3/10 :
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برنامج :القواعد القانونية للوظيفة العامة
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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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 املستهدفة:

الفئة التنفيذية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

البرنامج االول 2018/5/1-4/29 :

البرنامج الثاني2018/10/2-9/30 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات الصياغة لدى املشاركني من جميع قطاعات الوزارة
ومعاجلة االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية وفقا لألصول العلمية.
طبيعة وخصائص الكتابة الرسمية.
القواعد العامة املنظمة للكتابة الرسمية.
مهارات الصياغة في الكتابة الرسمية.
االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية.
مداخل واساليب الكتابة الرسمية.
صياغة محاضر االجتماعات واملذكرات.
صياغة التقارير والنماذج.
تطبيقات عملية على قطاعات الوزارة سواء كانت قطاعات مالية ،اقتصادية ،ادارية او قانونية.

الفئة املستهدفة:

الفئة التنفيذية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

برامج املهارات اإلدارية

برنامج :مهارات اإلعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية

البرنامج األول2018/5/3-4/29 :

البرنامج الثاني2018/10/25-10/21:
البرنامج الثالث2018/12/6-12/2 :
البرنامج الرابع2019/2/21-2/17:
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ندوة :الصورة الذهنية للمنظمة وأثرها في حتسني االداء الوظيفي
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:
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تهدف هذه الندوة إلى اكتساب املشاركني مهارات حتديد آليات الصورة الذهنية للوزارة وكيفية
استخدامها لتحسني االداء الوظيفي.
طبيعة وخصائص الصورة الذهنية للمنظمة.
العوامل املؤثرة في الصورة الذهنية.
انعكاسات الصورة الذهنية على االداء الوظيفي وسمعة املنظمة.
آليات قياس الصورة الذهنية للمنظمة.
حاالت وأمثلة تطبيقية.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية والتنفيذية.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد الندوة:

الندوة االولى (الفئة التنفيذية)2018/5/6 :

الندوة الثانية (الفئة االشرافية)2018/10/22 :
الندوة الثالثة (الفئة التنفيذية)2019/2/3 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات املشاركني في استخدام طرق وأساليب مواجهة التسيب
اإلداري واحلد من اسباب ومعاجلة اثاره لتحسني األداء الوظيفي.
مفهوم التسيب اإلداري ومظاهره.
أسباب التسيب اإلداري.
العوامل املؤثرة في التسيب اإلداري.
طرق احلد من التسيب اإلداري.
اآلليات اإلدارية والقانونية ملعاجلة التسيب اإلداري.
أثر معاجلة التسيب اإلداري في جناح العمل.
أمثلة وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

برامج املهارات اإلدارية

برنامج :التسيب اإلداري وأثره في بيئة العمل جديد

البرنامج األول2018/5/8 – 5/6 :

البرنامج الثاني2018/11/13 – 11/11:
البرنامج الثالث2019/2/5 – 2/3 :
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2019 - 2018

برنامج :إعداد مدرب
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج إلى إعداد وتأهيل املشاركني للقيام بعملية التدريب مع اكتسابهم مهارات
إدارة اللقاء التدريبي بكفاءة وفعالية.
عناصر العملية التدريبية وأهميتها في تنمية املوارد البشرية.
دور املدرب في إعداد محتوى البرنامج وتصميمه.
أساليب وطرق التدريب الفردية واجلماعية.
إعداد وتنظيم اللقاء التدريبي الفعال.
متابعة وتقييم املشاركني.
مشروعات تطبيقية لتقدمي لقاءات تدريبية من قبل املشاركني في البرنامج.

الفئة املستهدفة:

يرشح في البرنامج موظفي الوزارة الذين لديهم القدرة والرغبة للقيام بعملية التدريب.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

البرنامج االول2018/9/27 – 9/23 :

البرنامج الثاني2019/3/14 – 3/10 :

الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

برامج املهارات اإلدارية

ندوة :الشفافية واتخاذ القرارات االدارية
تهدف هذه الندوة الى تعريف املشاركني بدورهم في اتخاذ القرارات وحل املشكالت وعالقة ذلك
مبعايير الشفافية ومدركات اإلصالح بالوزارة.
كيفية اتخاذ القرارات وحل املشكالت.
أنواع القرارات اإلدارية.
دور املوظفني في اتخاذ القرارات وعالقتها بالشفافية.
آليات توزيع األعباء الوظيفية وعالقتها مبدركات اإلصالح.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد الندوة:

2018/11/18
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ندوة :حقوق وواجبات الوظيفة العامة
الهدف العام للندوة:

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

احملاور الرئيسية للندوة:

واجبات املسئول جتاه مرؤوسيه.
واجبات املوظف جتاه عمله ورئيسه.
طرق التعامل مع املوظف املخالف وطريقة اثبات املخالفات وفقا للقوانني واالجراءات
االدارية.
عرض مناذج لإلجراءات االدارية
مناقشة وأمثلة على واقع الوزارة.

الفئة املستهدفة:

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

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد الندوة:

2018/12/25-24

الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

برامج املهارات اإلدارية

ندوة :اإلصالح اإلداري والرقابة الداخلية

جديد

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 املستهدفة:

الفئة الوسطى في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد الندوة:

2019/2/12 – 2/11
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الهدف العام للبرنامج:

احملاور الرئيسية للبرنامج:

برامج اللغة اإلجنليزية

برنامج :اللغة اإلجنليزية (املستوى الرابع)
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على كيفية استخدام اللغة اإلجنليزية في
العمل في مجال التعامل مع اآلخرين ،وكتابة املذكرات والتقارير ،وفي املعامالت التجارية مع
زيادة قدرتهم على استخدام القواعد واملفردات اللغوية بصورة صحيحة.
إدارة الوقت في العمل.
القيادة في العمل.
اخالقيات العمل.
أساليب اإلدارة.
اجتماعات العمل.
مهارات التفاوض في العمل.
مهارات العرض في العمل.
سوء السلوك والفساد في العمل.

الفئة املستهدفة:

العاملون الذين تتطلب أعمالهم اللغة اإلجنليزية والذين هم في املستوى الرابع بناء على
اختبار املستوى.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

2018/11/15 - 10/7
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الهدف العام للبرنامج:

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

احملاور الرئيسية للبرنامج:

اليوم االول:
الهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارة.
دور املكتبة اآللية في التدريب.
قواعد وأخالقيات الوظيفة العامة.
أمثلة وتطبيقات عملية.
اليوم الثاني:
قانون اخلدمة املدنية (التقييم – االجازات بأنواعها – انتهاء اخلدمة ..الخ).
حقوق وواجبات املوظف.
أمثلة وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة:

املعينني اجلدد في وزارة املالية.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

السلسلة األولى2018/4/9-4/8 :

السلسلة الثانية2018/9/24-9/23 :

السلسلة الثالثة2018/11/12-11/11 :

السلسلة الرابعة2018/12/17-12/16 :

السلسلة اخلامسة2019/1/14-1/13 :
السلسلة السادسة2019/3/18-3/17 :

برنامج املعينني اجلدد

برنامج :أسس وقواعد العمل للموظف اجلديد
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :املهارات التنظيمية والسلوكية في العمل الوظيفي
الهدف العام للبرنامج:

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

احملاور الرئيسية للبرنامج:

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.

الفئة املستهدفة:

املعينني اجلدد في وزارة املالية.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.
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موعد البرنامج:

السلسلة األولى2018/4/12-4/10 :

السلسلة الثانية2018/9/27-9/25 :

السلسلة الثالثة2018/11/15-11/13 :

السلسلة الرابعة2018/12/20-12/18 :

السلسلة اخلامسة2019/1/17-1/15 :
السلسلة السادسة2019/3/21-3/19 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات الصياغة لدى املشاركني من جميع قطاعات الوزارة
ومعاجلة االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية وفقا لألصول العلمية.
طبيعة وخصائص الكتابة الرسمية.
القواعد العامة املنظمة للكتابة الرسمية.
مهارات الصياغة في الكتابة الرسمية.
االخطاء الشائعة في الكتابة الرسمية.
مداخل واساليب الكتابة الرسمية.
إعداد وصياغة املذكرات والكتب الرسمية.
إعداد وصياغة محاضر االجتماعات واملذكرات.
إعداد وصياغة التقارير والنماذج.
تطبيقات عملية على قطاعات الوزارة سواء كانت قطاعات مالية ،اقتصادية ،ادارية او قانونية.

الفئة املستهدفة:

املعينني اجلدد في وزارة املالية.

اجلهة الطالبة:

إدارة التدريب.

موعد البرنامج:

برنامج املعينني اجلدد

برنامج :مهارات اإلعداد والصياغة للمكاتبات الرسمية

السلسلة األولى2018/4/19-4/16 :

السلسلة الثانية2018/10/4-9/30 :

السلسلة الثالثة2018/11/21-11/18 :

السلسلة الرابعة2018/12/27-12/23 :

السلسلة اخلامسة2019/1/24-1/20 :
السلسلة السادسة2019/3/28-3/24 :
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خطة التدريب
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الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

برنامج الفنية املتخصصة

ندوة :اعداد املقايسات املخزنية
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.

اجلهة الطالبة:

ادارة شئون التخزين العامة

موعد الندوة:

2018/4/1
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ندوة :اعداد املقايسات لبنود وسائل النقل
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:
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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.

اجلهة الطالبة:

ادارة شئون التخزين العامة

موعد الندوة:

2018/4/2

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :االجتاهات احلديثة حلصر املمولني
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في أهمية احلصر وبيان األساليب احلديثة
الالزمة لصحة احلصر.
تعريف احلصر الضريبي.
أهداف احلصر الضريبي.
أساليب احلصر وإجراءاته.
االستفادة من احلصر الضريبي في ربط وحتصيل الضريبة.
امثلة وحاالت تطبيقية

اجلهة الطالبة:

إدارة اخلضوع الضريبي والتخطيط

موعد للبرنامج:

2018/4/12 - 4/8
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برنامج :اعداد وحتليل موازنات املنظمات وتقييم أدائها
الهدف العام للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام أساليب وطرق اعداد و
حتليل موازنات املنظمات مع تطبيق اآلليات احلديثة لتقييم أدائها بكفاءة وفعالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

طبيعة وخصائص موازنات املنظمات.
آلية إعداد موازنات املنظمات.
رصد االعتمادات املالية في املوازنة.
طرق وأساليب حتليل امليزانيات.
حتليل البيانات واملعلومات في احلسابات اخلتامية.
آليات تقييم أداء املنظمات املتخصصة.
معايير قياس كفاءة أداء املنظمات.
طرق وأساليب كشف األخطاء واالختالسات في امليزانية.
محاسبة املسئولية وأهدافها ومزاياها.
أمثلة وتطبيقات عملية.

اجلهة الطالبة:

إدارة التعاون االقتصادي العربي واخلليجي.
إدارة شئون املنظمات املتخصصة.
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موعد البرنامج:

2018/4/12 - 4/8

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

اجلهة الطالبة:
موعد للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :ضريبة القيمة املضافة VAT
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.
أمثلة وتطبيقات عملية.
ادارات القطاع الضريبي
البرنامج األول2018/4/26 – 4/22 :

البرنامج الثاني2018/11/8 – 11/4 :
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ورشة عمل حول :تطبيق لوائح ديوان اخلدمة املدنية ونظام التأمينات االجتماعية
الهدف العام للورشة:

تهدف هذه الورشة الى تنمية مهارات املشاركني على تطبيق قواعد ولوائح ديوان اخلدمة
املدنية ونظام التأمينات االجتماعية بصورة صحيحة وقانونية.

احملاور الرئيسية للورشة:

حتديد حقوق وواجبات املوظف حسب ما وردت في قانون ونظام اخلدمة املدنية ومقارنتها
بأنظمة العمل اإلقليمية والعاملية.
االطالع على نظم وقوانني اخلدمة املدنية املتعلقة باملسار الوظيفي للعاملني بالدولة.
االطالع على شروط الترقيات واالجازات وأنواعها كذلك قواعد وإجراءات (التعيني -التقاعد
– الندب – اإلعارة).
التعرف على بنود ومواد نظام اخلدمة املدنية.
معرفة الفئات التي يشملها نظام التأمينات االجتماعية في الكويت.
االملام بنظام التأمني التكميلي.
امثلة وحاالت تطبيقية.

اجلهة الطالبة:

الشئون اإلدارية.
إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة
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موعد الورشة:

2018/4/26 – 4/22

برنامج الفنية املتخصصة

Share point developer track 2016

:برنامج

يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات املشاركني في تطوير األنظمة االلية واملواقع االلكترونية
.Share Point باستخدام تقنية

:الهدف العام للبرنامج
:احملاور الرئيسية للبرنامج

Developing for SharePoint
Developing Full Trust Solutions
Developing SharePoint-hosted Add-ins
Programming the SharePoint REST API
Developing SharePoint Add-ins with AngularJS
Understanding SharePoint Add-in Security
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Developing Provider-hosted Add-ins
Programming the Client-side Object Model (CSOM)
Working with SharePoint Lists and Events
Developing Custom Web Services using Web API 2
Publishing, Installing and Upgrading SharePoint Add-ins
JavaScript Injection and Remote Provisioning
Getting Started with the SharePoint Framework
Working with SharePoint Managed Metadata
Developing with the SharePoint Search Service

إدارة مركز املعلومات االلي

:اجلهة الطالبة

2018/5/10 - 4/29

:موعد للبرنامج

خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :التحليل املالي وإعداد التقارير املالية
الهدف العام للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في استخدام أساليب وطرق إجراءات
التحليل املالي وإعداد التقارير املالية وفق ًا لألصول العلمية والعملية للمساعدة في اتخاذ
القرارات بكفاءة وفعالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

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.

اجلهة الطالبة:

ادارة ميزانيات املؤسسات املستقلة
ادارة التدريب

موعد البرنامج:

البرنامج االول2018/5/10 – 5/6 :
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البرنامج الثاني2019/3/14 – 3/10 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

اجلهة الطالبة:

موعد للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :فن التعامل مع اجلمهور
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 وحاالت تطبيقية.
ادارة اسكان موظفي الدولة
ادارة نظم الشراء
ادارة نزع امللكية للمنفعة العامة
2018/5/10 – 5/6

إدارة التدريب
إدارة مركز املعلومات االلي
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :حتصيل الضريبة وتطبيقاتها في احتساب غرامات التأخير
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج الى استخدام طرق ووسائل حتصيل الضريبة وتطبيقاتها في مجاالت
احتساب غرامات التأخير وفقا للضوابط القانونية املعتمدة.
مواعيد تقدمي اإلقرار الضريبي طبقا للقوانني.
سداد أقساط الضريبة من واقع اإلقرار وسداد الضريبة املستحقة من واقع الربط النهائي.
مشكالت احتساب الغرامات وطرق حلها وفقا لقواعد املرسوم والقوانني الضريبية.
مدى جواز تقسيط الضريبة املستحقة مبرسوم ضريبة الدخل رقم ( )3لسنة .1955
حاالت اإلعفاء من غرامات التأخير سواء في اإلقرار الضريبي او سداد الضريبة.
املسئولية التضامنية في حتصيل الضريبة والغرامات.
االثار املترتبة على نقل العبء الضريبي في حتصيل الضريبة املستحقة.
تقادم دين الضريبة ورد املبالغ التي دفعت.
حاالت وأمثلة تطبيقية.

اجلهة الطالبة:

ادارة الفحص واملطالبات الضريبية

موعد البرنامج:

2018/9/27 – 9/23

الهدف العام للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامجAUTOCAD :

جديد

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج  AUTOCADبكفاءة
وفاعلية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

Interfacing with AutoCAD
Using Accurate Drawing Techniques
Displaying Areas of a Drawing
Working with Object Properties
Creating and Editing Shapes
Adding Text and Dimensions
Printing

اجلهة الطالبة:

قطاع شئون أمالك الدولة.
إدارة مجمع الوزارات

موعد البرنامج:

البرنامج االول2018/9/27 – 9/23 :

البرنامج الثاني2018/11/29 – 11/25 :

43

خطة التدريب

2019 - 2018

ندوة :التصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق االستخدام في ظل االوراكل
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:
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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.

اجلهة الطالبة:

ادارة شئون التخزين العامة

موعد الندوة:

2018/10/7

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

اجلهة الطالبة:
موعد البرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :اساسيات القوانني الضريبية في دولة الكويت
يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني طرق تطبيق األحكام والقواعد األساسية الواردة
بالقوانني الضريبية احلالية بدولة الكويت.
مرسوم ضريبة الدخل رقم  3لسنة  55وتعديالته.
قانون ضريبة الدخل الكويتية في املنطقة املعينة رقم  23لسنة .1961
قانون رقم  19لسنة  2000في شأن دعم العمالة الوطنية.
قانون رقم  46لسنة  2006في شأن الزكاة ومساهمة الشركات املساهمة العامة واملقفلة في
ميزانية الدولة.
اتفاقيات جتنب االزدواج الضريبي.
امثلة وحاالت تطبيقية.
إدارات القطاع الضريبي.
البرنامج األول2018/10/11 – 10/7 :
البرنامج الثاني2019/2/14 – 2/10 :
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :إدارة األصول احلكومية
الهدف العام للبرنامج:
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جديد

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات حصر وتقييم وقياس وحتديد املخاطر
واالستثمار في األصول احلكومية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

تصنيف وحصر األصول احلكومية.
طرق وآليات تقييم األصول.
وسائل قياس عوائد األصول.
دراسة جدوى االستثمار في األصول احلكومية.
حتديد وقياس مخاطر األصول.
حاالت عملية لألصول بدولة الكويت.

اجلهة الطالبة:

نظم األصول.

موعد البرنامج:

2018/10/11 – 10/7

الهدف العام للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج اإلجراءات اإلدارية والقانونية لتطبيقات القوانني الضريبية جديد
يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني طرق وأساليب تطبيق اإلجراءات الضريبية واملالية
والقواعد والتعليمات وإجراءات حتصيل املبالغ املستحقة وفقا للضوابط القانونية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

اإلجراءات القانونية الضريبية.
اإلجراءات املتعلقة بأسس وعناصر ربط الضريبة.
االخطار بكتب ربط الضريبة.
طرق وأصول االعتراض والطعن على الربط.
احكام التحصيل وإجراءات املطالبات للمبالغ املستحقة.
ضمانات حتصيل املبالغ املستحقة.
املطالبات القانونية القضائية.
امثلة وتطبيقات عملية.

اجلهة الطالبة:

إدارة الفحص واملطالبات الضريبية

موعد البرنامج:

2018/11/1 – 10/28
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :معايير احملاسبة الدولية في القطاع احلكومي IPSAS
الهدف العام للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على تطبيق معايير احملاسبة الدولية بصورة
صحيحة وبكفاءة وفعالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

مقدمة حول معايير احملاسبة الدولية للقطاع احلكومي.
معايير احملاسبة الدولية للقطاع احلكومي (.)24،2،1
معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام ()21،3،16،13،12،31،17،19،29،9
امثلة وحاالت تطبيقية.

اجلهة الطالبة:

إدارة نظم األصول
إدارة نزع امللكية للمنفعة العامة
ادارة التوجيه والنظم
إدارة ميزانيات الهيئات امللحقة
إدارة احلسابات العامة
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موعد البرنامج:

2018/11/15 – 11/11

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :القواعد التنفيذية ملرسوم ضريبة الدخل
يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب العاملني بالقطاع الضريبي مهارة تطبيق القواعد التنفيذية
ملرسوم ضريبة الدخل بصورة صحيحة.
القواعد التنفيذية اخلاصة بإجراء فحص الشركات االجنبية.
تطبيق االتفاقيات الضريبية على االيرادات واملصروفات.
الفحص املكتبي والفحص امليداني.
فحص الشركات التي تقدم االقرار التقديري.
فحص الشركات التي تقدم االقرار الفعلي.
النماذج املعتمدة ملذكرات الفحص وكتب الربط الضريبي.
حاالت عملية وامثلة تطبيقية.

اجلهة الطالبة:

إدارة الفحص واملطالبات الضريبية.

موعد البرنامج:

2018/11/29 – 11/25
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خطة التدريب

2019 - 2018

ندوة :اجلرد السنوي العام في ظل نظام إدارة املخزون اآللي (نظام االوراكل)
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:
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تهدف هذه الندوة الى تعريف املوظفني بأنواع وإجراءات اجلرد وفقا لنظام إدارة املخزون بنظم
إدارة مالية احلكومة.
تعريف جرد املخازن.
أهداف جرد املخازن.
نطاق التطبيق.
جلان جرد املخازن.
أنواع اجلرد.
إجراءات املخازن.
أمثلة وحاالت تطبيقية.

اجلهة الطالبة:

ادارة شئون التخزين العامة.

موعد الندوة:

2018/12/9

الهدف العام للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات وقدرات إعداد دراسة اجلدوى االقتصادية
للمنظمات االقليمية وحتديد أهمية وجود هذه املنظمات اقتصادي ًا ومالي ًا.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

أهمية املنظمات العربية واالقليمية.
مبررات االستمرار في املنظمات وفق ًا ألهدافها.
التحليل املالي واالقتصادي للمنظمات.
مدى جدوى وجود نظام مالي ومحاسبي موحد ونظام أساسي جلميع املنظمات ليعتمد من
اجلهات التابعة لكل منظمة.
أهمية التوزيع اجلغرافي لكل منظمة ووجود مكاتب اقليمية لكل منظمة في بعض الدول.
املفاضلة بني االلغاء أو الدمج أو تغيير سياسة املنظمة قياس ًا لألعباء املالية.
كيفية وضع خطط ناجحة للمنظمات لكي تستفيد الدول منها كل حسب اختصاصه.
أمثلة وحاالت عملية.

اجلهة الطالبة:

ادارة التعاون االقتصادي العربي واخلليجي

موعد البرنامج:

2018/12/13 – 12/9

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :دراسة اجلدوى االقتصادية للمنظمات االقليمية
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج حتليل املخاطر
الهدف العام للبرنامج:

جديد

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.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

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.

اجلهة الطالبة:

وحدة متابعة تطوير العمل الضريبي

موعد البرنامج:

2018/12/20 – 12/16
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الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :التقييم العقاري
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 احلالي في دولة الكويت.
مميزات التقييم الدولي.
مقارنة بني التقييم احلالي والتقييم الدولي.
امثلة وتطبيقات عملية.

اجلهة الطالبة:

ادارة نزع امللكية للمنفعة العامة

موعد البرنامج:

2018/12/20 – 12/16
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :خدمات املكلفني
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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اجلهة الطالبة:
موعد البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في التعامل مع املكلفني لتقدمي خدمة ذات
جودة عالية.
اهداف ضريبة املكلفني.
التميز في خدمة املكلفني.
أسلوب وكيفية تقدمي اخلدمات للمكلفني.
نوعية اخلدمات املقدمة لهم.
االبتكار واالبداع وتوليد األفكار للخدمات اجلديدة.
امثلة وحاالت تطبيقية.
إدارات القطاع الضريبي.
البرنامج االول2019/1/10 – 1/6 :
البرنامج الثاني2019/3/7 – 3/3 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :صياغة املذكرات وإعداد التقارير املالية
يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات املشاركني على إعداد املذكرات واملراسالت واملكاتبات
والتقارير بشكل صحيح وفقا لألصول العلمية والعملية.
الكتابة اإلدارية وخصائصها.
أشكال الكتابة اإلدارية.
األصول العلمية لكتابة املذكرات.
التعامل مع البيانات الرقمية واجلداول والرسوم البيانية.
األخطاء الشائعة في الكتابة اإلدارية.
مفاهيم أساسية عن التقارير املالية.
اخلطوات واملراحل األساسية إلعداد وتصميم التقارير املالية املتخصصة.
مهارات كتابة التقارير املالية املتخصصة واألخطاء الشائعة في كتابة التقارير.
العناصر واحملتويات الرئيسية التي تتضمنها التقارير املالية.
املعايير الدولية احلديثة إلعداد وتقييم جودة التقارير املالية.
أمثلة ومناذج للمراسالت والتقارير.

اجلهة الطالبة:

إدارة نظم االصول.

موعد البرنامج:

2019/1/31 – 1/27
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برنامج :التعديات على أمالك الدولة
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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اجلهة الطالبة:
موعد البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات التعامل مع املخالفات والتعديات بصورة
قانونية واعداد التقارير ذات العالقة وفقا للمخططات وبطريقة سهلة وصحيحة.
املخالفات ذات العالقة مبشاريع ال .B.O.T
طرق تصحيح مخالفات املشاريع.
وسائل فك التشابك مع بلدية الكويت للحد من تكرار املخالفات.
اعداد وصياغة التقارير وفقا للمخططات.
اعداد التقارير اخلاصة برصد املخالفات مثل (التعديات  /التدخالت  /التأخير) بطريقة
قانونية.
تالفي الثغرات التي توجد في التقارير أو تضر الوزارة أثناء رفع القضايا.
فن التعامل مع املستغلني.
توعية املوظف ملعرفة حقوقه وواجباته وكيفية التعامل مع االحداث في املوقـع.
أمثلة وحاالت تطبيقية على أمالك الدولة.
قطاع شئون أمالك الدولة.
البرنامج االول2019/2/7 – 2/3 :

البرنامج الثاني2019/2/21 – 2/17 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج الفنية املتخصصة

برنامج :املعينني اجلدد ملوظفي ادارة شئون التخزين
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.

اجلهة الطالبة:

ادارة شئون التخزين العامة

موعد البرنامج:

2019/3/28 – 2/3
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برنامج :محاسبة األصول احلكومية
الهدف العام للبرنامج:
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جديد

يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات وقدرات التجهيز واالستحواذ واالعتراف
النهائي ومعاجلة املشكالت لألصول احلكومية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

طرق وأساليب احملاسبة ملرحلة االستحواذ.
معاجلة مشكالت مرحلة االستحواذ.
اآلليات احملاسبية ملرحلة التجهيز ومعاجلة مشكالتها.
وسائل وطرق مرحلة االعتراف النهائي ومعاجلة مشكالتها.
مرحلة التخريد لألصول ومعاجلة مشكالتها.
حاالت عملية تطبيقية على أصول وزارة املالية.

اجلهة الطالبة:

نظم األصول.

موعد البرنامج:

2019/2/14 – 2/10

برامج الحاسب اآللي

خطة التدريب

2019 - 2018
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الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج احلاسب اآللي

برنامجMicrosoft Word 2016 :
يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج Microsoft Word2016

بكفاءة وفاعلية.

مقدمة في برنامج .Microsoft Word 2016
أساسيات البرنامج (فتح مستند – حفظ مستند – كيفية الكتابة  -تنسيق النص– صورة).
استخدام شاشة البرنامج (شريط القوائم – شريط األوامر – تنسيق الفقرات  -إدراج صورة).
استخدام وظيفة .Clip Art
استخدام اجلداول وطريقة التعامل معها.
تطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة:

العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع Microsoft Word 2016

اجلهة الطالبة:

إدارات وزارة املالية

موعد البرنامج:

2018/4/10 - 4/8
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2019 - 2018

برنامجMS Excel 2016 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج  MS Excel 2016وإنشاء
وتنسيق اجلداول االلكترونية واستخراج الرسوم البيانية.
تشغيل برنامج .MS Excel 2016
استخدام املعادالت.
قواعد البيانات.
تصميم اجلداول االلكترونية.
إعداد وإخراج اجلداول والرسوم البيانية.
تطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة:

العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع برنامج .MS Excel2016

اجلهة الطالبة:

إدارات وزارة املالية

موعد البرنامج:

البرنامج األول2018/10/9 - 10/7 :

البرنامج الثاني2018/12/4 - 12/2 :
البرنامج الثالث2019/2/5 - 2/3 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج Power Point 2016

وإنشاء ملفات ورسم وتنسيق اخلطوط املستخدمة.

مقدمة في برنامج .Power Point 2016
التعامل مع أساسيات البرنامج (الصورة -األلوان  -أدوات الكتابة – أدوات الرسم)
إعداد مشروع.
إدخال الوسائط املعقدة (الصوت).
ربط عرض  Power Point 2016باألنترنت.

الفئة املستهدفة:

العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع .Power Point 2016

اجلهة الطالبة:

إدارات وزارة املالية.

موعد البرنامج:

برنامج احلاسب اآللي

برنامجPower Point 2016 :

البرنامج األول2018/10/16 - 10/14 :
البرنامج الثاني2019/3/5 - 3/3 :
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برنامجPrezi :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات استخدام برنامج  Preziوانشاء العروض
التقدميية بطريقة احترافية.
تشغيل برنامج .Prezi
التعامل مع أساسيات البرنامج.
اعداد املشروع.
ادخال الوسائط املعقدة (الصوت ،الفيديو  ...الخ).
ربط البرنامج باإلنترنت.
امثله وحاالت عملية.

الفئة املستهدفة:

العاملون الذين تتطلب أعمالهم التعامل مع .prezi

اجلهة الطالبة:

إدارات وزارة املالية

موعد البرنامج:

البرنامج األول2018/11/8 - 11/4 :

البرنامج الثاني2019/2/14 - 2/10 :

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج احلاسب اآللي

برنامجMS Access 2016 :
يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات إنشاء اجلداول املختلفة في النظام
والتقارير طبقا حلالة املستخدم ،والتعرف على مفاهيم نظام قواعد البيانات.
أسس ومفاهيم قواعد البيانات.
إنشاء وتعديل اجلداول)Tables( .
اخلواص)Properties( .
إدخال البيانات وعرضها وتعديلها.
ربط اجلداول وإنشاء االستعالمات)Queries( .
إنشاء مناذج)Forms( .
إنشاء تقارير)Reports( .
مشروع ()Project

الفئة املستهدفة:

العاملون الذين تتطلب أعمالهم تنظيم ومعاجلة البيانات.

اجلهة الطالبة:

إدارات وزارة املالية.

موعد البرنامج:

2018/12/20 - 12/16
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مشـروع منهجيـة التخطيـط
االستراتيجي واعداد الموازنات (نجـاح)

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج التخطيط

برنامج (تطبيق موازنة األداء) – التخطيط
يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني مهارات آليات التخطيط االستراتيجي وتوثيق
اخلطط ذات العالقة مبوازنة األداء في اداراتهم واملالئمة مع أهداف ورؤية وزارة املالية.
وضع اخلطط االستراتيجية للقطاعات وادارات الوزارة.
ربط اخلطط بأهداف الوزارة االستراتيجية ورؤيتها.
وضع مؤشرات األداء ومعايير القياس لتحقيق الكفاءة والفعالية في بيئة التطبيق ()SMARTER
وضع املستهدفات الواقعية والعملية املمكنة.
حتليل البيانات التاريخية من حيث الوقت واملوارد البيئية (.)PEST
اعداد اخلطط التشغيلية املتوسطة واجلداول الزمنية.
تطبيقات وأمثلة عملية للقطاعات وادارات الوزارة.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية وضباط االتصال لنظام جناح في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التخطيط واملتابعة

موعد البرنامج:

سيتم حتديده الحقا
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برنامج (تطبيق موازنة األداء) – املوازنة
الهدف العام للبرنامج:

احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج الى اكتساب املشاركني طرق وأساليب وآليات اعداد موازنة األداء وتصنيف
التكاليف التشغيلية وحتديد األنشطة غير الفعالة في املوازنة للخطط التشغيلية في
االدارات والقطاعات بالوزارة.
حتديد التكاليف التشغيلية لعمليات ومشاريع ادارات الوزارة.
آليات تصنيف التكاليف للعمليات واملشاريع.
اعداد املوازنة لإلدارات والقطاعات.
طرق وأساليب ربط التكاليف باملوازنة.
أمثلة وتطبيقات عملية على موازنة القطاعات واالدارات بالوزارة.

الفئة املستهدفة:

الفئة االشرافية وضباط االتصال لنظام جناح في الوزارة.

اجلهة الطالبة:

إدارة التخطيط واملتابعة

موعد البرنامج:

سيتم حتديده الحقا

الشهادات المهنية المعتمدة

يشترط في املرشح ما يلي:

الشهادات املهنية املعتمدة

الضوابط العامة للترشيح في برامج الشهادات املهنية املعتمدة
1.1ان يكون املرشح موظفا في وزارة املالية وال تقل مدة خدمته عن  5سنوات.
2.2حصول املرشح على تقرير ممتاز في السنتني اآلخرتني في وزارة املالية.
3.3وجود الرغبة في ممارسة عملية التدريب لدى املرشح.
4.4اجتياز املرشح برنامج اعداد مدرب او برنامج مهارات العرض والتقدمي.
5.5مارس عملية التدريب في وزارة املالية ملدة ال تقل عن  3سنوات.
6.6االلتزام مبمارسة عملية التدريب بعد اجتياز البرنامج.
7.7يتم الترشيح من قبل االدارة التابع لها املوظف.
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برنامج  :املدرب احملترف الدولي
الهدف العام للبرنامج:

احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات وقدرات املدرب الى مستويات مهنية أعلى في األداء
التدريبي وإدارة الذات والثقة في األداء الشخصي بكفاءة.
خصائص وطبيعة املدرب احملترف املهنية.
التأهيل الشخصي واملهني والنفسي للمدرب احملترف.
االحتياجات التدريبية في السوق التدريبي املستهدف.
القرارات واملهارات التدريبية املناسبة للمدرب احملترف.
مهارات استخدام تقنيات التدريب املدنية في األداء التدريبي ( نظام .) IMAS
امثلة وجتارب عاملية مهنية.
مشروعات التقدمي والعرض للمشاركني.

مدة البرنامج:

 5أيام

موعد البرنامج:

يحدد الحق ًا

الهدف العام للبرنامج:

احملاور الرئيسية للبرنامج:

مدة البرنامج:
موعد البرنامج:

الشهادات املهنية املعتمدة

برنامج  :تصميم احلقائب التدريبية
يهدف هذا البرنامج الى تنمية مهارات وقدرات املدرب على تصميم احلقائب التدريبية بكفاءة
وفعالية.
تصميم البرامج التدريبية التي تلبي االحتياجات التدريبية وفقا لنظام ( .) IMAS
مهارات اعداد احلقائب التدريبية.
القدرات العالية في العرض والتقدمي.
معايير قياس العائد من العملية التدريبية.
امثلة وجتارب عاملية مهنية.
مشروعات التقدمي والعرض للمشاركني.
 5أيام
البرنامج األول 2018 / 5 / 3 - 4 / 29 :

البرنامج الثاني  :يحدد الحق ًا.
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