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المقدمة
استنادا على قرارات مجلس الوزراء املوقر رقم ( )181لسنة  2009ورقم ( )212لسنة  2017بشان العمل
على عقد دورات تدريبية ومستمرة لعناصر اجلهاز املالي في اجلهات احلكومية واملؤسسات املستقلة.
وانطالقا من االهداف االستراتيجية لوزارة املالية التي تتركز في اعداد السياسات العامة التي تدعم
االستقرار املالي واالقتصادي ،واستكمال خطط إعادة هيكلة النظام املالي للدولة وتطبيق نظام موازنات
البرامج واألداء مبا يحقق كفاءة األداء املالي وضبط االنفاق احلكومي.
باإلضافة الى تطوير األطر التشريعية والتنظيمية للشراء احلكومي ورفع كفاءة نظم وأساليب الشراء
باجلهات احلكومية ،وإعادة هيكلة نظم وانشطة التخزين بالقطاع احلكومي لترشيد االنفاق احلكومي.
االمر الذي يتطلب تضافر اجلهود وتعاون اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسات املستقلة مع
وزارة املالية لتحقيق تلك األهداف.
لذلك تتطلع ادارة التدريب الى تأهيل الكوادر املالية في تلك اجلهات بهدف رفع مستوى األداء الوظيفي
في القطاعات املالية في دولة الكويت مبا يساهم في احملافظة على املال العام واحلد من اهدار االنفاق
احلكومي وترشيد املصروفات وتعظيم اإليرادات.
وتتضمن خطة تدريب العاملني في الوظيفة املالية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات
امللحقة واملؤسسات املستقلة للسنة املالية  2019/2018على برامج وندوات وورش عمل تهدف الى تنمية
املهارات الفنية املتخصصة للعاملني في الوظيفة املالية باإلضافة الى تأهيل احملاسبني اجلدد فيها.
لذا تتقدم ادارة التدريب بالشكر والتقدير لإلدارات املالية بالوزارة و اجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة على تعاونها في توفير البيانات واملعلومات الالزمة إلعداد اخلطة املني ان حتقق
األهداف املنشودة منها.
اسرة إدارة التدريب
وزارة املالية

1
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األهداف العامة لخطة التدريب للسنة المالية 2019/2018
تهدف خطة تدريب العاملني في الوظيفة املالية باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة واملؤسسة املستقلة
إلى حتقيق مجموعة من األهداف أهمها:
1.1نقل املعارف واملعلومات احلديثة في املجال املالي واحملاسبي واالستفادة منها في تطوير الوظيفة
املالية في اجلهاز احلكومي.
2.2بناء القدرات واملهارات الفنية واملالية واحملاسبية للوظيفة املالية مبا يساعد على تأدية العمل
بكفاءة وفعالية.
3.3تطبيق التعليمات املالية والتعاميم الصادرة من وزارة املالية املتعلقة بشئون امليزانية العامة
واحملاسبة والتخزين ونظم الشراء.
4.4ترشيد اإلنفاق احلكومي من خالل استخدام أساليب التدقيق الفعالة للحد من املخالفات املالية.
5.5احملافظة على املال العام من خالل احلد من الهدر املالي والتزوير والغش واالحتيال.
6.6إدارة النقدية واملدفوعات املالية وفق ًا للنظم اآللية احلديثة.

3

أوال  :المنهج المتكامل لتأهيل
المحاسبين والموظفين الماليين الجدد
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6

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

الفئة املستهدفة:
مدة البرنامج :
تاريخ التنفيذ:

أوالً :املنهج املتكامل لتأهيل احملاسبني
واملوظفني املاليني اجلدد

برنامج :املنهج املتكامل إلعداد وتأهيل احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد في
املؤسسات املستقلة
يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد فى املؤسسات املستقلة
للقيام بأعمال الوظيفة املالية بكفاءة وفعالية.
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.
الرواتب وملحقاتها واالستقطاعات وأنواعها والتأمينات االجتماعية.
احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد العاملني في القطاع املالي باملؤسسات املستقلة الذين ال
تزيد مدة تعيينهم عن  3سنوات واحلاصلني على مؤهل جامعي او دبلوم .
10

أيام

يحدد الحق ًا

7
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برنامج املنهج املتكامل إلعداد وتأهيل احملاسبني واملوظفني املاليني اجلدد في اجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

8

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

 15يوم

تاريخ التنفيذ:

2018/10/4 - 2018/9/16

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للندوة:

الفئة املستهدفة:
مدة البرنامج :
تاريخ التنفيذ:

أوالً :املنهج املتكامل لتأهيل احملاسبني
واملوظفني املاليني اجلدد

برنامج :موازنة البرامج وتقييم االداء
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في حل مشكالت تطبيق موازنة البرامج
واألداء وتطويرها مبا يتالءم مع سياسات اإلدارات احلكومية.
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.
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 .
5

أيام

2019/1/17 – 2019/1/13

9

ثانيا  :برامج قطاع شئون
الميزانية العامة
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12

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

ثانيا :برامج قطاع شئون
امليزانية العامة

برنامج :دورة امليزانية العامة
يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات اعداد تقديرات امليزانية (األساس النقدي)
وحسب التعاميم الصادرة في هذا الشأن.
دورة امليزانية العامة وقواعد إعداد تقديرات امليزانية للجهات احلكومية.
تعميم رقم  11لسنة  2016بشأن اعداد تقديرات ميزانيات الوزارات واالدارات احلكومية
والهيئات امللحقة واالسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في اعدادها وفقا لتصنيف امليزانية
(االساس النقدي) .
تعميم رقم  4لسنة  2015بشأن دليل رموز وتصنيفات امليزانية (االساس النقدي) .
تعميم رقم  2لسنة  2016بشأن شروط التعديل بني اعتمادات امليزانية في اجلهات احلكومية
(االساس النقدي).

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ:

يحدد الحق ًا

13
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برنامج :قواعد تنفيذ امليزانية وتطبيقاتها
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

14

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

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 3أيام

تاريخ التنفيذ:

يحدد الحق ًا

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

ثانيا :برامج قطاع شئون
امليزانية العامة

برنامج :إعداد مشروع ميزانيات اجلهات احلكومية والقواعد املنظمة لها
يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات إعداد تقديرات ميزانيات اجلهات احلكومية
وتطبيق القواعد والتعليمات املالية املنظمة للميزانية.
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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

يحدد الحق ًا
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :اعداد امليزانيات واحلساب اخلتامي للمؤسسات املستقلة
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

16

يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على كيفية اعداد امليزانيات واحلساب
اخلتامي للمؤسسات املستقلة .
فكره عن امليزانية العامة للدولة ونبذه عن ميزانيات املؤسسات املستقلة باعتبارها احد
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 (  ) 5لسنة  2013بشأن 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 – تعميم رقم (  ) 4لسنة 2002
بشأن 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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي للمؤسسات املستقلة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/9/6 – 2018/9/2

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

ثانيا :برامج قطاع شئون
امليزانية العامة

برنامج :تعاميم وتعليمات قطاع شئون امليزانية العامة في وزارة املالية
يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في تطبيق تعاميم وتعليمات وزارة املالية املرتبطة
بقطاع امليزانية العامة.
التعاميم املرتبطة بقطاع امليزانية
القرارات املرتبطة بقطاع امليزانية
الكتب الدورية املرتبطة بقطاع امليزانية
األدلة االرشادية املرتبطة بقطاع امليزانية

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/9/27 – 2018/9/23
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ثالثا  :برامج قطاع شئون
المحاسبة العامة

خطة التدريب

2019 - 2018

20

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

ثالثا :برامج قطاع شئون
احملاسبة العامة

برنامج :رموز وتصنيفات احلسابات اخلارجة عن أبواب امليزانية واملعاجلات احملاسبية على
نظم إدارة مالية احلكومة
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:

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/10/11 _ 2018/10/7
2019/1/10 _ 2019/1/6
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :القواعد واإلجراءات املنظمة لتطبيق نظام الطوابع املالية االلكترونية احلكومية
والدفع االلكتروني في اجلهات احلكومية
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

22

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 االلكروني.
قنوات الدفع االلكتروني.
التحاسب.
الدورة املستندية لتطبيق خدمات الدفع االلكتروني.
أمثله وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 4أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/11/7 – 2018/11/4

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

ثالثا :برامج قطاع شئون
احملاسبة العامة

برنامج :اإلجراءات والقواعد احملاسبية الالزمة إلقفال احلسابات
واعداد احلساب اخلتامي
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام وسائل وطرق اقفال احلسابات
وإعداد احلساب اخلتامي بصورة صحيحة .
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:

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج :

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/3/7 – 2019/3/3
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رابعا  :برامج قطاع شئون التخزين
العامة ونظم الشراء

خطة التدريب

2019 - 2018

26

الهدف العام للندوة:

رابعا :برامج قطاع شئون
التخزين العامة ونظم الشراء

ندوة :إعداد املقايسات لبنود وسائل النقل
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:

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

مدة الندوة:

يوم

تاريخ التنفيذ:

الندوة األولى 2018/4/9 :

أعضاء جلنة تخصيص املركبات ( الفئة االشرافية ).
الندوة الثانية 2018/4/10 :

التنفيذيني املرتبطني بإعداد مقايسات بنود وسائل النقل باجلهات احلكومية والهيئات
امللحقة ( الفئة التنفيذية ).
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج :إعداد املقايسات املخزنية لتقدير اعتماد امليزانية
الهدف العام للبرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات إعداد املقايسات املخزنية لتقدير اعتمادات
امليزانية وفق ًا لتوجهات وزارة املالية.

احملاور الرئيسية للبرنامج:

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:

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

28

مدة الندوة:

يوم

تاريخ التنفيذ:

الندوة األولى 2018/4/11 :

رؤساء جلان اعداد املقايسات وأعضاء جلنة املقايسات املخزنية في القطاعات املالية باجلهات
احلكومية والهيئات امللحقة (الفئة االشرافية).
الندوة الثانية 2018/4/12 :
التنفيذيني املرتبطني بأعداد املقايسات باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة (الفئة
التنفيذية).

رابعا :برامج قطاع شئون
التخزين العامة ونظم الشراء

ندوة حول التعميم رقم ( )4لسنة 2017

بشأن التصرف في املواد اخلارجة عن نطاق االستخدام في نظام إدارة املخزون
الهدف العام للبرنامج:

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

احملاور الرئيسية للبرنامج:

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 ) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .
الفئة التنفيذية ( أعضاء اللجان  +حسابات املخازن ) في القطاع املالي باجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة .

مدة الندوة:

يوم

تاريخ التنفيذ:

الندوة األولى ( 2018/5/6 :الفئة االشرافية )
(رؤساء اللجان الفنية للتصرف في املوجودات اخلارجة عن نطاق االستخدام  +نائبي رؤساء
اللجان ) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .
الندوة الثانية ( 2018/5/7 :الفئة التنفيذية )
( أعضاء اللجان  +حسابات املخازن ) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة

29

خطة التدريب

2019 - 2018

ورشة عمل حول تعاميم وتعليمات إدارة نظم الشراء
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

30

تهدف الورشة إلى تنمية مهارات املشاركني في تطبيق نظم الشراء احلكومية بصورة صحيحة.
اختصاصات إدارة نظم الشراء.
التشريعات املنظمة للشراء احلكومي.
التعميم رقم ( )2لسنة .2017
التعميم رقم ( )4لسنة  1997بشأن املزايدات احلكومية.
تعليمات الشراء اجلماعي.

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية والفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة الندوة:

 3أيام

تاريخ التنفيذ:

الورشة األولى2018/10/9 – 2018/10/7 :

الورشة الثانية2019/3/12 – 2019/3/10 :

رابعا :برامج قطاع شئون
التخزين العامة ونظم الشراء

ندوة حول التعميم رقم ( )7لسنة 2017

بشأن تسعير وتقومي املواد املخزنية بنظم إدارة مالية احلكومة
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

تعريف املشاركني بإجراءات تسعير وتقومي املواد املخزنية وفق ًا لنظام إدارة املخزون بنظم إدارة
مالية احلكومة.
تعريف تسعير وتقومي املواد املخزنية.
أهداف تسعير املواد.
نطاق تطبيق التعميم.
أسس تسعير املواد.
أحكام عامة.
مثال توضيحي لتسعير املواد.

الفئة املستهدفة:

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

مدة الندوة:

يوم

تاريخ التنفيذ:

 ( 2018/10/14الفئة االشرافية والتنفيذية ) .
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خطة التدريب

2019 - 2018

ندوة حول تعميم حتديد وتنظيم عهد املواد
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:
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تهدف الندوة إلى تعريف املشاركني بالقواعد التي تنظم عمليات تداول العهد واحلفاظ عليها
لدى مستخدميها.
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:

الندوه األولى( 2018/11/4 :الفئة االشرافية والتنفيذية)
الندوة الثانية( 2018/11/5 :الفئة االشرافية والتنفيذية)

رابعا :برامج قطاع شئون
التخزين العامة ونظم الشراء

ندوة حول التعميم رقم ( )12لسنة 2016

بشأن جرد املخازن في نظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة
الهدف العام للندوة:

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 املستهدفة:

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.

مدة الندوة:

يوم

تاريخ التنفيذ:

الندوة األولى ( 2018/12/16 :الفئة االشرافية )
الفئة االشرافية (مشرفني اللجان  +رؤساء اللجان) في القطاع املالي باجلهات احلكومية
والهيئات امللحقة.
الندوة الثانية ( 2018/12/17 :الفئة التنفيذية )
(أعضاء جلان اجلرد  +حسابات املخازن) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .
الندوة الثالثة ( 2018/12/18 :الفئة التنفيذية )
(أعضاء جلان اجلرد  +حسابات املخازن) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.
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خطة التدريب

2019 - 2018

ندوة حول التعميم رقم ( )10لسنة 2016

بشأن الدورة املستندية لعمليات التخزين في نظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة
الهدف العام للندوة:
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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:

الندوة األولى ( 2019/2/3 :الفئة االشرافية )
(مدراء املخازن  +املراقبني ورؤساء األقسام) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.
الندوة الثانية ( 2019/2/4 :الفئة التنفيذية )
(أمناء املخازن  +شئون املخازن  +حسابات املخازن) في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

رابعا :برامج قطاع شئون
التخزين العامة ونظم الشراء

ندوة حول التعميم رقم ( )7لسنة 2016

بشأن اقفال الفترات الشهرية والسنوية لنظام إدارة املخزون بنظم إدارة مالية احلكومة
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

تعريف املشاركني بفترات االقفال الشهرية والسنوية.
تعريف اقفال الفترات.
األهداف.
املسئولية.
اإلجراءات.
األحكام العامة.

الفئة املستهدفة:

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

مدة الندوة:

يوم

تاريخ التنفيذ:

 2019/3/3الفئة االشرافية والتنفيذية
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خامسا  :البرامج المالية المتخصصة

خطة التدريب

2019 - 2018
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الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

البرامج املالية املتخصصة

برنامج الدليل التنظيمي والوصف الوظيفي الختصاصات اإلدارات والوحدات املالية
في القطاع املالي
يهدف هذا البرنامج إلى تعريف املشاركني بالدليل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لإلدارات
املالية واختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لها.
مفهوم االختصاصات املالية والوصف الوظيفي لوظائف الشئون املالية.
املهام الوظيفية للشئون املالية.
الهيكل التنظيمي لإلدارات 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:

2018/4/26 - 2018/4/25
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خطة التدريب

2019 - 2018

ندوة اخالقيات الوظيفة املالية ودليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني
الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:
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تهدف هذه الندوة إلى تطبيق املعايير االخالقية واملهنية في املعامالت املالية لتحسني األداء
املالي واحلد من إهدار املال العام.
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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة .

مدة للندوة:

يومان

تاريخ التنفيذ:

2018/11/5 – 2018/11/4

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

البرامج املالية املتخصصة

برنامج الباب األول – تعويضات العاملني
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني على استخدام القواعد واإلجراءات املالية
املتعلقة بالباب األول بصورة صحيحة.
املزايا النقدية والعينية للموظفني.
اإلجراءات اإلدارية واملالية لتعيني املوظف.
املعاجلة احملاسبية لصرف الرواتب الشهرية.
دراسة تطبيقية ألحكام قانون اخلدمة املدنية.
املتطلبات األساسية في إعداد مشروع ميزانية الباب األول.
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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة البرنامج:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/12/27 – 2018/12/23
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خطة التدريب

2019 - 2018

معايير احملاسبة الدولية للقطاع العام IPSAS

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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شروط املشاركة في
البرنامج:

يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق معايير احملاسبة الدولية واستخدام
األساليب املطلوبة في ضوء املعايير بكفاءة وفعالية.
تطور احملاسبة الدولية.
أهمية استخدام معايير احملاسبة الدولية.
أنواع معايير احملاسبة الدولية.
طرق وخطوات تطبيق املعايير.
أمثلة وحاالت عملية.
أن يكون املرشح حاصال على مؤهل جامعي او دبلوم في مجال احملاسبة  /اإلدارة املالية /
اإلحصاء  /التمويل .

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/2/7 – 2019/2/3

الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

البرامج املالية املتخصصة

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

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/2/14 – 2019/2/10
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج كتابة املذكرات والتقارير املالية
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات إعداد وكتابة املذكرات والتقارير املالية
بصورة صحيحة .
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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/2/21 – 2019/2/17

الهدف العام للندوة:
احملاور الرئيسية للندوة:

البرامج املالية املتخصصة

برنامج املنهج التطبيقي في التحول من النظام املالي احلالي إلى النظام املالي اجلديد
يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في التعرف على الفكر احملاسبي للمنهج
التطبيقي لوزارة املالية في تطبيق النظم احلديثة .
مقدمة عن النظام املالي احلالي والنظام املالي اجلديد .
املصروفات في ظل النظام املالي احلالي والنظام املالي اجلديد .
اإليرادات في ظل النظام املالي احلالي والنظام املالي اجلديد .
األصول واملوجودات الثابتة في ظل النظام املالي احلالي والنظام املالي اجلديد .
حسابات األصول واخلصوم والنظامية في ظل النظام املالي احلالي والنظام املالي اجلديد.
تعديالت وزارة املالية للنظام احملاسبي احلكومي في دولة الكويت (املرحلة االولى  /تعديالت
هيكل رموز احلسابات دليل احلسابات).
تعديالت وزارة املالية للنظام احملاسبي احلكومي في دولة الكويت (املرحلة الثانية  /تعديالت
املعاجلة احملاسبية).

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة.

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/3/21 – 2019/3/17
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج جرائم التزوير والغش واالحتيال املالي
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات التعامل مع جرائم التزوير والغش واالحتيال
املالي .
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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة.

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/3/28 – 2019/3/24

سادسًا  :برامج التدقيق الداخلي

خطة التدريب

2019 - 2018
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الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج التدقيق الداخلي

برنامج مناذج للمخالفات التي ترصدها اجلهات الرقابية على اجلهات احلكومية
يهدف البرنامج إلى إكساب املشاركني مهارات التعامل مع املخالفات التي ترصدها اجلهات
الرقابية على اجلهات احلكومية .
مناذج املخالفات.
كيفية الرد على املخالفات.
منهج عالج املخالفات.

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة للندوة:

 3أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/11/13 – 2018/11/11
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج تقييم إجراءات الرقابة الداخلية املرتبطة بالعمليات التي تتم في االدارة املالية
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج إلى تنمية مهارات املشاركني في التعرف على كيفية صياغة نظام إجراءات
الرقابة الداخلية املرتبطة بالعمليات التي تتم في اإلدارة املالية .
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:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة .

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2018/12/6 – 2018/12/2

الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:

برنامج التدقيق الداخلي

برنامج نظم الرقابة املالية باجلهات احلكومية
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 .
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 للندوة:

 3أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/1/22 – 2019/1/20
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خطة التدريب

2019 - 2018

برنامج قواعد املراجعة والتدقيق املالي ومهارات التدقيق احملاسبي
الهدف العام للبرنامج:
احملاور الرئيسية للبرنامج:
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يهدف هذا البرنامج إلى اكتساب املشاركني مهارات تطبيق آليات املراجعة والتدقيق على
اجلوانب املالية وفق ًا لألصول العلمية .
املبادئ األساسية للتدقيق واملراجعة الداخلية.
نظم وأساليب التدقيق الداخلي في الوحدات احلكومية.
املعايير املهنية للممارسة أعمال التدقيق.
الضوابط الرقابية وبرامج عمل التدقيق الداخلي.
الفحص التحليلي وتنمية مهارات املراجع الداخلي.
أمثلة وتطبيقات عملية.

الفئة املستهدفة:

الفئه االشرافية و الفئه التنفيذية في القطاع املالي باجلهات احلكومية والهيئات امللحقة
واملؤسسات املستقلة .

مدة للندوة:

 5أيام

تاريخ التنفيذ:

2019/3/21 – 2019/3/17

