
  
  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١(  
 

  )٢٠١٧/فھرسة خطة التدریب لعام
  

  الصفحة    الموضـــوع
  

  ٥-٤٢٠١٧/األهداف األساسية والمؤشرات لخطة التدريب لعام -١
  ٥المؤشرات المعتمدة في إعداد الخطة – ٢
  ١٣-٦البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان -٣

  الدورات التعريفية - أ
  الدورات التأهيلية -ب       

  
  الدورة التأهيلية لوظيفة رقيب مالي                                             -أوالً
  الدورة التأهيلية لوظيفة رقيب مالي أقدم                                          -ثانياً
  الدورة التأهيلية لوظيفة معاون رئيس هيئة الرقابة المالية                        -ثالثاً
         الدورة التأهيلية لوظيفة رئيس هيئة الرقابة المالية                         -رابعاً

  الدورة التأهيلية لوظيفة رئيس هيئة أقدم                                      –خامساً 

  ٢٢-١٤  الدورات التطويرية -جـ

  الرقابة والتدقيق دورات محور:أوالً 

  محور دورات المحاسبة                          :ثانياً 

  محور دورات اإلدارة                              :ثالثاً 

  محور دورات القانونية: رابعاً

  اإلدارية الدوراتمحور:خامساً

  محور دورات تدريب متدرب:سادساً

  محور دورات التدقيق المستند للمخاطر  –" سابعاً

  المرأة الموظفة بين العمل واألسرة دورات تدريبية لتطوير المهارات الحياتية وسبل تنظيم وقت :ثامناً

  الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسبات وصيانة األجهزة االلكترونيةمحور: تاسعا

 محور دورات اللغة االنكليزية:"عاشرا

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٢(  
 

  ٢٣ برامج التدريب في مواقع العمل -٤

  برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئة                                         –أ   

  برنامج تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية –ب            

  ٢٤اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل-

 ٢٧- ٢٥قامة فيالمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية الم -٦   

  لديواناالجهات التدريبية العراقية خارج

  الخطة المقترحة للدورات التدريبية في مكاتب التدريب                                 –أ        

  ٢٠١٧/ خارج العراق لعام 

الخطة المقترحة للقاءات العلمية والتدريبية                                                                           -ب       

  ٢٠١٧/ خارج العراق لعام ) المنظمات الدولية( 
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  الدورات التدريبية المقترح إقامتها في مقر ديوان الرقابة المالية االتحادي
  

  إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .١

  دور المفتش العام في اإلشراف والمتابعة على التقارير الرقابية                          .٢

)                                                                    كيفية التنفيذ والرقابة عليها(دورة الخصخصة  .٣

  الرقابة الداخلية فحص وتقييم نظامدور التدقيق الداخلي في  .٤

  وإعداد التقرير                                                                       تقويم األداء .٥

  تقييم الموجودات واإلصالح االقتصادي                                            .٦

                                           تعليمات تنفيذ العقود                            .٧

  النظام المحاسبي الموحد                                                              .٨

  النظام المحاسبي الالمركزي                                                       .٩

  النظام المحاسبي الموحد الممكنن .١٠

 ي الموحد للبلديات الممكنندورة النظام المحاسب .١١

 تدقيق الموجودات المخزنية من قبل التدقيق الداخلي .١٢

من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم ) ٤٥(اإلجراءات اإلدارية والمالية لتنفيذ المادة  .١٣
 )المعدل( ٢٠٠٨/لسنة) ٢١(رقم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  -: المقدمة

لالستثمار تعود بالنفع على تنمية وتطوير املوارد البشرية وحيـث   أداةمن نظرا ملا يشكله التدريب 
ومشاريعه التطويرية توفري اكرب الفرص اليت  اإلستراتيجيةيعتمد يف خططه ديوان الرقابة املالية االحتاديإن

يصدر يف بداية أنمد الديوان ، فقد اعتالنهوض بربامج ومشروعات التنمية الوطنية الشاملة  تساهم يف
ن كل األومليف اية شهر كانون  تنتهيكل عام خطته التدريبية السنوية اليت تبدأ مطلع شهر نيسان و

النشاطات التدريبية الـيت   إضافةإىلوالتطويرية  التأهيليةوالدورات ربامج حيث تتضمن كافة ال، سنة 
 مبا فيها الربامج اليت تسـاهم يف ، الديوان كافة  موأقساتستجيب الحتياجات دوائر الرقابة والتدقيق 

  .تغطية االحتياجات التدريبية لبعض مؤسسات الدولة 
  

  ٢٠١٧/والمؤشرات لخطة التدريب لعام  األهدافاألساسية-١
  :التالية لألهدافمن اجله جاء حتقيقا خطة التدريب  أعدتالذي  األساساهلدف  إن
ملهام ضمن اأدائهمورفع مستوى الرقايب  العاملني يف االمن تطوير خربات ومهارات منتسيب الديوان   - أ

 .املكلفني ا
ملواكبـة  ومستمرة  أساسيةنظراً ملا يشكله من مرحلةمفهوم التدريب لإدراكأوسعحتقيق العمل على   -  ب

 . يوالتغيرياتوالتطورات احلاصلة على املستوى الداخلي واخلارجاألحداث
لتطوير وتأهيل قابليات ومهارات بتوظيف مهارات قياداته ومنتسبيهديوان الرقابة املالية االحتادييقوم أن–ج 

من خالل  ضمن ااالت الرقابية والتدقيقية وذلك األخرىالوزارات يف  الدولةمنتسيب زمالئهم من 
 أمتمبهامهم على العمل التدقيقي بالشكل الذي يؤهلهم للقيام يف دورات ختصصية يف جمال  مشاركتهم

  .وجه
وحماولة استيعاا ضمن إجـراءات العمـل يف    التثقيف باالجتاهات احلديثة يف جمال الرقابة والتدقيق -د 

 .الديوان 
 وذلك من خاللاملهارات واملعلومات لدى بعض العاملني يف الديوان  العمل على تطوير وتنمية - هـ 

 .زجهم يف دورات مركزة ومتخصصة
 .والفنية يف الديوان اإلداريةالعمل  أساليبوإجراءاتتطوير  -و  
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االلكترونية واالستفادة من ميزاا واخلدمات  واألجهزةتطوير املهارات يف جمال استخدام احلاسوب  -ز  
  .اليت تقدمها يف تنفيذ املهام املختلفة يف الديوان

 .للغوية ملنتسيب الديوان وخاصة يف جماالت احملادثة والتفاهم باللغة االنكليزيةا املهاراتتطوير  -ح 
الرقابية يف بعض الدول العربيـة   األجهزةتوفري الفرص املناسبة الطالع منتسيب الديوان على جتارب  -ط 

 .وتبادل اخلربات مع منتسبيها واألجنبية
دف رفع مستوى اخلـربة والكفـاءة   ) مواقع العملالتدريب يف ( التركيز على التدريب امليداين  -ي 

املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية وكـذلك  طلبة تدريب للرقباء العاملني يف الديوان وكذلك
 .مهامهم بكفاءة أداءلتمكينهم من ممن هم من موظفي الديوان  طلبة املعهد العريب

احمللية والدوليـة  املعايري احملاسبية اجلديدة  و واألنظمةالقوانني  حلقات وندوات نقاشية لشرح إقامة -ك 
التشـريعات وشـرح    آخردف اطالع موظفي الديوان على  األخرىاملستجدة  األموروبعض 

 .على العمل الرقايب وأبعادهاوتأثريهامضامينها 
جام كما ونوعـاً  زيادة انتا إىلاملهارة اليت تؤدي  إكسامرفع الروح املعنوية للعاملني من خالل  -ل 

 . إليهمتوعيتهم بأمهية العمل الذي يسند  باإلضافةإىل
وموقع العمل فاألفراد املدربني تدريباً جيداً  أسلوبتعزيز قدرة العاملني على التكيف مع التغيري يف  -م 

 . أدائهمإلعماهلمدون أي يؤثر ذلك على قدرم على  إلىآخرموقع  نميكنهم التحول م
ومواجهة حاالت ترك العمل والتقاعد على أي مسـتوى  ، حتسني القدرة على جماة دوران العمالة  -ن 

حيلوا مكان من يتركون العمـل ألي   أنالذين ميكنهم  األفراديوفر التدريب رصيد كاف من  إذ
  .سبب كان 

  ".خلق كوادر تدريبية وتعزيز قدراا وجعلها نواة لعمل املركز التدرييب مستقبال- هـ
  الخطة إعدادالمعتمدة في االسس  -٢

  - :٢٠١٧/خطة التدريب لعام إعداديف  كأساسالتالية االسس لقد مت اعتماد 
الدولة كذلك وزارات والديوان كافة  وأقساماحتياجات دوائر الرقابة والتدقيق احلاجة امللحة لتلبية –أ 

 .٢٠١٧/يف حتديد موضوعات اخلطة لعام اعتربتاألساسالدوراتوالرباجمالتدريبية واليت  إىل
 .نتائج تنفيذ خطط وبرامج التدريب للسنوات السابقة -ب 
اكرب عدد ممكن منهم  إشراكمشول اخلطة ملنتسيب الديوان كافة ومبستويام ومؤهالم من خالل  -ج 

  .مقارنة بالسنوات السابقة ٢٠١٧/يف الدورات التدريبية املخططة لعام
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  المعتمدة المؤشرات-٣
من الطاقات الرقابية املتاحة يف الديوان لتوجيهها حنو التـدريب والتطـوير باعتمـاد    %١٠اعتماد -أ

  .وأساليبهالربامج التدريبية املقترحة لتطوير العمل 
اعتماد درجة جناح صغرى كأساس الجتياز املتدرب الجتياز الدورة التدريبية باالعتماد على طبيعة -ب

  .كل دورة
  .كأساس الجتياز الدورة بنجاح%٢٠ألتقل عن اد نسبة غيابات اعتم-جـ

  لتنفيذ وتطبيق الخطة التدريبية وسائل -٤
  

اليت يستحقها وجعله رافـداً منروافـد تطـوير     األمهيةالتدريب امليداين يف مواقع العمل  إعطاء -أ 
باستمارات التدريب للموظفني وعلى ثـالث مسـتويات   العمل  باإلضافةإىلالقدرات واملهارات 

ختص املعينني حديثاً والذين تقل خدمتهم عن ثالث سنوات والثانية ختص املوظفني اللذين  األوىل
والشعب والـيت مت تفعيلـها    األقسامثالث سنوات والثالثة ختص مدراء  لىلديهم خدمة تزيد ع
كافـة يف   واألقسـام ى دوائر الرقابة التدقيق من خالل تعميمها عل ٢٠٠٩ /واعتمادها من عام

 . املوظفني وفق الضوابط املؤشرة يف هذه االستمارات الديوان لغرض تقييم 
وتنظيم دورات تطويريـة ملنتسـيب    إلعداداالستفادة من الكوادر املتقدمة الكفوءة يف الديوان  -ب

 .غري منتسيب الديوان من دوائر الدولة املختلفةلالديوان و
اجلامعات من ذوي االختصاص يف املسامهة يف إلقاء احملاضرات ضمن الدورات  بأساتذةاالستعانة -ج

 .اليت ستقام داخل الديوان
 .والعربيةاألجنبيةالرقابية  واألجهزةاالستفادة من الفرص التدريبية اليت تقيمها املنظمات  -د
ومراكز التدريب والبحث العلمي من  الدولة إداراتاالستعانة باخلربات العلمية املوجودة يف  -هـ

 .عقد الندوات املقررة يف اخلطة أواحملاضرات  إللقاءخالل استضافتها 
التنسيق مع مراكز التدريب احلكومية لزج منتسيب الديوان يف الربامج والدورات التدريبية املؤمل  -و

 .فيها إقامتها
التطـورات   آخـر ملواكبـة  وذلك  ٢٠١٧/ضمن خطة عام  التدريب خارج العراقاالهتمام ب -ز

  .اليت تعود باملنفعة على عمل الديواناخلربات  واكتساب
  .البنك الدويلوالربنامج  االحتادي بربامج التعاون املتفق عليها بني ديوان الرقابة املاليةاالستمرار  -ح 
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  البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان  -٥
  الدورات التعريفية-أ

خمتلف االختصاصات  ممن اجتازوا االختبار ن يف الديوامن املعينني حديثاًتعريف  إىلدف هذه الدورات 
لمـدة  مهامهم لتنفيذ واجبـات الديوان  أداءبآليات وبرامج العمل املستخدمة فيالتحريري والشفوي 

 دف التعريف بقانون الديوان وقانون اخلدمة املدنية وقواعد السلوك املهـين والـوظيفي   أسبوعني
املتقـدمني  عدد وان عدد الدورات اليت ستقام يف هذا اال تعتمـد علـى  ومبادئ التدقيق واحملاسبة 

  .عام  كل في الديوان خاللللتعيين
  
  الدورات التأهيلية-ب

عـدد مـن    إىلللترحيـل   ةتأهيليدورات  إقامة٢٠١٧/لعاماعتمد الديوان ضمن خطته التدريبية 
 بعـض  وتطوير قدرات وكفاءات موظفي الـديوان  إلىهذه الدورات دف العناوين الوظيفية حيث

  -:كاأليتوهي واجباته  أداءحيتاجها الرقيب يف املعارف املكملة اليت 
  رقيب مالي لوظيفةتأهيلية الورة الد -أوالً

علـى  سنوات  أربعتطوير قدرات وكفاءات موظفي الديوان الذين امضوا  إىلدف :  هدف الدورة
يف الرقابة والتدقيق وبعـض املعـارف    األساسيةعن طريق تزويدهم باملعلومات يف العمل امليداني األقل

  .لواجباته أدائهاملكملة اليت حيتاجها الرقيب املايل يف 
  مفردات الدورة

  والتدقيقـ الرقابة
  التكاليف ـ حماسبة

  ـ النظام احملاسيب املوحد
  ـ النظام احملاسيب احلكومي

  قواعد السلوك املهين والوظيفي+  وإداريةـ قوانني مالية 
  ـ اقتصاد 

  إدارةـ 
  .اإلعالنات الدولية  )انتوساي ـ اسوساي ـ اربوساي(ـ التعريف باملنظمات الدولية 

  األداءـاساسيات تقومي
  شهر) ٢(:مدة الدورة
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  الفترة التي تقام بها الدورة
املوارد البشرية للمستحقني لتغري العنوان  إدارةللقوائم اليت يتم تزويدنا ا من قسم "تقام استنادا

  .الوظيفي 
  مكان انعقاد الدورة

  .دوائر الديوان يف احملافظات يف حال توفر عدد كايفبإقامة هذه الدورة  وباإلمكان، تقام يف الديوان   
  التقييـم

  %.٦٠وان ال تقل يف كل مادة عن % ٦٥ال تقل درجة النجاح النهائية عن  أن
  

  :أسلوب التدريبيين 
 .احملاضرات - 
 .املناقشة اجلماعية - 
 .دراسات حاالت عملية - 
 DATA SHOWاستعمال - 

  : اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة - 
 .جهاز العرض املرئي - 
 .توزيع الكراسات واحملاضرات - 

  

  أقدمرقيب مالي  لوظيفةتأهيلية الدورة ال -ثانياً
تدريب وتأهيل موظفي الديوان من الرقباء املاليني الذين يستحقون الترقيـة   إىلدف :هدف الدورة 

  .لتمكينهم من اجناز األعمال الرقابية بكفاءة ودقةأقدموظيفة رقيب مايل  إىل
  مفردات الدورة

  الرقابة والتدقيقحمور ـ    
  حكومية حماسبةـ    
  ـ حماسبة التكاليف    
  النظام احملاسيب املوحدـ    
  حمور القوانينيـ    
  األداءتقوميحمورـ    
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  االقتصادحمور االدارة و ـ
  .يوم عمل)٤٥( :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة

  مكان انعقاد الدورة
  .تقام يف الديوان   
  

  : التدريبيينأسلوب 
 .احملاضرات  - 
 .املناقشة اجلماعية  - 
 .دراسات حاالت عملية  - 
 DATA SHOWاستعمال  - 

  : اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  - 
 .جهاز العرض املرئي  - 
  .توزيع الكراسات واحملاضرات  - 
  الرقابة المالية رئيس هيئةمعاون لوظيفةتأهيلية الدورة ال -ثالثاً

تدريب وتأهيل موظفي الديوان من الرقباء املـاليني األقـدمني الـذين     إىلدف :  هدف الدورة
زيـادة قـدرام ومعـارفهم     لغرض) معاون رئيس هيئة(يستحقون الترقية والترحيل إىل وظيفة 

  .وتأهيلهم لقيادة فريق العمل الرقايب مستقبالوكفاءم يف إجناز األعمال الرقابية 
  مفردات الدورة

  اإلدارةحمورـ    
  حمور احملاسبةـ    
  األداءمحور تقومي ـ   
    محور الرقابة والتدقيقـ   
  حمور االقتصادـ    
  القواننيحمورـ  
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٠(  
 

  األموالحمور الفساد وغسيل ـ    
  ـ حمور احلوكمةااللكترونية

  ـمحور التدقيق على احلاسوب
  .يوم عمل)٤٥( :مدة الدورة

  
  لفترة التي تقام بها الدورةا

  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة  
  مكان انعقاد الدورة

  .الديوانمقر تقام يف 
عمليـة،  حـاالت   اجلماعيـة، دراسـات  املناقشـة  احملاضـرات،  :أسلوب التـدريبيين 

 DATA SHOWاستعمال

  : اإليضاحيةالوسائل 
 جهاز العرض املرئيالسبورة ، - 
 .توزيع الكراسات واحملاضرات  - 
  
 
  تأهيلية لوظيفة رئيس هيئة الرقابة الماليةالدورة ال -رابعاً

تدريب وتأهيل موظفي الديوان من معاوين رئيس اهليئة لغرض زيـادة   إىلدف :دف الدورة ه  
  قدرام 

  .باجتاه قيادة فريق العمل الرقايب
  ومنهاج كل دورة مفردات الدورة

  اإلدارةـ حمور   
  ـ حمور احملاسبة   
  األداءـ حمور تقومي    
    ـ حمور الرقابة والتدقيق   
  ـ حمور االقتصاد   
  ـ حمور القوانني  
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١١(  
 

  األموالـ حمور الفساد وغسيل    
  ـ حمور احلوكمة االلكترونية     
  ـ حمور التدقيق على احلاسوب     

  يوم عمل)٣٠(:مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة

  انعقاد الدورة مكان
  الديوان مقر تقام يف    

  : أسلوب التدريبيين
 .احملاضرات  - 
 .املناقشة اجلماعية  - 
 .دراسات حاالت عملية  - 
 DATA SHOWاستعمال  - 
 

  : اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  - 
 .جهاز العرض املرئي  - 
 .توزيع الكراسات واحملاضرات  - 

 

  أقدملوظيفة رئيس هيئة  التأهيليةالدورة : خامساً
  

تدريب وتأهيل موظفي الديوان من رؤساء اهليئات لغرض زيادة قدرام  إىلدف : هدف الدورة 
  .باجتاه قيادة فريق العمل الرقايب وإمكانام

  

  مفردات الدورة
  :ـ حمور االقتصاد وتشمل 

  )املالية والسياسة النقديةالسياسات (سياسات االقتصادية لا*   
  :وتشملالرقابة والتدقيق حمورـ   

  اإلداريتدقيق حاالت الفساد *       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٢(  
 

  التدقيق البيئي/التخصصي والبيئي األداءتقومي*       
  األموالميزان املدفوعات وغسيل *       
  التدقيق املستند للمخاطر*       

  الدولية واإلعالناتاملنظمات * 
  

  -:ويشمل اإلدارةمحور ـ    
  على متخذ القرار وأثرهاالتقارير املالية *       
  لألهدافالقيادة والتخطيط *       
  التدقيق االستراتيجي *       
  االلكترونية اإلدارة*       
  التحكم وفرق العمل إدارة*       
  أخالقياتاإلدارة*       
  :محور المحاسبة المتخصصة وتشمل ـ     
  مشاكل احملاسبة الزراعية *       
  االستخراجيةاحملاسبة *       
  :محور مشاكل النظام المحاسبي الموحد وتشمل *     

  اإلنشائيةمشاكل حماسبية يف عقود املقاوالت  ٠        
  تكلفة نفقات االقتراض ٠        
  حماسبة اخلزين ٠        
  شاركات واملشاكل اليت تكتنفهاعقود امل*       
  حمور مشاكل النظام احملاسيب احلكومي*       
  :محور الحوكمة وتشمل ـ 

  احلوكمة االلكترونيةإلىمقدمة *       
  استراتيجية احلوكمة*       
  ختطيط احلوكمة االلكترونية*       
  تطبيق احلوكمة االلكترونية*       
  التغيري  إدارة*       
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٣(  
 

  
  :ويشمل  األداءمحور تقويم ـ    

 )camel(احلديثة األداءتقومي  أساليب*       
  )املتوازن األداءبطاقة (احلديثة  األداءتقومي  أساليب*    

  يوم عمل)٣٠( :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة

  مكان انعقاد الدورة
  تقام يف مقر الديوان    

  : أسلوب التدريبيين
 .احملاضرات  - 
 .املناقشة اجلماعية  - 
 .دراسات حاالت عملية  - 
 DATA SHOWاستعمال  - 

  : اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  - 
 .جهاز العرض املرئي  - 
 .توزيع الكراسات واحملاضرات  - 
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٤(  
 

  :الدورات التطويرية -د
  يةوالتدقيقة يالرقاب الدورات محور–أوالً

  المدة  الفئة المستھدفة  موضوع الدورة التدریبیة
  ثالثة أیام  رقیب مالي.م  اختیار العینات التدقیقیة

  ثالثة أیام  رقیب مالي  إدارة الموجودات الثابتة والسیطرة علیھا

  خمسة أیام رقیب مالي  أدلة اإلثبات
  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   أدلة العمل الرقابي

  أقدمرئیس ھیئة   مناقشة التقاریر أسالیب
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  ثالثة أیام

  خمسة أیام  رقیب مالي.م  أسالیب ومبادئ التدقیق

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   أسلوب رسم برامج التدقیق

  أیاماربعة  كافة العناوین  التدقیق المستند للمخاطر

  ثالثة أیام  رقیب مالي  التمیز العلمي في كتابة التقاریر
  

  أقدمرقیب مالي   الدراسة المیدانیة وجمع المعلومات
 

  خمسة أیام

  خمسة أیام  رقیب مالي.م  العقود والمناقصات

  أقدمرئیس ھیئة   المراجعة التحلیلیة
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  خمسة أیام

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   المشاكل المحاسبیة

  خمسة أیام  مالي رقیب.م  أنظمة الرقابة الداخلیة

  رقیب مالي  أنظمة الضبط الداخلي ودورھا في الحفاظ على المال العام
  رقیب مالي.م

  ثالثة أیام

  أقدمرقیب مالي   تحلیل المخاطر
  رقیب مالي

  ثالثة أیام

  أقدمرئیس ھیئة   )للمھمة الرقابیة(تخطیط العمل الرقابي
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  ثالثة أیام
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٥(  
 

  أقدمرقیب مالي   تدقیق االعتمادات المستندیة
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  ثالثة أیام

  ثالثة أیام  رقیب مالي  تدقیق الحسابات الختامیة
  خمسة أیام  رقیب مالي.م  تدقیق الرواتب واألجور

  أقدمرقیب مالي   المشاركة تدقیق عقود
  رقیب مالي

  ثالثة أیام

  رقیب مالي أقدم  تدقیق عقود
  مالي رقیب

  ثالثة أیام

تق    ویم األداء بإس    تخدام بطاق    ات األداء المت    وازن واألس    الیب      
  الحدیثة لتقویم األداء

رئیس  ،أقدمرئیس ھیئة 
 رئیس ھیئة. م،ھیئة

  خمسة أیام

تق   ویم األداء للمنش   آت الھادف   ة لل   ربح والمنش   آت غی   ر الھادف   ة     
  للربح

  أقدمرقیب مالي 
 رقیب مالي

  أربعة أیام

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   أدلة اإلثباتتوثیق وجمع 

  أقدمرقیب مالي   جودة العمل الرقابي
  رقیب مالي

  رقیب مالي.  م

  ثالثة أیام

  أقدمرقیب مالي   حسابات صنادیق التعلیم العالي والمكاتب االستشاریة
  رقیب مالي

  ثالثة أیام

  ثالثة أیام  رقیب مالي  دورات خاصة بمطابقة الحسابات الجاریة وأعمال المصارف

  أقدمرقیب مالي   دورات متخصصة في الرقابة على النظم المحاسبیة الممكنة
 رقیب مالي

  ثالثة أیام

  أقدمرئیس ھیئة   معاییر التدقیق الخارجي الحدیثة
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  أقدمرقیب مالي 

  ثالثة أیام

  خمسة أیام رقیب مالي  معاییر التدقیق المحلیة والدولیة

  رئیس ھیئة أقدم  ٢٠١٤/دورة شرح دلیل تقویم األداء لعام 
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  رقیب مالي أقدم

  رقیب مالي
  رقیب مالي.  م

  خمسة أیام

  رئیس ھیئة أقدم  االستقطاع الضرييب
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  رقیب مالي أقدم

  رقیب مالي
  رقیب مالي.  م

 خمسة أیام
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٦(  
 

  رقیب مالي  وتنظيم اوراق العملاصول الرقابة والتدقيق 
  رقیب مالي.  م

  ثالثة أیام

  رقیب مالي أقدم  كتابة التقارير وكتابة املالحظات وتوثيقها
  رقیب مالي

  رقیب مالي.  م

  ثالثة أیام

  رئیس ھیئة  تدقيق العينات 
  رئیس ھیئة. م

  رقیب مالي أقدم

  یومین

  رئیس ھیئة  التدقيق البيئي
  رئیس ھیئة. م

  مالي أقدم رقیب
  

  یومین

  رقیب مالي  )٤(نظام الرقابة الداخلية على وفق دليل التدقيق رقم 
  رقیب مالي أقدم

  

  یومین

  رقیب مالي  تدقيق اإلحداث الالحقة
  رقیب مالي أقدم

  یومین

الدولية للرقابة والتدقيق الصادرة مـن منظمـة    عايري املتطبيق 
 والسياساتدليل تقومي اداء الربامج  -االنتوساي

  

  اقدم رئیس ھیئة
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  رقیب مالي أقدم

  رقیب مالي

  خمسة ایام

دورة تدريبية خاصة مبعايري التدقيق الدوليـة والصـادرة عـن    
االنتوسايوللرقابات الثالث حسب تصنيف منظمة االنتوسـاي  

  وهي الرقابة املالية ورقابة االداء ورقابة االلتزام 

  اقدم رئیس ھیئة
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  رقیب مالي أقدم

  رقیب مالي

  خمسة ایام

القطاعي ،اجلهات احلكومية اليت تـنظم  (االداء مؤشرات تقومي
  )عمل القطاع اخلاص

  

  اقدم رئیس ھیئة
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  رقیب مالي أقدم

  رقیب مالي

  ثالثة ایام

  ثالثة ایام  كافة العناوین  تعليمات تنفيذ العقود احلكومية

  خمسة ایام  كافة العناوین  تدقيق البيانات املالية اخلتامية للجهات اخلاضعة للرقابة

  رقیب مالي أقدم  مسؤولية املدقق يف احلد من الفساد االداري واملايل
  رقیب مالي

  ایام ٥-٣

  رقیب مالي . م  قواعد السلوك املهين
رقیب مالي ومن ھم 

  بدرجتھم

  ثالثة ایام

  رقیب مالي   االلكتروين  التدقيق
  رقیب مالي. م

  ثالثة ایام
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٧(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كيفية اعداد خطة العمل الرقـايب ومتابعـة تنفيـذها وفـق     
  االستمارات املعتمدة

  رئیس ھیئة 
رئیس ھیئة او من . م

  یتولى مھام رئیس ھیئة

  ایام ٥-٣

  رقیب مالي اقدم   تدقيق الرواتب وفق القرارات اجلديدة
  رقیب مالي 

  رقیب مالي. م

  ثالثة ایام
  

  اقدم رئیس ھیئة  اعداد احلسابات اخلتامية
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م

  ثالثة ایام
  

كيفية اعداد البيانات املالية ودراستها وتدقيقها يف النظام احملاسيب 
  احلكومي

  رقیب مالي اقدم 
  رقیب مالي 

  رقیب مالي. م

  ثالثة ایام
  

ملعيار " دور الديوان يف متابعة تنفيذ اهداف التنمية املستدامة وفقا
الصادر عن املنظمة الدولية لألجهزة العليـا للرقابـة   )٥١٣٠(

  )االنتوساي( املالية واحملاسبة 

رقیب مالي اقدم فما 
  فوق

  خمسة ایام
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-١٨(  
 

  الدورات المحاسبية محور–"ثانيا
  

  المدة  الفئة المستھدفة  موضوع الدورة التدریبیة

نظ  م المعلوم  ات المحاس  بیة وف  ق النظ  ام المحاس  بي الحك  ومي      
  المشاكل والمعوقات

  خمسة أیام رقیب مالي

نظ   م المعلوم   ات المحاس   بیة وف   ق النظ   ام المحاس   بي الموح   د    
  المشاكل والمعوقات

  خمسة أیام رقیب مالي

  یومین  أقدمرقیب مالي   إعداد كشف التدفق النقدي
  

  أقدمرقیب مالي   التحلیل المالي
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  خمسة أیام

  رقیب مالي أقدم  المتقدم    التحلیل المالي
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  خمسة أیام

  عشرة أیام رقیب مالي.م  دولیة+ معاییر محاسبیة محلیة 

  ثالثة أیام  رقیب مالي.م  النظام المحاسبي الحكومي والموحد

  ثالثة أیام  رقیب مالي.م  المحاسبي للمصارفالنظام 

  ثالثة أیام  رقیب مالي.م  إدارة الموجودات الثابتة والسیطرة علیھا

  یومین  رقیب مالي.م  السیطرة المخزنیة

  رقیب مالي أقدم  الممكنندورة النظام المحاسبي الموحد 
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  أیام أربعة

الموازن    ة الس    نوي ف    ي المحاس    بة  وقانون المعالج    ات القیدی    ة
  الحكومیة

  رئیس ھیئة أقدم
  رئیس ھیئة

  رئیس ھیئة. م
  رقیب مالي أقدم

  أیامأربعة

  رقیب مالي أقدم  الممكنللبلدیات دورة النظام المحاسبي الموحد
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  أیام أربعة

عل   ى وف   ق )عق   ود االنش   اء(المعالج   ات المحاس   بیة للمق   اوالت 
  المحاسبي الموحدالنظام 

  رقیب مالي أقدم
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین

عل   ى وف   ق )عق   ود االنش   اء(المعالج   ات المحاس   بیة للمق   اوالت 
  الحكومي الالمركزي  النظام المحاسبي

  رقیب مالي أقدم
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین
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)٣٩-١٩(  
 

  مالي أقدم رقیب  المحاسبة عن الموجودات الثابتة والموجودات غیر الملموسة
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین

  رقیب مالي أقدم  المحاسبة عن الموجودات المخزنیة
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین

المحاسبة عن االستثمارات المالیة على وفق القاع دة المحاس بیة   
  ) ١٤(رقم 

  رقیب مالي أقدم
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین

  رقیب مالي أقدم  المحاسبة في القطاع الزراعي
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  اربعة ایام

  رقیب مالي أقدم  الموازنات وانواعھا
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین

  رقیب مالي أقدم  المعالجات المحاسبیة عن الموجودات في ظل عقود االستثمار 
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  یومین

  رقیب مالي اقدم   تقييم نظام الرقابة الداخلية
  رقیب مالي 

  رقیب مالي. م

  ثالثة ایام
  

  ثالثة ایام  كافة العناوین  تدقيق السلف واالمانات

  
  :مالحظات 

  .تقام الدورات التطويرية مبعدل أربعة دورات شهرياً لكل عنوان وظيفي  – ١
  .الفترة اليت تقام ا الدورات التطويرية حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة  – ٢
يؤدي املشاركون يف الدورات التطويرية امتحاناً ائياً وتعتـرب درجـة النجـاح    : التقييم  – ٣

  . % ٦٠الصغرى 
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)٣٩-٢٠(  
 

  ةدورات اإلدارمحور–"ثالثا
  

  المدة  الفئة المستھدفة  موضوع الدورة التدریبیة

  أقدمرئیس ھیئة   إدارة فرق العمل
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  خمسة أیام

  أقدمرئیس ھیئة   ظل األزمات اإلدارة في
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  خمسة أیام

تحدی   د مناف   ذ  / تحدی   د الح   االت المشخص   ة للفس   اد اإلداري   
  الخطر في النظم

  ثالثة أیام رقیب مالي

  ثالثة أیام رقیب مالي  تعریف وثیقة العھد الدولي

  رقیب مالي  أسالیب الحفظ واألرشفة
 رقیب مالي.م

  ثالثة أیام
  
  

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   إعداد برامج التدقیق الفساد اإلداري
  

  
  أقدمرئیس ھیئة   اإلستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد 

  رئیس ھیئة
 رئیس ھیئة. م

  ثالثة أیام

  یومین  أقدمرقیب مالي   آلیة إعداد الخطط في الدیوان واالستمارات المعتمدة

  ثالثة أیام رقیب مالي.م  تعریف الفساد اإلداري وأنواعُھ
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)٣٩-٢١(  
 

  الدورات القانونية محور–"رابعا

  المدة  الفئة املستهدفة  موضوع الدورة التدريبية

  أيام )٣(  القانونيني  أصول التعاقد
  أيام )٣(  القانونيني  التحقيق اإلداري واجلنائي

  أيام )٣(  القانونيني  املعاهدات الدولية
  أيام )٣(  القانونيني  تنازع القوانني

  أيام )٣(  القانونيني  تنفيذ األحكام القضائية يف ظل قانون التنفيذ
  أيام )٣(  القانونيني  الصياغة القانونية وإعداد مشروعات القوانني

  أيام )٣(  القانونيني  االجتاهات احلديثة يف التفاوض التعاقدي وإدارة وصياغة العقود
  أيام )٣(  القانونيني  صياغة اللوائح والنظم والقراءات اإلدارية  

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  أحكام قانون التضمني
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  أحكام قانون املصارف

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  استيفاء الرسوم والغرامات
  أيام )٣(  والقانونينيالرقباء   االعتمادات املستندية ،خطابات الضمان ،العقود التجارية ،البيوع الدولية

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  احلصانة الوظيفية
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  الشروط العامة ملقاوالت أعمال اهلندسة املدنية وامليكانيكية والكهربائية

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  الصالحيات اإلدارية واملالية للمحافظات غري املرتبطة بإقليم
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  املخالفات املالية والتحقيق فيها

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  بيع وإجيار أموال الدولة يف ظل أحكام القوانني النافذة
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  املهارات القانونية وكفاية أوراق التحكيم والتحقيق اإلداري تنمية
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  قانون اإلدارة املالية والدين العام وتطبيقاته
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  قانون التقاعد املوحد وتعديالته وتطبيقاته
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  قانون الفصل السياسي وتعديالته وتطبيقاته

  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  قانون املوازنة العامة للدولة وتعليماته
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  قوانني انضباط موظفي الدولة واخلدمة املدنية
  أيام )٣(  الرقباء والقانونيني  قانون االستثمار وعقود املشاركات املربمة
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)٣٩-٢٢(  
 

  اإلداريةالدورات  محور–"خامسا
تعادل مدة الـدورات  (تنظم دورات للعناوين االدارية والبحثية وللعناوين المماثلة

مجلس الرقابة الماليـة  بقرار  ءحسب ما جا )للرقباء التأهيليةاالدارية الدورات 
حيـث  ٢٠/١٢/٢٠١٦في٢٠١٦عشرون لسنة ضمن جلسته الثامنة والاالتحادي 

  :تضمنت الدورات للعناوين كافة المواضيع التالية
  ادارة مكتب وسكرتارية-١   
  ادارة اعمال-٢   
قواعـد السـلوك المهنـي    +قانون الموازنة + قانون خدمة(قوانيين ادارية-٣   

  ) والوظيفي
  )اكسل+ورد (اسبةح-٤   
  االتكيت والبروتوكوالت -٥   
  يالتخطيط االستراتيج-٦   
  ارشفة الكترونية-٧   
  مراسالت-٨   
  

  دورات تدريب متدربمحور–"سادسا
  لمكلفني بإلقاء احملاضرات لغرض تعريفهم بأسلوب التدريب لدورات تتضمن 

  
  دورات التدقيق المستند للمخاطر محور–"سابعا

تدريبية على تطبيق دليل التدقيق املستند للمخاطر لغرض حتديد املخـاطر للحسـابات   دورات تتضمن  
  .وحتديد العينة لتقليل اجلهدوالوقت واحلصول على الكفاءة يف العمل الرقايب 

  
دورات تدريبية لتطوير المهارات الحياتية وسـبل تنظـيم وقـت المـرأة     –"ثامنا

  .الموظفة بين العمل واألسرة 
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)٣٩-٢٣(  
 

  
  -:الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسبات محور–"تاسعا
  

  المدة  الفئة المستھدفة  موضوع الدورة التدریبیة

  دورات تدريبية يف نظام التشغيل
(Microsoft Office2007)   ) املبتدئة ،املتقدمة(  

  مخسة أيام كافة العناوين

  أيام مخسة كافة العناوين  دورات االنترنيت والربيد االلكتروين  
معاون رقيب مـايل ممـن جييـد اسـتخدام       دورة استخدام احلاسوب يف أعمال الرقابة والتدقيق

  احلاسوب من كل هيئة
  أسبوع

  مربمج  تكنولوجيا احلاسبات املنضديةوصيانتها
  مربمج. م

  يوم)١٥(

املوظفون العاملون يف جمال تطبيق برجميـات   نظم قواعد البيانات أوراكل
  احلاسوب

  يوم)٢٠(

ــة باســتخدام نظــام  دورة متقدمــة يف اجلــداول االلكتروني
EXCEL 2007Microsoft  

  يوم) ٨(  كافة العناوين

  يوم) ٥(   كافة العناوين Wordدورة متقدمة يف معاجلة النصوص باستخدام 
  يوم) ٥(   كافة العناوين Windows 7نظام تشغيل 

  برجمة قواعد البيانات باستخدام
Microsoft Access 2007  

املوظفون العاملون يف جمـال برجمـة قواعـد    
  .البيانات

  يوم) ١٧(

اتصاالت، إلكترونيك، علـوم  (اختصاصات   دورة أساسيات الشبكات
  حاسبات

  يوم) ١٥(

  يوم) ١٠(  املوظفون العاملون يف جمال صيانة األجهزة  صيانة الطابعات وأجهزة االستنساخ
يف العـاملني يف صـيانة   املوظفون العـاملون    صيانة احلاسبات احملمولة

  األجهزة
  أيام) ٥(

املوظف العامل على النظام واإلداري    EDMSااللكترونية  دورة يف األرشفة
  املشرف على النظام

  أيام) ٣(

واملالية  اإلداريةاملوظفني العاملني يف اجلوانب   ورش التوعية يف احلوكمة االلكترونية
  املعلومات اتكنولوجيوالتخطيط ألنشطة 

  أيام) ٣(

Microsoft Power Point-يوم) ٥(   كافة العناويني  لعمل عروض تقدميية  
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)٣٩-٢٤(  
 

  دورات في اللغة االنكليزيةمحور –"عاشرا
يف اللغة االنكليزية بعد متخصصةوورشة عملدورات  إلقامةوبالتنسيق مع قسم الترمجةالتدريب  إدارةستقوم 
  -:من خالل االختبار الذي سيجري هلم ثالث مستويات إىليتم تصنيف املشاركني يف الدورات  أن
  مبتدأ –أ     
  متوسط -ب    
  متقدم –ج     

  . واإلنشاء احملادثة واالستيعاب تتضمن الدورات موضوعات يف
  اقامة دورات تدريبية في تدقيق ذرعات العمل المنجز-حادي عشر

اهليئات عـن موضـوع تـدقيق املقـاوالت      ذرعات العمل املنجز لرؤساءاقامة دورات تدريبية يف تدقيق 
  :وملدة ثالثة ايام وكالتايل واملستحقات

  املقاولة-ا 
  الكلفة الكلية للمقاولة-
  مبلغ االحتياط-
  مبلغ االشراف واملراقبة يف العقود اهلندسية-
  الدفعة املقدمة-
  السلف الشهرية-
  التسليف على املكائن واملعدات-
  التسليفامثلة على التالعب يف عمليات -
  املكائن واملعدات االدخال املؤقت-٢
  صرف املبالغ على االعمال املنجزة-
  صرف املبالغ على االعمال املؤقتة-
  اجور الفحوصات والنماذج-
  ت الدفعة املقدمةااستقطاع-
  اجور املاء والكهرباء وااري واالنترنت-
  الغرامات التاخريية-
  استحقاقات املقاوليني الثانوية-
  االستالم االويل واالطالقات املالية شهادة-
  شهادة القبول النهائي واالطالقات املالية -
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)٣٩-٢٥(  
 

  استقطاعات الصيانة التشغيلية-
  طرق املقايسة-٣
  الذرعة النهائية واخلصومات املالية-
  امثلة على التالعب بالذرعات-
  حسن التنفيذ/خطابات الضمان -
  خطاب الضمان الدفعة املقدمة-
  االستالم االويلخطاب ضمان -
  خطاب ضمان االستالم النهائي-
  شهادة القبول النهائي واالطالقات املالية -
  اسلوب كتابة التقرير الفين-
  

  
  

  برامج التدريب في مواقع العمل-٤
  برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئات-أ

العمل باستمارة التدريب العملي للموظفني املعينني حديثاً حيث مت تعمـيم هـذه    إعادة٢٠٠٦/مت ومنذ عام 
تقييم املوظفني املعينني  أساسهاتم على يالديوان للعمل مبوجبها حيث س وأقساماالستمارة على كافة دوائر 

سـنوات  ) ٣( إىلحديثاً من خالل االلتزام بفقرات الربامج التدريبية املدرجة يف هذه االستمارة واليت متتد 
وتلـزم التعليمـات   املدير العـام   وبإشرافيتم مبوجبها تدريب املوظف املعني حديثاً من قبل رئيس اهليئة 

  .قسم التدريب لغرض توثيقها إىلنسخة منها  إرسال
  

  برنامج تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية-ب
التدريب امليداين يف رفع مستوى اخلربة والكفاءة للرقباء العاملني يف الديوان وكذلك لطالب  ألمهيةنظرا 

املطلوبة مـن   األهدافمهامهم بكفاءة ولتحقيق  أداءاملعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية ومتكينهم من 
وتأهيلهم لنيل شهادة  االحتادي اليةة املواملالية يف ديوان الرقابتدريب طلبة املعهد العايل للدراسات احملاسبية 

اعتمد برنامج تدرييب  دمراحلها فقاحملاسبة القانونية ولكي تكون عملية التدريب منظمة ومنسقة يف خمتلف 
  -:التالية األموروبالتنسيق مع إدارة املعهد املذكور وقد راعى الربنامج 

شـركات   والثالثـة يف يكون يف شركات صغرية احلجم واملرحلتني الثانية  األوىلتدريب طلبة املرحلة  - 
 .ففي شركات كبرية احلجم ةاملرحلة الرابع أمامتوسطة احلجم 
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)٣٩-٢٦(  
 

فترة التدريب يف الديوان وحبضور السيد رئـيس الـديوان    إثناءحتقيق لقاءات شهرية مع طلبة املعهد  - 
فترة التدريب العملـي   إثناءاليت تواجههم  األموركافة احملترم تتم من خالهلا مناقشة الطلبة املتدربني 

لس املديرين يف الـدوائر  جمعقد حلقات نقاشية بني الطلبة و باإلضافةإىلالنقاط فيها  أهمولتشخيص 
 .الرقابية اليت يتدربون فيها 

 
قوف على وتشكيل فرق تفتيشية ملواقع التدريب امليداين يف اهليئات الرقابية لل ٢٠٠٧/بدأ ومنذ عام  - 

التدريب  أساليبمدى تطبيق الربنامج التدرييب املعتمد لكل مرحلة وحتديد مواطن الضعف واخللل يف 
 .املعتمدة من قبل املشرفني على التدريب العملي

  . إجراء اختبار تطبيقي لطلبة املعهد يف اية الفترة التدريبية - 
 .ادات العلياضرورة أن يكون املشرف على الطالب املتدرب من محلة الشه - 
يتوىل قسم التدريب إعداد نظام متابعة التدريب لطلبة املعهد لكافة املراحل وحتقيق إدامة املعلومـات   - 

  .بالنسبة للتقييم
  

 اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل-٥
عقد لقاءات خاصة ملوظفي الديوان املوفدين خارج القطر لتقـدمي خالصـة    ٢٠١٧/ستتضمن خطة عام    

موجزة عن الفرص التدريبية اليت شاركوا فيها لتعميم الفائدة منها وتبادل اآلراء حول إمكانية االسـتفادة  
الديوان  منها يف تطوير العمل يف هذا الديوان ، وحيضر اللقاء الذي ينظم هلذا الغرض عادة الكادر املتقدم يف

تقتضي الضرورة مشاركتها ، كمـا   أخرىما يعادهلا فما فوق وأية مستويات  أومن هم بدرجة رئيس هيئة 
ستتضمن إقامة ندوات وحلقات دراسية وورش عمل مبواضيع خمتلفة وحسب ما يقـدره السـيد رئـيس    

فيها واالستفادة مـن   الديوان واهلدف من ذلك هو زيادة خربات املنتسبني من خالل املناقشات اليت تدور
  . اليت تطرح خالهلا واألفكاراآلراء 

  

  خارج الديوانالعراقية المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية -٦
 

نتسبني يف كافة االختصاصات وذلك من خالل االسـتفادة مـن   املوإمكانياتحيرص الديوان على تطويرقدرات 
الديوان من برامج  إىليتم عرض ما يرد  إنبعد  ٢٠١٧/املتاحة لدى املراكز واملعاهد خالل عام اإلمكانات

ودورات على جلنة االيفادات وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الـديوان احملتـرم الختيـار الـربامج     
ويام لتحقيـق  والدورات وفقاً لالحتياجات التدريبية لدوائر الديوان مع حتديد عدد املشـاركني ومسـت  

  .٢٠١٧/تقدم خطط براجمها لعام أناالستفادة الكاملة من هذه الربامج ومن هذه املراكز اليت من املؤمل 
 مركز التدريب املايل واحملاسيب  - 
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)٣٩-٢٧(  
 

 وتقنية املعلومات اإلداريلتطوير لاملركز الوطين  - 
 مركز التعليم املستمر - 
 اهليئة العراقية للحاسبات واملعلوماتية - 
 النهرين  جامعة - 
 هيئة التعليم التقين/وزارة التعليم العايل والبحث العلمي - 
 واالقتصاد اإلدارةكلية  - 
 املعهد القضائي/وزارة العدل  - 
 )األخرىاملراكزاملتخصصة  باإلضافةإىل( - 

  المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية خارج العراق-٧
الرقابيـة العربيـة    األجهـزة دف توحيد وتطوير عالقات الديوان مع املنظمات العربية والدولية وبعض 

وإتاحة الفرص ملنتسبينا للتدريب والتطوير وتبادل اخلربات مع نظرائهم ، فإن اخلطـة ستتضـمن    واألجنبية
الديوان مبوجب مفاحتات تتم على  إىل واليت ترد إليهاأعالهاملشاركة يف مجيع الفرص اليت توفرها اجلهات املشار 

 أناملمكن  األخرىقيام القسم على العمل على توفري مستلزمات املشاركة يف الفرص  باإلضافةإىلمدار السنة 
  .تتوفر خالل السنة 

واملنظمات الدولية واجلهات التدريبية تعرض  األجهزةكافة الفرص املتاحة من خالل هذه  إنإلىونشري هنا 
على جلنة االيفادات لغرض اختيار املناسب منها ومبا حيقق االستفادة الكاملة من هذه الفرص يف تطـوير   أوال
ورات التدريبية خـارج العـراق   كشف يتضمن اخلطة املقترحة للد أدناهويف  .كفاءة موظفي الديوان ورفع
  .ح جلنة اإليفادات املشاركة االيت ستقام من قبل مكاتب التدريب اليت نتعامل معها أو اليت تقتر٢٠١٧/لعام
  -: الدورات احملاسبية-أ

  .التكلفةلترشيد  أساسيات حماسبة التكاليف للمدراء واملشرفني - 
 ).تصميمها وقراءا( KRISمؤشرات املخاطر الرئيسية  - 
 ).تطبيقات عملية(التحليل املايل بأستخدام احلاسوب  - 
 .التحليل املايل املتقدم - 
 .للتدقيق  األويلالتقرير  وإعدادالتخطيط املستند للمخاطر  - 
 التدقيق والرقابة على سالمة املشاريع وتقييمها - 
 احملاسبة النفطية - 
 ).أمهيتها وتطبيقاا ورأي جلنة بازل(احلاكمية املؤسسية  - 
 .إدارة اخلسائر التشغيلية - 
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)٣٩-٢٨(  
 

 .األساليب املعاصرة يف تقييم أداء املوظفني - 
 .أمن املعلومات لغري العاملني يف جمال تقنية املعلومات أساسيات - 
  .التخطيط للعمل الرقايب - 
  -:الدورات اإلدارية-ب
  .أفضل املمارسات يف القيادة املوقفية - 
 ).التحسني املستمر(منهجية اإلدارة بأستخدام نظام كابزن  - 
 .آلية بناء وتطبيق السياسات واإلجراءات يف إدارة املوارد البشرية - 
 ).مدراء التنسيق(تنمية مهارات منسقي املكاتب واإلدارات  - 
 .القيادة يف ظل املخاطر واألزمات - 
 .التخطيط اإلستراتيجي إلدارة املوارد البشرية - 
 .منهجية تطوير القيادات من داخل املؤسسة - 
 .األدوار القيادية واإلدارية للمدراء املتميزين - 
 .اإلداريالتطبيقات احلديثة يف أعمال التدقيق  - 
املتميز باملراسالت احلكومية والتعامل مع الضغوط  واإلبداعاإلداريةاملدخل املتكامل لتطوير املهارات  - 

 .الوقت وإدارة
 .املكاتب وإدارةالتطبيقات العملية للسكرتارية التنفيذية  - 
 .دورات يف جمال االتكيت والربوتوكوالت - 
  
  :الدورات اإلحصائية-ج
  .العينات اإلحصائية وغري اإلحصائية يف تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي إستخدام -
  .SPSSالتحليالت اإلحصائية بأستخدام -
  )Minitab(حتليل البيانات املالية باستخدام برنامج  -
  .حتليل بيانات االستبيان -
  :دورة القوائم المالية -د 
  . IFRS, IASوالتقارير املالية والدوليةإعداد وعرض القوائم املالية وفق معايري احملاسبة  -

 

  
  :دورات المصارف -هـ
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)٣٩-٢٩(  
 

  .إدارة املخاطر يف املصارف واملؤسسات املالية - 
 .أفضل املمارساتفي مكافحة غسل األموال يف املصارف واملؤسسات املالية - 
 .الئتماينالتحليال - 
 .ريفرب كشف التزوير والتزييف املصخمت - 
 . تدقيقاملصارفوالتامني -

 .االسالميةالصريفة  -

 )camels(حتليل وتقييم االداء للمؤسسات املصرفية باستخدام  -

 .احلواالت املبتاعة/املصارف  -
 
  )المنظمات الدولية(الخطة المقترحة للقاءات العلمية والتدريبية  –هـ

  ٢٠١٧/ خارج العراق لعام 
  
  ٢٠١٧المقترحة خالل   أسم المنظمة  ت
ــة   ١ ــة العربي املنظم

ــا  ــزة العلي لألجه
ــة   ــة املالي للرقاب

  واحملاسبة

حول موضوع تقنية الرقابة علـى املعلومـات حسـب      IDIالربنامج التدرييب وفقاً ملنهجية  -١
 . COBTآخرإصدار

على جـودة العمـل    وأثرهاالفين على التدقيق  اإلشرافمهارات (العلمي حول موضوع اللقاء  -٢
 .الرقايب

 .الرقابية يف املراجعة البيئية األجهزةالتحديات اليت تواجه (اللقاء التدرييب حول موضوع  -٣
 .التحليلية يف عملية الفحص واملراجعة  اإلجراءات -٤
 .على قطاع املياه والصرف الصحي  األداءرقابة  -٥
 املشاركة يف االجتماع اخلمسني للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية -٦
  .)العليا للرقابة أداءاألجهزةقياس  إطار(ورشة عمل حول  -٧

ــة   ٢ ــة املنظم الدولي
ــا  ــزة العلي لألجه
ــة   ــة املالي للرقاب
ــبة  واحملاســــ

  )االنتوساي(

 . ولوجيا املعلومات التابع للمنظمةشاركة يف اجتماع تدقيق تكنامل -١
 .املشاركة يف اجتماع التدقيق البيئي التابع للمنظمة  -٢
 املشاركة يف اجتماع جمموعة عمل مكافحة الفساد وغسيل األموال  -٣
 .الصناعات االستخراجية  املشاركة يف اجتماع جلنة -٤
 .املشاركة يف اجتماع جلنة قيمة ومنافع األجهزة الرقابية العليا للمحاسبة  -٥
  حلقة دراسية عن املمارسات الدولية اجليدة لتدقيق الرتاهة يف القطاع العام ومكافحة الفساد -٦

املنظمــة اآلســيوية   ٣
ــا  ــزة العلي لألجه

  اجلمعية العمومية ملنظمة االسوساي اتاملشاركة يف اجتماع -١
 .املشاركة يف اجتماعات جملس إدارة االسوساي -٢
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)٣٩-٣٠(  
 

ــة   ــة املالي للرقاب
ــبة  واحملاســــ

  )االسوساي(

 حبث االسوساي العاشر  إعداداملشاركة يف  -٣
 .األسيويةاملشاركة يف الدورات واحللقات الدراسية اليت تقيمها املنظمة يف بعض الدول  -٤
 .املشاركة يف اجتماع البيئة التابع للمنظمة -٥
 يف الباكستان األداءاملشاركة يف الربنامج التدرييب املكثف حول تقومي  -٦
  

  الدورات المقامة لغير منتسبي الديوان-٨
ر الدولة ومن ضمن الوسائل اليت لعمل الديوان هو تقدمي املشورة والعون الفين لدوائ األساسيةاألهدافمن  إن
ـ اللتطـوير   أدنـاه املبينـة  التطويريـة  إقامـة الـدورات   ٢٠١٧/يف خطته لعام عتمدها الديوانا  اتقابلي
االقتـراح   أو، ائربناءاً على الطلبات اليت ترد من قبل الوزارات والدوذلك ولمنتسيب دوائر الدولة اتكفاءالو
قبـل  من  سيكونإلقاء احملاضرات يف هذه الدورات ،علما إن الدورات  إلقامةهذه اجلهات ةمفاحت إىلن يصار بأ

  .وبدون أجور اشتراك الديوان ذوي الكفاءة يف جمال االختصاصكوادر عدد من 
  الترشيح إجراءات
 إىلكتب الترشيح للدورة  إرسالحيث يتم ، يكون الترشيح للدورات عن طريق دوائر املرشحني  - ١

 .من تاريخ انعقاد الدورة   أسبوعنيقسم التدريب يف الديوان قبل 
من  أسبوعقسم التدريب يف الديوان قبل  إعالمبالدورة جيب  يف حالة اعتذار املرشح عن االحتاق - ٢

 .انعقاد الدورة 
 .التحاق املرشح بالدورة  محالة عددينار عن كل ساعة تدريبية يف ) ٣٠٠٠(يتم استيفاء مبلغ  - ٣

  تعليمات املشاركة وتنفيذ الدورات
يف متام الساعة التاسعة صباحاً ويشترط االلتزام باحلضور بالوقت واملكان  الدوراتيكون الدوام يف  – ١

  احملددين
  .يتفرغ املشارك تفرغاً تاماً خالل التحاقه بالدورة  – ٢
أوامر االلتحاق واالنفكاك ويـتم   بإصداريقوم قسم التدريب يف دائرة الشؤون الفنية والدراسات  – ٣

  اية الدورةتسليمها للمشاركني 
  دائرة املشارك بذلك بإعالميعترب انقطاع املشارك عن الدورة تغيباً ويقوم قسم التدريب  – ٤
  :احلالتني التاليتني إحدىيعترب املشارك فاشالً يف الدورة التدريبية يف  – ٥

 من جمموع ساعات الدورة%) ٢٠(جتاوزت نسبة غياباته  إذا •
 عدم استكمال متطلبات الدورة •
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)٣٩-٣١(  
 

  
  )والتنفيذاإلعدادمرحلة (دور الرقابة المالية في الرقابة على الموازنة العامة  -١

مهمتـه يف مكافحـة    أداءى جناحه يف رقايب املايل يف العراق ومعرفة مدعرض النظام ال إىلدف الدورة 
الفساد املايل من خالل معرفة مكامن الضعف والقوة يف اجلهاز الرقـايب العراقـي ومعرفـة املشـكالت     

  .والعقبات القانونية والبحث عن آليات فعالة وعملية من الناحية القانونية ملكافحة هذا الداء يف العراق 
  مفردات الدورة 

 . وأمهيتهانشأة املوازنة العامة   - 
 .يف املوازنة العامة وخصائصها تعر - 
 .الطبيعة القانونية للموازنة العامة ومبادئها  - 
 .املختصة بالرقابة املالية على تنفيذ املوازنة العامة يف العراق  األجهزة - 
 .رقابة جملس النواب العراقي  - 

  مدة الدورة
  أيام) ٥( 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة

  والمتابعة على التقارير الرقابية اإلشرافدور المفتش العام في –٢
تعريف منتسيب املفتش العام بدورهم يف متابعة املالحظات الواردة يف تقارير الرقابة املالية  إىلدف     

  معاجلتها وتصفيتها  وأسلوب
 التقارير الرقابية  أنواع - 
 متابعة تصفية املالحظات الرقابية أسلوب - 
 التشكيالت التابعة للوزارة  إجاباتدور املفتش العام يف حمضر  - 
 على التشكيالت التابعة للوزارة اإلشرافاملفتش العام يف أسلوب - 

  أيام) ٥(/مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة
  المشاركون

  هيئة الرتاهة –مكاتب املفتش العام       
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)٣٩-٣٢(  
 

 )كيفية التنفيذ والرقابة عليها(ة الخصخصدورة –٣
  .تنفيذ اخلصخصة اهليكلية ومراحل وإجراءات عملية  بإعادةتعريف املشاركني   إىلدف       

  مفردات الدورة 
 النظري للخصخصة  اإلنتاجيةواإلطار -
 التشريعية اإلصالحات  -
 واآلثار االجتماعية للخصخصة  وأساليبطرق  -
 تقييم املشروعات -
 على القطاعات   واإلشرافدور أجهزة الرقابة وهيئات التنظيم  -
 التنظيم املؤسسي والقانوين  -

  أيام)٥(/مدة الدورة 
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة/ الفترة التي تقام بها الدورة

  ون في الدورةالمشارك 
بوزارة ومكاتب ات والدوائر غري املرتبطة رامشارك من الوز) ٢٥-٢٠(بني يشارك يف الدورة ما 

  املفتش العام وجمالس احملافظات
 ةالداخلي لرقابةا التدقيق الداخلي في فحص وتقييم نظامدورة–٤

احلد من ظاهرة الفساد وبأهداف ومقومات الرقابة الداخليةواهلدف األساسي هو تعريف املدقق الداخلي
  اإلداري

  مفردات الدورة 
 COSOوفق إطار  مفهوم وعناصر نظام الرقابة الداخلية -
 تقومي نظام الرقابة الداخلية -
 أنواع ومكونات الرقابة الداخلية -
 أسس التدقيق الداخلي -

  المشاركون في الدورة
والدوائر غري  تالوزاراالرقابة الداخلية في أقساممشارك من) ٢٥-٢٠(بني  يشارك يف الدورة ما

 .املرتبطة بوزارة

  أيام) ٤(:مدة الدورة 
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة: الفترة التي تقام بها الدورة
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)٣٩-٣٣(  
 

  ء وإعداد التقريرويم األدادورة تق -٥
  العمل ومعرفة مواطن اخللل وكيفية معاجلتها أداءاملشارك بتقومي واهلدف األساسي هو تعريف 

  دات الدورة مفر
 ، مفهوم املؤشرات، مفهوم املعايري  األداءتقومي مفهوم   -
 تقومي األداء مراحل -
 مناهج تقومي األداء -
 برنامج وتقرير تقومي األداء  -

  المشاركون في الدورة
ومكاتب  والدوائر غري املرتبطة بوزارة تالوزارامشارك من ) ٢٥-٢٠(يشارك يف الدورة ما بني 

  املفتش العام وجمالس احملافظات
  أيام)٥(:مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  ضمن خطة التدريب املقترحة حتدد

  
 دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصادي-٦

  واهلدف األساسي هو تعريف املشارك بتقومي أداء العمل ومعرفة مواطن اخللل وكيفية معاجلتها
  مفردات الدورة 

 مفهوم تقومي األداء ، مفهوم املعايري ، مفهوم املؤشرات  -
 مراحل تقومي األداء -
 تقومي األداء مناهج -
 برنامج وتقرير تقومي األداء  -

  المشاركون في الدورة
غري املرتبطة بوزارة ومكاتب  والدوائر تالوزارامشارك من ) ٢٥-٢٠(بني يشارك يف الدورة  ما

  املفتش العام وجمالس احملافظات
  أيام) ٥(:مدة الدورة 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٣٤(  
 

 دورة تعليمات تنفيذ العقود-٧
  واهلدف األساسي هو تعريف املشارك بتقومي أداء العمل ومعرفة مواطن اخللل وكيفية معاجلتها 

  دات الدورة مفر
  املتخذة من قبل اجلهات قبل التعاقد اإلجراءات:  أوال
  التعاقد أساليب:ثانياً 
  بالتعاقد قبل وبعد التوقيع اإلخاللاآلثار املترتبة على : ثالثاً 
  تشكيالت العقود: رابعاً 

  المشاركون في الدورة
ري املرتبطة بوزارة ومكاتب والدوائر غ تالوزارامشارك من ) ٢٥-٢٠(يشارك يف الدورة ما بني 

  .املفتش العام وجمالس احملافظات
  أيام) ٣(:مدة الدورة 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  ضمن خطة التدريب املقترحة حتدد

  دورة النظام المحاسبي الموحد–٨
  واهلدف األساسي هو تعريف املشارك بالنظام احملاسيب املوحد

  الدورة  مفردات
  النظري للنظام احملاسيب املوحد واموعة الدفترية اإلطار: أوال
  واملطلوبات املوجودات:ثانياً 

  تبويباا ومعاجلاا احلسابية،  واإليراداتاملصروفات : ثالثاً         
  موازين املراجعة والقوائم املالية والكشوفات التحليلية  إعدادآلية : رابعاً         

  املرفقة معها                
  المشاركون في الدورة
والدوائر غري املرتبطة بوزارة ومكاتب  تالوزارامشارك من ) ٢٥-٢٠(يشارك يف الدورة ما بني 

  املفتش العام وجمالس احملافظات
  أيام) ٥(:مدة الدورة 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٣٥(  
 

  المحاسبي الالمركزي النظامدورة –٩
  واهلدف األساسي هو تعريف املشارك بالنظام احملاسيب الالمركزي

  دات الدورة رمف
  النظري للنظام الالمركزي واموعة الدفترية واملستندية وكشوفات احلسابات الشهرية  اإلطار:  أوال
  احلسابات املدينة والدائنة: ثانياً 
  واملصروفات اإليرادات:ثالثاً 
  وازنةقانون امل: رابعاً 

  المشاركون في الدورة
والدوائر غري املرتبطة بوزارة ومكاتب  تالوزارامشارك من ) ٢٥-٢٠(يشارك يف الدورة ما بني 

  املفتش العام وجمالس احملافظات
  أيام) ٥(  :مدة الدورة 

  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة

  الموحد الممكنندورة النظام المحاسبي –١٠
  ونظام التكاليف املوحد املمكننواهلدف األساسي هو تعريف املشارك بالنظام احملاسيب 

  دات الدورة رمف
  )املوحد املمكننبالنظام احملاسيب التعريف ( اجلانب النظري:  أوالً

  )للتكاليف املمكننبالنظام احملاسيب التعريف (
  )املوحد املمكننلنظام احملاسيب التطبيق العملي ل( العملياجلانب : :ثانياً 

  )املمكننللتكاليف لنظام احملاسيب التطبيق العملي ل(
  

  المشاركون في الدورة
والدوائر غري املرتبطة بوزارة ومكاتب  تمشارك من الوزارا) ٢٥-٢٠(ما بني يشارك يف الدورة 

  . املفتش العام وجمالس احملافظات
 أيام) ٤(  :مدة الدورة

  الفترة التي تقام بها الدورة
  حتدد ضمن خطة التدريب املقترحة
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٣٦(  
 

  الممكننللبلديات الموحددورة النظام المحاسبي –١١
  املمكننللبلديات املوحدواهلدف األساسي هو تعريف املشارك بالنظام احملاسيب 

  دات الدورة رمف
  التعريف بالنظام احملاسيب املوحد والبلديات:أوال 

  املعاجلات احملاسبية واموعة الدفترية واملستندية: ثانياً   
  إعداد البيانات املالية:ثالثاً 

  النظام احملاسيب املوحد للبلديات املمكنن: رابعاً    
  المشاركون في الدورة
البلديات العامة يف بغداد واحملافظاتوأمانة بغـداد ومكاتـب    مديريات منتسبوايشارك يف الدورة 
  .املرتبطني ا  املفتشني العموميني

  أيام) ١٠(  :مدة الدورة 
  الفترة التي تقام بها الدورة

  ضمن خطة التدريب املقترحة حتدد
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٣٧(  
 

العربية للعلـوم الماليـة    ةاألكاديمي مع بالتعاون دورات تدريبية خارج العراق إقامة -١٢
  -:والمصرفية

األردن ، إلقامة /العربية للعلوم املالية واملصرفية ةللديوان اتفاقية تعاون وتدريب مشتركة مع األكادميي     
برامج تدريبية خارج العراق نستطيع من خالهلا توفري برامج تتعلق باحتياجات وزارات الدولة من الربامج 

يف حالة الرغبة باملشاركة لتسهيل مهمة  يتم ذلك عن طريق الديوان أناحملاسبية والرقابية والتدقيقية على 
 نبني أدناه أهم الربامج اليت مت االتفاق عليها أعالهللتهيئة واإلعداد والتنفيذ ويف ضوء االتفاقية األكادميية 

  -:على ان تتحمل كلف املشاركة دوائر املرشحني
  .املعايري الدولية للتدقيق والرقابة احلكومية .١
 .على االستثمار األجنيب )املركزي البنك( إشراف ورقابة املصرف .٢
 .معايري احملاسبة الدولية اخلاصة بتدين قيم املوجودات والقيمة العادلة .٣
 .KPI,sتقييم األداء للمؤسسات املختلفة باستخدام مؤشرات قياس األداء الرئيسة  .٤
حماسـبتها والرقابـة   -املشاريع املشتركة وعقود التراخيص واملراحل اإلنتاجية:صناعة النفط والغاز .٥

 .عليها
 ). CRSA( ،واملخاطر الرقابية للتقدير الذايت )  RBA(مخاطر التدقيق املستند لل .٦
صيغ التمويل واالستثمار ومعايري الرقابة عليها الصادرة عـن هيئـة   : املؤسسات املالية اإلسالمية .٧

 ). AAOIFI(احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 
 .حة الفساداحلكومة املؤسسية ودورها يف احلد من غسيل األموال ومكاف .٨
  .دور أجهزة الرقابة املالية يف احلد من املخالفات املالية باستخدام التدقيق اجلنائي  .٩

  .تدريب مدرب حول موضوع تقييم أنظمة الرقابة الداخلية .١٠
  .السكرتارية التنفيذية وإدارة املكتب الكترونيا .١١
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٣٨(  
 

  -:تدقيق الموجودات-١٣
  -:الثابتة تدقيق الموجودات

  .لتصنيفات النظام احملاسيب املوحد"التعريف باملوجودات وانواعها وتصنيفاا وفقا-أ
  .اجراءات وبرامج تدقيق املوجودات-ب
  -:السجالت والتحقيق-١   
  امللكية ،الوجود ،االكتمال ،الدقة ،التصنيف والتقييم ،العرض (املوجودات اهلدف من تدقيق    

  )واالفصاح
  املعاجلات القيدية اخلاصة ا-:اتاالضافات واالستبعاد-٢
  .الواردة يف النظام احملاسيب املوحد والقيود اخلاصة اوفق النسب -: االندثارات-٣
  .باملوجودات الثابتةفحص نظام الرقابة الداخلية اخلاص-٤

  -:تدقيق الموجودات المخزنية
والتقييم،العرض الملكية،الوجود ، االكتمال،الدقة ،التصنيف (الهدف من تدقيق المخزون

  )واالفصاح
  .املوحدلتصنيفات النظام احملاسيب " التعريف باملوجودات املخزنية وانواعها وتصنيفاا وفقا-أ

  .الصادرة من جملس املعايري احملاسبية والرقابية واخلاصةباملخزون)٥(شرح القاعدة احملاسبية رقم-ب
مع توضيح املعاجلـات  )نظام اجلرد املستمر–نظام اجلرد الدوري (التعريف بانظمة جرد املخزون -ج

  .القيدية اخلاصة بكل نظام 
  مع توضيح كيفية االحتساب للمخزون وفقا لكل )fifo-Avarg(التعريف بطرق تقييم املخزون-د

  .طريقة
  .فحص نظام الرقابة الداخلية اخلاص باملخزون-هـ
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  ٢٠١٧خطة التدریب 

 

)٣٩-٣٩(  
 

  -:اعداد تقرير رقابة االداء -١٤
  .االداءمفهوم رقابة -١
  .تعريف واهداف رقابة االداء -٢
  )الفاعلية–الكفاءة -االقتصادية(فرضيات رقابة االداء-٣

  محتويات المحاور الرئيسية والفرعية لتقرير تقويم االداء نموذج
  املقدمة-١
  نبذة تعريفية-٢
  .حمور االهداف ومستوى حتقيقها-٣
  .ياسات حمور كفاءة واقتصاديات االداء يف تنفيذ اخلطط والس-٤
  .ئمة وكفاية انظمة املعلومات حمور مال-٥
  حمور املوارد البشرية واملالية والتنظيم االداري واملايل-٦
  .اثر السياسة العامة والعوامل اخلارجية على النشاط-٧
  . االثار العامة للنشاط يف االقتصاد الوطين وحياة اتمع-٨
  .االستنتاجات والتوصيات-٩
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