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  ٣٩-٣٢                                                                   الدورات التطويرية -  د

                          الرقابة والتدقيق دوراتمحور: أوالً 

  محور دورات المحاسبة                          : ثانياً 

  محور دورات اإلدارة                              : ثالثاً 

  محور دورات القانونية: رابعاً
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   الخطة المقترحة للدورات التدريبية في مكاتب التدريب                                –       أ 
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                                                                  دورة نظام الرقابة الداخلية-و   

                                                                           دورة تقويم األداء-ز   

   دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصادي                                           -ح  

                                                                     تعليمات تنفيذ العقود  - ط 

   دورة النظام المحاسبي الموحد                                                             – ي 

   دورة النظام المحاسبي الالمركزي                                                      - ك 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  - :المقدمة
 لالستثمار تعود بالنفع علـى تنميـة وتطـوير          أداةمن  نظرا لما يشكله التدريب        

 اإلسـتراتيجية يعتمد فـي خططـه      ديوان الرقابة المالية     إنالموارد البشرية وحيث    
ات  النهوض ببرامج ومشروعومشاريعه التطويرية توفير اكبر الفرص التي تساهم في  

يصدر في بدايـة كـل عـام خطتـه           أن، فقد اعتمد الديوان     التنمية الوطنية الشاملة    
من  األول في نهاية شهر كانون      تنتهيالتدريبية السنوية التي تبدأ مطلع شهر نيسان و       

 إلـى  إضـافة  والتطويريـة  التأهيليةوالدورات برامج حيث تتضمن كافة ال   , كل سنة   
 الـديوان   وأقسام الحتياجات دوائر الرقابة والتدقيق      تستجيبالنشاطات التدريبية التي    

 تغطية االحتياجات التدريبية لبعض مؤسـسات       بما فيها البرامج التي تساهم في     , كافة  
  .الدولة 

  ٢٢٠١/ والمؤشرات لخطة التدريب لعام األساسية األهداف - ١
  :تالية  اللألهدافمن اجله جاء تحقيقا  خطة التدريب أعدت الذي األساس الهدف إن

ورفـع   الرقـابي    العاملين في المجال  من  تطوير خبرات ومهارات منتسبي الديوان        - أ
 .لمهام المكلفين بهاضمن ا أدائهممستوى 

 أساسية نظراً لما يشكله من مرحلة    مفهوم التدريب   ل أوسع إدراكتحقيق  العمل على     - ب
لـداخلي  والتطورات الحاصلة على المستوى ا     والتغييرات األحداثلمواكبة  ومستمرة  
 . والخارجي

لتطـوير وتأهيـل    بتوظيف مهارات قياداته ومنتسبيه      ديوان الرقابة المالية      يقوم أن –ج  
 ضمن المجاالت   األخرىالوزارات   في   الدولةمنتسبي  زمالئهم من   قابليات ومهارات   

العمل   في دورات تخصصية في مجال       مشاركتهم من خالل    الرقابية والتدقيقية وذلك  
 . وجهأتمبمهامهم على كل الذي يؤهلهم للقيام التدقيقي بالش

 ومحاولة اسـتيعابها ضـمن      التثقيف باالتجاهات الحديثة في مجال الرقابة والتدقيق       -د  
 .إجراءات العمل في الديوان 
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 المهارات والمعلومات لدى بعض العاملين في الـديوان         العمل على تطوير وتنمية    -هـ  
 . ومتخصصة زجهم في دورات مركزةوذلك من خالل

 . والفنية في الديواناإلدارية العمل وإجراءات أساليبتطوير  - و 

 االلكترونية واالسـتفادة مـن      واألجهزةتطوير المهارات في مجال استخدام الحاسوب        - ز  
  .ميزاتها والخدمات التي تقدمها في تنفيذ المهام المختلفة في الديوان

وان وخاصة في مجاالت المحادثـة والتفـاهم         اللغوية لمنتسبي الدي   المهاراتتطوير   -ح  
 . باللغة االنكليزية

 الرقابية فـي    األجهزةتوفير الفرص المناسبة الطالع منتسبي الديوان على تجارب          -ط  
 . وتبادل الخبرات مع منتسبيهاواألجنبيةبعض الدول العربية 

فـع مـستوى    بهدف ر ) التدريب في مواقع العمل   ( التركيز على التدريب الميداني      -ي  
طلبة دبلـوم مراقبـة       تدريب الخبرة والكفاءة للرقباء العاملين في الديوان وكذلك      

 . مهامهم بكفاءةأداءالحسابات لتمكينهم من 

 المعايير المحاسبية الجديدة     و واألنظمة القوانين    حلقات وندوات نقاشية لشرح    إقامة -ك  
اطالع موظفي الـديوان     بهدف   األخرى المستجدة   األموروبعض  المحلية والدولية   

 . على العمل الرقابيوتأثيرها وأبعادها التشريعات وشرح مضامينها آخرعلى 
 زيـادة  إلـى  المهارة التي تـؤدي    إكسابهمرفع الروح المعنوية للعاملين من خالل        -ل  

  .إليهم توعيتهم بأهمية العمل الذي يسند إلى باإلضافةانتاجاتهم كما ونوعاً 
 وموقع العمـل فـاألفراد      أسلوباملين على التكيف مع التغيير في       تعزيز قدرة الع   -م  

 دون أي يؤثر ذلك علـى       آخر إلى موقع   نالمدربين تدريباً جيداً يمكنهم التحول م     
  .إلعمالهم أدائهمقدرتهم على 

ومواجهة حاالت ترك العمل والتقاعـد  , تحسين القدرة على مجابهة دوران العمالة        -ن  
 يحلـوا  أن الذين يمكنهم  األفرادر التدريب رصيد كاف من       يوف إذعلى أي مستوى    

 .مكان من يتركون العمل ألي سبب كان 
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   الخطةإعدادالمؤشرات المعتمدة في  -٢
  :  ٢٠١٢ خطة التدريب لعام إعداد في كأساسلقد تم اعتماد المؤشرات التالية 

وزارات كذلك و الديوان كافة قساموأاحتياجات دوائر الرقابة والتدقيق الحاجة الملحة لتلبية  –أ 
 في تحديد موضوعات الخطة األساس اعتبرتالتدريبية والتي  والبرامج  الدوراتإلىالدولة 
 .٢٠١٢/لعام

 .نتائج تنفيذ خطط وبرامج التدريب للسنوات السابقة -ب 

  اكبر عدد إشراكشمول الخطة لمنتسبي الديوان كافة وبمستوياتهم ومؤهالتهم من خالل  -ج 
  . مقارنة بالسنوات السابقة٢٠١٢/ممكن منهم في الدورات التدريبية المخططة لعام    
 لتنفيذ وتطبيق الخطة التدريبية  وسائل -٣
  التي يستحقها وجعله رافداً مـن      األهمية التدريب الميداني في مواقع العمل       إعطاء -أ  

 التدريب للموظفين   باستمارات العمل   إلى باإلضافةروافد تطوير القدرات والمهارات     
 تخص المعينين حديثاً والذين تقل خدمتهم عـن ثـالث   األولىوعلى ثالث مستويات  

 ثالث سنوات والثالثـة  لىسنوات والثانية تخص الموظفين اللذين لديهم خدمة تزيد ع  
 من خالل   ٢٠٠٩ والشعب والتي تم تفعيلها واعتمادها من عام         األقسامتخص مدراء   

الموظفين  كافة في الديوان لغرض تقييم       واألقسامرقابة التدقيق   تعميمها على دوائر ال   
 . وفق الضوابط المؤشرة في هذه االستمارات 

 وتنظيم دورات تطويرية    إلعداداالستفادة من الكوادر المتقدمة الكفوءة في الديوان         -ب
 .غير منتسبي الديوان من دوائر الدولة المختلفةللمنتسبي الديوان و

 الجامعات من ذوي االختـصاص فـي المـساهمة فـي إلقـاء              بأساتذةاالستعانة   -ج
 .المحاضرات ضمن الدورات التي ستقام داخل الديوان

 األجنبيـة  الرقابيـة    واألجهزةاالستفادة من الفرص التدريبية التي تقيمها المنظمات         -د
 .والعربية

لتدريب والبحث   ومراكز ا   الدولة إداراتاالستعانة بالخبرات العلمية الموجودة في       -هـ
 . عقد الندوات المقررة في الخطةأو المحاضرات إللقاءالعلمي من خالل استضافتها 

التنسيق مع مراكز التدريب الحكومية لزج منتسبي الديوان في البرامج والـدورات             -و
 . فيهاإقامتهاالتدريبية المؤمل 
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 آخـر كبـة   لموا وذلـك    ٢٠١٢/ ضمن خطة عام     التدريب خارج العراق  االهتمام ب  -ز
  .التي تعود بالمنفعة على عمل الديوان الخبرات التطورات واكتساب

 األمـم ببرامج التعاون المتفق عليها بين ديوان الرقابة المالية والبرنامج          االستمرار   -   ح
 من المنحة التي تـم رصـدها         المرحلة الثانية  إطالقبعد  ) UNDP( اإلنمائيالمتحدة  
                                 .للعراق

  البرامج والدورات التدريبية التي تقام داخل الديوان  -٤
  الدورات التعريفية -أ

مختلف االختـصاصات   من   في الديوان المعينين حديثاً  تعريف   إلىتهدف هذه الدورات          
 مهامهم أداء بآليات وبرامج العمل المستخدمة فيممن اجتازوا االختبار التحريري والشفوي 

 بهدف التعريف بقانون الديوان وقانون الخدمة المدنية        أسبوعينلمدة   ذ واجبات الديوان  لتنفي
وان عدد الدورات التي ستقام       ومبادئ التدقيق والمحاسبة     وقواعد السلوك المهني والوظيفي   

  . عام  كلفي الديوان خالل المتقدمين للتعيين  عددفي هذا المجال تعتمد على
      الدورات التأهيلية -ب

 للترحيـل  تأهيلي دورات إقامة ٢٠١٢اعتمد الديوان ضمن خطته التدريبية لعام         
تطوير قدرات وكفاءات    إلىهذه الدورات   هدف   عدد من العناوين الوظيفية حيث ت      إلى

وهي  واجباته   أداءيحتاجها الرقيب في    بعض المعارف المكملة التي     وموظفي الديوان   
  ـ:كاألتي

    رقيب ماليلوظيفةلية تأهيالورة الد -أوالً 
 أربع تطوير قدرات وكفاءات موظفي الديوان الذين امضوا إلىتهدف   : هدف الدورة  

 فـي   األساسيةعن طريق تزويدهم بالمعلومات       في العمل الميداني   األقلعلى  سنوات  
 أدائـه الرقابة والتدقيق وبعض المعارف المكملة التي يحتاجها الرقيب المـالي فـي             

  .لواجباته
                            ردات الدورةمف 

               والتدقيق ـ الرقابة
  ـ محاسبة التكاليف

                ـ النظام المحاسبي الموحد



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٨                                                                                                       
 

  ـ النظام المحاسبي الحكومي
  وإداريةـ قوانين مالية 

   اللغة العربيةـ
              )المصطلحات المحاسبية والرقابية ( ـ اللغة االنكليزية 

                                                                            ـ اقتصاد 
                                       ـ قواعد السلوك المهني والوظيفي

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

    .تلرقابية والمالحظااكتابة التقارير -
  األداء رقابة -

   أسبوع) ٨(   :مدة الدورة
  الفترة التي تقام بها الدورة

 الموارد البشرية للمـستحقين     إدارةللقوائم التي يتم تزويدنا بها من قسم        "تقام استنادا   
  .لتغير العنوان الوظيفي 

  مكان انعقاد الدورة
الدورة في دوائر الديوان في المحافظات في        إقامة هذه    وباإلمكان،     تقام في الديوان  

 .حال توفر عدد كافي

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

   :أسلوب التدريبيين
  .المحاضرات-
  .المناقشة الجماعية-

 .دراسات حاالت عملية -
 DATA SHOWاستعمال -
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   :اإليضاحيةالوسائل 
 .رة السبو -

 .جهاز العرض المرئي  -
 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -

  
   أقدم رقيب مالي لوظيفةتأهيلية الدورة ال -ثانياً

 تدريب وتأهيل موظفي الديوان من الرقباء الماليين الـذين          إلىتهدف    :هدف الدورة   
لتمكينهم من انجاز األعمـال الرقابيـة        أقدم وظيفة رقيب مالي     إلىيستحقون الترقية   

  .فاءة ودقةبك
     مفردات الدورة

  -:منهاج كل دورة كالتالي
  ـ الرقابة والتدقيق    

         ـ مشاكل محاسبية في تطبيقات النظام المحاسبي الموحد والحكومي
                                               ـ محاسبة التكاليف 

                                                                  الهيئة ونظام المعلوماتإدارة   ـ 
                                                               وإدارية   ـ قوانين مالية 

   األداء   ـ رقابة 
     ـ قانون التعاقدات

     ـ المصطلحات الرقابية والمحاسبية باللغة االنكليزية
 ودور المدقق والمنظمات في الحد مـن الفـساد           بابهوأس اإلداري  ـ مفهوم الفساد    

   .اإلداري
   . كشفي الموازنة االستثمارية وإعدادالمعالجات القيدية   ـ
  .كتابة التقارير الرقابية-  

  أسابيع) ٨   (:مدة الدورة
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  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة  

  مكان انعقاد الدورة
   . في الديوانتقام   
  التقييـم 

خالل  يشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الدورة ومناقشتها                
ال تقــل فـي كــل    وان   % ) ٦٥( ان ال تقل درجة النجاح النهائية عن        والدورة  

    %).٦٠(مادة عن 
   :أسلوب التدريبيين

  .المحاضرات -
  .المناقشة الجماعية -

 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWستعمال ا -

   :اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  -
 .جهاز العرض المرئي  -

 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -
-   
    الرقابة الماليةرئيس هيئةمعاون  لوظيفةتأهيلية الدورة ال -ثالثاً
 تدريب وتأهيل موظفي الديوان مـن الرقبـاء المـاليين           إلىتهدف    :هدف الدورة  

 لغـرض ) معاون رئيس هيئة(ترقية والترحيل إلى وظيفة األقدمين الذين يستحقون ال   
وتأهيلهم لقيادة فريـق    زيادة قدراتهم ومعارفهم وكفاءتهم في إنجاز األعمال الرقابية         

    .العمل الرقابي مستقبال
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  مفردات الدورة   
  المحاسبةـ    

   والتدقيقلرقابة   ـ ا
  دارةاإلفن     ـ
    االقتصاد    ـ

  الحاسوبالتدقيق على  ـ    
   ـ القوانين  

    التدقيق وأدلة المعايير المحاسبية ـ   
   كتابة التقارير الرقابية-     
    )المصطلحات المحاسبية والرقابية( مادة اللغة االنكليزية-     
  األداء رقابة -      

                         أسابيع ) ٥ ( :مدة الدورة
                             لفترة التي تقام بها الدورةا

      تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  مكان انعقاد الدورة

  .الديوانمقر تقام في 
  

  م ــــالتقييـ
  خارجها أويشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الدورة               
وان ال تقــل في كـل مـادة        % ) ٦٥( ان ال تقل درجة النجاح النهائية عن        و

   .  % )٦٠( عن 
   :أسلوب التدريبيين

  .المحاضرات -
  .المناقشة الجماعية -
 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWاستعمال  -
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   :اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  -

 .جهاز العرض المرئي  -
  .توزيع الكراسات والمحاضرات  -
  تأهيلية لوظيفة رئيس هيئة الرقابة الماليةالدورة ال -رابعاً
يب وتأهيل موظفي الديوان من معاوني رئيس الهيئة    تدر إلىتهدف  : دف الدورة   ه  

  . باتجاه قيادة فريق العمل الرقابيوإمكاناتهملغرض زيادة قدراتهم 
   ومنهاج كل دورةمفردات الدورة   

     ـ المحاسبة المتخصصة
     ـ الرقابة والتدقيق

                            اإلدارةفن    ـ 
  القوانين   ـ 

       ـ االقتصاد  
      ـ المعايير المحاسبية والتدقيقية العراقية والدولية

      ـ التدقيق على الحاسوب
   التدقيق المستند للمخاطر ـ    

    األداء تقويم ـ    
    مناقشة التقاريرأساليب ـ    

   كتابة التقارير الرقابية-    
  )المصطلحات المحاسبية والرقابية( مادة اللغة االنكليزية-    

   أسابيع ) ٥  (  :الدورةمدة 
  الفترة التي تقام بها الدورة

    تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  مكان انعقاد الدورة

  الديوان مقر    تقام في 
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  ـم ـــالتقيي  
  خارجهـا أويشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الـدورة            
تقــل في كـل مادة عن     وان ال   % ) ٦٥( ال تقل درجة النجاح النهائية عن        أنو
 )٦٠ ( % .   

  

   :أسلوب التدريبيين
  .المحاضرات -

  .المناقشة الجماعية -
 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWاستعمال  -

   :اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  -

 .جهاز العرض المرئي  -

 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -

  
  أقدم لوظيفة رئيس هيئة التأهيليةالدورة : خامساً
 رؤسـاء الهيئـات    تدريب وتأهيل موظفي الديوان مـن        إلىتهدف  : دورة  دف ال ه

  . باتجاه قيادة فريق العمل الرقابيوإمكاناتهملغرض زيادة قدراتهم 
  

  مفردات الدورة   
  ) الماليةاألزمةالسياسات المالية،  ( االقتصاد_   

  :الرقابة والتدقيق وتشمل   ـ 
  تدقيق العقود      * 
   الدوليةتاإلعالنا      * 
  األموالميزان المدفوعات وغسيل       * 
  التدقيق المستند للمخاطر      * 

  اإلداريتدقيق حاالت الفساد       *  
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  التقارير المالية ومتخذ القرارـ    
  معايير رقابة الجودة   ـ 
  األداءتقويم    ـ 

     الموازنةإعداد  ساليبأ   
     فرق العملإدارة    ـ 

  لتقارير الرقابيةكتابة ا-    
  أسابيع ) ٤  (  :مدة الدورة    

  الفترة التي تقام بها الدورة
    تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  مكان انعقاد الدورة
     تقام في مقر الديوان 

  ـم ـــالتقيي  
 خارجهـا  أويشترط على كل مشارك كتابة بحث في احد موضوعات الـدورة            
وان ال تقــل في كـل مادة عن       % ) ٦٥(هائية عن   أن ال تقل درجة النجاح الن     و
 )٦٠ ( % .   
   :أسلوب التدريبيين 
  .المحاضرات -
  .المناقشة الجماعية -
 .دراسات حاالت عملية  -
 DATA SHOWاستعمال  -

   :اإليضاحيةالوسائل 
 .السبورة  -

 .جهاز العرض المرئي  -

 .توزيع الكراسات والمحاضرات  -
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   :التطويرية الساندةالدورات  –ج 
خـالل المـدة االصـغرية    )٦٨(البالغ عـددهم   أقدمالساندة لوظيفة رئيس هيئة ورئيس هيئة    الدورات التطويرية  –أوالً  

  سنوات)٥(لـ
  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
  التاریخ المخطط  اسم الدورة

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

  نعقاد لال
  عدد

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   النعقاد
  عدد 

  المشاركین

٢٣  ١٥/٥-١٣                  
  عمل الرقابيللتخطیط ال                  ٢٣  ٢٩/٥ -٢٧
٢٢  ١٢/٦-١٠                  
٢٣  ٢٤/٥-٢٠                  
   باستخدام بطاقة األداءتقویم                   ٢٣  ٧/٦-٣

                  ٢٢  ٢١/٦-١٧   المتوازناألداء
    ٢٣  ١٥/٥-١٣              
   النسبیةاألھمیة              ٢٣  ٢٩/٥ -٢٧    
    ٢٢  ١٢/٦-١٠              
    ٢٣  ٢٤/٥-٢٠              
  تحدید المخاطر              ٢٣  ٧/٦-٣    
    ٢٢  ٢١/٦-١٧              
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٢٠١٣  ٢٠١٢  
  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  

التاریخ   اسم الدورة
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

        ٢٣  ١٥/٥-١٣          
        ٢٣  ٢٩/٥ -٢٧          
        ٢٢  ١٢/٦-١٠          
        ٢٣  ٢٤/٥-٢٠          
        ٢٣  ٧/٦-٣          

  جودة العمل  الرقابي

        ٢٢  ٢١/٦-١٧          
        ٢٣  ١٥/٥-١٣          
        ٢٣  ٢٩/٥ -٢٧          
        ٢٢  ١٢/٦-١٠          
        ٢٣  ٢٤/٥-٢٠          
        ٢٣  ٧/٦-٣          

دورات متخصصة في 
  الحاسوب

        ٢٢  ٢١/٦-١٧          
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  سنوات)٥(خالل المدة االصغرية لـ)٨٨(ئيس هيئة البالغ عددهم ر.م الدورات التطويرية الساندة لوظيفة –"ثانيا

  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
  التاریخ المخطط  اسم الدورة

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

٢٢  ٥/٧/٢٠١٢-١                  
٢٢  ٧/٢٠١٢ /١٩-١٥                  
٢٢  ٩/٨/٢٠١٢-٥                  

  میزان المدفوعات

٢٢  ٢٣/٨/٢٠١٢-١٩                  
٢٢  ١٢/٧/٢٠١٢-٨                  
٢٢  ٢٦/٧/٢٠١٢-٢٢                  
٢٢  ١٦/٨/٢٠١٢-١٢                  

التخطیط للعمل 
  الرقابي

٢٢  ٣٠/٨/٢٠١٢-٢٦                  
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٢٠١٢  
  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  

  التاریخ المخطط  اسم الدورة
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   النعقاد

  د عد
  المشاركین

    ٢٢  ٥/٧/٢٠١٣-١              
    ٢٢  ٧/٢٠١٣ /١٩-١٥              
    ٢٢  ٩/٨/٢٠١٣-٥              

  النسبیة األھمیة

    ٢٢  ٢٣/٨/٢٠١٣-١٩              
    ٢٢  ١٢/٧/٢٠١٣-٨              
    ٢٢  ٢٦/٧/٢٠١٣-٢٢              
  تحدید المخاطر               ٢٢  ١٦/٨/٢٠١٣-١٢    

    ٢٢  ٣٠/٨/٢٠١٣-٢٦              
        ٢٢  ٥/٧/٢٠١٤-١          
        ٢٢  ٧/٢٠١٤ /١٩-١٥          
  ل الرقابيجودة العم          ٢٢  ٩/٨/٢٠١٤-٥        

        ٢٢  ٢٣/٨/٢٠١٤-١٩          
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  سنوات)٤(خالل المدة االصغرية لـ)٢٣٢(الساندة لوظيفة الرقيب األقدم البالغ عددهم   الدورات التطويرية–"ثالثا
  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  التاریخ المخطط  اسم الدورة
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

٢٥  ٥/٦/٢٠١٢-٣                  
٢٥  ١٩/٦/٢٠١٢-١٧                  
٢٥  ٣/٧/٢٠١٢-١                  

٢٥  ١٧/٧/٢٠١٢-١٥                  
٢٥  ٣١/٧/٢٠١٢-٢٩                  
٢٦  ١٤/٨/٢٠١٢-١٢                  
٢٧  ٢٨/٨/٢٠١٢-٢٦                  
٢٧  ١١/٩/٢٠١٢-٩                  

   النسبیةاألھمیة

٢٧  ٢٥/٩/٢٠١٢-٢٣                  
٢٥  ١٢/٦/٢٠١٢-١٠                  
٢٥  ٢٦/٦/٢٠١٢-٢٤                  
٢٥  ١٠/٧/٢٠١٢-٨                  

٢٥  ٢٤/٧/٢٠١٢-٢٢                  
٢٥  ٧/٨/٢٠١٢-٥                  

٢٦  ٢٢/٨/٢٠١٢-١٩                  
٢٧  ٤/٩/٢٠١٢-٢                  

٢٧  ١٨/٩/٢٠١٢-١٦                  

  تحدید المخاطر

٢٧  ٢/١٠/٢٠١٢-٣٠                  
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٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  التاریخ المخطط  اسم الدورة
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

لتاریخ ا
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

    ٢٥  ٥/٦-٣              
    ٢٥  ١٩/٦-١٧              
    ٢٥  ٣/٧-١              
    ٢٥  ١٧/٧-١٥              
    ٢٥  ٣١/٧-٢٩              
    ٢٦  ١٤/٨-١٢              
    ٢٧  ٢٨/٨-٢٦              
    ٢٧  ١١/٩-٩              

نظام الرقابة الداخلیة وأسس التدقیق 
  الداخلي

    ٢٧  ٢٥/٩-٢٣              
    ٢٥  ١٢/٦-١٠              
    ٢٥  ٢٦/٦-٢٤              
    ٢٥  ١٠/٧-٨              
    ٢٥  ٢٤/٧-٢٢              
    ٢٥  ٧/٨-٥              
    ٢٦  ٢٢/٨-١٩              
    ٢٧  ٤/٩-٢              
    ٢٧  ١٨/٩-١٦              

  تقویم األداء

    ٢٧  ٢/١٠-٣٠/٩              
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٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
  التاریخ المخطط  اسم الدورة

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   النعقاد
  عدد 

  المشاركین

        ٢٥  ٥/٦-٣          
        ٢٥  ١٩/٦-١٧          
        ٢٥  ٣/٧-١          
        ٢٥  ١٧/٧-١٥          
        ٢٥  ٣١/٧-٢٩          
        ٢٦  ١٤/٨-١٢          
        ٢٧  ٢٨/٨-٢٦          
        ٢٧  ١١/٩-٩          

  الحسابات القومیة

        ٢٧  ٢٥/٩-٢٣          
        ٢٥  ١٢/٦-١٠          
        ٢٥  ٢٦/٦-٢٤          
        ٢٥  ١٠/٧-٨          
        ٢٥  ٢٤/٧-٢٢          
        ٢٥  ٧/٨-٥          
        ٢٦  ٢٢/٨-١٩          
        ٢٧  ٤/٩-٢          
        ٢٧  ١٨/٩-١٦          

  سابات التكالیفح

        ٢٧  ٢/١٠-٣٠/٩          
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٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
التاریخ   اسم الدورة

  المخطط
  النعقاد ل

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

            ٢٥  ٥/٦-٣      
            ٢٥  ١٩/٦-١٧      
            ٢٥  ٣/٧-١      
            ٢٥  ١٧/٧-١٥      
            ٢٥  ٣١/٧-٢٩      
            ٢٦  ١٤/٨-١٢      
            ٢٧  ٢٨/٨-٢٦      
            ٢٧  ١١/٩-٩      

دورات متخصصة في مجال 
  الحاسبات

            ٢٧  ٢٥/٩-٢٣      
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  سنوات)٤(خالل المدة االصغرية لـ) ٣٧٥(الساندة لوظيفة الرقيب المالي البالغ عددهم  الدورات التطويرية ":رابعا
  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
التاریخ   الدورةاسم 

  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

٥٠  ١٥/٥-١٣                  
٥٠  ٣١/٥-٢٧                  
٥٠  ٧/٦-٣                  

٥٠  ٢١/٦-١٧                  
٥٠  ٥/٧-١                  

٥٠  ٩/٧-١٥                  
٥٠  ٢/٨-٢٩                  

االعتمادات 
  المستندیة

٢٥  ٦/٨-١٢                  
٥٠  ٣/٥-٢٩/٤                  
٥٠  ٢٤/٥-٢٠                  
٥٠  ١٤/٦-١٠                  
٥٠  ٢٨/٦-٢٤                  
٥٠  ١٢/٧-٨                  

٥٠  ٢٦/٧-٢٢                  
٥٠  ٩/٨-٥                  

  تعلیمات تنفیذ العقود

٢٥  ٢٣/٨-١٩                  

  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٢٤                                                                                                         
 

  
٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

التاریخ   اسم الدورة
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

 التاریخ
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

    ٥٠  ١٥/٥-١٣              
    ٥٠  ٣١/٥-٢٧              
    ٥٠  ٧/٦-٣              
    ٥٠  ٢١/٦-١٧              
    ٥٠  ٥/٧-١              
    ٥٠  ٩/٧-١٥              
    ٥٠  ٢/٨-٢٩              

دور الرقابة المالیة على 
  الموازنة
مرحلة اإلعداد ( العامة 
  )والتنفیذ

    ٢٥  ٦/٨-١٢              
    ٥٠  ٣/٥-٢٩/٤              
    ٥٠  ٢٤/٥-٢٠              
    ٥٠  ١٤/٦-١٠              
    ٥٠  ٢٨/٦-٢٤              
    ٥٠  ١٢/٧-٨              
    ٥٠  ٢٦/٧-٢٢              
    ٥٠  ٩/٨-٥              

  الموازنة االستثماریة

    ٢٥  ٢٣/٨-١٩              

  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٢٥                                                                                                         
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
التاریخ   اسم الدورة

  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

        ٥٠  ١٥/٥-١٣          
        ٥٠  ٣١/٥-٢٧          
        ٥٠  ٧/٦-٣          
        ٥٠  ٢١/٦-١٧          
        ٥٠  ٥/٧-١          
        ٥٠  ٩/٧-١٥          
        ٥٠  ٢/٨-٢٩          

 نظام الرقابة أساسیات
  الداخلیة

        ٢٥  ٦/٨-١٢          
        ٥٠  ٣/٥-٢٩/٤          
        ٥٠  ٢٤/٥-٢٠          
        ٥٠  ١٤/٦-١٠          
        ٥٠  ٢٨/٦-٢٤          
        ٥٠  ١٢/٧-٨          
        ٥٠  ٢٦/٧-٢٢          
        ٥٠  ٩/٨-٥          

دورات متخصصة في 
  الحاسبات

        ٢٥  ٢٣/٨-١٩          

  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٢٦                                                                                                         
 

  سنوات)٤(خالل المدة االصغرية لـ) ٧١٧(الدورات التطويرية الساندة لوظيفة معاون رقيب مالي والبالغ عددهم":خامسا
  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
  التاریخ المخطط  اسم الدورة

   لالنعقاد
   عدد

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   النعقاد
  عدد 

  المشاركین

٥٠  ١٢/٤-٨                  
٥٠  ٢٦/٤-٢٢                  
٥٠  ١٠/٥-٦                  

٥٠  ٢٤/٥-٢٠                  
٥٠  ٧/٦-٣                  

٥٠  ٢١/٦-١٧                  
٥٠  ٥/٧-١                  

٥٠  ١٩/٧-١٥                  
٥٠  ٢/٨-٢٩/٧                  
٥٠  ١٦/٨-١٢                  
٥٠  ٣٠/٨-٢٦                  
٥٠  ١٣/٩-٩                  

٥٠  ٢٧/٩-٢٣                  

  النظام المحاسبي الموحد

٥٠  ١١/١٠-٧                  
  

  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٢٧                                                                                                         
 

  
٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

التاریخ   اسم الدورة
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

٥٠  ٥/٤-١                  
٥٠  ١٩/٤-١٥                  
٥٠  ٣/٥-٢٩                  
٥٠  ١٧/٥-١٣                  
٥٠  ٣١/٥-٢٧                  
٥٠  ١٤/٦-١٠                  
٥٠  ٢٨/٦-٢٤                  
٥٠  ١٢/٧-٨                  

٥٠  ٢٦/٧-٢٢                  
٥٠  ٩/٨-٥                  

٥٠  ٢٣/٨-١٩                  
٥٠  ٦/٩-١                  

٥٠  ٢٠/٩-١٦                  

النظام المحاسبي 
  الحكومي

٥٠  ٤/١٠-٣٠                  

  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٢٨                                                                                                         
 

  
٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

التاریخ   اسم الدورة
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

    ٥٠  ١٢/٤-٨              
    ٥٠  ٢٦/٤-٢٢              
    ٥٠  ١٠/٥-٦              
    ٥٠  ٢٤/٥-٢٠              
    ٥٠  ٧/٦-٣              
    ٥٠  ٢١/٦-١٧              
    ٥٠  ٥/٧-١              
    ٥٠  ١٩/٧-١٥              
    ٥٠  ٢/٨-٢٩/٧              
    ٥٠  ١٦/٨-١٢              
    ٥٠  ٣٠/٨-٢٦              
    ٥٠  ١٣/٩-٩              
    ٥٠  ٢٧/٩-٢٣              

 التدقیق  أساسیات
  لخارجيا

    ٥٠  ١١/١٠-٧              

  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٢٩                                                                                                         
 

  
٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  التاریخ المخطط  اسم الدورة
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

  التاریخ المخطط
  نعقاد ال

  عدد 
  المشاركین

    ٥٠  ٥/٤-١              
    ٥٠  ١٩/٤-١٥              
    ٥٠  ٣/٥-٢٩              
    ٥٠  ١٧/٥-١٣              
    ٥٠  ٣١/٥-٢٧              
    ٥٠  ١٤/٦-١٠              
    ٥٠  ٢٨/٦-٢٤              
    ٥٠  ١٢/٧-٨              
    ٥٠  ٢٦/٧-٢٢              
    ٥٠  ٩/٨-٥              
    ٥٠  ٢٣/٨-١٩              
    ٥٠  ٦/٩-١              
    ٥٠  ٢٠/٩-١٦              

  تدقیق الرواتب

    ٥٠  ٤/١٠-٣٠              

  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٣٠                                                                                                         
 

  
  

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
التاریخ   اسم الدورة

  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

  عدد 
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   لالنعقاد

   عدد
  المشاركین

التاریخ 
  المخطط
   النعقاد

  عدد 
  المشاركین

        ٥٠  ١٢/٤-٨          
        ٥٠  ٢٦/٤-٢٢          
        ٥٠  ١٠/٥-٦          
        ٥٠  ٢٤/٥-٢٠          
        ٥٠  ٧/٦-٣          
        ٥٠  ٢١/٦-١٧          
        ٥٠  ٥/٧-١          
        ٥٠  ١٩/٧-١٥          
        ٥٠  ٢/٨-٢٩/٧          
        ٥٠  ١٦/٨-١٢          
        ٥٠  ٣٠/٨-٢٦          
        ٥٠  ١٣/٩-٩          
        ٥٠  ٢٧/٩-٢٣          

تدقیق الموجودات 
  الثابتة

        ٥٠  ١١/١٠-٧          

  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٣١                                                                                                         
 

٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  
  التاریخ المخطط  اسم الدورة

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   لالنعقاد
  عدد 

  المشاركین
  التاریخ المخطط

   النعقاد
  عدد 

  المشاركین

        ٥٠  ٥/٤-١          
        ٥٠  ١٩/٤-١٥          
        ٥٠  ٣/٥-٢٩          
        ٥٠  ١٧/٥-١٣          
        ٥٠  ٣١/٥-٢٧          
        ٥٠  ١٤/٦-١٠          
        ٥٠  ٢٨/٦-٢٤          
        ٥٠  ١٢/٧-٨          
        ٥٠  ٢٦/٧-٢٢          
        ٥٠  ٩/٨-٥          
        ٥٠  ٢٣/٨-١٩          
        ٥٠  ٦/٩-١          
        ٥٠  ٢٠/٩-١٦          

  الحسابات المخزنیة

        ٥٠  ٤/١٠-٣٠          



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٣٢                                                                                                       
 

  :الدورات التطويرية  -د
   يةة والتدقيقي الرقاب الدوراتمحور – أوالً

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

  ثالثة أیام  رقیب مالي  إدارة الموجودات الثابتة والسیطرة علیھا

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

  أقدمرئیس ھیئة   أسالیب مناقشة التقاریر
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  ثالثة أیام

  خمسة أیام  رقیب مالي.م  سالیب ومبادئ التدقیقأ

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   أسلوب رسم برامج التدقیق

  خمسة أیام رقیب مالي  التدقیق المستند للمخاطر

  ثالثة أیام  رقیب مالي  التمیز العلمي في كتابة التقاریر
  

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   الدراسة المیدانیة وجمع المعلومات

  خمسة أیام  رقیب مالي.م  قود والمناقصاتالع

  أقدمرئیس ھیئة   المراجعة التحلیلیة
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  خمسة أیام

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   المشاكل المحاسبیة

  خمسة أیام  رقیب مالي.م  أنظمة الرقابة الداخلیة

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

  ثالثة أیام

  أقدمرقیب مالي   تحلیل المخاطر
  رقیب مالي

  ثالثة أیام

  أقدمرئیس ھیئة   تخطیط العمل الرقابي
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  ثالثة أیام



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٣٣                                                                                                       
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  أقدمرقیب مالي   تدقیق االعتمادات المستندیة
  رقیب مالي

  رقیب مالي.م

  ثالثة أیام

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

  أقدمرقیب مالي   تدقیق عقود
  رقیب مالي

  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

لھادف   ة لل   ربح والمن   شآت غی   ر الھادف   ة   تق   ویم األداء للمن   شآت ا
  للربح

  أقدمرقیب مالي 
 رقیب مالي

  أربعة أیام

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   توثیق وجمع أدلة اإلثبات

  أقدمرقیب مالي   جودة العمل الرقابي
  رقیب مالي

  رقیب مالي.  م

  ثالثة أیام

  أقدم رقیب 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

  ئةرئیس ھی. م
  أقدمرقیب مالي 

  ثالثة أیام

  خمسة أیام رقیب مالي  معاییر التدقیق المحلیة والدولیة



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 
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   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

  امخمسة أی 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

  عشرة أیام رقیب مالي.م  دولیة+ معاییر محاسبیة محلیة 

  ثالثة أیام  رقیب مالي.م  النظام المحاسبي الحكومي والموحد

  ثالثة أیام  رقیب مالي.م  إدارة الموجودات الثابتة والسیطرة علیھا

  یومین  رقیب مالي.م  السیطرة المخزنیة

  
  :مالحظات 

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

   . %٦٠الصغرى 
  
  
  
  
  
  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 
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   محور الدورات اإلدارة –"ثالثا
  

  المدة  الفئة المستھدفة  موضوع الدورة التدریبیة

  أقدمئیس ھیئة ر  إدارة فرق العمل
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  خمسة أیام

  أقدمرئیس ھیئة   اإلدارة في ظل األزمات
  رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  خمسة أیام

تحدی   د مناف   ذ  / تحدی   د الح   االت المشخ   صة للف   ساد اإلداري  
  الخطر في النظم

  ثالثة أیام رقیب مالي

  ثالثة أیام رقیب مالي  تعریف وثیقة العھد الدولي

  رقیب مالي  لیب الحفظ واألرشفةأسا
 رقیب مالي.م

  ثالثة أیام
  
  

  خمسة أیام أقدمرقیب مالي   إعداد برامج التدقیق الفساد اإلداري
  
  
  

  أقدمرئیس ھیئة   ٢٠١٤-٢٠١٠اإلستراتیجیة الوطنیة لمكافحة الفساد من 
   رئیس ھیئة

 رئیس ھیئة. م

  ثالثة أیام

  یومین  أقدمرقیب مالي   ات المعتمدةآلیة إعداد الخطط في الدیوان واالستمار

  ثالثة أیام رقیب مالي.م  تعریف الفساد اإلداري وأنواعُھ
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 
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   الدورات القانونيةمحور –"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  عقوداالجتاهات احلديثة يف التفاوض التعاقدي وإدارة وصياغة ال
   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(  الرقباء والقانونيني  ملستندية ،خطابات الضمان ،العقود التجارية ،البيوع الدوليةاالعتمادات ا

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

   أيام)٣(  الرقباء والقانونيني  الية للمحافظات غري املرتبطة بإقليمالصالحيات اإلدارية وامل
   أيام)٣(  الرقباء والقانونيني  املخالفات املالية والتحقيق فيها

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

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

   أيام)٣(  الرقباء والقانونيني  انون الفصل السياسي وتعديالته وتطبيقاتهق
   أيام)٣(  الرقباء والقانونيني  قانون املوازنة العامة للدولة وتعليماته

   أيام)٣(  الرقباء والقانونيني  قوانني انضباط موظفي الدولة واخلدمة املدنية
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  اإلدارية الدورات محور –"خامسا
  

  المدة  الفئة املستهدفة  التدريبيةموضوع الدورة 

املتابعة واحلفظ  /فن إدارة املكتب  
  واألرشيف

   أيام)٥(  معاون مالحظ, مالحظ , رئيس مالحظني  

   أيام)٥(  معاون مالحظ, مالحظ , رئيس مالحظني    إدارة املكتب الكترونياً

  
 فأن مشاركتهم   )مدير أقدم , مدير  , معاون مدير   (أما بخصوص العناوين اإلدارية           

تكون من خالل الدورات التي تقام في المراكز التدريبية داخل العراق عن طريق وزارة              
 المركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لإلحصاء        /التخطيط

  . أو من خالل مشاركاتهم في الدورات اإلدارية المقامة خارج العراق،
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  -:الدورات المتخصصة والتطويرية في مجال الحاسبات  حورم –"سادسا
  

  المدة  الفئة المستھدفة  موضوع الدورة التدریبیة

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

  مخسة أيام كافة العناوين

  اممخسة أي كافة العناوين  دورات االنترنيت والربيد االلكتروين  
  رئيس هيئة  دورة استخدام احلاسوب يف أعمال الرقابة والتدقيق

  رئيس هيئة. م
  أقدمرقيب مايل 
  رقيب مايل

  أسابيعمثانية 

  مربمج  تكنولوجيا احلاسبات املنضدية وصيانتها
  مربمج. م

  يوم)١٥(

املوظفون العاملون يف جمال تطبيق برجميات        نظم قواعد البيانات أوراكل
  احلاسوب

  يوم)٢٠(

ــة باســتخدام نظــام  دورة متقدمــة يف اجلــداول االلكتروني
EXCEL  

  يوم) ٨(  كافة العناوين

  يوم) ٥(   كافة العناوين  Wordدورة متقدمة يف معاجلة النصوص باستخدام 
املوظفون العاملون يف جمال برجمة قواعـد         MS- Access 2003برجمة قواعد البيانات باستخدام 

  .البيانات
  يوم) ١٧(

املوظفون العاملون يف جمال برجمة قواعـد         MS- Access 2003 قواعد البيانات باستخدام برجمة
  البيانات

  يوم) ١٧(

اتصاالت، إلكترونيك، علوم   (اختصاصات    دورة أساسيات الشبكات
  حاسبات

  يوم) ١٥(

  يوم) ١٠(  املوظفون العاملون يف جمال صيانة األجهزة  صيانة الطابعات وأجهزة االستنساخ
املوظفون العاملون يف العاملني يف صـيانة         نة احلاسبات احملمولةصيا

  األجهزة
  أيام) ٥(

    املوظف العامل على النظام واإلداري   دورة يف األرشفة
  املشرف على النظام

  أيام) ٣(

املوظف العامل على النظام واإلداري   دورة يف األرشفة
دوائر التدقيق يف (املشرف على النظام 

  )احملافظات

  أيام) ٣(



  
  ٢٠١٢خطة التدریب 

 

٣٩                                                                                                       
 

  

  دورات في اللغة االنكليزيةمحور  –"سابعا
 الجـامعيين  األساتذة التدريب في هذا الديوان باالتفاق مع مجموعة من       إدارةستقوم       

 يتم تصنيف المشاركين في الدورات  أن دورات متخصصة في اللغة االنكليزية بعد        إلقامة
   :األساتذةقبل  م من من خالل االختبار الذي سيجري له ثالث مستوياتإلى
   مبتدأ–    أ 
   متوسط-    ب
   متقدم–    ج 
 وال تقـل درجـة النجـاح عـن          باختبار ال تقل مدة الدورة عن شهرين وتنتهي         أنعلى  

  .موظف ) ٢٠(وأن ال يزيد عدد المشاركين عن %) ٦٠(
   .واإلنشاءي المحادثة واالستيعاب تتضمن الدورات موضوعات ف

  
  ب في مواقع العملبرامج التدري -٤    
  برنامج تدريب العاملين الجدد في مقرات الهيئات -أ      

 العمل باستمارة التدريب العملي للموظفين المعينـين حـديثاً       إعادة ٢٠٠٦/  تم ومنذ عام       
ـ      وأقسامحيث تم تعميم هذه االستمارة على كافة دوائر          تم ي الديوان للعمل بموجبها حيث س

ظفين المعينين حديثاً من خالل االلتزام بفقرات البرامج التدريبيـة           تقييم المو  أساسهاعلى  
سنوات يتم بموجبها تـدريب الموظـف       ) ٣ (إلىالمدرجة في هذه االستمارة والتي تمتد       

 نـسخة   إرسالوتلزم التعليمات    المدير العام    وبإشرافالمعين حديثاً من قبل رئيس الهيئة       
  . قسم التدريب لغرض توثيقهاإلىمنها 

  

  برنامج تدريب طلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية -ب     
 التدريب الميداني في رفع مستوى الخبرة والكفاءة للرقبـاء العـاملين فـي              ألهميةنظرا  

 مهامهم أداءالديوان وكذلك لطالب المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية وتمكينهم من 
مطلوبة من تدريب طلبة المعهد العالي للدراسـات المحاسـبية            ال األهدافبكفاءة ولتحقيق   

الية وتأهيلهم لنيل شهادة المحاسبة القانونية ولكي تكون عملية         والمالية في ديوان الرقابة الم    
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 اعتمد برنامج تدريبي وبالتنسيق مع إدارة       دمراحلها فق التدريب منظمة ومنسقة في مختلف      
  : التاليةاألمورج المعهد المذكور وقد راعى البرنام

 يكون في شركات صغيرة الحجم والمـرحلتين الثانيـة          األولىتدريب طلبة المرحلة     -
 . ففي شركات كبيرة الحجمة المرحلة الرابعأما شركات متوسطة الحجم يوالثالثة ف

 فترة التدريب في الديوان وبحضور السيد       إثناءتحقيق لقاءات شهرية مع طلبة المعهد        -
 التـي   األمـور حترم تتم من خاللها مناقشة الطلبة المتدربين كافـة          رئيس الديوان الم  

 عقـد  إلـى  باإلضـافة  النقاط فيها أهم فترة التدريب العملي ولتشخيص  إثناءتواجههم  
 .جلس المديرين في الدوائر الرقابية التي يتدربون فيها محلقات نقاشية بين الطلبة و

  
 
اقع التدريب الميـداني فـي الهيئـات         تشكيل فرق تفتيشية لمو    ٢٠٠٧/بدأ ومنذ عام     -

قوف على مدى تطبيق البرنامج التدريبي المعتمد لكـل مرحلـة وتحديـد             والرقابية لل 
 التدريب المعتمدة من قبل المشرفين على التدريب        أساليبمواطن الضعف والخلل في     

 .العملي
 
   .إجراء اختبار تطبيقي لطلبة المعهد في نهاية الفترة التدريبية -
 .ن يكون المشرف على الطالب المتدرب من حملة الشهادات العلياضرورة أ -
يتولى قسم التدريب إعداد نظام متابعة التدريب لطلبة المعهد لكافة المراحل وتحقيـق              -

  .إدامة المعلومات بالنسبة للتقييم
  

   العراقيةبرنامج التدريب الصيفي للطلبة الدارسين في المعاهد والكليات -ـج   
دف زيادة خبرات الطلبة في الكليات والمعاهد العراقية في الجانب العملي والتطبيقي            به         

 أو المتاحة واالختصاصات المطلوبة لكل دائـرة  اإلمكاناتيتولى الديوان تدريبهم وضمن     
   .قسم في الديوان
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   اللقاءات والحلقات الدراسية وورش العمل -٥
صة لموظفي الديوان الموفدين خارج القطـر        عقد لقاءات خا   ٢٠١٢/   ستتضمن خطة عام    

لتقديم خالصة موجزة عن الفرص التدريبية التي شاركوا فيها لتعميم الفائدة منهـا وتبـادل    
اآلراء حول إمكانية االستفادة منها في تطوير العمل في هذا الديوان ، ويحضر اللقاء الذي               

 ما يعادلها   أو بدرجة رئيس هيئة     ينظم لهذا الغرض عادة الكادر المتقدم في الديوان من هم         
 تقتضي الضرورة مشاركتها ، كما ستتضمن إقامة نـدوات          أخرىفما فوق وأية مستويات     

وحلقات دراسية وورش عمل بمواضيع مختلفة وحسب ما يقدره الـسيد رئـيس الـديوان               
دة والهدف من ذلك هو زيادة خبرات المنتسبين من خالل المناقشات التي تدور فيها واالستفا      

   . التي تطرح خاللهاواألفكارمن اآلراء 
  

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

منتسبين في كافـة االختـصاصات      ال وإمكانيات قدرات  يحرص الديوان على تطوير          
 ٢٠١٢/ى المراكز والمعاهد خالل عـام      المتاحة لد  اإلمكاناتوذلك من خالل االستفادة من      

 الديوان من برامج ودورات على لجنة االيفادات وذلك تنفيذاً          إلى يتم عرض ما يرد      إنبعد  
لتوجيهات السيد رئيس الديوان المحترم الختيار البـرامج والـدورات وفقـاً لالحتياجـات        

يق االستفادة الكاملة من    التدريبية لدوائر الديوان مع تحديد عدد المشاركين ومستوياتهم لتحق        
  .٢٠١٢/ تقدم خطط برامجها لعام أنهذه البرامج ومن هذه المراكز التي من المؤمل 

  مركز التدريب المالي والمحاسبي -
 اإلداريالمركز الوطني لالستشارات والتطوير  -

 مركز التعليم المستمر -
 الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية -

 جامعة النهرين  -
 هيئة التعليم التقني/ليم العالي والبحث العلميوزارة التع -

  واالقتصاداإلدارةكلية  -

 المعهد القضائي/وزارة العدل  -

 )األخرىالمتخصصة   المراكزإلى باإلضافة( -
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  المشاركة في الدورات والبرامج التدريبية المقامة في الجهات التدريبية خارج العراق -٧     
 األجهـزة  مع المنظمات العربية والدولية وبعض       بهدف توحيد وتطوير عالقات الديوان      

 وإتاحة الفرص لمنتسبينا للتدريب والتطوير وتبادل الخبرات مـع          واألجنبيةالرقابية العربية   
 إليهانظرائهم ، فإن الخطة ستتضمن المشاركة في جميع الفرص التي توفرها الجهات المشار 

 قيام القـسم    إلى باإلضافةعلى مدار السنة     الديوان بموجب مفاتحات تتم      إلى والتي ترد    أعاله
 تتـوفر خـالل     أن الممكن   األخرىعلى العمل على توفير مستلزمات المشاركة في الفرص         

  .السنة 
 والمنظمات الدولية والجهات األجهزة كافة الفرص المتاحة من خالل هذه إن إلىونشير هنا 

لمناسب منها وبما يحقق االستفادة      على لجنة االيفادات لغرض اختيار ا      أوالالتدريبية تعرض   
 كـشف يتـضمن   أدناه وفي . كفاءة موظفي الديوان  الكاملة من هذه الفرص في تطوير ورفع      

التي ستقام مـن قبـل مكاتـب    ٢٠١٢الخطة المقترحة للدورات التدريبية خارج العراق لعام  
  .التدريب التي نتعامل معها أو التي تقترح لجنة اإليفادات المشاركة بها

  :الدورات المحاسبية -أ
  .التكلفة لترشيد أساسيات محاسبة التكاليف للمدراء والمشرفين -
 ).تصميمها وقراءتها (KRISمؤشرات المخاطر الرئيسية  -
 ).تطبيقات عملية(التحليل المالي بأستخدام الحاسوب  -

 .التحليل المالي المتقدم -
 . للتدقيق األولي التقرير وإعدادالتخطيط المستند للمخاطر  -

 التدقيق والرقابة على سالمة المشاريع وتقييمها -

 المحاسبة النفطية -
 ).أهميتها وتطبيقاتها ورأي لجنة بازل(الحاكمية المؤسسية  -

 .إدارة الخسائر التشغيلية -
 .األساليب المعاصرة في تقييم أداء الموظفين -

 .أساسيات أمن المعلومات لغير العاملين في مجال تقنية المعلومات -

  للعمل الرقابي التخطيط - 
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  -:الدورات اإلدارية -ب
  .أفضل الممارسات في القيادة الموقفية -
 ).التحسين المستمر(منهجية اإلدارة بأستخدام نظام كابزن  -

 .آلية بناء وتطبيق السياسات واإلجراءات في إدارة الموارد البشرية -
 ).مدراء التنسيق(تنمية مهارات منسقي المكاتب واإلدارات  -

 .ل المخاطر واألزماتالقيادة في ظ -
 .التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية -

 .منهجية تطوير القيادات من داخل المؤسسة -

 .األدوار القيادية واإلدارية للمدراء المتميزين -
 .التطبيقات الحديثة في أعمال التدقيق اإلداري -

اسالت الحكوميـة    المتميز بالمر  واإلبداع اإلداريةالمدخل المتكامل لتطوير المهارات      -
 . الوقتوإدارةوالتعامل مع الضغوط 

  المكاتبوإدارةالتطبيقات العملية للسكرتارية التنفيذية  -

  
  :الدورات اإلحصائية -ج
  . إستخدام العينات اإلحصائية وغير اإلحصائية في تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي-
  .SPSS التحليالت اإلحصائية بأستخدام -
   :الماليةدورة القوائم  -د  
 ,IFRS    إعداد وعرض القوائم المالية وفق معايير المحاسبة والتقارير المالية والدولية-

IAS.    
 
  :دورات المصارف -د 

  .إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية -
 .في مكافحة غسل األموال في المصارف والمؤسسات المالية أفضل الممارسات -

 .االئتمانيالتحليل  -
 .رفي كشف التزوير والتزييف المصبرمخت -
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  )المنظمات الدولية( الخطة المقترحة للقاءات العلمية والتدريبية – هـ
  ٢٢٠١/ خارج العراق لعام                         

  

  ٢٠١١المقترحة خالل   ٢٠١٠المنفذة خالل   أسم المنظمة  ت
 العربيــة المنظمــة  ١

ــزة ــا لألجه  العلي
ــة   ــة المالي للرقاب

  والمحاسبة

المشاركة في اجتماع المجلس التنفيـذي       -١
 .الخامس واألربعين

المشاركة في االجتماع الثالـث لفريـق        -٢
 عمل البيئة التابع للمنظمة العربية

اللقاء التدريبي حول رقابة األداء علـى        -٣
 المشاريع االستثمارية

اللقاء التدريبي حول موضوع اسـتخدام       -٤
 العينات اإلحصائية في الرقابة

بي حول تقنية الرقابة علـى      اللقاء التدري  -٥
 COBITالمعلومات 

اللقاء التـدريبي حـول موضـوع دور         -٦
المعايير المهنية والرقابية لالنتوساي في     
تحقيق التجـانس والتوافـق فـي األداء        
المهني بين األجهـزة األعـضاء فـي        

 المنظمة العربية

المشاركة في اجتماع المجلس التنفيـذي       -٧
  ة للمنظمة العربيواألربعينالسادس 

اللقاء التدريبي حول موضوع     -١
دور المعايير المهنية والرقابية    
لالنتوساي في تحقيق التجانس    

 المهني بين   األداءوالتوافق في   
 في المنظمة   األعضاء األجهزة
  .العربية

 علـى الخـدمات     األداءتقييم   -٢
 .الصحية الوقائية

اللقاء التدريبي حول موضوع     -٣
 العليا للرقابة في    األجهزةدور  

طوير مؤشـرات أداء    مجال ت 
 .األجهزة الحكومية

اللقاء التدريبي حول موضوع     -٤
ــات  ــة للبيان ــة اآللي المراجع

 .المالية

اللقاء التدريبي حول موضوع     -٥
أساليب وتقنيـات المراجعـة     

 .البيئية

  
ــة   ٢ المنظمــة الدولي

ــزة ــا لألجه  العلي
ــة   ــة المالي للرقاب
ــبة  والمحاســـ

  )االنتوساي(

 مـم األ بـين هيئـة      ٢١ حضور الندوة    -١
  المتحدة ومنظمة االنتوساي

 حضور االجتماع الخـامس لمجموعـة       -٢
  .عمل مكافحة الفساد وغسل األموال

  
  

حضور اجتماعات اللجان واللجان    
الفرعية التي يساهم العـراق فـي       
عضويتها كلجنة بنـاء القـدرات      
ولجنة مكافحـة الفـساد وغـسل       

 ولجنـة التـدقيق البيئـي       األموال
  ولجنة تقنية المعلومات
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المنظمة اآلسـيوية     ٣
ــا  ــزة العلي لألجه
ــة   ــة المالي للرقاب
ــبة  والمحاســـ

  )االسوساي(

 المشاركة في المؤتمر المشترك الثالـث       -١
  االرابوساي/بين االوروساي 

 المشاركة في دورة تدريبية في الـصين      -٢
 االقتصاد والمال في    إدارةحول موضوع   

  الدول النامية
 المشاركة في الثالـث لمـشروع بحـث       -٣

  االسوساي التاسع
 وإدارة اإلصـالح  المشاركة فـي دورة      -٤

المال العام بالتعاون مع وكالـة التعـاون        
  الدولي الكورية في كوريا

 المشاركة في دورة إستراتيجية التنميـة       -٥
االقتصادية بالتعاون مع وكالـة التعـاون       

  الكورية في كوريا
 المشاركة في دورة تطبيق نظام ضوابط       -٦

املة لمراقبة وضمان الشفافية    الرقابة المتك 
  .والكفاءة في كشف ومنع االحتيال

 المشاركة في االجتماع الرابع لمـشروع       -٧
  بحث االسوساي التاسع

 المشاركة في الحلقـة الدراسـية حـول         -٨
موضوع كيفية دمج األخالقيات والنزاهة     

  في ممارسات التدقيق 
 المشاركة في اجتماعات مجلـس إدارة       -٩

  االسوساي

اركة في اجتماع الجمعية     المش -١
العمومية الثاني عشر لمنظمـة     

  االسوساي
ــات  -٢ ــي اجتماع ــشاركة ف الم

 . االسوسايإدارةمجلس 

ــدورات   -٣ ــي ال ــشاركة ف الم
والبرامج التدريبية التي تقيمها    
برامج التعاون الدولية الكورية    
واليابانية وبرنـامج التعـاون     

  الفني والتقني الهندي 

  
 فـي   ٢٠١١عـام   ان مشاركات سنوية مع بعض الجهات الدولية كمـشاركته          إضافة لذلك فان للديو      

لفريق عمل الخبراء الحكوميين المعني بالمعايير المحاسبية الدولية وإعـداد التقـارير            ) ٢٨(االجتماع  
 ومشاركته في دورة سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي بالتعاون مـع            في سويسرا  UNCTADالمالية  

  .ي الواليات المتحدة األمريكيةصندوق النقد الدولي ف
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  الدورات المقامة لغير منتسبي الديوان -٨    
ر الدولـة   لعمل الديوان هو تقديم المشورة والعون الفني لدوائ   األساسية األهداف من   إن      

التطويريـة  إقامة الدورات    ٢٠١٢ في خطته لعام     عتمدها الديوان ومن ضمن الوسائل التي ا    
بناءاً على الطلبات التي    ذلك   و لمنتسبي دوائر الدولة     اتكفاءال و اتقابليالوير   لتط أدناهالمبينة  

 إلقامـة   هذه الجهـات   ة مفاتح إلى االقتراح بان يصار     أو،   ائرترد من قبل الوزارات والدو    
كـوادر  قبل عـدد مـن       من   سيكونإلقاء المحاضرات في هذه الدورات      ،علما إن   الدورات  

  .ل االختصاصالديوان ذوي الكفاءة في مجا
   الترشيحإجراءات

 كتـب   إرسـال حيث يـتم    , يكون الترشيح للدورات عن طريق دوائر المرشحين         -١
 من تاريخ انعقاد الدورة    أسبوعين قسم التدريب في الديوان قبل       إلىالترشيح للدورة   

. 

 قسم التدريب في الديوان     إعالمفي حالة اعتذار المرشح عن االتحاق بالدورة يجب          -٢
 .من انعقاد الدورة  أسبوعقبل 

 التحـاق   محالـة عـد   دينار عن كل ساعة تدريبية في       ) ٣٠٠٠(يتم استيفاء مبلغ     -٣
 .المرشح بالدورة 

  تعليمات المشاركة وتنفيذ الدورات
 في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويشترط االلتزام بالحضور       الدورات يكون الدوام في     – ١

  بالوقت والمكان المحددين
  .رك تفرغاً تاماً خالل التحاقه بالدورة  يتفرغ المشا– ٢
 أوامـر االلتحـاق     بإصـدار  يقوم قسم التدريب في دائرة الشؤون الفنية والدراسات          – ٣

  واالنفكاك ويتم تسليمها للمشاركين يوم افتتاح الدورة
 دائرة المـشارك    بإعالم يعتبر انقطاع المشارك عن الدورة تغيباً ويقوم قسم التدريب           – ٤

  بذلك
  : الحالتين التاليتينإحدىيعتبر المشارك فاشالً في الدورة التدريبية في  – ٥

 من مجموع ساعات الدورة%) ٢٠( تجاوزت نسبة غياباته إذا •

 عدم استكمال متطلبات الدورة •
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  ) والتنفيذاإلعدادمرحلة (دور الرقابة المالية في الرقابة على الموازنة العامة  - أ
 أداءى نجاحه فـي  رقابي المالي في العراق ومعرفة مدل عرض النظام ا إلىتهدف الدورة   

مهمته في مكافحة الفساد المالي من خالل معرفة مكامن الضعف والقـوة فـي الجهـاز                
الرقابي العراقي ومعرفة المشكالت والعقبات القانونية والبحث عن آليات فعالة وعمليـة            

  .من الناحية القانونية لمكافحة هذا الداء في العراق 
  مفردات الدورة        

 . وأهميتها نشأة الموازنة العامة  -

  .تعريف الموازنة العامة وخصائصها -

  .الطبيعة القانونية للموازنة العامة ومبادئها -

  . المختصة بالرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في العراقاألجهزة -
  .رقابة مجلس النواب العراقي -

   مدة الدورة       
  أيام) ٥      (
  الفترة التي تقام بها الدورة       

         تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  المشاركون       

   ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات مجلس الوزراء–       مجلس النواب 
   والمتابعة على التقارير الرقابيةاإلشرافدور المفتش العام في  –ب  

ي المفتش العام بدورهم في متابعة المالحظات الواردة فـي           تعريف منتسب  إلى    تهدف  
   معالجتها وتصفيتها وأسلوبتقارير الرقابة المالية 

  التقارير الرقابية أنواع  -
  متابعة تصفية المالحظات الرقابيةأسلوب -

  التشكيالت التابعة للوزارة إجاباتدور المفتش العام في محضر  -
 لى التشكيالت التابعة للوزارة عاإلشراف المفتش العام في أسلوب -

   مدة الدورة        
  أيام) ٥      (
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  الفترة التي تقام بها الدورة      
        تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  المشاركون       
   هيئة النزاهة–        مكاتب المفتش العام

  
  دورة الخصخصة –ج  

    لية ومراحل وإجراءات عملية  الهيكبإعادة تعريف المشاركين  إلى      تهدف 
  .تنفيذ الخصخصة      

  مفردات الدورة 
  النظري للخصخصة واإلطار اإلنتاجية  -

   التشريعية اإلصالحات -

  واآلثار االجتماعية للخصخصة وأساليبطرق   -

  تقييم المشروعات -

  على القطاعات  واإلشرافدور أجهزة الرقابة وهيئات التنظيم   -

 القانوني التنظيم المؤسسي و -
  أيام )٦( /مدة الدورة 

  
  الفترة التي تقام بها الدورة      

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  ون في الدورة المشارك

ات والـدوائر غيـر     رامشارك من الـوز   ) ٢٥-٢٠(بين    يشارك في الدورة ما     
  المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات
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  ة الداخليةلرقابأسس ادورة  –د
     اإلداريوالهدف األساسي هو تعريف المدقق الداخلي بالحد من ظاهرة الفساد     

  مفردات الدورة 
  مفهوم وعناصر نظام الرقابة الداخلية -
 الضوابط الرقابية الداخلية -

  مفهوم وأسباب وآثار الفساد اإلداري -
   المشاركون في الدورة
  الرقابـة الداخليـة فـي   أقسام ارك من مش) ٢٥-٢٠( بين     يشارك في الدورة ما   

 . والدوائر غير المرتبطة بوزارةتالوزارا

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

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
 دورة نظام الرقابة الداخلية -هـ

  ية ومقومات الرقابة الداخلبأهدافالهدف األساسي هو تعريف المدقق الداخلي    
  مفردات الدورة 

 أنواع ومكونات الرقابة الداخلية  -

  والمالي اإلداريمفهوم وآثار الفساد  -
  أسبابه واألساليب الوقائية من الفساد وعالجه -

 الرقابة المحاسبية واإلدارية ومسؤولياتها إزاء حاالت الفساد اإلداري -

 تقويم نظام الرقابة الداخلية  -

  مشاركون في الدورة
 والـدوائر غيـر     تالـوزارا مشارك مـن    ) ٢٥-٢٠(رة ما بين    يشارك في الدو  
   ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظاتالمرتبطة بوزارة

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

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
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 ويم األداءدورة تق -و
عرفة مواطن الخلـل     العمل وم  أداءالمشارك بتقويم   والهدف األساسي هو تعريف     

  وكيفية معالجتها
  دات الدورة مفر

 ، مفهوم المؤشرات ، مفهوم المعايير األداءتقويم  مفهوم  -

 مراحل تقويم األداء  -
 مناهج تقويم األداء -

  برنامج وتقرير تقويم األداء -

  المشاركون في الدورة
 والـدوائر غيـر     تالـوزارا مشارك مـن    ) ٢٥-٢٠(يشارك في الدورة ما بين      

   ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظاتبطة بوزارةالمرت
     أيام)٥(    :مدة الدورة 

  

  الفترة التي تقام بها الدورة
  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة

  

 دورة تقويم الموجودات واإلصالح االقتصادي -ز

والهدف األساسي هو تعريف المشارك بتقويم أداء العمل ومعرفة مواطن الخلـل            
  عالجتهاوكيفية م

  مفردات الدورة 
  مفهوم تقويم األداء ، مفهوم المعايير ، مفهوم المؤشرات -
  مراحل تقويم األداء -

 مناهج تقويم األداء -

  برنامج وتقرير تقويم األداء -
  المشاركون في الدورة
 غيـر   والـدوائر تالـوزارا مشارك مـن  ) ٢٥-٢٠(بين يشارك في الدورة  ما    

   العام ومجالس المحافظاتالمرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش
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  أيام) ٥(  : مدة الدورة     
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
 دورة تعليمات تنفيذ العقود -ح

 والهدف األساسي هو تعريف المشارك بتقويم أداء العمل ومعرفة مواطن الخلـل           
  وكيفية معالجتها

  دات الدورة مفر
   المتخذة من قبل الجهات قبل التعاقدإلجراءاتا : أوال        

   التعاقدأساليب:         ثانياً 
   بالتعاقد قبل وبعد التوقيعاإلخاللاآلثار المترتبة على :         ثالثاً 

  تشكيالت العقود:         رابعاً 
  المشاركون في الدورة
يـر  غ والـدوائر    تالـوزارا مشارك مـن    ) ٢٥-٢٠(بين  يشارك في الدورة ما     

  .المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات
  

  أيام) ٣(  : مدة الدورة     
  الفترة التي تقام بها الدورة

  تحدد ضمن خطة التدريب المقترحة
  

  دورة النظام المحاسبي الموحد –ط
  بالنظام المحاسبي الموحدوالهدف األساسي هو تعريف المشارك 

   الدورة مفردات
   النظري للنظام المحاسبي الموحد والمجموعة الدفتريةاإلطار : أوال        

   والمطلوباتالموجودات:         ثانياً 
  تبويباتها ومعالجاتها الحسابية , واإليراداتالمصروفات :         ثالثاً 

   موازين المراجعة والقوائم المالية والكشوفات التحليلية إعدادآلية :         رابعاً 
               المرفقة معها   
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  المشاركون في الدورة
 والـدوائر غيـر     تالـوزارا مشارك مـن    ) ٢٥-٢٠(بين  يشارك في الدورة ما     

  المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات
  أيام) ٥(  : مدة الدورة     
  الفترة التي تقام بها الدورة        

  ترحةتحدد ضمن خطة التدريب المق      
  
   المحاسبي الالمركزيالنظامدورة  –ي

  بالنظام المحاسبي الالمركزيوالهدف األساسي هو تعريف المشارك 
  دات الدورة رمف

   النظري للنظام الالمركزي والمجموعة الدفترية والمستندية اإلطار : أوال        
                وكشوفات الحسابات الشهرية 

   المدينة والدائنةالحسابات:         ثانياً 
   والمصروفاتاإليرادات:         ثالثاً 

    موازنةقانون ال:         رابعاً 
  
  المشاركون في الدورة 

 والـدوائر غيـر     تالـوزارا مشارك مـن    ) ٢٥-٢٠(بين  يشارك في الدورة ما     
  المرتبطة بوزارة ومكاتب المفتش العام ومجالس المحافظات

  أيام) ٥(  : مدة الدورة     
  

  الفترة التي تقام بها الدورة
  ةتحدد ضمن خطة التدريب المقترح


