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ثانياً :برامـــج قســـم التدريـــب املحاسبــي
العدد
املخطط

ت

اسم الربنامج

1

إعداد الحسابات الختامية والقوائم املالية
امللحقة بها يف ظل النظام املحاســبي الحـكومي
الالمــركـزي ( حاالت تطبيقية)

35

2

االحصائيات املالية الحكومية () GFS

15

3

مسؤولية املحاسب واملدقق يف الحد من الفساد
اإلداري واملايل

40

4

اكتشاف األخطاء املحاسبية واجراء التسويات
القيدية لها يف ظل النظام املحاسبي الحكومي
الالمركزي ( حاالت تطبيقية )

20

5

إعداد الحسابات الختامية يف الوحدات املطبقة
للنظام املحاسبي املوحد

40

حاالت تطبيقية عن الرقابة والتدقيق الداخيل عىل
6
وفق املعايري الدولية

40

7

الدورة املستندية للنظام املحاسبي الحكومي

20

8

التعريف مبعايري املحاسبة الدولية ( ) IAS
ومعايري التقارير املالية الدولية (  ) IFRSوسبل
تطبيقها
( ) 26 – 12 – 8 – 1

20

 9األنظمة املحاسبية االلكرتونية والتدقيق االلكرتوين

20

هدف الربنامج

تاريخ االنعقاد

تنمية مهارات املتدربني يف كيفية اعداد الحسابات
 2022/2/10– 2/6الختامية لغرض معرفة نتائج عمل الوحدة الحكومية
يف نهاية مدة زمنية معينة
تنمية مهارات املتدربني يف كيفية اعداد االحصائيات
2022/2/24 -2/20
املالية الحكومية
تنمية قدرات املحاسبني واملدققني ملعرفة املبادئ
املحاسبية والتدقيقية املتعارف عليها مثل مبدأ
التكلفة التاريخية ومبدأ االعرتاف باإليرادات ومبدأ
 2022/ 3/13 – 3/6املقابلة واالفصاح والثبات والحيطة والحذر واالهمية
النسبية للبند الذي يقوم بتدقيقه للتأكد من اتباع
سياسة الشمول واالفصاح املحاسبي يف اطار القوانني
والنظم الساندة يف البلد
التعرف عىل األخطاء املحاسبية التي تواجه العمل
املحاسبي والتدقيق وتحديد املعالجات املحاسبية
2022/4/3 – 3/27
الالزمة لها وانعكاس هذه األخطاء عىل الحسابات
والقوائم املالية
تعزيز قدرات املتدربني عىل كيفية اعداد الحسابات
 2022/5/26 – 5/15الختامية لدوائر التمويل الذايت والوصول اىل نتائج
اعامل الوحدة االقتصادية خالل مدة زمنية معينة
تزويد املتدربني مبعلومات وخربات عن معايري التدقيق
 2022/6/9 – 6/5الدويل وانعكاساتها عىل جودة العمل التدقيقي
واستخراج النتائج بصورة صحيحة
تنمية قدرات املتدربني يف معرفة خطوات الدورة
 2022/6/23 – 6/19املستندية عىل وفق األسس واملبادئ األساسية الخاصة
بالنظام املحاسبي الحكومي والترشيعات امللحقة به
2022/7/7 – 7/3

تعريف املتدربني مبعايري املحاسبة والفرق بينها وبني
معايري اإلبالغ املايل الدولية  ،مع عرض منهج معايري
املحاسبة واإلبالغ املايل الدويل وفق أحدث اإلصدارات

تعريف املتدربني مبعايري التدقيق الداخيل وانعكاسها
 2022/7/31 – 7/24عىل جودة العمل التدقيقي ومتطلبات العمل بهذه
املعايري
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10

إعداد كشف التدفقات النقدية ومطابقة كشف
البنك يف ظل النظام املحاسبي الحكومي الالمركزي

30

11

الحسابات املتقابلة (املدينة والدائنة) والسلف
واالمانات يف ظل النظام املحاسبي الحكومي
الالمركزي

20

12

ادارة الرواتب وفق املعايري الدولية

20

13

الربنامج التأهييل يف النظام املحاسبي الحكومي
الالمركزي

25

14

املعالجات املحاسبية للموجودات الثابتة واالندثار
والسيطرة عليها وفق النظام املحاسبي املوحد

20

15

إعداد ميزان املراجعة وفق النظام املحاسبي الحكومي

25

16

إعداد ميزان املراجعة وفق النظام املحاسبي املوحد

25

تعريف املشاركني بأهمية ومفردات كشف التدفقات
 2022/8/15 – 8/7النقدية واساليب اعداده وعالقته مع الحسابات
االخرى ذات الصلة والرصيد النقدي يف نهاية الفرتة
تهدف اىل تطوير قابليات املتدربني يف كيفية تسجيل
 2022/8/29 – 8/21الحسابات املتقابلة ومعالجتها وكيفية تسجيل السلف
واالمانات واسباب اللجوء اليها وضوابط الرقابة عليها
تعريف املتدربني بكيفية اعداد حساب الرواتب
 2022/9/12 – 9/4واملخصصات واملعالجات املحاسبية الالزمة بالقطاع
الحكومي ويف ضوء املعايري الدولية
يهدف اىل تطوير املالكات املحاسبية بالحصول عىل
املعلومات واكتساب املهارات والخربة لتصبح قادرة
2022/10/10 – 9/25
عىل تنظيم السجالت املحاسبية واعداد التقارير
والبيانات املالية وفقا لألنظمة واملعايري املحاسبية
تعريف املتدربني باملحاسبة عىل املوجودات الثابتة
والتوصل اىل قيمتها الدفرتية فضالً عن تثبيت تسجيل
2022/11/13 – 11/6
االندثار يف سجالت املحاسبة وطرق حساب االندثار
وأثباته يف امليزانية العمومية
 2022/12/8 – 12/4الوصول إىل مطابقة األرصدة املدينة مع الدائنة
تعريف املتدربني يف كيفية اعداد الحسابات والتدقيق
2022/12/22 – 12/18
يف دوائر التمويل الذايت

الفئة املستهدفة

تستهدف الربامج يف التسلسالت ( )15 ،13 ،11 ،10 ،7 ،4، 2، 1موظفي دوائر التمويل املركزي.تستهدف الربامج يف التسلسالت ( )16 ،14 ،5موظفي دوائر التمويل الذايت.تستهدف الربامج يف التسلسالت( )12 ،9 ،8 ،6 ،3موظفي دوائر التمويل الذايت وموظفي دوائر التمويل املركزي.رشوط القبول
1-1ان يكون املرشح حاصال عىل شهادة البكالوريوس من كليات اإلدارة واالقتصاد وما يعادلها او الدبلوم من معاهد اإلدارة او اعدادية التجارة
كحد أدىن او اعدادية ولديه خربة يف االختصاص.
2-2ان يكون هناك عالقة وطيدة بني مؤهالت وطبيعة عمل املرشح وموضوع الربنامج التدريبي.
3-3فيام يخص التسلسل ( )12يشرتط يف املرشح ان ميارس العمل املايل واملحاسبي ،وان تكون له خدمة ال تقل عن ( )5سنوات ،ومن حملة شهادة
بكالوريوس (اقتصاد ،محاسبة  ،إدارة اعامل ،مالية ومرصفية ،احصاء).
مالحظة -:
الربامــــج فــــي التسلســــــالت ( )12 ،2هي برامج تدريبية لتنفيذ املستهدف رقم ( )6يف املرشوع رقم ()62
( تنفيذ الورقة البيضاء) .
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