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كلمــة وكيـــل وزارة املاليـــة
شكل عام  2021تحدياً عاملياً ألنشطة جميع املؤسسات ،يف مختلف القطاعات،
بسبب جائحة كورونا ،وقد تأثر العراق بالجائحة مثل باقي الدول ،خاص ًة يف مجال
التعليم والتدريب ،وعىل الرغم من الصعوبات التي واجهت العملية التعليمية
والتدريبية إال انها كانت فرصة إلنجاح تجربة التحول نحو التعلم االلكرتوين والتدريب
الرقمي من خالل توظيف تقنية االتصاالت واملعلومات.
مركز التدريب املايل واملحاسبي حرص يف خطته التدريبية للعام  2022عىل
مواكبة آخر املستجدات والتوجهات لوزارة املالية ،ويف مقدمتها خطة اإلصالح املايل
واالقتصادي للحكومة (الورقة البيضاء) لإلسهام يف إصالح وتطوير منظومة املالية
العامة ،من خالل مواكبة وزارة املالية يف االستجابة لالحتياجات التدريبية الراهنة
واملستجدة يف هذا القطاع.
ونأمل أن تحقق خطة هذا العام أهداف وزارة املالية يف بناء وتعزيز قدرات املوارد
البرشية يف املجال املايل واملحاسبي ،آملني من دوائر الدولة كافة ،تعزيز مشاركاتهم
يف الربامج التدريبية التي يقيمها مركزنا ضمن خطته التدريبية للعام .2022

وكيل وزارة املالية
ورئيس جملس
مركز التدريب املايل واملحاسبي
الخطة التدريبية لعام
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مقدمة
فرضــت جائحـة كورونا عىل مراكز التدريب واملؤسسات
التعليمية االنتقال السليم نحـــو استخدام تقنيات ومنهجيات
التعليم والتعلم عن بعد واكتساب مهارات جديدة يف ادارة
هذا العمـــل فــي ظــل القــدرات التقنيـــة والرقميـــة
املـحدودة ،واثبتت تجربتا  2021- 2020ان املرونة واالبتكار
والتأقلم سامت باتت متالزمة مع مسار التعليم والتعلم
والتدريب ،وان فرصة التحديث تنشأ من قلب األزمات ويبقي تحدي االستفادة مام هو مؤقت يك يصبح
مستداما.
وتهدف الخطة التدريبية للعام  2022اىل تلبية االحتياجات الراهنة واملستجدة يف القطاع املايل واملحاسبي
من خالل اتاحة فرص تدريبية متنوعة تستهدف املستويات الوظيفية كافة لرفع كفاءة ومهارات العاملني
يف هذا القطاع و لسد الفجوة القامئة بني الكفايات املالية املطلوبة والقدرات البرشية املتوافرة يف املجال
املايل واملحاسبي فضال عن انها اولوية ملحة لتطبيق املعايري العاملية للشفافية املالية.
ويف خطتنا التدريبية لهذا العام وضع مركز التدريب املايل واملحاسبي ضمن اولوياته االستجابة
لالحتياجات التدريبية لوزارة املالية ضمن خطة االصالح املايل واالقتصادي الحكومية (الورقة البيضاء)
من خالل اعداد برنامج تدريبي متخصص يف املالية العامة وبرنامج آخر يف بناء القدرات واملهارات الفنية
واالدارية ملنتسبي الوزارة ،اذ ان بناء القدرات البرشية التي تتوىل اإلدارة املالية العامة والخاصة يساهم
يف تحقيق االصالح املايل وتحسني اداء املؤسسات املالية.
ويسعى املركز اىل تكثيف الربامج التدريبية يف الجوانب املالية واملحاسبية كتدريب مستمر والزامي،
ميثل أحد متطلبات اإلدارة املالية الحديثة واملتغريات الدولية ،كام انه ميكن املوارد البرشية العاملة فيه
من التعامل بكفاءة وحرفية مع ما يشهده العامل من تطورات ومستجدات متسارعة.
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وقد اخذت خطة  2022بنظر االعتبار استئناف التعليم والتدريب الحضوري بناء عىل قرارات اللجنة
العليا للصحة والسالمة اال انها صممت مبرونة عالية للتعامل مع املستجدات او االحداث الطارئة لتعديل
االساليب التدريبية ومبا ال يؤثر عىل جودة العملية التدريبية.
وقد حقق مركز التدريب املايل واملحاسبي يف عام  2021طفرة نوعية يف املجال املعريف من خالل اصداره
خمسة اعداد من مجلة العلوم املالية واملحاسبية حيث تعد هذه املجلة من املجالت العلمية املحكمة والتي
تعنى باإلدارة املالية واملحاسبة واملصارف والتأمني والترشيعات املالية ،وانسجاما مع التوجه االصالحي
الذي تتبناه الحكومة يف قطاع التأمني استطاع املركز اقامة مؤمتره العلمي الدويل السنوي االول برعاية
السيد معايل وزير املالية بعنوان« :إصالح قطاع التأمني يف العراق  -تحديات الواقع وفرص املستقبل»
وبالتعاون مع ديوان التأمني ورشكات التأمني وإعادة التأمني يف وزارة املالية وبعض الكليات ذات العالقة
من الجامعات العراقية ،وكان مؤمترا متميزا من حيث محاوره واهدافه وتنظيمه واملشاركات العلمية فيه
من قبل باحثني وخرباء من داخل العراق وخارجه فضال عن التوصيات التي خرج بها املؤمتر والتي اخذت
طريقها للتنفيذ من قبل لجنة متخصصة من الجهات املعنية يف هذا املجال .كام شهد العام املايض اقامة
ندوات علمية يف املوازنة العامة االتحادية واسرتاتيجيات تطوير اإلدارة املالية يف العراق.
ونأمل ان تحايك خطة عام  2022طموحاتنا للمحافظة عىل موقعنا املتقدم كمؤسسة متميزة وبيت
خربة يقصده طالب املعلومة والرأي العلمي ،لتمكني املوارد البرشية العاملة يف القطاع املايل واملحاسبي
من التعامل بكفاءة وحرفية مع ما يشهده العامل من تطورات ومستجدات متسارعة.
د .أحمد جواد الدهليك
مدير عام مركز التدريب املايل واملحاسبي
نائب رئيس مجلس املركز
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القسم األول
•التأسيس
•الرؤية
•الرسالة
•المزايا

•القيمة المضافة
•األهداف
•الهيكل التنظيمي
•مجلس المركز
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تأسيس المركز
تأسس مركز التدريب املايل واملحاسبي يف وزارة املالية استنادا إىل القانون رقم ()93
لسنة  1981ليتوىل مهام تدريب موظفي وزارة املالية وتشكيالتها املختلفة فضالً
عن موظفي الوزارات األخرى والجهات غري املرتبطة بوزارة ومنظامت املجتمع
املدين والقطاع الخاص يف املجاالت املالية واملحاسبية بشكل رئيس.

رؤية المركز
مركز يتمتع بالريادة ،التميز ،التنوع و اإلبداع .
الريادة  :تبوء موقع ريادي بني املؤسسات املعنية بشؤون التدريب
محل ّياً وإقليم ّياً ودول ّياً .
التمـيز  :تقديم خدمات تدريبية باالعتامد عىل معايري جودة التدريب
الدولية .
التنوع  :تقديــم خدمات تدريبية يف مختلف املجاالت املالية و املحاسبية .
اإلبداع  :تقديم كل ما هو جديد عىل وفق االساليب الحديثة يف التدريب.

رسالة المركز
تقديم خدمات تدريبية متنوعة يف املجاالت (( املالية و املحاسبية )) إىل وزارة
املالية والوزارات األُخرى والدوائر غري املرتبطة بوزارة ومنظامت املجتمع املدين
والقطاع الخاص ،من خالل برامج تدريبية قامئة عىل أسس وأساليب وطرق علمية .
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القيم الجوهرية

مزايا المركز
يقدم مركز التدريب املايل واملحاسبي مزايا تنافسية مستدامة عديدة مقارنة باملراكز التدريبية االخرى وذلك
من خالل تقديم خدمات تدريبية ذات جودة عالية يف مجمل عنارص التدريب االساسية ((املدرب  ،املنهج
و البنى التحتية الساندة)) حيث بدأ املركز ّ
بحث الخُطى نحو تطبيق نظم الجودة يف مفاصله التدريبية
كافة ،املالية واملحاسبية من خالل تطبيق املواصفة القياسية للجودة  ISO 9001لسنة  2015الخاصة
بالتوثيق والتدقيق اضافة اىل التقدم باتجاه تطبيق املواصفة القياسية الخاصة بالتدريب () ISO 10015
كام يقدم املركز خدمات تدريبية شاملة ومتميزة يف مجال النظم املحاسبية واملالية مام يجعله يستقطب
أعداداً كبرية من املتدربني من الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة كافة وهناك طلبات متزايدة يف مجال
إقامة دورات استثنائية خارج اطار الخطة التدريبية السنوية بسبب جودة التدريب ويقدم مركزنا ميزة
اخرى اىل الجهات املستفيدة من خالل خفض اجور املشاركة  ،ألن ارتفاع هذه االجور يؤدي اىل تحجيم
املشاركة لقلة التخصيصات املتعلقة بنفقات التدريب ملعظم دوائر التمويل املركزي.
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القيمة المضافة
إن املركز يقدم قيمة مضافة سنوية من خالل إدراج دورات تدريبية تتسم بالحداثة والتطور متاشياً
مع التغريات البيئية املختلفة اضافة اىل تغيري مناهج هذه الدورات بني فرتة واخرى وانطالقاً من مبدأ
التحسني املستمر للعملية التدريبية مبا ينسجم مع نظم الجودة.

أهداف المركز
 -1ضامن اتساق الربامج التدريبية مع الربنامج الحكومي وتوجهات وزارة املالية.
 -2تقديم برامج تخصصية وتأهيلية واحرتافية يف املجال املايل واملحاسبي لرفع كفاءة املوارد البرشية
ومهاراتها قياديّاً وفن ّياً يف وزارة املالية والوزارات االخرى والدوائر غري املرتبطة بوزارة ومنظامت
املجتمع املدين والقطاع الخاص.
 -3توفري مركز معريف للربامج املالية واملحاسبية لإلفادة من الخربات املرتاكمة يف وزارة املالية والوزارات
والدوائر الحكومية وغري الحكومية األخرى.
 -4الرتكيز عىل الطرق اإلبداعية يف مجال التدريب املايل واملحاسبي.
واإلداري والقانو ّين
ّ
 -5اإلسهام يف نرش املعرفة والثقافة ذات الصلة بالعمل املايل واملحاسبي واملرصيفّ
والرتجمة وتكنولوجيا املعلومات.

الخطة التدريبية لعام
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مجلس المركز
استنـــاداً إلــى قانــون مركـز التدريــب املايل واملحاسبي رقــم ( )93لسنة 1981
الفــــصل األول /التأسيــس واألهــــــــــداف ،املــــــادة  / 2أوالً.
يرشف عىل املركز مجلس يسمى (مجلــــــس املركـــــز) ويتكون من:
 -1أحــد موظفــــي الدرجـــات الخاصـــة فــي وزارة املاليــة رئيســــاً للمجلــس.
 -2اثنني مــن موظفــي وزارة املالية بدرجة ال تقل عن درجة مدير عام عضــواً.
 -3نقيب املحاسبني واملدققني أو من ترشحه النقابة من أعضاء مجلسها عضـواً.
 -4أحد التدريسيني مـن ذوي االختصــــاص من كليــــات اإلدارة واالقتصــاد فــي
الجامعــــات العراقيـــــة يرشحه وزيـر التعليـم العايل والبحث العلمــي عضــواً .
 -5املديـــر العــام للمركـــــز  /نائــب رئــيس املجلــــس  /عضــــواً ومقـــرراً.
 -6عضوي احتياط من موظفي وزارة املالية بدرجة ال تقل عن درجة مدير عــام.
وكيل وزير المالية
رئيس مجلس المركز
نائب رئيس المجلس
مدير عام المركز
عضواً ومقرراً
ممثل وزارة المالية
مدير عام دائرة الموازنة
عضواً
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ممثل وزارة المالية
مدير عام الدائرة القانونية
عضواً

ممثل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
مدير عام الدائرة المالية
عضواً

مدير عام الدائرة
اإلقتصادية
عضو احتياط

مدير عام مصرف
الرافدين
عضو احتياط
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ممثل نقابة المحاسبين
والمدققين
عضواً

الخطة التدريبية لعام
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جـــــدول التدريـــب لعـــــام 2022
برامج شهر كانون الثاني
ت

تاريخ الربنامج

1

2022/1/30-23

2

٢٠٢٢ /١/٢٧ -٢٣

3

٢٠٢٢/١/٢٧-٢٣

4

2022/1/31-23

الحاسبة االلكرتونية

5

٢٠٢٢/٢/٣-١/٣٠

التدريب عىل اعامل املصارف/
بغداد

ت

تاريخ الربنامج

القسم املنظم للربنامج

1

2022/2/10-2/6

التدريب املحاسبي

2

2022/4/7-2/6

3

٢٠٢٢/٣/٢٧-2/٦

4

2022/2/17 -6

5

٢٠٢٢ /٤/٧-٢/١٣

6

2022/2/24-2/20

7

2022/3/20-2/20

8

2022/3/17-2/27

اسم الربنامج

القسم املنظم للربنامج
تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التدريب عىل اعامل املصارف /
بغداد
التدريب عىل اعامل املصارف /
بابل

استدامــــة املاليـــــة العامـــــة
الصريفـــــــة االسالميــــــــــة
الحســــــاب الجــــــاري والتوفري والودائع
املوظـــف الرقمـــــــــي
()The Digital Employee
تأهيــــــل مديـــــــر فـــــرع

برامج شهر شباط
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التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية
التدريب عىل اعامل املصارف/
بابل
الحاسبة االلكرتونية
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد
التدريب املحاسبي
التدريب عىل اعامل البحوث
والرتجمة
الحاسبة االلكرتونية

اسم الربنامج
إعداد الحسابات الختامية والقوائم املالية امللحقة بها يف
ظل النظام املحاســبي الحـكومي الالمــركـزي
( حاالت تطبيقية)
التدقيــــــق الرضيبـــــــــي
منــح حق التخويل مـــن الدرجــــة  -ب -
تصميم املواقع االلكرتونية التفاعلية
Interactive Website Design
منـــح حـــق التخويــل مــــن الدرجــــة  -أ -
االحصائيات املالية الحكومية () GFS
تنمية مهارات اللغة االنكليزية املستوى االول والثاين
English language skills development level 1&2
قيادة الحاسوب ICDL

مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

برامج شهر آذار
ت

تاريخ الربنامج

القسم املنظم للربنامج

اسم الربنامج

1

2022/3/20-6

تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة

اسرتاتيجية املوازنة العامة والتخطيط االسرتاتيجي

2

2022/ 3/13-3/6

التدريب املحاسبي

مسؤولية املحاسب واملدقق يف الحد من الفساد اإلداري
واملايل

3

2022/3/23-3/6

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

قانون رواتب موظفي الدولة رقم 22لسنة  2008املعدل
والتعليامت امللحقة به

4

2022 /3/24-6

التدريب عىل اعامل التأمني

برنامج تـأهييل ملوظفي رشكات التأمني

5

2022/3/10-6

شعبة ادارة الجودة والتطوير
املؤسيس

تعريف باملواصفة
ISO 9001/2015

6

2022/3/17-13

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

اإلجـــــراءات الكمركيــــــة

7

2022/4/3-3/27

التدريب املحاسبي

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

8

2022/3/31-27

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

األطر القانونية لإلدارة املالية العامة

9

2022/4/7-3/27

التدريب عىل اعامل البحوث
والرتجمة

تنمية مهارات اللغة االنكليزية املستوى الثالث متضمنة
التدريب عىل املخاطبات واملراسالت باللغة االنكليزية
English language skills development level3
including letters & correspondence in English
language

الخطة التدريبية لعام

22

2

17

برامج شهر نيسان
ت

تاريخ الربنامج

1

2022/4/10-3

2

2022/4/7-3

3

2022/4/7-3

4

٢٠٢٢/٤/14-١٠

5

٢٠٢٢/٤/٢٨-٢٤

ت

تاريخ الربنامج

اسم الربنامج

القسم املنظم للربنامج
تدريب التخطيط املايل واإلدارة
التنبؤ والتحليل باستخدام ادوات االقتصاد القيايس الكيل
املالية العامة
التدريب عىل تطبيقات
اإلعفاءات الكمركية وتصنيفها
الترشيعات املالية
التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات التقاعدية
الترشيعات املالية
التدريب عىل اعامل املصارف
التسهيـــــــالت املرصفيــــــــة
 /بابل
التدريب عىل اعامل املصارف/
أساليب إدارة القروض املتعرثة
بابل

برامج شهر أيار
1

2022/7/7-5/8

القسم املنظم للربنامج
تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

2

2022/7/7-5/8

3

2022/5/19-8

الحاسبة االلكرتونية

4

2022/6/20-5/10

التدريب عىل اعامل البحوث
والرتجمة

5

2022/5/26-5/15

التدريب املحاسبي

6

2022/5/23-15

7

٢٠٢٢/٧/٧-٥/١٥

8

٢٠٢٢/٥/١٩-١٥

9

2022/5/19-15

التدريب عىل اعامل التأمني
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بابل
شعبة ادارة الجودة والتطوير
املؤسيس

18

اسم الربنامج
القيادات االدارية الوسطى
الربنامج التأهييل ملوظفي الكامرك الجدد
برنامج التصميم الطباعي Corel Draw
()Graphic Design
الربنامج التأهييل
( ) IELTS
إعداد الحسابات الختامية يف الوحدات املطبقة للنظام
املحاسبي املوحد
إدارة املخاطر يف رشكات التأمني
منـــــــح حــــــق التخويـــــل من
الدرجـــــــة – ب -
الحسابات املتبادلة مع الفروع الداخليــــــــــة
التوثيق وفق املواصفة
ISO 10013

مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

طرق وادوات اعداد موازنات حكومية متوسطة االجل

10

2022/5/29-22

11

٢٠٢٢/٥/٢٦ -٢٢

12

2022/5/26-22

13

٢٠٢٢/٦/٧-٥/٢٩

14

2022/6/9-5/29

ت

تاريخ الربنامج

القسم املنظم للربنامج

1

2022/6/9-6/5

التدريب املحاسبي

2

2022/6/23 -5

الحاسبة االلكرتونية

الجداول الذكية املتقدمة
Advanced Excel

3

2022/6/16-12

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14لسنة  1991واصول
التحقيق االداري

4

12ـ2022/6/29-

التدريب عىل اعامل التأمني

تطوير املهارات اإلدارية والفنية
ملوظفي رشكات التأمني

5

٢٠٢٢/٦/١٦-٦/١٢

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

6

2022/6/23-6/19

التدريب املحاسبي

تنبؤ األرباح والسيولة املرصفية باستخدام EVIEWS - 10
النظم اإلدارية املتقدمة يف األرشفة الرقمية
ونظم إدارة املعلومات

الحاسبة االلكرتونية
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بايل
التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

املحاســــــــــبة املرصفيــــــــة
قواعد املنشأ والقيمة الكمركية والتخمني والنظام املنسق

برامج شهر حزيران
اسم الربنامج
حاالت تطبيقية عن الرقابة والتدقيق الداخيل عىل وفق
املعايري الدولية

تشخيص مواطن التعرض للخطر
الدورة املستندية للنظام املحاسبي الحكومي

الخطة التدريبية لعام

22

2

19

7

2022/7/21-6/26

8

2022/6/30-26

اساسيات الرتجمة االحرتافية متضمنة الرتجمة املالية
واملحاسبية وترجمة املصطلحات املرصفية واالقتصادية
والكمركية وصياغة ومهارات لغوية لكتابة وترجمة العقود
الحكومية
التدريب عىل اعامل البحوث
Professional Translation Basics including
والرتجمة
& Financial
accounting ,Banking, Economics & Customs
Terms Translation With linguistic skills to
write, translate government contracts
مدقق جودة داخيل وفق مواصفة التدقيق
شعبة ادارة الجودة والتطوير
املؤسيس
ISO19011/2018

برامج شهر تموز
ت

تاريخ الربنامج

القسم املنظم للربنامج

اسم الربنامج

1

2022/7/7-7/3

التدريب املحاسبي

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

2

7/3ـ2022/7/7

3

٢٠٢٢/٧/٧-3

4

2022/10/13-7/17

5

٢٠٢٢/٨/٣-٧/١٧

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية
التدريب عىل اعامل املصارف /
بغداد
التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

تطبيقات السياسات الرضيبية الفاعلة
تطبيقات لجنة بازل للرقابة املرصفية وتعديالتها
اعداد املخمنني
التسهيــــالت املرصفيــــــة

6

2022/7/28 -17

الحاسبة االلكرتونية

برنامج التحليل اإلحصايئ SPSS

7

2022/7/31-7/24

التدريب املحاسبي

األنظمة املحاسبية االلكرتونية والتدقيق االلكرتوين

8

2022/7/28-24

التدريب عىل اعامل التأمني

كشف املخالفات واالحتيال والوقاية منها
يف مجال التأمني

9

٢٠٢٢/٧/٢٨-٢٤

10

٢٠٢٢/٨/٤-٧/٣١

20

التدريب عىل اعامل املصارف /
بابل
التدريب عىل اعامل املصارف /
بايل

القطــــــــــع والحــــــــــواالت
خطـــــابـــــــات الضمــــــــان

مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

برامج شهر آب
القسم املنظم للربنامج
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

ت

تاريخ الربنامج

1

٢٠٢٢/٨/١١-٤

2

2022/8/15- 8/7

التدريب املحاسبي

3

2022/8/21 -14

تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة

4

2022/9/1-8/14

التدريب عىل اعامل البحوث
والرتجمة

5

٢٠٢٢ /٨/١٨-١٤

6

٢٠٢٢/١٠/٩ -٨/١٤

7

2022/8/18-14

الحاسبة االلكرتونية

8

2022/8/18-14

شعبة ادارة الجودة والتطوير
املؤسيس

9

2022/8/29-8/21

التدريب املحاسبي

10

2022/9/8-8/21

11

٢٠٢٢/٨/٢٥ -٢١

التدريب عىل اعامل التأمني
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بابل

ت
1

تاريخ الربنامج
2022/9/12 – 9/4

2

٢٠٢٢/٩/٨ -٤

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

اسم الربنامج
الصريفة التنموية املتخصصة
إعداد كشف التدفقات النقدية ومطابقة كشف البنك
يف ظل النظام املحاسبي الحكومي الالمركزي
موازنة الربامج واالداء
كرس الجليد لتحدث االنكليزية بطالقة متضمنة لغة
السفر واالتكيت
�English for life including language for trav
elling and etiquette
ضامن الودائع
منــــــح حــــــق التخويـــل من الدرجة
ب-إدارة التدريب اإللكرتوين
Management Of E-Training
تطبيقات عىل املواصفة ISO9001/2015
الحسابات املتقابلة (املدينة والدائنة) والسلف
واالمانات يف ظل النظام املحاسبي الحكومي الالمركزي
برنامج متخصص ألنواع التأمني كافة
إدارة املخاطـــــــر االئتامنيــــة

برامج شهر أيلول
القسم املنظم للربنامج
التدريب املحاسبي
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بابل

اسم الربنامج
ادارة الرواتب وفق املعايري الدولية
املنظور املتكامل لغسيل االموال

الخطة التدريبية لعام

22

2

21

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد
التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد
التدريب املحاسبي
التدريب عىل اعامل التأمني

3

2022/9/8-4

4

٢٠٢٢/٩/٨-٤

5

٢٠٢٢/١٠/٢٧-٩/٤

6
7

2022/10/10 – 9/25
9/25ــ2022/10/3

8

2022/10/13 -9/25

التدريب عىل اعامل البحوث
والرتجمة

9

٢٠٢٢/٩/٢٩-٢٥

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بايل

ت

تاريخ الربنامج

1

٢٠٢٢/١٠/٦-٢

2

2022/10/27 -9

3

2022/10/13-9

4

2022/10/23 -16

5

2022/10/20-16

6

2022/10/27-23

7

2022/11/10-10/23

8

23ــ2022/10/31

قانون بيع وايجار أموال رقم  21لسنة 2013
إدارة املحافظ االستثامرية
منـــــــح حــــــق التخويـــــل من
الدرجـــــــة  -أ -
الربنامج التأهييل يف النظام املحاسبي الحكومي الالمركزي
مجاالت االستثامر يف رشكات التأمني وانواعه
املفاهيم الحديثة يف اعداد البحوث العلمية
Modern concepts of scientific research
preparation
التسويــــــــق املرصفــــــــي

برامج شهر تشرين االول

22

القسم املنظم للربنامج
التدريب عىل اعامل املصارف /
بغداد
الحاسبة االلكرتونية

اسم الربنامج
دور التقنيات املالية يف تطور املنتجات املالية االسالمية
أساسيات الشبكات
Networking Basic
تقييم االداء املؤسيس
وفق االمنوذج االوريب ()EFQM

شعبة ادارة الجودة والتطوير
املؤسيس
تدريب التخطيط املايل واإلدارة
ادارة الدين العام
املالية العامة
التدريب عىل تطبيقات الترشيعات قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977املعدل
وقانون التضمني رقم ( )31لسنة  2015املعدل
املالية
التدريب عىل تطبيقات الترشيعات
املصادر املشعة
املالية
التدريب عىل تطبيقات الترشيعات
لجان الكشف املشرتك مع التسجيل العقاري
املالية
تسويق وثائق التأمني باساليب الرتويج املختلفة مع دميومة
التدريب عىل اعامل التأمني
العالقة بني مسوق الوثائق والزبون

مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

برامج شهر تشرين الثاني
ت

تاريخ الربنامج

القسم املنظم للربنامج

اسم الربنامج

1

٢٠٢٢/١١/١٠-٢

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

املحاســــبة املرصفيــــــــــــة وتطبيقات عملية عىل
املعيار رقــــــــم ()9

2

2022/11/13 – 11/6

التدريب املحاسبي

املعالجات املحاسبية للموجودات الثابتة واالندثار
والسيطرة عليها وفق النظام املحاسبي املوحد

3

2022/11/17-6

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

قانون الكامرك رقم  23لسنة 1984وتعديالته

4

2022/11/24 -11/6

التدريب عىل اعامل البحوث
والرتجمة

االساليب العلمية والعملية للحفاظ عىل سالمة اللغة
العربية والتصحيح اللغوي

5

2022/11/20-13

تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة

مؤرشات السالمة املالية

6

13ــ2022/11/17

التدريب عىل اعامل التأمني

ضبط عمليات االكتتاب واثره يف تقليل الخسائر يف
رشكات التأمني

7

٢٠٢٢/١١/١٧ -١٣

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

املنظـــــــور املتكامــــل ملكافحة غسيل األموال ومتويل
االرهاب

8

2022/11/17-13

الحاسبة االلكرتونية

أساسيات صيانة الحاسوب
Computer Maintenance Basic

9

2022/12/5-11/20

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية

رضيبة العقار والعرصات

10

٢٠٢٢/١٢/١-١١/٢٠

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

إعـــداد القوائم املالية الرئيسة للمرصف

11

11/27ــ2022/12/1

التدريب عىل اعامل التأمني

التأمني اإللزامي بحوادث السيارات املرقم
52لسنة 1980

الخطة التدريبية لعام

22

2

23

برامج شهر كانون االول
ت

تاريخ الربنامج

القسم املنظم للربنامج

اسم الربنامج

1

2022/12/8 -12/4

التدريب املحاسبي

إعداد ميزان املراجعة وفق النظام املحاسبي الحكومي

2

2022/12/18-11

تدريب التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة

االقتصاد الرقمي والسياسات االقتصادية

3

٢٠٢٢/١٢/١٥-١١

التدريب عىل اعامل املصارف
 /بغداد

اساسيات النظام الشامل يف املصارف
Core Banking System

4

2022/12/22-12/18

التدريب املحاسبي

إعداد ميزان املراجعة وفق النظام املحاسبي املوحد

قسم تدريب التخطيط المالي واإلدارة المالية العامة
قســـم التدريـــب المحاسبــي
قسم التدريب على تطبيقات التشريعات المالية
قسم التدريب على أعمال التأمين
قسم التدريب على أعمال البحوث والترجمة
قسم التدريب على أعمال المصارف
قسم الحاسبة االلكترونية
شعبة إدارة الجودة والتطوير المؤسسي

24
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القسم الثاني
•البرامج التدريبية
•ورش العمل

الخطة التدريبية لعام

22
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قسم تدريب
التخطيط المالي
واإلدارة المالية العامة
aftciraq007@gmail.com

الخطة التدريبية لعام
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اوالً :دورات قسم تدريب التخطيط املايل واإلدارة املالية العامة
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

1

استدامة املالية العامة

10

2022/1/30 -23

2

اسرتاتيجية املوازنة العامة والتخطيط
االسرتاتيجي

20

2022/3/20-6

3

التنبؤ والتحليل باستخدام ادوات
االقتصاد القيايس الكيل

10

2022/4/10-3

4

القيادات االدارية الوسطى

80

2022/7/7 -5/8

5

طرق وادوات اعداد موازنات حكومية
متوسطة األجل

20

2022/5/29-22

6

موازنة الربامج واالداء

10

2022/8/21 -14

7

ادارة الدين العام

15

2022/10/23 -16

8

مؤرشات السالمة املالية

10

2022/11/20-13

9

االقتصاد الرقمي والسياسات االقتصادية

20

2022/12/18 – 11

الخطة التدريبية لعام

هدف الربنامج
رشح اهمية استمرارية اوضاع املالية العامة
لالستقرار االقتصادي الكيل وتحليل حاالت
االزمات املالية.
تدريب املشاركني عىل كيفية رسم املسارات
لالتجاهات املستقبلية والتوجهات الحديثة يف
القيادة االسرتاتيجية.
تدريب املشاركني عىل طرق التنبؤ والتحليل
بأسس علمية مبنية لتقدير مناذج االقتصاد
القيايس الكيل.
اعداد القيادات االدارية الوسطى من املوظفني
الذين يشغلون منصب مدير قسم.
رشح وتحليل التقنيات الرئيسية املستخدمة
إلعداد موازنة متوسطة االجل مع رشح اهمية
طريقة اعدادها.
تدريب العاملني يف مجال املوازنات مبفاهيم
موازنة الربامج واالداء واكسابهم املهارات
الرضورية إلعدادها.
تدريب املشاركني عىل اساسيات اإلدارة الفاعلة
للدين العام الداخيل والخارجي وتحليل
املخاطر وتنمية االسواق.
تحليل وتغيري مؤرشات السالمة املالية التي تم
اعدادها للقطاع املايل واستخدامها يف الرقابة
عىل هذا القطاع.
تعريف املشاركني بدور االقتصاد الرقمي يف
دعم اداء القطاعات االقتصادية املختلفة
ومساهمتها يف زيادة الكفاءة.
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رشوط الرتشيح لربامج قسم التخطيط املايل واإلدارة املالية العامة :
اوالً :رشوط القبول يف الربنامج التأهييل للقيادات اإلدارية الوسطى (تسلسل رقم :)4

يهدف الربنامج اىل اعداد القيادات اإلدارية الوسطى من املوظفني الذين يشغلون منصب مدير قسم او شعبة ويشرتط يف املرشح:
 -1أن يكون حاصال عىل شهادة (الدبلوم) كحد أدىن.
 -2أن يكون عنوانه الوظيفي معاون مدير او ما يعادله.
 -3أن ال تقل خدمته الوظيفية عن خمس عرشة سنة.
 -4تأييد دائرته أهليته إلشغال منصب إرشايف أو قيادي لديها.
 -5يتعهـد بالتفرغ التام وااللتزام بتوقيتات الربنامج.
 -6يشمل جميع املوظفني والدرجات الوظيفية من (الرابعة  ،الثالثة) والحاصلني عىل شهادة الدبلوم كحد ادىن.
 -7أن ترد الرتشيحات اىل املركز قبل شهر يف االقل ليتسنى اتخاذ االجراءات املناسبة للقبول وبخالفه يلغى قبول املرشح.
 -8أن يجتاز املقابلة بنجاح عىل وفق املادة ( )4اوالً وثانياً من تعليامت رقم ( )6لسنة  2017والخاصة بالقبول والدراسة واالمتحانات يف املركز.
 -9أن يلتزم بكتابة بحث يتناول معالجة ملشكلة قامئة يف دائرته عىل أن ال يكون موضوع البحث مطروحاً سابقا ويقدم البحث بنسخة مطبوعة.
 -10أن يكون قادراً عىل استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة يف مجال التدريب.

ثانياً :رشوط القبول يف الربامج االخرى:

 -1يشمل الربنامج بالتسلسل ( )1جميع املوظفني يف االقسام االدارية واملالية الحاصلني عىل شهادة جامعية او دبلوم يف اإلدارة واالقتصاد.
 -2يشمل الربنامج بالتسلسل ( )2جميع املوظفني االداريني واملاليني الحاصلني عىل شهادة اإلدارة واالقتصاد وجميع املوظفني يف البنك املركزي واالقسام
الرقابية.
 -3يشمل الربنامج بالتسلسل ( )3جميع العاملني يف القطاع املايل يف املستويات االدارية املتوسطة والدنيا الحاصلني عىل البكالوريوس يف اإلدارة واالقتصاد.
 -4يشمل الربنامج بالتسلسل ( )5جميع املوظفني املعنيني بإعداد املوازنات يف جميع دوائر الدولة والحاصلني عىل شهادة جامعية يف القانون وكذلك
الحاصلني عىل شهادة اإلدارة واالقتصاد.
 -5يشمل الربنامج بالتسلسل ( )6جميع املوظفني املعنيني بإعداد املوازنات والرقابة عىل تنفيذها والحاصلني عىل شهادة جامعية اولية يف اإلدارة واالقتصاد.
 -6يشمل الربنامج بالتسلسل ( )7جميع املوظفني يف االقسام االدارية واملالية والتدقيقية الذين لديهم عالقة بالدين العام والحاصلني عىل شهادة اإلعدادية
كحد أدىن.
 -7يشمل الربنامج بالتسلسل ( )8جميع املوظفني يف االقسام االدارية واملالية يف املستويات املتوسطة والدنيا الحاصلني عىل شهادة جامعية او دبلوم يف
اإلدارة واالقتصاد.
 -8يشمل الربنامج بالتسلسل ( )9املوظفني يف القطاع املايل الحاصلني عىل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة واالقتصاد أو ما يعادلها.

مالحظة :الربامج بالتسلسالت ( )9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 3 ، 1هي برامج تدريبية لتنفيذ املستهدف رقم ( )6يف املرشوع رقم (( )62تنفيذ الورقة
البيضاء).
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قسم
التدريب المحاسبي
aftciraq002@gmail.com

الخطة التدريبية لعام
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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
الخطة التدريبية لعام
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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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قسم التدريب
على تطبيقات
التشريعات المالية
aftciraq004@gmail.com

الخطة التدريبية لعام
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ثالثاً :قسم التدريب عىل تطبيقات الترشيعات املالية
أ  -الربامــج الخاصــة بالشـــؤون الكمركيــة
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

1

اإلجراءات الكمركية

15

2022/3/17-13

تطوير قابليات موظفي الهيئة يف تطبيق اإلجراءات
الكمركية كافة ابتداء من وصول البضاعة اىل املنافذ وانتهاء
بخروجها.

2

اإلعفاءات الكمركية وتصنيفها

15

2022/4/7-3

تعريف املوظفني بأنواع اإلعفاءات الكمركية وطرق االحتيال
فيها ومعالجة وفحص املستندات وكتب اإلعفاءات.

 3الربنامج التأهييل ملوظفي الكامرك الجدد

40

2022/7/7-5/8

إعداد املوظفني الجدد يف الهيئة بغية االفادة منهم يف
إداء االعامل املناطة اليهم للمديريات واملنافذ الكمركية
وتعريفهم باإلجراءات الكمركية التي يحتاجونها يف عملهم
الوظيفي.

قواعد املنشأ والقيمة الكمركية والتخمني
4
والنظام املنسق

15

2022/6/9-5/29

تعريف موظفي الكامرك بكيفية احتساب الرسم الكمريك
عىل قيمة البضائع املستوردة وكذلك تعريفهم بالنظام
املنسق وكيفية تطبيقه عىل البضائع الداخلة للبلد.

5

املصادر املشعة

15

2022/10/27-23

تعريف املوظفني بكيفية الكشف عن املواد املشعة والطرق
املتبعة يف ذلك.

6

قانون الكامرك رقم  23لسنة
1984وتعديالته

15

2022/11/17-6

تعريف املوظفني بالنصوص القانونية التي يتضمنها القانون.

الفئة املشمولة:
تشمل هذه الربامج املوظفني العاملني يف الهيئة العامة للكامرك وتشكيالتها املختلفة وممن لديهم خربة يف التعامل مع األنشطة الكمركية
املختلفة باإلضافة اىل وكالء اإلخراج الكمريك يف الوزارات كافة.

الرشوط:
ان تكون هناك عالقة وطيدة بني موضوع الربنامج وطبيعة عمل املرشح وان ال يقل املؤهل العلمي للمرشح عن شهادة اإلعدادية.

الخطة التدريبية لعام
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ب  -الهيئـــــة العامـــــة للرضائـــب
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

1

التدقيق الرضيبي

15

2022/4/7-2/6

تنمية مهارات املتدربني من خالل تزويدهم بإجراءات
الرقابة والفحص الرضيبي كافة لغرض انجاز املعامالت
الرضيبية بصورة دقيقة.

2

تطبيقات السياسات الرضيبية
الفاعلة

15

 7/3ـ 2022/7/7

تطبيق اجراءات عمل ونظم وخطوات مناسبة لتعظيم
االيرادات الرضيبية من اجل رفد الخزينة العامة باملوارد
املالية الالزمة لتمويل االنفاق العام.

3

اعداد املخمنني

15

2022/10/13-7/17

تعزيز قدرات املتدربني من خالل اكتسابهم مهارات يف
كيفية احتساب الرضائب مبوجب الترشيعات النافذة
إلعداد نخبة من ممثيل السلطة املالية القادرة عىل
جباية األموال.

4

لجان الكشف املشرتك مع التسجيل
العقاري

15

2022/11/10-10/23

تعريف موظفي الهيئة بالعمل يف لجان الكشف املشرتك
مع التسجيل العقاري يف ما يخص األنشطة الرضيبية
والقوانني والقرارات النافذة الخاصة بالهيئة.

5

رضيبة العقار والعرصات

15

2022/12/5-11/20

تعريف موظفي الهيئة بكيفية احتساب مقدار الرضيبة
عىل قيمة العقار والعرصات وفق النسب املحددة يف
القانون والتعليامت امللحقة به.

الفئة املشمولة:

تشمل هذه البرامج الموظفين العاملين في الهيئة العامة للضرائب وفروعها المختلفة وممن لديهم خبرة في التعامل مع األنشطة
الضريبية.
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رشوط الرتشيح

أوال :رشوط القبول يف برنامج التدقيق الرضيبي :

 -1أن ال تقل الخدمة الوظيفية للمرشح يف الهيئة العامة للرضائب وفروعها املختلفة عن ( )7سبع سنوات اجاملية.
 -2أن يكون املرشح حسن السرية والسلوك وميتاز باألمانة الوظيفية وتثبيت ذلك يف استامرة الرتشّ ح وأن ال يكون قد حصل عىل عقوبة التوبيخ
أو اشد منها بسبب التقصري بالعمل خالل مسريته الوظيفية.
 - 3التزام الحد األدىن من متطلبات ومؤهالت /التعليم والخربة لشغل الوظائف التدقيقية املعممة بدليل الوصف الوظيفي مبوجب كتب الدائرة
القانونية يف وزارة املالية املرقمة  30878يف  2010/6/23و19472يف 2012/3/12و16168يف  2017/7/9يف قبول املرشحني للدورات التدريبية
الخاصة بالتدقيق الرضيبي.
 -4يقبل يف هذا الربنامج املوظفون الذين يحملون شهادة البكالوريوس يف املحاسبة ,إدارة االعامل ,االقتصاد ,اإلدارة الصناعية ,التمويل
واملصارف (املالية واملرصفية ),دبلوم يف املحاسبة وإعدادية تجارة كحد أدىن .
 -5اجتياز املقابلة املذكورة يف املادة أوال وثانيا من تعليامت رقم ( )6لسنة  2017بنجاح امام اللجنة املشكلة يف املركز ,عىل ان تكون مقابلة
املرشحني قبل شهر من تاريخ تنفيذ الربنامج وبعكسه سوف يلغى ترشيح املوظف.

ثانياً  :رشوط القبول يف برنامج تطبيقات السياسات الرضيبية الفاعلة :
جميع املوظفني العاملني يف الهيئة العامة للرضائب والذين لديهم املام بالسياسات الرضيبية عىل ان ال يقل مؤهل املرشح عن شهادة البكالوريوس
يف اإلدارة واالقتصاد.
مالحظة :علامً أن الربنامج التدريبي هو من الربامج التدريبية لتنفيذ املستهدف رقم ( )6يف املرشوع رقم ( / )62تنفيذ الورقة البيضاء.

ثالثاً :رشوط القبول يف برنامج اعداد املخمنني:
 -1أن ال تقل الخدمة الوظيفية للمرشح يف الهيئة العامة للرضائب وفروعها املختلفة عن ()5خمس سنوات اجاملية.
 -2أن يكون املرشح حسن السرية والسلوك وميتاز باألمانة الوظيفية ،وأنْ ال يكون من الذين عوقبوا بعقوبة التوبيخ او تنزيل الدرجة او انقاص
راتب خالل مسريته الوظيفية ويثبت ذلك يف استامرات الرتشيح.
 -3التزام الحد األدىن من متطلبات ومؤهالت /التعليم والخربة لشغل الوظائف التخمينية املعممة بدليل الوصف الوظيفي مبوجب كتب
الدائرة القانونية يف وزارة املالية املرقمة  30878يف  2010/6/23و19472يف  2012/3/12و16168يف  2017/7/9يف قبول املرشحني للدورات
التدريبية الخاصة بإعداد املخمنني.
 -4يراعى فيام ورد فــي الفقرة ( )3انفا املوظفــون الذين عينـوا قبل عام  ( 2010قبل صـدور دليل الوصف الوظيفي ).
 -5اجتياز املقابلة بنجاح من قبل اللجنة املشكلة يف املركز ،املذكورة يف املادة ( )4أوال وثانيا من التعليامت رقم ( )6لسنة  2017عىل ان تكون
مقابلة املرشحني قبل (  ) 30يوماً من تاريخ تنفيذ الربنامج وبعكسه سوف يلغى ترشيح املوظف.
رابعاً :رشوط القبول يف الربامج املذكورة بالفقرة (:)5,4
أن تكون هناك عالقة وطيدة بني موضوع الربنامج وطبيعة عمل املرشح عىل ان يحمل املرشح شهادة الدبلوم كحد أدىن.

الخطة التدريبية لعام
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ج  -هيأة التقاعد الوطنية
ت

اسم الربنامج

العدد املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

1

الترشيعات التقاعدية

15

2022/4/7-3

تعريف موظفي الهيأة واملوظفني ذات العالقة يف دوائر الدولة
كاف��ة ،بالنصوص والترشيعات التقاعدية النافذة والقرارات
اإلدارية املستجدة واإلجراءات الش��كلية كافة التي هي من
صميم عمل الهيأة وصوال اىل الغاية املطلوبة وتقديم الخدمات
اىل رشيحة املتقاعدين.

الفئة املشمولة:
يشمل هذا الربنامج املوظفني العاملني يف هيأة التقاعد الوطنية وموظفي اقسام املوارد البرشية واملالية والرقابة والتدقيق يف دوائر الدولة كافة.
الرشوط :
ان تكون هناك عالقة وطيدة بني موضوع الربنامج وطبيعة عمل املرشح وان يكون املرشح حاصالً عىل شهادة االعدادية كحد أدىن.

د  -برامـــــج قانونيـــة وماليــة وعدليـــة وأخــــرى
ت

اسم الربنامج

1

قانون رواتب موظفي الدولة رقم
22لسنة  2008املعدل والتعليامت
امللحقة به

40

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

30

2022/3/23-3/6

تزويد املوظفني العاملني يف دوائر الدولة املختلفة
باملهارات واملعارف الالزمة حول طرق احتساب
رواتب املوظفني واملعالجات املحاسبية الالزمة.
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2

األطر القانونية لإلدارة املالية العامة

15

2022/3/31-27

3

قانون انضباط موظفي الدولة رقم
14لسنة  1991واصول التحقيق االداري

30

2022/6/16-12

4

قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21
لسنة 2013

15

2022/9/8-4

5

قانون تحصيل الديون الحكومية رقم
 56لسنة  1977املعدل وقانون التضمني
رقم ( )31لسنة  2015املعدل

15

2022/10/20-16

تحديد افضل املامرسات ملعالجة مسار اإلدارة املالية
العامة إضافة اىل تحديد افضل البنود القانونية التي
أثبتت فعاليتها وكذلك تنظيم قانون اإلدارة املالية
العامة رقم  6لسنة  2019ليك يتوافق مع املامرسات
الدولية املناسبة.
تعريف موظفي الدولة بالواجبات والحقوق الخاصة
باملوظفني باإلضافة اىل العقوبات اإلدارية التي
رسمها املرشع يف حالة االخالل بالوظيفة العامة الذي
يتضمن تطبيق القانون باإلضافة اىل اعداد مالكات
متخصصة يف أصول التحقيق اإلداري واجراءاته.
التعريف بنصوص القانون الواردة فيه فيام يخص
بيع وايجار أموال الدولة والقطاع العام املنقولة
والغري منقولة واالطالع عىل التعليامت والقرارات
امللحقة به.
التعريف بنصوص القانون والعمل مبوجبها والقرارات
امللحقة به الستيفاء مختلف الديون الحكومية
التي بذمة الغري يف القطاع العام والخاص إضافة
اىل تعريف موظفي الدولة كافة بقانون التضمني
والنصوص التي تتعلق بتضمني موظفي الدولة يف
حالة سوء الترصف باملال العام التي رسمها املرشع
عند االخالل بالوظيفة.

الفئة املشمولة:

تشمل الربامج املوظفني العاملني يف األقسام القانونية واملوارد البرشية واملالية والرقابية والتدقيق باإلضافة اىل املوظفني العاملني يف األجهزة
الرقابية املختلفة.

الرشوط:
ان يكون املرشح حاصال عىل شهادة اإلعدادية كحد ادىن.
مالحظة :علامً أن الربنامج التدريبي بالتسلسل ( )2هو من الربامج التدريبية لتنفيذ املستهدف رقم ( )6يف املرشوع رقم (( )62تنفيذ الورقة
البيضاء)

الخطة التدريبية لعام
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قسم التدريب
على أعمال التأمين
aftciraq005@gmail.com
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رابعاً  -برامـــــج قسم التدريب عىل أعامل التأمني
العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد
 6ــ 2022 /3/ 24

ت

اسم الربنامج

1

برنامج تـأهييل ملوظفي رشكات
التأمني

10

2

إدارة املخاطر يف رشكات التأمني

12

15ــ2022/5/23

10

12ــ2022/6/29

3
4

تطوير املهارات اإلدارية والفنية
ملوظفي رشكات التأمني
كشف املخالفات واالحتيال
والوقاية منها
يف مجال التأمني

 5برنامج متخصص ألنواع التأمني كافة
6
7
8
9

مجاالت االستثامر يف رشكات
التأمني وانواعه
تسويق وثائق التأمني بأساليب
الرتويج املختلفة مع دميومة العالقة
بني مسوق الوثائق والزبون
ضبط عمليات االكتتاب واثره يف
تقليل الخسائر يف رشكات التأمني
التأمني االلزامي بحوادث السيارات
املرقم
 52لسنة 1980

10

10
10
12
10
12

هدف الربنامج
تعزيز قدرات موظفي رشكات التأمني املعرفية واملهارية
والسلوكية عىل االنشطة التأمينية املختلفة
ربط الخطر بحياة املواطنني وكيفية الحد من االخطار باللجوء
اىل التأمني الذي يعوضهم عن االرضار املحتملة التي تصيبهم
زيادة الخربات املهارية ملوظفي رشكات التأمني .

تنمية قدرات موظفي رشكات التأمني حول كيفية التعامل مع
24ــ 2022/7/28حاالت االحتيال يف رشكات التأمني من اجل حامية مصالح
هذه الرشكات.
برنامج متخصص لكافة انواع التأمني ( التأمني عىل الحياة،
التأمني عىل الحريق  ،التأمني عىل الحوادث ،الهنديس ,
8/21ــ2022/9/8
البحري,الجامعي والصحي ) من اجل ان ميتلك املوظف تصوراً
شمولياً عىل جميع االنشطة.
بناء محافظ استثامرية تحقق عوائد مالية مجزية لرشكات
9/25ــ2022/10/3
التأمني .
الرتكيز عىل رجل البيع ،وهو رجل التسويق الذي يجب ان
23ــ 2022/10/31يتمتع مبواصفات خاصة وبدوره يعد وسيلة من وسائل
الرتويج لتسويق الوثائق
قبول االخطار عىل وفق سياسة جيدة تجنب رشكات التأمني
13ــ2022/11/17
الوقوع يف اخطار كبرية.
نرش الوعي التأميني وتعريف املواطنني بأن هناك تعويضاً
11/27ــ 2022/12/1للجميع من حوادث الدهس دون وجود عقد او وثيقة منظمة
بني املستويف واملستوىف له.

الفئة املشمولة :

تشمل هذه الربامـــــج جميع املوظفني العاملني يف رشكات التأمني الحكومية واألهلية باإلضافة إىل املوظفني العاملني يف دوائر الدولة
كافة.

الرشوط :

أن يكـــــون املوظـــــف املرشــــــــح فــــي أي برنامـــــج حاصــــال علـــى شهــادة اإلعداديـــــة كحد أدىن.
الخطة التدريبية لعام
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قسم التدريب
على أعمال البحوث
والترجمة
aftciraq006@gmail.com
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خامساً  -برامـــــج قسم التدريب عىل أعامل البحوث والرتجمة
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

تنمية مهارات اللغة اإلنكليزية
املستوى االول والثاين
1

English language Skills
development level
1&2

تنمية مهارات اللغة االنكليزية
املستوى الثالث
متضمنة
التدريب عىل املخاطبات واملراسالت باللغة
االنكليزية
2
English language skills development level 3 including letters
& correspondence in English
language

3

الربنامج التأهييل
) ( IELTS

10

2022/3/20 -2/20

10

2022/4/7- 3/27

10

2022/6/20 -5/10

هدف الربنامج
تزويد املتدربني مبهارات استخدام املفردات
اإلنكليزية األساسية التي ميكن استخدامها
وتطبيقها يف حياتهم اليومية ،مثل التعريف
بالذات ،السفر ،استخدام املواصالت وآداب
التعامل األساسية مثل القاء التح ّية و الوداع .كام
يهدف إىل تطوير مهارات املتدربني يف القراءة
والكتابة واالستامع واملحادثة إىل مستوى ميكنهم
من خالله تطبيق تلك املهارات باحرتافية .
تعزيز مهارات املتدربني من خالل منهج تفاعيل
مبتكر يتعلم من خالله املتدرب ويطور لغته
اإلنكليزية بشكل متدرج واالنتقال من املستوى
املتوسط إىل املستوى املتقدم مام ميكنه من
صياغة املخاطبات واملراسالت باللغة االنكليزية

مساعدة املتدربني عىل فهم اختبار IELTS
ومساعد املشاركني عىل حل األسئلة الخاصة
باختبارات كفاءة اللغة االنكليزية وخصوصاً طلبة
الدراسات العليا (الدبلوم العايل واملاجستري).
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أساسيات الرتجمة االحرتافية متضمنة
الرتجمة املالية واملحاسبية وترجمة
املصطلحات املرصفية واالقتصادية
والكمركية
ومهارات لغوية لكتابة وترجمة وصياغة
العقود الحكومية
Professional Translation Basics
including Financial & accounting
,Banking, Economics & Customs
Terms Translation With linguistic
skills to write, translate government contracts

10

كرس الجليد لتحدث االنكليزية بطالقة
متضمنة لغة السفر واالتكيت
5
English for Life including
language for travelling and etiquette

10

املفاهيم الحديثة يف اعداد البحوث العلمية
6
Modern concepts of scientific
research preparation

4

7

االساليب العلمية والعملية للحفاظ عىل
سالمة اللغة العربية والتصحيح اللغوي

2022/7/21 -6/26

2022/9/1 -8/14

تعزيز مهارات املتدربني يف مجال فن الرتجمة
االحرتافية والرتجمة املالية واملحاسبية وترجمة
املصطلحات ,املرصفية واالقتصادية والكمركية
وقواعد صياغة العقود الحكومية والتدريب عىل
ترجمة مناذج مختلفة منها.

كرس الحواجز بني املتدرب وبني اللغة ,وخلق بيئة
مناسبة لتحدث اللغة اإلنكليزية ومامرستها مع
التعرف عىل قواعد االتكيت العامة.

10

2022/10/13 -9/25

اكساب املتدربني قواعد كتابة البحوث العلمية
باللغتني العربية واالنكليزية .

10

2022/11/24 -11/6

تنمية مهارات املتدربني العاملني يف االقسام
االدارية واملوارد البرشية عىل االساليب العلمية
والعملية يف صياغة الكتب واعداد املخاطبات
باللغة العربية السليمة والصحيحة وفق منهج
علمي محكم.

اللغة املستخدمة -:
اللغة االنكليزية  +اللغة العربية ( يف بعض االحيان).
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رشوط التقديم والفئة املشمولـــــة -:

 -1يشمل الربنامج يف التسلسل ( )1املوظفني العاملني يف جميـــع دوائر الدولة من جميع املستويات اإلدارية مع إجــــادة اللغة االنكليزية
(تحدث ًا وكتابة) عىل ان يكون املرشح حاصالً عىل الشهادة االعدادية كحد ادىن.
 -2يشمل الربنامج يف التسلسل ( )2املوظفني العاملني يف جميع دوائر الدولة من جميع املستويات االدارية والذين يجيدون اللغة االنكليزية
تحدثا وكتابة عىل ان يكون املرشح حاصال عىل شهادة البكالوريوس كحد ادىن وله خربة كافية يف هذا املجال.
 -3يشمل الربنامج يف التسلسل ( )3املوظفني العاملـني يف دوائر الدولة كافة من الحاصلني عىل شهادة البكالوريوس ممن يرغب يف الدراسات
العليا او ممن يقوم بإعداد البحوث والدراسات باللغة العربية واإلنكليزية.
 -4يشمل الربنامج بالتسلسل ( )4املوظفـني العاملني يف دوائر الدولة كافة الحاصلني عىل شهـادة البكالوريوس او شهادة من معهد لغات
ممن لهم ارتباط يف تداول املصطلحات املالية واملرصفية واالقتصادية والكمركية وكذلك من العاملني يف اقسام العقود ممن يجيد اللغة
وحاصل عىل الشهادة االعدادية كحد ادىن.
ٌ
االنكليزية
 -5يشمل الربنامج بالتسلسل ( )5املوظفـني العاملـني يف دوائـــــر الدولـة كافة ومنظامت املجتمع املدين  ,مبختلف املؤهالت و االختصاصات
وتهيئتهم إلتقـان اللغة اإلنكليزية ملامرستها يف أثناء اإليفاد او السفر خارج العراق عىل أن يكون املرشح ً
حاصال عىل شهادة اإلعدادية كحد أدىن.
 -6يشمل الربنامج يف التسلسل (  )6املوظفني العاملني يف الدوائر كافة من خريجي البكالوريوس لتهيئتهم اىل كتابة البحوث العلمية باللغتني
العربية واالنكليزية
 -7يشمل الربنامج يف التسلسل ( )7جميع املوظفني الحاصلني عىل شهادة الدراسة االعدادية كحد ادىن.
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قسم التدريب
على أعمال المصارف
aftciraq003@gmail.com
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سادساً  -برامــــج قسم التدريب عىل أعامل املصارف
أ -بغــــداد
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

١

الصريفـــــــة االسالميــــــــــة

١٠

٢٠٢٢ / ١ / ٢٧ – ٢٣

٢

تأهيــــــل مديـــــــر فـــــرع

١٠

٢٠٢٢ / ٢ / ٣ – ١/ ٣٠

٣

منـــح حـــق التخويــل مــــن
الدرجــــة  -أ -

٣٠

٢٠٢٢ /٤/٧ –٢/١٣

٤

منـــــــح حــــــق التخويـــــل
من الدرجـــــــة – ب -

٣٠

٢٠٢٢/٧/٧ – ٥/١٥

٥

التنبؤ باألرباح والسيولة املرصفية
باستخدام
EVIEWS - 10

١٠

٢٠٢٢/٥/٢٦ – ٢٢

٦

تشخيص مواطن التعرض للخطر

٢٠

٢٠٢٢/٦/١٦ – ٦/١٢

٧

تطبيقات لجنة بازل للرقابة
املرصفية وتعديالتها

١٠

٢٠٢٢/٧/٧ – ٣

٨

التسهيــــالت املرصفيــــــة

٢٠

٢٠٢٢/٨/٣ – ٧/١٧

٩

الصريفة التنموية املتخصصة

١٠

٢٠٢٢/٨/١١-٤

هدف الربنامج
تعريف املتـــــدربني باملفاهـــــــيم االساســية
للصريفــــــة االسالمــــية وادواتها املاليــــــة
تأهيل املوظفني املرشحني إلشغـــال مناصب مدراء
الفروع يف املصارف .
تأهيــــــل املتدربـــني وإعدادهـــم للتوقيــــع عىل
املستندات املرصفية ضمن الصالحيـات املحــــددة
للتخويــــل.
تأهيــــــل املتدربـــني وإعدادهـــم للتوقيــــع عىل
املستندات املرصفية ضمن الصالحيـات املحــــددة
للتخويــــل.
تدريب املشاركني عىل الكيفية املثىل لتحليل البيانات
املالية الحالية لتنبؤ السيولة املالية التي سوف تتوفر
لدى املرصف واالرباح املتوقعة باستخدام برنامج
تحليل البيانات اإلحصائية . EVIEWS - 10
تحديد املقاييس املناسبة ملواطن الخطر يف القطاع
املايل أضافة اىل رشح كيفية تحول مواطن الخطر اىل
أزمات من جراء الصدمات املعاكسة والسياسات الغري
مالمئة وكذلك التعريف باستخدام أدوات تشخيصية
لرصد مقاييس مواطن الخطر ومؤرشات التنبؤ بها.
تهدف هذه الدورة اىل تعريف املشاركني بتطبيقات
لجنة بازل من حيث أهميتها التي تنعكس عىل الرقابة
املرصفية وتعديالتها
كسب املتدربني املهارات الالزمة حول كيفية منـــــح
التسهيــــالت املرصفيــــــة املتنوعة
تعريــــف املتدربــــني باملفاهـــــيم االساسية
للصريفة التنموية وانشطتهـــــا وتقييم ادائها.

الخطة التدريبية لعام

22

2

55

تهدف هذه الدورة اىل تعريف املتدربني بأهمية نظام
ضامن الودائع والدور الذي يقوم به يف استقرار الجهاز
املرصيف وتعزيز الثقة املرصفية ،وما ينتج عنه من
تعزيز للدور االقتصادي والتنموي للمصارف وزيادة
كفاءة أدائها.
تأهيـــــل املتدربيــــن وإعـــــــدادهم للتوقيــع
عىل املستندات املرصفية ضمن الصالحيــات
املحــــــددة للتخويــــــل.
تأهيـــــل املتدربيــــن وإعـــــــدادهم للتوقيــع
عىل املستندات املرصفية ضمن الصالحيــات
املحــــــددة للتخويــــــل.

١٠

ضامن الودائع

٢٠

٢٠٢٢ / ٨ / ١٨-١٤

١١

منــــــح حــــــق التخويـــل من
الدرجة – ب -

٣٠

٢٠٢٢/١٠/٩ – ٨/١٤

١٢

منـــــــح حــــــق التخويـــــل
من الدرجـــــــة  -أ -

٣٠

٢٠٢٢/١٠/٢٧ – ٩/٤

١٣

إدارة املحافظ االستثامرية

١٠

٢٠٢٢/٩/٨-٤

تهدف هذه الدورة اىل تعريف املتدربني بالكيفية
املثىل إلدارة املحافظ االستثامرية لتحقيق أهدافها من
حيث الربحية وتعزيز النمو االقتصادي.

١٤

دور التقنيات املالية يف تطور
املنتجات املالية االسالمية

٢٠

٢٠٢٢/١٠/٦-٢

من اهم اهداف هذه الدورة هو بيان أهمية التقنيات
املالية للمتدربني وكيف ميكن ان تنعكس عىل املنتجات
املالية اإلسالمية من حيث التطور والتجدد.

١٥

املحاســــبة املرصفيــــــــــــة
وتطبيقات عملية عىل املعيار
رقــــــــم ()9

٢٥

٢٠٢٢/١١/١٠-٢

١٦

املنظـــــــور املتكامــــل ملكافحة
غسيل األموال ومتويل االرهاب

٢٥

٢٠٢٢/١١/١٧ – ١٣

٢٠

٢٠٢٢/١٢/١ – ١١/٢٠

٣٠

٢٠٢٢/١٢/١٥ – ١١

١٧
١٨

إعـــداد القوائم املالية الرئيسة
للمرصف
اساسيات النظام الشامل يف
املصارف
Core Banking System

اعداد محاسبني قادرين عىل إنجاز االعمــــال
املنوطة بهم من خالل االساليب املحاسبيــــة
الحديثة املنسجمة مع معايري املحاسبـــــــــة
الدوليــــــــــــة.
تعريف املتدربني باملفاهيم املتعلقة بأنشطة مكافحة
غسيل األموال وأساليبها وكيفية الحد منهــا فضالً
عن تحديد منافذ غسيل األمـــوال واملعالجـــــات
القانونية الالزمة محلياً ودولياً
تأهيل املتدربني لكيفيـــة إعـــــداد القوائــــــم
املاليــــة للمصارف.
تعريف املتدربني بأساسيات النظام الشامل الذي يتم
تطبيقه وفق الورقة البيضاء.

•ان تحديد مدة  ١٤يوماً يف برنامج التسهيالت املرصفية هو لسد حاجة موظفي القطاع املرصيف الخاضعني لقانون ( )١٠٣لسنة  2012املادة  /١الفقرة ثالثا( /د)/
( )٢والتي تنص عىل أن يجتاز املوظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله عىل أن ال تقل مدة الدورة عن أسبوعني.
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الفئة املشمولة ورشوط القبول يف برامج قسم التدريب عىل اعامل املصارف  /بغداد .

 -1يشمل الربنامج بالتسلسلني (  )١٤ ، ١املوظفــــني العاملـــــني يف املصــــــارف اإلسالميــــــــــــــة.
 -2يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٢مـــــدراء الفـــــروع ومعاونيهـــــــم ومـــن ترشحـــه دائرته.
 -3يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٥جميع املوظفني العاملني يف األنشطة املرصفية املختلفة ممن يجيدون استخدام برامج الحاسب االلكرتوين.
 -4يشمل الربامج بالتسلسالت ( )١٠،٨،٧،٦جميع املوظفني العاملني يف األنشطة املرصفية املختلفة.
 -5يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٩املوظفني العاملني يف املصارف التنموية املتخصصة (العقاري  ,الزراعي  ,الصناعي).
 -6يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٣موظفي املصارف العاملني يف إدارة املحافظ االستثامرية.
 -7تشمل الربامج بالتسلسلني ( )١٧ ، ١٥املوظفــــني العاملـــــني يف االقسام املاليــــة والرقابيـــــة والتدقيـق والتخطيط .
 -8يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٦املوظفني العاملني يف قسم الرقابة والتدقيق واقسام وشعب غسيل األموال واقسام التفتيش.
 -9يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٨املوظفني املعنيني بتطبيق النظام الشامل يف املصارف.

 -10رشوط القبول يف الربنامج املتخصص مبنح حق التخويل من الدرجة (ب):

أ .أن يكون املرشح حاصالً عىل شهادة الدراسة اإلعدادية كحد أدىن .
ب .أن يجتاز املرشح دورتني تدريبيتني يف األقل لدى مراكـز تدريبية معتمدة يف مجال االختصاص عىل أن تكون املفاضلة للمرشح الذي لديه أكرث من دورتني
تدريبيتني.
ج .ان تكون لدى املرشح خدمة وظيفية ال تقل عن خمــــس سنوات .
د .أن يكون املرشح قادراً عىل استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة يف مجال التدريب.
هـ  -اجتياز املقابلة بنجاح من قبل اللجنة املشكلة يف املركز واملذكورة يف املادة ( )٤أوال وثانياً من تعليامت رقم ( )٦لســـنة  2017قبل شهر من انعقاد الربنامج
وبعكسه يرفض قبوله يف الربنامج.

 -11رشوط القبول يف الربنامج املتخصص مبنح حق التخويل من الدرجة (أ):

أ .يرشح املوظف للربنامج املتخصص مبنح حق التخويل من الدرجة (أ) بعد سنتني من اجتيازه برنامجاً تدريبياً خاصاً مبنح حق التخويل من الدرجة (ب) تم
تنفيذه من قبل املركز حرصاً.
ب .أن يكون املرشح قادراً عىل استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة يف مجال التدريب.
ج .اجتياز املقابلة بنجاح من قبل اللجنة املشكلة يف املركز واملذكورة يف املادة ( )4أوال وثانياً من تعليامت رقم ( )6لســـنة  2017قبل شهر من انعقاد الربنامج
وبعكسه يرفض قبوله يف الربنامج ،وتكون املفاضلة للموظفني الحاصلني عىل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة واالقتصاد أو ما يعادلها.
د .أن يكون املرشح حاصال عىل شهادة الدبلوم كحد أدىن .
هـ  -يستثنى من املادة ( )7الفقرة (أ) حملة الشهادات العليا (املاجستري والدكتوراه وما يعادلها) إذ يحـــق لهـم الرتشّ ح يف برنامج حق التخويل من الدرجة
(أ) بدون املشاركة يف دورة تدريبية خاصة مبنح حق التخويل من الدرجة (ب) عىل أن يكون له خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن خمس سنوات ولديه امر
اداري صادر عن اإلدارة العامة للمرصف مبنحه حق التخويل من الدرجة (ب).
مالحظة:
 الربنامج التدريبي بالتسلسل ( )٦هو برنامج تدريبي لتنفيذ املستهدف رقم ( )٦يف املرشوع رقم (( )٦٢تنفيذ الورقة البيضاء). -الربامج التدريبية بالتسلسالت ( )١٤،١٣،٧هي برامج تدريبية لتنفيذ املستهدف رقم ( )٤يف املرشوع رقم (( )٦٢تنفيذ الورقة البيضاء).
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أ -بـــابـــــل
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

١

الحســــــاب الجــــــاري والتوفري
والودائع

٢٥

٢٠٢٢/١/٢٧ – ٢٣

كسب املتدربني املعارف واملهارات الالزمة حــــول
كيفية فتح الحسابات الجارية والتوفري والودائــــع
واملتطلبـــــات القانونيـــة الالزمة باإلضافة إىل كيفية
حساب الفوائـــــد املرتتبة عليها.

٢

منح حق التخويل مـــن
الدرجــــة  -ب -

٢٥

٢٠٢٢/٣/٢٧ – ٢/٦

تأهيل املتدربني وإعدادهــــــم للتوقيــــع عىل
املستندات املرصفية ضمـــــن الصالحيـــــات
املحددة للتخويل.

٣

التسهيـــــــالت املرصفيــــــــة

٢٥

٢٠٢٢/٤/١٤ – ١٠

تدريب املشاركني عىل كيفية إدارة التسهيالت
املرصفية واملتطلبات القانونـــــية الالزمـــــة ملنحها
والرقابة عليها .

٤

أساليب إدارة القروض املتعرثة

٢٥

٢٠٢٢/٤/٢٨ – ٢٤

٥

الحسابات املتبادلة مع الفروع
الداخليــــــــــة

٢٥

٢٠٢٢/٥/١٩ – ١٥

٦

املحاســــــــــبة املرصفيــــــــة

٢٥

٢٠٢٢/٦/٧ – ٥/٢٩

7

القطــــــــــع والحــــــــــواالت

٢٥

٢٠٢٢/٧/٢٨ – ٢٤

8

خطـــــابـــــــات الضمــــــــان

٢٥

٢٠٢٢/٨/٤ – ٧/٣١

9

إدارة املخاطـــــــر االئتامنيــــة

٢٥

٢٠٢٢/٨/٢٥ – ٢١

58

تعريف املتدربني بكيفية التعامل مع القروض املتعرثة
وكيفيـــــة معالجتها وأساليب إدارتها
تعريف املتدربني مباهية الحسابــات املتبادلة مع
الفروع الداخليــــــة وإجـــراءات مقابلتها
إعداد محاسبني قادرين عىل إنجـــــاز االعامل املنوطة
بهم من خالل االساليب املحاسبـــــية الحديثة.
تدريـــب املشاركني عىل كيفية خصم االوراق
التجاريـــــــة لدى املصارف والفوائد املرتتبة عليها
والشـــــروط القانونية الالزمة باإلضافة إىل كيفية
إدارة الحواالت املرصفية ومتابعتها
تعريف املتدربني بكيفيــــــة إصـــدار خطابات
الضامن وتأهيلهم عىل معرفــــــة تفاصــــــيل
الخطابات كافة من الجوانب الفنية والقانونية
تعريف املتدربــــني علــــــى االطـــار النظري
واملفاهيم للمخاطـــــــر التــــي تواجـــه العمل
املرصيف وكيفية الحد من آثارها علــــى وفق تعليامت
البنك املركزي وقانون املصـــــارف رقم  94لسنة
 2004ولجنة بازل.
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10

املنظور املتكامل لغسيل االموال

٢٥

٢٠٢٢/٩/٨ – ٤

تعريف املتدربني باملفاهيم املتعلقـــة بأنشطة
مكافحة غسيل األموال وأساليبها وكيفيــة الحد منها
باإلضافة إىل تحديد منافذ غسل األمــوال واملعالجات
القانونية الالزمة دوليا ومحليا.

11

التسويــــــــق املرصفــــــــي

٢٥

٢٠٢٢/٩/٢٩ – ٢٥

تعريف املتدربني مبستلزمات تطبيق املفهوم
التسويقي الحديث وأهميته وأسباب وجـــــوده يف
املصارف .

الفئة املشمولة ورشوط القبول يف برامج قسم التدريب عىل اعامل املصارف  /بابل .
1-1تشمل الربامج بالتسلسالت ( )11،9،8،7،5،4،3،2،1جميــــع املوظفــني العاملني يف األنشطة املرصفية املختلفة.
2-2يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٦موظفي املصارف العاملني يف االقسام ( املالية والرقابة والتدقيق ).
3-3يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٠املوظفني العاملني يف قسم الرقابة والتدقيق واقسام وشعب غسيل األموال واقسام التفتيش باملصارف .
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قسم الحاسبة
اإللكترونية
aftciraq008@gmail.com
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سابعاً  -برامـــــج قسم الحاسبة اإللكرتونية
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

1

املوظف الرقمي
()The Digital Employee

25

2022/1/31-23

اكتساب املشارك املهارات التكنولوجية املتعلقة
بالتواصل واالتصال والعمل (عن بعد) واالرشفة
االلكرتونية ليعكسه بدوره عىل انجاز عمله بفاعلية.

2

تصميم املواقع االلكرتونية التفاعلية
)(Interactive Website Design

15

2022/2/17 - 6

اكتساب املشارك القدرة إلنشاء موقع الكرتوين عىل
شبكة االنرتنيت باستخدام تطبيق ال Word Press
والتواصل مع جمهور واسع النطاق وتعلم مهارات لغة
SQL

3

قيادة الحاسوب ICDL

30

2022/3/17-2/27

يحصل املشارك عىل املهارة الحاسوبية الالزمة إلدارة
عمله املكتبي بكفاءة اكرب.

4

برنامج التصميم الطباعي
Corel Draw
()Graphic Design

20

2022/5/19 - 8

منح املشارك قدرات وأدوات مهمة يف التصميم
الثنايئ االبعاد والتي متكنه من تطوير عمل مؤسسته
التسويقي واإلعالمي.

5

النظم اإلدارية املتقدمة يف األرشفة الرقمية
ونظم إدارة املعلومات

20

2022/5/26-22

تزويد املشارك باملهارات االساسية لتحويل عمله من
التقليدي اىل الرقمي ومتكينه من ادارة املعامالت
الرقمية

6

الجداول الذكية املتقدمة
Advanced Excel

25

2022/6/23 - 5

7

برنامج التحليل اإلحصايئ SPSS

20

2022/7/28 - 17

8

إدارة التدريب اإللكرتوين
Management of
E-Training

20

2022/8/18 - 14

9

أساسيات الشبكات
Networking Basic

20

2022/10/27 - 9

اكتساب املشارك القدرة عىل نصب الشبكات وإدارتها.

10

أساسيات صيانة الحاسوب
()Computer Maintenance Basic

15

2022/11/17 -13

منح املشارك مهارات التعامل مع اعطال الحاسوب
املختلفة والقدرة عىل صيانتها.

متكني املشارك من التعامل مع الجداول الذكية
والبيانات الكبرية من خالل مهارات وآليات احرتافية
يف .Excel
تزويد املشارك مبهارات مهمة يف تحليل وإدارة
البيانات.
مهارات وقدرات مهمة يف مجال التدريب والتواصل
التعليمي ومنصات التعليم يحصل عليها املشارك من
خالل هذا الربنامج.
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رشوط املشاركه يف برامج قسم الحاسبة لعام 2022
 -1بخصوص الربنامج رقم ( )1يشرتط ان يكون املشارك فيها حاصالً عىل شهادة االعدادية كحد أدىن.
 -2بخصوص الربنامج رقم ( )8,7,6,5,4,3,2يشرتط ان يكون املشارك فيها حاصالً عىل شهادة البكالوريوس كحد أدىن.
ً
حاصال عىل شهادة بكالوريوس هندسة حاسبات أو علوم حاسبات.
 -3بخصوص الربنامج ( )10,9يشرتط ان يكون املشارك فيها
مالحظة:
•الربنامج يف التسلسل ( )5هو برنامج تدريبي لتنفيذ املستهدف رقم ( )4يف املرشوع رقم (  ( )62تنفيذ الورقة البيضاء).
•يف حالة تنفيذ الدورة عن بعد يجب ان يوفر املشارك جهاز حاسوب مع خدمة انرتنيت مستمرة.
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شعبة إدارة الجودة
والتطوير المؤسسي
aftciraqq@gmail.com
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ثامنا :برامج شعبة إدارة الجودة والتطوير املؤسيس
ت

أسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

1

تعريف باملواصفة
ISO 9001/2015

10

2022/3/10 -6

تعريف املش��اركني باملواصفة القياسية
.ISO 2015\9001

10

2022/5/19 -15

تدريب املشاركني عىل كيفية إعداد الوثائق
القياسية وترميزها.

2

التوثيق وفق املواصفة
ISO 10013
مدقق جودة داخيل

3

وفق مواصفة التدقيق
ISO19011/2018

10

2022/6/30 – 26

تدريب املشاركني عىل كيفية التدقيق الداخيل
بشكل عميل ضمن مجاميع وكيف يعكس ذلك
بنود املواصفة بالتدقيق الداخيل.

4

تطبيقات عىل املواصفة ISO9001/2015

10

2022/8/18-14

تدريب املشاركني عىل كيفية تطبيق بنود
املواصفة  ISO9001/2015عملياً داخل
املؤسسات.

5

تقييم االداء املؤسيس
وفق االمنوذج االوريب () EFQM

10

2022/10/13 – 9

تدريب املشاركني عىل كيفية تطبيق االمنوذج
االوريب ( ) EFQMلغرض الوصول اىل معرفة
نقاط القوة والضعف وبالتايل تقوية االداء
الكيل.

رشوط املشاركة يف برامج شعبة إدارة الجودة والتطوير املؤسيس :
1-1أن يكون املرشح حاصالً عىل شهادة البكالوريوس كحد أدىن.
2-2أن الربامج أعاله بالتسلسالت ( )4-1مرتابطة وعند ترشيح موظف معني للمشاركة فيها البد ان يلتزم باملشاركة يف جميع الربامج.
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برامـــــج الورقـــــة البيضــــــاء
ضمــــــن الخطــــــة التدريبيــــــة للعــــــــام 2022
املرشوع ( :)62أداء وزارة املالية
املستهدف ( :)4الربامج املتخصصة يف بناء القدرات واملهارات الفنية واالدارية
الشهر
أيار
متوز

الربنامج
النظم االدارية املتقدمة يف االرشفة الرقمية
ونظم ادارة املعلومات
تطبيقات لجنة بازل للرقابة املرصفية
وتعديالتها

تاريخ االنعقاد

القسم املقيم
للربنامج

تسلسل الربنامج يف جدول خطة القسم

2022/5/26-22

الحاسبة اإللكرتونية

5

٢٠٢٢/٧/٧ – ٣

أيلول

إدارة املحافظ االستثامرية

٢٠٢٢/٩/٨-٤

ترشين
االول

دور التقنيات املالية يف تطوير املنتجات
املالية االسالمية

٢٠٢٢/١٠/٦-٢

التدريب عىل اعامل
املصارف
التدريب عىل اعامل
املصارف
التدريب عىل اعامل
املصارف

أ -بغداد7 /
أ -بغداد13 /
أ -بغداد14 /

وسيتم تنفيذ الربامج التدريبية ادناه ضمن املستهدف ( )4من قبل مركزنا وبالتنسيق مع املركز الوطني للتطوير االداري وتقنية املعلومات يف
وزارة التخطيط.

68

الشهر

الربنامج

شباط

إعادة هندسة العمليات

آذار

إعادة هندسة الوظائف

نيسان

منهجية التحليل والتصميم املؤسيس

حزيران

تطوير املنظامت الحكومية من منظور اقتصاد املعرفة

آب

تحليل سلسلة القيمة ألغراض رسم السياسيات

ترشين الثاين

التخطيط االسرتاتيجي واستخدام بطاقة االداء املتوازن يف بناء ثقافة التميز يف املؤسسات
العامة

كانون االول

مكتبة البنى التحتية لتقنية املعلومات
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برامـــــج الورقـــــة البيضــــــاء
ضمــــــن الخطــــــة التدريبيــــــة للعــــــــام 2022
املرشوع ( :)62أداء وزارة املالية
املستهدف ( :)6الربامج املتخصصة يف مجال اإلدارة املالية العامة
تسلسل الربنامج يف
جدول خطة القسم

الشهر

الربنامج

تاريخ االنعقاد

القسم املقيم للربنامج

كانون
الثاين

استدامة املالية العامة

2022/1/30 -23

التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة

1

شباط

االحصائيات املالية الحكومية

2022/2/24 -2/20

التدريب املحاسبي

2

آذار

األطر القانونية لإلدارة املالية العامة

2022/3/31-27

التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية
التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التدريب عىل اعامل
املصارف
التدريب عىل تطبيقات
الترشيعات املالية
التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة

د .برامج قانونية و مالية وعدلية
وأخرى2 /

نيسان
أيار

التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد
القياسية الكلية
طرق وأدوات إعداد موازنات حكومية
متوسطة األجل

2022/4/10-3
2022/5/29-22

حزيران

تشخيص مواطن التعرض للمخاطر

٢٠٢٢/٦/١٦ – ٦/١٢

متوز

تطبيقات السياسات الرضيبية الفاعلة

2022/7/7-3

آب

موازنة الربامج واألداء

2022/8/21 -14

أيلول

إدارة الرواتب عىل وفق املعايري الدولية

2022/9/12 – 9/4

إدارة الدين العام

2022/10/23 -16

مؤرشات السالمة املالية

2022/11/20-13

االقتصاد الرقمي والسياسات االقتصادية

2022/12/18 – 11

ترشين
االول
ترشين
الثاين
كانون
االول

التدريب املحاسبي
التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
التخطيط املايل واإلدارة
املالية العامة
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أ .بغداد6 /
ب .الهيئة العامة للرضائب2/
6
12
7
8
9

2
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ورش عمل
األقسام والشعب التدريبية
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قسم تدريب التخطيط المالي واإلدارة المالية العامة
ت

72

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

املوازنة املفتوحة وشفافية املوازنة العامة

2022/9/18

2

تحليل سياسات املالية العامة يف اطار جائحة كورونا

2022/12/11
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قسم التدريب المحاسبي
ت

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

تطوير املامرسات املحاسبية والرقابية

2022/11/20

قسم التدريب على تطبيقات التشريعات المالية
ت

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

منع االتجار الغري مرشوع باملواد النووية واملشعة

2022/6/6

2

الكشف عن املخدرات وطرق تهريبها

2022/11/14

قسم التدريب على أعمال التأمين
ت

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

الطرق التسويقية الحديثة يف رشكات التامني العاملية

2022/12/11

2

االكتتاب بوثيقة خسارة االرباح امللحقة بوثيقة الحريق

2022/12/18

الخطة التدريبية لعام
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قسم التدريب على أعمال البحوث والترجمة

74

ت

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

التواصل املحرتف وادارة املؤمترات

2022/7/26-25

2

اهمية تعلم اللغة االنكليزية يف املستويات االدارية العليا

2022/10/24-23
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قسم التدريب على أعمال المصارف
ت

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

الحوكمة واملخاطر السيربانية يف املصارف

2022/1/27

2

الهندسة املالية املرصفية

2022/2/6

قسم الحاسبة اإللكترونية
ت

اسم الورشة

تاريخ االنعقاد

1

قناعات تكنلوجيا املعلومات عىل التحول الرقمي يف املؤسسات الحكومية

2022/12/11
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القسم الثالث
•قرار  361لسنة 1983
•الضوابط العامة
•المالحق
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قرار رقم  361في 1983/3/24
أوالً -:

 -1تلتزم الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة بوضع خطة سنوية تحدد مبوجبها أعداد املوظفني املطلوب إرشاكهم يف الدورات التي تنظمها
الجهات املختصة بالتدريب وتلتزم هذه الجهات بتوزيع الفرص التدريبية املتاحة لطالب االشرتاك بالشكل املناسب.
 -2يكون التدريب يف الدورات إلزاميا للموظفني الذين تقرر الوزارة أو الجهة املختصــة ترشيحهم فيها لالشرتاك.

ثانياً -:

يشرتط توفــر ما ييل فــي املرشح لالشرتاك يف الدورات التدريبية:
 -1وجود عالقة بيــــن وظيفتـــه وموضــــوع الــــدورة التـدريبيـــــــــــــــــة.
 -2املرشح لها أن يكون حاصالً عىل املواصفات العلمية والخربة العملية التي تتطلبهـــا الــــــدورة.
 -3أن يجتــاز مقابلــــــة خاصــــــــة أو اختبــــــار عنـــــد الطلــــــــــــــــب .
 -4أن يتـــم ترشيحـــه مـــن قبـــل دائرتـــه مبوجب االستامرة الخاصة بالرتشيح .
 -5أن يتفرغ للدورة طيلة مــدة انعقادهـــــا.

ثالثاً -:

مينــح قدمـــاً ألغراض الرتفيـــع كـــل موظف اجتاز دورة تدريبية ال تقل مدتها عـن ثالثـــة أشهر داخل العراق وخارجه عىل الوجه املبني :
 -1ملدة الدورة ملن كان معدل درجاته االمتحانية ( )%85فام فـوق أو بتقدير (جيد جداً) عىل أن ال تزيد مــدة القـــدم املمــــنوح عىل ستة
أشهر يف كل األحوال .
 -2ملــدة نصـف دورة ملـــن كان معــدل درجاتــه االمتحانيــة أقــل مــــن ( )%85ولحـــد ()%70
وبتقديــــر ( جيد ) عىل أن ال تزيد مدة القدم املمنوحة عىل ثالثة أشهر يف كل األحوال .

رابعاً -:

يوجـــــه كتــــاب شكـــــر وتقدير للذيــن يكون تسلســــل معدالت درجاتهم االمتحانية ضمن الربع األول مــن املشاركني يف الدورة التي
مدتها أقل من ثالثــة أشهر عىل أن ال تقل معدالتهم عـــن ( )%70إىل جانب تقديم الجوائز العينية أو النقدية للثالثة األوائل .
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خامساً -:

تؤخذ نتائج املشاركني يف الدورات التدريبية عند املفاضلة يف األمور التالية -:
 -1اشغال الوظائف اإلرشافية والقيادية .
 -2الرتقية والرتفيع للدرجات الوظيفية االعىل .
 -3الرتشيح لإلجازات الدراسية والزماالت الدراسية .
.4الرتشيح إليفادات خارج العراق ألغراض التدريب أو االطالع.

سادساً - :

يعترب فاشالً يف الدورة كل من :
 -1تخلف عن االلتحاق بالدورة بدون عذر مرشوع أو مقبول من دائرته أو من الجهة املنظمة للدورة.
 -2تجاوزت غياباته ( )%15من مجموع ساعات الدورة .
 -3مل يجتاز الدورة بنجاح مبعدل . %60

سابعاً -:

يرتتب عىل كل من أعترب فاشالً ما ييل :
 -1اشرتاكه يف دورة تدريبية جديدة أو إعادة تدريبه بالشكل املناسب .
 -2إعادة النظر يف الوظيفة التي يشغلها يف ضوء ارتباط وعالقة الدورة بطبيعة عمله .
 -3تأخري ترفيعه مبقدار مدة الدورة .

ثامناً-:

 -1يقـــوم املشــارك فـي الدورة بكتابه تقرير إلـى دائرته مبوضوع مـدى استفادته منهــا والصعوبــات التـــي يواجههــا ومجاالت تطبيــق
املعارف التي أكتسبها خاللها وتقديم نسخة مــن التقرير الــــى الجهة التدريبية التـــي أقامــت الــدورة بعد ميض ثالثة أشهر من
انقضاء الدورة .
 -2تتوىل دوائر التدريب يف الوزارات والدوائر غــري املرتبطة بوزارة مبتابعــــة قيــــام املشــــــارك يف الدورة بكتابة التقرير اعاله وتقوم بإرساله
إىل الجهة التــي أقامت الدورة.
تاسعاً -:
ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
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الضوابط العامــــــة
يتم العمل مبوجب الضوابط التالية-:
1-1أن تصل الرتشيحات قبل بدء الربنامج التدريبي بعرشة أيام يف األقل يف ما يخص الربامج املتخصصة ليتسنى النظر يف الرتشيحات
وإبالغ الدوائر بقبـــول املرشحني باستثناء الربامج التأهيلية وكام موضح يف رشوط القبول لكل برنامج وتهمل الرتشيحات التي ترد
بيوم الربنامج عند عدم وجود طاقة استيعابية.
2-2أن يكون الرتشيح بشكل مركزي ومن الدائرة الرئيسة التي يعمل بها املرشــــــــح.
3-3عىل الجهات املستفيدة تبليغ املركز بتعذر مشاركة املرشح قبل ( )3أيام يف االقل من تاريخ انعقاد الربنامج وبكتاب رسمي من
دائرته أو إرسال بديل عنه.
4-4يرفق مبلغ االشرتاك بصك معنون اىل مركز التدريب املايل واملحاسبي مصحوباً بكتاب رسمي بصحبة املتدرب كام ميكن التسديد
نقداً ويسلم إىل إدارة القسم املايل  /الصندوق برفقة مذكرة من قسم التدريب املعني وتستوىف أجور املشاركة من املرشح يف حالة
عدم التحاقـــه يف الربنامج التدريبي أو إرسال بديل عنه وحسب الرشط املذكور يف الفقرة (.)3
5-5يتم تنفيذ الربامج والورش الواردة يف الخطة عندما يكون عدد املشاركني ال يقل عن ( ) %60من العدد املخطط ويجوز تنفيذه
بزيادة العدد املخطط اىل ( )%50عىل ان ال يزيد العدد الكيل لعدد املشاركني ولكل نشاط تدريبي عن ( )40متدرباً يف القاعة
الواحدة.
6-6إعفاء منتسبي مقر وزارة املالية ( الديوان ) وموظفي مركز التدريب املايل واملحاسبي من استيفاء أجور املشاركـة يف برامجنا
التدريبية.
7-7التزام املشارك بالدوام الكامل وتفرغه لفرتة الربنامج ويحرم من أداء االمتحان كل من تزيد نسبة غياباته عن  %15من عدد ساعات
الربنامج ويتم إبالغ دائرته بذلك استناداً للقرار ( )361يف .1983/3/24
8-8يحـق ملدير عام مركز التدريــب املالـي واملحاسبـي إلغاء أو تقليص أو متديد أو تغيري توقيتات الربامج املقرتحة أو تأجيل أو قبول
عدد املشاركني بأقل من العدد املستهدف او أكرب من العدد املحدد يف الخطة وفقاً ملتطلبات ومقتضيات مصلحة العمل عىل ان
يتم إعالن التوقيتات الجديدة بكتاب رسمي.
9-9يف حالة تداخل عطلة رسمية خالل مدة الربنامج  ,ميدد الربنامج مبقدار مدة العطلة وبعد انتهائها مبارشة.
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1010ترصف مكافآت اىل املحارضين ولكل ثالثة أشهر كحد أدىن وكام مبني أدناه إضافة اىل أجور املحارضين املستحقة قانوناً -:
ت

مبلغ المكافاة (دينار)

عدد الساعات

1

100000

 19-15ساعة

2

150000

 29-20ساعة

3

200000

 30ساعة فأكثر

 -11تكــــون عــــدد الساعـــات اليوميـــة لكــــــل برنامــــــــــج تدريبـــــــــــي ( )4ســـــــاعات.
 -12يقـوم املتـدرب بكتابة تقريـر معنـون اىل مركز التدريب املايل واملحاسبي  /شعـبة إدارة الجـودة لبيان مدى إفادته مـن الربنامـج
والصعوبات التي يواجهها ومجاالت تطبيق املعارف التي اكتسبها خاللها مع ملء استامرة تقييـم فاعلية التدريب من قبل دائرة املتـدرب
وارسـال التقرير واالستمـارة الينا بعد مــــرور ثالثة أشهـر عىل نهاية الربنامج التدريبي وحسب األمنوذج املرقم ( ملحق .)3
 -13ستكون هناك أسبقية يف قبول املرشحني للربامج التدريبيـــة عىل وفق تاريـــــخ ورود كتاب الرتشيح وذلك ملحدودية الطاقة االستيعابية
( يف حال عدم وجود رشوط خاصة للربنامج التدريبي).
 -14استعداد املركز لتنفيذ برامج مضافة ضمن أهدافه خارج اطار خطته التدريبية علـى وفـق االحتياجـات االستثنائية الطارئة لتشكيالت وزارة
املالية والوزارات االخـرى والجهات غيـر املرتبطـة بوزارة مبوجب آليات يتم االتفاق عليها عىل وفق طاقته االستيعابيـة ويخول مدير عام
املركز صالحيـة اقامتها عىل وفق متطلبات مصلحة العمل.
 -15أن يكون املرشـــــح قــــادراً علـى استخــدام الحاســــوب والتكنلوجيــــا الحديثـة فــــي مجال التدريب.
 -16يحــق للمشــارك الحصـــول علـى شهادة جدارية وتستوىف منـه رسوم معينـــــــة علـى وفق الضــــوابط املعمول بها يف املركز.
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ملحق رقم ()1
استمارة الترشّح للبرامج التدريبية
 1ـ االسم الثالثي واللقب للمرشح.........................................:اسم البرنامـــج ................................................. :
 -2عنوان الوظيفة الحالية ......................................... :تاريخ بدء البرنامج وانتهاؤه ...........................................:
 3ـ المواليد ......................................…………:الجنس ......................................................................
 4ـ اسم الوزارة والدائرة التي يعمل فيها و المحافظة …..................................…………………………................
 5ـ مدة الخدمة الكلية  .............………….................…:مدة خدمته في عمله الحالي.............................................:
 6ـ هاتف المرشــــــح

...........................................................................................................................

 7ـ آخر شهادة حصل عليها والتخصص العام .......................................التخصص الدقيق............................................
 8ـ الجهة المانحة للشهادة ......................................................................................................................
 9ـ عنوان ومكان ( موقع ) العمل ..................................................................المحافظة....................................../
 10ـ البرامج والدورات التدريبية التي اجتازها داخل العراق وخارجه ،ومدتها في مجاالت التخصص الوظيفي للبرنامج
ت
1
2
3

اسم الوزارة او الدائرة

اسم البرنامج او الدورة

مدة البرنامج او الدورة

اسم جهة التدريب

11ـ نؤيد صحة المعلومات الواردة فـي هذه االستمارة ودقتها ونتعهد بتحمــل أجــور المشاركـة وتسديدها فـــي البرنامج التدريبي أعاله:
توقيع المرشح

توقيع رئيس الدائرة أو من يخوله

االسم الثالثـــي :
االسـم الثالثــي :
ختــــم الدائـرة :
/
/
التاريـــــــــــخ :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
12ـ رأي إدارة المركز بقبول المرشح :

المديـر العـام أو من يخولـــــه
مالحظة  :ت ُمأل من قبل دائرة المرشح حصرا ,إذ إنّ القبـول في البرامج التدريبية يعتمـد عـلى مؤهالت المـرشح  ,والتنـافس بين المرشحين  ,وطبيعة
عمل المرشح  ,ومدى تقيد الدائرة بضرورة الترشيح قبل بدء البرنامج بوقت مناسب واجتياز المقابلة التي يجريها المركز للبرامج التأهيلية والضوابط
الخاصة لبعض البرامج .
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ملحق رقم ()2
استمارة السيرة الذاتيـة للمــدرب
اسم المدرب الثالثي واللقب .............................................................................................. :
تاريــخ الميالد  :ـ  ...............................الجنس  .......................المحافظة ..................................
عنوان وظيفته  :ـ  ........................................مكان العمل ......................................................
اللقب العلمـــــي  :ـ .................................................................................................................
الجهة التي يعمل فيها حاليا  :ـ ...................................................................................................
مدة الخدمة الوظيفية  :ـ ...........................................................................................................
آ خر شهادة دراسية حصل عليها  :ـ ............................................................................................
التخصص العلمي  :ـ  .......................................التخصص الدقيق  :ـ ..........................................
الجامعة والكلية التي تخرج فيها  :ـ  .................................سنة التخرج  :ـ ......................................
الهاتف :ـ .............................................................................................................................
الموضوعات التي يرغب أن يحاضر فيها :
أ
ب
ج
البحوث والدراسات التي قدمها  :ـ
أ
ب
البرامج التدريبية التي شارك فيها:
أ
ب
تأييد دائرة المدرب وختمها بصحة البيانات

توقيع المــــدرب :
االسم الثالثـي :
التاريـــــــــــــخ :

التاريـــخ :
/

/

2022 /

2022 /

مالحظـة -:يعد تأييــــد دائــــرة المـــدرب على استمـــارة السيرة الذاتية ( بالختم والتوقيع ) أحد متطلبات إلقاء المحاضرات فـي مركز
التدريب المالي والمحاسبي ضمن منهاج خطته السنوية أو خارجها.
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ملحق رقم ()3
وزارة المالية  /مركز التدريب المالي والمحاسبي
استمارة تقييم أداء المتدرب ما بعد التدريب
الوزارة  ........................ :الدائرة  ................................ :القسم . ........................... :
اسم المشارك . ............................................................ :
اسم البرنامج . ............................................................ :
تاريخ االنعقاد . ............................................................ :
الغرض من ترشيح الموظف /
البيانات

مدى التطور الذي حصل عليه المتدرب من
التدريب بعد التحاقه بالعمل
مدى مالءمة طبيعة البرنامج مــــــع عمــــل
المتدرب
هل حقق التدريب الغاية الفعلية من الترشيح
هل كان موعد البرنامج مالئما ً للترشيـــــــح

جيد جدا ً

ممتاز

جيد

متوسط

ضعيف

المالحظات
-1
-2
-3
-4
-5
					
المدير المباشر

المدير العام

االسم 					 :

االسم :

التوقيع 					:

التوقيع :

التاريخ :

التاريخ :

تُقيّم فاعلية التدريب بعد مرور ثالثة أشهر على نهاية البرنامج التدريبي وذلك استنادا الى المادة ثامنا ً الفقرتين ( ) 2 , 1من القرار
المرقم  361لسنة .1983
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ملحق رقم ()4
فيما يأتي جـدول يمثل أجــــــور المشـــــارك الواحد على وفق مدّة البرنامج التدريبي للقطاعات كافـة
( العـام ,الخـاص ,المختلـط ) ومنظمات المجتمـع المدنـي .
جــدول رقــم ()1
ت

مــدة البرنامج

أجرة المشارك الواحد بالدينار العراقي

(بـاأليـــام الفعليــة)

رقمــا ً

كتــابة

1

البرنامج الذي ال تتجاوز مدته ( )7أيام

30,000

ثالثـون ألف دينـار

2

البرنامج الذي تزيد مدته على ( )7أيام
وال تتجاوز ( )30يومــا ً

40,000

أربعـون ألف دينـار

3

البرنامج الذي تزيد مدته على ( )30يوما ً وال
تتجـــــــاوز مدتــه ( )60يومأ عـــــدا برنامـــج
مخولي أ و ب وبرنامج اعـداد المخمنين فتكون
األجــور(  ) 100.000مئــة الف دينار لكل مشارك

50,000

خمسون ألـف دينـار

4

البرنامج الذي تزيد مدته على ( )60يوما ً
وال تتجاوز ( )90يوما ً

60,000

ستـون ألـف دينـار

جــدول رقــم ()2
أجـرة المشارك الواحد بالدينار العراقي

ت

مـدة البرنامج

1

البرنامــــــج المتخصـص لمنـــح حـــق التخويل من
الدرجة (أ) والدرجة (ب) للمصارف

100,000

2

البرنامج المتخصص في اعداد المخمنين

100,000

مئـة ألـف دينــار

3

البرنامج المتخصص في تأهيل اإلدارات الوسطى

100,000

مئـة ألـف دينــار

رقمــا ً

كتـابـــة
مئـة ألـف دينــار

تدفع بصك يحرر ألمر مركز التدريب المالي والمحاسبي – القسم المالي – على أن يستصحب المتدرب معه
الصك حال بدء البرنامج كما يمكن للمشارك تسديد المبلغ نقداً.
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القسم الرابع
•مجلة العلوم المالية والمحاسبية
•المؤتمرات العلمية
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88

مجلـــة العلـــــوم املاليـــة واملحاســبية
مجلة العلوم املالية واملحاسبية هي مجلة دورية فصلية محكمة تصدر عن قسم البحوث والرتجمة يف مركز التدريب املايل واملحاسبي يف وزارة
املالية ،وتتناول قضايا اإلدارة املالية واملحاسبة واملصارف والتأمني والترشيعات املالية .ويأيت اطالق املجلة استنادا اىل قانون املركز رقم 93
لسنة  1981والنظام الداخيل للمركز رقم  2لسنة  2012يف اطار تطوير اإلدارة املالية العامة واساليب العمل يف وزارة املالية والدوائر املالية
يف الوزارات واالقسام املالية يف دوائر الدولة والقطاع العام والخاص ومنظامت املجتمع املدين من خالل حث الباحثني لكتابة بحوث علمية
تطبيقية ميكن من خاللها تطوير عمل الدولة يف املجال املايل واملحاسبي وحل املشاكل التي تعاين منها الدولة يف هذا املجال وإليجاد نوع من
الرتابط بني الجانب االكادميي و الجانب التطبيقي.

ندعوكم اىل ارسال بحوثكم لنرشها يف مجلة العلوم املالية واملحاسبية ،عىل وفق رشوط نرش املجلة املوضحة يف صفحة
( )90ومعلومات املراسلة املبينة ادناه.
اسم املجلة  -:مجلـــة العلــــوم املاليـــــة واملحاسبيـــــــة

اختصاص املجلة  :اإلدارة املالية – املصارف – التأمني – املحاسبة والترشيعات املالية.
رئيس التحرير  - :أ.د .حيدر نعمة غايل.
مدير التحرير  :د .أحمد جواد الدهليك.
إصدار املجلة  :فصيل .
الربيد االلكرتوين afsj@mof.gov.iq:
رقم الهاتف 07901409233 :
رقم االيداع 2442 :
الرقم الدويل ISSN 2709-2852 :
املوقع االلكرتوين للمجلة:
ضمن موقع وزارة املالية http://www.mof.gov.iq/pages/ar/Journal.aspx
ضمن موقع املجالت االكادميية العلمية العراقية https://www.iasj.net/iasj/journal/363
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رشوط النشـــــر فـــي املجلـــــة
 -1تقبــــل البحـــــوث باللغتيـــــن العربيــــــة واالنكليزيــــــــــة .
 -2ان يكون البحث جديداً ومل يسبق نرشه أو قبوله للنرش يف مجلة اخرى أو مؤمتر .
 -3تخضـــــع البحـــــوث املقدمـــــة للنشــــر للتقويــــــم العلمــــــــي.
 -4يقدم أصل البحث بثالثة نسخ مطبوعة بربنامج ( )Microsoft Wordمبسافات مفردة بني االسطر وبحجم خط ( )14نوع
( ،)Simplified Arabicاما بالنسبة للبحوث باللغة االنكليزية فيكون الخط نوع ( )Time new Romanوبحجم ( )14وعىل وجه
واحد من ورق قياس ( )A4عىل ان يتم تزويدنا بنسخة ورقية وقرص مدمج بعد التقييم .
 -5ال يزيـــد عــــدد صفحــــــات البحـث املقدم عن ( 20صفحة) مبا يف ذلك الجــــداول واملواد التوضيحية.
 -6يجب ان يتضمن البحث  :عنوان البحث  ،مستخلصاً باللغتني العربية واالنكليزية  ،الكلامت الرئيسية للبحث (،)Key Words
املقدمة ،منهجية البحث والدراسات السابقة ان وجدت  ،االطار النظــري  ،االطار العميل  ،االستنتاجات والتوصيات  ،قامئة املراجع.
 -7ال تزيد عــــــدد كلمــــــات املستخلص عن ( )200مئتي كلمــــــة  ،ويوضــــح فــي أعلــى املستخلــص (العريب واالنكليزي)
عنوان البحث  ،اسم الباحث  ،مكان العمل ( واملراسلة ان كان مختلفـــاً عن مكان العمل)  ،مـــــع وضـــع رقم أو رمز بشكل
نجمة (*) التي تربط بني االسم ومكان العمل .
 -8ترقم الجداول واالشكال عىل التوايل حسب ورودها يف البحث  ،وتزود بعناوين .
 -9اإلشـارة الــى املصـــدر فـــي مــــنت البحث او الدراسة كام يأيت( :اسم الباحث ،السنة :رقم الصفحة).
 .10اإلشـــارة الــى املصدر كامال يف نهاية الدراسة حسب حروف االبجدية وفق السياق االكادميي املعتمد.
 .11يفضل استعامل وحدات القياس الخاصة بالنظام الدويل  Standard International Unitsيف البحث.
 -12بالنسبة للمراجـــع املأخـــوذة من الدوريات يجب ان يحدد رقم املجلد ورقم العدد وأرقام صفحات بداية ونهاية البحث.
 -13قد يُستخــــدم التذييل لتوضيــــح املعلومــــة وفــي هذه الحالة يُرقم التذييل لكل صفحة عىل حدة بأرقام متسلسلة.
 -14تخضع جميع البحوث املقدمة للنرش اىل االستالل باستخدام برنامج ( )Turnitinااللكرتوين عىل ان ال تزيد نسبة االستالل عن . %20
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مجلة العلوم املالية واملحاسبية
تصدر عن مركز التدريب املايل واملحاسبي
ISSN : 2709-2852
ارشادات املؤلف
يجب ان تقدم ورقة البحث حسب القالب يف األسفل وعىل صيغة الربنامج : Microsoft Word
•العنوان الرئييس بولد حجم  14نوع (.)Simplified Arabic
•العنوان الفرعي عادي حجم  14نوع (.)Simplified Arabic
•العنوان الرئييس باللغة اإلنكليزية بولد حجم  14نوع (.)Time New Roman
•العنوان الفرعي باللغة االنكليزية عادي حجم  14نوع (.)Time New Roman
•االسم مع اللقب العلمي ومكان العمل والربيد االلكرتوين -:
•املستخلص باللغة العربية :
ان ال يتجاوز  200كلمة ويتضمن الكلامت الرئيسة للبحث.•املستخلص باللغة االنكليزية:
•املقدمة:
•املبحث االول  :منهجية البحث والدراسات السابقة أن وجدت.
•املبحث الثاين  :اإلطار النظري للبحث.
•املبحث الثالث  :اإلطار العميل (التطبيقي).
•املبحث الرابع ( :االستنتاجات والتوصيات).
•املراجع (املصادر) :
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	-تثبيت املصادر بالشكل االيت  ( :أسم املؤلف الكامل ,عنوان املصدر  ,سنة التأليف بالنسبة للكتاب أو رقم العدد
واملجلد بالنسبة للدوريات والسنة ومكان الطبع )
	-ترتيب املصادر كااليت  ( :الوثائق – الرسائل واالطاريح – الدوريات – الكتب – مواقع االنرتنيت )
•الجداول
	-يثبت عنوان الجداول اعىل الجدول بالصيغة االتية :
جدول رقم ( )١ويثبت عنوان الجدول اسفل رقم الجدول ويثبت مصدر الجدول اسفل الجدول
ويكتب املصدر كامال.
	-يثبت رقم الشكل اسفل الشكل بالصيغة االتية :
الشكل رقم ( )١ويثبت عنوان الشكل تحت رقم الشكل ويثبت
مصدر الشكل اسفل العنوان ويذكر املصدر كامال .ويستمر
تسلسل الرتقيم للجداول واالشكال من بداية البحث لنهايته.
•املعادالت
•ترقم املعادالت والنامذج بالتسلسل  ٣-٢-١حيثام ذكرت يف البحث.
•املالحق
مالحظة :
•يتم استخدام الرتقيم بالشكل االيت يف البحث:
.1
١.١
١.١.١
وهكذا
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مؤتمر علمــي
استنادا الى المادة ( )4اوالً  /ل من قانون مركز التدريب المالي والمحاسبي رقم  93لسنة  1981يقيم مركز التدريب المالي
والمحاسبي مؤتمرات علمية يتم فيها تقديم بحوث تطبيقية لتطوير اإلدارة المالية العامة وأساليب العمل وبواقع مؤتمر واحد
في كل سنة ويتم نشر البحوث المقدمة في المؤتمر في مجلة المركز العلمية.
وسيكـون المؤتمـــر العلمـــي الدولي السنوي الثاني فـــي سنـــة  2022بعنــــوان

(إصالح قطاع المصارف في العراق)
وبالتعاون مع البنك المركـــزي العراقي والمصــــارف التابعة لوزارة المالية ورابطة المصارف الخاصة العراقية وبعض
الكليات ذات العالقة من الجامعات العراقية.
ويتم نشر البحوث المقدمة في المؤتمر في عدد خاص من مجلة العلوم المالية والمحاسبية التي تصدر عن المركز
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