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29   22     2الخطة التدريبية لعام

اوالً: دورات قسم تدريب التخطيط املايل واإلدارة املالية العامة

اسم الربنامجت
العدد 
املخطط

هدف الربنامجتاريخ االنعقاد

23- 102022/1/30استدامة املالية العامة1
العامة  املالية  اوضاع  استمرارية  اهمية  رشح 
حاالت  وتحليل  الكيل  االقتصادي   لالستقرار 

االزمات املالية.

2
اسرتاتيجية املوازنة العامة والتخطيط 

االسرتاتيجي
202022/3/20-6

املسارات  رسم  كيفية  عىل  املشاركني  تدريب 
لالتجاهات املستقبلية والتوجهات الحديثة يف 

القيادة االسرتاتيجية.

3
التنبؤ والتحليل باستخدام ادوات 

االقتصاد القيايس الكيل
102022/4/10-3

والتحليل  التنبؤ  طرق  عىل  املشاركني  تدريب 
االقتصاد  مناذج  لتقدير  مبنية  علمية  بأسس 

القيايس الكيل.

5/8- 802022/٧/٧القيادات االدارية الوسطى4
اعداد القيادات االدارية الوسطى من املوظفني 

الذين يشغلون منصب مدير قسم.

5
طرق وادوات اعداد موازنات حكومية 

متوسطة األجل
202022/5/29-22

املستخدمة  الرئيسية  التقنيات  وتحليل  رشح 
إلعداد موازنة متوسطة االجل مع رشح اهمية 

طريقة اعدادها.

14- 102022/8/21موازنة الربامج واالداء6

مبفاهيم  املوازنات  مجال  يف  العاملني  تدريب 
املهارات  واكسابهم  واالداء  الربامج  موازنة 

الرضورية إلعدادها.

16- 152022/10/23ادارة الدين العام٧

تدريب املشاركني عىل اساسيات اإلدارة الفاعلة 
وتحليل  والخارجي  الداخيل  العام  للدين 

املخاطر وتنمية االسواق.

13-102022/11/20مؤرشات السالمة املالية8

تحليل وتغيري مؤرشات السالمة املالية التي تم 
الرقابة  يف  واستخدامها  املايل  للقطاع  اعدادها 

عىل هذا القطاع.

11 – 202022/12/18االقتصاد الرقمي والسياسات االقتصادية9

يف  الرقمي  االقتصاد  بدور  املشاركني  تعريف 
املختلفة  االقتصادية  القطاعات  اداء  دعم 

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:

1- أن يكون حاصال عىل شهادة )الدبلوم( كحد أدىن.

2- أن يكون عنوانه الوظيفي معاون مدير او ما يعادله.

3- أن ال تقل خدمته الوظيفية عن خمس عرشة سنة.

4- تأييد دائرته أهليته إلشغال منصب إرشايف أو قيادي لديها.

5- يتعهـد بالتفرغ التام وااللتزام بتوقيتات الربنامج.

6- يشمل جميع املوظفني والدرجات الوظيفية من )الرابعة ، الثالثة( والحاصلني عىل شهادة الدبلوم كحد ادىن.

٧- أن ترد الرتشيحات اىل املركز قبل شهر يف االقل ليتسنى اتخاذ االجراءات املناسبة للقبول وبخالفه يلغى قبول املرشح.

8- أن يجتاز املقابلة بنجاح عىل وفق املادة )4( اوالً وثانياً من تعليامت رقم )6( لسنة  201٧ والخاصة بالقبول والدراسة واالمتحانات يف املركز.

9- أن يلتزم بكتابة بحث يتناول معالجة ملشكلة قامئة يف دائرته عىل أن ال يكون موضوع البحث مطروحاً سابقا ويقدم البحث بنسخة مطبوعة.

10- أن  يكون قادراً عىل استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة يف مجال التدريب.

ثانياً: رشوط القبول يف الربامج االخرى: 
1- يشمل الربنامج بالتسلسل )1( جميع املوظفني يف االقسام االدارية واملالية الحاصلني عىل شهادة جامعية او دبلوم يف اإلدارة واالقتصاد.

2- يشمل الربنامج بالتسلسل )2( جميع املوظفني االداريني واملاليني الحاصلني عىل شهادة اإلدارة واالقتصاد وجميع املوظفني يف البنك املركزي واالقسام 

الرقابية.

3- يشمل الربنامج بالتسلسل )3( جميع العاملني يف القطاع املايل يف املستويات االدارية املتوسطة والدنيا الحاصلني عىل البكالوريوس يف اإلدارة  واالقتصاد.

القانون وكذلك  الدولة والحاصلني عىل شهادة جامعية يف  املوازنات يف جميع دوائر  بإعداد  املعنيني  املوظفني  بالتسلسل )5( جميع  الربنامج  4- يشمل 

الحاصلني عىل شهادة اإلدارة واالقتصاد.

5- يشمل الربنامج بالتسلسل )6(  جميع املوظفني املعنيني بإعداد املوازنات والرقابة عىل تنفيذها والحاصلني عىل شهادة جامعية اولية يف اإلدارة واالقتصاد.

6- يشمل الربنامج بالتسلسل )٧( جميع املوظفني يف االقسام االدارية واملالية والتدقيقية الذين لديهم عالقة بالدين العام والحاصلني عىل شهادة اإلعدادية 

كحد أدىن.

٧- يشمل الربنامج بالتسلسل )8( جميع املوظفني يف االقسام االدارية واملالية يف املستويات املتوسطة والدنيا الحاصلني عىل شهادة جامعية او دبلوم يف 

اإلدارة واالقتصاد.

8- يشمل الربنامج بالتسلسل )9( املوظفني يف القطاع املايل الحاصلني عىل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة واالقتصاد أو ما يعادلها.

 مالحظة: الربامج بالتسلسالت )1 ، 3 ، 5 ، 6 ، ٧ ، 8 ، 9( هي برامج تدريبية لتنفيذ املستهدف رقم )6( يف املرشوع رقم )62( )تنفيذ الورقة 
البيضاء(.
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