
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وزارة المالٌـــــــة          

 مركز التدرٌب المالً والمحاسبً

 

 

 4102التقرير الس نوي لعام 

 اخلاص بأ نشطة

 مركز التدريب املايل واحملاس يب



 

 

 

 الفهرست
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 4 الهٌكـــل التنظٌمــً للمركــــز  4
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 6 توزٌـــع المـــوارد البشرٌــة العاملــة فً المركز  6
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( إجمالً عدد البرامج المخططة وخارج الخطة 4الجدول رقم )
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16 
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 المقدمـــة

ٌسر مركز التدرٌب المالً والمحاسبً ان ٌقدم التقرٌر السنوي الذي ٌتضمن مجمل 

األنشطة فً المجاالت التدرٌبٌة ، اإلدارٌة ، المالٌة ذات األبعاد التشغٌلٌة 

سعٌنا الى تأهٌل ، وفً إطار  2114واالستراتٌجٌة والتً تمثل ثمرة أدائنا لعام 

وبناء رأس مال بشري قادر على التغٌٌر لمواجهة التحدٌات المتمثلة فً المرحلة 

الراهنة ، فأن هذا المركز ٌقوم بتدرٌب الموارد البشرٌة العاملة فً تشكٌالت وزارة 

المالٌة اضافة الى دوائر الدولة كافة بشكل مستمر لكً نتمكن من النهوض بوظائفهم 

ٌن تجاوز األنماط التقلٌدٌة فً الخطط التدرٌبٌة السنوٌة من خالل الحالٌة محاول

استخدام المفاهٌم الحدٌثة التً تنسجم مع التغٌٌرات الدولٌة انطالقاً من رؤٌته 

االستراتٌجٌة بأن ٌصبح مركزنا رٌادٌاً لكً نحقق التفوق والتمٌز مقارنة بالمنظمات 

ل الى جودة مناسبة فً األداء ، األخرى المعنٌة بشؤون التدرٌب من اجل الوصو

( صفحة تلخص الجوانب التنظٌمٌة من حٌث الهٌاكل 33اشتمل هذا التقرٌر على )

التنظٌمٌة ومجلس إدارة المركز إضافة الى األنشطة التدرٌبٌة موزعة حسب 

(، 2113و  2112و  2111األقسامالتدرٌبٌة ومقارنتها بالسنوات الثالثة السابقة )

ٌر مجمل اإلٌرادات والنفقات وتحلٌل قائمة المركز المالً كما فً كما وتضمن التقر

31/12/2114 . 

 ه الموفق .ـــة ... واللــــات المعنٌــا الجهــــر رضـــذا التقرٌـــال هــــٌن ان ٌنـــآمل

 

 

 

 صـــباح صالــــح القٌســـــــً         

       المدٌــــر العـــــام                

 

 



 تأسٌـس المركــزتأرٌـــخ نبذة عن 

 1981( لسنة 93تأسس مركز التدرٌب المالً والمحاسبً بموجب القانون رقم )

وهو تابع الى وزارة المالٌة وٌقدم خدمات التدرٌب الى تشكٌالت الوزارة إضافة الى 
دوائر الدولة كافة فً المجاالت المالٌة والمحاسبٌة بشكل رئٌسً وذلك انطالقاً من 

هدافه المرسومة. وقد توالى على أدارته العدٌد من المدراء العامٌن رسالته وأ
 والمدرجة أسمائهم فً أدناه :

 عزٌــز جعفـر حسن  -1

 د. محســـن السعدي  -2

 موفــــــق عتٌشــــــا  -3

 ضٌـــــاء الخٌـــــون  -4

 فــؤاد عبدهللا عزٌــز  -5

 بسطــــام الجنابـــــً -6

 جمعـــــة غضبــــان  -7

 صبـــــاح الحدٌثــــً  -8

 حمـٌـــد االعظمــــً  -9

 لٌلـــى عبـداللطٌـف  -11

 نجوى سعٌد فتح هللا  -11

 حافظ عبدهللا ضاٌع  -12

 عدنــــــان الكنانــً  -13

 صـــــالح الحدٌثـً  -14

 شـــــــروق رؤوف  -15

 طارق سرحان محسن  -16

 عاطـف عبــــدالخالق  -17

 صباح صالح القٌسً  -18

 

أندمج مركز التدرٌب المالً والمحاسبً مع المركز الوطنً  1995فً عام 

انفصل المركزان من جدٌد لٌمارس  1996لالستشارات والتطوٌر اإلداري وفً عام 

ة اندمج المركز اٌضاً مع قسم الحاسب 2114كل منهما عمله على انفراد ، وفً عام 

االلكترونٌة فً وزارة المالٌة لٌصبحا دائرة واحدة تحت مسمى )مركز التدرٌب 

واستمر ٌعمل بالنشاط نفسه  2115المالً والمحاسبً( ثم انفصال بعد ذلك فً عام 

      لحد اآلن .

 



 زــس المركـمجل وأعضاءس ـرئٌ

 

الفصل األول /  9319( لسنة 39استناداً الى قانون مركز التدرٌب المالً والمحاسبً رقم )
/ أوالً ٌشرف على المركز مجلس ٌسمى ) مجلس المركز (  2التأسٌس واألهداف ، المادة 

 وٌتكون من : 

 أحــد موظفــً الدرجـــات الخاصـــة فــً وزارة المالٌــة رئٌسـاً للمجلــس . -9

 . أثنٌن مــن موظفــً وزارة المالٌة بدرجة ال تقل عن درجة مدٌر عام عضواً  -2

 نقٌب المحاسبٌن والمدققٌن او من ترشحه النقابة من أعضاء مجلسها عضواً . -9

 احد التدرٌسٌٌن من ذوي االختصاص فً كلٌات اإلدارة واالقتصاد فً الجامعات العراقٌة  -4
 ٌرشحه وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً عضواً .

 

 ومقرراً .مدٌر عام المركز / نائب رئٌس المجلس / عضواً  -5

 عضوٌن احتٌاط من موظفً وزارة المالٌة بدرجة ال تقل عن درجة مدٌر عام . -6

 

 

 معالً السٌد وزٌر المالٌة 

 رئٌس مجلس المركز

 نائب رئٌس المجلس 

 مدٌر عام المركز 

 عضواً ومقرراً 

ممثل نقابة المحاسبٌن 
 والمدققٌن 

 عضواً 

مدٌر عام مصرف 
 الرافدٌن 

 عضو احتٌاط 

ممثل وزارة التعلٌم العالً 
 والبحث العلمً 

مدٌر عام دائرة البعثات 
 والعالقات الثقافٌة 

 عضواً 

 ممثل وزارة المالٌة 

 مدٌر عام الدائرة القانونٌة 

 عضواً 

 ممثل وزارة المالٌة 

 مدٌر عام دائرة المحاسبة 

 عضواً 

مدٌر عام الهٌئة العامة 
 للكمارك 

 عضو احتٌاط 



 

 الهٌكل التنظٌمً لمركز التدرٌب المالً والمحاسبً

 2102( لسنة 2أستناداً الى النظام الداخلً رقم )

قسم تذريب 

التخطيط المالي 

واألدارة 

 الماليةالعامة

 4 



 والسادة المعاونونالسٌد الخبٌر 

 ونــل حســـد فاضــالسٌد أحم بٌرـــــالخ

 السٌد عبدالهادي صادق جعفر معاون المدٌر العام للشؤون االدارٌة والمالٌة

 السٌد مثنى أدٌب جـواد الحمٌري معاون المدٌر العام للشؤون الفنٌة والتدرٌب

 

 أقسـام المركـز اإلدارٌة والتدرٌبٌة ومدراء األقســام

 عنوان الوظٌفة ر القسمـمدٌ القسم

 مشاور قانونً مساعد  محمد سعدون عبد الحسٌن القسم اإلداري

 م . مدٌر حسابات  حسٌن صكبان دفار القسم المالً

 مدٌر حسابات  شكرٌة احمد الفً  قسم التدقٌق والرقابة الداخلٌة 

 مدٌر أقدم سعد داٌح محسن قسم شؤون التدرٌب واإلحصاء

التخطٌط المالً  تدرٌب قسم

 واإلدارة المالٌة العامة
 م . ر . أبحاث هالل مسلم هاشم

 خبٌر احمد فاضل حسون قسم التدرٌب على أعمال المصارف

 التدرٌب على تطبٌقات قسم

 المالٌة  التشرٌعات
 مدٌر أقدم سعاد هادي جاسم

 مدٌر حسابات أقدم اٌمان احمد حسن قسم التدرٌب المحاسبً

البحوث  التدرٌب على أعمال قسم

 والترجمة
 مدٌر جوان نوزاد عبدهللا

 مدٌر تدقٌق أقدم علً مراد خدادادد. سبة االلكترونٌة الحا قسم

 م . مدٌر فرح نوزاد عبدهللا قسم التدرٌب على أعمال التأمٌن

 

 مندوبً المركز فً المحافظات 

 مكتب مندوب المنطقة الوسطى )بابـل( 

 المنطقة الجنوبٌة )البصرة(مكتب مندوب 

 مكتب مندوب المنطقة الشمالٌة )كركوك(

 مكتب مندوب المنطقة الشمالٌة )نٌنوى(

 مكتب مندوب المنطقة الغربٌة )االنبار(

 

 



 

 ( 0الجـدول رقم )

 ٌوضح توزٌع المـوارد البشـرٌة العاملة فـً المركــز

 

 السـنة

عدد 

الموظفٌن 

على 

المالك 

 الدائم

نسبة 

 التغٌر

عدد 

الموظفٌن 

على 

المالك 

المؤقت 

 )عقود(

عدد 

الموظفٌن 

 اإلجمالً

 نسبة التغٌر

 ـــــ 211 28 ـــــ 173 2111

2112 184 6،4% 27 211 5% 

2113 211 8،7% 27 227 7،6% 

2114 196 (2 )%

 انخفاض

26 222  (

 %(انخفاض2،2
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 (0الشكل رقم )

ٌوضح نسب عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة فً كل قسم مقارنة بأجمالً  

 عدد البرامج المخططة للمركز

 

 

 

 (2الجدول رقم )

 ٌوضح إجمالً البرامج المخططة والمنفذة إضافة الى نسبة االنجاز

 2114نسبة االنجاز المتحققة من خطة عمل المركز لعام 

 البرامج المخططة ًإجمال البرامج المنفذة  نسبة االنجاز
92% 142 155 
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تدرٌب التخطٌط المالً 
 واألدارة المالٌة العامة

10% 

التدرٌب على اعمال 
 المصارف 

27% 

 التدرٌب المحاسبً
10% 

 التدرٌب على أعمال التأمٌن 
8% 

التدرٌب على تطبٌقات 
 التشرٌعات المالٌة

20% 

التدرٌب على أعمال 
 البحوث والترجمة

9% 

 الحاسبة االلكترونٌة  
8% 

 لم ٌنفذ
8% 

2014 



 

 (2الشكل  رقم )

 ٌوضح نسب عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة فً كل قسم مقارنة بالمخطط لكل قسم

 
 

 (3الجدول رقم )

 ٌوضح عدد البرامج المخططة والمنفذة إضافة الى نسب االنجاز فً كل قسم

 نسبة االنجاز
عدد البرامج المنفذة 

 من المخطط
عدد البرامج 

 المخططة
 القسم

111% 15 15 
 تدرٌب التخطٌط المالً
 واإلدارة المالٌة العامة

82% 42 51 
التدرٌب على اعمال 

 المصارف 

 التدرٌب المحاسبً 15 15 111%

111% 12 12 
التدرٌب على اعمال 

 التأمٌن 

94% 31 33 
التدرٌب على تطبٌقات 

 التشرٌعات المالٌة

111% 14 14 
التدرٌب على أعمال 
 البحوث والترجمة 

 الحاسبة األلكترونٌة 15 13 87%
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 تدرٌب التخطٌط المالً واإلدارة المالٌة العامة 

 التدرٌب على اعمال المصارف 

 التدرٌب المحاسبً 

 التدرٌب على اعمال التأمٌن 

 التدرٌب على تطبٌقات التشرٌعات المالٌة

 التدرٌب على أعمال البحوث والترجمة 

 الحاسبة االلكترونٌة



( عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة فً كل قسم مقارنة 1البٌانً رقم ) ٌوضح الشكل

، وبلغت أعلى نسبة تنفٌذ فً قسم التدرٌب على 2114بالمخطط لكل قسم فً عام 

التدرٌب على  ًتنفٌذ فً قسم%( ، فٌما كانت أدنى نسبة 27أعمال المصارف )

 %( .8وقسم الحاسبة االلكترونٌة بنسبة ) أعمال التأمٌن

( برنامج 142علماً بأن عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة لجمٌع االقسام التدرٌبٌة هو ) 

% وكما هو موضح  92مخطط وبنسبة تنفٌذ بلغت  ( 155)من أصل  2114لعام 

 . (2فً الجدول رقم )

( نسبة انجاز كل قسم من المخطط للبرامج 2الشكل البٌانً رقم )وٌتضح من 

عدد البرامج المنفذة والمخططة إضافة ٌمثل ( 3التدرٌبٌة لذلك القسم  والجدول رقم )

قسم التخطٌط ) % كحد أعلىفً كل من 111الى نسبة االنجاز فً كل قسم ومقدارها 

تأمٌن و البحوث والترجمة (، المالً و التدرٌب المحاسبً و التدرٌب على أعمال ال

بسبب % ( 82وكحد أدنى فً قسم التدرٌب على أعمال المصارف بنسبة بلغت )

األحداثاألمنٌة لهذه السنة مما أدى الى عدم تنفٌذ بعض البرامج المصرفٌة فً كل من 

 محافظتً )االنبار و نٌنوى( .
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 (4الجدول رقم )

والمتدربٌن  خارج الخطةداخل ووالمنفذة المخططة  اجمالً عدد البرامج

للفترة من  اضافة الى عدد المتدربٌن المستهدف حسب أقسام المركز

 30/02/2104ولغاٌة  0/0/2104

 

 القسم ت
عدد البرامج 

 المخططة

عدد 

البرامج 

المنفذة 

داخل 

 الخطة

نسبة 

البرامج 

المنفذة 

داخل 

 الخطة

عدد المتدربٌن 

 المستهدف

عدد 

المتدربٌن 

الفعلً داخل 

 الخطة

عدد البرامج 

 خارج الخطة

عدد 

المتدربٌن 

خارج 

 الخطة

عدد 

المتدربٌن 

داخل 

وخارج 

 الخطة

0 

تدرٌب التخطٌط 

المالً واألدارة 

 المالٌة العامة

05 05 011% 375 566 7 037 713 

2 
التدرٌب على 

 اعمال المصارف
50 42 82% 0371 0296 2 60 0357 

3 
التدرٌب 

 المحاسبً
05 05 011% 375 557 3 54 600 

4 
التدرٌب على 

 أعمال التأمٌن
02 02 011% 081 076 2 26 212 

5 

التدرٌب على 

تطبٌقات 

 التشرٌعات المالٌة

33 30 94% 825 557 5 46 613 

6 

التدرٌب على 

أعمال البحوث 

 والترجمة

 060 الٌوجد الٌوجد 060 201 011% 04 04

7 
الحاسبة 

 االلكترونٌة
05 03 87% 375 202 0 01 222 

 3859 334 21 3525 3701 %92 042 055 االجمالً

 

 



إضافة الى عدد والمنفذة( إجمالً عدد البرامج المخططة 4ٌوضح الجدول رقم )

المتدربٌن )داخل وخارج الخطة ( موزعة حسب أقسام المركز إضافة الى عدد 

( مشارك من معظم دوائر الدولة والقطاع الخاص 3859المتدربٌن الكلً البالغ )

( متدرب فً حٌن بلغ العدد الفعلً 3711حٌث بلغ عدد المتدربٌن المستهدف )

%( من 95تدربٌن الفعلً نسبة )وٌشكل عدد الم( متدرب ضمن الخطة 3525)

%( بٌن المخطط 5العدد المستهدف مما ٌدلل على ان هنالك فجوة قلٌلة مقدارها )

والمنفذ العداد المشاركٌن وهً نتٌجة اٌجابٌة وبالتالً ان الخطط التشغٌلٌة سلٌمة 

)خارج من خالل وضع توقعات وتنبؤات واقعٌة ، كما ان هناك برامج تدرٌبٌة 

نظٌمها لصالح جهات حكومٌة مستفٌدة لوجود حاجات طارئة وانٌة تخدم تم تالخطة( 

( برنامج وبلغ عدد المتدربٌن الفعلً فٌها 21) ها مركزنا بواقعقامأالمصلحة العامة 

 ( متدرب .334)
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 قسم تدرٌب التخطٌط المالً واألدارة المالٌة العامة

 ت اسم البرنامج التارٌخ عدد المشاركٌن

مشاركة 27  25/3 – 27/3/2114 

 ورشة عمل

)التنمٌة فً سٌاسة تطوٌر المرأة وأدماج 

 النوع االجتماعً(

 )خارج الخطة(

1 

مشارك 11  6/4 – 11/4/2114 
 امكانٌة توفٌر التدرٌب على التعاقد 

 )خارج الخطة(
2 

مشارك 18  13/4 – 17/4/2114 
االتجاهات الحدٌثة فً اعداد الموازنة 

 خارج الخطة()
3 

مشارك 66  4 تأهٌل االدارات الوسطى 4/5/2114 – 2/3 

مشارك 18  5 االتجاهات الحدٌثة فً اعداد الموازنة 13/4/2114 – 6/4 

مشارك 33  21/4 – 27/4/2114 
( لسنة 1تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )

2118 
6 

مشارك 42  11/5 – 15/5/2114 
 معاٌٌر الجودة الشاملة فً تقدٌم الخدمات

 الحكومٌة
7 

مشارك 37  8 تأهٌل الموظفٌن الجدد 5/6/2114 – 25/5 

مشارك 53  9 تبسٌط االجراءات فً العمل االداري 22/6/2114 – 15/6 

مشارك 43  24/6 – 26/6/2114 

 ورشة عمل

)التنمٌة فً سٌاسة تطوٌر المرأة وأدماج 

 النوع االجتماعً( 

 )خارج الخطة(

11 

مشارك 12  11 تقوٌم كفاءة أداء العاملٌن 3/8-11/8/2114 

مشاركٌن 11  3/8-7/8/2114 
 اعداد الهٌاكل التنظٌمٌة والوظٌفٌة 

 )خارج الخطة(
12 

مشاركٌن 9  13 )خارج الخطة(تقوٌم أداء العاملٌن  19/8/2114 - 11/8 

مشارك  28  14 تقوٌم المشارٌع ودراسة الجدوى  8/2114/ 28 -17/8 



مشارك 35  15 مكافحة الفساد االداري ودور المفتش العام  14/9/2114 – 7/9 

مشارك 39  16 تطبٌق ومتابعة الخطة االستثمارٌة  28/9/2114 – 21/9 

مشارك 48  12/11 – 21/11/2114 
ادارة الموارد البشرٌة الحدٌثة واالصالح 

 االداري
17 

مشارك 19  

 

26/11 – 31/11/2114 
تعلٌمات تدقٌق وتنفٌذ العقود الحكومٌة 

 18 )خارج الخطة(

 

 

 

 

 بلغ عدد البرامج المخطط ألقامتها من قبل قسم تدرٌب التخطٌط المالً واألدارة المالٌة   -

 ( برنامج بنسبة انجاز 15ج والمنفذ منها )ـــ( برنام15) 2114ام ـــالل عـــة خـــالعام

 مشارك( .  566%(  ، بواقع )111)

 

( برامج  خارج الخطة  حسب طلب األمانة العامة لمجلس الوزراء و 7م أقامة )ــت -

 دٌوان 

 ارج ــ( متدرب ، بذلك ٌكون اجمالً عدد المشاركٌن داخل وخ137الوقف السنً بواقع )

 مشارك( .  713الخطة )

 

 

مشارك 18  19 فن التفاوض وادارة االزمات 13/11/2114 – 2/11 

مشارك 95  21 اعداد الكتب والمخاطبات الرسمٌة 23/11/2114 – 16/11 

مشارك 31  21 التخطٌط االستراتٌجً 18/12/2114 – 14/12 

مشاركٌن 11  22 أدارة االنفعاالت 25/12/2114 – 21/12 

 المجموع مشارك 713



 قسم التدرٌب على أعمال  المصارف

 محافظة بغداد

البرنامجاسم  التارٌخ عدد المشاركٌن  ت 

11/2/2114 – 2/2 لم ٌنفذ  1 خطابات الضمان 

مشارك 15  16/2 – 21/2/2114  2 التحوٌل الخارجً 

مشارك 41  2/3 – 6/3/2114  3 القطع والحواالت 

مشارك 52  16/3 – 29/4/2114 منح حق التخوٌل من الدرجة  

  -ب  –

4 

22/6/2114 – 4/5 لم ٌنفذ تأهٌل الموظفٌن الجدد فً  

 أعمال المصارف  

5 

مشاركٌن  9  11/5 – 21/5/2114  6 الصٌرفة االسالمٌة  

مشاركٌن 9  21/5 – 29/5/2114  خطابات الضمان 

()خارج الخطة  

7 

مشارك 47  1/6 – 11/6/2114  8 التسوٌق المصرفً  

مشارك 21  29/6-8/7/2114  9 االعتمادات المستندٌة  

مشارك 23  13/7-22/7/2114  11 أدارة المخاطر المصرفٌة  

مشارك  61  3/8-12/8/2114  11 التسهٌالت المصرفٌة 

مشارك  52  11/8 – 23/9/2114 منح حق التخوٌل من الدرجة  

  -أ  –

12 

مشارك 32  28/9 – 2/11/2114  13 الالئحة االرشادٌة  

مشارك 54  5/11 – 14/11/2114  الحساب الجاري والتوفٌر 

الودائع و  

14 

مشارك 68  19/11 – 2/12/2114 منح حق التخوٌل من الدرجة  

  -ب  –

15 



مشارك 52  2/11 – 9/11/2114 الحسابات المتبادلة مع الفروع  

)خارج الخطة( الداخلٌة  

16 

مشارك 13  7/12 – 11/12/2114  17 المصارف الخارجٌة  

مشارك 49  14/12 – 18/12/2114  18 غسٌل االموال 

مشارك 18  21/12 – 25/12/2114  19 االصالح المصرفً 

 محافظة بابل

مشارك 28  16/2 – 21/2/2114 الحسابات المتبادلة مع الفروع  

 الداخلٌة

1 

مشارك 32  23/2 – 4/3/2114  2 الجاري والتوفٌر والودائع 

مشارك 32  9/3 – 13/3/2114  3 التسهٌالت المصرفٌة 

مشارك 14  16/3 – 21/3/2114  4 التحوٌل الخارجً 

مشارك 34  23/3 – 12/5/2114 ب  -منح حق التخوٌل من الدرجة    5 

مشارك 58  18/5 – 27/5/2114  6 المحاسبة المصرفٌة  

مشارك 41  8/6 – 17/6/2114  7 القطع والحواالت 

مشارك 28  6/7-16/7/2114  8 التسوٌق المصرفً  

مشارك  21  11/8 – 23/9/2114 -أ  –منح حق التخوٌل من الدرجة    9 

مشارك 23  5/11 – 14/11/2114  11 االعتمادات المستندٌة  

مشارك 26  2/11 – 11/11/2114  11 خطابات الضمان 

مشارك 29  23/11 – 27/11/2114  12 أدارة المخاطر األئتمانٌة 

 

14 

 

 

 



 محافظة كركوك

مشارك 14  16/2 – 25/2/2114  1 القطع والحواالت 

مشارك 19   9/3 – 18/3/2114  2 التسهٌالت المصرفٌة 

مشارك 11  6/4 – 15/4/2114  3 الحساب الجاري والتوفٌر  

مشارك 13  4/5 – 8/5/2114  4 التحوٌل الخارجً 

مشارك  12  25/5 – 3/6/2114  5 االعتمادات المستندٌة  

مشاركٌن  8  11/8 – 19/8/2114  6 خطابات الضمان 

مشارك 13  14/9 – 23/9/2114  7 الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلٌة 

 محافظة نٌنوى

مشارك 34  16/2 – 25/2/2114 الحساب الجاري والتوفٌر  

 والودائع

1 

مشارك 28  16/3 – 25/3/2114  2 القطع والحواالت 

مشارك 28  13/4 – 27/5/2114 -ب  –منح حق التخوٌل من الدرجة    3 

24/6/2114 – 15/6 لم ٌنفذ  4 التسهٌالت المصرفٌة 

26/8/2114 – 17/8 لم ٌنفذ  5 المصارف الخارجٌة  

28/11/2114 – 14/9 لم ٌنفذ -أ  –منح حق التخوٌل من الدرجة    6 

18/11/2114 – 9/11 لم ٌنفذ  7 االعتمادات المستندٌة  

 محافظة االنبار

25/3/2114 – 16/3 لم ٌنفذ  1 خطابات الضمان 

 2 التسهٌالت المصرفٌة  8/5/2114 – 4/5 لم ٌنفذ

 3 الحساب الجاري والتوفٌر    17/6/2114 – 8/6 لم ٌنفذ

 محافظة البصرة

مشارك 44  16/2  – 1/4/2114 منح حق التخوٌل من الدرجة  

  -ب  –

1 



مشارك 65  2 التسهٌالت المصرفٌة  24/4/2114 – 21/4 

مشارك 27  3 االعتمادات المستندٌة    21/5/2114 – 11/5 

مشارك 41  15/6 – 24/6/2114  4 الجاري والتوفٌر والودائع  

مشارك 19  12/11 – 25/11/2114  منح حق التخوٌل من الدرجة  

  -أ  -

5 

متدرب 1357  المجموع 

 

 الل ــــــالمصارف خالتدرٌب على أعمال دد البرامج المخطط ألقامتها من قبل قسم ــغ عـــبل  -

 %(  ، 82از )ـبة انجــــج بنســـ( برنام42ا )ــــذ منهـــمج والمنفنـــا( بر51) 2114ام ـــــع

 مشارك( . 1296بواقع )

ال النصاب القانونً . ـــدم أكتمــــة وذلك لعــــج المخططــــن البرامـــ( م2ذ )ـــم تنفٌـــم ٌتـــل -  

ان من المخطط أقامتها فً محافظة نٌنوى بسبب الظروف ــــج  التً كـــام( بر4لم ٌتم تنفٌذ ) -  

 االمنٌة التً تمر بها المحافظة .  

ج  التً كان من المخطط أقامتها فً مكتب المندوب فً محافظة االنبار ـــام( بر3لم ٌتم تنفٌذ ) -  

 بسبب الظروف االمنٌة التً تمر بها المحافظة .  

( مشارك ، بذلك ٌكون 61ع )ــة  بواقــــارج الخطـــج خـــن البرامـــ( م2ٌذ )ـــم تنفـــت -

 اجمالً 

 مشارك( .  1357عدد المشاركٌن داخل وخارج الخطة )
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 قسم التدرٌب المحاسبً 

 ت اسم البرنامج التارٌخ عدد المشاركٌن

مشاركٌن 8  1 السلف واالمانات 27/2/2114 – 16/2 

مشارك61  9/3 – 21/3/2114 
الحسابات الختامٌة فً ظل 

 النظام المحاسبً الموحد
2 

مشارك 48  3 النظام المحاسبً الحكومً 7/4/2114 – 25/3 

مشارك 71  4 الرقابة والتدقٌق الداخلً 24/4/2114 – 13/4 

مشارك 23  5 معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 8/5/2114 – 4/5 

مشاركٌن 8  6 الخطة()خارج التحلٌل المالً  12/6/2114 – 8/6 

مشاركٌن 11  11/5 – 15/5/2114 
 الرقابة والتدقٌق الداخلً

 )خارج الخطة(
7 

مشارك 48  1/6 – 12/6/2114 

ضوابط اعداد وتنظٌم الدورة 

المستندٌة فً ظل النظام 

 المحاسبً الحكومً

8 

مشارك 29  16/6 – 29/6/2114 
اعداد مٌزان المراجعة فً ظل 

 النظام المحاسبً الحكومً
9 

مشارك  23  11/8 – 14/8/2114 

اعداد القٌود النظامٌة المتقابلة 

لكافة الموجودات المخزنٌة 

 والثابتة

11 

مشارك  25  17/8 – 28/8/2114 
تحلٌل القوائم المالٌة على وفق 

 النظام المحاسبً الموحد
11 

مشارك 21  12 النظام المحاسبً الموحد 14/9/2114 – 1/9 



مشارك 36  14/9 – 18/9/2114 

تحوٌل النظام المحاسبً 

 الحكومً الى الموحد

 )خارج الخطة(

13 

مشارك 33  21/9 – 2/11/2114 
الرقابة والتدقٌق الداخلً فً ظل 

 النظام المحاسبً الموحد
14 

مشارك 43  12/11 – 23/11/2114 
اعداد كشف التدفقات النقدٌة 

 ومطابقة كشف البنك
15 

مشارك 27  26/11 – 5/11/2114 
مٌزان المراجعة فً ظل اعداد 

 النظام المحاسبً الموحد
16 

مشارك 41  9/11 – 21/11/2114 
الحسابات الختامٌة فً ظل 

 النظام المحاسبً الحكومً
17 

مشارك 59  18 اكتشاف االخطاء بعد الترحٌل 27/11/2114 – 23/11 

 المجموع مشارك 611

 

  2114المحاسبً خالل عام  قسم التدرٌبج المخطط ألقامتها من قبل ـــدد البرامـــغ عــبل  -

 مشارك( .  557%(  ، بواقع )111( برنامج بنسبة انجاز )15مج والمنفذ منها )( برنا15)   

 

 ( متدرب ، بذلك ٌكون اجمالً عدد المشاركٌن 54( برامج خارج الخطة بواقع )3م تنفٌذ )ــت -

 مشارك( .  611داخل وخارج الخطة )

16 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم التدرٌب على أعمال التأمٌن  

 ت اسم البرنامج التارٌخ عدد المشاركٌن

مشارك  11 أعمال التأمٌن ومصطلحاتها  27/2/2114 – 16/2 

 وأعداد المراسالت 

 )باللغة االنكلٌزٌة(

1 

مشارك  18   2 التأمٌن الجماعً والصحً  17/3/2114 – 9/3 

مشارك 24 تأهٌل الموظفٌن الجدد لكافة انواع  6/5/2114 – 23/3 

 المحافظ التأمٌنٌة 

3 

مشارك  13  4 أدارة الخطر  19/5/2114 – 11/5 

مشاركٌن  7 تقلٌل الخسائر فً القطاع  29/5/2114 – 25/5 

 الصناعً او الهندسً 

5 

مشارك 17  6 تأمٌن الحرٌق والحوادث    26/6/2114 – 15/6 

مشارك  12 اجراءات التأمٌن وشروط اصدار  25/8/2114 – 19/8 

 الوثٌقة )وثائق التأمٌن( 

7 

مشارك 12  8 حسابات التأمٌن 8/9/2114 – 31/8 

مشارك 15  أدارة وتقٌٌم المخازن 8/9/2114 – 11/8 

 )خارج الخطة(

9 

مشارك 11  11 )خارج الخطة(أمناء الصنادٌق  18/9/2114 – 14/9 

مشارك 11 التأمٌن على السٌارات والكشف  29/9/2114 – 21/9 

 علٌها 

11 

مشارك 25  12 تسوٌق وثائق التأمٌن 9/11/2114 – 5/11 

مشارك 14  13 تأمٌن االشخاص 26/11/2114 – 19/11 

مشارك 12  14 التأمٌن الهندسً 17/11/2114 – 9/11 

 المجموع مشارك  212



 

  2114بلغ عدد البرامج المخطط ألقامتها من قبل قسم التدرٌب على أعمال التأمٌن خالل عام   -

 مشارك(. 176%(  ، بواقع )111( برنامج بنسبة انجاز )12والمنفذ منها )رنامج ( ب12)

 

 ( متدرب ، بذلك ٌكون اجمالً عدد 26( من البرامج خارج الخطة  بواقع )2تم تنفٌذ ) -

 مشارك( .  212اخل وخارج الخطة )المشاركٌن د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قسم التدرٌب على تطبٌقات التشرٌعات المالٌة 

 ت اسم البرنامج التارٌخ عدد المشاركٌن

مشارك 14  1 التشرٌع الكمركً / المنافٌست 13/2/2114 – 9/2 

مشارك 18  2/3 – 13/3/2114 
قواعد المنشأ والقٌمة الكمركٌة  

 والتخمٌن
2 

مشارك 37  9/3 – 13/3/2114 
( 24قانون الخدمة المدنٌة المرقم )

 المعدل 1961لسنة 
3 

مشارك 15  16/3 – 21/3/2114 
االستقطاعات الضرٌبٌة والتوقٌفات 

 )خارج الخطة(التقاعدٌة 
4 

مشارك 17  6/4 – 11/4/2114 
القواعد العامة للتعرفة الكمركٌة 

 2والنظام المنسق /
5 

مشارك 14  6 مكافحة التهرٌب والمخالفات الكمركٌة 24/4/2114 – 13/4 

مشارك 35  7 البرنامج المتخصص بأعداد المخمنٌن 8/5/2114 – 9/2 

مشارك 18  1/6 – 16/6/2114 
البرنامج المتخصص بضرٌبة العقار 

 والعرصات
8 

مشارك 37  9 1التشرٌعات التقاعدٌة / 22/4/2114 – 15/4 

مشارك 31  11 2التشرٌعات التقاعدٌة / 15/6/2114 – 8/6 

مشارك 32  21/4 – 24/4/2114 

قانون رواتب موظفً الدولة رقم 

والتعدٌالت  2118( لسنة 22)

 الملحقة به

11 

مشارك 19  4/5 – 8/5/2114 
( لسنة 33قانون الكتاب العدول رقم )

1998 
12 

مشارك 14  13 شرح مواد الدستور 22/5/2114 – 18/5 

مشاركٌن 8  

 
8/6 – 12/6/2114 

امر تشكٌل دائرة المفتش العام رقم 

 2114( لسنة 57)
14 



مشارك 15  4/5-7/8/2114 
البرنامج التأهٌلً لموظفً الكمارك 

 الجدد
15 

مشارك 11  16 ادارة المخازن 3/8-14/8/2114 

مشارك 31  3/8 – 18/9/2114 
البرنامج المتخصص بالتدقٌق 

 والرقابة الضرٌبٌة
17 

مشارك 12  18 المصادر المشعة 21/8/2114 -17/8 

مشاركٌن 11  1/9 – 14/9/2114 

 1984لسنة  23قانون الكمارك رقم 

المعدل واالجراءات الكمركٌة 

 ومخالفاتها

19 

مشارك 12  

 
1/9 – 14/9/2114 

القواعد العامة للتعرفة الكمركٌة 

 3والنظام المنسق /
21 

مشاركٌن 9  

 
14/9 – 18/9/2114 

للتعرفة الكمركٌة القواعد العامة 

 1والنظام المنسق /
21 

مشاركٌن 11  22 تحدٌد السلع ذات االستخدام المزدوج 18/9/2114 – 14/9 

مشارك 21  14/9 – 31/9/2114 
البرنامج المتخصص بلجان الكشف 

 المشترك مع التسجٌل العقاري
23 
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مشارك 21  24 3التشرٌعات التقاعدٌة / 9/9/2114 – 2/9 

مشاركٌن 11  25 التدقٌق الكمركً والرقابة الكمركٌة 27/11/2114 – 14/11 

مشاركٌن 11  26 اجراءات قسم السٌارات 23/11/2114 – 19/11 

مشارك 25  19/11 – 23/11/2114 
( 14قانون انضباط موظفً الدولة رقم )

 المعدل 1991لسنة 
27 

 19/11/2114 – 19/11 لم ٌنفذ
الدخل ة المتخصص بضرٌب البرنامج 

 الخاص بالمهنة مع الجباٌة
28 

مشارك 12  

 
11/11 – 13/11/2114 

القواعد العامة للتعرفة الكمركٌة والنظام 

 4المنسق /
29 

مشارك 21  31 4التشرٌعات التقاعدٌة / 2/11/2114 – 26/11 

 31 1998( لسنة 3قانون المناطق الحرة رقم ) 6/11/2114 – 2/11 لم ٌنفذ

مشارك 12  32 الضرائب والرسوم الكمركٌة 21/11/2114 – 16/11 

مشارك 11  23/11 – 27/11/2114 

التحقٌق االداري والمالً وكٌفٌة التعامل مع 

 االدلة الخاصة بها

 )خارج الخطة(

33 

مشارك 11  34 تعلٌمات االستٌراد المؤقت 15/12/2114 – 1/12 

مشاركٌن 7  

 
7/12 – 14/12/2114 

 االثبات الجنائًاصول التحقٌق وأدلة 

 )خارج الخطة(
35 

مشاركٌن 7  14/12 – 18/12/2114 
( لسنة 31شرح قانون هٌئة النزاهة رقم )

 )خارج الخطة(2111
36 

مشاركٌن 6  21/12 – 25/12/2114 

اصول تنظٌم القضاٌا واالخبارات وسٌر 

 التحقٌق

 )خارج الخطة(

37 

مشارك 12  21/12 – 25/12/2114 
للتعرفة الكمركٌة والنظام القواعد العامة 

 5المنسق /
38 

 المجموع مشارك 613

 

 



 خالل  المالٌة التشرٌعاتالتدرٌب على تطبٌقات  بلغ عدد البرامج المخطط ألقامتها من قبل قسم -

 %(  ، 94از )ــــة انجــــج بنسبـــ( برنام31ها )ــــذ منـــــوالمنف نامــــج( بر33) 2114عام 

 مشارك( .  557بواقع )  

 

 س الوزراء / جهاز ـــ( متدرب حسب طلب مجل46( برامج خارج الخطة بواقع )5تم أقامة ) -

 المتدربٌن داخـل ومكتب المفتش العام فً وزارة المالٌة وبذلك ٌكون عدد الوطنً  المخابرات

 متدرب( . 613الخطة )وخارج 
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 أعمال البحوث والترجمةقسم التدرٌب على 

 ت اسم البرنامج التارٌخ عدد المشاركٌن

تم دمج البرنامج مع برامج 

 قسم المصارف
2/3 – 13/3/2114 

االعتمادات المستندٌة وعقودها باللغة 

 االنكلٌزٌة
1 

مشاركٌن 9  2 أعداد وصٌاغة البحث العلمً 21/3/2114 – 2/3 

مشارك 29  3 االنكلٌزٌة المبتدئةاللغة  11/4/2114 – 16/3 

مشاركٌن 8  4 سالمة اللغة العربٌة 14/5/2114 – 16/4 

مشاركٌن 12  5 اللغة االنكلٌزٌة المتوسطة 1/6/2114 – 4/5 

مشاركٌن 11  27/5 – 11/6/2114 
دور المفتش العام ومفاهٌمه وواجباته 

 انكلٌزي( –)عربً 
6 

مشاركٌن 12  7 المالٌة والمحاسبٌةترجمة المصطلحات  3/6/2114 – 12/5 

مشاركٌن 12  3/6 – 23/6/2114 
المحادثة باللغة االنكلٌزٌة للمستوى 

 المتوسط
8 

مشاركٌن 9  9 اللغة االنكلٌزٌة المتقدمة 3/8-1/9/2114 

مشارك 14  28/9 – 19/11/2114 
كتابة وترجمة العقود والمناقصات 

 والمراسالت التجارٌة باللغة األنكلٌزٌة
11 

مشاركٌن 8  1/11 – 22/11/2114 

العالقات الخارجٌة والدبلوماسٌة والتعاون 

 الدولً 

 انكلٌزي( –)عربً 

11 

مشاركٌن 7  26/11 – 13/11/2114 
اللغة االنكلٌزٌة فوق المتقدمة المبادئ 

 االولٌة للتوفل
12 

مشارك 18  

 

5/11 – 25/11/2114 
العالقات العامة واالتصال الجماهٌري 

 باللغة االنكلٌزٌة)عالم الصحافة ( 
13 

مشارك 13  23/11 – 15/12/2114 
المحادثة باللغة االنكلٌزٌة للمستوى 

 المتقدم
14 

 المجموع مشارك 161

 



 

 البحوث والترجمة خالل التدرٌب على أعمال  بلغ عدد البرامج المخطط ألقامتها من قبل قسم  -

 %(  ،111از )ـــــــة انجــــج بنسبــــ( برنام14ها )ــــامج والمنفذ منن( بر14) 2114ام ـع

 مشارك( . 161بواقع ) 

 تم دمج برنامج )االعتمادات المستندٌة وعقودها باللغة االنكلٌزٌة( مع برنامج االعتمادات  -

 المصارف .التدرٌب على أعمال  المستندٌة الذي ٌقٌمه قسم 
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 قسم الحاسبة االلكترونٌة 

 ت اسم البرنامج التارٌخ المشاركٌنعدد 

مشارك 21  2/3 – 6/3/2114 Windows 7 1 

مشارك 29  9/3 – 21/3/2114 Word 2007 2 

مشارك 15  16/3 – 26/3/2114 Power point 3 

مشاركٌن 11  23/3 – 27/3/2114 

 االرشفة االلكترونٌة

 )خارج الخطة(

4 

مشارك 21  31/3 – 8/4/2114 Access 2007 5 

مشارك 12  6 صٌانة الحاسبات 17/4/2114 – 13/4 

 Internet 7 6/5/2114 – 27/4 لم ٌتم تنفٌذ البرنامج

مشارك 25  11/5 – 15/5/2114 Excel 8 

مشارك 8  25/5 – 5/6/2114 Visual basic 9 

مشارك 11  8/6 – 12/6/2114 Windows 7 11 

مشارك 12  17/6 – 26/6/2114 Internet 11 

مشارك 31  17/8 – 28/8/2114 Word 2010 12 

مشارك 11  31/8 – 18/9/2114 Visual Fox 13 

مشارك 12  14 شبكات 2/11/2114 – 21/9 

 Auto cad 15 31/11/2114 – 12/11 لم ٌتم تنفٌذ البرنامج

مشاركٌن 7  23/11 – 9/12/2114 3D Max 16 

 المجموع مشارك 222

 



  2114ج المخطط ألقامتها من قبل قسم الحاسبة االلكترونٌة خالل عام ــــدد البرامـــغ عـــبل  -

 مشارك( 212%(  ، بواقع )87( برنامج بنسبة انجاز )13ج والمنفذ منها )ــــــامن( بر15)

 ( متدربٌن حسب طلب مجلس 11تم تنفٌذ برنامج )االرشفة االلكترونٌة( خارج الخطة بواقع ) -

 بذلك ٌكون اجمالً عدد المتدربٌن داخل وخارج الخطة  لوطنًا الوزراء / جهاز المخابرات

 متدرب( .  222)

 ( من البرامج وذلك لعدم أكتمال النصاب القانونً ألقامتها .2لم ٌتم تنفٌذ ) -
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 ( 3الشكل رقم )

 المركز لالعوام  عدد البرامج المنفذة فً مقارنة اجمالً نسب

 ( 2104و  2103و  2102و  2100)

 

 (4الشكل رقم )

 (2104و  2103و  2102و  2100مقارنة اعداد المتدربٌن لالعوام )
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 (5الشكل رقم )

 (2104و  2103و  2102و  2100ٌوضح مقارنة بٌن مصروفات المركز للسنوات )

 

 2114 2113 2112 2111 المصروفات

1714955212 2967164672 2581914396 2184147241 
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 (6الشكل رقم )

 (2104و  2103و  2102و  2100ٌوضح مقارنة بٌن اٌرادات المركز للسنوات )

 

 2114 2113 2112 2111 اإلٌرادات

83634181 111873812 179157785 141593121 
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أجمالً نسب عدد البرامج التدرٌبٌة المنفذة مقارنة بٌن ٌمثل (3الشكل البٌانً رقم )

( وان أعلى نسبة تنفٌذ كانت فً عام 2114و  2113و  2112و  2111لألعوام )

حٌث بلغت  2111%( ، اما أدنى نسبة فهً فً عام 93حٌث بلغت ) 2112

 وهنالك تقارب وانحرافات قلٌلة بٌن هذه النسب .%( 88)

عدد المتدربٌن الفعلً حسب الخطة  بٌن( ٌمثل مقارنة 4والشكل البٌانً رقم )

 2113( متدرب كحد أعلى فً عام 4511) حٌث بلغ عدد المتدربٌن للسنوات نفسها

وٌالحظ ارتفاع عدد المشاركٌن فً الدورات  2111( كحد أدنى فً عام 2835و )

بسبب االنفتاح على القطاع الخاص خالل هذه السنة أضافة  2113التدرٌبٌة لعام 

انخفض عدد المشاركٌن الى  2114رار األمنً الملحوظ . اما فً عام الى االستق

( مشارك بسبب األوضاعاألمنٌة التً شهدتها البالد خالل هذه السنة 3859)

وعدم المصادقة على موازنة هذه السنة أضافة  11/6/2114وخصوصاً بعد أحداث 

الدولة ذات  لكافة دوائر 1/12الى قلة تخصٌصات نفقات التدرٌب والصرف بنسبة 

 .التموٌل المركزي 

فأن  2114اكبر من اعداد المتدربٌن لعام  2113وكما كانت اعداد المتدربٌن لعام 

( دٌنار وذلك ألزدٌاد 2581914396مقدار النفقات كان اكبر اٌضاً حٌث بلغت )

حٌث بلغت تلك النفقات  2114حجم النشاط خالل هذه السنة مقارنة فً عام 

 ( .5ار وكما مبٌن ذلك فً الشكل البٌانً رقم )( دٌن2184147241)

( دٌنار وذلك 17915785ومقدارها ) 2113كما ارتفع حجم اإلٌرادات فً عام 

الزدٌاد حجم المشاركٌن إضافة الى زٌادة مقدار األجور خالل هذه السنة فً حٌن 

( بسبب انخفاض 141593121وبلغت ) 2114انخفضت تلك اإلٌرادات فً عام 

 ركٌن .عدد المشا
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 تعـاون وثائــق

 

فٌأطارسعٌمركزناالىمدجسورتعاونمشتركمعالعدٌدمنالمؤسساتالداخلٌةوالخارجٌةالمعنٌ

ةبشؤونالتدرٌبمناجلتعزٌزالمعارفوتباداللخبراتوبناءقدراتالمواردالبشرٌةللمنظماتالحكو

ماشٌاً وتالحكومة العراقٌةمٌةكافةوبماٌنسجممعخطواتاإلصالحاإلدارٌالتٌتتبناها

معمتطلباتتطبٌقنظمالجودةعلىكافةالمستوٌاتوصوالأًلفضألداءوقعمركزناالعدٌدمنوثائـقال

 : تعاونمعالعدٌدمنالمعاهدوالمراكزالتدرٌبٌةوكماموضحةفٌالجدوألدناه

 وثائقالتعاونالموقعةمعالمنظماتالداخلٌة

 المعهدالعالٌللتطوٌراألمنٌواإلداري/  وزارةالداخلٌة

 المركزالوطنٌللتطوٌراإلدارٌوتقنٌاتالمعلومات/  وزارةالتخطٌط

 جمعٌةالعلموالمعرفة

 المعهدالقضائً/  وزارةالعدل

 

 (قٌداالنجاز)  وثائقالتعاونالتٌستوقعقرٌباًمعالمنظماتالداخلٌة

 مركزالتطوٌروالتعلٌمالمستمر/  جامعةبغداد

 قسمالتعلٌمالمستمر/  الجامعةالمستنصرٌة

 هٌئةالتعلٌمالتقنٌمركزتطوٌرالمالكات

 دائرةالشؤونالفنٌةوالدراسات/  دٌوانالرقابةالمالٌة

 معهدالخدمةالخارجٌة/  وزارةالخارجٌة

 المركزالوطنٌلحقوقاإلنسان/  وزارةحقوقاإلنسان

 األكادٌمٌةالعراقٌةلمكافحةالفساد/  هٌئةالنزاهة

 ( قٌداالنجاز ) وثائقالتعاونالتٌستوقعقرٌباًمعالمنظماتالخارجٌة

 معهدباسلفلٌحانالمالٌواالقتصادٌالتابعالىوزارةالمالٌةاللبنانٌة
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 مؤشرات تقوٌم األداء فً مركز التدرٌب المالً والمحاسبً

 

*   عدد المشاركٌن فً سنة األساس –عدد المشاركٌن فً سنة المقارنة =   2114ـ نسبة النمو فً عدد المشاركٌن لعام 1

111 

 عدد المشاركٌن فً سنة األساس    
 

 =3525-3701    *111 

3701 

 ( تراجع (4.8 %=  

 

 111* األســــابٌع التدرٌبٌة المنفذة =  2114نسبة التنفٌذ لألسابٌع التدرٌبٌة  لعام  -2

 األسابٌع التدرٌبٌة المخططة  
 
      =40   *111 

42 

 
 =% 95  

 

 111*   عدد المحاضرٌن الخارجٌٌن=  2114نسبة مساهمة المحاضرٌن الخارجٌٌن فً تنفٌذ الدورات لعام  -3

 عدد المحاضرٌن الكلً                                                                                      
 
     =117   *111 

152   
 
 تقرٌباً  77 %=  

 =  2114فً مساهمة المحاضرٌن  الخارجٌٌن لعام  نسبة النمو -4

 
 111*   عدد المحاضرٌن الخارجٌٌن فً سنة األساس –عدد المحاضرٌن الخارجٌٌن لسنة المقارنة

 عدد المحاضرٌن الخارجٌٌن لسنة األساس  
 

 =117 -130      *111 

130 
 تراجع   (10 %)=  

 

 111*   عدد المحاضرٌن الخارجٌٌن=       2113نسبة مساهمة المحاضرٌن الخارجٌٌن فً تنفٌذ الدورات لعام   -5

 عدد المحاضرٌن الكلً                                                                                             
 

                                                                                          =130   *111 

177 

 

 %  تقرٌباً  73=                                                                                        
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   111*   لسنة األساساإلٌرادات  –اإلٌرادات لسنة المقارنة =  2114نسبة نمو اإلٌرادات التدرٌبٌة لعام  -6

 اإلٌرادات لسنة األساس                                                           

  =140593120 -179057785   *111 

179057785 

 
 

 تراجع   (21 %)= 

 
 

 

 =   2114نسبة النمو فً عدد الدورات المخططة لعام  -7

 
 111*   الدراسة المخططة لسنة األساسعدد –عدد الدورات المخططة لسنة المقارنة 

 عدد الدراسات المخططةلسنة األساس   
 
   =155 –151    *111  

151 

 
   =% 2.6     
 
 =   2114نسبة النمو فً عدد الدورات خارج الخطة لعام  -8

 
 111* عدد الدورات خارج الخطة لسنة األساس–عدد الدورات خارج الخطة

 عدد الدورات خارج الخطة لسنة األساس       
 
  =20 –20   *111  

20  
 

 = صفر % الٌوجد نمو 

 =  2114نسبة النمو فً عدد المصادر العلمٌة فً المركز لعام  -9

 
 111*  عدد المصادر العلمٌة لسنة األساس –عدد المصادر العلمٌة لسنة المقارنة 

 عدد المصادر العلمٌة لسنة األساس   
 

   =6099 –5476   *111 

5476 

  =% 11  

 = الٌوجد  2113عدد المقاالت المنشورة لعام  -11

 مقالة  26=  2114عدد المقاالت المنشورة لعام  -11

  2103سنة األساس هً   -مالحظة :

 2104سنة المقارنة هً                
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 تحــــلــــٌل مــــؤشــــــرات تقوٌم األداء

 

 إنخفضــــت بنســـــبة  2014مقارنــة بعــام  2013ٌتضح من نســبة نمو عـــدد المشاركٌن فً عام  -1
إضافــة الى  2014% ( وٌعود السبب فً ذلك الى االوضاع االمنٌــة الطارئة التً حدثت فً بــداٌــة عام  4) 

وكما أشرنا  2014قة على موازنة عام وكذلك عدم المصاد 2014االحداث التً تعرضت لها بعض المحافظات لعام 
 سابقاً مما أثــر ذلك سلباً على إســتقطاب عــدد أكــبر من المــشاركـٌن فً دوراتـنا التـــدرٌبٌــة .

 % ( وهً تــؤشـر حالــة إٌجابــٌة . 95هً )  2014بلغت نسبة تنفــٌذ االسـابٌــع التدرٌبٌــة لعام  -2
 بلغــــــت 2014إن نســبة مساهمة المحاضــرٌـن الخارجــٌن فً تنــفــٌذ الدورات التـدرٌبٌــة لعــــام  -3

% ( تقرٌباً مما ٌــدل على إن مركزنا ٌعــتمد بشــكل رئٌــسً على محاضــرٌــن من مختلف المنظمات  77) 
ٌــة بشــكل أكــبر مقارنــة مع المحاضرٌــن من داخل الحكومٌــة والخاصــة االخرى فً تنــفــٌذ الدورات التدرٌــب

المركز من إجل التنوٌــع بالخبرات وإكساب المشاركٌن المعارف والمهارات الالزمة وبالتالً تعــزٌــز قــدراتهم ، 
 % ( . 73الى )  2013بٌنما إنخفضت هــذه النسبة عام 

وذلك  2013% ( مقارنــة بعام  10بـمـقـدار )  2014إنخفضت نسبة النمــو للمحاضرٌن الخارجٌٌن فً عام  -4
 . 2013العــتماد المركز فً ألقاء المحاضرات بنــسبـة أكــبر على المحاضرٌن من الموظفٌن من داخل المركز لعام 

%(  بسبب إنخفاض عـدد 21بــمقــدار) 2013مقارنــة بعام  2014إنخفضت نســبة النمــو فً االٌرادات لعام  -5
 . 2014كٌن واالحداث االمنٌــة الحاصـلة فً عام المشار

%( بسبب السٌاســة التوســعــٌة 2،6بـمقدار) 2013مــقارنــة بعام  2014إزدٌاد عــدد الدورات المخــطــطة لعام  -6
 . 2014التً إعــتمدها المركز فً خــطتـه التـدرٌـبٌة لعام 

وبلغت  2014،  2013التدرٌــبٌــة خارج إطار الخطــة التــدرٌــبٌـة لعامً لم تــؤشر إي زٌادة فً عــدد الدورات  -7
 ( دورة لكل سنة ، وإقٌمت هذه الدورات تلبٌة لحاجات طارئــة وآنـٌة للجهات المستفٌدة . 20) 

 فً مكتبة المركز نتٌجة 2013% ( مقارنـة بعام  11بمقدار )  2014إزدادت عــدد المصادر العلمـٌة فً عام  -8
سٌاســة االنفتاح ومـد جــسور التعاون الثنائً المشترك مع المنظمات الحكومٌة المختلفة فً تزوٌدنا بتلك المصادر 

. 
الول مرة فً تارٌخ المركز ٌتم إصدار العــدد االول من نشرة المركز العلمٌة والتً تحولت الى مجلة علمٌة وإصدار  -9

( مقالة فً مواضــٌع مختلفة ) مالٌــة ، محاسـبٌة ،  26المقاالت )  وبلغ عدد 2014العــدد الثانً منها فً عام 
 إقتصادٌـة ، إدارٌــة ، وغٌرها ( .
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 نشاطات أخرى للمركز

 أوالً: المحور التدرٌبً 

توقٌع وثائق تعاون مع عدد من المراكز التدرٌبٌة المحلٌة )المركز الوطنً للتطوٌر اإلداري  -1

وتقنٌة المعلومات ، جمعٌة العلم والمعرفة ، المعهد العالً للتطوٌر األمنــٌواإلداري التابــع 

 الـــى وزارة الداخلٌــة ، المعهــد القضائـً التابع الى وزارة العدل(. 

ائق ال زالت قٌد أستحصال الموافقات الالزمة لتوقٌعها مع األكادٌمٌة العراقٌة لمكافحة وهناك وث
 الفساد التابعة الى هٌئة النزاهة ومركز تطوٌر المالكات التابع الى هٌئة التعلٌم التقنً (.

االنفتاح على المراكز والمعاهد التدرٌبٌة خارج العراق ومنها معهد باسل فلٌحان المالً  -2

القتصادي التابع الى وزارة المالٌة اللبنانٌة والذي ٌعد من طلٌعة المراكز التدرٌبٌة فً الشرق وا

األوسطوشمال أفرٌقٌا لغرض تبادل الخبرات وتعزٌز قدرات الموارد البشرٌة واالستفادة من 

ستاذ المعرفة المتراكمة لكال الطرفٌن وقد حصلت موافقة معالـــً الســٌد وزٌــر المالٌــة األ

هوشٌار زٌباري المحترم علىتخوٌل مدٌر عام مركز التدرٌب المالً والمحاسبً بتوقٌع هذه 

 الوثٌقة .

االنضمام الى شبكة معاهد ومراكز التدرٌب الحكومٌة فً منطقة الشرق االوسط وشمال  -3

( 17( بلداً عربٌاً إضافة الى )19( عضو من )58( والتً تتكون من )GIFT-MENAافرٌقٌا )

شرٌك من منظمات إقلٌمٌة ودولٌة وٌترأس هذه الشبكة معهد باسل فلٌحان المالً واالقتصادي 

والتً تهدف الى تعزٌز قدرات الموظفٌن العاملٌن فً القطاع العام فً منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفرٌقٌا .

الجدٌدة  التكٌف مع االحتٌاجات التدرٌبٌة المختلفة وتلبٌتها وفقاً للظروف والمعطٌات -4

 واالستثنائٌة لدوائر الدولة المختلفة .

التنسٌق مع صندوق النقد الدولً والمعهد العربً للتخطٌط فً الكوٌت لمشاركة موظفً  -5

وزارة المالٌة وتشكٌالتها المختلفة بالدورات التدرٌبٌة وورش العمل التً ٌنفذها وقد تم فعالً أٌفاد 

 عدد من موظفٌنا لهذا الغرض .

ٌز التعاون بٌن مركزنا ووزارة التخطٌط بشأن توفٌر الفرص التدرٌبٌة لموظفً وزارة تعز -6

المالٌة وتشكٌالتها المختلفة من خالل وكاالت التعاون اإلنمائٌة الدولٌة وفعالً تم أٌفاد عدد من 

 موظفٌنا للمشاركة فً تلك الفرص .

النظرٌة والتطبٌقٌة ومن  اختٌار المحاضرٌن بطرٌقة علمٌة ومنظمة ومن ذوي الخبرات -7

 خالل لجنة من حملة الشهادات العلٌا مشكلة لهذا الغرض .
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تبنً فلسفة التعلٌم والتدرٌب مدى الحٌاة ولجمٌع المستوٌات اإلدارٌة دون  -8

 استثناء.

فتح آفاق تعاون مع الكثٌر من المؤسسات والمنظمات الحكومٌة من اجل دعم  -9

 ركة فً عضوٌة العدٌد من اللجان خارج الوزارة .التدرٌب إضافة الى المشا

 إصدار نشرة علمٌة بأسم المركز ))نشرة مركز التدرٌب المالً والمحاسبً((. -11

تطوٌر النشرة العلمٌة آنفاً الى مجلة علمٌة فصلٌة بأسم المركز تختص بنشر  -11

 كافة األخبار والمقاالت والبحوث العلمٌة وفً مختلف المجاالت .

 . 2114تفعٌل ورش عمل خارج أطار الخطة التدرٌبٌة لعام  -12

 ثانٌاً: محور اإلصالح اإلداري والقانونً 

أػادة ٍْكهت يجهض انًزكش يٍ خالل حزأص يؼانً انظٍذ ٔسٌز انًانٍت نهًجهض  -1

 إضافت انى حثبٍج األػضاء انذائًٍٍٍ ٔاالحخٍاط .

غ يخطهباث انجٕدة باألداء حغٍٍز َظى انؼًم ٔاإلجزاءاث نجؼهٓا أكثز اَظجاياً ي -2

 ٔػهى األصؼذة انخذرٌبٍت ٔاإلدارٌت ٔانًانٍت ٔانخذلٍمٍت كافت .

 انخحظٍٍ انًظخًز نؼًهٍاحُا اَطاللاً يٍ فهظفت أدارة انجٕدة انشايهت . -3

( نظُت 1ٔحؼهًٍاث ػذد ) 1981( نظُت 93أػادة انُظز بمإٌَ انًزكش رلى ) -4

انخً حخبُاْا انحكٕيت انؼزالٍت اَطاللاً يٍ خطظ اإلصالحاإلداري ٔ 1992

ٔاَظجاياً يغ يا حى انخٕصم انٍّ فً ٔرشت ػًم أػذاد انخطت انظٌُٕت نبزَايج 

 7/11/2013-6أصالح انمطاع انؼاو فً انؼزاق انخً ػمذث فً بغذاد نٍٕيً 

ٔانخً َفذحٓا األياَت انؼايت نًجهض انٕسراء  ، ػهًاً اٌ يزكشَا شارن فً ْذِ 

 انٕرشت .

ظٕدة يشزٔع يمخزح نخطٌٕز انُظاو انذاخهً نجؼهّ أكثز اَظجاياً يغ أػذاد ي -5

 رطانت ٔأْذاف انًزكش .

 حفؼٍم انحٕكًت االنكخزٍَٔت فً انًزكش . -6

 انخزكٍش ػهى َظى انجٕدة فً األداء. -7

 انخحظٍٍ ٔانخغٍٍز انًظخًز نُظى انؼًم ٔاإلجزاءاث . -8

 حذرٌبٍت .أغُاء انًٕظفٍٍ بانحٕافش )يادٌت ، ٔيؼٌُٕت( ، دٔراث  -9
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 ثالثاً : المحور الخدمً 

 .أَشاء يخشٌ نحفع انًٕجٕداث انًخشٍَت  -1

 افخخاح يكخبت انًزكش . -2

 افخخاح كافخٍزٌا انًزكش . -3

 ( .11شزاء طٍاراث نُمم يٕظفً انًزكش ػذد) -4

 حضٕر انًٕظفٍٍ .نحطبٍك َظاو انبصًت  -5

انخحخٍت نهًزكش  انخُظٍك يغ يجهض يحافظت بغذاد نغزض حطٌٕز ٔححذٌث انبُى -6

 ضًٍ يشزٔع حًٍُت انًحافظاث .

 َصب كايٍزاث يزالبت فً يذاخم انبُاٌخٍٍ انخذرٌبٍت ٔاألدارٌت . -7
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