دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

برنامج المحاسبة في األجهزة
الحكومية والمؤسسات العامة

الهدف:

تستهدف الهيئة يف إطار جهودها لتطوير مهنة احملاسبة واملراجعة تدريب الكوادر الوطنية العاملة يف مجال املهنة وتتطلع إلى النهوض
بأداء احملاسبني يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة عن طريق عقد البرامج التدريبية املتخصصة لهم .وحتقيقا لهذا مت إعداد
برنامج احملاسبة يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة ويهدف البرنامج إلى تزويد املتدربني باملعارف واملهارات الالزمة للقيام
بأداء مهام عملهم يف مجال احملاسبة باألجهزة احلكومية واملؤسسات العامة بكفاءة وفعالية .ويشتمل البرنامج على وحدات تدريبية
تغطي املعلومات واملفاهيم واملهارات الالزمة لتطبيق األسس واملبادئ واألنظمة والتعليمات املالية التي يحتاجها املتخصص يف احملاسبة
احلكومية .وقد مت اعتماد البرنامج من وزارة اخلدمة املدنية بالقرار لتطبيق أحكام الئحة التدريب على امللتحقني به من املوظفني
املشمولني بنظام اخلدمة املدنية وفق فئات الوظائف املناسبة له.
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محتوىات برنامج المحاسبة في األجهزة الحكومية و المؤسسات العامة:
ُ -1أسس المحاسبة الحكومية في

تعريف احملاسبة احلكومية ومبادئها.
م ـقــومــات ال ـن ـظــام احملــاس ـبــي احل ـكــومــي وخـصــائـصــه
وأهدافه.
املـ ــوازنـ ــة ال ـع ــام ــة يف امل ـم ـل ـكــة وفـ ـقـ ـ ًا لــدلـيــل
إحصاءات مالية احلكومة .2014
التدفقات واألرصدة والقواعد احملاسبية يف
نظام مالية احلكومة .2014

الـ ـف ــروق اجل ــوه ــري ــة ب ــن ه ـي ـكــل الـتـبــويــب
ال ـق ــدمي وه ـي ـكــل ال ـت ـبــويــب وف ــق إح ـص ــاءات
مالية احلكومة .2014
هيكل تصنيف امليزانية العامة للدولة وفق ًا
لدليل إحصاءات مالية احلكومة .2014

ً
وفقا لدليل إحصاءات
 – 2اإليرادات

دليل تصنيف حسابات اإليرادات وفق ًا لدليل
 2014للميزانية واحلسابات.
من ـ ــاذج إيـ ـ ـ ــرادات ال ــدول ــة وفـ ــق دل ـي ــل 2014
للميزانية واحلسابات.

نظام إيرادات الدولة والئحته التنفيذية.

 -3تصنيف الــمــصــروفــات ونــمــاذج
ً
وفقا إلحصاءات
إعداد الميزانية

الفرق بني دليل تصنيف املصروفات السابق
والـتـصـنـيــف وف ـق ـ ًا لــدلـيــل  2014للميزانية
واحلسابات.

دلـيــل تصنيف ومنـ ــاذج االع ـت ـمــادات املالية
للمصروفات وفـقـ ًا لدليل  2014للميزانية
واحلسابات.

المملكة العربية السعودية:

م ــال ــي ــة ال ــح ــك ــوم ــة :2014

مـــالـــيـــة الـــحـــكـــومـــة :2014

52

 -4تــصــنــيــف م ــع ــام ــات األصـ ــول
ً
وفقا لدليل إحصاءات
والخصوم

مـــالـــيـــة الـــحـــكـــومـــة :2014

 -5الــــــــــــدورات الــمــحــاســبــيــة

تعريف األصول واخلصوم.
دليل األصول غير املالية.
مناذج مشروع امليزانية لطلبات اعتماد األصول
غير املالية.
الدورة احملاسبية يف النظام احملاسبي احلكومي.

الـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــة :دورة التحصيل.

التحصيل النقدي.
التحصيل عن طريق البنوك.
التحصيل عن طريق نظام سداد للمدفوعات.

دليل األصول املالية.
دليل اخلصوم.
تعليمات ما يصرف من اعتمادات امليزانية.
دورة الصرف.

دورة الصرف يف النظام احملاسبي احلكومي.
النظام السعودي للتحويالت املالية السريعة
(سريع).

 -6الــــقــــيــــود الــمــحــاســبــيــة

طبيعة احلسابات احلكومية وأنواعها.
القيود احملاسبية احلكومية.
 القيود احملاسبية للمصروفات. القيود احملاسبية لإليرادات. القيود احملاسبية لألصول املالية احمللية.القيود احملاسبية للعهد.

القيود احملاسبية للحسابات اجلارية.
القيود احملاسبية للخصوم.
القيود احملاسبية لألمانات.
القيود احملاسبية ملجموعة وسائل الدفع.
القيود احملاسبية حلسابات التسوية.
قيود حساب املطلوبات.
قيود حساب تسوية املستحقات العامة.

 -7تــــصــــحــــيــــح األخـــــــطـــــــاء

أخطاء يتم تصحيحها بقيود محاسبية.

أخطاء ال حتتاج لقيود محاسبية لتصحيحها.

الــــــــــحــــــــــكــــــــــومــــــــــيــــــــــة:

الــمــالــيــة والــمــحــاســبــيــة:
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 -8تــــدقــــيــــق الـــمـــســـتـــنـــدات

أســال ـيــب الـتــدقـيــق املـسـتـخــدمــة يف نفقات
الرواتب واستحقاقات العاملني.
أسس وقواعد احتساب مستحقات العاملني
يف الدولة.
امل ـس ـت ـنــدات امل ــؤي ــدة مل ـصــروفــات تـعــويـضــات
العاملني بند .21

تدقيق مستندات تعويضات العاملني.
خطوات حتقيق الرواتب واألجور.
مـكــافــأة خ ــارج وقــت ال ــدوام وال ـبــدالت (بند
.)211131
املصاريف السفرية (بند .)22133

 -9نظام المنافسات والمشتريات

املبادئ األساسية.
قواعد الشراء املباشر.
املنافسة العامة.
تقدمي العروض وفتح املظاريف.
فحص العروض وصالحية التعاقد.

الضمانات البنكية.
الغرامات.
بيع املنقوالت.
تأجير العقارات واستثمارها.

 -10تدقيق اســتــخــدامــات السلع

مفهوم التدقيق املالي وأهدافه وأساليبه.
تدقيق استخدامات السلع واخلدمات (بند .)22
تدقيق نفقات استئجار املباني واألراض ــي
(بند .)22141
ت ــدقـ ـي ــق نـ ـفـ ـق ــات احلـ ـ ـف ـ ــات والـ ـضـ ـي ــاف ــة
(بند)22132

تدقيق مستندات احملروقات (بند )2212
وال ـص ـيــانــة وال ـن ـظــافــة وال ـت ـش ـغ ـيــل (بـنــد
.)224
تدقيق نفقات البنود:
(, 221313 , 2213143 , 22203 , 22201
.)2212 ،22142

الـ ــمـ ــالـ ــيـ ــة ل ـ ــص ـ ــرف رواتـــــــب

وبــــــــــــــدالت الــــمــــوظــــفــــيــــن:

الحكومية والئحته التنفيذية:

وال ـ ــخ ـ ــدم ـ ــات واإليـــــــــــــرادات

واألص ــول والخصوم المالية:
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تدقيق مستندات املنافع اإلجتماعية (بند .)27
تدقيق نفقات االعاشة (بند .)27222
تدقيق مستندات اإليرادات واألصول واخلصوم
املالية وحسابات التسوية.
تدقيق مستندات اإليرادات.
تدقيق مستندات األصول املالية.
 -11تــــدقــــيــــق مـــســـتـــنـــدات

تدقيق مستندات برامج التشغيل والصيانة.
تدقيق مستندات املشاريع.

 -12التقارير المالية الحكومية
ً
وفـــــــــقـــــــــا إلحـــــــــصـــــــــاءات

اإلطار الفكري للتقارير املالية احلكومية.
التقارير املالية لإليرادات واملصروفات واألصول
واخلصوم.
التقارير املالية لإليرادات.
التقارير املالية للمصروفات.

بــــــــــرامــــــــــج الــــتــــشــــغــــيــــل
وال ــص ــي ــان ــة وال ــم ــش ــاري ــع:

مــالــيــة الــحــكــومــة :2014

تدقيق مستندات العهد.
تدقيق مستندات احلسابات اجلارية.
تدقيق مستندات اخلصوم املالية.
تدقيق مستندات األمانات.
تدقيق مستندات وسائل الدفع.
تدقيق مستندات حسابات التسوية.

اجلـ ـ ــدول ال ـش ـه ــري وفـ ـقـ ـ ًا إلح ـ ـصـ ــاءات مــالـيــة
احلكومة .2014
كشف التوازن وفق ًا إلحصاءات مالية احلكومة
.2014
احلساب اخلتامي.
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الجدول الزمني لبرنامج
المحاسبة في األجهزة الحكومية
والمؤسسات العامة

ينفذ البرنامج في الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر

تكلفة الدورة )11،025( :أحد عشر ألف وخمسة وعشرون ريال الغبر للمتدرب
الرسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة
التسجيل متاح للرجال و السيدات

المدينــة

الموافـــق

الفتـــرة

الرياض

 1441/07/06هـ

 1441/07/24هـ

 2020/03/01م

 2020/03/19م

جدة

 1441/07/27هـ

 1441/08/16هـ

 2020/03/22م

 2020/04/09م

الدمام

 1441/08/05هـ

 1441/08/23هـ

 2020/03/29م

 2020/04/16م

حائل

 1441/11/07هـ

 1441/11/25هـ

 2020/06/28م

 2020/07/16م

جدة

 1442/02/17هـ

 1442/03/05هـ

 2020/10/04م

 2020/10/22م

الدمام

 1442/03/15هـ

 1442/04/04هـ

 2020/11/01م

 2020/11/19م

الرياض

 1442/04/07هـ

 1442/04/25هـ

 2020/11/22م

 2020/12/10م
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