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

برنامج المسار التدريبي في المحاسبة والمراجعة الحكومية
يهدف برنامج املسار التدريبي يف احملاسبة واملراجعة احلكومية لرفع قدرات املتدربني من منسوبي األجهزة احلكومية واملؤسسات
العامة والهيئات العاملني يف املهن املالية واحملاسبية وغيرها من الوظائف ذات العالقة ،وإكسابهم املعارف واملهارات الالزمة للقيام
مبهام أعمالهم بكفاءة واقتدار .ويتضمن املشروع مسارين تدريبيني يعنى املسار األول باحملاسبة احلكومية ويعنى املسار الثاني
باملراجعة والرقابة على األداء يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة .يتم التدريب بالتدرج وعلى مراحل ومن خالل منهجية
محددة تستهدف تزويد املتدربني باملبادئ واألساسيات واملفاهيم ذات الصلة بكل مجال ،والتدرج بالعملية التدريبية إلى أن ينتهي
املسار بإكساب املتدرب جميع املعارف واملهارات والقدرات الالزمة ألداء األعمال املالية واحملاسبية أو يف مجال املراجعة والرقابة يف
اجلهاز الذي يعمل به .وقد مت اعتماد جميع برامج املسار التدريبي من قبل وزارة اخلدمة املدنية ملعاملة املوظفني املشمولني بنظام
اخلدمة املدنية امللتحقني بها مبوجب أحكام الئحة التدريب.
مبادئ المحاسبة المالية

مسار المحاسبة الحكومية

مسار المراجعة الحكومية

مبادئ المحاسبة الحكومية

أساسيات المراجعة

محاسبة األعمال المالية
في شؤون الموظفين
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محاسبة نفقات األجهزة
الحكومية و المؤسسات العامة

المراجعة
الحكومية

الرقابة
على األداء

ً
أوال :المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية:
يهدف هذا املسار إلى تعريف املتدربني باألعمال املالية احملاسبية يف األجهزة احلكومية واملؤسسات العامة والهيئات وذلك لفئات املوظفني من
منسوبي تلك اجلهات الذين تتطلب مهام وظائفهم اإلملام بأساسيات ومبادئ احملاسبة املالية واحملاسبة احلكومية ،ومن ثم إكساب املتدرب املهارات
واملعارف املالية الضرورية ألداء عمله بكفاءة وفعالية جلميع األعمال املالية احملاسبية املتعلقة بأبواب وبنود امليزانية املختلفة حيث يتم تقدمي
برنامج تدريبي مستقل لكل منها .ويشتمل هذا املسار التدريبي على البرامج التالية:
برنامج مبادئ
المحاسبة المالية

برنامج
المحاسبة
الحكومية

برنامج محاسبة
األعمال المالية في
شؤون الموظفين

برنامج محاسبة نفقات
األجهزة الحكومية
والمؤسسات العامة
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دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

محتوىات برامج المسار التدريبي في المحاسبة الحكومية:
أ .برنامج مبادئ المحاسبة المالية:
ب .الهدف:
تزويد املتدربني باملعارف واملبادئ واملهارات األساسية يف احملاسبة املالية ،بشكل يؤدى إلى متكني املستهدفني من البرنامج من اإلملام
بأساسيات احملاسبة املالية وإكسابهم احلد األدنــى من املعرفة احملاسبية وتهيئتهم للبرامج األخــرى يف مساري احملاسبة احلكومية
واملراجعة احلكومية .ويشمل البرنامج املوضوعات التالية:
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 -١اإلطــــــار الـــعـــام لــلــمــحــاســبــة

مفهوم ووظائف وأهداف احملاسبة.
أنواع منشآت األعمال وأشكالها القانونية.
احملاسبة كنظام للمعلومات.
مستخدمو املعلومات احملاسبية.

فروع احملاسبة.
املفاهيم واملبادئ احملاسبية.
املعادلة احملاسبية
أثر املعامالت املالية على املعادلة احملاسبية.

 -٢الــــــــــــــدورة ال ــم ــح ــاس ــب ــي ــة

أهداف وخطوات الدورة احملاسبية.
حتليل العمليات املالية.
تسجيل العمليات املالية يف دفتر اليومية.
العمليات النقدية.
عمليات البضاعة.
نظامي اجلرد الدوري واجلرد املستمر.
عمليات األوراق التجارية.
عمليات األوراق املالية.

العمليات الرأسمالية.
ترحيل العمليات املالية إلى دفتر األستاذ.
إعداد ميزان املراجعة.
آليات تصحيح األخطاء.
أهمية وأهداف التقارير والقوائم املالية.
أنواع التقارير والقوائم املالية.
اخلصائص النوعية للمعلومات احملاسبية.

 -٣الــقــوائــم والــتــقــاريــر المالية

أساس اإلستحقاق احملاسبي.
ضرورة وأهمية تسوية احلسابات.
القيود الالزمة لتسوية احلسابات.
كيفية إعداد التقارير والقوائم املالية.

قائمة املركز املالي.
قائمة الدخل قائمة التدفقات النقدية.
إقفال احلسابات وتدويرها.

ج .برنامج مبادئ المحاسبة الحكومية:
الهدف:

تنمية قــدرات املتدرب على اإلملــام بأساسيات احملاسبة احلكومية والتعليمات واألنظمة واللوائح املالية واملعاجلات احملاسبية للعمليات املالية
احلكومية يف اململكة بكفاءة وفاعلية .ويشمل البرنامج املوضوعات التالية:
 -١اإلطـ ــار العلمي للمحاسبة

تعريف احملاسبة احلكومية.
التفسير احملاسبي للوحدة احلكومية.
مبادئ احملاسبة احلكومية.
مفهوم األساس النقدي وأساس اإلستحقاق.

مقومات النظام احملاسبي احلكومي.
خصائص النظام احملاسبي احلكومي.
أهداف النظام احملاسبي احلكومي.
الفرق بني احملاسبة احلكومية واحملاسبة املالية.

 -٢الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــعــــامــــة

مفهوم امليزانية العامة ومبادئ إعدادها.
خصائص امليزانية العامة.
خطوات إعداد امليزانية يف اململكة.

تبويب امليزانية.
أس ــال ـي ــب إعـ ـ ــداد امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام ــة يف الـ ــدول
املتقدمة.

 -٣الـ ــتـ ــعـ ــلـ ــيـ ــمـ ــات الـــمـــالـــيـــة

تعليمات امليزانية واحلسابات.
تعليمات تنفيذ امليزانية.

تعليمات ما يصرف على بنود امليزانية.

 -٤ايـــــــــــــــــــــــرادات الــــــــدولــــــــة

نظام إيرادات الدولة.

الالئحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة.

فـ ــي األجــــهــــزة الــحــكــومــيــة
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 -٥الـدورة المحاسبية الحكومية

املستندات.
أهمية املستندات والشروط الواجب توافرها فيها.
عملية الصرف.
مستندات الصرف.

دورة الصرف.
عملية التحصيل.
مستندات التحصيل.
دورة التحصيل.

 -٦الـ ــحـ ــسـ ــابـ ــات ال ــح ــك ــوم ــي ــة

أنواع احلسابات احلكومية.

طبيعة احلسابات احلكومية.

 -7المعالجـة المحاسـبية لحسـابات

املعاجلة احملاسبية للمصروفات.

املعاجلة احملاسبية لإليرادات.

 -8الـ ــمـ ــعـ ــالـ ــجـ ــة ال ــم ــح ــاس ــب ــي ــة

املعاجلة احملاسبية حلساب العهد سلف املؤقتة.
املـ ـع ــاجل ــة احمل ــاس ـب ـي ــة حلـ ـس ــاب ال ـع ـه ــد سـلــف
مستدمية.

املعاجلة احملاسبية حلساب العهد حتت التحصيل.
املـعــاجلــة احملاسبية حلـســاب العهد إعـتـمــادات
مستنديه.

 -9الـ ــمـ ــعـ ــالـ ــجـ ــة ال ــم ــح ــاس ــب ــي ــة

امل ـعــاجلــة احملــاسـبـيــة حل ـســاب األم ــان ــات تــأمـيـنــات
نقدية.
املعاجلة احملاسبية حلساب األمانات املتنوعة.

املعاجلة احملاسبية حلساب األمانات مرجتع رواتب.
املـعــاجلــة احملــاسـبـيــة حلـســاب األم ــان ــات مقابل
اعتمادات مستنديه قائمة.

 -10الـ ــمـ ــعـ ــالـ ــجـ ــة ال ــم ــح ــاس ــب ــي ــة

مفهوم احلسابات اجلارية.

أنواع احلسابات اجلارية ومعاجلتها احملاسبية.

المصروفات وحسابات اإليرادات

ل ـ ـ ـ ــح ـ ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ــعـ ـ ــهـ ـ ــد

لــــــحــــــســــــابــــــات األمـــــــــانـــــــــات

لـــــلـــــحـــــســـــابـــــات الـ ـ ــجـ ـ ــاريـ ـ ــة
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 -11تــصــحــيــح األخـ ــطـ ــاء لــلــعــمــلــيــات

مفهوم اخلطأ والغش والتالعب.
أنواع األخطاء احملاسبية.

أسباب وقوع األخطاء احملاسبية.
وسائل اكتشاف األخطاء احملاسبية ومعاجلتها.

 -12الـــــتـــــقـــــاريـــــر ال ـ ــم ـ ــال ـ ــي ـ ــة ف ــي

مفهوم وأهمية التقارير املالية احلكومية.
خصائص التقارير املالية احلكومية.
طرق عرض التقارير املالية احلكومية.

التقارير املالية يف النظام احملاسبي احلكومي.
االجتــاهــات احلديثة يف إعــداد التقارير املالية
احلكومية.

 -13الــــــــحــــــــســــــــاب الـ ـ ــخـ ـ ــتـ ـ ــامـ ـ ــي

تعليمات إقفال احلسابات.
املعاجلة املالية إلقفال احلسابات.

ملخص احلساب اخلتامي.

 -14المنظمـات الغيـر هادفـة للربـح

مفهوم املنظمات الغير هادفة للربح.

القوائم املالية يف املنظمات الغير هادفة للربح.

الـ ــمـ ــحـ ــاسـ ــبـ ــيـ ــة ال ــح ــك ــوم ــي ــة

األج ـ ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ـ ــزة ال ـ ــح ـ ــك ـ ــوم ـ ــي ـ ــة

ج .برنامج محاسبة األعمال المالية في شؤون الموظفين:
الهدف:

تنمية مهارات منسوبي األجهزة احلكومية العاملني يف اإلدارات املالية يف تنفيذ األعمال املالية املتعلقة مبستحقات املوظفني األساسية .ويشمل
البرنامج املوضوعات التالية:
 -1إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ص ـ ـ ــرف الـــــرواتـــــب

مفهوم الراتب  /األجر.
ساللم الرواتب للموظفني املدنيني والعسكريني.
استحقاق الراتب.
إجراءات صرف الرواتب ( نظام سريع ).
راتب اإلجازة املرضية.

راتب املوظف املكفوف اليد.
احلجز على الراتب.
حسم راتب أيام الغياب.
حسم التقاعد املسترد.
املعاجلة احملاسبية لعمليات صرف الرواتب.

25

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

 -٢مــــــــكــــــــافــــــــأة الـــــعـــــمـــــل

شروط وضوابط التكليف بالعمل اإلضايف
طريقة حساب مكافأة العمل اإلضايف لكل من :
 األيام العادية. العطل الرسمية ( اجلمعة والسبت ). -األعياد.

املـعــاجلــة احملــاسـبـيــة لـعـمـلـيــات ص ــرف مـكــافــأة
العمل اإلضايف.

 -3مـــكـــافـــأة ن ــه ــاي ــة الــخــدمــة

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني.
مكافأة نهاية اخلدمة للعمال.
مكافأة نهاية اخلدمة للوظائف التعليمية.
مكافأة نهاية اخلدمة ألعضاء هيئة التدريس
باجلامعات.

مكافأة نهاية اخلدمة للعسكريني.
امل ـعــاجلــة احملــاسـبـيــة لـعـمـلـيــات ص ــرف مـكــافــأة
نهاية اخلدمة.

 -4مــــــــكــــــــافــــــــأة مــــــبــــــاشــــــرة

املستحقون للمكافأة.
ضوابط وشروط صرف املكافأة.
إجراءات صرف املكافأة.
فئات املكافأة.

شـ ــروط الـتـكـلـيــف بــوظــائــف م ـبــاشــرة األمـ ــوال
العامة.
امل ـعــاجلــة احملــاسـبـيــة لـعـمـلـيــات ص ــرف مـكــافــأة
مباشرة األموال العامة.

جهة صرف املستحقات.
بداية الصرف للمبتعث.
املستحقات واملكافآت للمبتعث ( املوظف ).

مخصصات ومكافآت التدريب واإلبتعاث للعسكريني.
املعاجلة احملاسبية لعمليات صرف مخصصات
ومكافآت التدريب واإلبتعاث.

اإلضـــــافـــــي (خــــــــارج دوام)

األمــــــــــــــــــــــــوال الــــــعــــــامــــــة

 -5مـ ــخـ ــصـ ــصـ ــات ومــــكــــافــــآت
الـــــتـــــدريـــــب واالبـــــتـــــعـــــاث.
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 -6الـــــــبـــــــدالت والـ ــمـ ــكـ ــافـ ــآت

ضوابط صرف البدالت التالية :
بدل اإلنتداب  -بدل الترحيل  -بدل النقل -بدالت أخرى  -التعويضات.

 -7ان ــت ــه ــاء خـــدمـــة الــمــوظــف

االستقالة.
طلب اإلحالة على التقاعد املبكر.
بلوغ السن النظامي.
العجز الصحي عن العمل.

الفصل ألسباب صحية.
الفصل ملصلحة العمل.
املعاجلة احملاسبية لعمليات صرف استحقاقات
نهاية اخلدمة.

 -8الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــحـــــــــقـــــــــات

املستحقات التقاعدية يف النظام املدني.
املستحقات التقاعدية يف النظام العسكري.

املدد املستبعدة.
توزيع راتب املتقاعدين.

الـ ــمـ ــالـ ــيـ ــة ل ــل ــم ــت ــق ــاع ــدي ــن

د .برنامج محاسبة نفقات األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة:
الهدف:

تنمية مهارات منسوبي األجهزة احلكومية العاملني باإلدارات املالية يف تنفيذ األعمال املالية املتعلقة بالنفقات التشغيلية والتشغيل والصيانة
واملشاريع وغيرها من البنود حسب أبواب امليزانية .ويشمل البرنامج املوضوعات التالية:
 -1طـــــــرق الــــــشــــــراء ال ــح ــك ــوم ــي

املنافسات العامة.
املنافسات احملدودة.
التأمني املباشر.
أهداف نظام املنافسات.
ضوابط اجلهات املتنافسة.

اإلعالن عن املنافسات.
ضوابط الشراء املباشر.
احلاالت العاجلة.
األعمال التي ال تدخل يف احلاالت العاجلة.
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دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

 -2ال ــم ــح ــاس ــب ــة ع ـ ــن نــفــقــات
استخدام السـلع والخدمات

تصنيف استخدام السلع واخلدمات.
الغرامات يف عقود التوريد.
كيفية استيفاء الغرامة.
املعاجلة احملاسبية للغرامات.
احملاسبة عن بند إيجار الدور ( بند .)221412 - 221411
احملاسبة عن بند احلفالت والضيافة ( بند .)22132
أهم املستندات الالزمة توفرها يف مستندات الصرف لبنود استخدام السلع واخلدمات.
احملاسبة عن نفقات اإلعاشة ( بند .)27222
احملاسبة عن بند املصروفات املكتبية ( بند.)22201
احملاسبة عن بند الكتب واملراجع (بند .)2213143
احملاسبة عن بند مستلزمات تعليمية (.)221313
احملاسبة عن بند األدوية واملعدات واملستلزمات الطبية ( بند.) 222031
احملاسبة عن بند املعدات والسيارات ( البنود من .)22149 -221421
احملاسبة عن بند نفقات الصيانة واحملروقات (البنود من .)222062 - 22206
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 -3الــــــــعــــــــقــــــــود اإلداريـــــــــــــــــــة

صياغة العقود.
آلية إعداد العقد
مرفقات العقد.

دفعات العقود.
متديد العقود.
العقد املوحد للتشغيل والصيانة.

 -4الــــمــــنــــافــــســــات الـ ــعـ ــامـ ــة

اإلعالن عن املنافسات
استقبال العروض.
فحص العروض.
الشروط واملواصفات

مرفقات العروض
الضمان االبتدائي.
جلنة فتح املظاريف.

 -5ال ـ ــغ ـ ــرام ـ ــات عـــلـــى ال ــت ــأخ ــر

الغرامة يف عقود التنفيذ املستمر.
حسم البنود الغير منفذة.
الغرامة يف عقود األشغال العامة.
الغرامة يف العقود املختلطة.
الغرامات يف عقود اإلشراف.

الغرامات يف العقود االستشارية.
الغرامة يف حالة سحب العقد.
كيفية استيفاء الغرامة.
املعاجلة احملاسبية للغرامة.

 -6نــــفــــقــــات ال ــت ــش ــغ ــي ــل

أهم املستندات الالزمة للمحاسبة نفقات التشغيل والصيانة.
أهم التعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالصرف من نفقات التشغيل والصيانة.

 -7نــــفــــقــــات الـ ــمـ ــشـ ــاريـ ــع

أهم املستندات الالزمة للمحاسبة عن املشاريع.
أهم التعليمات الواجب اتباعها فيما يتعلق بالصرف على املشاريع.

فـــــــي تـ ــنـ ــفـ ــيـ ــذ الــــعــــقــــود

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

برنامج مسار المحاسبة
الحكومية (٢٠٢٠/1م)

الجدول الزمني للدورات التدريبية لبرنامج المسار التدريبي
ً
عصرا إلى التاسعة مساء
تعقد الدورات بالرياض وجدة والدمام في الفترة من الرابعة
التسجيل متاح للرجال والسيدات

الرسوم

الفتـــرة الزمنيـــــة
دورات مسار المحاسبة
الحكومية

التاريـــــخ

عـدد

الموافـــق

من

إلى

من

إلى

األسابيع

شامل
ضريبة

القيمة

المواعيـد

المضافة

مبادئ المحاسبة المالية

 1441/06/15هـ

 1441/06/26هـ

 2020/02/09م

 2020/02/20م

أسبوعان

6٣00

مساء
9-4
ً

مبادئ المحاسبة الحكومية

 1441/06/29هـ

 1441/07/10هـ

 2020/02/23م

 2020/03/05م

أسبوعان

6٣00

محاس ــبة األعم ــال المالية في
ش ــؤون الموظفين

 1441/07/20هـ

 1441/07/24هـ

 2020/03/15م

 2020/03/19م

أسبوع
واحد

مساء
9-4
ً

3١٥0

مساء
9-4
ً

محاسبة نفقات األجهزة الحكومية
والمؤسسات العامة

 1441/07/27هـ

 1441/08/09هـ

 2020/03/22م

 2020/04/02م

أسبوعان

6٣00

مساء
9-4
ً
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دليل البرامج التدريبية الموجهة
للقطاعات الحكومية
للعام (١٤٤٢ / ١٤٤١هـ) ٢٠٢٠ -م

برنامج مسار المحاسبة
الحكومية (٢٠٢٠/2م)

ً
مساء
عصرا إلى التاسعة
تعقد الدورات بالرياض وجدة والدمام في الفترة من الرابعة
ً
التسجيل متاح للرجال و السيدات
التاريـــــخ

دورات مسار المحاسبة
الحكومية

الفتـــرة الزمنيـــــة

الرسوم

الموافـــق

عـدد

من

إلى

من

إلى

األسابيع

شامل
ضريبة

القيمة

المواعيـد

المضافة

مبادئ المحاسبة المالية

 1442/01/25هـ

 1442/02/07هـ

 2020/09/13م

 2020/09/24م

أسبوعان

 6300ريال

مساء
9-4
ً

مبادئ المحاسبة الحكومية

 1442/02/17هـ

 1442/02/28هـ

 2020/10/04م

 2020/١٠/١٥م

أسبوعان

 6300ريال

مساء
9-4
ً

محاسبة األعمال المالية في
شؤون الموظفين

 1442/03/01هـ

 1442/03/05هـ

 2020/10/18م

 2020/١٠/٢٢م

أسبوع

 3150ريال

مساء
9-4
ً

محاسبة نفقات األجهزة
الحكومية والمؤسسات العامة

 1442/03/08هـ

 1442/٠٣/19هـ

 2020/10/25م

 2020/11/05م

أسبوعان

 6300ريال

مساء
9-4
ً
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