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المقدمة

ً
حرصا من معهد اإلدارة العامة «بيبا» على ضرورة تكثيف
الجهود؛ إلعداد كوادر وطنية قادرة على إدارة األزمات
المالية في ظل ما تعاني منه المنطقة من ظروف اقتصادية
صعبة تحتم علينا التعامل معها بشكل احترافي من خالل
منظومة العمل الحكومي ،أطلق المعهد برنامج المالية
العامة بالتعاون مع وزارة المالية وشركاء دوليين كشركة

بيرسون المتخصصة في تطوير المحتوى التدريبي ،إلى جانب
مجموعة من دور النشر المتخصصة في تصميم الحقائب
التدريبية.
ويتميز البرنامج بحصوله على اعتراف عدة جهات احترافية
عالمية كـ «  » CIPFAفي المعايير المحاسبية الدولية للقطاع
العام وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين
«  ،» ACCAوسيقدم  ٣شهادات علمية لشاغلي الوظائف
العمومية والمتخصصة بجميع مستوياتها الوظيفية هي
الشهادة األساسية في المالية العامة ،والشهادة االحترافية
في المالية العامة ،والشهادة المتقدمة في المالية العامة.
تماشيا مع استراتيجية معهد
ويأتي برنامج المالية العامة
ً
اإلدارة العامة الهادفة إلى اإلدارة والقيادة المثلى للموارد
المتاحة وتطوير قدرات العاملين في قطاع المالية الحكومي
في الجوانب التخصصية المتعلقة بطبيعة عملهم اإلدارية،
لتأهيل كوادر وطنية على درجة عالية من األداء المهني
المتميز ،وذلك على النحو الذي يسهم في زيادة اإلنتاجية
وتحسين جودة ونوعية الخدمات الحكومية ،وينعكس بصورة
إيجابية على السياسات والبرامج المالية للمملكة.
معً ا للتغيير
ص.ب  ،76167المنامة ،مملكة البحرين
هاتف - 17383838 :فاكس17383839 :
www.bipa.gov.bh
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الشركاء

02

معهـد اإلدارة العامـة (بيبــا):
تأسس معهد اإلدارة العامة (بيبا) بموجب المرسوم رقم
( )65لسنة 2006م الصادر عن ملك مملكة البحرين حمد بن
عيسى آل خليفة في  28يونيو 2006م ،ويتبع مجلس الوزراء.
يسعى المعهد لتحقيق التنمية المستدامة من أجل الوطن
استنادا على دستور مملكة البحرين وميثاق
والمواطن،
ً
ً
وانطالقا من األولوية االستراتيجية ضمن
العمل الوطني،
ّ
فعالة ذات كفاءة من أجل
برنامج عمل الحكومة «حكومة
ً
وتنفيذا لمبادرتين اقتصاديتين وطنيتين
خدمة المواطنين»،
متميز
في رؤية البحرين االقتصادية  ،2030وهما إيجاد برنامج
ّ
لتدريب القيادات الحكومية وتطوير القادة في القطاع العام،
باإلضافة إلى تحسين نوعية ووفرة التدريب.
والتزاما بمسؤوليته يعمل معهد اإلدارة العامة لالرتقاء
ً
باألداء الحكومي في مجال السياسات واالستراتيجيات
وإدارة الموارد والتغيير وتطوير الخدمات الحكومية ،من
خالل تطوير المهارات والسلوك والمعرفة بالتعلم والتدريب
والمساهمة في عملية صناعة القرار باالستشارات ،وحل
المشكالت بوسائل البحث العلمي ،وبناء وتطوير القدرات
بواسطة التقييم واإلرشاد الشخصي ،كما يعمل المعهد على
نشر الوعي وثقافة األداء الحكومي باالتصال االستراتيجي.

بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وذلك على النحو
الذي يعكس التوجهات المالية واالقتصادية للمملكة وفي
مقدمتها االرتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وزيادة
معدالت النمو االقتصادي.
وفي هذا السياق تحرص وزارة المالية على توجيه االستثمار
الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة ،باإلضافة
إلى إدارة الدين العام واإلبقاء على معدالته في الحدود
ً
دوليا والعمل على تعزيز االستقرار المالي من خالل
المقبولة
االستخدام األمثل للموارد المالية المتاحة.
كما تحرص الوزارة على تعزيز عالقات التعاون المشترك
مع الدول الشقيقة والصديقة في المجاالت المالية
واالقتصادية ،وذلك من خالل التوقيع على عدد من
االتفاقيات الثنائية والجماعية التي من شأنها توفير اإلطار
القانوني لهذه العالقات .وتشمل هذه االتفاقيات على
سبيل المثال ال الحصر اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار،
واتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي ،واتفاقيات التجارة الحرة،
ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون المالي واالقتصادي.

وزارة المالية:

شركة بيرسون:

تتولى وزارة المالية مسؤولية رسم وتنفيذ السياسات
المالية لمملكة البحرين في إطار التوجهات العامة لحكومة
المملكـة ،حيث تقوم الوزارة بإعداد الميزانيـة العامـة للدولـة

بيرسون هي الشركة التعليمية الرائدة على مستوى العالم،
وتتميز بخبرتها في تصميم المناهج التعليمية والتقييم
التربوي ،إلى جانب تقديم سلسلة من خدمات التعليم
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الشركاء

والتعلم المدعومة بالتقنية المتطورة .وتتلخص مهمتها
في تقديم المساعدة للمتدربين لتحقيق التقدم في
اختصاصاتهم المهنية من خالل اكتساب تعليم أفضل ،إيمانً ا
ً
ً
فرصا مهنية تحقق
آفاقا واسعة ويخلق
منا بأن التعلم يفتح
الغرض المنشود وتضمن حياة أفضل لإلنسان.
وباعتبارها أكبر شركة تعليمية في العالم تضم ما يزيد
ً
بلدا ،فإن معرفتها
على  36,000موظف في أكثر من 70
الفريدة وخبرتها العالمية جاءت نتيجة لتاريخها الطويل في
ً
جنبا إلى جنب مع المعلمين والمتعلمين والباحثين
العمل
والمؤلفين وقادة الرأي ،األمر الذي جعل منتجاتها وخدماتها
محط اهتمام الماليين من األساتذة والدارسين حول العالم
في كل يوم.
وسواء كان ذلك من خالل منتجات تعليمية رقمية جديدة
في الواليات المتحدة األمريكية ،أو تطوير مؤهالت وإجراء
عمليات تقييم في المملكة المتحدة أو مدارس تدريب في
الشرق األوسط أو تدريس اللغة اإلنجليزية في الصين أو
تعليـم االختصاصييـن المهنييـن ،فإنهـا تساعـد النـاس علـى
تحقيق التقدم في حياتهم من خالل التعلم.
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عن البرنامج
ً
خصيصا لتطوير وصقل الخبرات
برنامج المالية العامة ُصمم
المالية لتناسب كافة االحتياجات األساسية لموظفي القطاع
العام من مديرين ومختصين وجميع العاملين في الوظائف
المالية الحكومية .ويتكون البرنامج من ثالث مستويات وهي:
المستوى األول الذي يقدم الشهادة األساسية في المالية
العامة ،والمستوى الثاني الذي يقدم الشهادة االحترافية
في المالية العامة ،والمستوى الثالث الذي يقدم الشهادة
المتقدمة في المالية العامة.
الهدف العام:
تدريب وتأهيل موظفي القطاع العام العاملين في المجال
المالي والمحاسبي والوصول بهم ألقصى درجات االحترافية
واألداء المهني المتميز.
لغة البرنامج:
العربية و اإلنجليزية

مكان انعقاد البرنامج:
معهد اإلدارة العامة
التسجيل للبرنامج:
يتلقى معهد اإلدارة العامة طلبات الترشيح من قبل مسؤولي

التدريب في الجهات الحكومية عبر نظام التسجيل الخاص
على الموقع اإللكتروني للمعهد .www.bipa.gov.bh
لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع قسم التسجيل:
17383833
17383839
registration@bipa.gov.bh
متطلبات التخرج من البرنامج:
 إنجاز جميع الواجبات والتكليفات المطلوبة بالبرنامج. حضور ما ال يقل عن  % 80من إجمالي البرنامج ،و % 50منكل مادة (.)Unit
الشهادة الممنوحة:
شهادة مهنية معتمدة من “”Pearson Awarding Body
وفق اإلطار البريطاني للمؤهالت بعد إكمال جميع وحدات
البرنامج.
3

الشهادة المتقدمة
في المالية العامة

2

الشهادة االحترافية
في المالية العامة

1

الشهادة األساسية
في المالية العامة

برنامج المالية العامة

تكلفة البرنامج:
مجاني *
*مالحظة :في حال لم يجتز المتدرب جميع متطلبات التخرج
،تتكفل الجهة الحكومية بدفع تكلفة البرنامج ومقدارها 420
دينار بحريني لـ ( 12يوم تدريبي).
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( مستويات برنامج المالية العامة )
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 05الشهادة األساسية في الماليــة العامة
يهدف هذا المستوى بشكل رئيسي إلى تعريف شاغلي
الوظائف العمومية بأقسام الموارد المالية في القطاع العام
بالسياسيات واإلجراءات المتعلقة بالميزانيات العمومية
وعمليات تدقيق الحسابات باإلضافة الى األطر القانونية
المطبقة في مجاالت المال بالقطاع العام بمملكة البحرين.

شروط الترشيح للبرنامج:
شهادة بكالوريوس في أحد العلوم اإلدارية من جامعة
معتمدة ،أو دبلوم في المحاسبة أو المالية من جامعة
معتمدة ،أو خبرة ال تقل عن سنة واحدة في مجال العمل
بالقطاع العام أو الخاص لغير حملة المؤهل المطلوب.

أهداف البرنامج:

مدة البرنامج:
 24أسبوع بمعدل  500ساعة تدريبية.

 -1تطوير المعرفة العلمية والعملية لموظفي القطاع
المالي بالحكومة من خالل اطالعهم على أهم المستجدات
ً
إيجابا
والتطورات بمجاالت المحاسبة واألعمال بما ينعكس
على أداء األعمال والمسؤوليات المناطة بهم.
 -2فهم واستيعاب اإلجراءات المتبعة في القطاع العام
في كل ما يتعلق بإجراءات الميزانية ،واإلجراءات المحاسبية،
وإعداد التقارير المالية ،وإجراءات التدقيق الحكومي
باإلضافة إلى متطلبات التدقيق الداخلي والخارجي بالقطاع
العام.
 -3زيادة الفهم والمعرفة بكل ما يتعلق بإجراءات إعداد
القوائم المالية بالقطاع العام وإجراءات الرقابة والمتابعة

لألداء المالي باإلضافة على إجراءات المشتريات الحكومية
والمناقصات.
 -4فهم واستيعاب البيئة التشريعية المنظمة لألعمال
المالية والمحاسبية في مملكة البحرين.
الفئة المستهدفة:
شاغلو الوظائف العمومية بأقسام الموارد المالية في
القطاع العام.
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الشهادة األساسية في الماليــة العامة
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وحدات البرنامج:
المادة ()Unit

الرقم

الساعات
المعتمدة
4

1

البيئة التشريعية والقانونية للمالية العامة لمملكة البحرين

2

ميزانية القطاع العام لمملكة البحرين

4

3

حسابات وتقارير المالية العامة لمملكة البحرين

5

4

مراحل إعداد الميزانية العامة لمملكة البحرين

4

5

المحاسبة اإلدارية بالقطاع العام لمملكة البحرين

5

6

تدقيق ومراجعة الحسابات بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

7

إدارة العمليات المالية بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

8

تقارير التدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

9

تقارير األداء المالي بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

10

قياس ومراقبة األداء المالي بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

11

إدارة المشتريات الحكومية

4

12

إدارة األداء المالي بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

المجمــوع
* سيكون معدل الساعات التدريبية للشهادة بما يعادل  500ساعة تدريبية موزعة بين التدريب داخل الصف وخارجه

 50ساعة
معتمدة
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 07الشهادة االحترافية في الماليــة العامـة
يهدف هذا المستوى إلى زيادة المعرفة والمهارات لدى
المشاركين بإجراءات وأساليب التخطيط االستراتيجي ومدى
ارتباطه بتخطيط الموارد المالية وصياغة خطط الموازنات
الحكومية ،باإلضافة إلى زيادة االستفادة من التطبيقات
المالية الحديثة المطبقة في كيفية حسن استغالل
المعلومات المالية للمساعدة في اتخاذ القرارات المالية
واإلدارية الهادفة إلى تعظيم االستخدام األمثل للموارد
العامة بمملكة البحرين.
أهداف البرنامج:
 -1تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية لدى العاملين في
القطاع المالي بالحكومة من خالل التطبيق المهني
ّللوائح والقوانين واإلجراءات والتعليمات المالية بما يضمن

االستخدام األمثل للموارد المالية بالحكومة.

 -2تطوير وتعزيز مفاهيم المحاسبة اإلدارية بما يضمن
تنفيذ المشاريع الحكومية وفق الخطط المرسومة والبرامج
المعدة لها وتحديد االنحرافات ومسبباتها أثناء التنفيذ
والتأكد من سالمة التصرفات المالية والقوائم المالية.
 -3إكساب العاملين بالقطاع المالي بالحكومة مهارات
تطبيق االستراتيجيات الحديثة عن إعداد القوائم المالية
وفق متطلبات معايير المحاسبة الدولية وكيفية عمل
التحليل المالي لتلك القوائم بهدف توفير المزيد من الدقة
في معلومات القوائم المالية المقدمة لمتخذي القرار.
 -4تعزيز مهارات موظفي القطاع المالي بالحكومة لحسن
إدارة المعلومات المالية الحكومية بما يسهم في رفع
مستوى وكفاءة وفعالية اإلجراءات المالية المنفذة خالل

المراحل المختلفة لضمان تحقيق الفوائد المتوقعة من تلك
اإلجراءات.
الفئة المستهدفة:
شاغلو الوظائف العمومية والوظائف التخصصية في
الموارد المالية بالقطاع العام.
شروط الترشيح للبرنامج:
شهادة بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو شهادة
احترافية في مجال « ،»CPFAأو خبرة ال تقل عن  3سنوات
في مجال العمل بالقطاع العام أو الخاص لغير حملة
الشهادة الجامعية ،أو اجتياز الشهادة األساسية لغير حملة
الشهادة الجامعية.
مدة البرنامج:
 24أسبوع بمعدل  390ساعة تدريبية.
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الشهادة االحترافية في الماليــة العامـة

08

وحدات البرنامج:
المادة ()Unit

الرقم

الساعات
المعتمدة
3

1

المساءلة المالية بالقطاع العام لمملكة البحرين

2

إدارة العمليات المالية بالقطاع العام لمملكة البحرين

3

3

عمليات التحليل المالي بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

4

إدارة المشتريات الحكومية

3

5

إدارة عمليات تدقيق ومراجعة الحسابات بالقطاع العام لمملكة البحرين

3

6

إدارة الميزانية العامة لمملكة البحرين

3

7

إدارة األداء بالقطاع العام لمملكة البحرين

3

8

إدارة المشروعات الحكومية

3

9

الوعي المالي للمدراء الماليين بالقطاع العام لمملكة البحرين

4

10

إدارة استراتيجيات العمليات المالية بالقطاع العام لمملكة البحرين

3

11

دراسات مقارنة بالمالية العامة

3

12

مشروع بحثي بالمالية العامة

4
المجمــوع

* سيكون معدل الساعات التدريبية للشهادة بما يعادل  390ساعة تدريبية موزعة بين التدريب داخل الصف وخارجه

 39ساعة
معتمدة

09

ً
الحقا
سيتم اإلعالن عن الشهادة المتقدمة في برنامج المالية العامة

