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مقدمة:
احملاســبة احلكوميــة هي فرع مــن فروع
احملاســبة تقوم على مجموعة من املبادئ
واألســس العلميــة اخلاصــة بتســجيل
وتبويب وتلخيص العمليات املالية املتعلقة
بالنشــاط احلكومي بهدف فــرض الرقابة
املاليــة والقانونيــة على إيــرادات الدولة
ومصروفاتها وذلــك بتتبع عمليات حتصيل
اإليــرادات والتأكد من أن جميــع اإليرادات
املســتحقة للدولة قــد مت حتصيلها وفقا
للقوانني والنظم واملســاعدة فــي اتخاذ
القرار.

遏 遏خصائص النظام احملاسبي احلكومي
遏 遏عناصر النظام احملاســبي في القطاع
احلكومي.
遏 遏الدورة احملاسبية.
遏 遏الفرق بــن املوازنة العامــة وامليزانية
العمومية.
遏 遏تعريف املوازنة العامة.
遏 遏دورة إعداد املوازنة العامة في الوحدات
احلكومية.
遏 遏أسس تبويب املوازنة العامة.
遏 遏جلنة املوازنة العامة.
遏 遏هيكل املوازنة العامة.
遏 遏الصــورة اإلجماليــة للموازنة العامة
للدولة.
遏 遏دراسة حاالت و تطبيقات عمليه.

الهدف العام:
يهدف هــذا البرنامج إلي توفير املعلومات
والبيانــات املتعلقة بالنشــاط احلكومي
العام وذلك لتلبية حاجة مستخدمي هذه الفئة المستهدفة:
املعلومات .
العاملون فــي القطاع احلكومــي ( دائرة
احملاسبة و املالية )
األهداف التفصيلية:
7 7تعريف احملاسبة احلكومية.
مدة الحلقة التطبيقية:
القطاع
فــي
7 7تعريف النظام احملاســبي
(  ) 20ساعة تدريبية موزعة على (  ) 5أيام
احلكومي.
 ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
 7 7تعريف املوازنة العامة.
 7 7فهــم دورة إعــداد املوازنــة العامة في التكلفة المالية:
الوحدات احلكومية.
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح 3
7 7فهم أسس تبويب املوازنة العامة.
مشاركني سيتم منح مقعد مجاني)
7 7مفهوم الصــورة اإلجماليــة للموازنة « «تشــتمل التكلفــة أدبيــات احللقة
العامة للدولة.
( كملــف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
موضوعات الحلقة:
« «يحصل املشــارك بعــد نهاية احللقة
遏 遏تعريف احملاسبة احلكومية.
على شهادة معتمدة من معهد اإلدارة
遏 遏أهداف احملاسبة احلكومية.
العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .إقبال يوسف البلوشي

الخبرات العملية :
عمل املدرب الدولي و احملاضر اقبال البلوشي
فــي التدريب و تنميه املوارد البشــرية منذ
عــام  1991اي اكثــر من  20عامــا و تقلد
عده مناصب قياديه فــي هذا اجملال في كل
من القطاعــن اخلاص والعام ،ويعمل حاليا
كاستشــاري زائر في اجلامعــات والكليات
واجلهــات احلكوميــة واخلاصــة كمتدرب
محترف وخبير تنميه املوارد البشرية.
وفــي هذا الصدد قدم الفاضــل اقبال عده
ورش عمل ودورات تدريبيــه في مجال اداره
تنمية الذات واإلدارة واملالية خملتلف اجلهات
في عمان وخارج الســلطنة للمجموعات
واالفراد .مت تزكيه البلوشي من قبل العديد
من املؤسسات واالفراد الذين حضروا برامجه
التدريبية .يعود سبب هذا الرضى ألسلوبه
الفعال واجملــدي الذي ينتهجه البلوشــي
بالتركيز و فهــم العمليــة التدريبية وما
يتطلب من املعارف واملهارات والتحديث في
هذا اجملال.
وهو ايضا يعمل كاستشاري زائر في جامعه
الســلطان قابــوس في ســلطنه عمان
واجلامعــات اإليرانية و الهنديــة .و بجانب
هذا الفاضل اقبال لديه متابعني بالدراسة
عن البعد باستخدام التقنيات احلديثة ,في

عمان و خارج السلطنة .و هو من القالئل
الذيــن لديهم القــدرة علــي توصيل
املعلومة بأســلوب علمي و بسيط ,وهو
مخطط وقــادر علي صياغــه االهداف
واداره االفراد بشــكل متقن .وخبير في
تنظيم املؤمترات و امللتقيات التدريبية.
املدرب إقبال متطلع فــي االمور املالية
واحملاســبية ولديه القدرة عمل املوازنات
والتنبؤات والتحليــل املالي بحكم انه
تقلــد منصب مديــر التدريب في عده
بنوك .يحمــل الفاضل اقبال شــهاده
ماجســتير في اداره اعمال ودراسة عليا
فــي التربية اللغة اإلجنليزية وشــهاده
بكالوريــوس تربيــة للغــة اإلجنليزيــة
وشــهاده تدريــب املدربــن وحضر عده
برامج في احملاسبة والتحليل املالي خارج
السلطنة

