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المقدمة

شــكلت االنطالقــة األولــى لبرنامــج القــادة المالييــن قصــة نجــاح جديــدة لمركــز
المهــارات الماليــة (إحــدى مبــادرات وزارة الماليــة) .فــي هــذا التقريــر نطالــع تفاصيــل

هــذه القصــة ،بــدءاً مــن التعريــف بالبرنامــج وأهدافــه والمشــروع المصاحــب لــه،
واســتعراض آراء وانطباعــات القــادة الذيــن شــاركوا فــي فعالياتــه ،وكذلــك استشــراف

التطلعــات المســتقبلية للمركــز ،وتكريــم كل مــن شــركاء النجــاح والقــادة المشــاركين،

ً
إضافــة إلــى رصــد التغطيــة اإلعالميــة
وتوثيــق ذلــك كلــه بلغتــي األرقــام والصــور،
التــي صاحبــت البرنامــج فــي نســخته األولــى.
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أقــول هــذا ونحــن بصــدد االحتفــال بالقــادة المالييــن،

تمامــا مــع مســتهدفات وتطلعــات رؤيــة  2030وجهودهــا
ً

فــي القطــاع المالــي الســعودي ،ومــن خــال االســتثمار

والســعوديات ،وبمــا يتقاطــع مــع برامــج تنميــة القــدرات

هــؤالء هــم نخبــة يعــول عليهــا فــي قيــادة التغييــر والتطويــر
وعمليــا ببرامــج تدريبيــة
نظريــا
فــي إعدادهــم وتأهيلهــم
ً
ً

بمواصفــات تنافســية عالميــة ،نكــون قــد حققنا خطوة كبرى
نحــو إنجــاز هــدف أكبــر وهــو رفــد المملكــة وقطاعهــا المالــي
بكــوادر وطنيــة طموحــة تحقــق تطلعــات القيــادة الحكيمــة،

بمــا يواكــب عجلــة التغييــر والتطويــر ســريعة الــدوران ،التــي

تشــهدها المملكــة منــذ انطــاق رؤيتهــا  2030فــي أبريــل

مــن عــام  2016وحتــى بــدء المرحلــة الثانيــة منهــا.

البشــرية ،وجــودة الحيــاة ،والصناعــة الوطنيــة والخدمــات

اللوجســتية ،وغيرهــا مــن البرامــج التــي تضــع المواطــن
الســعودي علــى رأس أولوياتهــا باعتبــاره صانــع التغييــر

وهدفــه فــي الوقــت نفســه.

جانبــا مــن دور وزارة
يعكــس برنامــج القــادة المالييــن
ً

الماليــة ومركــز المهــارات الماليــة فــي رفــع مســتوى وكفــاءة
الموظفيــن واألنظمــة ذات العالقــة ،مــن خــال تعزيــز مبــدأ

لقــد تجــاوزت المملكــة مرحلــة التفكيــر والتخطيــط وطــرح

الشــراكة والتمكيــن للجهــات الحكوميــة ،وتوثيــق التواصــل

األستاذ ياسر القهيدان

ومحاورهــا ،وترجمــة هــذه األهــداف إلــى حزمــة واســعة مــن

األفــكار والمقترحــات وتبــادل الخبــرات ،وتقديــم االستشــارات

مساعد الوزير للشؤون المالية

رأس المــال البشــري العامــل مــن أبنــاء وبنــات هــذا الوطــن،

الرؤيــة ،وبــدأت بجديــة قبــل ســنوات فــي تحديــد أهدافهــا
البرامــج التنفيذيــة والمبــادرات والمشــاريع الكبــرى ،وكان
فــي قلــب تلــك الرؤيــة وعلــى رأس أولوياتهــا ،مــن حيــث إتاحة

التعليــم والتدريــب ،وصقــل المهــارات واحتضــان المواهــب،

كلمــا انخرطــت فــي العمــل بتجاربــه الجديــدة المتنوعــة ،إضافــة إلــى التعامــل مــع
قطاعــات وكــوادر بشــرية متعــددة الخلفيــات والتجــارب وكذلــك الثقافــات ،ترســخت
لــدي قناعــة بأنــه مــن دون بنــاء القــدرات ،ال يمكــن أن نصــل للتميــز فــي األداء ،وتحقيــق
المســتهدفات والتطلــع لمــا هــو أبعــد مــن حــدود الحاضــر المحفــوف بتحديــات جمــة،
إلــى المســتقبل الــذي نجهــل تفاصيلــه وتحدياتــه ،دون أن يوقفنــا ذلــك عــن طمــوح
التخطيــط لــه واالســتعداد لتحدياتــه.
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وبرامجهــا ،للنهــوض بالكــوادر الوطنيــة مــن الســعوديين

وتمكيــن الجميــع المــرأة والرجــل ،مــن القيــام بــدور فاعــل
ومؤثــر فــي صناعــة التغييــر والتحــول المنشــود ضمــن رحلــة
التنميــة الشــاملة والمســتدامة فــي مختلــف القطاعــات،

وأبرزهــا القطــاع المالــي ،الــذي يهــدف ضمــن مــا يهــدف إلــى
تقويــة اقتصــاد المملكــة ،ووضعهــا فــي مكانهــا ومكانتهــا
الالئقــة وســط الــدول العظمــى.

ممــا ال شــك فيــه أن وزارة الماليــة تواصــل عبــر برامجهــا

ـلفا ضمــن اســتراتيجيتها المنســجمة
التدريبيــة التــي أعدتهــا سـ ً

بيــن الــوزارة والجهــات الحكوميــة ،وتســهيل ومشــاركة

التطويريــة والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة وبرامــج إتاحــة
المعرفــة التخصصيــة والمحتــوى الرقمــي المميــز ،كمــا يأتــي

إطــاق البرنامــج مواكبــاً للتوجــه الحكومــي فــي تدشــين
مبــادرات تنميــة القــدرات ،وانطالقــاً مــن الــدور الحيــوي الــذي

يلعبــه رأس المــال البشــري كممكــن لتحقيــق هــذا البرنامــج،
وســعياً لتطويــر موظفــي القطــاع المالــي العــام ،وتحديــداً
القــادة المالييــن.

أنتهــز هــذه المناســبة ألقــدم خالــص التهانــي للقــادة

داعيــا لهــم بمزيــد مــن النجــاح والتوفيــق ،فالطريــق
المالييــن،
ً

أمامهــم طويــل ،وعليهــم تنعقــد اآلمــال فــي التغييــر
والنهــوض بــكل مــا مــن شــأنه تطويــر القطــاع المالــي
الســعودي.
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ويشــكل برنامــج القــادة المالييــن إحــدى المحطــات

ويعــد برنامــج القــادة المالييــن إحــدى األدوات المهمــة

تواصــل مســيرتها فــي تأهيــل القيــادات المتميــزة القــادرة

ويعكــس النجــاح الــذي حققــه فــي انطالقتــه األولــى دوره

المهمــة ضمــن هــذه الرحلــة الطويلــة التــي بــدأت ،وال تــزال
علــى تطويــر القطــاع المالــي العــام بمــا يســهم فــي تحقيــق

مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030مــن خــال تجويــد
التخطيــط المالــي وإدارة السياســة الماليــة العامــة؛ لتمكيــن

اقتصــاد المملكــة مــن تحقيــق االســتدامة الماليــة.

والبرنامــج هــو أول البرامــج التــي ابتكرهــا المركــز ،والتــي

ينفذهــا بمســاعدة عــدد مــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن؛

األستاذ فيصل جادو
الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية

انطلقــت رحلــة مركــز المهــارات الماليــة للمســاهمة فــي بنــاء قــدرات منســوبي
وفعــال يتوافــق
القطــاع المالــي العــام وتطويــر مهاراتهــم بشــكل مؤسســي مســتدام ّ
مــع أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة المتبعــة فــي برامــج التدريــب ومجاالتــه
المتعــددة.

إذ شــارك فــي إعــداده نخبــة مــن خبــراء الماليــة العامــة
والتطويــر المهنــي وقــادة وممثلــون مــن وزارة الماليــة
وخبــراء مــن بعــض المنظمــات الماليــة العالميــة .وقــد تــم

اختيــار البرنامــج كبدايــة؛ حيــث التغييــر يبــدأ مــن األعلــى؛

باســتهدافه قــادة القطــاع المالــي العــام .ونتطلــع خــال
الســنوات الثــاث المقبلــة إلــى تدريــب أكثــر مــن ثالثــة آالف

متخصــص بالشــؤون الماليــة ،مــن خــال أكثــر مــن عشــرة

آالف ســاعة تدريــب.

ويأتــي إطــاق هــذه البرامــج تحقيقــاً لمســتهدفات مركــز

المهــارات الماليــة لتمكيــن القطــاع المالــي العــام من مواكبة

مرحلــة التحـ ّـول التــي تشــهدها البــاد فــي إطــار تحقيــق برامج

لتحقيــق االســتدامة الماليــة واالســتقرار والنمــو االقتصــادي.

الفعــال فــي إعــداد كــوادر وطنيــة مــزودة بمهــارات وخبــرات
ّ

متطــورة وذات احترافيــة عاليــة.

كمــا يعــد البرنامــج داعمــاً قويــاً لبرنامــج تنميــة القــدرات

البشــرية الهــادف إلــى تطويــر المهــارات األساســية عبــر
التعليــم مــدى الحيــاة بمــا يمكنهــا مــن اإلســهام فــي دفــع

عجلــة التنميــة الشــاملة فــي كافــة المجــاالت وعلــى كل
األصعــدة.

وتعكــس مؤشــرات االنطالقــة األولــى للبرنامــج مــدى

حــرص القــادة المالييــن المشــاركين علــى االســتفادة مــن كل
دقيقــة فــي الفعاليــات التدريبيــة لتطويــر مهاراتهــم ورفــع

كفــاءة األداء فــي جهاتهــم ،فلهــم جميعــاً الشــكر والتقديــر.
وختامــاً  ،كل الشــكر لجميــع الزمــاء والزميــات الذيــن

بذلــوا جهــوداً كبيــرة إلطــاق برنامــج القــادة المالييــن ،وتوفير

ســبل النجــاح لــه؛ فلهــم منــي كل التقديــر .وســنواصل -بــإذن

اللــه -رحلــة تنميــة قــدرات العامليــن فــي القطــاع المالــي

العــام تحقيقــاً لألهــداف المنشــودة.

رؤيــة  2030مــن أجــل تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن تنفيــذ
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مشــاريعها ومبادراتهــا.
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برنامج القادة الماليين

نبذة

عن برنامج القادة الماليين

برنامــج القــادة المالييــن هــو أحــد برامــج مركــز المهــارات الماليــة الــذي يســهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية
لــوزارة الماليــة ،عبــر تطويــر مهــارات العامليــن فــي القطــاع المالــي والقيــادات الماليــة فــي القطــاع العــام ،واســتحداث
برامــج تطويريــة جديــدة بحســب االحتياجــات المتغيــرة.
ويعتبــر البرنامــج أحــد البرامــج الفريــدة المقدمــة مــن مركــز المهــارات الماليــة بالتعــاون مــع أكاديميــة التميــز المالــي
والمحاســبي و  IE Business Schoolواألعضــاء المؤسســين مجموعــة مــن أكبــر المؤسســات الماليــة والمحاســبية
المحليــة والعالميــة .وتــم تصميــم برنامــج القــادة المالييــن بشــكل عملــي تطبيقــي يحاكــي الواقــع العملــي والتوجــه
المســتقبلي للقطــاع المالــي العــام فــي المملكــة باإلضافــة إلــى الجانــب النظــري مــن منهجيــات ومفاهيــم ماليــة وفــق
أفضــل الممارســات العالميــة.
ويســتهدف البرنامــج تطويــر المهــارات الماليــة القياديــة للقــادة المالييــن فــي القطــاع المالــي الحكومــي
بالمملكــة ،وتوفيــر التهيئــة لمشــروع التخطيــط المالــي متوســط المــدى والميزانيــة متعــددة الســنوات ،وبنــاء وتطويــر
المهــارات الخاصــة بقيــادات القطــاع المالــي الحكومــي ،إضافـ ًـة إلــى تطويــر مفهــوم أفضــل للمحــاور الماليــة الرئيســية
المهمــة للقطــاع المالــي العــام ،والمســاهمة فــي بنــاء شــبكة عالقــات مترابطــة للقيــادات الماليــة بالقطــاع المالــي
الحكومــي .ويســهم البرنامــج فــي تطويــر السياســات واألنظمــة الماليــة ،باســتخدام التغذيــة الراجعــة وخلــق منظومــة
عمــل متجــددة ومتوائمــة مــع المتغيــرات.
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المشروع المصاحب

برنامج القادة الماليين
والمشروع المصاحب
شــارك فــي البرنامــج مجموعــة مــن القــادة المالييــن
فــي اإلدارات الماليــة لــدى الجهــات الحكوميــة بهــدف
االســتفادة وتبــادل الخبــرات بيــن ذوي الكفــاءة العاليــة
والتعــاون المشــترك فــي مشــاريع تحاكــي الواقــع

المهنــي ،وتســاهم فــي بنــاء العالقــات المهنيــة بيــن
المشــاركين ،ومشــاركة اآلراء المهنيــة مــن منظــور
مختلــف مــع مهنييــن مــن جهــات حكوميــة مختــارة
ومتنو عــة.

اشــتمل البرنامــج علــى مشــروع محــاكاة لتطويــر
عــدد مــن األولويــات الوطنيــة للقطــاع المالــي العام
يعمــل عليهــا القــادة المشــاركون فــي البرنامــج
وتســتند إلــى وجهــة نظــر القيــادات فــي اإلدارات
الماليــة للجهــات الحكوميــة.

اســتهدف المشــروع االطــاع علــى مفهــوم
األولويــات الوطنيــة ومدخــل للتخطيــط المالــي
للقطــاع المالــي العــام مــن وجهــة نظــر بعــض
الجهــات الحكوميــة المشــاركة فــي البرنامــج.

اســتهدف المشــروع شــرح مــدى ارتبــاط األولويــات
الوطنيــة بعمليــة التخطيــط المالــي للقطــاع المالــي
العــام بشــكل عــام والمــدى المتوســط بشــكل
خــاص.

قــام المشــاركون فــي البرنامــج بمحــاكاة لكيفية بناء
 20أولويــة وطنيــة تســهم برفــع كفــاءة التخطيــط
المالــي فــي الميزانيــات الحكوميــة.

حصــل المشــاركون فــي المشــروع علــى دعــم مقــدم مــن المختصيــن والخبــراء مــن المكتــب التنفيــذي لمبــادرة
التخطيــط المالــي متوســط المــدى بــوزارة الماليــة.
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حفل تدشين برنامج القادة الماليين

تــم تنفيــذ حفــل تدشــين برنامــج القــادة المالييــن فــي مدينــة الريــاض يــوم الثالثــاء الموافــق
 18ينايــر  ، 2022بحضــور عــدد مــن قيــادات الــوزارة ،وبمشــاركة عــدد مــن قــادة القطــاع المالــي
بالجهــات الحكوميــة وعــدد مــن المشــاركين مــن الشــركات الماليــة والمحاســبية العالميــة.

وأوضــح معالــي رئيــس اللجنــة التوجيهيــة ،األســتاذ
عبدالعزيــز الفريــح ،فــي كلمــة افتتاحيــة أن تنظيــم هــذا
البرنامــج يأتــي فــي إطــار ســعي الــوزارة لتمكيــن الجهــات
الحكوميــة مــن التخطيــط المالــي متوســط المــدى
(إحــدى أهــم المبــادرات المرتبطــة ببرنامــج االســتدامة
الماليــة) .كمــا يأتــي مواكبــاً للتوجــه الحكومــي فــي
تدشــين مبــادرات تنميــة القــدرات ،وانطالقــاً مــن الــدور
الحيــوي الــذي يلعبــه رأس المــال البشــري كممكــن
لتحقيــق هــذا البرنامــج ،وســعياً لتطويــر موظفــي
القطــاع المالــي العــام ،وتحديــداً القــادة المالييــن.
وأضــاف معاليــه“ :يعكــس برنامــج القــادة المالييــن
جانبــاً مــن دور وزارة الماليــة ومركــز المهــارات الماليــة
فــي رفــع مســتوى وكفــاءة الموظفيــن واألنظمــة ذات
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المحاســبية ،إضافــة إلــى مشــاركة عــدة جهــات حكوميــة
فــي تطويــر البرنامــج الــذي يســتهدف تطويــر المهــارات
الماليــة القياديــة للقيــادات الماليــة فــي القطــاع
المالــي الحكومــي بالمملكــة ،وتوفيــر التهيئــة لمشــروع
التخطيــط المالــي متوســط المــدى والميزانيــة متعــددة
الســنوات ،وبنــاء وتطويــر المهــارات الخاصــة بقيــادات
القطــاع المالــي الحكومــي ،إضافـ ًـة إلــى تطويــر مفهــوم
أفضــل للمحــاور الماليــة الرئيســية المهمــة للقطــاع
المالــي العــام ،والمســاهمة فــي بنــاء شــبكة عالقــات
مترابطــة للقيــادات الماليــة بالقطــاع المالــي الحكومــي.

العالقــة ،مــن خــال تعزيــز مبــدأ الشــراكة والتمكيــن
للجهــات الحكوميــة ،وتوثيــق التواصــل بيــن الــوزارة
والجهــات الحكوميــة ،وتســهيل ومشــاركة األفــكار
والمقترحــات وتبــادل الخبــرات ،وتقديــم االستشــارات
التطويريــة والبرامــج التدريبيــة المتخصصــة وبرامــج إتاحة
المعرفــة التخصصيــة والمحتــوى الرقمــي المميــز”.
مــن جهتــه أشــار مســاعد وزيــر الماليــة للشــؤون
الماليــة األســتاذ ياســر القهيــدان إلــى أن برنامــج
القــادة المالييــن يعــد فريــداً مــن نوعــه؛ إذ يدمــج
الجوانــب األكاديميــة والعمليــة مــن خــال حــاالت
الدراســة ومشــروع البرنامج ،كما يتم تنظيمه بالشــراكة
مــع جهــات متخصصــة محليــة وعالميــة تضــم ســتة مــن
أكبــر البنــوك العالميــة وثالثــة مــن كبــرى الشــركات

17

أدوات البرنامج وشركاؤه وموضوعاته
أدوات تقديم البرنامج

المحاضرات

التعليم االفتراضي

مشاركة خبراء في القطاع
المالي من جهات محلية
وعالمية

8

دراسة حالة

التعلم التشاركي

مشروع جماعي

موضوعات
متخصصـــة

•المحاسبة والمالية العامة
•االقتصاد الكلي للمديرين التنفيذيين
•إدارة التدفقات النقدية
•البرنامج اإلداري المتقدم

•المشتريات الحكومية وإدارة المشاريع
•التخطيط المالي واالستدامة المالية
•التدقيق وتحليل البيانات
•التقنيات المالية واألمن السيبراني

10

أيام تدريبية
بالشراكة مع

األعضاء المؤسسون

الشريك األكاديمي

2

6

أسابيع

يومان أسبوعياً
البرنامج الحضوري
مناقشة موضوعات في المجال المالي الحكومي مع خبراء من عدة جهات
•المكتب التنفيذي للتخطيط المالي متوسط المدى
•هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية
•مركز األستحقاق المحاسبي
•المركز الوطني إلدارة الدين
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الجهات والقادة المشاركون

األساتذة والمتحدثون الضيوف

ماركو ترومبيتا

جايل أالرد

لوسيا إيجيا

كالوديو كولومبيانو

إفرين روزنبرغ

خوان كارلوس
باستور

روبرتو نوب

رزان طبارة

بدر بورشيد

إيان ستيوارت

جهاد البوري

مانويل ترينادو

خافيير المو

ماركوس فرنانديز

لويس سوليس لويس مالدونادو

روسيو مولينا

محمد الكلثم

محمد النويصر

عبد العزيز الخريجي

مهند المفتي

محمد الحدب

رومان دوفيرجي

بنيامين كوبلي

عمر حلوم

جيمس فيربورن

عبدالله بن محمد الخليفة
مدير عام اإلدارة المالية
وزارة االقتصاد والتخطيط

أحمد أبو العز
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ماركو أبو زهر

نعمان علي

تشارلز باتشلور

بيثاني بورو

سعد بن محمد آل سليمان
مدير إدارة الرقابة المالية
وزارة السياحة

سعود بن هادي آل بريك
وكيل مساعد للحسابات والتقارير
وزارة المالية

أمل بنت عبد الهادي العتيبي
مدير إدارة الميزانية
وزارة االقتصاد والتخطيط

الدويش
إبراهيم بن صالح
ً
مدير عام مالية القطاعات
وزارة المالية

محمد بن نقاء الشطير
المدير العام للشؤون المالية واإلدارية
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

نورة بنت عبد العزيز السويلم
مدير عام تخطيط اإليرادات غير النفطية
وزارة المالية

د .عبداإلله بن صالح الرشيدي
الوكيل المساعد لتحليل االقتصاد الكلّ ي
وزارة المالية

ضيف الله بن مريزيق العمري
المشرف العام للشؤون المالية واإلدارية
وزارة الموارد البشرية و التنمية االجتماعية

ريما بنت محمد آل صقر
مدير عام اإلدارة العامة لتحليل أداء الميزانية
وزارة المالية

ياسر بن عوض الشهراني
مدير التحليل المالي
أمانة اللجنة المالية  -الديوان الملكي

الهيثم بن علي الغذامي
مدير عام اإلدارة المالية واالستثمار
هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك

نورة بنت فهد الشريدة
مدير عام التخطيط المالي
وزارة الصحة

عماد بن عبيد العتيبي
وكيل مساعد للشؤون
المالية والخدمات العامة
وزارة الصحة

أحمد بن محمد الغامدي
مدير عام الشؤون المالية والمشتريات
وزارة المالية

عبد اإلله بن سعد الهداب
الوكيل المساعد لقطاع
الشؤون المالية واإلدارية
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

ماجد بن أبراهيم الدوسري
المدير التنفيذي للشؤون المالية
وزارة االستثمار
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آراء القادة المشاركين

أنــا ســعيد بالمشــاركة فــي هــذا البرنامــج الــذي يحتــوي معلومــات قيمــة فــي
مجــاالت متعــددة شــملت المحاســبة و الماليــة و االقتصــاد والتدقيــق الداخلــي
بمشــاركة زمــاء مــن جهــات أخــرى إضافــة للمشــاركة والتطلــع لمســتقبل القطــاع
المالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

عماد بن عبيد العتيبي
وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات العامة  -وزارة الصحة

مــن أهــم اإليجابيــات فــي هــذا البرنامــج هــو مشــاركة عــدة جهــات حكوميــة فــي البرنامــج
ممــا أضفــت الشــي الكبيــر علــى البرنامــج فــي عمليــة مشــاركة المنفعــة والمعلومــات
والبيانــات ومشــاركة التحديــات والفــرص وتقديــم الحلــول المناســبة لهــا وهــذا يعتبــر مــن
المميــزات فــي البرنامــج وكذلــك الحضــور الكبيــر مــن الجهــات المشــاركة فــي تقديــم
البرنامــج ســواء مــن شــركات عالميــة وبنــوك دوليــة ومحليــة والمراكــز الوطنيــة مع الشــكر
الجزيــل لــوزارة الماليــة ممثلــة فــي مركــز المهــارات الماليــة.
عبدااللة بن سعد الهداب
الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية والمالية – وزارة الصناعة والثروة المعدنية

البرنامــج اشــتمل علــى مجموعــة مــن النقــاط المهمــة الفنيــة والقياديــة وكذلــك
اإلداريــة ،والجانــب االقتصــادي والمحاســبي والتمويلــي وأيضــا إدارة المشــاريع،
بحيــث يصقــل مهــارات القــادة للخــروج بتخطيــط مالــي علــى المــدى المتوســط،
وأيضــا البرنامــج متــوازن مــن ناحيــة طــرح األفــكار والتعليــم التفاعلــي ممــا يتيــح
للمشــاركين تطبيــق مــا تــم اكتســابه علــى أرض الواقــع فــي جهــات عملهــم.
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د .عبداإلله بن صالح الرشيدي
الوكيل المساعد لتحليل االقتصاد الكلي  -وزارة المالية

رفــع جــودة البرنامــج التــي تقــدم للقطــاع العــام إلــى المســتوى الــذي حصلنــا عليــه فــي
البرنامــج يعتبــر نقلــة نوعيــة فــي التدريــب والتطويــر للقــادة ومنســوبي القطــاع العــام
التعــاون مــن الجامعــة الرائــدة العالميــة وكذلــك الشــركاء الــذي قدمــوا البرنامــج كذلــك
التنــوع الجميــل فــي البرنامــج باختــاف طــرق التدريــب مــن ورش عمــل ،ودراســة حــاالت،
واألبحــاث إلــى المشــروع المصاحــب الشــكر لــوزارة الماليــة ومركــز المهــارات وشــركاءه
علــى هــذا البرنامــج المميــز.
سعود بن هادي آل بريك
وكيل الوزارة المساعد للحسابات والتقارير – وزارة المالية

“برنامــج القــادة المالييــن متميــز و متنــوع ومتكامــل بالتركيــز علــى جوانــب اقتصاديــة
و ماليــة وقياديــة وكذلــك التوجهــات الحديثــة إلعــداد الميزانيــة العامــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،مــن أهمهــا التخطيــط المالــي متوســط المــدى ومــن مميــزات
البرنامــج التركيــز علــى الجوانــب العمليــة مــن ضمنهــا العمــل علــى المشــروع المصاحب.
ريما بنت محمد آل صقر
مدير عام اإلدارة العامة لتحليل أداء الميزانية  -وزارة المالية

البرنامــج جــاء فــي وقــت ممتــاز ،ويعــد انطالقــة لمشــروع التخطيــط المالــي متوســط
المــدى  ،المشــروع المصاحــب كان متميــزاً وعملنــا عليــه كمجموعــات والعمــل عليــه
كان لــه جوانــب إيجابيــة كثيــرة والمشــاركون بالبرنامــج مــن القــادة المالييــن متميــزون
وذوو خبــرات واســتفدنا مــن مشــاركة الخبــرات معهــم باإلضافــة إلــى مقدمي البرنامج
الشــركاء األكاديمييــن ذوي الكفــاءة العاليــة.
عبدالله بن محمد الخليفة
مدير عام اإلدارة المالية  -وزارة االقتصاد والتخطيط
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برنامــج القــادة المالييــن برنامــج فريــد مــن نوعــه  ،كل الشــكر لمركــز المهــارات الماليــة
وأكاديميــة التميــز والشــركاء األكاديمييــن مــن جامعــة  ieالبرنامــج قــدم لنــا تذكيــراً
جميـ ًـا جــداً وتصــوراً عميقــاً لــكل المحــاور االســتراتيجية التــي تطمــح لهــا المملكــة
العربيــة الســعودية  ،جمعهــا كلهــا مــن مفاهيــم ومبــادرات ومعاييــر دوليــة ســواء
اقتصاديــة أو ماليــة  ،محاســبية أو تقنيــة وربطهــا فــي مخــرج واحــد يوضــح حقيقــة
أهميتهــا لضمــان جــودة المخرجــات وتحقيــق مســتهدفات االســتدامة الماليــة
 ،برنامــج غنــي بالمعرفــة والعالقــات الثريــة والمحتــوى العميــق  ،وأحــد المواضيــع
الثريــة المشــروع المصاحــب للبرنامــج الــذي قــدم الرســالة بمســؤولية القــادة المالييــن
فــي الجهــات الحكوميــة وأهميــة مشــاركتهم فــي بنــاء اإلســتراتيجية الماليــة الحديثــة
للدولــة ممــا أعطانــا المســؤولية األكبــر.
نورة بنت فهد الشريدة
مدير عام التخطيط المالي – وزارة الصحة

أهــم الجوانــب المميــزة فــي البرنامــج  ،اكتســاب العالقــات النوعيــة مــن الجهــات
األخــرى و مشــاركة الخبــرات والتجــارب ،جــودة الجامعــة المقدمــة للتدريــب  ،وكذلــك
نوعيــة ورش العمــل التــي تــم تقديمهــا أثنــاء التدريــب  ،البرنامــج مميــز جــدا وســيضيف
كثيــرا إلــى القــادة المالييــن.
أحمد بن محمد الغامدي
مدير عام الشؤون المالية والمشتريات  -وزارة المالية

مــا يميــز البرنامــج وجــود الحــاالت الدراســية التــي تــم تقديمهــا أثنــاء التدريــب ،والزمالء
المشــاركين مــن عــدة جهــات حكوميــة ســاهمت فــي تنميــة المعرفــة ،و التعــاون
أثنــاء التدريــب وفــرق العمــل واالجتماعــات التــي ســاهمت فــي فهــم المواضيــع
المطروحــة ورفــع مســتوى التحصيــل العلمــي ،وكذلــك المــواد التدريبيــة علــى
مســتوى عالــي مــن الجــودة والدقــة أشــكر القائميــن علــى هــذا البرنامــج.
الهيثم بن علي الغذامي
مدير عام إدارة المالية و االستثمار -هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك

مــن ضمــن البرنامــج التعليمــي كان المشــروع الــذي يرتبــط ارتبــاط كبيــر فــي أهــم التحديــات
التــي تواجهنــا اليــوم علــى مســتوى الدولــة فيمــا يتعلــق فــي التخطيــط المالــي متوســط
المــدى كان مثــري جــدا خصــوص بوجــود الجهــات الحكوميــة وممثلــي مــن تلــك الجهــات
وتشــاركنا وجهــات نظــر مختلفــة البرنامــج بشــكل عــام كان برنامــج مثــري ومفيــد تمكنــا
مــن تقويــة العالقــات مــع الجهــات الحكوميــة والزمــاء والزميــات فــي المجــال المالــي
للقطــاع العــام فــي الجهــات األخــرى .
الدويش
إبراهيم بن صالح
ً
مدير عام مالية القطاعات – وزارة المالية
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برنامــج القــادة المالييــن مــن البرامــج جــدا مهمــة لــه العديــد مــن اإليجابيــات أولهــا
مشــاركة مختلــف الجهــات الحكوميــة ونخبــة مــن القــادة المالييــن علــى مســتوى
الــوزارات وكذلــك مشــاركة الجامعــة الرائــدة  ieوتنــوع مقدمــي البرنامــج مــن مختلــف
الشــركات العالميــة فــي الجانــب المالــي مــع الشــكر لمركــز المهــارات الماليــة علــى
العمــل الكبيــر والجهــود التــي يقدمهــا كانــت جــدا ممتــازة فــي جميــع تفاصيلهــا.
سعد بن محمد آل سليمان
مدير إدارة الرقابة المالية – وزارة السياحة
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أثر البرنامج
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البرنامج في أرقام

تطويــر المفاهيــم الماليــة التــي تحاكــي الواقــع العملــي
وتســاهم فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للقطــاع
المالــي العــام مــن منهجيــات ومفاهيــم ماليــة وفــق
أفضــل الممارســات العالميــة.

01

اكتســاب المهــارات القياديــة للقــادة المالييــن فــي
القطــاع المالــي الحكومــي لتمكيــن الجهــات الحكوميــة
مــن التخطيــط المالــي متوســط المــدى واالســتدامة
الماليــة.

02

بنــاء شــبكة عالقــات مهنيــة مــن نخبــة مــن القــادة
المالييــن فــي القطــاع المالــي العــام بهــدف االســتفادة
وتبــادل الخبــرات بيــن ذوي الكفــاءة العاليــة.

03

تمكيــن القيــادات مــن المســاهمة فــي رحلــة التحــول
بالقطــاع المالــي العــام.
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مشاركاً ومشاركة
أكملوا البرنامج

جهات حكومية
مشاركة

جلســــــــة

ساعة تدريبية
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معدل
مشاركة القياديات

معدل
الرضا عن البرنامج

11
بروفيسوراً

22
متحدثاً

14
جهة محلية وعالمية
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الحفــل الختامي

لبرنامج القادة الماليين

تحــت رعايــة معالــي وزيــر الماليــة األســتاذ محمــد

بالجهــات الحكوميــة ومتخصصيــن مــن قطاعــات

االقتصــاد والتخطيــط األســتاذ فيصــل اإلبراهيــم،

معالــي رئيــس اللجنــة التوجيهيــة بــوزارة الماليــة

بــن عبداللــه الجدعــان ،وبحضــور معالــي وزيــر
نظمــت وزارة الماليــة يــوم األربعــاء  17شــوال
1443هـــ الموافــق  18مايــو 2022م فــي الريــاض،

حفــل اختتــام برنامــج القــادة المالييــن ،بمشــاركة
عــدد مــن أصحــاب المعالــي وقــادة القطــاع المالــي

ماليــة ومحاســبية عالميــة .وفــي ختــام الحفــل ،كــرم
شــركاء النجــاح لبرنامــج القــادة المالييــن ،كمــا ســلم

شــهادات اجتيــاز البرنامــج للقــادة المالييــن ،وبعدهــا
التقطــت صــورة جماعيــة تذكاريــة.
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المعرض المصاحب
عرض المشاريع التي عمل عليها القادة المشاركون عن األولويات الوطنية وذلك
من خالل أبرز المشاريع خالل البرنامج

اقتباسات من كلمة
معالي رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية

األستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح
برنامــج القــادة المالييــن يشــكل محطــة مهمــة ضمــن مســيرة
مســتمرة فــي بنــاء قــدرات ومواهــب قياديــة ماليــة مؤهلــة
قــادرة علــى صنــع الفــارق فــي تطويــر القطــاع المالــي العــام
مــن خــال تجويــد التخطيــط المالــي وإدارة السياســة الماليــة
العامــة وفــق منهجيــة متقدمــة ومنضبطــة تتوافــق مــع
رؤى وتطلعــات القيــادة وتحقــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة
.2030
وأشــار إلــى أن وزارة الماليــة ومنــذ انطــاق برنامــج التحــول
لديهــا عــام 2017م اســتحضرت أن الممكــن البشــري هــو
إحــدى أهــم ركائــز بنــاء وتنفيــذ اســتراتيجيتها ،وأن اســتدامة
األداء وتميــزه ال يمكــن تحقيقهمــا دونمــا توفــر قــدرات
بشــرية قياديــة ،وهــو نهــج ينســجم مــع برنامــج تنميــة القــدرات
البشــرية ،الــذي يســتهدف تطويــر المهــارات األساســية عبــر
التعليــم مــدى الحيــاة للتحضيــر للمســتقبل واغتنــام الفــرص
التي تمنحها المتغيرات والمتطلبات المتجددة والمتســارعة،
ويمكّ نهــا مــن المشــاركة
بمــا يعــزز تنافســية القــدرات الوطنيــةُ ،
فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.
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وبيــن أنــه لتحقيــق التحــول بشــكل مســتدام ،تواصــل وزارة
الماليــة االســتثمار فــي تنميــة قــدرات العامليــن فــي القطــاع
المالــي العــام وتدريبهــم وتأهيلهــم وتزويدهــم بالمعرفــة،
ضمــن بيئــة منتجــة ،ووفــق خطــط وبرامــج اســتراتيجية ،مؤكــدا
أن الــوزارة تولــي اهتمامــاً كبيــراً للعمــل مــع مركــز المهــارات
الماليــة لتحقيــق أهدافــه ،وأبرزهــا تطوير قــدرات مالية متميزة
لهــذا القطــاع بصفــة متجــددة ومؤسســية مســتدامة.
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تكريم شركاء النجاح

اقتباسات من كلمة

تكريم شركاء النجاح لمركز المهارات المالية

دور األكاديميــة فــي برنامــج القــادة المالييــن يتمثــل فــي تقديــم الخبــرات
والتجــارب النظريــة والتطبيقيــة ألرفــع المســتويات العالميــة ،مــع اســتيعاب
تــام للخصوصيــة االقتصاديــة والماليــة الســعودية ،وتعــد األكاديميــة ممكنــا
ضمــن ممكنــات أخــرى عديــدة ،تعمــل بانســجام تــام لتحقيــق تطلعــات
القيادة وتسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الرؤية نحو المستقبل الواعد.

أ .عبدالله مجرشي

مدير عام أكاديمية التميز المالي والمحاسبي

نظــرا لمــا تشــهده المملكــة مــن تحــول كبيــر ومتســارع فــي مختلــف القطاعــات ،تمــت
االســتعانة بخبــراء فــي مجــال الماليــة والمحاســبة مــن أعضــاء التدريــس فــي الجامعــة
لتقديــم خبــرات عمليــة للمشــاركين فــي برنامــج القــادة المالييــن وذلــك لتطويــر
مهاراتهــم وقدراتهــم الماليــة ومســاعدتهم علــى مواكبــة تحديــات االقتصــاد
الجديــد ليصبحــوا قــادة فــي عالــم المــال ويكونــوا مســاهمين رئيســيين
فــي ترســيخ مكانــة المملكــة ودفــع عجلــة التحــول فيهــا.

السيد غونزالو غارالند

نائب رئيس جامعة  ieاإلسبانية

يســعى مركــز المهــارات الماليــة إلــى بنــاء قــدرات ماليــة مميــزة فــي قطــاع
الماليــة العامــة بطريقــة حديثــة ومؤسســية لتمكيــن اقتصــاد المملكــة
تحقيــق االســتدامة الماليــة ،وســيعمل علــى تصميــم برامــج
وتنفيذها بمساعدة شركاء محليين ودوليين.

مــن
مبتكــر ة

أ .فيصل جادو

الرئيس التنفيذي لمركز المهارات المالية

32

أكاديمية
التميز المالي والمحاسبي

األكاديمية المالية

شركة تكامل لتطوير األعمال

33

تكريم القادة المشاركين

عبد اإلله بن سعد الهداب

د.عبداإلله بن صالح الرشيدي

عماد بن عبيد العتيبي

34

نورة بنت فهد الشريدة

سعود بن هادي آل بريك

ياسر بن عوض الشهراني

ماجد بن أبراهيم الدوسري

ضيف الله بن مريزيق العمري

سعد بن محمد آل سليمان

محمد بن نقاء الشطير

أمل بنت عبد الهادي العتيبي

أحمد بن محمد الغامدي

الهيثم بن علي الغذامي

ريما بنت محمد آل صقر

عبدالله بن محمد الخليفة

الدويش
إبراهيم بن صالح
ً

35

البرنامـــــج فـــــــي

صـــــــــــــور
37

39

38

التطلعات المستقبلية
لمركز المهارات المالية
يستطيع مركز المهارات المالية أن يؤدي دوراً في هذه التحوالت نحو االستدامة المالية

رسالتنــــا . . .

تطويــر قــدرات ماليــة متميــزة للقطاع
المالي العام بصفة متجددة مؤسسية

...المدعومة
باستراتيجية متكاملة

01

تطوير القدرات
االستراتيجية المطلوبة
لتحقيق االستدامة
المالية

04

مركز المهارات المالية
التطلعات المستقبلية وأبرز المخرجات

ممكنات
االستراتيجية

02

بناء مجموعة من الموارد
الفعالة عبر صقل مهارات
شاغلي أكثر األدوار
ً
حساسية من أجل تحقيق
تأثير أكبر

تصميم برامج تفاعلية
ومستدامة يمكنها تلبية
االحتياجات المتطورة
للمنظومة باستمرار

05

قياس األثر وتحقيق
الشفافية

إظهار التطور والخبرات
المالية للمملكة في
المحافل الوطنية
والدولية

07

08

بناء شبكة قوية
وفاعلة من الشركاء

03

اعتماد نموذج
تشغيلي مرن (أجايل)
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 .1تطوير القدرات االستراتيجية المطلوبة
على المدى القريب
الربع الثاني من  - 2022نهاية 2023
التركيــز علــى المهــارات األساســية لتنفيــذ
االختصــاص والتكليــف األساســي للحكومــة
(مثـ ًـا :التخطيــط المالــي لعــدة ســنوات،
والمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق)

على المدى المتوسط
حتى نهاية عام 2025
التوســع فــي إدارة المواهــب مــن أجــل إعــداد الجيــل التالــي مــن
ّ
المتخصصيــن فــي الشــؤون الماليــة بطريقـ ٍـة ممنهجــة و منظمــة

على المدى القريب
الربع الثاني من  - 2022نهاية 2023
على المدى المتوسط
حتى نهاية عام 2025
تطوير وبناء قدرات الجهات األخرى

تصميــم وإطــاق  15برنامجــاً تدريبيــاً بالتشــارك
مــع عــدة شــركاء (مثـ ًـا :أكاديميــة هيئــة كفــاءة
اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة) لخدمــة
المنظومــة الماليــة
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برنامجاً
تم تصميمها وتنفيذها
لدعم تحول المنظومة

جهة تستحوذ على
70%
من ميزانية المملكة

300+
700+

على المدى المتوسط
حتى نهاية عام 2025
التكامــل مــع الجهــات األخــرى الشــقيقة لــوزارة الماليــة تحــت مظلــة
موحــدة وشــاملة
مركــز المهــارات الماليــة والتحــول إلــى منصــة
ّ
لجميــع المســتخدمين

كيف سنحقق ذلك؟

40+

من القادة

 .3تصميم برامج تفاعلية ومستدامة
على المدى القريب
الربع الثاني من  - 2022نهاية 2023

ما سنقدمه...
على المدى المتوسط حتى نهاية عام 2025

15

 .2بناء مجموعة من الموارد الفعالة

صقــل مهــارات شــاغلي أهــم  10أدوار ماليــة
(مثـ ًـا :مديــر الميزانيــة) فــي أكثــر مــن  40جهــة
حكوميــة ،والتــي تمثــل  70%مــن ميزانيــة
ا لمملكــة

ســيقوم مركــز المهــارات الماليــة بتصميــم برامــج مبتكــرة وســينفذها بمســاعدة الشــركاء
المحلييــن والعالمييــن

من المديرين
في اإلدارة الوسطى

3

رحالت رئيسية
مصممة خصيصاً لألدوار القيادية واإلدارة
الوسطى واألخصائيين ،لتلبية احتياجاتهم.

شبكة الشركاء

1800+

من األدوار المتخصصة
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تطلعاتنا للسنوات الثالث القـادمـــــــــة...

3,000+
متخصص بالشؤون
المالية يتم تدريبهم

تحـــول الجهـــات بنجـــاح إلى
ّ
التخطيـــط علـــى المـــدى
المتوســـــــط والمحاســــــــبة
علـــى أســـاس االســـتحقاق

10,000+
ســــــاعــــــــة مــن
الـتـــدريــب يـتـــم تقديمها

تحسن ملحوظ
في مؤشر بناء
القدرات الوطنية

تشهد المنظومة المالية العامة في المملكة تحوالت جوهرية

%70

من ميزانية المملكة
مشمولة (من خالل التركيز
على الجهات األكثر إنفاقاً )

تحسن
ّ

في دقة الميزانية
وااللتزام بالسقوف المحددة

التحـــول فـــي
ّ
أنماط التفكير

تأدية دور المراقب المالي

العقلية االستراتيجية:
تأدية دور المدير المالي

النهج التقليدي:
المحاسبة المالية النقدية

النهج المبتكر:
المحاسبة على أساس
االستحقاق والتخطيط المالي
لعدة سنوات

عقلية المساهم:

عقلية المساءلة :التحلي
بعقلية تحمل المسؤولية

ميزانيات قائمة على

ميزانيات قائمة على

العقلية التكتيكية:

بالتركيز على االمتثال

التفاوض:
إعطاء األولوية لنتائج
جهة معينة

44

التحـــول التقني
ّ

الشراكة:
التركيز على األثر الشامل

المدخالت  -بهدف
تأمين التمويل

عمليات شبه يدوية -
تفتقر إلى الحلول الرقمية

المخرجات  -بالتركيز على
العائد من االستثمار

منظومة رقمية متكاملة

وقائمة على البيانات -
مبسطة
بعمليات ّ

45

الخطوات القادمة لبرنامج القادة الماليين

أبـــرز المخرجات
خالل عام 2021

إطالق مشروع
البناء والتشغيل ونقل المعرفة

10+

45+

جهـ ـ ــة حكومية مشاركة

برامج تدريبية لوزارة المالية
تحت إشـراف مركـز المهـارات الماليــة

إشراك
القادة المشاركين بصفة
مرشدين في برنامج القادة
الماليين في نسخته القادمة

إطالق
مركز المهارات الماليـــة داخــل الوزارة

700+

مشارك تم تدريبهم
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االستمرار
فــي توطيــد عالقــة
مســتدامة مــع القــادة
ا لمشــا ر كين

خالل عام 2022

12+

شريك ــاً
(للتصميم والتنفيذ)

تصميم
نسخة قادمة من برنامج
القادة الماليين مع األخذ بعين
االعتبار الدروس المستفادة
من النسخة األولى
خالل عام 2022

إطالق
برنامج القادة الماليين
في النسخ القادمة  ،بعدد
مشاركين يستهدف 300
قائد وقائدة

خالل الفترة 2025 - 2022
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موقع وزارة المالية اإللكتروني
النص المصاحب

التاريخ

الموضوع
1

األخبار

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن مركــز المهــارات الماليــة وأكاديميــة
التميــز المالــي والمحاســبي إلطــاق برنامــج القــادة المالييــن
ّ

 22أكتوبر 2022

2

األخبار

وزارة المالية تطلق برنامج القادة الماليين

3

تعريف عن البرنامج

برنامج القادة الماليين

4

األخبار

تحــت رعايــة معالــي وزيــر الماليــة  ..اختتــام برنامــج القــادة
المالييــن

 18يناير 2022
 19مايو 2022

حساب لينكد إن وزارة المالية
الموضوع

التغطية اإلعالمية

النص المصاحب

التاريخ

1

توقيع مذكرة تفاهم

فــي إطــار بنــاء الشــراكات االســتراتيجية ،وزارة الماليــة ممثلــة
فــي مركــز المهــارات الماليــة توقــع مذكــرة تفاهــم مــع
أكاديميــة التميــز المالــي و المحاســبي ،إلطــاق برنامــج القــادة
المالييــن.

 22أكتوبر 2022

2

حفل الختام

تحــت رعايــة معالــي وزيــر الماليــة األســتاذ محمــد بــن عبداللــه
الجدعــان ..اختتــام برنامــج القــادة المالييــن.

 19مايو 2022

3

حفل الختام

رئيــس اللجنــة التوجيهيــة بــوزارة الماليــة األســتاذ عبدالعزيــز بــن
صالــح الفريــح ُيســلم الشــهادات للقــادة المالييــن المشــاركين
فــي البرنامــج ،نيابــة عــن معالــي الوزيــر.

 19مايو 2022

4

حفل الختام

أبــرز مــا ذكــره معالــي رئيــس اللجنــة التوجيهيــة بــوزارة الماليــة
األســتاذ عبدالعزيــز بــن صالــح الفريــح ،فــي حفــل برنامــج القــادة
المالييــن.

 19مايو 2022
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حساب تويتر وزارة المالية

حساب لينكد إن مركز المهارات المالية
الموضوع

50

النص المصاحب

مركز المهارات المالية وأكاديمية التميز يطلقان
#برنامج_القادة_الماليين

1

التعريف بالبرنامج

2

المحاسبة والمالية
العامة

3

مركــز المهــارات الماليــة يــدرب المــدراء الماليين علــى المفاهيم
االقتصاد الكلي للمدراء
االقتصاديــة المرتبطــة ببيئــة االقتصــادالكلــي وفهــم الســوق
التنفيذيين
العالمي.

4

التخطيط المالي
متوسط المدى

أبرزهــا تحليــل البيانــات الماليــةواألنظمــة المحاســبية والرقابيــة
للقطــاع العــام ..مركــز المهــارات الماليــة يســتعرض مــع القــادة
المالييــن فــي الجهــات الحكوميــة بعــض المفاهيــم الماليــة
والمحاســبية.

التخطيــط المالــي متوســط المــدى واالســتدامة الماليــة..
برنامــج يقدمــه مركــز المهــارات الماليـة لتثقيــف وزيــادة وعــي
القــادة المالييــن حــول جوانــب التخطيــط واالســتدامة الماليــة

التاريخ
 16فبراير 2022
 16فبراير 2022

 17فبراير 2022
 20فبراير 2022

5

إدارة التدفقات النقدية

إدارة التدفقــات النقديــة ..برنامــج يقدمــه مركــز المهــارات
الماليــة للقــادة المالييــن لتدريبيهــم علــى إدارة وتحليــل
التدفقــات النقديــة

 22فبراير 2022

6

المشتريات الحكومية
وإدارة المشاريع

مركــز المهــارات الماليــةيعــرف القــادة المالييــن علــى أفضــل
الممارســات فــي إدارة المشــاريع والمشــتريات الحكوميــة

 24فبراير 2022

7

التدقيق وتحليل
البيانات

مركــز المهــارات الماليـةينفــذ برنامجــا لتدريــب القــادة المالييــن
علــى أســاليب التدقيــق والمصادقــة وآليــات إدارة البيانــات
وتحليلهــا

 27فبراير 2022

8

البرنامج اإلداري
المتقدم

أبرزهــا االبتــكار والمخاطــر واالمتثــال والتحفيــز والقيــادة ..مركــز
المهــارات الماليــة يقــدمبرامــج متقدمــة للقــادة المالييــن فــي
اإلدارةاالســتراتيجية

 01مارس 2022

9

التقنيات المالية واألمن مركــز المهــارات الماليــة يوعــي القــادة المالييــن بالتقنيــات
الماليــة واألمــن الســيبراني والعمــات الرقميــة.
السيبراني

 3مارس 2022

10

تحــت رعايــة معالــي وزيــر الماليــة األســتاذ محمــد بــن عبداللــه
الجدعــان ..اختتــام برنامــج القــادة المالييــن( .رابــط الخبــر)

 19مايو 2022

رابط الخبر  +صورة من
حفل ختام البرنامج
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