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مكتب رئٌس الوزراء
الوزارات كافة
الجهات غٌر المرتبطة بوزارة
مجالس المحافظات كافة
المحافظات كافة
الجامعات كافة
مكاتب المفتش العام
م /خطة عمل المكتب االستشاري 8102
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
بعد الوقوف على احتٌاجات الوزارات والجهات غٌرالمرتبطة بوزارة ومجالس المحافظات والجامعات فً المجاالت المالٌة
والمحاسبٌة والرقابٌة والتدقٌقٌة والتنمٌة االدارٌة والمعلوماتٌة تم وضع خطةعمل المكتب االستشاري لعام  8102وذلك فً اطار
سعً النقابة لتطوٌر ادائها وانشطتها وفق الرؤٌة والستراتٌجٌة التً تتبناها  ،فً ظل التوجهات الجدٌدة المتمثلة فً التوجه نحو
العالمٌة وااللتزام بمعاٌٌرالجودة واالستفادة من المؤسسات الدولٌة لتقوٌة قدرات النقابة لمواكبة المعطٌات الجدٌدة فً المجاالت
اعاله اضافة الى االنشطة المتخصصة-:
 برنامج تدرٌب دولً (خبٌر فً تطبٌق معاٌٌر اعداد التقارٌر المالٌة .)IFRSE
 برنامج تدرٌب فً ادارة المخاطر واالئتمان واالعتمادات المستندٌة وتقوٌم االداء للمصارف .
 تقدٌم االستشارات االقتصادٌة واإلدارٌة والمالٌة والمحاسبٌة والتدقٌقٌة .
 اعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشارٌع.
 تصمٌم وتشغٌل نظم المعلومات المحاسبٌة واالدارٌة (محاسبة مالٌة -رقابة داخلٌة -مشترٌات – مبٌعات – مخازن –
كلفة -ارشفة الكترونٌة -توصٌف وظٌفً – رواتب – هٌاكل تنظٌمٌة).
 تدرٌب وترجمه رسمٌة مجازة للمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والتدقٌق ومحاسبة الكلفة واالدارٌة.
 تدرٌب وتطوٌر القٌادات االدارٌة العلٌا والوسطى وفق البرامج الخاصة بالتنمٌة االدارٌة وتنمٌة الموارد البشرٌة.
وتجدر االشارة ان هذه النقابة تواصل استراتٌجٌتها نحو التجدٌد والتحدٌث فٌما تقدمه من انشطة وفعالٌات سواء كان من
ناحٌة المحتوى والمضامٌن او كٌفٌة تقدٌم هذا المحتوى بوسائل جدٌدة مبتكرة تسهم فً بث المعرفة العلمٌة والمهنٌة لجمهور
المستفٌدٌن من انشطتها وفعالٌتها.
وتأ سٌسا على ما سبق تتطلع نقابة المحاسبٌن والمدققٌن  /المكتب االستشاري لمشاركتكم الفاعلة من خالل دوائركم والمعنٌٌن
فٌها من القٌادات والمالكات المالٌة والمحاسبٌة والرقابٌة والتدقٌقٌة واالقتصادٌة واالدارٌة والقانونٌة ،راجٌن االٌعاز التخاذ ما ٌلزم
من اجراءات لتعمٌم خطة عمل المكتب االستشاري (المرفقة طٌا) على تلك الدوائر وحثهم على المشاركة فً انشطة وفعالٌات
المكتب االستشاري خالل عام .8102
وتفضلوا بقبول وافر التحٌة وخالص التقدٌر واالحترام ،،،
المحاسب القانونً
د رافد عبٌد النواس

النقٌب
رئٌس الهٌئة المشرفة للمكتب األستشاري
صورة عنة الى-:






االتحاد الدولً للمحاسبٌن( / (IFACللتفضل باالطالع مع التقدٌر
مجلس المعاٌٌر المحاسبٌة الدولً(/)IASBللتفضل باالطالع مع التقدٌر
االتحاد االسٌوي والمحٌطً للمحاسبٌن( /) AOSSGللتفضل باالطالع مع التقدٌر
جامعة الدول العربٌة – االمانة العامة  /للتفضل باالطالع مع التقدٌر

 المكتب االستشاري مع األولٌات
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خطة عمل
المكتب االستشاري لنقابة المحاسبٌن والمدققٌن
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المكتب االستشاري
الخطة السنوٌة 8102
مقدمة ...
إٌمانااااا منااااا بااااان المااااوارد البشاااارٌة هااااً هاااام مااااوارد المؤسسااااة فااااً تحقٌااااق األهااااداف و صااااناعة
النجاااو والتاااً تلقااً بظاللهاااا علاااى التنمٌااة اإلد ارٌاااة واالقتصااادٌة والبشااارٌة والمجتمعٌاااة وألجاال تحقٌاااق هاااذا
الهدف السامً البد من التعاون مع المؤسسات الوطنٌة والعربٌة من منطلق الشراكة فً النجاو...
والٌااااوم وبعااااد ماااارور كثاااار ماااان  54ساااانة علااااى تأسااااٌس نقابااااة المحاساااابٌن والماااادققٌن العراقٌااااة فقااااد د ب
المكتاااااب االستشااااااري منطلقاااااا برؤٌتاااااه ورساااااالته وساااااتراتٌ جٌته وبالتعااااااون ماااااع بٌاااااوت الخبااااارة الوطنٌاااااة
والعربٌاااة والدولٌاااة ٌتطلاااع إلاااى دور كبٌااار بتأدٌاااة هاااذا الواجاااب وااللتااازام باتجااااه تطاااوٌر األداء البشاااري فاااً
بلدنا العزٌز ومؤسساته الوطنٌة فً القطاعات الحكومً و العام والخاص والمصرفً ...
ونحااان علاااى ثقاااة تاماااة مااان دعااا م وتعااااون هاااذه المؤسساااات للمكتاااب االستشااااري فاااً نقاباااة المحاسااابٌن
والمدققٌن والذي انشأ لهم ومن اجلهم.

ومن هللا التوفٌق
النجاو هو ن تبد الن .....ونحن معك

المحاسب القانونً
د رافد النواس
النقٌب
رئٌس الهٌئة المشرفة للمكتب االستشاري
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من نحن ...
المكتب االستشاري مؤسسةعلمٌة مهنٌة وطنٌة فً المركز العام للنقابة فاً بغاداد تعمال فاً مجااالت التادرٌب ودراساات
الجدوى االقتصادٌة و عداد وتشغٌل نظام المعلوماات واالستشاارات اإلدارٌاة واختاارت مباد التمٌاز والجاودة فاً تقادٌم نشااطاتها إلاى
المؤسسات والشركات الوطنٌة فً القطاعٌن العام والخاص وكذلك إلى المؤسسات ومنظمات األعمال والشركات العربٌة فاً العارا
وخارجه  ،و ٌستمد المكتب االستشاري مبادئه فً العمل من خالل المعرفة المتكاملة لبٌئة العمل الوطنٌة ومتابعتها الدقٌقة لحاجاات
سو العمل والفرص االستثمارٌة الناجحة ومن خالل فرٌاق مان الخباراء واالستشاارٌٌن الادولٌون واالحترافٌاون فاً االختصاصاات
المطلوبة وطاقم عمل ٌعمل بأداء متمٌز لتقدٌم فضل الخدمات .
رؤٌتنا...
بنااااء مؤسساااة علمٌاااة مهنٌاااة رائااادة تكاااون إحااادى نوافاااذ المعرفاااة االدارٌاااة والمالٌاااة والرقابٌاااة المعاصااارةالتً تطااال مااان خاللهاااا
مؤسسات الدولة على التطورات والتغٌرات المعاصرة التً تطر فً بٌئة االعمال على المستوى العالمً .
رسالتنا -:
الساااعً الااادائم لتطوٌرمساااتوى األداء للماااوارد البشااارٌة وإعاااداد إلمالكاااات المالٌاااة  ،المحاسااابٌة ،التدقٌقٌاااة واإلدارٌاااة المؤهلاااة
لدعم التنمٌة الشاملة واستدامتها فً العرا .
ستراتٌجٌتنا…
 -0نبذل قصارى جهدنا لتقدٌم الخدمات التً تطلبها الجهات المستفٌدة بمستوى الكفاءة الذي ٌتوقعونه  ،كحد دنى  ،وبتكلفه معقولة
 -8نراعً عند تقدٌم خدماتنا األمور آلتٌه :
 ن تتوافق خدماتنا مع احتٌاجات الجهات وتكون ذات مغزى له .ب -ن تؤدى لخدمه وفقا ً لألصول المهنٌة التً تحكمها  ،وٌشمل ذلك اإلستقاللٌه والموضوعٌة والنزاهة .
ج -ن ٌفو مستوى كفاءة الخدمة توقعات العمٌل ما مكن .
د  -ن التقل قٌمة الخدمة عن تعابنا عنها .
هـ -ن تقدم الخدمة فً الوقت المناسب .
و  -ن تكون الخدمة متفقه مع القوانٌن واألنظمة ذات الصلة .
 -3لتحقٌق ماذكر عاله فإننا نخطط لكل عملٌه ونراعً فً عملٌه التخطٌط
 عدم القٌام بأٌة عمال غٌر الزمه .ب -احتٌاجات الجهات المستفٌدة وتوقعاته .
ج  -تعلٌمات الجهات الرسمٌة ذات الصلة .
 -5من هم إٌجابٌات تخطٌط العملٌة :
 تجنب القٌام بأٌة عمال غٌر الزمه وبالتالً داء العمل فً وقت قل والذي ٌعنً تخفٌض تكلفة إنجازنا العمل والتًتمكن من تخفٌض إتعابنا التً ٌتحملها عمٌلنا للحصول على الخدمة .
ب -المساهمة إلى حد كبٌر فً سرعة إنجاز الخدمة وبالتالً تقدٌمها للعمٌل فً الموعد المطلوب .
ج -إنجاز الخدمة بالشكل والمستوى المطلوبٌن .
--4نبذل قصارى جهدنا للبقاء على اتصال دائم مع الجهات المستفٌدة ونعمل معهم بروو الفرٌق الواحد لنتمكن من
تقدٌم الخدمات التً ٌحتاجونها فً الزمان والمكان المناسبٌن.
هدافنا -:
 تنشٌط وتفعٌل دور المورد البشري باعتباره الركٌزة األساسٌةالذي تسعى النقابة للتمٌز بادائه السٌما وانه ٌمثل اهم ركائزها
للتعامل مع التحدٌات المعاصرة .
 السعً الدائم نحو إحداث التغٌٌر وصوال الى األفضل من خالل تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة فً المحاسبة والتدقٌق والكلفةوالتنمٌة
االدارٌة والتدرٌب واالستشارات والتقٌٌم لضمان جودة األداء المهنً.
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شعارنا...
االرتقاء والتمٌز فً األداء والتمسك بالقٌم المهنٌة والسعً على حداث التغٌٌر وصوال إلى األفضل.
قٌمنا...






االلتزام بالجودة
االبتكار واإلبداع
المصداقٌة
الشفافٌة
التواصل

وسٌلتنا...
فرٌق عمل متمٌز فً األداء ٌعمل بروو الفرٌق المتطلع إلى التطوٌر الدائم باعتباره جزء من العمل الجماعً فً ادارة المكتب
األنشطة...
تشاااهد المنظماااات المعاصااارة تحاااوالً كبٌااارا ً فاااً غاٌاتهاااا و ساااالٌب دائهاااا وتعاملهاااا ماااع البٌئاااة المحٌطاااة ،كماااا تشاااهد
تحااوالً كبٌاارا ً فااً عالقاتهااا بالمتعاااملٌن معهااا ،وكااذلك نظمتهااا ولوائحهااا .كاال مااا ساابق ٌتطلااب وبشااكل كبٌاار تغٌٌااراً فااً
الفكااار والمنهجٌاااة التاااً ٌفكااار وٌعمااال بهاااا العااااملون فاااً المساااتوٌات اإلدارٌاااة والتنظٌمٌاااة .وفاااً ضاااوء كااال ذلاااك ٌظهااار
التااادرٌب والتطاااوٌر كنشااااط هاااادف إلحاااداث التوافاااق باااٌن المتغٌااارات المعاصااارة وتطلعاااات المنظماااات للتعامااال ماااع تلاااك
المتغٌاااارات ،ماااان خااااالل العماااال علااااى سااااد الفجااااوة بااااٌن البعاااادٌن ،هااااذه الفجااااوة حاولنااااا تحلٌلهااااا واسااااتقراء بعادهااااا
وترجمتها فً شكل نشطة تدرٌبٌة متنوعة ،وقد تم تقسٌم هذه األنشطة فً شكل مجموعات منها-:
 برامج تدرٌبٌة مالٌة ومحاسبٌة وتدقٌقٌة.
 برامج تدرٌبه متخصصة للمالكات المتقدمة للمصارف
 برامج تنمٌة المهارات التسوٌقٌة والبٌعٌة.
 برامج التنمٌة وتطوٌر القدرات الذاتٌة .برامج التنمٌة وتطوٌر الموارد البشرٌة.
 برامج المر ة وإعداد الكوادر النسائٌة فً العمل.
 برامج العمل التطوعً.
 برامج تخصصٌة فً مجاالت :النقل واللوجستٌات.
 التحكٌم.
 البٌئة.
 التأمٌن االجتماعً
مجاالت األنشطة المتخصصة -:
 برنامج تدرٌب دولً(خبٌر فً تطبٌق معاٌٌر عداد التقارٌر المالٌة الدولٌة.)IFRSE
 برنامج تدرٌب فً دارة المخاطر واالئتمان واالعتمادات المستندٌة وتقوٌم األداء للمصارف.
 تقدٌم االستشارات االقتصادٌة واإلدارٌة والمالٌة والمحاسبٌة والتدقٌقٌة .
عداد دراسات الجدوى االقتصادٌة والفنٌة للمشارٌع .

 تصمٌم وتشغٌل نظم المعلومات المحاسبٌة واإلدارٌة(رقابة داخلٌه -مشترٌات-مبٌعات-مخازن -كلفة-ارشفه الكترونٌة-
توصٌف وظٌفً-رواتب-هٌاكل تنظٌمٌه).
 تدرٌب وترجمه رسمٌة مجازة للمعاٌٌر الدولٌة للمحاسبة والتدقٌق ومحاسبة الكلفة واإلدارٌة.
 تطوٌر وتأهٌل وتدرٌب القٌادات اإلدارٌة العلٌا والوسطى وفق البرامج الخاصة
بالتنمٌة االدارٌه وتنمٌة الموارد البشرٌة.
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المؤتمرات والندوات الدولٌة
اقامة ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة 8100
 دورالرقابة والتدقٌق الداخلً فً الحد من الفساد المالً واالداري. 8100-5-82- تطوٌر إدارة األداء الحكومً وتحسٌن جودة الخدمات 8100 -6-6 الموازنة وتحسٌن جودة االداء المؤسسً8100 -2-81- المهنٌة والحرفٌة فً الممارسات االدارٌة 8100-9-08- مجالس المحافظات ومجالس االقضٌة.8100-01-86 منظمات متمٌزة فً بٌئة متجددة .8100-08-80--------------------------------------------------------------اقامة ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة 8108
 دورالمسئولٌة اإلجتماعٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة .8108-8-88 حماٌة المال العام والحد من االختالس والرشوة .8108-5-02 دور جهزة ،الرقابة المالٌة ،النزاهة،المفتش العام ،دوائرالرقابة والتدقٌق الداخلً،مراقب الحساباتفً الحد من الفساد المالً واإلداري فً القطاع العام ،المختلط والخاص .8108-6-81
 االدارة الرشٌدة ركٌزة اساسٌة لتطوٌراألداء المؤسسً .8108-9-08 صالو االدارة المالٌة،الموازنة ،ترشٌد االنفا العام للحد من الفساد االداري والمالً.8108-08-09-----------------------------------------------------------------اقامة ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة8103
 واقع مهنة المحاسبة والتدقٌق فً ظل متطلبات معاٌٌر المحاسبة والتدقٌق والجودة الدولٌةودورها فً حماٌة المال العام .81اذار .8103
 معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً القطاع العام اداة الصالو االدارة المالٌة والحد من الفساد االداري والمالً 86،حزٌران.8103
 الموازنة وترشٌد االنفا العام لتحسٌن االداء المؤسسً02 ،اٌلول .8103 دور الرقابة الداخلٌة فً الوقاٌة من الفساد االداري والمالً 02،كانون اول . 8103اقامة مؤتمرا ت ومنتدى و ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة8105
 المؤتمر العربً السنوي العام االول ((واقع مهنة المحاسبة بٌن التحدٌات والطموو)) بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة –المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  02-06نٌسان .8105
 انعكاس تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة فً القطاع العام على تطوٌر وتحدٌث التطبٌقات المحاسبٌة.8105/6/84 ، المنتدى العربً السنوي العام االول المعاٌٌر الدولٌة فً المحاسبة والتدقٌق (( )IFRS,IAS,IPSAS&ISAاالهمٌة –متطلبات االستجابة بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة –المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  06-04تشرٌن االول -
اكتوبر .8105
 الموازنة واصالو االدارة المالٌة لتحقٌق التنمٌة المستدمة .8105-08-85اقامة مؤتمرا ت ومنتدى و ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة8104
 انمؤتمر انمحاسبي انعربي انسىىي انثاوي بانتعاون مع جامعت اندول انعربيت -انمعهد انعربي نهمحاسبيه انقاوىوييهانمحاسبت وانتدقيق ركيزتان اساسيتان ناللصال وانتوىير االداري نهمدة -08-01ويسان –ابريم - 7101-بغداد – جمهىريت
انعراق.
 الندوة الدولٌة التاسعة عشرتطوٌر وتحدٌث االنظمةوالتطبٌقات المحاسبٌة لمواجهة التحدٌات البٌئٌة .8104/6/02 ،المنتدى المحاسبً العربً السنوي الثانً المعاٌٌر الدولٌة فً المحاسبة والتدقٌق (()IFRS,IAS,IPSAS&ISA
االواقع–مستلزمات االستجابة بالتعاون مع جامعت اندول انعربيت -انمعهد انعربي نهمحاسبيه انقاوىوييه للمدة  86-84تشرٌن
االول -اكتوبر -8104بغداد – جمهىريت انعراق.
 االنظمة واالسالٌب الحدٌثة فً المحاسبة والتدقٌق لمكافحة الفساد  – 01-9دسمبر.810401-6
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اقامة مؤتمرا ت ومنتدى و ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة8106
المؤتمر المحاسبً العربً السنوي الثالث ((اصالو االنظمة المحاسبٌة والتدقٌقٌة لمواجهة التحدٌات البٌئٌة)) بالتعاون مع
جامعة الدول العربٌة –المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  05-03نٌسان .8106
الندوة الدولٌة العشرٌن ضرورة التحدٌث والتطوٌر اسالٌب اعداد وتنفٌذالموازنات العامة لترشٌد االنفا العام8-0حزٌران
.8106
المنتدى المحاسبً العربً السنوي الثالث((انعكاس تبنً المعاٌٌر الدولٌة فً المحاسبة والتدقٌق
(( )IFRS,IAS,IPSAS&ISAفً االصالو والتطوٌر االداري والمالً بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة –المنظمة
العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  81-09تشرٌن االول -اكتوبر .8106
الندوة الدولٌة الحادي والعشرٌن المهنٌة والحرفٌة فً التطبٌقات المحاسبٌة واصالو االدارة المالٌة-2-2دٌسمبر. 8106
اقامة مؤتمرا ت ومنتدى و ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة 8102
المؤتمر المحاسبً العربً السنوي الرابع ((االرتقاء بمهنة المحاسبة والتدقٌق لدعم االقتصاد الوطنً )) بالتعاون مع
جامعة الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  - 82-86نٌسان – .8102
الندوة الدولٌة الحادٌة والعشرون بعنوان ((المهنٌة والحرفٌة فً التطبٌقات المحاسبٌة وانعكاسها على اصالو االدارة
المالٌة بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  - 6-4تموز – .8102
المنتدى المحاسبً العربً السنوي الرابع تبنً تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة فً النمحاسبة والتدقٌق (IFRS-IAS-IPSAS-
 )ISAلتحقٌق االصالو االداري والمالً الشامل بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة
 – 09-02تشرٌن االول – .8102
الندوة الدولٌة الثانٌة والعشرون بعنوان ((اصالو الموازنة واالدارة المالٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة)) بالتعاون مع جامعة
الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  – 2-2كانون االول – .8102
اقامة مؤتمرا ت ومنتدى و ندوات دولٌة فً مقر النقابة خالل سنة 8102
المؤتمر المحاسبً العربً السنوي الخامس ((رؤى محاسبٌة وتدقٌقٌة فً االصالو و البناء وتحقٌق التنمٌة الشاملة ))
بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  - 86-84نٌسان – .8102
الندوة الدولٌة الثانٌة والعشرون بعنوان ((ااصالو االدارة المالٌة واالجهزة الرقابٌة وتطوٌر االداء لمكافحة الفساد االداري
والمالً)) بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  – 82-82حزٌران – .8102
المنتدى المحاسبً العربً السنوي الخامس المعاٌٌر الدولٌة فً المحاسبة والتدقٌق ()IFRS-IAS-IPSAS-ISA
ادات الصالو االنظمة والتطبٌقات المحاسبٌة والتدقٌقٌة بالتعاون مع جامعة الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة
االدارٌة للمدة  – 00-01تشرٌن االول – .8102
الندوة الدولٌة الثالثة والعشرون بعنوان ((اصالو الموازنة واالدارة المالٌة لتحقٌق التنمٌة المستدامة)) بالتعاون مع جامعة
الدول العربٌة – المنظمة العربٌة للتنمٌة االدارٌة للمدة  – 6 -4كانون االول – .8102

...........................................................................................................................
التدرٌب…
القٌام بإعداد خطة تدرٌبه سنوٌة( ...باإلضافة إلى مجموعة من البرامج األخرى التً ٌطرحها المكتب االستشاري) تحتوي على
عدد من البرامج التدرٌبٌة والندوات وورش العمل التً تستفٌد منها الغالبٌة العظمى من المؤسسات داخل العرا وخارجه
وتشمل هذه الخطة على مجموعة متنوعة من األنشطة التدرٌبٌة منها على سبٌل المثال :
 نشطة تدرٌبٌة تركز على المهارات اإلدارٌة والسلوكٌة .
 نشطة تدرٌبٌة تركز على المهارات المالٌة والمحاسبٌة .
 نشطة تدرٌبه تركز على المهارات المصرفٌة
 نشطة تدرٌبٌة تركز على المهارات الفنٌة والهندسٌة .
 نشطة تدرٌبٌة تركز على مهارات التربٌة والتعلٌم
 نشطة تدرٌبٌة تركز على الجودة  ...الخ .
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نقوم بتلبٌة احتٌاجات تدرٌبٌة تخصصٌة للعدٌد من المؤسسات من خالل تصمٌم وتنفٌذ عدد من األنشطة التدرٌبٌة التعاقدٌة .
نؤمن فً تقدٌمنا ألنشطتنا التدرٌبٌة بمفهوم التدرٌب االستشاري القائم على ن تكون نهاٌة النشاط هً عرض رؤٌة علمٌة تطبٌقٌة
للمشكالت التً تواجه المؤسسة فً الموضوعات والمجاالت ذات الصلة بالنشاط التدرٌبً .
ٌعتمد المكتب (معاٌٌراٌزو  01104للتدرٌب الصادرة من المنظمة التقٌٌس العالمٌة)ISOفً عداد وتنفٌذ البرامج من حٌث
التجهٌزات والبٌئة التدرٌبٌة والتقنٌات الحدٌثة والقاعات المجهزة إضافة إلى اعتماد المركز على قاعدة خبراء من كافة
االختصاصات ومن رقى الجامعات فً العالم كمدربٌن معتمدٌن.
االستشارات...
ٌتركز النشاط االستشاري للمكتب فً مجموعة من المجاالت المتكاملة مع إمكانٌة تطوٌر ي مجال بما ٌتناسب مع احتٌاجات
المؤسسة الطالبة للخدمة من خالل تقدٌم الخدمات االستشارٌة االدارٌه لمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص فً مجاالت
مهمة كتخطٌط القوى العاملة والمورد البشرٌة و عداد الرؤٌة الستراتجٌه لمؤسسات وإعادة التنظٌم وتخطٌط االحتٌاجات
التدرٌبٌة للمؤسسات والشركات نظرا ألهمٌة هذا النشاط فً مجاالت التنمٌة االدارٌه واالقتصادٌة والبشري.
وتتمثل تلك المجاالت فً األتً:
 -0دعم القٌادات
القٌادة تصنع الرؤٌة وتجعل اآلخرٌن ٌشاركون فً تحقٌقها ،وهً المحرك للطاقات والقدوة لألداء بالمؤسسة ،لذا كان من األهمٌة
تقٌٌم القٌادٌٌن باستخدام نموذج جدارات القٌادة بهدف تحدٌد احتٌاجات التطوٌر وإعداد وتنفٌذ برامج التطوٌر بما ٌعود على
المؤسسة بتحسٌن إنتاجٌة القٌادات فً كافة المستوٌات التنظٌمٌة.
 -8إعداد خطة العمل اإلستراتٌجٌة
تكمن همٌة صٌاغة خطة العمل اإلستراتٌجٌة فً كونها آلٌة لتحقٌق التقدم فً المستقبل من خالل حسن توظٌف نقاط القوة لدى
المؤسسة والتخلص من نقاط ضعفها واالستفادة من الفرص المتاحة لها وتجنبها المخاطر المستقبلٌة بما ٌحقق لها البقاء ورٌادة
األعمال.
 -3قٌاس وتحسٌن ثقافة المنظمة
تتمثل هذه الخدمة فً إجراء مسح للمبادئ والمعتقدات والقٌم المشتركة التً ٌؤمن بها وٌعمل من جلها فراد التنظٌم بهدف وضع
الخطط المتكاملة للتخلص من الثقافة الهدامة واستبدالها بقٌم بناءة تزٌد من دافعٌة فراد التنظٌم وتحسن من كفاءة األداء.
 -5تطوٌر الهٌاكل التنظٌمٌة
ٌقوم المكتب فً هذه الخدمة بمراجعة الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة بتقسٌماته ومستوٌاته للتأكد من تكامل وتفاعل جزاءه والتنسٌق
فٌما بٌنها بما ٌؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار وبناء وتطوٌر فر عمل ذاتٌة التوجه لتحقٌق فاعلٌة وفعالٌة األداء.
 -4قٌاس وتحسٌن ( المنتج -الخدمة – الخبرات المؤسسٌة)
ٌقوم المكتب فً هذه الخدمة بمراجعة العملٌات التً تؤثر على جودة الخدمات والمنتجات .وٌتم ذلك من خالل دراسة خصائص
الخدمات والمنتجات التً تقدمها المؤسسة الطالبة للخدمة االستشارٌة ومقارنتها باألفضل فً نفس المجال ()Bech markig
وذلك لتحدٌد:
 .0مدي مالئمة الخصائص الحتٌاجات ورغبات وتوقعات متلقً الخدمات ومستخدمً المنتجات.
 .8الموقف التنافسً لخدمات ومنتجات المؤسسة.
 .3التطور الالزم فً خصائص المنتجات والخدمات لكً تلبً احتٌاجات ورغبات وتوقعات مستخدمٌها.
 -6تطوٌر نظم وإجراءات العمل ومؤشرات األداء
وٌقدم المكتب خدماته فً مجال تبسٌط اإلجراءات وتطوٌر النظم بما ٌضمن كفاء داء المؤسسة وتتمثل خدمات المنظمة فً اآلتً-:
مراجعة وتطوٌر نظام األجور.
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 0-6نظام الموارد البشرٌة
 تخطٌط الموارد البشرٌة لمقابلة االحتٌاجات المستقبلٌة.
 اختٌار وتوظٌف فضل الكفاءات البشرٌة.
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة وإعداد خطط التدرٌب.
 إنشاء نظام متكامل لتقٌٌم داء العاملٌن وربطه بنظم التعوٌض التنافسٌة.
 8-6نظام اإلنتاج وتقدٌم الخدمات
 تطبٌق نظم فعالة لتخطٌط ومتابعة اإلنتاج والخدمات.
 تطوٌر منظومة إدارة المواد (مشترٌات -مستودعات -مراقبة مخزون).
 التعرٌف بالمتطلبات الالزمة لتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة والحصول على شهادات االعتماد فً مجال الجودة والبٌئة والسالمة
والصحة المهنٌة (.)ISO9001 – ISO14001 – ISO18001
 منظومة إدارة الجودة الشاملة ونظم الصٌانة الحدٌثة
 3-6النظام التسوٌقً
وتتمثل خدمات المكتب فً هذا المجال فً األتً:
 دراسة الفجوة التسوٌقٌة للمشروعات الحدٌثة.
 تصمٌم المزٌج التسوٌقً الفعال للمنتجات والخدمات.
 تطوٌر نظم التسوٌق والمبٌعات
 5-6النظام المالً
وٌقدم المكتب فً هذا المجال الخدمات التالٌة:






تقٌٌم األداء المالً للمؤسسة وتحدٌد آفا تطوٌره.
تطوٌر نظم التكالٌف لرفع الكفاءة اإلنتاجٌة وخفض التكلفة.
تصمٌم نظم المراجعة والرقابة الداخلٌة بما ٌضمن منع الغش واالختالس والفساد المالً واإلداري.
إعداد اللوائح اإلجراءات والتقارٌر المالٌة.
ترشٌد قرارات التوسع واالنكماش بما ٌضمن حسن استثمار الموارد المالٌة.

 4-6نظام تكنولوجٌا المعلومات
تتمثل خدمات المكتب فً هذا المجال فً تهٌئة المؤسسة لتكون قادرة على:






إدارة الوثائق إلكترونٌاً.
استخدام تطبٌقات نظم المعلومات فً نشطة المؤسسة فً تخطٌط ومتابعة اإلنتاج والصٌانة والتسوٌق وإدارة المواد
البشرٌة.
إنشاء وتطبٌق نظم دعم اتخاذ القرار.
مٌكنة إجراءات العمل (اإلدارة االلكترونٌة).
التحول للحكومة اإللكترونٌة.

 6-6نظام البحوث والتطوٌر



تخطٌط ومتابعة برامج البحوث والتطوٌر واالبتكار.
إعداد دراسات جدوى المشروعات والتوسعات.
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كٌفٌة االتصال للمشاركة فً فعالٌة الخطة
ٌ -1تم مخاطبة النقابة بكتاب رسمً لالستفسار عن اي نشاط اوفعالٌة
ٌ-8مكن التسجٌل على اي نشاط او دورة تدرٌبة او ورشة عمل بارسال كتاب رسمً
 -3تكون المراسلة عن طرٌق البرٌد العادي (ص  .ب  6131المأمون)
او البرٌد االلكترونً
iuaa@iuaa.com
او الحضور الشخصً الى المركز العام للنقابة – بغداد – المنصور – شارع النقابات
والغراض االستفسار ٌمكن االتصال عن طرٌق الهاتف 12238129202
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