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َؾؿٌ مؿيع الؿلًم المالُة واالقجطادَة إلٌ ثقعَم المؿػفة المجرعدة لبناا  القاعتات 

المالُااة واالقجطااادَة لرااًادت وشااعات الظعمااة الؿامااة وفقااًا للجعااًتات الجااٍ َ اايعىا 

قعاع المالُة الؿامة ؾلٌ المؾجًى المؿػفٍ والؿملٍ باإلضاافة إلاٌ مجعلباات ؿُاؿاة 

إضالح إداتة المالُة الؿامة ؾلٌ المؾجًى الًظنٍ لمًاكبة القعاؾات المالُاة اقلُمُاًا 

.ودولُاً 

 الػؤَة

ثعااًَػ إداتة المالُااة الؿامااة والؾُاؿااات االقجطااادَة ماار طااالف تفااؽ قااعتة وكا ااا ة كااًادت المالُااة 

ىُال والجاعتَت والجدقُا  
ل
بًشعات الظعمة الؿامة ون ػ المؿػفة والدقافة المالُاة ؾار ظػَال الجا

المؾااجمػ وال اؾاال للؿاااملُر فااٍ الصقاال المااالٍ واالقجطااادي بًشااعات الظعمااة الؿامااة ماار طااالف 

شاااعث 
ل
ثاااًفُػ بُتاااة ثؿلُمُاااة وثعتَبُاااة وبصدُاااة مال ماااة وكاااادت مجمُاااؼ ومااانيذ مجعاااًت بنااااً  ؾلاااٌ ا

ىُل والجعتَت الصعَدة وفقًا لمؿاَُػ الرًدة ال املة
ل
ؿالُت الجا

ل
 . المماتؿات وا

الػؿالة



ثقعَم طعمة ثؿلُمُة وثعتَبُة مجمُؼة ثرؾت مًػ ٍ وشعات الظعمة الؿامة 

 .المؿاتف والمياتات فٍ المراف المالٍ واالقجطادي

إؾعاد البػامذ الجعتَبُة المجظططة لجعتَت مًػ ٍ وزاتة المالُة 
.والؿاملُر فٍ الصقل المالٍ واالقجطادي بًشعات الظعمة الؿامة   

.ن ػ الدقافة المالُة واالقجطادَة وثعًَػ مؾجًى الًؾٍ لعى المرجمؽ  

إن اااا  ؾالقاااات مدماااػة ومجمُاااؼة ماااؽ المؿاىاااع والم ؿؾاااات الجؿلُمُاااة 

 .والجعتَبُة مصلًُا وإقلُمًُا ودولُاً 

ثقااعَم االؿج اااتات فااٍ الرًاناات المالُااة واالقجطااادَة للااًزاتة والمطااالس 

والريااااااات الجابؿاااااااة لياااااااا واليُاااااااست الًظنُاااااااة والصرًمُاااااااة والم ؿؾاااااااات 

 .وال ػكات الؿامة والمظجلعة

 .إزػا  البصًث والعتاؿات المجؿلقة بإداتة المالُة الؿامة

01

02

03

04

05

06

• ىعاف 
ل
:اال  



االبعاع

االبجرات

الرًدة

 قُمنا

ثصقُل االخػ الجمُؼ

الجعًَػ



نصر مر  

ىُل المالٍ واالقجطادي  بناً  ؾلٌ منيرُة ؾلمُة مؿجمعة م 
ل
ؾيع الؿلًم المالُة واالقجطادَة مؿيع تا ع َؿمل فٍ مراف الجعتَت والجا

شعثووفقًا 
ل
ىُل مر طالف بػامذ ثعتَبُة مؿعة مر قبال طباػا  مجظططاُر فاٍ المرااف الصعَدة بمراف المماتؿات  ال

ل
الجعتَت والجا

 .  المالٍ واالقجطادي واإلداتي باؿجظعام اتقٌ الًؿا ل والمؿُنات الجعتَبُة الصعَدة
َقعم المؿيع طعماثو لمًػ ٍ  وشعات الظعمة الؿامة للعولة مر طالف كادت مجظطص 

وم ىل وظاقم كبُػ مر المعتبُر ومؾج اتَر، ونعبل نؼامًا إلداتة الرًدة ونؼامًا 

دا 
ل
.  لمػاقبة وثقُُم اال



 ن ا ثنا

2017

2005
م  بجؿُااُر ؾمُااعًا للمؿيااع ونا بااًا 2005لؾاانة ( 58)ضااعت القااػات الرميااًتي تقاام 

للؿمُع بيعف تفؽ المؾجًى الجنؼُماٍ للمؿياع إلاٌ قعااع كنجُراة لجؿااػم اىجماام 
الصرًمااااة بالجااااعتَت وثصقُاااال بااااػامذ اإلضااااالح المااااالٍ واإلداتي واالقجطااااادي و 

.َؾجيعف مًػ ٍ وزاتة المالُة

1993
ن ااا المؿيااع المااالٍ ضاامر البنااا  الجنؼُمااٍ لااًزاتة المالُااة بمًزاات  ال

وػال َماات  ( إداتة ؾاماة)م 1993لؾانة( 27)القػات الرميًتي تقام 
. ميامو كإداتة ؾامة َؾجيعف مًػ ٍ وزاتة المالُة

م  قضاٌ بإؾاادة ثؾامُة المؿياع بمؿياع الؿلاًم المالُاة 2017لؾانة ( 15)ضعت القػات الرميًتي تقام 
ىُاااال وثاااعتَت كافااااة مااااًػ ٍ وشااااعات الظعماااة الؿامااااة و ماااانس المؿيااااع 

ل
واالقجطاااادَة وَؾااااجيعف ثا

ضاااااف إلااااٌ ميامااااو إن ااااا  مػكااااؼ العتاؿااااات والبصااااًث وكااااغا مػكااااؼ ، ،اؿااااجقالف مااااالٍ وإداتي  كمااااا ال
.اؿج اتات المالُة واالقجطادَة



 البُتة الجعتَبُة



املظهس الخازجي 
للمعهد

 :َجمُؼ مؿيع الؿلًم المالُة واالقجطادَة 

ثطمُمو الينعؿٍ الػا ؽ. 

مؾاشجو الربُػة. 

ىُل
ل
شعث الجريُؼات الجرنًلًزُة فٍ مراف الجعتَت والجا

ل
 .مؼود با

ٍمًقؿو وؿط قلت الؿاضمة ضنؿا  بمنعقة شعة الصٍ الؾُاؿ. 
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القاعات التدريبية
َصجااًي المؿيااع ؾلااٌ الؿعَااع ماار القاؾااات الجعتَبُااة  
شااعث الجقنُااات الجااٍ ثجناؿاات مااؽ نًؾُااة 

ل
المريااؼة با
الجعتَت

القاعت الكبري 

01
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قاعاث التدزيب

05 مجعتب 66مجعتب 200م اتك 200



Awesome Presentation
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a 

modern PowerPoint  Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can 

simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 

. وبيا ثرُُ  مػكؼي، وىٍ مناؿابة لؿقاع الما ثمػات العولُاة والناعوات واالزجماؾاات والصلقاات العتاؿاُة، شظص 200ضممت مقاؾعىا ؾلٌ ىُتة مقاؾع المؾػح، وثجؾؽ لؿعد : القاؾة الربػى 

شعث الجقنُات الصعَدة
ل
تبؿة مؾجًَات، مريؼة با

ل
 .والقاؾة مقؾمة إلٌ ا



Fresh food

Organic 100%

 . ُر الرلؾات الجعتَبُة ووتش الؿمل وثؿجبػ مر مػافل القاؾة الربػى ب ثقؽ  االؿجػاشة وؿط مبنٌ المؿيع وىٍ ؾباتة ؾر مؾاشة واؿؿة مجؿعدة الرلؾات وثًزع بيا مجعلبات الًزبات الظ ُ ة والؿطا ػ  وقت الػاشة 

اؿجػاشة المؿيع



Fresh food

Organic 100%

 . ُر الرلؾات الجعتَبُة ووتش الؿمل وثؿجبػ مر مػافل القاؾة الربػى ب ثقؽ  االؿجػاشة وؿط مبنٌ المؿيع وىٍ ؾباتة ؾر مؾاشة واؿؿة مجؿعدة الرلؾات وثًزع بيا مجعلبات الًزبات الظ ُ ة والؿطا ػ  وقت الػاشة 

اؿجػاشة المؿيع



دوات والمؾجلؼمات المطاشبة وبما َجناؿت مؽ العوتات الجعتَبُة 
ل
زيؼة والًؿا ل الجؿلُمُة المؾاؾعة  واال

ل
شعث اال

ل
مريؼة با

.فٍ مراف الصاؿًب طاضة المجقعمة منيا

مؿامل الصاؿًب



 قعتات وثعًَػ لجنمُة مًزية بالصاؿًب الظاضة  الجعتَبُة البػامذ

 وضقل الصعَدة، المؿلًمات ثرنًلًزُا مؽ الجؿامل فٍ الم اتكُر

دا  فٍ المظجل ة ثعبُقاثيا اؿجظعام فٍ مياتاثيم
ل
ؾماليم ا

ل
 الًُمُة، ا

.المقعمة الظعمات زًدة مر َصؾر بما

الجعتَت ؾبػ الصاؿًب



 .ثًفػ للباشح والمجعتب الؿعَع مر الممُؼات 

 المراجبة االلراجػونُة

ثؿجبػ مػكؼ مؿلًمات  ؾالمُة

ثًفػ للباشح كمًا ضظمًا مر 
البُانات والمؿلًمات 

ش غ المؿلًمات مر الرًاتث 

وؾًامل الجل  العبُؿُة والب ػَة 

قالُم 
ل
ثظعٍ الصًازؼ المرانُة والصعود بُر العوف واال

للصطًف ؾلٌ البُانات والمؿلًمات

الؾؿة الجظؼَنُة الؿالُة



المطلٍ

We Create Quality Professional 

PPT Presentation



ىاااااااام        
ل
شااااااااع ا

ل
ماااااااار والؾااااااااالمة ا

ل
َؿجبااااااااػ ثااااااااًفػ اال

زاال ضااما  
ل
ؿاؿااُة، والػ ُؾااُة ماار ا

ل
المجعلبااات اال

ىُااااااال 
ل
ؾمااااااااف، وان اااااااعة الجاااااااعتَت والجا

ل
القُاااااااام باال

ما 
ل
 .المظجل ة با



دوتة مُاه نؾا 

دوتة مُاه تزاف



01 
الجعتَت

دوتات قطُػة

مينُة دبلًمات  
(دوتات ظًَلة)

 02البػامذ المقعمة
ىُل

ل
الجا

العتاؿات والبصًث

دبلًم بؿع الدانًَة

03 
ن عة

ل
اال

ىُل والجعتَت
ل
مراالت الجا

.وتش الؿمل .1

.النعوات .2
.ال ؿالُات .3

.دبلًم المصاؿبة. 1

.دبلًم الصاؿًب. 2

.دبلًم إداتة المراثت. 3

.العتاؿات المالُة .1

.العتاؿات االقجطادَة .2



دكاجًتاه    6
مازؾجُػ    4
برالًتًَ    7

:طاقم أكاديمي وتدريبي مؤهل
 فإهىا لرلك ,التدزيب و  التأهي  مجال في الطىيلت والعمليت العلميت الخبرة لديهم ومدزبين خبراء خالل من إل  عليه الحصىل  يمكن ل  املتميز  والتدزيب التأهي 
 املتميزة الخبراث ذوي  من والعمليت العلميت الكفاءاث أصحاب من املمازسين والسواد واملدزبين الخبراء من متميزة بمجمىعت بسامجىا وجىفير جصميم في وستعين
.التاليت باملجالث كىادز  املعهد لدي ويتىفس 

دكاجًتاه    2
مازؾجُػ    3

برالًتًَ  4

دكاجًتاه    2
مازؾجُػ    2
برالًتًَ    3

دكاجًتاه    4
مازؾجُػ    4
برالًتًَ    7

مازؾجُػ  3
برالًتًَ    7

ؾمافاالقجطادالمصاؿبة
ل
الصاؿًبالقانً إداتة اال



 مػاشل الؿملُة الجعتَبُة
 :َجم ثظعُط االشجُازات الجعتَبُة مر طالف االزابة ؾلٌ االؿتلة الجالُة

ماىٍ الم رلة القا مة؟ 
مر ىم االفػاد الغي َلؼم ثعتَبيم؟ 
مجٍ واَر مرا  الجعتَبٍ؟ 

 الجعتَبٍ؟ البػنامذما ىً مصجًى 

ما ىٍ االخات المجػثبة ؾلٌ الجعتَت؟

ثظعُط الجعتَت

 :ثػزمة االشجُازات الجعتَبُة إلٌ
ٍمصجًى المادة الجعتَبُة ومؿُنات الجعتَب. 
ثصعَع معة وزما  ومرا  الجعتَت والمعتبُر والمجعتبُر. 
ٍوثصعَع مًازنة الجعتَت. زعولة البػنامذ الجعتَب. 
اؿؽ واؿالُت الجقًَم.

ثطمُم المنيذ الجعتَبٍ

 :وضؽ المػشلجُر الؾابقجُر مًضؽ الجن ُغ والقُام باالثٍ
  البػنامذ الجعتَبٍ وإنجيا ثصعَع بع. 
ثيُتة المرا  المناؿت للجعتَت. 
 إؾعاد المادة الؿلمُة وثيُتة بُتة الجعتَت. 
ٍثنؼُم وإداتة البػنامذ الجعتَب.

الجعتَت ثن ُغ

دوات الجقُُم المناؿبة للجؿػف ؾلٌ
ل
 :فُيا َجم ثقُُم فؿالُة الجعتَت با

تدود فؿل المجعتبُر. 
معى اكاجؾاب المؿاتف والقعتات  . 
النجا ذ النيا ُة والجرل ة والؿا ع  . 

الجقُُم



ثقعم ىغه العوتات مر طالف طعط الجعتَت الجٍ ثًضؽ مر قبل المؿيع لجناؿت زمُؽ العوتات الؿامة 
 .اشجُازات كًادت الًػُ ة الؿامة للعولة 

و ب رل طاص لجلبُة االشجُازات الجعتَبُة  العوتات الجؿاقعَة  ثؿقع ىغه العوتات شؾت العلت ال
.الظاضة بالرية ظالبة الجعتَت

ؿالُت الجعتَت بالم اتكة مر طالف  مؿيع الؿلًم المالُة االقجطادَة ؿجمعَ فلؾ ة الجعتَت ؾلٌ ال
ؿالُت ثعتَبُة مجنًؾة مدل  دتاؿات الصالة، الجماتَر ال ػدَة، الؿمل فٍ مرمًؾات، الؿط  )ال

دوات، الؼَاتات
ل
.الض(..الغىنٍ، الصًات المنؼم، لؿت اال

فالم الجؿلُمُة 
ل
َؾجظعم مؿيع الؿلًم المالُة االقجطادَة المؿُنات الجعتَبُة الؾمؿُة والبطػَة واال

دوات لجًضُل المؿلًمات وثًضُس الم اىُم الؿلمُة 
ل
زيؼة الؿػض اإللراجػونُة كا ل

زيؼة الصاؿًب وا ل
وا

ًكُة  .والؾل

ؿالُت الؿػض والجقعَم م َؿمل  ؿيع الؿلًم المالُة االقجطادَة مر طالف منيذ الجرامل وال مًلُة فٍ ال
.والجقُُم والمال مة مؽ ػػوف البُتة والرية الجٍ ثعلت طعمات الجعتَت

َلجؼم مؿيع الؿلًم المالُة االقجطادَة ،بجقعَم ثقػَػ مجرامل إلٌ الرية العالبة لظعمات الجعتَت ؾر 
كُعىا، والؾلبٍ بيعف ثالفُيا فٍ البػامذ 

ل
ؿُػ الؿمل فٍ البػامذ والعوتات ب قُيا اإلَرابٍ بيعف ثا

.الجالُة

َمنس مؿيع الؿلًم المالُة االقجطادَة شيادة م اتكة بالؾاؾات الجعتَبُة لمر َصضػو  العوتة ب ؿالُة، 
وَؿجبػ الجؼام الم اتك بصضًت اللقا ات الجعتَبُة شػظًا لمنصو ىغه ال يادة، كما َمنس المؿيع شيادات 

كادَمُة بالجؿاو  مؽ زيات مينُة مجظططة .مينُة وال

 :كا ا ات ؾلمُة ومينُة مجظططة َجم اطجُاتىا وفقاً لمؿاَُػ مؿجمعة منيا
ٍالعتزة الؿلمُة والجظطص الؿلم. 
ال يادات المينُة. 
الظبػات الؿملُة. 
القعتات ثعتَبُة. 
الرا ا ة اللغًَة ، الؾمؿة واالنج ات ،اإلبعاؾات والمؾاىمات. 

:ثقعم البػامذ والعوتات الجعتَبُة مر طالف  

 
ل
:نًاع العوتات الجعتَبُةا

:المنيرُة

ؿالُت
ل
:اال

دوات
ل
:اال

:الجقُُم

:ال يادات

:المعتبُر



ثاام ثطاامُم زمُااؽ القاؾااات الجعتَبُااة بعػَقااة ثجناؿاات مااؽ اشجُازااات المجااعتبُر ماار وؿااا ل ثعتَبُااة مجنًؾااة ثلبااٍ 

.ان عة المًاد الجعتَبُة



 العوتات
الجعتَبُة 



قامو الًتش 
ل
قاؾات طاضة بإقامة وتش الؿمل مريؼة برمُؽ مجعلبات ا

وتش الؿمل



ل 
ؿم

ش ال
ت Simple PortfolioSimple Portfolioو

Simple Portfolio



اللقا ات الج اوتَة



اللقا ات الج اوتَة



 .  وتش الؿمل واللقا ات الج اوتَة الجٍ ثقعميا قُادة العولة لمًػ ٍ الرياز اإلداتي للعولة



Infographic Style

305 65 متدرب  825

بنا  القعتات

متدرب  11،190

وتشة ؾمللقا  ث اوتي المالُة الؿامة

26

نعوة

:اإلنرازات  

:ت الجالُةراالقعم المؿيع طالف الؾنًات الؾابقة مرمًؾة مر البػامذ الجعتَبُة وال ؿالُات لمًػ ٍ وزاتة المالُة ومًػ ٍ وشعات الظعمة الؿامة فٍ الم



الجٍ َمنصيا المؿيع ال يا ع

 الجعتَبُة بالؾاؾات م اتكة شيادة االقجطادَة المالُة الؿلًم مؿيع َمنس
 اللقا ات بصضًت  الم اتك الجؼام وَؿجبػ ب ؿالُة، العوتة َصضػ لمر

 مينُة شيادات المؿيع َمنس كما ال يادة، ىغه لمنصو شػظاً  الجعتَبُة
كادَمُة

ل
.مجظططة مينُة زيات مؽ بالجؿاو  وا

كادَمٍالعبلًم المينٍ
ل
العبلًم اال العوتات القطُػة





للجًاضل مؿنا

abcd@company.com
Facebook.com/abcd

 443752- 443737- 443745: ت 

 http://www.mof.gov.ye (الصٍ الؾُاؿٍ) شاتع شعة –ضنؿا  –الُمر 

مؿيع الؿلًم المالٍ واالقجطادي 




