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  جنة تنمية القدرات المؤسسيةلل)  اإلستثنائي( الثالث محضر االجتماع 
  للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

  
  

  ) المغربيةالمملكة  ( الرباط 
   2/2011/ 16 – 14خالل الفترة من 

  
ن الذي عقد بالمملكة العربية يعلى قرار المجلس التنفيذي في إجتماعه الرابع واألربع بناء

بتكليف لجنة تنمية القدرات المؤسسية بعقد إجتماع إستثنائي إلعداد  27/10/2010السعودية يوم 
بناء على الدعوة الكريمة و 2011الخطة التفصيلية في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

أحمد الميداوي الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بالمملكة / الدكتورالموجهة من معالي 
    الثالث ، عقدت لجنة تنمية القدرات المؤسسية اجتماعها ع المذكور إلستضافة اإلجتماالمغربية 

بمشاركة ممثلي األجهزة  16/2/2011 – 14خالل الفترة من  الرباطبمدينة  ) اإلستثنائي( 
  : األعضاء واألمانة العامة في اللجنة وهم

  
  :ديوان المحاسبة بدولة الكويت   ●
  رئيس اللجنة -ارة المنظمات الدولية مدير إد  ▪  األنصاريي ـعلفيصل / السيد  

  عضـو – ت الدوليةاسم المنظمـس قـرئي  ▪  هبــة علـي العوضي/ ةالسيد  
  :الجهاز المرآزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية   ●
  عضـو -يل وزارة                 ــوك  ▪  علي عبدالعظيم أحمد درويش/ السيد  
  :ية الهاشمية ديوان المحاسبة بالمملكة األردن  ●
  عضـو - والتدريب الدراساتديرية ممدير    ▪  مروان قموة. د/ السيد  
  :ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية   ●
  عضـو -             مدير إدارة التدريب   ▪  إبراهيم بن ناصر الدوسري/ السيد  
  :شعبية مجلس المحاسبة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال  ●
  عضـو -              ي بالمجلســقاض  ▪  جمال الدين مغوفل/ السيد  
  :المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية   ●
  ةـنائب رئيس اللجن - ةــــرئيس غرف  ▪  محمـد الصـوابي/ السيد  
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  : ديوان المحاسبة بدولة قطر  ●
  عضـو -              المالية واإلداريةمدير إدارة الشؤون   ▪  فهد أحمد الماس/ السيد  
  :الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية   ●
  عضـو -                       وكيل مساعد بالجهـــاز  ▪  إسماعيل الشيباني/ السيد  
  عضـو -                         مدير عام مركز التدريب  ▪  رجبيس الشإدري/ السيد  
  ) :األرابوساي(ألمانة العامة للمجموعة العربيةا  ●
  مقرر اللجنة – على األمانة العامة للمنظمة العربية المشرف العام  ▪  عبدالسالم شعبان/ السيد  

  
حيث رحب بالسادة الحضـور   رئيس اللجنةفيصل علي األنصاري / لسيداافتتح االجتماع 

موضوعات يدّل على أهمية عمل هـذه اللجنـة    موضحاً أن ما تضمنه جدول أعمال االجتماع من
إلنجاز ما تم تكليف اللجنة به من مهام مـن  وأن ذلك يتطلّب أسلوباً فعاال في التعاطي مع المسائل 

قبل المجلس التنفيذي باإلضافة إلى الموضوعات األخرى التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات وتوصيات 
أحمـد   /ن باسم األمانة العامة بالشكر إلى معالي الـدكتور عبد السالم شعبا/ لسيداكما تقدم بشأنها 
كلـف بـالتنظيم علـى    ريـق الم فالأعضاء رئيس المجلس األعلى للحسابات وإلى كافة  الميداوي

وبعد ذلك شرعت اللجنـة فـي    .عمال هذه اللجنة وتوفير كافة الظروف المناسبة لذلكاستضافة أ
  :لها وانتهت إلى ما يليدراسة مختلف البنود المدرجة على جدول أعما

  
  

  :إقرار جدول األعمال :  األول البنـد
   

 ه، مختلف البنود التي تضمنها جدول األعمال، تم إقرار رئيس اللجنةبعد أن استعرض 
  : وفقاً للتالي 

  .إقرار مشروع جدول اإلجتماع   :     البند األول 
  . 2010نظما خالل الربع األخير من سنة  تقييم نتائج تنفيذ اللقاءين اللذين  : يـــــالبند الثان
  . 2011لسنة لتدريب والبحث العلميإعداد مشروع خطة العمل في مجال ا  :  ثـــالبنـد الثال
  .إقتراح لجنة تقويم البحوث الخاصة بالمسابقة العاشرة للبحث العلمي  :  عـــالبنـد الراب

  .ي اللقاءات التي تنظمها المنظمةتطوير إستماراتي تقويم المشارآين ف  :  البنـد الخامس
إقتراح توظيف الدعم المالي الصادر عن ديوان المحاسبة بدولة الكويت  : البنـد السادس

األجهزة مهورية العراق لفائدة بناء قدرات وديوان الرقابة المالية بج
  .األعضاء في المنظمة 

  :ما يستجد من أعمال   : ابعـــالبنـد الس
  الدولي تنظيم ورشة عمل تعليمية للنظراء بالشراآة بين  إقتراح البنك   –أ 

  .أعضاء المنظمة العربية وبعض األجهزة اآلسيوية األخرى 
  .بحث وسائل تحقيق تنمية قدرات األجهزة األعضاء   –ب 
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  .جنة تحديد مكان وموعد اإلجتماع القادم لل  : نــــالبنـد الثام
  

  :  2010نظما خالل الربع األخير من سنة  اللذينللقاءين تقييم نتائج تنفيذ ا:  الثاني البنـد
  

  :وهما  2010اللقاءين اللذين نظما خالل الربع األخير من سنة اطلعت اللجنة على نتائج تنفيذ   
  

  اللقاء األول 
  الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج:     موضوع اللقاء       

  ة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمجلس المحاسب:  الجهاز المستضيف
  11/11/2010- 6:    تاريخ عقد اللقاء

  
 اللقاء الثاني

 الرقابة على البيئة:     موضوع اللقاء       
  ديوان المحاسبة بدولة الكويت:  الجهاز المستضيف
  16/12/2010-12:    تاريخ عقد اللقاء

  
واإلطالع على إجابات المشاركين  ضاء اللجنةوبعد المناقشة وتبادل الرأي بين جميع أع
  : يلي  والخبراء في اللقاءين سالفي الذكر ، تم إستنتاج ما

  

إن هذين اللقاءين قد حققا أهدافهما العلمية والتدريبية وأن المشاركين قد إستفادوا من المادة  .1
بعضهم البعض كما تمكنوا من اإلطالع على تجارب . العلمية والتدريبية التي قدمت إليهم 

 .في موضوعي اللقاءين 
 

قدم جميع المشاركين في اللقاءين عروضاً حول تجاربهم وتجارب أجهزتهم حول  .2
، مما يدل على  Power Pointفي ذلك نظام أغلبهم قد إستخدم وموضوعي اللقاءين 

 .عرض تجاربهم بسهولة ويسرفي وساهم ذلك إستعدادهم المسبق للمشاركة في اللقاءين 
  

تم خاللها عقد بدولة الكويت و الذياللقاء التدريبي  التي تمت خاللادة بورشة العمل اإلش .3
عداد برنامج رقابي في مجال إلى مجموعات أوكلت إلى كل منها إتقسيم المشاركين 

. الرقابة البيئية على مواقع الردم ، وتتويج أحسن برنامج تم إختياره بجائزة رمزية 
 .تم النسج على هذا المنوال خالل اللقاءات التدريبية القادمة ويقترح في هذا المجال أن ي

  
الجمهورية الجزائرية الذي عقد في لقاء األول انطالقا من نتائج الاللجنة أكدت كما 

أهمية توفير المستندات واألوراق الالزمة لفريق التدقيق ، وكذلك الديمقراطية الشعبية على 
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على البعثات الدبلوماسية في  هفريق التدقيق ألعمال داءأتوفير كافة الوسائل التي تسهم في 
  .الخارج 

  :، فقد أوصت اللجنة بما يلي  أما بالنسبة للقاء الثاني الذي عقد بدولة الكويت
  

للمدققين باألجهزة العليا  حول موضوع الرقابة البيئية اإلهتمام بالتدريب المتخصص  :أوالً
د يالئم المشاكل البيئية التي تواجهها للرقابة ، مع ضرورة تصميم برنامج موح

الدول العربية، ويكون في ضوء ما تم التوصل إليه من تقنيات حديثة في مجال 
  .المراجعة البيئية 

  
تشجيع األجهزة األعضاء في المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية   :ثانياً

وخاصة في مجال البيئة  والمحاسبة للقيام بأعمال مشتركة في الرقابة البيئية
  .البحرية، والتصحر والتنمية المستدامة 

  
ية بالجهات تضمين توصيات األجهزة العليا للرقابة بشأن تحسين نظم الرقابة الداخل  :ثالثاً

ما يتعلق بالمراجعة البيئية وذلك ضمن أطر عمل التدقيق المشمولة بالرقابة ، ب
وثاً عالياً كالصناعات لتسبب أنشطتها ت الداخلي وخاصة في القطاعات التي يمكن أن

  .النفطية والبتروكيماويات ، وصناعة األسمنت وغيرها 
  

ة يإعطاء الموضوعات المتعلقة بالتغيرالمناخي والطاقة البديلة والتنمية المستدامة أهم  :رابعاً
مام دولي وذلك بإدراجها ضمن خطط تخاصة باعتبارها موضوعات مهمة ذات إه

  .جهزة العليا للرقابة بالدول العربية التدقيق باأل
  

أن تشمل عمليات المراجعة المالية واإللتزام ورقابة األداء التحقق من الوفاء   :خامساً
باإللتزامات المنصوص عليها في اإلتفاقيات البيئية التي وقعت عليها الدول 

  .العربية 
  

  .لعاملة في مجال التدقيق البيئي للكوادر ا زيادة عدد البرامج التدريبية والتطويرية  :سادساً
  

العمل على توسيع دائرة اإلستفادة من المحتوى العلمي للقاء من خالل وضع هذا   :سابعاً
المحتوى على صفحة فريق عمل البيئة بالمنظمة العربية لشبكة المعلومات وكذلك 

  .تجارب الدول العربية المختلفة والمتعلقة بالرقابة على البيئة 
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بموقع المنظمة العربية بالمصادر والمعايير  ةئالبيضمين صفحة فريق عمل ت  :ثامناً
اإلستعانة بها في الرقابة على البيئة سواء العربية منها أو  والمراجع التي يمكن

    .نتائج ما تم تنفيذه) 1(رقم  ويتضمن المرفقتي تنشر باللغات األجنبية، الدولية ال
  
  

 : 2011 لسنة في مجال التدريب والبحث العلمي  العملإعداد مشروع خطة : الثالث البنـد
  

بعد اإلطالع على المقترحات المقدمة من األجهزة األعضاء ، تقتـرح اللجنـة أن يكـون    
كما هو موضح في الجـدول   2011مشروع خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

  .)2(وفقا للمرفق رقم التالي وتفاصيل ذلك 
  

  التاريخ المقترح  مكان عقد اللقاء  اللقاءات العلمية والتدريبية
رقابـة األداء علـى   " اللقاء التدريبي حول موضوع   -1

  "المشاريع اإلستثمارية 
  ديوان المحاسبة
  12/5/2011 – 8  بدولة الكويت

تقنية الرقابـة علـى   " اللقاء التدريبي حول موضوع   -2
  " COBITالمعلومات 

  بةديوان المحاس
  22/6/2011 – 18  بالمملكة االردنية الهاشمية

دور المعـايير المهنيـة   " اللقاء العلمي حول موضوع  -3
والرقابية لإلنتوساي في تحقيق التجانس والتوافق فـي  
األداء المهني بين األجهزة األعضاء فـي المنظمـة   

  "العربية 

  ديوان المراقبة العامة
  28/9/2011 – 24   بالمملكة العربية السعودية

إسـتخدام العينـات   " اللقاء التدريبي حول موضـوع   -4
  "اإلحصائية في الرقابة 

الجهاز المركزي للمحاسبات 
  بجمهورية مصر العربية

  يحدد الحقاً

مراجعـة التنـوع   " اللقاء التدريبي حول موضـوع    -5
  "البيولوجي 

  لم يعبر أي جهاز
  غير محدد  عن رغبته في اإلستضافة

  

في شكل برنـامج   "مراجعة التنوع البيولوجي "موضوع اللقاء حول  تنفيذنة وتقترح اللج
، وهو ما يعني عقد لقاء تمهيدي يخصص إلعـداد المـادة   وفقاً للمنهجية الحديثة للتدريب  تدريبي

  .للقاء في مرحلة الحقهالعلمية والتدريبية من قبل خبراء مدربين على أن يتم تنفيذ ا
رغبته في استضافة اللقاء فسوف تتولى األمانة العامة من جديد  لم يبد أي جهازأنه وحيث 

فـي   وموافاة المجلس التنفيذي بنتائج ذلك خالل دورته االستثنائية هذا الشأنمخاطبة األجهزة في 
عدم استضافة هذا اللقـاء   حالوفي .وبصفة احتياطية ،  عربية المتحدةلدولة االمارات ا –أبوظبي 

رقابـة األداء علـى المشـاريع    " موضـوع  يتم تنفيذ اللقاء التدريبي حـول  فإن اللجنة تقترح ان 
  .وفقاً للمنهجية الحديثة للتدريب في شكل برنامج تدريبي" الستثمارية ا
  

  

  :إقتراح لجنة تقويم البحوث الخاصة بالمسابقة العاشرة للبحث العلمي : الرابع البنـد
  

الموضوعات الثالثة التالية لتكـون محـور   أقرت الجمعية العامة في دورتها العاشرة  لقد
  :المسابقة العاشرة التي تنظمها المنظمة العربية في مجال البحث العلمي 
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  .اجعة من خالل مدخل تقييم المخاطراالتجاهات الحديثة لتفعيل المر: الموضوع األول 
  .الجودة على مخرجات العمل الرقابيمدى تطبيق إدارة : الموضوع الثاني 

  .التطبيقات العملية للحوكمة لمواجهة الفساد اإلداري والمالي: ع الثالث الموضو
لمشاركة في لجنة تقـويم  بخصوص ا إطلعت اللجنة على ردود األجهزة األعضاءوبعد ان 

الكويـت  " وهي أجهزة الرقابة في كـل مـن    البحوث الخاصة بالمسابقة العاشرة للبحث العلمي
  ." لطنة عمانسومصر والعراق وردن األوفلسطين و
  

لألسلوب المعتمد لتقويم البحوث في المنظمة والذي حدد أعضاء لجنة التقـويم  بالرجوع و
فـي  ، وبعد إبداء ديوان المحاسبة بدولة الكويت رغبته باالعتذار عن المشـاركة   بخمسة أعضاء

العلمـي   تقويم البحوث في المسابقة العاشرة للبحـث لجنة عضوية اللجنة وبناء على ما تقدم فإن 
  ." سلطنة عمانومصر والعراق واألردن وفلسطين " في كل من العليا لرقابة اأجهزة تتكون من 

  

بهدف تطوير مسابقة البحث العلمي للمنظمة فإن اللجنة شكلت فريق يتكون من أجهـزة  و
الستطالع آراء االجهزة بخصوص شروط المسـابقة  " المغرب واليمن " في كل من الرقابة العليا 

 الحاديـة عشـر  لمسابقة لتطوير انتائج هذا االستطالع وتقديم مقترحات  اصر التقييم ودراسةوعن
  .وعرض نتائجها على المجلس التنفيذي

  

  :تقويم المشارآين في اللقاءات التي تنظمها المنظمة يتطوير إستمارات: الخامس البنـد
  

لرقابـة  امكون من أجهزة الالمقترحات المقدمة من الفريق الفرعي  درست اللجنة بالتفصيل
خالل إجتمـاع   عد المناقشات المستفيضة التي تمتوب" مصرواليمن والجزائر "  العليا في كل من

وهـي  ، ) 3(وفقا للمرفق رقم والمدربين  لمشاركينالتقويم  نإستمارتي وضع مشروعياللجنة تم 
  .للمصادقة عليها معروضة على المجلس التنفيذي

  

وان           إقتراح: السادس البنـد ة الكويت ودي وان المحاسبة بدول الي الصادر عن دي دعم الم توظيف ال
ي      اء ف زة األعض درات األجه اء ق دة بن راق لفائ ة الع ة بجمهوري ة المالي الرقاب

  :المنظمة 
 

، بهذا الشأن التوصية المقدمة من المجلس التنفيذي في اجتماعه الرابع والثالثين بناء على 
  :تقدم للمجلس التنفيذي بالمقترحين التاليين درست اللجنة هذا الموضوع وت

  

استنادا إلى المذكرة التي اعدتها االمانة العامة حول امكانية توظيف الدعم المذكور والتي  .1
بي ومكوناته ومراحل انجازه يتعلق بتنظيم برنامج تدري )4(مرفق رقم  تضمنت مقترحا

في مجال تقنية ) جهاز  مشارك واحد من كل(  المختصينيهدف الى تكوين فريق من و
هارات وخبرات على مستوى كل من األجهزة المعلومات ، يتولى نشر ما اكتسبه من م

ليات كتنفيذ مهمات رقابية عدد من اآل عضاء والمنظمة العربية من خالل استخداماأل
  .المختصينخرى من الً عن تكوين مجموعات أنموذجية وتنظيم دورات تدريبية ، فض
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تمويل وذلك ب 2011 ده من المنح لعاماالجهزة المستفي لصالحلغ المذكور استخدام المب .2
برنامج عمل المدرجة بتكاليف مرشح اضافي للمشاركة في اللقاءات التدريبية والعلمية 

ل بمن ق المنح السنادالقواعد المعتمدة العملية إلى نفس  على أن تخضع هذهالمنظمة 
  .المنظمة

  
  :ن أعمال ما يستجد م: السابع البنـد

  

  :تم مناقشة الموضوعات التالية ضمن هذا البند 
  

إقتراح البنك الدولي بتنظيم ورشة عمل تعليمية للنظراء بالشـراكة بـين المنظمـة      . أ
  .العربية وعدد من األجهزة اآلسيوية األخرى 

أسامه / معالي األستاذاألمانة العامة بناء على خطاب ناقشت اللجنة المقترح المقدم من 
جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس بن 

التنفيذي للمنظمة العربية ورأت أن الموضوعات المدرجة في ورشـة العمـل جيـدة    
حيث تبين عـدم  ، ووتسهم في تنمية قدرات األجهزة أعضاء المنظمة وتخدم أهدافها 

العربي األوروبي القادم ونظراً الستعداد ممثل  امكانية تنفيذ هذه الورشة خالل الملتقى
  موضـوع  البنك الدولي لتنفيذ نشاط بديل في نفس االطار لفائدة المنظمة تقترح اللجنة

ليكون عنوان الورشة وتكليف االمانـة  " دور الرقابة الداخلية في الحوكمة وآثارها " 
كما عبر ديـوان المحاسـبة   .لتنسيق مع البنك الدولي لتحديد تفاصيل تنفيذها لالعامة 

خالل النصف الثـاني مـن عـام    بدولة الكويت عن استعداده الستضافة هذه الورشة 
2011.  

  
  

 .بحث وسائل تحقيق تنمية قدرات األجهزة األعضاء   . ب
ونظراً ألهميته في المقدم من مجلس المحاسبة بالجزائر ناقشت اللجنة تفاصيل المقترح 
  : مايلي كخطوة أولى رأت اللجنة دعم مسار اللجنة المستقبلي فقد 

  

تكليف األمانة العامة بتوفير كافة البيانات حول موضـوعات اللقـاءات العلميـة     .1
وحتى نهاية عـام   2006والتدريبية التي تمت إقامتها خالل الفترة من بداية عام 

 .وما أسفرت عنه من توصيات  2010
 

لدراسـة تلـك   " من ، الكويت الجزائر، الي" األجهزة التالية تكليف فريق عمل من  .2
د ما إذا كانت هناك حاجة إلسـتطالع رأي األجهـزة أعضـاء    ـالبيانات وتحدي

تلك البرامج إلحتياجاتها وبيان ما إذا كان هناك حاجة استجابة المنظمة حول مدى 
  .لزيادتها أو تعديلها وإعداد تقرير بذلك يتم مناقشته ضمن إجتماع قادم للجنة 

  
  

  :تحديد مكان وموعد اإلجتماع القادم للجنة  :الثامن البنـد
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على الدعوة الموجهة من ديوان المحاسبة بدولة الكويت إلستضافة أعمال إجتماعهـا   بناء
تحديد الموعـد فـي   على أن يتم تلك الدعوة الكريمة قبول يسر اللجنة ،  2011الرابع خالل عام 

  .وقت الحق 
  
  
  
  

وذلك بوضع تقريرها فـي   16/2/2011 ربعاء الموافقاأل ختتمت اللجنة أعمالها يوموقد ا
صيغته النهائية وباتخاذ بعض التوجيهات فيما يتعلق بالعمل المستقبلي للجنة وأكدت على أهميـة  
التواصل بين أعضائها عن طريق البريد االلكتروني والفاكس وغيرها من وسائل االتصال قبـل  

لدراسـة المواضـيع واألنشـطة    دد موعده الحقـاً  بدولة الكويت والذي سيحعقد اجتماعها القادم 
 .المتعلقة بعملها 

  
المجلـس  كما عبر المشاركون في نهاية االجتماع عن تقديرهم العميق لجميع العاملين في 

أحمد الميداوي الـرئيس  / األعلى للحسابات بالمملكة المغربية الشقيقة وعلى رأسه معالي الدكتور
 ر كافة وسائل الراحة مما أسهم فـي دعم ومعونة صادقة وتوفيعلى ما قدموه من  األول للمجلس

  .يق ما توصلت إليه من نتائجقتسهيل عمل اللجنة وتح
  

ـ فيصل األنصا/ وألقى السيد ديوان المحاسـبة بدولـة   ري مدير إدارة المنظمات الدولية ب
ما أبـدوه   الكويت ورئيس اللجنة كلمة جدد فيها الشكر إلى كل المشاركين في هذا االجتماع على

  . من عناية وتفان في مناقشة بنود جدول أعمال اللجنة
  
  

  رئيس اللجنة                                               مقرر اللجنة                     
  األنصاري علي فيصل                                 شعبانخميس عبدالسالم        
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  ) 1 ( مرفق رقم

  نظما اللذين اللقاءين تنفيذ نتائج

 2010 سنة من األخير الربع خالل 

 موضـوع حول الشعبية الديمقراطية الجزائرية بالجمهورية التدريبي اللقاء ــ 1
  ".الخارج في الدبلوماسية البعثات على الرقابة"

 مجال في والمحاسبة المالية للرقابة لياالع لألجهزة العربية للمنظمة العمل خطة تنفيذ مواصلة نطاق في
 المنعقد واألربعين الثاني اجتماعه في التنفيذي المجلس أقرها التي ، م2010 لسنة العلمي والبحث التدريب

 الجزائرية بالجمهورية المحاسبة مجلس نظم ، 21/12/2009و 20 يومي العربية مصر بجمهورية
 خالل"  الخارج في الدبلوماسية البعثات على الرقابة"  موضوع لحو التدريبي اللقاء الشعبية الديمقراطية

 في الدبلوماسية البعثات بماهية المتدربين تعريف إلى يهدف آان والذي 11/11/2010 إلى 06  من الفترة
 وإجراءات وأهمية مواردها تسيير ووسائل والمحاسبية المالية انظمتها وطبيعة المختلفة وأدوارها الخارج
 الجهاز تجربة استعراض خالل من وذلك المالية للرقابة العليا االجهزة قبل من عليها الممارسة الرقابة

   يمثلـــون متدربا)  30 ( فيه شــــارك وقد.  اللقاء في المشارآة العربية األجهزة وتجارب المستضيف
      :  التالية البلدان في قابةالر أجهزة وهي العربية المنظمة في األعضاء األجهــزة مــــن جهـازًا)  12 (
 ـ الكويت ـ فلسطين ـ عمان سلطنة ـ العراق ـ ليبيا ـ سوريا ـ السعودية ـ الجزائر ـ البحرين ـ األردن (

  ).  اليمن ـ موريتانيا

 موضوع في المتخصصين الخبراء من مجموعة والتدريبية العلمية الناحيتين من عليه اشرف كما
  . الجزائرية الخارجية وزارة ومن بةالمحاس مجلس من اللقاء

  : التالية الموضوعات وتناول ، يومية جلسات ثالث بمعدل أيام ستة مدى على اللقاء تنفيذ تمو

 . تمويلها وطرق الخارج في الدبلوماسية البعثات مفهوم -
 . المالي النظام طبيعة -
 .  المعتمد المحاسبي النظام -
 . المالية الموارد على السيطرة -
 . الخارج في الدبلوماسية البعثات على الرقابة تاجراءا -
 على الرقابة عملية لمهام ادائها في للرقابة العليا األجهزة تعترض التي والصعوبات المشاكل -

  . الخارج في الدبلوماسية البعثات
 . الخارج في الدبلوماسية البعثات على الرقابة تقارير -
 . المستضيف الجهاز تجربة واقع من عملية حاالت -
 . المشاركة األجهزة تجارب ومناقشة عرض -
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 مجلس رئيس معروف بن القادر عبد/ األستاذ معالي عليه اشرف الذي االختتام حفل وانتظم
 الشهادات توزيع وتم االختتام كلمات ألقيت حيث ، للمنظمة العامة األمانة ممثل وبحضور المحاسبة

  . التقدير وشهادات المشاركين على

 :للقاء والخبراء لمشارآينا تقييم  *
  :المشاركين تقييم  ـ أ

 : كاف بوقت انعقاده موعد قبل به المتعلقة بالبيانات اللقاء في  المشاركين إبالغ .1
 النسبـةاإلجابات عدد 

 %27 90 نعم

 %1 10 ال

 
  : اللقاء في المشاركون انتظرها التي العلمية األهداف .2

  اللقاء  في المقدمة المعلومات من واالستفادة والخبرات المهارات تنمية -
 .االعضاء األجهزة وتجارب المستضيف الجهاز تجربة على التعرف -

 

 : اللقاء في المقدمة العلمية المادة إعداد .3
 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %621.42 ممتاز

 %1553.57 جيدجداً

 %621.42 جيـد

 %1 3.57 متوسـط

 
 :   للقاء العلمية المادة لتقديم المدربين بلق من المتبع لألسلوب المشاركين تقييم .4

 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %414.28 ممتاز

 %1346.42 جداً جيد

 %1035.71 جيـد

 %1 3.57 متوسـط
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 :تقييم وسائل اإليضاح التي تم توفيرها واستخدامها في اللقاء .   5
 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %621.42 ممتاز

 %932.14 جيدجداً

 %1139.28 جيـد

 %2 7.14 متوسـط

 
 :مستوى التمارين والحاالت العملية المقدمة في اللقاء  تقييم .6
 

  

 

 

 

 

 : أقل أو بمتوسط اإلجابة أسباب ∗
 الرقابة عملية في االجهزة تعترض التي للمشاكل حلوال العملية الحاالت تتضمن لم -

 . الخارج في الدبلوماسية البعثات على
  

  :   اللقاء لجلسات الزمني للتوزيع المشاركين تقييم.  7
 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %27.14 ممتاز

 %828.57 جيدجداً

 %1346.42 جيـد

 %414.28 متوسـط

 %1 3.57 ـطالمتوس دون

  
  
  
  

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%310.71 ممتاز

%932.14 جداً جيد

%1035.71 جيـد

%517.85 متوسـط

 %13.57المتوسـط دون
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  : درجة تحقيق اللقاء لألهداف التي كان ينتظرها المشاركون  .8
  

  

  : أقل أو بمتوسط اإلجابة أسباب
 . كافية تكن لم البرنامج مدة -
 

 :ن للجوانب التنظيمية للقاء تقييم المشاركي .9
 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %1139.28 ممتاز

 %1035.71 جداً جيد

 %414.28 جيـد

 %27.14 متوسـط

 %13.57المتوسـط دون

  

  : المدربين الخبراء قبل من اللقاء تقويم ـ ب 

 التي األسئلة على باإلجابة وقام ، الستة المدربين الخبراء على التقويم استمارة من نسخ وزعت
  .  االستمارات لهذه تحليل يلي وفيما. خبراء خمسة تضمنتها

 :  اللقاء هذا في بالمساهمة الخبراء إخطار تقييم . 1
 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %5100كاف بوقت

 ــكاف غير بوقت

 :  للقاء بيةوالتدري العلمية المادة إعداد حول للتنسيق الخبراء بين تمهيدي لقاء تنظيم.  2
 

  

  

  

 النسبـةاإلجاباتعدد         

 %1553.57 جداً جيد

 %1139.28 جيـد

 %13.57 متوسـط

 %1 3.57 المتوسـط دون

 النسبـةاإلجاباتعدد                  

 %110نعـــــم

 %490 ال
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  : للقاء والتدريبية العلمية المادة إعداد فيها تم التي الفترة تقييم. 3

 النسبـةاإلجاباتعدد 

 %490 كافيــة

 %110كافيـة غير

  : اللقاء في فرتتو التي اإليضاح ووسائل التجهيزات مستوى تقييم. 4

 النسبـةاإلجاباتعدد 

 ــ ممتاز

 ــ جداً جيد

 %2 40 جيـد

 %2 40 متوسـط

 %1 20 المتوسـط دون

 التمارين وتطبيق االستيعاب على القدرة حيث من المشاركون به ظهر الذي المستوى. 5
  : منهم طلبت التي العملية والحاالت

 النسبـةاإلجاباتعدد 

 ــ ممتاز

 %240 يدجداًج

 %3 60 جيـد

 ــ متوسـط

 ــالمتوسـط دون

  
  : اللقاء موضوع حول للمشاركين العلمية الحاالت تقديم من حصلت التي الفائدة. 6

  

  
  
  

  

  

  

  

 النسبـةاإلجاباتعدد 

 ــ ممتاز

 %240 جداً جيد

 %2 40 جيـد
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  : اللقاء في التدريبيةو العلمية المادة لتقديم خصصت التي الفترة كفاية مدى .7

 النسبـةاإلجاباتعدد 

 ــ ممتاز

 %240 جداً جيد

 %2 40 جيـد

 %1 20 متوسـط

  

  ".الرقابة على البيئة"وع ضالتدريبي بدولة الكويت حول مو لقاءـ ال 2

عقد هذا البرنامج التدريبي في إطار مواصلة تنفيذ خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي 
وكان الهدف من تنظيمه وضع الحلول الالزمة لمواجهة التحديات في مجال الرقابة  .2010 لسنة

على البيئة وذلك من خالل التعرف على إجراءات التخطيط والتنفيذ للتدقيق البيئي وكتابة التقارير 
  .والمتابعة بما يكفل جودة هذه التقارير

تمهيدي استضافه ديوان المحاسبة بدولة وقد اشتمل البرنامج في جزئه األول على تنظيم لقاء 
وشارك فيه مجموعة من الخبراء المتخصصين في  16/12/2010إلى  12الكويت خالل الفترة من 

ديوان المحاسبة بدولة الكويت وخبير من ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية،  وخصص 
  .ية التي سيتم تقديمها في اللقاء التدريبيإلعداد المادة العلمية والتدريبية والحاالت العمل

أما الجزء الثاني من البرنامج، فقد اشتمل على تنظيم لقاء تدريبي استضافه ديوان المحاسبة بدولة 
جهازاً من األجهزة األعضاء في المنظمة العربية ) 16(متدربا يمثلون ) 42(الكويت وشارك فيه 

ـ مصر ـ األردن ـ الجزائر ـ تونس ـ قطر ـ السودان : (وهي أجهزة الرقابة في البلدان التالية
السعودية ـ لبنان ـ سوريا ـ ليبيا ـ العراق ـ سلطنة عمان ـ فلسطين ـ الكويت ـ موريتانيا ـ 

  ). اليمن
  :وتناول الموضوعات التالية ،وتم تنفيذ اللقاء على مدى ستة أيام بمعدل ثالث جلسات يومية 

 . المشاكل البيئية المعاصرة واالهتمام الدولي بها -
 .للرقابة في ممارسة الرقابة البيئية دور االجهزة العليا  -
 .  ول االوروبية في الرقابة البيئيةتجارب بعض الد -
 . الرقابة البيئية والتغيير المناخي -
 .الرقابة البيئية والتنمية المستدامة  -
  . الرقابة البيئية والطاقة المتجددة -
  .عرض تجربة التخلص من النفايات الطبية  -
 .االنبعاثات الغازية من محطات الصرف الصناعي  عرض تجربة الرقابة على تصاعد -
  . عرض تجربة معالجة النفايات الصناعية الخطيرة وغير الخطيرة في تطبيق المعايير البيئية -
 . ورشة عمل متكاملة عن الرقابة البيئية على مواقع الردم -
 . عرض تجارب الدول المشاركة -
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لمقترحات والتوصيات ستعرضها االمانة العامة وفي نهاية  اللقاء خلص المشاركون الى جملة من ا
  : وتتمثل فيعلى لجنة تنمية القدرات المؤسسية في اجتماعها القادم 

  

 ، للرقابة العليا باألجهزة للمدققين حول موضوع الرقابة البيئية المتخصص بالتدريب اإلهتمام:  أوالً
 في ويكون العربية، الدول تواجهها التي البيئية المشاكل يالئــم موحد برنامج تصميم ضرورة مع

  .البيئية المراجعة مجال في حديثة تقنيات من إليه التوصل تم ما ضوء

 للقيام والمحاسبة المالية للرقابة العليا لألجهزة العربية المنظمة في األعضاء األجهزة تشجيع:  ثانيا
  .المستدامة والتنمية والتصحر ة،البحري البيئة مجال في وخاصة البيئية الرقابة في  مشتركة بأعمال

 المشمولة بالجهات الداخلية الرقابة نظم تحسين بشأن للرقابة العليا األجهزة توصيات تضمين:  ثالثًا
 القطاعات في وخاصة الداخلي التدقيق عمل أطر ضمن وذلك البيئية بالمراجعة يتعلق بما ، بالرقابة
 األسمنت وصناعة ، والبتروكيماويات النفطية الصناعاتك عاليا تلوثًا أنشطتها تسبب أن يمكن التي

  .وغيرها

 خاصة أهمية المستدامة والتنمية البديلة والطاقة المناخي بالتغير المتعلقة الموضوعات إعطاء:  رابعا
 العليا باألجهزة التدقيق خطط ضمن بإدراجها وذلك دولي إهتمام ذات مهمة موضوعات باعتبارها
  .عربيةال بالدول للرقابة

 بااللتزامات الوفاء من التحقق األداء ورقابة وااللتزام المالية المراجعة عمليات تشمل أن :خامسا
  .العربية الدول عليها وقعت التي البيئية اإلتفاقيات في عليها المنصوص

  .البيئي التدقيق مجال في العاملة للكوادر والتطويرية التدريبية البرامج عدد زيادة: سادسا

 المحتوى هذا وضع خالل من للقاء العلمي المحتوى من االستفادة دائرة توسيع على العمل: بعاسا
 العربية الدول تجارب وكذلك الدولية المعلومات لشبكة العربية بالمنظمة البيئة عمل فريق صفحة على

  .البيئة على بالرقابة والمتعلقة المختلفة

 التي والمراجع والمعايير بالمصادر العربية المنظمة قعبمو البيئة عمل فريق صفحة تضمين: ثامنًا
  .األجنبية باللغات تنشر التي الدولية أو منها العربية سواء البيئة على الرقابة في بها االستعانة يمكن

السالم شعيب الوكيل المساعد للشؤون اإلدارية  عبد/ وانتظم حفل االختتام الذي اشرف عليه السيد
  .عبد العزيز يوسف العدساني، رئيس ديوان المحاسبة / ية نيابة عن معالي األستاذوالمالية والقانون

  
حيث ألقيت كلمات االختتام وتم توزيع الشهادات على  ، وبحضور ممثل األمانة العامة للمنظمة

  .المشاركين وشهادات التقدير 
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 :للقاء والخبراء المشارآين تقييم  *

:المشاركين تقييم  ـ أ  

 :في اللقاء بالبيانات المتعلقة به قبل موعد انعقاده بوقت كاف  الغ المشاركينبإ .1
    

      

  : اللقاء في المشاركون انتظرها التي العلمية األهداف. 2

 البيئة على الرقابة مجال في العملية والخبرات المعارف تنمية -
 .األعضاء األجهزة وتجارب المستضيف الجهاز تجربة على التعرف -
 

 : اللقاء في المقدمة العلمية المادة إعداد. 3   
 

 

 

      
 :  تقييم المشاركين لألسلوب المتبع من قبل المدربين لتقديم المادة العلمية للقاء . 4

  

  ـ

 

 

   
 :تقييم وسائل اإليضاح التي تم توفيرها واستخدامها في اللقاء . 5

 

 

 

  
  
  

 النسبـةاإلجابات عدد 

%40 90 نعم  

%1 10 ال  

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%3892 ممتاز .69 

جداً جيد  37% .31 

ـةالنسباإلجاباتعدد   

%2151 ممتاز .20 

جداً جيد  1639%  

%49 جيـد .75 

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%3892 ممتاز .69 

جداً جيد  35% .31 
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 :  اللقاء في المقدمة العملية والحاالت التمارين مستوى تقييم. 6

 

 

 

 
 :   اللقاء لجلسات الزمني للتوزيع المشاركين تقييم .7

 

  : اللقاء هذا بعد عملهم في جديدة وخبرات معارف من المشاركون اكتسبه ما تطبيق درجة .8

 

 : للقاء التنظيمية للجوانب المشاركين تقييم .9

 

 ب ـ تقويم اللقاء من قبل الخبراء المدربين :

 :  للقاء والتدريبية العلمية المادة إعداد ولح للتنسيق الخبراء بين تمهيدي لقاء تنظيم. 1
 

 

 

 

 النسبـةجاباتاإلعدد

%3790 ممتاز .25 

جداًجيد  49% .75 

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%2868 ممتاز .30 

جداً جيد  1024% .39 

%37 جيـد .31 

 النسبـةاإلجاباتعدد          

كبيرة درجة الى  2561 %  

%39 16 متوسطة  

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%4090ممتاز  

%110جداً جيد  

 النسبـةاإلجاباتعدد                   

%3100 نعـــــم  
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 : للقاء والتدريبية العلمية المادة إعداد فيها تم التي الفترة تقييم .2
 النسبـةاإلجاباتعدد 

%3100 كافيــة  

كافيـة غير  ــ 

  

  :اإليضاح التي توفرت في اللقاء  تقييم مستوى التجهيزات ووسائل .3
 

 

 التمارين وتطبيق االستيعاب على القدرة حيث من المشاركون به ظهر الذي المستوى .4
 : منهم طلبت التي العملية والحاالت
 النسبـةاإلجاباتعدد 

% 133 ممتاز .33 

جداً جيد  266 % .67 

  

  : اللقاء موضوع حول للمشاركين العلمية الحاالت تقديم من حصلت التي الفائدة. 5
 النسبـةاإلجاباتعدد 

%3100 ممتاز  

  

 :مدى كفاية الفترة التي خصصت لتقديم المادة العلمية والتدريبية في اللقاء  .6
  
  
  

 

   :العام االستنتاج

  :يلي ما الذكر السالفي اللقاءين في والخبراء المشاركين اتإجاب تحليل خالل من يستنتج

 المادة من استفادوا قد المشاركين نأو والتدريبية العلمية أهدافهما حققا قد اللقاءين هذين إن ـ 1
 في البعض بعضهم تجارب على االطالع من تمكنوا كما ، إليهم قدمت التي والتدريبية العلمية

  . اللقاءين موضوعي
 موضوعي حول أجهزتهم وتجارب تجاربهم حول عروضا اللقاءين في المشاركين جميع قدم قدل ـ 2

 المسبق استعدادهم على يدل مما ، Power point نظام ذلك في استخدم قد اغلبهم نأو اللقاءين
  .اللقاءين في للمشاركة

 مجموعات إلى لمشاركينا تقسيم خاللها تم التي الثاني التدريبي اللقاء في العمل بورشة اإلشادة ـ3
 احسن وتتويج ، الردم مواقع على البيئية الرقابة مجال في رقابي برنامج إلعداد منها كل إلى أوكلت
 اللقاءات خالل المنوال هذا على النسج يتم ان المجال هذا في ويقترح. رمزية بجائزة اختياره تم برنامج
 .القادمة التدريبية

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%3100 ممتاز  

 النسبـةاإلجاباتعدد 

%3100 ممتاز  
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  2 )  (مرفق رقم
  

  برنامج العمل  مشروع
  في مجال التدريب والبحث العلمي

  2011لسنة 
I   اللقاءات العلمية والتدريبية  ـ:  

دور المعايير المهنية والرقابية لالنتوساي في تحقيق  "لقاء علمي حول موضوع  :أوالً
  :"  العربيةالتجانس والتوافق في االداء المهني بين االجهزة االعضاء في المنظمة 

 :ـ اهداف اللقاء 1 
التعرف على منهجية المعايير المهنية والرقابية الصادرة عن األنتوساي وذلك وفقاً للمنهجية 
العلمية الحديثة من حيث توفير المادة العلمية للمشارك وفي ظل توفر بيئة مساعدة ، حيث سـيتمكن  

ة والرقابية بما يضمن التقليل قدر المسـتطاع  المشاركون في نهاية اللقاء من معرفة المعايير المهني
  .من االجتهادات الفردية في القضايا المهنية والرقابية

  ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية :ـ الجهاز المستضيف 2 
 خمسة أيام: ـ مدة اللقاء  3
   09/2011/ 28إلى  24من : موعد اللقاء ـ  4
ممن لـديهم  في اجهزة الرقابة االعضاء  كبراء المدققينيشارك في اللقاء  :المشاركون في اللقاء ـ 5

   .خبرة في مجال موضوع اللقاء
يمثلون االجهزة االعضـاء فـي    مشاركا 35و 20يتراوح العدد بين  :ـ عدد المشاركين في اللقاء  6

ي االمانة العامة وتستوف.، بحيث يرشح كل جهاز ثالثة موظفين، اثنين اصليين وواحد احتياطي المنظمة
النقص من بين االحتياطيين وعليها ان تراعي في االختيار اعطاء االفضلية للجهاز الذي لم يستفد مـن  

  .  مثل هذه الفرصة من قبل
  .تستخدم في اللقاء اللغة العربية :ـ لغة اللقاء 7
  :ية لموضوعهيشتمل منهاج اللقاء على العناصر االساس: فصيلية لموضوع اللقاءتـ العناصر ال 8
ـ اهمية دور المعايير المهنية والرقابية لالنتوساي في تحقيق التجانس والتوافق في االداء المهنـي     

  .بين االجهزة االعضاء في المنظمة العربية
ـ اهداف دور المعايير المهنية والرقابية لالنتوساي في تحقيق التجانس والتوافق في االداء المهنـي     

  .عضاء في المنظمة العربيةبين االجهزة اال
  .ـ الصعوبات التي تواجه تطبيق االجهزة العليا للرقابة لمعايير االنتوساي   
 ـ عرض تجربة الجهاز المستضيف واالجهزة االعضاء    

  .   ـ االستنتاجات والتوصيات   
لمستضيف مـن  تتم االستعانة بمدرب او اثنين من الجهاز ا: ـ تصميم دليل المدرب ودليل المشارك  9

دليل المدرب ودليـل   عدادواالمتخرجين من مبادرة تنمية انتوساي لللمشاركة في تصميم المادة العلمية 
     .المشارك في اللقاء
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بحث حول موضوع يتعين على كل وفد جهاز مشارك اعداد : موضوع اللقاء بحوث حولـ اعداد   10
 اثناء تقديم البحث فـي اللقـاء نظـام   ان يستخدم ويتعين   .اللقاء يضمنه تجربة جهازه في هذا المجال

POWER POINT .  
  .للمنظمةيعين مدير اللقاء بالتنسيق بين رئيس الجهاز المستضيف واالمين العام  :ـ ادارة اللقاء 10

  :وتحدد كما يلي: ـ تكاليف اللقاء 11 
ـ  ـ  من المادة السادسة  يتحمل الجهاز المستضيف نفقات تنفيذ اللقاء وفق مانصت عليه الفقرة ـ أ 

وبطلب مـن   المنظمةة، مع امكانية تحمل للمنظممن قواعد اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي 
نفقات بعض المحاضرين اذا تم استقدامهم من خارج الجهة المستضيفة وذلك عمال  ،المستضيفالجهاز 

  .ـ من المادة المذكورة بباحكام الفقرة ـ 
  .المشاركة نفقات سفر واقامة موفديها اليهـ تتحمل االجهزة 

نفقات سفر واقامة مرشحي االجهزة التي يعينها المجلس التنفييذي لالستفادة مـن   المنظمةـ تتحمل 
  .من كل جهازويكون ذلك بواقع مشارك واحد . المنحة المالية

لمتعلقـة باللقـاء   يتولى الجهاز المستضيف طبع او نسخ الوثـائق ا  :ـ طبع وتوزيع وثائق اللقاء  13
ويوافي االمانة العامة بنسخ منها لتوزيعها على االجهزة التي لـم  . وتوزيعها على المتدربين اثناء اللقاء
  .يتسن لها المشاركة في هذا اللقاء

  :يتبع في تقويم اللقاء االسلوب التالي: ـ تقويم اللقاء 14
  .جنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمةلعلى صحيفة االستقصاء التي اعدتها  المشاركونـ يجيب    
  . لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمةـ يجيب الخبراء على صحيفة االستقصاء التي اعدتها    
ـ يعد مدير اللقاء وممثل االمانة العامة تقريرا مشتركا يستعرضان فيه جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ    

والخبراء والمقترحات التي امكن استخالصـها   شاركينقصاء الماللقاء وكذلك نتائج تحليل صحائف است
  . من االجابات على هذه الصحائف

تمنح االمانة العامـة  و "حضور لقاء علمي" ة في نهاية اللقاء شهاد كل مشاركيعطى  :ـ الشهادات  15
  .اعداد وانجاح اللقاء فيمن ساهم مساهة فعالة  كلشهادات تقدير الى 

  :االخذ في االعتبار العناصر التالية حضور لقاء علمي" ء شهادة ويجب عند اعطا    
  .كامل جلسات اللقاء المشاركـ  حضور       
  .ـ مساهمته في المناقشات التي دارت اثناء اللقاء      
ـ مدى جودة العرض الذي قدمه مع وفد جهازه حول تجربة هذا الجهاز في احـدى المجـاالت         

  .  لقاءالمتعلقة بموضوع ال
  
  
  
  
  
 

  : "مراجعة التنوع البيولوجي"لقاء تدريبي حول موضوع  :ثانياً
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 :ـ اهداف اللقاء 1 
اكساب المتدربين مهارات ومعارف عن مراجعة التنوع البيولوجي  وعلى منهجية يهدف اللقاء إلى 

ولية، بحيث هذه المراجعة وفقا للدليل االسترشادي الصادر عن منظمة انتوساي وافضل الممارسات الد
، باالضافة الى االطالع على تجربة الجهـاز  يكون بمقدورهم االستئناس بها عند تنفيذهم لمهمات مماثلة

  .المستضيف وتجارب االجهزة االعضاء
  .احد االجهزة الذي يرغب في استضافة اللقاء :ـ الجهاز المستضيف 2
  .تحدد بالتنسيق مع االمانة العامة: ـ مدة اللقاء  3
  يحدد بالتنسيق مع االمانة العامة: د اللقاءموع:  4
يشارك في اللقاء موظفون فنيون ممن هم في درجة مراقب او مدقق : المشاركون في اللقاء:  5

وتتوفر لديهم خبرة عملية في مجال الرقابة المالية ال تقل عن سنتين بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية 
، فال تقل عن خمس سنوات  متوسطة لمن يحملون مؤهالت اما بالنسبة. وال تزيد عن عشر سنوات 

واال  ويتعين ان تتوفر لدى المتدرب خبرة في مجال موضوع اللقاء. وال تزيد عن خمسة عشر سنة 
  .يفوق سنه عن الخمسة واربعين سنة

متدربا يمثلون االجهزة االعضـاء فـي    35و 20يتراوح العدد بين : ـ عدد المشاركين في اللقـاء   6
وتستوفي االمانة العامة .، بحيث يرشح كل جهاز ثالثة موظفين، اثنين اصليين وواحد احتياطي نظمةالم

النقص من بين االحتياطيين وعليها ان تراعي في االختيار اعطاء االفضلية للجهاز الذي لم يستفد مـن  
  .  مثل هذه الفرصة من قبل

  .تستخدم في اللقاء اللغة العربية :ـ لغة اللقاء 7
يشتمل منهاج اللقاء على العناصر االساسية لموضوعه مـع  : ـ العناصر التفصيلية لموضوع اللقاء 8

  :ويشتمل منهاج اللقاء على العناصر التالية. تغليب الجانب العملي والتطبيقي على الجانب النظري 
  .ـ التعريف بمفهوم التنوع البيولوجي ومختلف مجاالته 
  .اجعة التنوع البيولوجي والمخاطر والتهديدات التي يواجههاـ اهمية التنوع البيولوجي مر 
  .ـ منهجية مراجعة التنوع البيولوجي 
  .ـ المشاكل والصعوبات التي تواجه االجهزة في تطبيق مراجعة التنوع البيولوجي 
  .من واقع الجهاز المستضيف واالجهزة المشاركة حاالت عملية وتطبيقيةعرض ـ  

  .عض الجوانب الخاصة بموضوع اللقاءـ تمارين عملية حول ب
  .اية عناصر اخرى يرى الجهاز المستضيف اضافتهاـ  
يتعين على كل وفد جهاز مشارك اعداد وتقديم حالـة  : ـ اعداد حاالت عملية حول موضوع اللقاء  9

 ان يستخدم اثنـاء  ر ويتعين.  عملية تتضمن تجربة جهازه في احدى المجاالت المتعلقة بموضوع اللقاء
ويعتبر اعداد الحالة العملية االمـذكورة احـدى شـروط    .  POWER POINTاالعداد والتقديم نظام 
  .المشاركة في اللقاء

  .للمنظمةيعين مدير اللقاء بالتنسيق بين رئيس الجهاز المستضيف واالمين العام  :ـ ادارة اللقاء 10
  :وتحدد كما يلي: ـ تكاليف اللقاء 11 

ف نفقات تنفيذ اللقاء وفق مانصت عليه الفقرة ـ أ ـ من المادة السادسة   ـ يتحمل الجهاز المستضي
من قواعد اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي للمنظمة، مع امكانية تحمل المنظمة وبطلب مـن  
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الجهاز المستضيف، نفقات بعض المحاضرين اذا تم استقدامهم من خارج الجهة المستضيفة وذلك عمال 
  .لفقرة ـ ب ـ من المادة المذكورةباحكام ا

  .ـ تتحمل االجهزة المشاركة نفقات سفر واقامة موفديها اليه
ـ تتحمل المنظمة نفقات سفر واقامة مرشحي االجهزة التي يعينها المجلس التنفييذي لالستفادة مـن  

  .ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل جهاز. المنحة المالية
يعهد الجهاز المستضيف الى المـدربين المتخصصـين اللـذين     :لمشاركـ دليل المدرب ودليل ا  12

  . اعداد دليل المدرب ودليل المشاركفي اللقاء،  يعينهما
يتولى الجهاز المستضيف طبع او نسخ الوثـائق المتعلقـة باللقـاء     :ـ طبع وتوزيع وثائق اللقاء  13

  . وتوزيعها على المتدربين اثناء اللقاء
  :يتبع في تقويم اللقاء االسلوب التالي :ـ تقويم اللقاء 14
  .لجنة تنمية القدرات المؤسسيةـ يجيب المتدربون على صحيفة االستقصاء التي اعدتها    
  .لجنة تنمية القدرات المؤسسيةـ يجيب الخبراء على صحيفة االستقصاء التي اعدتها    
تعرضان فيه جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ ـ يعد مدير اللقاء وممثل االمانة العامة تقريرا مشتركا يس   

اللقاء وكذلك نتائج تحليل صحائف استقصاء المتدربين والخبراء والمقترحات التي امكن استخالصها من 
  . االجابات على هذه الصحائف

كما تمنح االمانـة  " . اجتياز دورة تدريبية"يعطى المتدربون في نهاية اللقاء شهادات  :الشهاداتـ   15
  .الى رئيس الجهاز المستضيف والى مدير اللقاء والى الخبراء المدربين" شهادات تقدير"امة الع

  :ويجب عند اعطاء شهادة اجتياز الدورة التدريبية االخذ في االعتبار العناصر التالية    
  .ـ  حضور المتدرب كامل جلسات اللقاء      
  .التي تضمنها اللقاء ـ مساهمته  في المناقشات والتمارين العملية      
ـ مدى جودة العرض الذي قدمه مع وفد جهازه حول تجربة هذا الجهاز في احـدى المجـاالت         

  .  المتعلقة بموضوع اللقاء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : " رقابة االداء على المشاريع االستثمارية "لقاء تدريبي حول موضوع  :ثالثاً

  :ـ اهداف اللقاء 1
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مية مهارات المتدربين العلمية والعملية من خالل تعـريفهم باهميـة رقابـة    تنيهدف هذا اللقاء إلى 
االداء على المشاريع االستثمارية ودور االجهزة العليا للرقابة في القيام بالرقابة في ذلـك المجـال   
وكيفية تحقيق ذلك بكفاءة وفعالية والتعرف على تجربة الجهاز المستضـيف وتجـارب االجهـزة    

  .قاءالمشاركة في الل
  ديوان المحاسبة بدولة الكويت :ـ الجهاز المستضيف 2
 يامخمسة أ: ـ مدة اللقاء  3
  2011مايو  12الى  8من : موعد اللقاء:  4
يشارك في اللقاء موظفون فنيون ممن هم في درجة مراقب او مدقق : المشاركون في اللقاء:  5

ل عن سنتين بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية وتتوفر لديهم خبرة عملية في مجال الرقابة المالية ال تق
، فال تقل عن خمس سنوات  متوسطة اما بالنسبة لمن يحملون مؤهالت. وال تزيد عن عشر سنوات 

ه واال يتجاوز سن ويتعين ان تتوفر لديهم خبرة حول موضوع اللقاء. وال تزيد عن خمسة عشر سنة 
  .الخمسة واربعين سنة

متدربا يمثلون االجهزة االعضـاء فـي    35و 20يتراوح العدد بين : للقـاء ـ عدد المشاركين في ا  6
وتسـتوفي االمانـة   .المجموعة ، بحيث يرشح كل جهاز ثالثة موظفين، اثنين اصليين وواحد احتياطي

العامة النقص من بين االحتياطيين وعليها ان تراعي في االختيار اعطاء االفضلية للجهاز الـذي لـم   
  .  الفرصة من قبل يستفد من مثل هذه

  .تستخدم في اللقاء اللغة العربية :ـ لغة اللقاء 7
يشتمل منهاج اللقاء على العناصر االساسية لموضوعه مـع  : ـ العناصر التفصيلية لموضوع اللقاء  8

  :ويشتمل منهاج اللقاء على العناصر التالية. تغليب الجانب العملي والتطبيقي على الجانب النظري 
  .قابة االداء وابعادهاـ مفهوم ر  
  .ـ اهمية رقابة االداء وادواتها الرقابية  
  .ـ اهمية المشاريع االستثمارية في عملية التنمية المستدامة  
  .ـ االساليب واالدوات الرقابية المستخدمة في الرقابة على المشاريع االستثمارية  
  .لى المشاريع االستثماريةـ الصعوبات التي تواجه االجهزة في تطبيق رقابة االداء ع  
  .من واقع الجهاز المستضيف واالجهزة المشاركة في اللقاء عملية وتطبيقيةعرض تجارب  ـ  
  ـ تمارين عملية لتعديم الجوانب النظرية   

  .ـ اية عناصر اخرى يرى الجهاز المستضيف اضافتها  
ز مشارك اعداد وتقديم حالـة  يتعين على كل وفد جها: ـ اعداد حاالت عملية حول موضوع اللقاء  9

ويتعين ان يسـتخدم اثنـاء   .  عملية تتضمن تجربة جهازه في احدى المجاالت المتعلقة بموضوع اللقاء
ويعتبر اعداد الحالة العملية االمـذكورة احـدى شـروط    .  POWER POINTاالعداد والتقديم نظام 
  .المشاركة في اللقاء

  للمنظمةالتنسيق بين رئيس الجهاز المستضيف واالمين العام يعين مدير اللقاء ب :ـ ادارة اللقاء 10
  :وتحدد كما يلي: ـ تكاليف اللقاء 11 

ـ يتحمل الجهاز المستضيف نفقات تنفيذ اللقاء وفق مانصت عليه الفقرة ـ أ ـ من المادة السادسة   
المنظمة وبطلب مـن  من قواعد اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي للمنظمة، مع امكانية تحمل 
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الجهاز المستضيف، نفقات بعض المحاضرين اذا تم استقدامهم من خارج الجهة المستضيفة وذلك عمال 
  .باحكام الفقرة ـ ب ـ من المادة المذكورة

  .ـ تتحمل االجهزة المشاركة نفقات سفر واقامة موفديها اليه
نها المجلس التنفييذي لالستفادة مـن  ـ تتحمل المنظمة نفقات سفر واقامة مرشحي االجهزة التي يعي

  .ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل جهاز. المنحة المالية
او المدربين المتخصصـين  / يعهد الجهاز المستضيف الى المدرب  :ـ دليل المدرب ودليل المشارك  12

ة العامة بنسخة منهما ويوافي الجهاز االمان. اللذين يعينهمافي اللقاء،  اعداد دليل المدرب ودليل المشارك
  .قبل موعد اللقاء بوقت كاف باالضافة الى موافاتها بجميع البيانات الخاصة بانعقاد هذا اللقاء

يتولى الجهاز المستضيف طبع او نسخ الوثـائق المتعلقـة باللقـاء     :ـ طبع وتوزيع وثائق اللقاء  13
بنسخ منها لتوزيعها على االجهزة التي لـم   ويوافي االمانة العامة. وتوزيعها على المتدربين اثناء اللقاء
  .يتسن لها المشاركة في هذا اللقاء

  :يتبع في تقويم اللقاء االسلوب التالي: ـ تقويم اللقاء 14
  .لجنة تنمية القدرات المؤسسيةـ يجيب المتدربون على صحيفة االستقصاء التي اعدتها    
  .لجنة تنمية القدرات المؤسسيةتها ـ يجيب الخبراء على صحيفة االستقصاء التي اعد   
ـ يعد مدير اللقاء وممثل االمانة العامة تقريرا مشتركا يستعرضان فيه جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ    

اللقاء وكذلك نتائج تحليل صحائف استقصاء المتدربين والخبراء والمقترحات التي امكن استخالصها من 
  . االجابات على هذه الصحائف

كما تمنح االمانـة  " . اجتياز دورة تدريبية"يعطى المتدربون في نهاية اللقاء شهادات  :لشهاداتـ ا  15
  .الى رئيس الجهاز المستضيف والى مدير اللقاء والى الخبراء المدربين" شهادات تقدير"العامة 

  :ةويجب عند اعطاء شهادة اجتياز الدورة التدريبية االخذ في االعتبار العناصر التالي    
  .ـ  حضور المتدرب كامل جلسات اللقاء      
  .ـ مساهمته  في المناقشات والتمارين العملية التي تضمنها اللقاء      
ـ مدى جودة العرض الذي قدمه مع وفد جهازه حول تجربة هذا الجهاز في احـدى المجـاالت         

  .    المتعلقة بموضوع اللقاء
 
 

  
  
  
  

  " :استخدام العينات االحصائية في الرقابة  "وضوع لقاء تدريبي حول م:  رابعاً
 :ـ اهداف اللقاء 1

اسـتخدام  وختيـار و اكساب المشاركين المعرفة العلمية والتطبيقية حول طرق يهدف اللقاء إلى 
  . العينات االحصائية في الرقابة والوسائل واالساليب الالزمة لتحقيق ذلك

 .م الرقابية المشار إليها أعالهحاالت عملية وتطبيقية لترسيخ المفاهي - 
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  الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية :ـ الجهاز المستضيف 2
 الجهاز المستضيف واالمانة العامةيتم اختياره بالتشاور والتنسيق بين  :ـ مدة اللقاء  3
  العامة يتم اختياره بالتشاور والتنسيق بين الجهاز المستضيف واالمانة :موعد اللقاء:  4
يشارك في اللقاء موظفون فنيون ممن هم في درجة مراقب او مدقق : المشاركون في اللقاء:  5

وتتوفر لديهم خبرة عملية في مجال الرقابة المالية ال تقل عن سنتين بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية 
ل عن خمس سنوات ، فال تق متوسطة اما بالنسبة لمن يحملون مؤهالت. وال تزيد عن عشر سنوات 

 هويتعين ان تتوفر لديهم خبرة حول موضوع اللقاء واال يتجاوز سن. وال تزيد عن خمسة عشر سنة 
  .الخمسة واربعين سنة

متدربا يمثلون االجهزة االعضـاء فـي    35و 20يتراوح العدد بين : ـ عدد المشاركين في اللقـاء   6
وتسـتوفي االمانـة   .المجموعة ، بحيث يرشح كل جهاز ثالثة موظفين، اثنين اصليين وواحد احتياطي

العامة النقص من بين االحتياطيين وعليها ان تراعي في االختيار اعطاء االفضلية للجهاز الـذي لـم   
  .  صة من قبليستفد من مثل هذه الفر

  .تستخدم في اللقاء اللغة العربية :ـ لغة اللقاء 7
  :يشتمل منهاج اللقاء على العناصر االساسية التالية: ـ العناصر التفصيلية لموضوع اللقاء 8
  .مفهوم ومخاطر المراجعة بالعينةـ   
  .تصنيف عينات المراجعة بحسب الهدف منها والغرض من استخدامهاـ   
  ئل اختيار العيناتـ طرق ووسا  
  ـ اساليب اعداد عينات المراجعة  
  ـ منهج استخدام العينات االحصائية في اختبارات الرقابة  
  .ـ الصعوبات التي تواجه القائمين بالرقابة من خالل استخدامهم السلوب العينات االحصائية  
  االعضاءـ عرض حاالت عملية من واقع تجربة الجهاز المستضيف وتجارب االجهزة   
        ـ تمارين عملية لتعديم الجوانب النظرية  
  .ـ اية عناصر اخرى يرى الجهاز المستضيف اضافتها 
يتعين على كل وفد جهاز مشارك اعداد بحث حول موضوع : موضوع اللقاء بحوث حولـ اعداد   9

ث فـي اللقـاء نظـام    ويتعين ان يستخدم اثناء تقديم البح.  اللقاء يضمنه تجربة جهازه في هذا المجال
POWER POINT .  

  .يعين مدير اللقاء بالتنسيق بين رئيس الجهاز المستضيف واالمين العام للمجموعة :ـ ادارة اللقاء 10
  :وتحدد كما يلي: ـ تكاليف اللقاء 11 

ـ يتحمل الجهاز المستضيف نفقات تنفيذ اللقاء وفق مانصت عليه الفقرة ـ أ ـ من المادة السادسة   
عد اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي للمنظمة، مع امكانية تحمل المنظمة وبطلب مـن  من قوا

الجهاز المستضيف، نفقات بعض المحاضرين اذا تم استقدامهم من خارج الجهة المستضيفة وذلك عمال 
  .باحكام الفقرة ـ ب ـ من المادة المذكورة

  .موفديها اليه ـ تتحمل االجهزة المشاركة نفقات سفر واقامة
ـ تتحمل المنظمة نفقات سفر واقامة مرشحي االجهزة التي يعينها المجلس التنفييذي لالستفادة مـن  

  .ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل جهاز. المنحة المالية
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او المدربين المتخصصـين  / يعهد الجهاز المستضيف الى المدرب  :ـ دليل المدرب ودليل المشارك  12
  . اي واللذين يعينهما في اللقاء، اعداد دليل المدرب ودليل المشارك. دي. من أي المتخرجين

يتولى الجهاز المستضيف طبع او نسخ الوثـائق المتعلقـة باللقـاء     :ـ طبع وتوزيع وثائق اللقاء  13
تي لـم  ويوافي االمانة العامة بنسخ منها لتوزيعها على االجهزة ال. وتوزيعها على المتدربين اثناء اللقاء
  .يتسن لها المشاركة في هذا اللقاء

  :يتبع في تقويم اللقاء االسلوب التالي: ـ تقويم اللقاء 14
  .لجنة تنمية القدرات المؤسسيةـ يجيب المشاركون على صحيفة االستقصاء التي اعدتها    
  .لجنة تنمية القدرات المؤسسيةـ يجيب الخبراء على صحيفة االستقصاء التي اعدتها    

ـ يعد مدير اللقاء وممثل االمانة العامة تقريرا مشتركا يستعرضان فيه جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ    
اللقاء وكذلك نتائج تحليل صحائف استقصاء المشاركين والخبراء والمقترحات التي امكن استخالصـها  

  . من االجابات على هذه الصحائف
وتمـنح االمانـة العامـة    " اجتياز دورة " لقاء شهادة يعطى كل مشارك في نهاية ال :ـ الشهادات  15

  .شهادات تقدير الى كلمن ساهم مساهة فعالة فب اعداد وانجاح اللقاء
  :االخذ في االعتبار العناصر التالية الشهادةحضور " ويجب عند اعطاء شهادة     

  .ـ  حضور المشارك كامل جلسات اللقاء      
  .التي دارت اثناء اللقاءـ مساهمته في المناقشات       
ـ مدى جودة العرض الذي قدمه مع وفد جهازه حول تجربة هذا الجهاز في احـدى المجـاالت         

  .  المتعلقة بموضوع اللقاء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  " : COBITتقنية الرقابة على المعلومات  "لقاء تدريبي حول موضوع  : خامساً
 :ـ اهداف اللقاء 1

 المشاركين على مفهوم وطرق واساليب تقنية الرقابة على المعلومات يهدف اللقاء الى اطالع
 ) COBIT  ( واهميتها.  

  ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية :ـ الجهاز المستضيف 2
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 خمسة أيام: ـ مدة اللقاء  3
  06/2011/ 22إلى  18 :موعد اللقاء:  4
فون فنيون ممن هم في درجة مراقب او مدقق يشارك في اللقاء موظ: : المشاركون في اللقاء:  5

وتتوفر لديهم خبرة عملية في مجال الرقابة المالية ال تقل عن سنتين بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية 
، فال تقل عن خمس سنوات  متوسطة اما بالنسبة لمن يحملون مؤهالت. وال تزيد عن عشر سنوات 

 هتتوفر لديهم خبرة حول موضوع اللقاء واال يتجاوز سنويتعين ان . وال تزيد عن خمسة عشر سنة 
  .الخمسة واربعين سنة

متدربا يمثلون االجهزة االعضاء في  35و 20يتراوح العدد بين : ـ عدد المشاركين في اللقاء 6
وتستوفي االمانة .المجموعة ، بحيث يرشح كل جهاز ثالثة موظفين، اثنين اصليين وواحد احتياطي

ن بين االحتياطيين وعليها ان تراعي في االختيار اعطاء االفضلية للجهاز الذي لم العامة النقص م
  .  يستفد من مثل هذه الفرصة من قبل

  .تستخدم في اللقاء اللغة العربية :ـ لغة اللقاء 7
  :يشتمل منهاج اللقاء على العناصر االساسية التالية: ـ العناصر التفصيلية لموضوع اللقاء 8
  .) C0BIT (ة الرقابة على تقنية المعلومات هميمفهوم واـ   
  .) C0BIT( م تقنية الرقابة على المعلومات مهاـ   
  .) C0BIT (ل تقنية الرقابة على المعلومات ـ اساليب ومراح  
  .ـ تجربة الجهاز المستضيف وتجارب االجهزة االعضاء  
  الجوانب النظرية      يم علتد ـ تمارين عملية  
  .ر اخرى يرى الجهاز المستضيف اضافتهاـ اية عناص 
يتعين على كل وفد جهاز مشارك اعداد بحث حول موضوع : موضوع اللقاء بحوث حولـ اعداد   9

ويتعين ان يستخدم اثناء تقديم البحث فـي اللقـاء نظـام    .  اللقاء يضمنه تجربة جهازه في هذا المجال
POWER POINT .  

  .للمنظمةء بالتنسيق بين رئيس الجهاز المستضيف واالمين العام يعين مدير اللقا :ـ ادارة اللقاء 10
  :وتحدد كما يلي: ـ تكاليف اللقاء 11 

ـ يتحمل الجهاز المستضيف نفقات تنفيذ اللقاء وفق مانصت عليه الفقرة ـ أ ـ من المادة السادسة   
حمل المنظمة وبطلب مـن  من قواعد اللقاءات العلمية والتدريبية والبحث العلمي للمنظمة، مع امكانية ت

الجهاز المستضيف، نفقات بعض المحاضرين اذا تم استقدامهم من خارج الجهة المستضيفة وذلك عمال 
  .باحكام الفقرة ـ ب ـ من المادة المذكورة

  .ـ تتحمل االجهزة المشاركة نفقات سفر واقامة موفديها اليه
يعينها المجلس التنفييذي لالستفادة مـن   ـ تتحمل المنظمة نفقات سفر واقامة مرشحي االجهزة التي

  .ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل جهاز. المنحة المالية
او المدربين المتخصصـين  / يعهد الجهاز المستضيف الى المدرب  :ـ دليل المدرب ودليل المشارك  12

ويـوافي  . المشـارك اي واللذين يعينهما في اللقاء، اعداد دليل المدرب ودليل . دي. المتخرجين من أي
الجهاز االمانة العامة بنسخة منهما قبل موعد اللقاء بوقت كاف باالضافة الى موافاتها بجميـع البيانـات   

  .الخاصة بانعقاد هذا اللقاء
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يتولى الجهاز المستضيف طبع او نسخ الوثـائق المتعلقـة باللقـاء     :ـ طبع وتوزيع وثائق اللقاء  13
ويوافي االمانة العامة بنسخ منها لتوزيعها على االجهزة التي لـم  . اللقاءوتوزيعها على المتدربين اثناء 
  .يتسن لها المشاركة في هذا اللقاء

  :يتبع في تقويم اللقاء االسلوب التالي: ـ تقويم اللقاء 14
  .ـ يجيب المشاركون على صحيفة االستقصاء التي اعدتها االمانة العامة   
  .ستقصاء التي اعدتها االمانة العامةـ يجيب الخبراء على صحيفة اال   
ـ يعد مدير اللقاء وممثل االمانة العامة تقريرا مشتركا يستعرضان فيه جميع الجوانب المتعلقة بتنفيذ    

اللقاء وكذلك نتائج تحليل صحائف استقصاء المشاركين والخبراء والمقترحات التي امكن استخالصـها  
  . من االجابات على هذه الصحائف

وتمنح االمانة العامـة  " حضور لقاء علمي" يعطى كل مشارك في نهاية اللقاء شهادة  :ـ الشهادات 15
  .شهادات تقدير الى كلمن ساهم مساهة فعالة فب اعداد وانجاح اللقاء

  :حضور لقاء علمي االخذ في االعتبار العناصر التالية" ويجب عند اعطاء شهادة     
  .سات اللقاءـ  حضور المشارك كامل جل      
  .ـ مساهمته في المناقشات التي دارت اثناء اللقاء      
ـ مدى جودة العرض الذي قدمه مع وفد جهازه حول تجربة هذا الجهاز في احـدى المجـاالت         

  .  المتعلقة بموضوع اللقاء
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

I I  البحث العلمي ـ:  
  

 :العاشرة للبحث العلميمسابقة ال -1
عضـاء فـي   مخاطبة األجهزة األي من خالل مالن عن تنظيم المسابقة العاشرة للبحث العلاالعأ ـ     

  .المنظمة بذلك وادراج االعالن في موقع المنظمة على شبكة االنترنت
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في االعـالن وافـادة االجهـزة بقبـول     جهزة في الموعد المحدد تلقي الترشيحات من قبل األب ـ     
  . المشاركةالمرشحين الذين تتوفر فيه شروط 

  
  :تبادل المعرفة بين األجهزة العربية -2

   .حث األجهزة على تبادل الدراسات والبحوث بينها من خالل األمانة العامة
  

 :الترجمة  -3
مواصلة ترجمة األعداد الصادرة من مجلة إنتوساي إلى اللغة العربية وفقاً لألسلوب المعتمد من  - أ

 .ابع والثالثين قبل المجلس التنفيذي في إجتماعه الس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  للرقابة المالية والمحاسبة العليا لألجهزةالمنظمة العربية 
  العامة األمانة

 
א א

א א א
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لرقابة المالية العربية لألجهزة العليا ل نظمةللم على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة بناًء
 تعلن ،27/10/2010و 26يومي الرياض المنعقدة بمدينـة العاشرة  والمحاسبة في دورتها العادية

الرقابة المالية  للبحث العلمي في مجال العاشرةالعربية عن إجراء المسابقة  للمنظمةاألمانة العامة 
  : لموضوعات الثالثة التاليةا الختيار أحسن ثالثة أبحاث تكتب خصيصا للمسابقة في كل موضوع من

 

  .االتجاهات الحديثة لتفعيل المراجعة من خالل مدخل تقييم المخاطر : الموضوع األول 
  .مدى تطبيق إدارة الجودة على مخرجات العمل الرقابي : الموضوع الثاني 

  . التطبيقات العملية للحوكمة لمواجهة الفساد اإلداري والمالي: الموضوع الثالث 

  : فقا للشروط التاليةوذلك و

في أحد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  أن يكون الباحث من بين الموظفين الفنيين العاملين -1
  .العربية المنظمةاألعضاء في 

 
عن شهادة الماجستير أو ما يعادلها، وأال  أال يزيد مستوى المؤهل الدراسي الذي يحمله الباحث -2

  .المالية خمسة عشر سنة لديه في مجال الرقابةتتعدى مدة الخبرة 
 
  .أعد خصيصا لالشتراك في المسابقة أن يكون البحث قد -3
 
 البحث قد أعد في نطاق جامعي أو لنيل درجة علمية أو جائزة تشجيعية أو تقديرية من أال يكون -4
  .قبل
 
من القطع المتوسط  صفحة وال تزيد على مائة صفحة أال تقل عدد صفحات البحث عن ثالثين -5
  ).العادي(

 
  .النـــاحية اللغويــــة واإلمالئية أن يكون البحث محررا بلغة عربيــة سليمة من -6
 
بموجب  يتقدم الباحث للمسابقة بطلب يعده على نموذج قسيمة االشتراك المرفقة ويحال الطلب أن -7

الموعد المحدد لقفل باب  امة قبل انتهاءاألمانة الع إلىكتاب من جهاز الرقابة المالية الذي يعمل به 
  . وينبغي أن يتم إعداد وتقديم البحث من قبل مشارك واحد. 9/2011/ 30يوم  االشتراك وهو

 
ألمانة العامة ل على العنوان االلكتروني ) PDF (في شكل وثيقة غير قابلة للتغيير البحث يرسل  -8

ير مقبولة لالشتراك غالتي ترسل بعد هذا التاريخ  وتعتبر البحوث. 2012 /6/ 30في موعد غايته يوم 
  .في المسابقة

 
بالمراتب األولى والثانية والثالثة في كل  تخصص ثالثة جوائز ألصحاب البحوث الثالثة الفائزة -9

  . موضوع من موضوعات المسابقة الثالثة

   :كما يلي وتحدد
  الجــائزة االولى 
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: عالمة من مائة 75العالمات، على أال تقل عن  على أعلىللبحث في الموضوع األول والحاصل  
  .دوالر أمريكي  1000

: عالمة من مائة 75العالمات على أال تقل عن  لبحث في الموضوع الثاني والحاصل على أعلىل 
  .دوالر أمريكي 1000

: ائةعالمة من م 75العالمات على أال تقل عن  لبحث في الموضوع الثالث والحاصل على أعلىل 
  .دوالرا أمريكي 1000

  
  :الجـــائزة الثانيــة

 : عالمة من مائة 70العالمة الثانية على أال تقل عن  للبحث في الموضوع األول والحاصل على 
 .دوالرأمريكي 500
: عالمة من مائة 70على العالمة الثانية على أال تقل عن  للبحث في الموضوع الثاني والحاصل 

 .دوالر أمريكي 500
: عالمة من مائة 70على العالمة الثانية على أال تقل عن  للبحث في الموضوع الثالث والحاصل 

  .دوالر أمريكي 500
  

  :الجــائزة الثالثـــة 
  :ةعالمة من مائ 65العالمة الثالثة على أال تقل عن  للبحث في الموضوع األول والحاصل على 

    دوالر امريكي 300
 300: عالمة من مائة 65على العالمة الثالثة على أال تقل عن  لثاني والحاصلللبحث في الموضوع ا

 .دوالر أمريكي
: عالمة من مائة 65على العالمة الثالثة على أال تقل عن  للبحث في الموضوع الثالث والحاصل 

 .دوالر أمريكي 300
  

  .تشكل لهذا الغرضلجنة علمية  تبت في استحقاق الجوائز المالية المشار إليها أنفا  -10
 إلىالبت حجب أي من جوائز المسابقة إذا رأت أن البحوث المترشحة للفوز ال ترقى  يحق للجنة -11

  .الفوز بالجائزة مرتبة
طباعة البحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزيعها على  تتولى األمانة العامة -12

 عضاء وذلك دون اإلخالل بحق أصحاب تلك البحوث في ملكيتهاأجهزة الرقابة العليا األ العاملين في
  .والتصرف فيها وفق مشيئتهم

  
  .التي لم تنل جائزة في المسابقة المذكورة أن توزع بنفس األسلـوب البحوث للمنظمةكما يحق   
  

  
 

  للرقابة المالية والمحاسبة العليا لألجهزةالمنظمة العربية 
  العامة األمانة
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א   א
 אאא

א א
  

  
  يعده الباحث :القسم األول

  

  :بالكامل  االسم -1
...................................................................................  

  
  :  الجهاز الذي يعمل فيه -2

..................................................................................  
  
  :   ي يشغلهاالوظيفة الت -3

...................................................................................   
  
:  الحصولومكان العلمي وسنة  المــؤهل -4

...................................................................................  
  
   : فيه الموضوع الذي يرغب الكتابة -5

......................................................................................................
......................................................................................................  

  
    : الباحث ـــــرارإق -6

، كما  في مجال البحث العلمي وأنني أقبل بها لعاشرةاأقر بأنني اطلعت على شروط المسابقة 
التقدم به في نطاق  سوف أعده خصيصا لذلك، ولم يسبق لي أقر بأن البحث الذي أرغب المشاركة به

العربية حق طباعة  للمنظمةكما أنني أخول . تقديرية أو تشجيعية جائزة جامعي أو لنيل درجة علمية أو
  .على األجهزة األعضاء وتوزيعهبحثي 

                                                                  
                                                         

  توقيع المشارك                                                                                  
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  الباحث شهادة جهاز الرقابة المالية الذي يتبعه :القسم الثاني

  
  

  ................................................................................ يشهد
  

  ..........................................................................بأن السيد 
  

  : أحد موظفيه ويشغل وظيفة
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................  

  
  ......................................................................اسم المسؤول المخول

  
  ..............................................................:....................... الوظيفة
          

  
  وختم الجهاز التوقيع                                                                             

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

  
  

 المملكة المغربية - الرباط)   2011فبراير   16 - 14( للجنة تنمية القدرات المؤسسية )  اإلستثنائي (محضر اإلجتماع الثالث 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 3( مرفق رقم 
  

  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

ستمارة ى تحقيق الهدف األساسي من هذه االالعربية عل للمنظمةمن منطلق حرص األمانة العامة 

، ونأمل أن تمدنا  للمنظمةوهو تقويم اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنفذ ضمن إطار خطة العمل السنوية 

نتقادات البناءة بهـدف  ، باآلراء والمقترحات واالستمارة باإلضافة إلى التقويم اليومي للمحاضرات هذه اال

  .تطوير إعداد اللقاءات والبرامج التدريبية والعلمية التي تقدمها األمانة مستقبالً 

  

  

  

  

  

  
   

  
    : العلمي / التدريبي  اللقاءاسم 

  

 المنظمةلتقويم اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها  استقصاءستمارة ا
  )األرابوساي ( اسبة ــــالية والمحــابة المــا للرقـــليزة العـة لألجهــالعربي

  
  

 ) مشاركستمارة ا( 



   

  
  :مكان االنعقاد                                          :  ادـاريـخ االنعـقـت

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  :وفقاً لما يلي  5إلى  1يتم التقييم بمقياس من 
  

  ضعيف 5مقبول                4جيد             3جيد جداً              2ممتاز          1
  
  

  

                                                                 

  5  4  3  2   1 عناصر التقييم
           اللقاءضيع التي طرحت فيمدى االستفادة من الموا.1

           مدى أهمية المواضيع وارتباطها بطبيعة العمل الفعلي.2

           في إطار الزمن المحدد لهألهدافه اللقاءمدى تحقيق .3

           والمدربينخبرات بين المشاركينالتفاعل وتبادل المدى.4

           الحتياجاتك التدريبية اللقاءمدى تلبية .5
  

  

  5  4  3  2   1 عناصر التقييم
           المتعلقة باللقاء قبل موعد إنعقاده بوقت كافبالبيانات  إبالغك. 1

           اإلشراف اإلداري والتنظيمي.2

           قاعة المحاضراتمدى مالءمة .3

           جودة األساليب التدريبية ووسائل اإليضاح المتوفرة.4

           اللقاءعدد المشاركين فيمدى مناسبة .5

           للمشاركينوالمهنيةالخبرات العمليةمدى تجانس .6

           للقاءالفترة الزمنية المحددة .7

           عدد ساعات التدريب اليومية المحددة. 8

            خدمات الضيافة المقدمة.9

  

  5  4  3  2   1 عناصر التقييم
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ستمارة ، للقاء ككل ونأمل أن تمدنا هذه االستمارة هو تقويم المدرب الهدف األساسي من هذه اال
نتقادات البناءة بهدف تطـوير إعـداد   والمقترحات واال لمحاضرات باآلراءباإلضافة إلى التقويم اليومي ل

  .اللقاءات المماثلة في المستقبل وزيادة كفاءة وفاعلية التدريب 
  

    
لما آلرائكم ومقترحاتكم من أهمية في تطوير إعداد اللقاءات العلمية والتدريبيـة التـي تعقـدها      

  .األمانة العامة ضمن إطار خطة العمل السنوية لها 
  
  

ستمارة المرفقة وإذ نؤكد أن مقترحاتكم ستكون عوناً لنا في تالفي كافـة  اإلجابة على اال يرجى  
  .السلبيات وتطوير تلك اللقاءات مستقبالً 

 

  

  شكرا لحسن تعاونكم معنا ،،،

  

إستمارة إستقصاء لتقويم اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها 
( اسبة ــــالية والمحــابة المــزة العليا للرقـة لألجهــة العربيـالمجموع

  )األرابوساي 
  

 )إستمارة متدرب ( 

  

 المنظمةستقصاء لتقويم اللقاءات العلمية والتدريبية التي تنظمها استمارة ا
  )رابوساي األ( اسبة ــــالية والمحــابة المــا للرقـــزة العليـة لألجهــالعربي

  
  

  

 )مارة مدرب ستا( 



   

  

  
  

  :  العلمي / التدريبي  اءاللقاسم 
    

  :  تاريخ االنعقاد
    

  :  مكان االنعقاد
  

  : اسم المدرب 
                                     

  :وفقاً لما يلي  5إلى  1يتم التقييم بمقياس من 
  

  ضعيف 5مقبول                4جيد             3جيد جداً              2ممتاز          1
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 :آراء ومقترحات أخرى

  شكرا لحسن تعاونكم معنا ،،،
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  ) 4 ( مرفق رقم

  تدريبي برنامج اقتراح بخصوص العامة مانةاأل مذكرة

  " المعلومات تقنية"  حول 
 السعودية العربية بالمملكة المنعقد واألربعين الرابع اجتماعه في التنفيذي المجلس ناقش لقد
 ةاالستفاد وسبل األعضاء األجهزة تقّدمه أن يمكن التي الدعم أوجه مختلف 27/10/2010 يوم
 المؤسسية القدرات تنمية لجنة تكليف وقــرر ، المعنية األجهزة إرادة إلى بالرجوع منه

 بجمهورية المالية الرقابة ديوان عن الصادر الدعم لتوظيف عملية بمقترحات بموافاته للمنظمة
 قدرات بناء لفائدة)  $ 10.000 ( الكويت بدولة المحاسبة وديوان)  $ 50.000 ( العراق
  .ةالمنظم

 حول تدريبي برنامج بتنظيموهو يتعلّق  التالي مقترحال العامة مانةألا أعدت ، لذلك وتمهيدا
  .انجازه ومراحل"  المعلومات تقنية" 

***  

حول تكليف لجنة تنمية القدرات )  129(  رقمنفيذي الرابع واألربعين بقرار المجلس الت عمًال
   دعم المالي المقّدم من جهازي الرقابة العليا فيالمؤسسية بتقديم مقترح حول أوجه استعمال ال

، توّلت األمانة العاّمة  ) آالف دوالر 10 (ودولة الكويت )  ألف دوالر 50 (آّل من العراق 
  خاّصة من خالل النظر من جديد في أولويات المنظمة العربية في مجال بناء القدرات 

  :   المرجعيات التالية
  .امالمخطط االستراتيجي الع -
 .الخطة التنفيذية للمخطط االستراتيجي للتدريب -
 .نتائج تقييم احتياجات بناء القدرات المؤسسية لألجهزة العليا للرقابة -

 

. وتم االنتهاء إلى األهمية القصوى التي يجب أن تحظى بها الرقابة على تقنية المعلومات
  :ويستند هذا الرأي خاصة على المصادر التالية 

بناء وتعزيز  (تراتيجي الثاني للخطة التنفيذية للمخطط االستراتيجي للتدريب الهدف االس **
تنفيذ برامج :  5 (الذي يكّرس في هدفه الفرعي األول )  القدرات المهنية لمنتسبي األجهزة
   .ع ضمن أولويات البرامج التدريبيةهذا الموضو)  تدريبية في مجاالت رقابية متنوعة

لجنة تنمية القدرات المؤسسية راجع تقرير  (ية والتدريبية للمنظمة تقييم األنشطة العلم **
والذي يبرز الضعف )  بخصوص تقييم الدورات التدريبية 43المجلس التنفيذي المرفوع إلى 

  .الفادح فيما يتعّلق بقدرات عديد األجهزة في مجال تقنية المعلومات
تعاون مع المجموعة العربية حول تقييم البرنامج الذي نظمته مبادرة تنمية اإلنتوساي بال **

ومن بين . احتياجات بناء القدرات المؤسسية لألجهزة العليا للرقابة باستخدام أدوات علمية
مخرجات هذا البرنامج تقييم االحتياجات الفردية لمختلف األجهزة واالحتياجات المشترآة 

، أن الخبرات والمهارات  ارير المعّدةوقد تبين من خالل التق. لألجهزة األعضاء بالمنظمة العربية
في المجاالت الرقابية المتعلقة بتقنية المعلومات هي من ضمن االحتياجات المشترآة لمعظم 

  . األجهزة وآذلك األدلة الرقابية المتعلقة بها
المقترح الذي آان تقّدم به البنك الدولي لتمويل برنامج تدريبي لفائدة أجهزة الرقابة العليا  **
 .والذي أدرج العناية بمجال تقنية المعلومات ضمن أولوياتهألعضاء بالمنظمة العربية ا



  2

  :هدف البرنامج - 1

يتنّزل هذا البرنامج بناء القدرات المهنية لألجهزة األعضاء في المنظمة العربية في مجال  1- 1
مهنية هو جزء من المجاالت التي تحث وتشجع عليها منظمة اإلنتوساي بما أن تنمية القدرات ال

واحد على األقل  (وبصفة أخّص فهو يهدف إلى تكوين فريق من الخبراء . من القدرات المؤسسية
في مجال تقنية المعلومات على أن يتوّلى هذا الفريق نشر ما اآتسبه من مهارات )  من آّل جهاز

تلفة آتنفيذ وخبرات على مستوى األجهزة المعنية وعلى نطاق المنظمة آكّل من خالل آليات مخ
مهمات رقابية فعالة ونموذجية وتنظيم دورات تدريبية على مستوى المنظمة أو األجهزة ذاتها 

 . آما يمكن لهذه المجموعة تكوين خبراء آخرين. آّلما رأت ضرورة في ذلك

 .رجهااخلق مجاالت للتعاون بين األجهزة داخل المنظمة العربية وخ 2- 1

  : مكونات ومراحل البرنامج - 2

  :يتضمن البرنامج عّدة خطوات لبلوغ األهداف المنشودة 

وبصفة أخّص تحديد نقاط ضرورة تحيين تقييم احتياجات األجهزة في المجال المعني  1- 2
الضعف ونقاط القوة بما يساهم في وضع برنامج تدريبي وفق الحاجيات الحقيقية ودرجة تحّكم 

وباإلمكان القيام بذلك عن طريق فريق عمل يتّم تكوينه من قبل . األجهزة في المجال المذآور
لجنة بناء القدرات للمنظمة العربية  من بين أفضل العناصر المشارآة في برنامج مبادرة تنمية 

يمكن االستعانة في ذلك  (دور الميسر ب قوميمكن في هذه الحالة اإلستعانة بخبير يو. اإلنتوساي
آما تجدر اإلشارة أنه بالنسبة لموضوع الرقابة ).  مبادرة تنمية اإلنتوسايباألجهزة النظيرة أو ب

ت مبادرة تنمية اإلنتوساي بالتعاون مع لجنة تقنية المعلومات التابعة معلى تقنية المعلومات قا
بتقييم وتحليل احتياجات األجهزة العربية في مجال التدريب على  2005للمنظمة خالل سنة 

ة المعلومات وهو ما يدّعم فرضية االقتصار على عملية تحيين النتائج بالنسبة الرقابة على تقني
  .لهذا المجال

وللغرض، يمكن اإلستعانة بخبرات ومهارات من بين . إعداد المواد التدريبية واألدلة 2- 2
في إطار تنفيذ اتفاقية  (المتوفرة لدى األجهزة األعضاء واألجهزة النظيرة باألقاليم األخرى 

بحكم معرفتها الجيدة بمهام وخصوصيات األجهزة )  عاون بين األربوساي واألوروساي مثالالت
وبالتالي تضمن المنظمة العربية توافق وتالءم هذه المواد واألدلة مع الواقع الفعلي . العليا للرقابة

لى إتجدر اإلشارة و. لألجهزة آما تضمن تبني هذه المخرجات من قبل مختلف األجهزة المشارآة
أن مبادرة تنمية اإلنتوساي أعّدت مواد وأدلة تدريبّية ذات جودة عالية بخصوص الرقابة على 

وقد شارك في إعداد هذه الوثائق التدريبّية والعلمية خبرات عالية من األقاليم . تقنية المعلومات
رنامج الب ومن شأن ذلك أن يساعد على تيسير إنجاز. األخرى التي لها تجربة في هاذين المجالين

 .يمّكن من التحّكم في آلفته ومن ربح الوقتو

توصي األمانة العامة بأن يجمع البرنامج التدريبي قدر اإلمكان بين التكوين في تقنية و
واستعمال الحاسوب في الرقابة على هذه التقنية فضال عن "  آوبيت "المعلومات حسب منهجية 
  . ذلك األدلة وأفضل الممارساتالمجال وآ هذا  دراسة المعايير الدولية في
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تكوين الفريق المتلقي للتدريب وفق معايير يحّددها الفريق المختص المنبثق عن لجنة بناء  3- 2
 .القدرات

 .) يوم 15 (تنفيذ العملية التدريبية  4- 2

  .تنفيذ عمليات رقابية ميدانية 5- 2

  

  :عدد المشارآين والشروط الواجب توّفرها فيهم  - 3

  .رقابي ن آل جهازعضو م 1- 3

 .شروط الترشح يحّددها فريق العمل المذآور 2- 3

  :استضافة الدورة - 4

مفتوح لكافة األجهزة مع تفضيل تلك التي تبدي استعدادها لتمكين المتدربين مباشرة بعد انتهاء 
ة العملية التدريبية من اختبار قدراتهم من خالل تشريكهم لمدة ال تقل عن أسبوع في عمليات رقابي

  .فعلية جارية داخل الهيئات الخاضعة للرقابة

  :الكلفة - 5

ويمكن لهؤالء األعضاء . أعضاء من فريق العمل سابق الذآر: إعادة تقييم حاجيات األجهزة 1- 5
وتقّدر الكلفة المترتبة عن . اعتماد طريقة االستبيان وآذلك المعاينات الميدانية عند االقتضاء

  ).   تذاآر السفر وبدالت التنّقل (آالف دوالر  6المعاينات الميدانية بحوالي 

ألف دوالر إلعداد  30حوالي : في ضوء ما سبق)  من قبل مختصين (إعداد المادة التدريبية  2- 5
 30أو )  خبيرين ( يوم 60وتقّدر مدة اإلعداد بــ . دليل المدّرب ودليل المشارك من قبل خبيرين

 .) خبراء 4 (يوما 

ألف  24حوالي : ة التدريبية من قبل نفس الخبراء الذين أعّدوا المادة العلمية تنفيذ العملي 3- 5
 .يوم 15دوالر لتغطية دورة لمّدة 

تتحّمل األجهزة نفقات سفر وإقامة موفديها مع إمكانية االستفادة من المنح التي تقّرها  4- 5
 .المنظمة سنويا لفائدة بعض األجهزة

فقات المترتبة عن تخصيص مكان لتنفيذ الدورة وتوفير يتحّمل الجهاز المستضيف الن 5- 5
  .التجهيزات اإلعالمية والقرطاسية وبعض المستلزمات األخرى

تتحّمل المنظمة العربية النفقات المترتبة عن متابعة إعداد وتنفيذ وتقييم نتائج الدورة وما  6- 5
خيص في فتح اعتماد إضافي تقترح األمانة العامة التر،  لذا .يمكن أن يطرأ من نفقات وجوبية

يتم استخدامه عند االقتضاء )  بالمائة من المبلغ المخصص للبرنامج 10 (آالف دوالر  6بمبلغ 
 .    لمجابهة النفقات اإلضافية الوجوبية


