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  (2 )مرفق رقم 
 

 2014مشروع خطة العمل فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة 

 :اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة : أوال

 : وٌتضمن ( "COBIT)تقنٌة الرقابة على المعلومات حسب آخر إصدار "   حول موضوعIDIبرنامج تدرٌبً وفقا لمنهجٌة الـ   ـ1

أ ـ لقاء تمهٌدي ٌعقده الجهاز المستضٌف للبرنامج لتحدٌد عناصر الموضوع التفصٌلٌة وإلعداد دلٌل المدرب ودلٌل المشارك من قبل فرٌق من الخبراء 

 .المدربٌن ٌتم التنسٌق بشأنهم مع األمانة العامة

 :ب ـ تنظٌم البرنامج التدرٌبً وفقا للتفصٌالت التالٌة 

 أهداف البرنامج
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للبرنامج عدد المشاركٌن فً البرنامج المشاركون فً البرنامج موعد البرنامج مدة البرنامج

رفع كفاءة المتدربين 
وتزويدىم بالمعارف 
األساسية والميارات 
الفنية الالزمة لمقيام 

بالرقابة عمى 
المعمومات بحسب آخر 

   COBITإصدار 
المتبع لدى األجيزة 

 العميا لمرقابة

ديوان المحاسبة 
بالمممكة األردنية 

 الياشمية

تحدد بالتنسيق بين 
األمانة العامة 

والجياز 
 المستضيف

يشارك في البرنامج موظفون فنيون  خالل شير سبتمبر
ممن ىم في درجة مراقب أو مدقق 

وتتوفر لدييم خبرة عممية في 
مجال الرقابة المالية ال تقل عن 
سنتين بالنسبة لحممة الشيادات 

الجامعية وال تزيد عن عشر 
أما بالنسبة لمن يحممون . سنوات 

مؤىالت متوسطة ، فال تقل عن 
خمس سنوات وال تزيد عن خمسة 

ويتعين أن تتوفر لدى . عشر سنة 
المتدرب خبرة في مجال موضوع 

البرنامج وأال يفوق سنو عن 
 الخمسة وأربعين سنة

 متدربا 35 و20يتراوح العدد بين 
يمثمون األجيزة األعضاء في 

المنظمة ، بحيث يرشح كل جياز 
ثالثة موظفين ، اثنين أصميين وواحد 

وتستوفي األمانة العامة . احتياطي
النقص من بين االحتياطيين وعمييا 

أن تراعي في االختيار إعطاء 
األفضمية لمجياز الذي لم يستفد من 

 مثل ىذه الفرصة من قبل 
 

 
 

تحدد عناصر البرنامج خالل المقاء 
 التمييدي الذي يعقد ليذا الغرض
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
 البرنامج إدارة

 حاالت عملٌة إعداد
حول موضوع 

 البرنامج
 البرنامجتكالٌف 

طبع وتوزٌع  
 البرنامجوثائق 

الشهادات  البرنامجتقوٌم 

يصمم الدليل من 
قبل فريق الخبراء 

 المدربين 
 

يعين مدير 
 بالتنسيق البرنامج

بين رئيس الجياز 
المستضيف 

 العام واألمين
 لممنظمة

يتعين عمى كل وفد 
 إعدادجياز مشارك 

وتقديم حالة عممية 
تتضمن تجربة جيازه 

 المجاالت إحدىفي 
المتعمقة بموضوع 

   ويتعين.  البرنامج 
 أثناء يستخدم أن

االعداد والتقديم نظام 
POWER POINT 

 الحالة إعدادويعتبر 
العممية المذكورة 

 شروط إحدى
 البرنامجالمشاركة في 

 

ـ يتحمل الجياز المستضيف نفقات تنفيذ 
نصت عميو الفقرة ـ أ ـ من   وفق ماالبرنامج

المادة السادسة من قواعد المقاءات العممية 
، مع  والتدريبية والبحث العممي لممنظمة

 تحمل المنظمة وبطمب من الجياز إمكانية
، نفقات بعض المحاضرين اذا  المستضيف

تم استقداميم من خارج الجية المستضيفة 
 الفقرة ـ ب ـ من المادة بأحكاموذلك عمال 

.  المذكورة
 المشاركة نفقات سفر األجيزةـ تتحمل 
قامة . إليو  موفدييا وا 

قامةـ تتحمل المنظمة نفقات سفر   وا 
 التي يعينيا المجمس األجيزةمرشحي 
.  لالستفادة من المنحة الماليةالتنفيذي

ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل 
  .جياز

يتولى الجياز المستضيف 
و نسخ الوثائق المتعمقة أطبع 

 وتوزيعيا عمى بالبرنامج
.  البرنامج  أثناءالمتدربين 

ـ يجيب المتدربون عمى صحيفة 
 لجنة أعدتيااالستقصاء التي 

.  تنمية القدرات المؤسسية
ـ يجيب الخبراء عمى صحيفة 

 لجنة تنمية أعدتيااالستقصاء التي 
.  القدرات المؤسسية

 األمانةـ يعد مدير المقاء وممثل 
العامة تقريرا مشتركا يستعرضان 
فيو جميع الجوانب المتعمقة بتنفيذ 

 وكذلك نتائج تحميل البرنامج
صحائف استقصاء المتدربين 

 أمكنوالخبراء والمقترحات التي 
 عمى اإلجاباتاستخالصيا من 
.   ىذه الصحائف

يعطى المتدربون في نياية  
اجتياز  " شيادات البرنامج

كما تمنح " .  دورة تدريبية
شيادات  " العامة األمانة
 رئيس الجياز إلى" تقدير

المستضيف والى مدير المقاء 
.  والى الخبراء المدربين

 شيادة إعطاءويجب عند 
 األخذاجتياز الدورة التدريبية 

:  في االعتبار العناصر التالية
حضور المتدرب كامل - 

. البرنامج جمسات 
مساىمتو  في المناقشات - 

والتمارين العممية التي تضمنيا 
. البرنامج 
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 ".التحدٌات التً تواجه األجهزة الرقابٌة فً المراجعة البٌئٌة "  ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع 2

 اهداف اللقاء
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تمكين المشاركين من 
معرفة أنواع الرقابة 

البيئية ومتطمباتيا واىم 
الصعوبات التي تواجو 

األجيزة الرقابية في 
مراجعة البيئة ووسائل 

  التغمب عمييا

 ديوان المحاسبة
 دولة الكويت

يشارك في المقاء موظفون فنيون  2014 نوفمبر 13 – 9 خمسة أيام
ممن ىم في درجة مراقب او مدقق 

وتتوفر لدييم خبرة عممية في 
مجال الرقابة المالية ال تقل عن 
سنتين بالنسبة لحممة الشيادات 

الجامعية وال تزيد عن عشر 
اما بالنسبة لمن يحممون . سنوات 

مؤىالت متوسطة ، فال تقل عن 
خمس سنوات وال تزيد عن خمسة 

ويتعين ان تتوفر لدى . عشر سنة 
المتدرب خبرة في مجال موضوع 
المقاء واال يفوق سنو عن الخمسة 

 .واربعين سنة 

 متدربا 35 و20يتراوح العدد بين 
يمثمون االجيزة االعضاء في 

المنظمة ، بحيث يرشح كل جياز 
ثالثة موظفين ، اثنين اصميين وواحد 

وتستوفي األمانة العامة . احتياطي 
النقص من بين االحتياطيين وعمييا 

ان تراعي في االختيار اعطاء 
االفضمية لمجياز الذي لم يستفد من 

 .  مثل ىذه الفرصة من قبل 
 

 أنواع الرقابة البيئية وموضوعاتيا- 
اىتمام األجيزة العميا  لمرقابة بالمراجعة - 

 البيئية 
مستجدات الرقابة البيئية والمعايير ذات - 

 الصمة
الصعوبات التي تواجو األجيزة األعضاء - 

 في مراجعة البيئة وكيفية التغمب عمييا
عرض تجارب الجياز المستضيف - 

واألجيزة األعضاء في مجال الرقابة عمى 
 البيئة
 تمارين عممية لتدعيم الجوانب النظرية- 
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
 اللقاء إدارة

 حاالت عملٌة إعداد
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 

يصمم الدليل من 
قبل فريق الخبراء 

 المدربين 
 

 المقاءيعين مدير 
بالتنسيق بين 
رئيس الجياز 
المستضيف 

 العام واألمين
 لممنظمة

يتعين عمى كل وفد 
 إعدادجياز مشارك 

وتقديم حالة عممية 
تتضمن تجربة جيازه 

 المجاالت إحدىفي 
المتعمقة بموضوع 

 أنويتعين . المقاء 
 االعداد أثناءيستخدم 

والتقديم نظام 
POWER POINT 

 الحالة إعدادويعتبر 
العممية المذكورة 

 شروط إحدى
 المقاءالمشاركة في 

 

ـ يتحمل الجياز المستضيف نفقات تنفيذ 
نصت عميو الفقرة ـ أ ـ من   وفق ماالمقاء

المادة السادسة من قواعد المقاءات العممية 
، مع  والتدريبية والبحث العممي لممنظمة

 تحمل المنظمة وبطمب من الجياز إمكانية
، نفقات بعض المحاضرين اذا  المستضيف

تم استقداميم من خارج الجية المستضيفة 
 الفقرة ـ ب ـ من المادة بأحكاموذلك عمال 

.  المذكورة
 المشاركة نفقات سفر األجيزةـ تتحمل 
قامة . إليو  موفدييا وا 

قامةـ تتحمل المنظمة نفقات سفر   وا 
 التي يعينيا المجمس األجيزةمرشحي 
.  لالستفادة من المنحة الماليةالتنفيذي

ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل 
  .جياز

يتولى الجياز المستضيف 
و نسخ الوثائق المتعمقة أطبع 

 وتوزيعيا عمى بالبرنامج
.  المقاء  أثناءالمتدربين 

ـ يجيب المتدربون عمى صحيفة 
 لجنة أعدتيااالستقصاء التي 

.  تنمية القدرات المؤسسية
ـ يجيب الخبراء عمى صحيفة 

 لجنة تنمية أعدتيااالستقصاء التي 
.  القدرات المؤسسية

 األمانةـ يعد مدير المقاء وممثل 
العامة تقريرا مشتركا يستعرضان 
فيو جميع الجوانب المتعمقة بتنفيذ 

 وكذلك نتائج تحميل صحائف المقاء
استقصاء المتدربين والخبراء 

 أمكنوالمقترحات التي 
 عمى اإلجاباتاستخالصيا من 
.   ىذه الصحائف

يعطى المتدربون في نياية  
اجتياز دورة  " شيادات المقاء

 األمانةكما تمنح " .  تدريبية
 إلى" شيادات تقدير "العامة 

رئيس الجياز المستضيف 
والى مدير المقاء والى الخبراء 

.  المدربين
 شيادة إعطاءويجب عند 

 األخذاجتياز الدورة التدريبية 
:  في االعتبار العناصر التالية

حضور المتدرب كامل - 
. المقاء جمسات 

مساىمتو  في المناقشات - 
والتمارين العممية التي تضمنيا 

. المقاء 
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 ".رقابة األداء على قطاع المٌاه والصرف الصحً "  ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع 3

 أهداف اللقاء
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تزويد المشاركين 
بالمعارف والميارات 
الالزمة لمقيام برقابة 

تقييم األداء عمى قطاع 
المياه والصرف 

الصحي وفقا لألنظمة 
والمعايير والممارسات 
المينية المتبعة في ىذا 

 المجال

أحد األجيزة الذي 
يرغب في 
 االستضافة

تحدد بالتنسيق بين 
األمانة العامة 

 والجياز المستضيف

يحدد بالتنسيق 
بين األمانة 

العامة والجياز 
 المستضيف

يشارك في المقاء موظفون فنيون 
ممن ىم في درجة مراقب أو مدقق 

وتتوفر لدييم خبرة عممية في 
مجال الرقابة المالية ال تقل عن 
سنتين بالنسبة لحممة الشيادات 

الجامعية وال تزيد عن عشر 
أما بالنسبة لمن يحممون . سنوات 

مؤىالت متوسطة ، فال تقل عن 
خمس سنوات وال تزيد عن خمسة 

ويتعين أن تتوفر لدى . عشر سنة 
المتدرب خبرة في مجال موضوع 
المقاء وأال يفوق سنو عن الخمسة 

 وأربعين سنة
 
 

 متدربا 35 و20يتراوح العدد بين 
يمثمون األجيزة األعضاء في 

المنظمة ، بحيث يرشح كل جياز 
ثالثة موظفين ، اثنين أصميين وواحد 

وتستوفي األمانة العامة . احتياطي
النقص من بين االحتياطيين وعمييا 

أن تراعي في االختيار إعطاء 
األفضمية لمجياز الذي لم يستفد من 

 مثل ىذه الفرصة من قبل 
 

 مفيوم تقييم األداء وأىدافو- 
مستمزمات تقييم األداء عمى قطاع المياه - 

 والصرف الصحي
مراحل تقييم األداء عمى قطاع المياه - 

 والصرف الصحي
أساليب ومنيجيات تقييم األداء عمى - 

 قطاع المياه والصرف الصحي
المعايير التي يمكن استخداميا في تقييم - 

 األداء عمى قطاع المياه والصرف الصحي
عرض تجربة الجياز المستضيف - 

 وتجارب األجيزة األعضاء
تمارين عممية وتطبيقية لتدعيم الجوانب - 

 النظرية
أية عناصر أخرى يرى الجياز - 

 المستضيف إضافتيا
 

 

 



6 
 

 

 

 

تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
 اللقاء إدارة

اعداد حاالت عملٌة 
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 

يصمم الدليل من 
قبل فريق الخبراء 

 المدربين 
 

 المقاءيعين مدير 
بالتنسيق بين 
رئيس الجياز 
المستضيف 

 العام واألمين
 لممنظمة

يتعين عمى كل وفد 
 إعدادجياز مشارك 

وتقديم حالة عممية 
تتضمن تجربة جيازه 

 المجاالت إحدىفي 
المتعمقة بموضوع 

 أنويتعين . المقاء 
 االعداد أثناءيستخدم 

والتقديم نظام 
POWER POINT 

 الحالة إعدادويعتبر 
العممية المذكورة 

 شروط إحدى
 المقاءالمشاركة في 

 

ـ يتحمل الجياز المستضيف نفقات تنفيذ 
نصت عميو الفقرة ـ أ ـ من   وفق ماالمقاء

المادة السادسة من قواعد المقاءات العممية 
، مع  والتدريبية والبحث العممي لممنظمة

 تحمل المنظمة وبطمب من الجياز إمكانية
، نفقات بعض المحاضرين اذا  المستضيف

تم استقداميم من خارج الجية المستضيفة 
 الفقرة ـ ب ـ من المادة بأحكاموذلك عمال 

.  المذكورة
 المشاركة نفقات سفر األجيزةـ تتحمل 
قامة . إليو  موفدييا وا 

قامةـ تتحمل المنظمة نفقات سفر   وا 
 التي يعينيا المجمس األجيزةمرشحي 
.  لالستفادة من المنحة الماليةالتنفيذي

ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل 
  .جياز

يتولى الجياز المستضيف 
و نسخ الوثائق المتعمقة أطبع 

 وتوزيعيا عمى بالبرنامج
.  المقاء  أثناءالمتدربين 

ـ يجيب المتدربون عمى صحيفة 
 لجنة أعدتيااالستقصاء التي 

.  تنمية القدرات المؤسسية
ـ يجيب الخبراء عمى صحيفة 

 لجنة تنمية أعدتيااالستقصاء التي 
.  القدرات المؤسسية

 األمانةـ يعد مدير المقاء وممثل 
العامة تقريرا مشتركا يستعرضان 
فيو جميع الجوانب المتعمقة بتنفيذ 

 وكذلك نتائج تحميل صحائف المقاء
استقصاء المتدربين والخبراء 

 أمكنوالمقترحات التي 
 عمى اإلجاباتاستخالصيا من 
.   ىذه الصحائف

يعطى المتدربون في نياية  
اجتياز دورة  " شيادات المقاء

 األمانةكما تمنح " .  تدريبية
 إلى" شيادات تقدير "العامة 

رئيس الجياز المستضيف 
والى مدير المقاء والى الخبراء 

.  المدربين
 شيادة إعطاءويجب عند 

 األخذاجتياز الدورة التدريبية 
:  في االعتبار العناصر التالية

حضور المتدرب كامل - 
. المقاء جمسات 

مساىمتو  في المناقشات - 
والتمارين العممية التي تضمنيا 

. المقاء 
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 ".اإلجراءات التحلٌلٌة فً عملٌة الفحص والمراجعة "  ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع 4

 أهداف اللقاء
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تعريف المشاركين 
بمفيوم اإلجراءات 
التحميمية وأىميتيا 

وأنواعيا والمراحل التي 
ينبغي لممدقق أن يعتمد 

عمييا في عممية 
 الفحص والمراجعة

ديوان الرقابة 
المالية االتحادي 
 بجميورية العراق

 إلى 14من  خمسة أيام
18/9/2014 

يشارك في المقاء موظفون فنيون 
ممن ىم في درجة مراقب أو مدقق 

وتتوفر لدييم خبرة عممية في 
مجال الرقابة المالية ال تقل عن 
سنتين بالنسبة لحممة الشيادات 

الجامعية وال تزيد عن عشر 
أما بالنسبة لمن يحممون . سنوات 

مؤىالت متوسطة ، فال تقل عن 
خمس سنوات وال تزيد عن خمسة 

ويتعين أن تتوفر لدى . عشر سنة 
المتدرب خبرة في مجال موضوع 
المقاء وأال يفوق سنو عن الخمسة 

 وأربعين سنة
 
 
 
 

 متدربا 35 و20يتراوح العدد بين 
يمثمون األجيزة األعضاء في 

المنظمة ، بحيث يرشح كل جياز 
ثالثة موظفين ، اثنين أصميين وواحد 

وتستوفي األمانة العامة . احتياطي
النقص من بين االحتياطيين وعمييا 

أن تراعي في االختيار إعطاء 
األفضمية لمجياز الذي لم يستفد من 

 .  مثل ىذه الفرصة من قبل
 

 مفيوم وتعريف اإلجراءات التحميمية- 
 أىداف اإلجراءات التحميمية- 
مجاالت استخدام اإلجراءات التحميمية - 

 في عممية الفحص والمراجعة
خطوات ومراحل تطبيق اإلجراءات - 

 التحميمية
 معوقات استخدام اإلجراءات التحميمية - 
عرض تجربة الجياز المستضيف - 

 وتجارب األجيزة األعضاء
تمارين عممية وتطبيقية لتدعيم الجوانب - 

 النظرية
أية عناصر أخرى يرى الجياز - 

 المستضيف إضافتيا
 

 

 



8 
 

 

 

تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
ادارة اللقاء 

اعداد حاالت عملٌة 
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 

يصمم الدليل من 
قبل فريق الخبراء 

 المدربين 
 

 المقاءيعين مدير 
بالتنسيق بين 
رئيس الجياز 
المستضيف 

 العام واألمين
 لممنظمة

يتعين عمى كل وفد 
 إعدادجياز مشارك 

وتقديم حالة عممية 
تتضمن تجربة جيازه 

 المجاالت إحدىفي 
المتعمقة بموضوع 

 أنويتعين . المقاء 
 االعداد أثناءيستخدم 

والتقديم نظام 
POWER POINT 

 الحالة إعدادويعتبر 
العممية المذكورة 

 شروط إحدى
 المقاءالمشاركة في 

 

ـ يتحمل الجياز المستضيف نفقات تنفيذ 
نصت عميو الفقرة ـ أ ـ من   وفق ماالمقاء

المادة السادسة من قواعد المقاءات العممية 
، مع  والتدريبية والبحث العممي لممنظمة

 تحمل المنظمة وبطمب من الجياز إمكانية
، نفقات بعض المحاضرين اذا  المستضيف

تم استقداميم من خارج الجية المستضيفة 
 الفقرة ـ ب ـ من المادة بأحكاموذلك عمال 

.  المذكورة
 المشاركة نفقات سفر األجيزةـ تتحمل 
قامة . إليو  موفدييا وا 

قامةـ تتحمل المنظمة نفقات سفر   وا 
 التي يعينيا المجمس األجيزةمرشحي 
.  لالستفادة من المنحة الماليةالتنفيذي

ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل 
  .جياز

يتولى الجياز المستضيف 
و نسخ الوثائق المتعمقة أطبع 

 وتوزيعيا عمى بالبرنامج
.  المقاء  أثناءالمتدربين 

ـ يجيب المتدربون عمى صحيفة 
 لجنة أعدتيااالستقصاء التي 

.  تنمية القدرات المؤسسية
ـ يجيب الخبراء عمى صحيفة 

 لجنة تنمية أعدتيااالستقصاء التي 
.  القدرات المؤسسية

 األمانةـ يعد مدير المقاء وممثل 
العامة تقريرا مشتركا يستعرضان 
فيو جميع الجوانب المتعمقة بتنفيذ 

 وكذلك نتائج تحميل صحائف المقاء
استقصاء المتدربين والخبراء 

 أمكنوالمقترحات التي 
 عمى اإلجاباتاستخالصيا من 
.   ىذه الصحائف

يعطى المتدربون في نياية  
اجتياز دورة  " شيادات المقاء

 األمانةكما تمنح " .  تدريبية
 إلى" شيادات تقدير "العامة 

رئيس الجياز المستضيف 
والى مدير المقاء والى الخبراء 

.  المدربين
 شيادة إعطاءويجب عند 

 األخذاجتياز الدورة التدريبية 
:  في االعتبار العناصر التالية

حضور المتدرب كامل - 
. المقاء جمسات 

مساىمتو  في المناقشات - 
والتمارين العممية التي تضمنيا 

. المقاء 
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 ".مهارات اإلشراف الفنً على التدقٌق وأثرها على جودة العمل الرقابً "  ـ اللقاء العلمً حول موضوع 5

 أهداف اللقاء
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تمكٌن المشاركٌن من 
التعرف على اثر 

اإلشراف على جودة 
العمل الرقابً 

والمهارات الالزم 
توفرها فً 

المسؤولٌن على 
 عملٌة التدقٌق

الجياز المركزي 
 لممحاسبات

جميورية مصر 
 العربية

تحدد بالتنسيق بين 
األمانة العامة 

 والجياز المستضيف

 يشارك في المقاء االشرافيون خالل شير مايو
والمدراء في أجيزة الرقابة 

األعضاء ممن لدييم خبرة في 
 .مجال موضوع المقاء

 متدربا 35 و20يتراوح العدد بين 
يمثمون األجيزة األعضاء في 

المنظمة ، بحيث يرشح كل جياز 
ثالثة موظفين ، اثنين أصميين وواحد 

وتستوفي األمانة العامة . احتياطي
النقص من بين االحتياطيين وعمييا 

أن تراعي في االختيار إعطاء 
األفضمية لمجياز الذي لم يستفد من 

 .  مثل ىذه الفرصة من قبل
 

أىمية اإلشراف الفني عمى التدقيق وفقا - 
 .لممعايير الدولية

 .صفات القائمين عمى أعمال اإلشراف- 
أدوات اإلشراف الفني عمى أعمال - 

 .التدقيق
مجاالت اإلشراف الفني عمى أعمال - 

 .التدقيق
مراحل اإلشراف الفني عمى أعمال - 

 .التدقيق
 .المسؤولية الفنية ألعمال اإلشراف- 
 .الصعوبات التي يواجييا المشرفون - 
العالقة بين ميام اإلشراف ونظام - 

 .الجودة
 .دور المشرف في تطوير نظام الجودة- 
عرض تجربة الجياز المستضيف - 

 .وتجارب األجيزة األعضاء
تمارين عممية وتطبيقية لتدعيم الجوانب - 

 .النظرية
أية عناصر أخرى يرى الجياز - 

 .المستضيف إضافتيا
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
ادارة اللقاء 

 حول بحوثاعداد 
موضوع اللقاء 

الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 

يصمم الدليل من 
قبل فريق الخبراء 

 المدربين 
 

 المقاءيعين مدير 
بالتنسيق بين 
رئيس الجياز 
المستضيف 

 العام واألمين
 لممنظمة

يتعين عمى كل وفد 
 إعدادجياز مشارك 

وتقديم حالة عممية 
تتضمن تجربة جيازه 

 المجاالت إحدىفي 
المتعمقة بموضوع 

 أنويتعين . المقاء 
 االعداد أثناءيستخدم 

والتقديم نظام 
POWER POINT 

 الحالة إعدادويعتبر 
العممية المذكورة 

 شروط إحدى
 المقاءالمشاركة في 

 

ـ يتحمل الجياز المستضيف نفقات تنفيذ 
نصت عميو الفقرة ـ أ ـ من   وفق ماالمقاء

المادة السادسة من قواعد المقاءات العممية 
، مع  والتدريبية والبحث العممي لممنظمة

 تحمل المنظمة وبطمب من الجياز إمكانية
، نفقات بعض المحاضرين اذا  المستضيف

تم استقداميم من خارج الجية المستضيفة 
 الفقرة ـ ب ـ من المادة بأحكاموذلك عمال 

.  المذكورة
 المشاركة نفقات سفر األجيزةـ تتحمل 
قامة . إليو  موفدييا وا 

قامةـ تتحمل المنظمة نفقات سفر   وا 
 التي يعينيا المجمس األجيزةمرشحي 
.  لالستفادة من المنحة الماليةالتنفيذي

ويكون ذلك بواقع مشارك واحد من كل 
  .جياز

يتولى الجياز المستضيف 
و نسخ الوثائق المتعمقة أطبع 

 وتوزيعيا عمى بالبرنامج
.  المقاء  أثناءالمتدربين 

ـ يجيب المتدربون عمى صحيفة 
 لجنة أعدتيااالستقصاء التي 

.  تنمية القدرات المؤسسية
ـ يجيب الخبراء عمى صحيفة 

 لجنة تنمية أعدتيااالستقصاء التي 
.  القدرات المؤسسية

 األمانةـ يعد مدير المقاء وممثل 
العامة تقريرا مشتركا يستعرضان 
فيو جميع الجوانب المتعمقة بتنفيذ 

 وكذلك نتائج تحميل صحائف المقاء
استقصاء المتدربين والخبراء 

 أمكنوالمقترحات التي 
 عمى اإلجاباتاستخالصيا من 
.   ىذه الصحائف

يعطى المتدربون في نياية  
اجتياز دورة  " شيادات المقاء

 األمانةكما تمنح " .  تدريبية
 إلى" شيادات تقدير "العامة 

رئيس الجياز المستضيف 
والى مدير المقاء والى الخبراء 

.  المدربين
 شيادة إعطاءويجب عند 

 األخذاجتياز الدورة التدريبية 
:  في االعتبار العناصر التالية

حضور المتدرب كامل - 
. المقاء جمسات 

مساىمتو  في المناقشات - 
والتمارين العممية التي تضمنيا 

. المقاء 
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 :البحث العلمً : ثانٌا

 : ـ المسابقة الحادٌة عشرة للبحث العلمً 1  

تتولى االمانة العامة بعد اقرار هذه الخطة من المجلس التنفٌذي فً اجتماعه الخمسٌن دعوة االجهزة األعضاء الى المشاركة فً هذه المسابقة وافادتها 

بترشٌحاتها بهذا الخصوص وذلك وفقا لإلعالن المتعلق بها والذي اقره المجلس التنفٌذي فً اجتماعه السابع واألربعٌن المنعقد بالمملكة المغربٌة خالل سنة 

  (.1مرفق رقم  ) والمرفق بهذا 2012

 : ـ الترجمة 2

 من المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة الحكومٌة الى اللغة العربٌة من قبل كل من الجهاز المركزي للمحاسبات 2014مواصلة ترجمة االعداد الصادرة خالل سنة ـ 

ودٌوان المحاسبة  (ٌولٌو  )ودٌوان الرقابة المالٌة االتحادي بجمهورٌة العراق  (عدد ابرٌل  )ودٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت  (ٌناٌر  )بجمهورٌة مصر العربٌة 

 .(اكتوبر  )بالمملكة االردنٌة الهاشمٌة 

ـ ترجمة بعض االدلة واالصدارات الصادرة عن الجهات االجنبٌة فً مجال الرقابة المالٌة من قبل االجهزة التً ترغب فً ذلك وموافاة االمانة العامة بها 

 .لتوزٌعها على بقٌة األجهزة
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للرقابة المالية والمحاسبة  العليا لألجهزةالمنظمة العربية 

العامة  األمانة

  

  إعالن عه تنظيم المسابقت الحاديت عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابت
  

المنعقدة بمدٌنـة الحادٌة عشرة   العربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة فً دورتها العادٌةنظمةللم بناًء على القرار الذي اتخذته الجمعٌة العامة 

الرقابة المالٌة   للبحث العلمً فً مجالالحادٌة عشرة العربٌة عن إجراء المسابقة للمنظمةاألمانة العامة   تعلن ،27/6/2013 الى 25خالل الفترة من الكوٌت 
:  الموضوعات الثالثة التالٌة  أبحاث تكتب خصٌصا للمسابقة فً كل موضوع منخمسةالختٌارأحسن 

 

  .التحدٌات التً تواجه األجهزة الرقابٌة فً المراجعة البٌئٌة: الموضوع األول 

  .أهمٌة موازنة البرامج واألداء وفاعلٌتها فً ترشٌد النفقات: الموضوع الثاني 

 .فً الجهات الخاضعة لرقابتها مساهمة األجهزة العلٌا للرقابة فً تطوٌر نظم الرقابة الداخلٌة : الموضوع الثالث 
 

:  وذلك وفقا للشروط التالٌة
  

 األمانة إلىبموجب كتاب من جهاز الرقابة المالٌة الذي ٌعمل به ب ٌتقدم الباحث للمسابقة بطلب ٌعده على نموذج قسٌمة االشتراك المرفقة وٌحال الطل -1

 . وترفق السٌرة الذاتٌة بالطلب 30/6/2014 ٌوم الموعد المحدد لقفل باب االشتراك وهو العامة قبل انتهاء

 . العربٌةالمنظمةفً أحد األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة األعضاء فً  أن ٌكون الباحث من بٌن الموظفٌن الفنٌٌن العاملٌن -2

ٌتم قبول البحوث المشاركة إلذكاء روح الفرٌق فً العمل ، على أال ٌزٌد عدد المشاركٌن فً البحث عن عضوٌن وٌعد كل منهما قسٌمة اشتراك موضحا  -3

 .بها تلك المشاركة

 .ال ٌجوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحد -4

 .الباحث عن شهادة الباكالورٌوس او ما ٌعادلها واال تتعدى مدة خبرته فً مجال الرقابة عشرٌن عاما مؤهل ٌقلأال  -5
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االلتزام فً اعداد البحث بأصول وقواعد البحث العلمً المتعارف علٌها سواء النواحً التشكٌلٌة كإعداد مقدمة للبحث تبٌن المشكلة والهدف ومنهج البحث  -6

وخطته وتقسٌماته وتوثٌق مصادره بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثٌق المتعارف علٌها أو النواحً الموضوعٌة كعرض الموضوع بدقة 

 .ووضوح وعمق واالنتهاء بالنتائج والتوصٌات

 .ٌجب أن ٌتناول البحث المقدم الجوانب العلمٌة والتطبٌقٌة للموضوع والتً تساهم فً تطوٌر وإثراء العمل الرقابً -7

 من      أو لنٌل درجة علمٌة أو جائزة تشجٌعٌة أو تقدٌرٌة  واال ٌكون قد أعد فً نطاق جامعً أعد خصٌصا لالشتراك فً المسابقة أن ٌكون البحث قد -8

. قبل

 (.14بنط )وأن ٌكون الخط المستخدم  (A4)صفحة وال تزٌد على مائة صفحة  أال تقل عدد صفحات البحث عن ثالثٌن -9

 . كلمة500 الى 300ٌقدم ملخص للبحث بحدود - 10

.  أن ٌكون البحث محررا بلغة عربٌة سلٌمة من الناحٌتٌن اللغوٌة واالمالئٌة -11

التً   وتعتبر البحوث31/3/2014ألمانة العامة فً موعد غاٌته ٌوم على العنوان االلكترونً ل ( PDF )فً شكل وثٌقة غٌر قابلة للتغٌٌر البحث  ٌرسل  -12

. ٌر مقبولة لالشتراك فً المسابقةغترسل بعد هذا التارٌخ 

وتمنح خمس جوائز مالٌة ألصحاب البحوث .  ٌتم تقوٌم البحوث المقدمة من قبل أعضاء لجنة التقوٌم وفقا للشروط التً ٌعدها المجلس التنفٌذي للمنظمة  -13

 : وتكون الجوائز وفقا للتالً 70الفائزة فً كل من موضوعات المسابقة الثالثة وبحث ال تقل درجة تقٌٌم البحوث عن 

دوالر امريكي1300:  الجــائزة االولى  

دوالر امريكي1100 :الجـــائزة الثانيــة  

دوالر امريكي900 :الجــائزة الثالثـــة  

 دوالر امريكي700 :الرابعةالجــائزة  

 دوالر امريكي500 :الخامسةالجــائزة  
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 ـ إحالة الموضوع على لجنة المسابقة من أجل الفصل بٌن المرشحٌن المتساوٌٌن فً العالمة خصوصا فً حالة وجود تباٌن فً العالمات الممنوحة من طرف 14

 .أعضاء اللجنة

 . ـ ٌتم منح جمٌع المشاركٌن فً المسابقة شهادات تقدٌر نظٌر مشاركاتهم15

 . ـ ٌحق للجنة تقوٌم البحوث حجب أي من جوائز المسابقة اذا رأت ان البحوث المقدمة ال ترتقً الى مرتبة الفوز بالجائزة16

أجهزة الرقابة العلٌا األعضاء وذلك دون  طباعة البحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزٌعها على العاملٌن فً تتولى األمانة العامة- 17

 .والتصرف فٌها وفق مشٌئتهم اإلخالل بحق أصحاب تلك البحوث فً ملكٌتها
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