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خطة العمل
2017في مجال التدریب والبحث العلمي لسنة 

اللقاءات العلمیة والتدریبیة: أوال
(  SAIPMF )"قیاس أداء األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة " حول موضوع IDIوفقا لمنھجیة الـ برنامج تدریبيـ 1

ن قبل فریق من الخبراء یالمدرب ودلیل المشاركدلیلوإلعدادلتحدید عناصر الموضوع التفصیلیة الجھاز المستضیف للبرنامج أ ـ لقاء تمھیدییعقده
. العامةاألمانةالمدربین یتم التنسیق بشأنھم مع 

:وفقا للتفصیالت التالیةلقاء تدریبيتنظیم ب ـ 

الجھاز اللقاءأھداف
للقاءالعناصر التفصیلیة اللقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة المستضیف

تطبیق التقییم بأھداف
أداء 

واإلطراف
والوقوف ذات الصلة 

المتدربین القدرة على 

إو

.األجھزة

دیوان المراقبة 
العامة بالمملكة 

العربیة 
المستضیفالمستضیفالسعودیة

أوفنیون ممن ھم في درجة مراقب 
مدقق وتتوفر لدیھم خبرة عملیة في 

. سنوات 

خم
أن. عشر سنة 

وأال
سنةوأربعینالخمسة 

35و20
ء

الثة موظفین، اثنین ث
.

أن
ةاألفضلی

مثل ھذه الفرصة من قبل 

ل
. التمھیدي 

أن

.تنمیة االنتوساي

. التنفیذي في اجتماعھ الثالث والخمسین
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دلیل تصمیم 
المدرب ودلیل 

المشارك
قاء للاإدارة

عملیةإعداد حاالت
حول موضوع 

اللقاء
طبع وتوزیع اللقاءتكالیف 

الشھاداتاللقاءتقویم اللقاءوثائق 

المدربین 

البرنامج
بین رئیس الجھاز 

تتضمن تجربة جھازه للمنظمة

نویتعین أ.  البرنامج 

أثناء

POWER

POINT

البرنامج

البرنامج

إمكانیة

إذا

وذلك عمال 

.المذكورة

.إلیھموفدیھا وإقامة

وإقامة

بواقع مشارك واحد من ویكون ذلك. المالیة

.كل جھاز

یتولى الجھاز المستضیف طبع 

أ

. جأثناء البرنامالمتدربین 

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

على اإلجاباتاستخالصھا من أمكن

. ھذه الصحائف

"

" .

"

 "

.والى الخبراء المدربین

:-

.البرنامج جلسات 

-

.البرنامج تضمنھا 
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"األدویةالرقابة على قطاع " حول موضوع التدریبي /علمياللقاء الـ 2

الجھاز اللقاءأھداف
المشاركون في موعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

العناصر التفصیلیة للقاءالمشاركین في اللقاءعدد اللقاء

الجھاز األدویة ودور 

.القطاع

دیوان 
المحاسبة 
بالمملكة 
األردنیة 
الھاشمیة

تحدد 
بالتنسیق بین 

العامة األمانة
بالجھاز 

المستضیف
المستضیف

اإل

األعضاء ممن لدیھم 

.موضوع اللقاء

35و20
ء

ثالثة موظفین، اثنین 
.

أن
ةاألفضلی

.  مثل ھذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
في مجال الرقابة على المتبعةالتعرف على المعاییر والمقاییس . 

.قطاع األدویة
.إجراءات الرقابة المالیة والفنیة على قطاع األدویة. 
في الرقابة على العلیا للرقابةاألجھزةالصعوبات التي تواجھ . 

.األدویةقطاع 
الرقابة الخاصة أسالیبفي تحقیق أفضل الجھاز الرقابيدور . 

. األدویةبقطاع 
.المختلفةاألدویةوأنشطتھقطاع حول الرقابة على ورشات عمل. 
.في ھذا المجالاألجھزةاألعضاءاستعراض تجارب .

التوصیات . 
التقییم البعدي للمشاركین  *

تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

حاالت عملیة إعداد
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

المدربین 

تتضمن تجربة جھازه للمنظمة

.اللقاء

إمكانیة

إذا

ة وذلك عمال 

.المذكورة

یتولى الجھاز المستضیف طبع 

أ

.المؤسسیة. ءاللقاأثناءالمتدربین 

.المؤسسیة

" . "

"

 "

.الخبراء المدربین

:العناصر التالیة
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أن

أثناء

POWER

POINT

اللقاء

.إلیھموفدیھا وإقامة

 .

.جھاز

. على ھذه الصحائف

-

.اللقاء 

مسا-

.اللقاء العملیة التي تضمنھا 
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."الرقابة على قطاع النفط والغاز" اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 3

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

التكالیف ومشاكلھا ذات 

.المختلفة 

دیوان المحاسبة 
.بدولة الكویت

7/5أیامخمسة 
مدقق أوممن ھم في درجة مراقب 11/5/2017

. سنوات 

أن. شر سنة ع

وأال
سنةوأربعینالخمسة 

35و20
ء

ثالثة موظفین، اثنین 
.

أن
ةاألفضلی

مثل ھذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
•

النفطي
•

الكویتي
•

.التقاریر 
•

البترول
•

ةالمختلف
ورشات عمل•
•

ء
على قطاع النفط والغاز

التقییم البعدي للمتدربین*
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

المدربین 

تتضمن تجربة جھازه للمنظمة

أن.

POWER

POINT

اللقاء

انیةإمك

وذلك عمال 

.المذكورة

.إلیھموفدیھا وإقامة

ة

 .

.جھاز

یتولى الجھاز المستضیف طبع 

أ

. ءاللقاأثناءالمتدربین 

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

اللقاء

اء 

. ھذه الصحائف

"

 . "

" "

والى مدیر اللقاء والى الخبراء 

.المدربین

اجتیا

:-

.اللقاء جلسات 

-

.اللقاء تضمنھا 
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."الرقابة على تقنیة المعلومات"اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 4

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

یھدف اللقاء إلى 
إطالع المشاركین 

على مفھوم وطرق 
وأسالیب الرقابة على 

تقنیة المعلومات 
وأھمیتھا، وتطویر 

قدراتھم في ھذا 
.المجال

المستضیفبسلطنة عمان

یحدد بالتنسیق 
بین األمانة 

العامة والجھاز 
المستضیف

فنیون ممن ھم في درجة مراقب 

 .

 .

.الخمسة وأربعین سنة

35و20
متدربا یمثلون 

وتستوفي .احتیاطي

أن

.  قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
تعریف رقابة تقنیة المعلومات-
تأثیر تقنیة المعلومات على الرقابة-
أطر التحكم في تقنیة المعلومات-
والتنظیمالتخطیط -
تنظیم وظائف تقنیة المعلومات-
التخطیط الستمراریة العمل-
التطبیقاتتحدیث ضوابط -
أسـالیب الرقابة المدعمة بالحاسوب-
ورشات عملـ 

ـ عرض تجارب األجھزة العلیا للرقابة 
.في مجال الرقابة على تقنیة المعلومات

التقییم البعدي للمشاركین* 
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
ادارة اللقاء

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

المدربین 

تتضمن تجربة جھازه للمنظمة

أن.

POWER

POINT

اللقاء

إمكانیة

وذلك عمال 

.المذكورة

.إلیھموفدیھا وإقامة

 .

.جھاز

طبع یتولى الجھاز المستضیف 

أ

. ءاللقاأثناءالمتدربین 

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

اللقاء

. ھذه الصحائف

"

 . "

" "

والى مدیر اللقاء والى الخبراء 

.المدربین

:-

.اللقاء جلسات 

-

.اللقاء تضمنھا 
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"الرقابة على الدین العام"حول موضوع التدریبياللقاء ـ 5

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تزوید المتدربین 
بالمعارف الالزمة 
لتطویر أدائھم في 

إجراء الرقابة على 
الدین العام وفقا 
للمعاییر الدولیة 

والمبادئ التوجیھیة 
الخاصة بھذا المجال     

الجھاز 
المركزي 

للمحاسبات 
بجمھوریة 
مصر العربیة

إلى 15من خمسة ایام
ممن ھم في درجة مراقب أو مدقق 19/10/2017

. سنوات 

. شر سنة ع

وأال
سنةالخمسة وأربعین

35و20

.

.  مثل ھذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمتدربین•

.علیھ

.لتنفیذھاوالخطوط التوجیھیة 
-

. الرقابة على الدین العام
ـ تنظیم ورشات عمل 

-
في مجال الرقابة على الدین العام

التقییم البعدي للمتدربین•

تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
حول بحوثإعداداللقاءإدارة

الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاءموضوع اللقاء

المدربین 
للمنظمة

تتضمن تجربة جھازه 

أن.

د

ت عنصّ وفق مااللقاء

المادة السادسة من قواعد اللقاءات العلمیة 

.الفقرة ـ ب ـ من المادة المذكورة

یتولى الجھاز المستضیف طبع 

أ

. ءاللقاأثناءالمتدربین 

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

أعدتھااالستقصاء التي 

.القدرات المؤسسیة

ا

"

األمانةكما تمنح " . لقاء علمي

" "

والى مدیر اللقاء والى الخبراء 

.المدربین

ذ
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POWER

POINT

اللقاء

.إلیھموفدیھا وإقامة

 .

.جھاز

اللقاء

. ھذه الصحائف

:-

.اللقاء جلسات 

-

.اللقاء تضمنھا 
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:البحث العلمي: ثانیا 

:ـ المسابقة الثانیة عشرة للبحث العلمي1

وإفادتھا  بترشیحاتھا بھذا الخصوص وذلك 
).1مرفق رقم (والمرفق بھذا 2012سنة 

:ـ الترجمة2

2017خالل سنة مواصلة ترجمة األعداد الصادرة ـ 
) ( ) ( ودیوان المحاسبة بدولة الكویت ) ینایر ( بجمھوریة مصر العربیة 

).أكتوبر ( األردنیة الھاشمیة بالمملكة 

واإلصدارات عن الجھات األجنبیة في مجال الرقابة المالیة من قبل األجھزة التي ترغب في ذلك وموافاة األمانة ترجمة معاییر اإلنتوساي واألدلة التوجیھیة --
.العامة بھا لتوزیعھا على بقیة األجھزة
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واإلصدارات عن الجھات األجنبیة في مجال الرقابة المالیة من قبل األجھزة التي ترغب في ذلك وموافاة األمانة ترجمة معاییر اإلنتوساي واألدلة التوجیھیة --
.العامة بھا لتوزیعھا على بقیة األجھزة
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العربیةالمنظمة إعالن عن تنظیم 
عشرة المسابقة الثانیة

في مجال الرقابةللبحث العلمي
  

  العادیة لیة والمحاسبة في دورتھا  للرقابة الما یا  العامة للمنظمة العربیة لألجھزة العل ناًء على القرار الذي اتخذتھ الجمعیة  انیةب ث ل المنعقدة بمدینـة عشرة ا
العامة للمنظمة العربیة عن إجراء المسابقة 21/10/2016إلى 19خالل الفترة من تونس انیة، تعلن األمانة  ث ل لیة عشرةا الما الختیار للبحث العلمي في مجال الرقابة 

یة نالختیار أحس ل ا ت ل ا :خمسة أبحاث تكتب خصیصا للمسابقة في كل موضوع من الموضوعات الثالثة 

تطویر العمل الرقابي وتحقیق القیمة المضافةالموضوع األول

الرقابة على أھداف التنمیة المستدامةضوع الثانيالمو

تعامل الجھاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثباتالموضوع الثالث

للشروط  المملكة المغربیةوذلك وفقا  المجلس التنفیذي في اجتماعھ السابع واألربعین للمجلس التنفیذي المنعقد ب . التي سبق أن اعتمدھا 

الذي یعمل بھ -1 لیة  باحث للمسابقة بطلب یعده على نموذج قسیمة االشتراك المرفقة ویحال الطلب بموجب كتاب من جھاز الرقابة الما ل ا العامة قبل یتقدم  إلى األمانة 

الموعد المحدد لقفل باب االشتراك وھو یوم  الطلب30/9/7201العامة قبل انتھاء  تیة ب الذا . وترفق السیرة 
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باحث من بین - 2 لیة والمحاسبة األعضاء في المنظمة العربیةأن یكون ال الما للرقابة  یا  الفنیین العاملین في أحد األجھزة العل .الموظفین 

البحث عن عضوین ویعد كل منھما قسیمة اشتراك- 3 المشاركین في  .موضحا بھا تلك المشاركةیتم قبول البحوث المشاركة إلذكاء روح الفریق في العمل ، على أال یزید عدد 

.موضحا بھا تلك المشاركة

للشخص الواحدال - 4 .یجوز االشتراك بأكثر من بحث 

باكالوریوس- 5 ل ا باحث عن شھادة  الرقابة عشرین عاماوأالما یعادلھا أوأال یقل مؤھل ال .تتعدى مدة خبرتھ في مجال 

لبحث تبینإعدادااللتزام في - 6 لتشكیلیة كإعداد مقدمة ل لنواحي ا لبحث العلمي المتعارف علیھا سواء ا المشكلة والھدف ومنھج البحث وخطتھ البحث بأصول وقواعد ا

الموضوعیة كعرض الموض لنواحي  ا المتعارف علیھا أو  لبحث وخطتھ وتقسیماتھ وتوثیق مصادره بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثیق  وع بدقة ووضوح وعمق ا

تائج والتوصیات ن ل .بدقة ووضوح وعمق واالنتھاء با

للموضو- 7 الجوانب العلمیة والتطبیقیة  لبحث المقدم  العمل الرقابيیجب أن یتناول ا .ع والتي تساھم في تطویر وإثراء 

.من قبلأن یكون البحث قد أعد خصیصا لالشتراك في المسابقة واال یكون قد أعد في نطاق جامعي أو لنیل درجة علمیة أو جائزة تشجیعیة أو تقدیریة- 8

).14بنط (خط المستخدم وأن یكون ال)A4(أال تقل عدد صفحات البحث عن ثالثین صفحة وال تزید على مائة صفحة - 9

.كلمة500إلى 300یقدم ملخص للبحث بحدود - 10

لغویة - 11 ل ناحیتین ا ل .واإلمالئیةأن یكون البحث محررا بلغة عربیة سلیمة من ا
لتغییر - 12 ل بلة  العامة في موعد غایتھ یوم ) PDF( یرسل البحث في شكل وثیقة غیر قا لتي ترسل بعد .03/9/8201على العنوان االلكتروني لألمانة  ا لبحوث  وتعتبر ا

تاریخ غیر مقبولة لالشتراك في المسابقة ل ا لتي ترسل بعد ھذا  .ا
لت- 13 للشروط ا لتقویم وفقا  ا لبحوث المقدمة من قبل أعضاء لجنة  ا تنفیذي للمنظمةیتم تقویم  ل ا المجلس  فائزة في كل . ي یعدھا  ل ا وتمنح خمس جوائز مالیة ألصحاب البحوث 

لثالثة وبحث  ا لبحوث الفائزة في كل من موضوعات المسابقة  لبحوث عن ا ا الي 70ال تقل درجة تقییم  ت ل ل :وتكون الجوائز وفقا 

أمریكيدوالر 1300: الجــائزة األولى

أمریكيدوالر 1100: الجـــائزة الثانیــة
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أمریكيدوالر 900: الجــائزة الثالثـــة

أمریكيدوالر 700: الجــائزة الرابعة

أمریكيدوالر 500: الجــائزة الخامسة

جائزة من الجوائز، تمنح الجائزة المستحقة والجوائز التي تلیھا بعددھم ویتم تقسیم قیمة الجوائز على عدد ألیةاكثر في النقاط أوعند تعادل بحثین وـ 14
.البحوث الفائزة بالتساوي لكل منھا

.ـ یتم منح جمیع المشاركین في المسابقة شھادات تقدیر نظیر مشاركاتھم15

لبحوث حجب أي من جوائز المسابقة ـ یحق 16 ا الجائزةإلىالبحوث المقدمة ال ترتقي أنرأت إذاللجنة تقویم  الفوز ب .مرتبة 

یا األ-17 العل لبحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزیعھا على العاملین في أجھزة الرقابة  العامة طباعة ا بحق أصحاب عضاء وذلك دون اإلخالل تتولى األمانة 
.بحق أصحاب تلك البحوث في ملكیتھا والتصرف فیھا وفق مشیئتھماإلخالل 
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:الموضوع الذي یرغب الكتابة فیھ-6

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

لباحث-7 ــرار ا ـ ـ ـ ق :إ

لبحث العلمي وأوافق علیھا الحادیة عشرة في مجال ا العربیة حق طباعة بحثي . أقر بأنني اطلعت على شروط المسابقة  وتوزیعھ على األجھزة كما أنني أخول للمنظمة 
.وتوزیعھ على األجھزة األعضاء ونشره على موقع المنظمة

توقیع المشارك

شھادة جھاز الرقابة المالیة الذي یتبعھ الباحث:القسم الثاني

..........................................................................................................یشھد 

:أحد موظفیھ ویشغل وظیفةھو ..................................................: بأن السید 

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

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

..........................................................................................:...........الوظیفة

وختم الجھازتوقیع المسؤول


