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لــــمـة العــطــــخ
2018في مجال التدریب والبحث العلمي لسنة 

:اللقاءات العلمیة والتدریبیة:أوال
"داء تأمین الصنادیق االجتماعیةأالرقابة على " حول موضوع IDIوفقا لمنھجیة الـ برنامج تدریبيـ 1

من قبل فریق من الخبراء دلیل المدرب ودلیل المشاركوإلعدادلموضوع التفصیلیة لعناصر اللتحدید الجھاز المستضیف للبرنامج یعقدهأ ـ لقاء تمھیدي
. العامةاألمانةالمدربین یتم التنسیق بشأنھم مع 

:وفقا للتفصیالت التالیةلقاء تدریبيتنظیم ب ـ 

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

تعریف المتدربین 
بصنادیق التأمین 

ةاالجتماعی
واختصاصاتھا 

وطبیعة وأھدافھا
انشطتھا وتزیدھم 

بالمھارات الالزمة 
الرقابة بأعمالللقیام 

من حیث التخطیط 
وإعدادوالتنفیذي 
التقاریر 

المجلس 
االعلى 

للحسابات 
بالمملكة 
.المغربیة

تحــدد بالتنســـیق بـــین 
العامـــــــــــــة األمانـــــــــــــة

والجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
المستضیف

موظفـــون فنیـــون اللقـــاءیشـــارك فـــي 2018نوفمبر 
مـدقق أوممن هم في درجة مراقب 

وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

بالنســبة لمــن یحملــون أمــا. ســنوات 
فـــال تقـــل عـــن مـــؤهالت متوســـطة ،

خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 
تتـوفر لـدى أنویتعین . عشر سنة 

المتــدرب خبــرة فــي مجــال موضــوع 
یفــوق ســنه عــن الخمســة وأالاللقــاء

سنةوأربعین

ــــین  ــــراوح العــــدد ب متــــدربا 35و20یت
فـــــــــي ءاألجهـــــــــزة األعضـــــــــایمثلـــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحــد أصــلیینالثـة مــوظفین، اثنـین ث

العامـــــة األمانـــــةوتســـــتوفي .احتیـــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
للجهـاز الـذي لـم یسـتفد مـن ةاألفضلی

مثل هذه الفرصة من قبل 

اللقــاء لخــالاللقــاء التــدریبيتحــدد عناصــر 
ویفضـل . التمهیدي الـذي یعقـد لهـذا الغـرض

أن تــــــــــتم االســــــــــتعانة بــــــــــالخبراء المــــــــــدربین 
المتخـــــرجین مـــــن مبـــــادرة تنمیـــــة االنتوســـــاي 

.المتخصصین في هذا الموضوع 
كمــــا یتعــــین ان تــــتم عملیــــة التقــــویم القبلــــي 

عمـــــال بقــــرار المجلـــــس للمتــــدربینوالبعــــدي 
.التنفیذي في اجتماعه الثالث والخمسین
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
قاء للاإدارة

عملیةإعداد حاالت
حول موضوع 

اللقاء
طبع وتوزیع اللقاءتكالیف 

الشھاداتاللقاءتقویم اللقاءوثائق 

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

یعـــــــــــــــین مـــــــــــــــدیر 
بالتنســیق البرنــامج

بین رئیس الجهـاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ویتعـــــــین .  البرنـــــــامج 
ــــــــــــاءیســــــــــــتخدم نأ أثن

والتقــدیم نظــام اإلعــداد
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادیعتبــــر و 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
.اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصت علیه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفق ماالبرنامج

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

دة الفقـرة ـ ب ـ مـن المـابأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. البرنامج أثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكـــــــذلك نتـــــــائج تحلیـــــــل البرنـــــــامج
صــــــــحائف استقصــــــــاء المتــــــــدربین 

أمكــــنوالخبــــراء والمقترحــــات التــــي 
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـاز دورة "شهادات البرنامج
األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والى مـدیر اللقـاء والـى الخبـراء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.البرنامج كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.البرنامج 
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" الدروس المستفادة من تطبیق معاییر االنتوساي في األعمال الرقابیة" حول موضوع علمياللقاء الـ 2

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءاللقاءعدد المشاركین في المشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

جودة العمل الرقابي 

دیوان المحاسبة 
بدولة الكویت

الى 7من 
11/10/2018

تحــــــــــدد بالتنســــــــــیق بــــــــــین 
األمانــــة العامـــــة بالجهـــــاز 

المستضیف

یشــــــــارك فــــــــي اللقــــــــاء االشــــــــرافیون
ــــــــــة  ــــــــــي أجهــــــــــزة الرقاب والمــــــــــدراء ف
األعضـــــاء ممـــــن لـــــدیهم خبـــــرة فـــــي 

.مجال موضوع اللقاء

مشـــاركا 35و20یتـــراوح العـــدد بـــین 
فــــــــي ءاألجهــــــــزة األعضــــــــایمثلــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحـد أصـلیینثالثة مـوظفین، اثنـین 

العامــــة األمانــــةوتســــتوفي .احتیــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
للجهاز الـذي لـم یسـتفد مـن ةاألفضلی

.  مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاكین
ـ اھمیة معاییر االنتوساي في عمل 

االجھزة العلیا للرقابة
ـ توجیھات منظمة االنتوساي حول 

االنتوساي في اھمیة تطبیق معاییر 
االعمال الرقابیة واثرھا على اداء 

الجھاز االعلى للرقابة
االجھزة المشاركة عرض تجاربـ 

حول تطبیق معاییر االنتوساي في 
وادوات قیاسھا االعمال الرقابیة 

.والدروس المستفادة منھا
ـ الصعوبات التي تعترض االجھزة 

اثناء تطبیق معاییر االنتوساي
رى یرى الجھاز ـ ایة عناصر اخ

المستضیف اضافتھا
ـ التقییم البعدي للمشاركین

التوصیات . 
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

حاالت عملیة إعداد
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
اإلعــدادأثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادویعتبــــر 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـازإمكانیة
إذاالمستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین 

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.المذكورة
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةلالالتنفیـــــذي . ســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

علــى صــحیفة المشــاركونـــ یجیــب 
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتصــــها مــــن استخال عل

. هذه الصحائف

فــــي نهایــــة المشــــاركونیعطــــى 
مشــــاركة فــــي "شــــهادات اللقــــاء

كمــــــــا تمــــــــنح " . لقــــــــاء علمــــــــي
شــــــــــهادات "العامــــــــــة األمانــــــــــة

رئــــــیس الجهــــــاز إلــــــى" تقــــــدیر
المستضــیف والــى مــدیر اللقــاء 

.والى الخبراء المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

فـــي االعتبـــار األخـــذالمشـــاركة
حضــــــــــور ألتالیــــــــــةالعناصــــــــــر 

اللقـاء كامل جلسـات المشارك 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءاللقاءالمشاركون في موعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تزویـــــــــــــــد المشـــــــــــــــاركین 
بالمهــــــــــارات الخاصــــــــــة 
بأســـــــس الرقابـــــــة علـــــــى 
الجمـــــــــارك والضـــــــــرائب 
وعالقتها بزیادة ایـرادات 
الدولـــــــــة ودورهـــــــــا فـــــــــي 
مكافحـــــــــــــــــة التهـــــــــــــــــرب 

الضریبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  مجل
المحاســــــــــــــــــــــــــــبة 
ـــــــــــــــــــــة  بالجمهوری
الجزائریــــــــــــــــــــــــــــــة 
الدیمقراطیــــــــــــــــــــة 

الشعبیة

مع تحدد بالتنسیق 
االمانة العامة

یحــــدد بالتنســــیق 
ـــــــــــة  مـــــــــــع االمان

العامة

یشـــارك فـــي اللقـــاء موظفـــون فنیـــون 
مـدقق أوممن هم في درجة مراقب 

وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

بالنســبة لمــن یحملــون أمــا. ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

تتـوفر لـدى أنویتعین . عشر سنة 
موضــوع المتــدرب خبــرة فــي مجــال 

ســـــنه الخمســـــة یتجـــــاوزوأالاللقـــــاء 
.سنةوأربعین

ــــدربا 35و20یتــــراوح العــــدد بــــین  مت
فــــــــي ءاألجهــــــــزة األعضــــــــایمثلــــــــون 

بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز المنظمـــة ،
وواحـد أصـلیینثالثة مـوظفین، اثنـین 

العامــــة األمانــــةوتســــتوفي .احتیــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
یسـتفد مـن للجهاز الـذي لـم ةاألفضلی

مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
اھمیة الرقابة على الجمارك ـ 

والضرائب بانواعھا المختلفة
ـ انواع االیرادات الجمركیة 

ودروھا في زیادة ایرادات والضرائب
الدول

ـ اسالیب الرقابة على الجمارك 
والضرائب

ـ تحدید اسالیب التھرب الجمركي 
والضریبي واثرھا وسبل معالجتھا
ـ حاالت عملیة ووش عمل العداد 

ق ذات عالقة بالموضوعبرامج تدقی
ـ عرض تجارب االجھزة االعضاء 

ـ ایة عناصر اخرى یرى الجھاز 
المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمتدربین*
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتاللقاءتقویمطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
االعــداد أثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER

POINT إعدادویعتبر
الحالـــــــــــــــــة العملیـــــــــــــــــة 

شروط إحدىالمذكورة 
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
للمنظمــــة، مــــع والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

مــــــةوٕاقاـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة دتهاأعــــــاالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـــــاز دورة "شـــــهادات اللقـــــاء

األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والـى الخبـراء والى مـدیر اللقـاء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.اللقاء كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.اللقاء 
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"التدقیق المبني على المخاطر وفقا لمعاییر االنتوساي"اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 4

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

تعریف المتدربین 
بالمعاییر الخاصة 

بالتدقیق المبني على 
المخاطر وفق معاییر 

وتزویدھم االنتوساي
باالسالیب الحدیثة 

لتقییم المخاطر 
وتمكینھم من اعداد 
خطط تدقیق مبنیة 

على ذلك وتنفیذ تلك 
الخطط

عمان

14
18/10/2018

یحدد بالتنسیق بین 
األمانة العامة 

والجھاز 
المستضیف

عن سنتین بالنسبة لحملة الشھادات 

. سنوات 

خمس سنوات وال تزید عن خمسة 
. شر سنة ع

وأال 
.الخمسة وأربعین سنة

35و20

أصلیینثالثة موظفین، اثنین 
.

أن
األفضلیة

.  مثل ھذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
تدقیق المبني على المخاطر ـ مفھوم ال

واھدافھ
ـ مقدمة حول معاییر االنتوساي المتعلقة 

بتقییم المخاطر
ـ المھارات المطلب توفرھا في المدقق 

للقیام بالتدقیق المبني على المخاطر
ـ مراحل القیام بالتدقیق على اساس 

المخاطر 
ـ صعوبات تطبیق التدقیق المبني على 

المخاطر وسبل التغلب علیھا
ـ حاالت عملیة وورش عمل

ـ عرض تجارب األجھزة العلیا للرقابة في 
.المعلوماتمجال الرقابة على تقنیة 

ـ ایة عناصر اخرى یرى الجھاز 
المستضیف اضافتھا

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

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
االعــداد أثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER

POINT إعدادویعتبر
الحالـــــــــــــــــة العملیـــــــــــــــــة 

شروط إحدىالمذكورة 
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز كانیةإم
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــةأعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي وا أمكـــــــــــــــــنلمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـــــاز دورة "شـــــهادات اللقـــــاء

األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والى مـدیر اللقـاء والـى الخبـراء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.اللقاء كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.اللقاء 
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"باستعمال تقنیات العینات االحصائیةالرقابة "حول موضوع التدریبياللقاء ـ 5

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

تنمیة المھارات 
والقدرات التحلیلیة 

للمتدربین ورفع 
كفاءاتھم في 

االستغالل االمثل 
للمعلومات للمساعدة 
في التدقیق والرقابة 
باستخدام االسالیب 

والكمیة االحصائیة 
وبرمجیات التحلیل 

االحصائي

دیوان المراقبة 
العامة بالمملكة 

العربیة 
السعودیة

شهر سبتمبر خمسة ایام
2018

یشـــارك فـــي اللقـــاء موظفـــون فنیـــون 
ممن هم في درجة مراقب أو مـدقق 
وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

أمــا بالنســبة لمــن یحملــون . ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

ویتعین أن تتـوفر لـدى . شر سنة ع
اســتخدام المتــدرب خبــرة فــي مجــال 

سنه الخمسة یتجاوزوأالالحاسوب
سنةوأربعین

ــــین  ــــراوح العــــدد ب متــــدربا 35و20یت
یمثلـــــــــون األجهـــــــــزة األعضـــــــــاء فـــــــــي 
المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
ثالثـة مــوظفین، اثنـین أصــلیین وواحــد 

وتســـــتوفي األمانـــــة العامـــــة .احتیـــــاطي
ص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا الــنق

أن تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار إعطـــــــاء 
األفضلیة للجهـاز الـذي لـم یسـتفد مـن 

.  مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمتدربین•
مفھوم تقنیات العینات االحصائیة ـ 

واستخدامھا
ـ طرق استخدام العینات االحصائیة 

في الرقابة واستخدامھا
ـ االسالیب االحصائیة باستخدام 

استخدام تقنیات ایجابیات وسلبیاتـ 
في الرقابةالعینات االحصائیة

ـ المخاطر المرتبطة باختبارات 
العینات االحصائیة

ـ حاالت وورش عملیة 
العلیا األجھزةاستعراض تجارب ـ 

للرقابة في مجال الرقابة على الدین 
العام

الجھاز ـ ایة عناصر اخرى یرى 
.المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمتدربین•
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
حول بحوثإعداداللقاءإدارة

الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاءموضوع اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
دأثنــاء اإلعــدایســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادویعتبــــر 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
فقــات بعــض المحاضــرین اذا المستضــیف، ن

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.المذكورة
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةلالســـــتفادة مـــــن الالتنفیـــــذي . منحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتصــــها مــــن استخال عل

. هذه الصحائف

فــــي نهایــــة لمشــــاركونایعطــــى 
" . اجتیـاز دورة"شهادات اللقاء

العامـــــــة األمانـــــــةكمـــــــا تمـــــــنح 
رئـــــیس إلــــى" شــــهادات تقــــدیر"

الجهاز المستضیف والى مدیر 
.اللقاء والى الخبراء المدربین

شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 
ذا ألخــعلمیــمشــاركة فــي لقــاء 

ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف
المتـــــــدربحضـــــــور -:التالیـــــــة

.اللقاء كامل جلسات 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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:البحث العلمي: ثانیا 

:ـ المسابقة الثانیة عشرة للبحث العلمي1

وفق ما ینص علیھ 30/9/2018صة بمشاركیھا قبل یوم امترشحا وطلبت الى كل منھا موافاتھا بالبحوث الخ77بقبول مرشحیھا في المسابقة والذین بلغ عددھم 

.الخامس والخمسین

:ـ الترجمة2

من المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة الى اللغة العربیة 2018خالل سنة مواصلة ترجمة األعداد الصادرة ـ 
) ( ) عدد ابریل ( ودیوان المحاسبة بدولة الكویت ) ینایر ( بجمھوریة مصر العربیة 

).أكتوبر ( األردنیة الھاشمیة بالمملكة 

.لتوزیعھا على بقیة األجھزة

.وتزوید األمانة العامة بذلكSAIPMFالنسخة النھائیة لترجمة دلیل  ـ التنسیق بین االمانة العامة ومبادرة تنمیة  االنتوساي بشأن 
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المنظمة العربیةإعالن عن تنظیم 
عشرة المسابقة الثانیة

في مجال الرقابةللبحث العلمي
  

  المنعقدة بمدینـة عشرة الثانیةبناًء على القرار الذي اتخذتھ الجمعیة العامة للمنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في دورتھا العادیة
للبحث العلمي في مجال الرقابة المالیة عشرةالثانیة، تعلن األمانة العامة للمنظمة العربیة عن إجراء المسابقة 21/10/2016إلى 19خالل الفترة من تونس

:خمسة أبحاث تكتب خصیصا للمسابقة في كل موضوع من الموضوعات الثالثة التالیة نالختیار أحس

تطویر العمل الرقابي وتحقیق القیمة المضافةالموضوع األول

الرقابة على أھداف التنمیة المستدامةالموضوع الثاني

الجھاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثباتتعامل الموضوع الثالث

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

مانة الباحث للمسابقة بطلب یعده على نموذج قسیمة االشتراك المرفقة ویحال الطلب بموجب كتاب من جھاز الرقابة المالیة الذي یعمل بھ إلى األیتقدم-1

. وترفق السیرة الذاتیة بالطلب30/9/7201العامة قبل انتھاء الموعد المحدد لقفل باب االشتراك وھو یوم 

.الموظفین الفنیین العاملین في أحد األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة األعضاء في المنظمة العربیةأن یكون الباحث من بین -2
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موضحا یتم قبول البحوث المشاركة إلذكاء روح الفریق في العمل ، على أال یزید عدد المشاركین في البحث عن عضوین ویعد كل منھما قسیمة اشتراك-3

.بھا تلك المشاركة

.جوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحدال ی-4

.تتعدى مدة خبرتھ في مجال الرقابة عشرین عاماوأالما یعادلھا أوأال یقل مؤھل الباحث عن شھادة الباكالوریوس-5

المشكلة والھدف ومنھج البحث البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف علیھا سواء النواحي التشكیلیة كإعداد مقدمة للبحث تبینإعدادااللتزام في -6

ة وخطتھ وتقسیماتھ وتوثیق مصادره بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثیق المتعارف علیھا أو النواحي الموضوعیة كعرض الموضوع بدق

.ووضوح وعمق واالنتھاء بالنتائج والتوصیات

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

.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
.واإلمالئیةأن یكون البحث محررا بلغة عربیة سلیمة من الناحیتین اللغویة -11
وتعتبر البحوث التي .03/9/8201على العنوان االلكتروني لألمانة العامة في موعد غایتھ یوم ) PDF( یرسل البحث في شكل وثیقة غیر قابلة للتغییر -12

.ترسل بعد ھذا التاریخ غیر مقبولة لالشتراك في المسابقة
وتمنح خمس جوائز مالیة ألصحاب البحوث . یتم تقویم البحوث المقدمة من قبل أعضاء لجنة التقویم وفقا للشروط التي یعدھا المجلس التنفیذي للمنظمة -13

:وتكون الجوائز وفقا للتالي 70ال تقل درجة تقییم البحوث عن الفائزة في كل من موضوعات المسابقة الثالثة وبحث

أمریكيدوالر 1300: الجــائزة األولى

أمریكيدوالر 1100: الجـــائزة الثانیــة

أمریكيدوالر 900: الجــائزة الثالثـــة
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أمریكيدوالر 700: الجــائزة الرابعة

أمریكيدوالر 500: الجــائزة الخامسة

وائز على عند تعادل بحثین أو اكثر في النقاط ألیة جائزة من الجوائز، تمنح الجائزة المستحقة والجوائز التي تلیھا بعددھم ویتم تقسیم قیمة الجوـ 14ـ 14
.عدد البحوث الفائزة بالتساوي لكل منھا

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

.مرتبة الفوز بالجائزةإلىالبحوث المقدمة ال ترتقي أنرأت إذایحق للجنة تقویم البحوث حجب أي من جوائز المسابقة ـ16

عضاء وذلك دون تتولى األمانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزیعھا على العاملین في أجھزة الرقابة العلیا األ-17
.خالل بحق أصحاب تلك البحوث في ملكیتھا والتصرف فیھا وفق مشیئتھماإل




