خطة العمل
فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة 2018
أوال :اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة:
 1ـ برنامج تدرٌبً وفقا لمنهجٌة الـ IDIحول موضوع " الرقابة على أداء تأمٌن الصنادٌق االجتماعٌة"
أ ـ لقاء تمهٌدي ٌعقده الجهاز المستضٌف للبرنامج لتحدٌد العناصر التفصٌلٌة للموضوع وإلعداد دلٌل المدرب ودلٌل المشارك من قبل فرٌق من الخبراء
المدربٌن ٌتم التنسٌق بشأنهم مع األمانة العامة.
ب ـ تنظٌم لقاء تدرٌبً وفقا للتفصٌالت التالٌة:
أهداف اللقاء
تعرٌف المتدربٌن
بصنادٌق التأمٌن
االجتماعً
ة
واختصاصاتها
وأهدافها وطبٌعة
انشطتها وتزٌدهم
بالمهارات الالزمة
للقٌام بأعمال الرقابة
من حٌث التخطٌط
والتنفٌذي وإعداد
التقارٌر

الجهاز
المستضٌف
المجلس
االعلى
للحسابات
بالمملكة
المغربٌة.

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء

1

تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

إدارة اللقاء

إعداد حاالت عملٌة
حول موضوع
اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع
وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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 2ـ اللقاء العلمً حول موضوع " الدروس المستفادة من تطبٌق معاٌٌر االنتوساي فً األعمال الرقابٌة"
أهداف اللقاء
تبادل الخبرات
والتجارب حول
تطبٌق االجهزة
العربٌة لمعاٌٌر
االنتوساي فً اعمال
الرقابة وأثر تطبٌق
هذه المعاٌٌر على
جودة العمل الرقابً

الجهاز
المستضٌف

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء
التقٌٌم القبلً للمشاكٌن
ـ اهمٌة معاٌٌر االنتوساي فً عمل
االجهزة العلٌا للرقابة
ـ توجٌهات منظمة االنتوساي حول
اهمٌة تطبٌق معاٌٌر االنتوساي فً
االعمال الرقابٌة واثرها على اداء
الجهاز االعلى للرقابة
ـ عرض تجارب االجهزة المشاركة
حول تطبٌق معاٌٌر االنتوساي فً
االعمال الرقابٌة وادوات قٌاسها
والدروس المستفادة منها.
ـ الصعوبات التً تعترض االجهزة
اثناء تطبٌق معاٌٌر االنتوساي
ـ اٌة عناصر اخرى ٌرى الجهاز
المستضٌف اضافتها
ـ التقٌٌم البعدي للمشاركٌن
 .التوصٌات
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تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

إدارة اللقاء

إعداد حاالت عملٌة
حول موضوع
اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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 3ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع "الرقابة على الجمارك والضرائب"
أهداف اللقاء

الجهاز
المستضٌف

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء
*التقٌٌم القبلً للمشاركٌن
ـ اهمٌة الرقابة على الجمارك
والضرائب بانواعها المختلفة
ـ انواع االٌرادات الجمركٌة
والضرائب ودروها فً زٌادة اٌرادات
الدول
ـ اسالٌب الرقابة على الجمارك
والضرائب
ـ تحدٌد اسالٌب التهرب الجمركً
والضرٌبً واثرها وسبل معالجتها
ـ حاالت عملٌة ووش عمل العداد
برامج تدقٌق ذات عالقة بالموضوع
ـ عرض تجارب االجهزة االعضاء
ـ اٌة عناصر اخرى ٌرى الجهاز
المستضٌف اضافتها
*التقٌٌم البعدي للمتدربٌن
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تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

إدارة اللقاء

اعداد حاالت عملٌة
حول موضوع
اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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 4ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع "التدقٌق المبنً على المخاطر وفقا لمعاٌٌر االنتوساي"
الجهاز
أهداف اللقاء
المستضٌف
تعرٌف المتدربٌن
جهاز الرقابة
بالمعاٌٌر الخاصة
المالٌة
على
بالتدقٌق المبنً
واالدارٌة
المخاطر وفق معاٌٌر
للدولة بسلطنة
االنتوساي وتزوٌدهم
عمان
باالسالٌب الحدٌثة
لتقٌٌم المخاطر
وتمكٌنهم من اعداد
خطط تدقٌق مبنٌة
على ذلك وتنفٌذ تلك
الخطط

مدة اللقاء

خمسة اٌام

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء

من  11الى
2018/11 /15

ٌشارك فً اللقاء موظفون فنٌون
ممن هم فً درجة مراقب أو
مدقق وتتوفر لدٌهم خبرة عملٌة
فً مجال الرقابة المالٌة ال تقل
عن سنتٌن بالنسبة لحملة الشهادات
الجامعٌة وال تزٌد عن عشر
سنوات  .أما بالنسبة لمن ٌحملون
مؤهالت متوسطة  ،فال تقل عن
خمس سنوات وال تزٌد عن خمسة
عشر سنة  .وٌتعٌن أن تتوفر لدى
المتدرب خبرة فً مجال استخدام
الحاسوب وأال ٌتجاوز سنه
الخمسة وأربعٌن سنة.

ٌتراوح العدد بٌن  20و 35متدربا
ٌمثلون األجهزة األعضاء فً
المنظمة  ،بحٌث ٌرشح كل جهاز
ثالثة موظفٌن ،اثنٌن أصلٌٌن وواحد
احتٌاطً .وتستوفً األمانة العامة
النقص من بٌن االحتٌاطٌٌن وعلٌها
إعطاء
أن تراعً فً االختٌار
األفضلٌة للجهاز الذي لم ٌستفد من
مثل هذه الفرصة من قبل.

*التقٌٌم القبلً للمشاركٌن
ـ مفهوم التدقٌق المبنً على المخاطر
واهدافه
ـ مقدمة حول معاٌٌر االنتوساي المتعلقة
بتقٌٌم المخاطر
ـ المهارات المطلب توفرها فً المدقق
للقٌام بالتدقٌق المبنً على المخاطر
ـ مراحل القٌام بالتدقٌق على اساس
المخاطر
ـ صعوبات تطبٌق التدقٌق المبنً على
المخاطر وسبل التغلب علٌها
ـ حاالت عملٌة وورش عمل
ـ عرض تجارب األجهزة العلٌا للرقابة فً
مجال الرقابة على تقنٌة المعلومات .
ـ اٌة عناصر اخرى ٌرى الجهاز
المستضٌف اضافتها
* التقٌٌم البعدي للمشاركٌن
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تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

ادارة اللقاء

اعداد حاالت عملٌة
حول موضوع
اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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 5ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع "الرقابة باستعمال تقنٌات العٌنات االحصائٌة"
أهداف اللقاء
تنمٌة المهارات
والقدرات التحلٌلٌة
للمتدربٌن ورفع
كفاءاتهم فً
االستغالل االمثل
للمعلومات للمساعدة
فً التدقٌق والرقابة
باستخدام االسالٌب
االحصائٌة والكمٌة
وبرمجٌات التحلٌل
االحصائً

الجهاز
المستضٌف
دٌوان المراقبة
العامة بالمملكة
العربٌة
السعودٌة

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء
 التقٌٌم القبلً للمتدربٌن
ـ مفهوم تقنٌات العٌنات االحصائٌة
واستخدامها
ـ طرق استخدام العٌنات االحصائٌة
فً الرقابة واستخدامها
ـ االسالٌب االحصائٌة باستخدام
ـ اٌجابٌات وسلبٌات استخدام تقنٌات
العٌنات االحصائٌة فً الرقابة
ـ المخاطر المرتبطة باختبارات
العٌنات االحصائٌة
ـ حاالت وورش عملٌة
ـ استعراض تجارب األجهزة العلٌا
للرقابة فً مجال الرقابة على الدٌن
العام
ـ اٌة عناصر اخرى ٌرى الجهاز
المستضٌف اضافتها.
 التقٌٌم البعدي للمتدربٌن
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تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

إدارة اللقاء

إعدادبحوث حول
موضوع اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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 6ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع "الطاقة المتجددة"
أهداف اللقاء
تنمٌة المهارات
والقدرات التحلٌلٌة
للمتدربٌن ورفع
كفاءاتهم فً
االستغالل االمثل
للمعلومات للمساعدة
فً التدقٌق والرقابة
باستخدام االسالٌب
االحصائٌة والكمٌة
وبرمجٌات التحلٌل
االحصائً

الجهاز
المستضٌف
دٌوان
المحاسبة
بالمملكة
االردنٌة

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء


التقٌٌم القبلً للمتدربٌن

ـ
التقٌٌم البعدي للمتدربٌن
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تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

إدارة اللقاء

إعدادبحوث حول
موضوع اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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ثانٌا  :البحث العلمً:
 1ـ المسابقة الثانٌة عشرة للبحث العلمً:
بعد ان افادت االمانة العامة اجهزة الرقابة فً كل من الجزائر والسعودٌة وفلسطٌن ومصر والسودان والعراق وعمان والبحرٌن والكوٌت وقطر واألردن
بقبول مرشحٌها فً المسابقة والذٌن بلغ عددهم  77مترشحا وطلبت الى كل منها موافاتها بالبحوث الخا صة بمشاركٌها قبل ٌوم  2018/9/30وفق ما ٌنص علٌه
االعالن الخاصة بالمسابقة ،ستتولى االمانة العامة ارسال البحوث التً ٌعدها المرشحون الى اعضاء لجنة التقوٌم التً شكلها المجلس الت نفٌذي فً اجتماعه
الخامس والخمسٌن.
 2ـ الترجمة :
ـ مواصلة ترجمة األعداد الصادرة خالل سنة  2018من المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة الحكومٌة الى اللغة العربٌة من قبل كل من الجهاز المركزي للمحاسبات
بجمهورٌة مصر العربٌة ( ٌناٌر ) ودٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت ( عدد ابرٌل ) ودٌوان الرقابة المالٌة االتحادي بجمهورٌة العراق ( ٌولٌو ) ودٌوان المحاسبة
بالمملكة األردنٌة الهاشمٌة ( أكتوبر ).
ـ ترجمة بعض األدلة واإلصدارات الصادرة عن الجهات األجنبٌة فً مجال الرقابة المالٌة من قبل األجهزة التً ترغب فً ذلك وموافاة األم
لتوزٌعها على بقٌة األجهزة.

انة العامة بها

ـ التنسٌق بٌن االمانة العامة ومبادرة تنمٌة االنتوساي بشأن النسخة النهائٌة لترجمة دلٌل  SAIPMFوتزوٌد األمانة العامة بذلك .
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إعالن عه تىظيم المىظمت العربيت
المسابقت الثاويت عشرة
للبحث العلمي في مجال الرقابت
تٌب ًء ؽوٓ اهلرار اهذٔ اخخذخَ اهسيؾٖج اهؾبيج هويٌغيج اهؾرتٖج هألسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج ّاهيضبشتج فٕ دّرخِب اهؾبدٖج اهذبٌٖج ؽشرث اهيٌؾلدث تيدٌٖـج
خٌّس خالل اهفخرث يً  19إهٓ  ، 2016/10/21خؾوً األيبٌج اهؾبيج هويٌغيج اهؾرتٖج ؽً إسراء اهيشبتلج اهذبٌٖج ؽشرث هوتضد اهؾويٕ فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج
الخخٖبر أضسً خيشج أتضبد خنخة خضٖضب هويشبتلج فٕ نل يّظّػ يً اهيّظّؽبح اهذالذج اهخبهٖج :
الموضوع األول

تطوٌر العمل الرقابً وتحقٌق القٌمة المضافة

الموضوع الثانً

الرقابة على أهداف التنمٌة المستدامة

الموضوع الثالث

تعامل الجهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات

ّذهم ّفلب هوشرّع اهخٕ شتق أً اؽخيدُب اهيسوس اهخٌفٖذٔ فٕ اسخيبؽَ اهشبتؼ ّاألرتؾًٖ هويسوس اهخٌفٖذٔ اهيٌؾلد تبهييونج اهيغرتٖج.
ٖ- 1خلدى اهتبضد هويشبتلج تعوة ٖؾدٍ ؽوٓ ٌيّذر كشٖيج االشخرام اهيرفلج ّٖضبل اهعوة تيّسة نخبة يً سِبز اهركبتج اهيبهٖج اهذٔ ٖؾيل تَ إهٓ األيبٌج
اهؾبيج كتل اٌخِبء اهيّؽد اهيضدد هلفل تبة االشخرام ُّّ ّٖى ّ 2017/9/30خرفق اهشٖرث اهذاخٖج تبهعوة.
- 2أً ٖنًّ اهتبضد يً تًٖ اهيّغفًٖ اهفًٌٖٖ اهؾبيوًٖ فٕ أضد األسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج ّاهيضبشتج األؽظبء فٕ اهيٌغيج اهؾرتٖج.
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ٖ- 3خى كتّل اهتضّد اهيشبرنج إلذنبء رّش اهفرٖق فٕ اهؾيل  ،ؽوٓ أال ٖزٖد ؽدد اهيشبرنًٖ فٕ اهتضد ؽً ؽظًّٖ ّٖؾد نل يٌِيب كشٖيج اشخرام
يّظضب تِب خوم اهيشبرنج.
- 4ال ٖسّز االشخرام تأنذر يً تضد هوشخص اهّاضد.
- 5أال ٖلل يؤُل اهتبضد ؽً شِبدث اهتبنبهّرّٖس أّ يب ٖؾبدهِب ّأال خخؾدْ يدث خترخَ فٕ يسبل اهركبتج ؽشرًٖ ؽبيب.
- 6االهخزاى فٕ إؽداد اهتضد تأضّل ّكّاؽد اهتضد اهؾويٕ اهيخؾبرف ؽوِٖب شّاء اهٌّاضٕ اهخشنٖوٖج نئؽداد يلديج هوتضد ختٕ ً اهيشنوج ّاهِدف ّيٌِز
اهتضد ّخعخَ ّخلشٖيبخَ ّخّذٖق يضبدرٍ تدكج ّأيبٌج ّاالهخزاى تلّاؽد ّأضّل اهخّذٖق اهيخؾبرف ؽوِٖب أّ اهٌّاضٕ اهيّظّؽٖج نؾرط اهيّط ّػ
تدكج ّّظّش ّؽيق ّاالٌخِبء تبهٌخبئز ّاهخّضٖبح.
ٖ- 7سة أً ٖخٌبّل اهتضد اهيلدى اهسّاٌة اهؾويٖج ّاهخعتٖلٖج هويّطّػ ّاهخٕ خشبُى فٕ خعّٖر ّإذراء اهؾيل اهركبتٕ.
- 8أً ٖنًّ اهتضد كد أؽد خضٖضب هالشخرام فٕ اهيشبتلج ّاال ٖنًّ كد أؽد فٕ ٌعبق سبيؾٕ أّ هٌٖل درسج ؽويٖج أّ سبئزث خشسٖؾٖج أّ خلدٖرٖجيً كتل.
- 9أال خلل ؽدد ضفضبح اهتضد ؽً ذالذًٖ ضفضج ّال خزٖد ؽوٓ يبئج ضفضج (ّ )A4أً ٖنًّ اهخع اهيشخخدى (تٌع .)14
ٖ -10لدى يوخص هوتضد تضدّد  300إهٓ  500نويج.
- 11أً ٖنًّ اهتضد يضررا توغج ؽرتٖج شوٖيج يً اهٌبضٖخًٖ اهوغّٖج ّاإليالئٖج.
ٖ- 12رشل اهتضد فٕ شنل ّذٖلج غٖر كبتوج هوخغٖٖر (  ) PDFؽوٓ اهؾٌّاً االهنخرٌّٕ هأليبٌج اهؾبيج فٕ يّؽد غبٖخَ ّٖى ّ. 2018/9/30خؾختر اهتضّد
اهخٕ خرشل تؾد ُذا اهخبرٖخ غٖر يلتّهج هالشخرام فٕ اهيشبتلج.
ّ .خيٌص خيس سّائز يبهٖج ألضضبة
ٖ- 13خى خلّٖى اهتضّد اهيلديج يً كتل أؽظبء هسٌج اهخلّٖى ّفلب هوشرّع اهخٕ ٖؾدُب اهيسوس اهخٌفٖذٔ هويٌغيج
اهتضّد اهفبئزث فٕ نل يً يّظّؽبح اهيشبتلج اهذالذج ّتضد ال خلل درسج خلٖٖى اهتضّد ؽً ّ 70خنًّ اهسّائز ّفلب هوخبهٕ :
 الجــبئزة األولى 1300 :دوالر أهرٌكً
الجـــبئزة الجبىٌــت 1100 :دوالر أهرٌكً
الجــبئزة الجبلجـــت 900 :دوالر أهرٌكً
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الجــبئزة الرابعت 700 :دوالر أهرٌكً
الجــبئزة الخبهست 500 :دوالر أهرٌكً
 14ـ  14ـ ّعىد تعبدل بحجٌو أو اكجر فً الىقبط ألٌت جبئزة هو الجوائز ،تهىح الجبئزة الهستحقت والجوائز التً تمٌهب بعددهن وٌتن تقسٌن قٌهت الج وائز
عمى عدد البحوث الفبئزة ببلتسبوي لكل هىهب.
 15ـ ٖخى يٌص سيٖؼ اهيشبرنًٖ فٕ اهيشبتلج شِبداح خلدٖر ٌغٖر يشبرنبخِى.
 16ـ ٖضق هوسٌج خلّٖى اهتضّد ضسة أٔ يً سّائز اهيشبتلج إذا رأح أً اهتضّد اهيلديج ال خرخلٕ إهٓ يرختج اهفّز تبهسبئزث.
 -17خخّهٓ األيبٌج اهؾبيج عتبؽج اهتضّد اهفبئزث تسّائز اهيشبتلج تؾدد نبف يً اهٌشخ هخّزٖؾِب ؽوٓ اهؾبيوًٖ فٕ أسِزث اهركبتج اهؾوٖب األ
اإلخالل تضق أضضبة خوم اهتضّد فٕ يونٖخِب ّاهخضرف فِٖب ّفق يشٖئخِى.

ؽظبء ّذهم دًّ
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