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لخطة التشغيلية ا(متابعة تنفيذ  2)نموذج رقم 

اتجويتين لألول    2019لسنة  والثالثة يةالثان يتيناإلستر

  

 

 
 

 األولوية الشاملة

 الثانية
 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب املصالح

مسئولية 

 التنفيذ
 لجنة تنمية القدرات املؤسسية

 األولوية الفرعية  

(1.2) 

اتيجيةمساااااعدة األجهاااازة األعإااااا  ع اااا   عاااادا    اسااااتر

 أصحاب املصالحالتواصل مع 

النتائج 

 املتوقعة
 رفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز التواصل مع أصحاب املصالح  •

اتيجياتها الخاصة للتواصل مع أصحاب املصالح  تعزيز قدرة األجهزة األعإا  ع   بنا  استر
 
 

 م

املشاريع املقترحة  

 لتنفيذ األولوية 

 

 الفترة 

 )الربع(
 ما تم إنجازه  

نسبة  
 اإلنجاز 

 ة المنفذ   الجهة 
المعوقات التي حالت  
دون تحقيق األولوية  
 الفرعية بشكل كامل  

السيناريوهات البديلة  
أو الحلول المستخدمة  

 4 3 2 1 لرفع العائق  

1.1.2 

 عدا  نشرة تعريفية  •

) لكترونية( تهدف لرفع  

مستوى الوعي بأهمية 

التواصل مع أصحاب 

 املصالح

   ✓  --- 0%  
دم توفر  الكوادر   ع

 لتنفيذ املشروع 

ترحيل املشروع الى  

2020 

2.1.2 

عقد ورشة عمل 

بالتعاون مع مبا رة 

 تنمية اإلنتوساي

للقيا يين في األجهزة 

األعإا  تهدف لتعزيز 

قدرة األجهزة األعإا  

  ✓   •  0%   

  فيفيذ لقاء نتم ت

شارك   2016سنة 

فيه قادة األجهزة  

عدادا  العربية است

للبرنامج الذي  



اتيجياتها  ع   بنا  استر

الخاصة للتواصل مع 

 أصحاب املصالح

  انطلقت فيه اآلي دي 

  2017آي في سنة 

وتواصل الى حدود  

  10وضم  2019

أعدوا   أجهزة 

خططهم  

االستراتيجية في  

التواصل مع األطراف  

 ذات العالقة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



اتيجية ةلخطة التشغيلية لألولويا   لسنة   ةالثالث اإلستر

2019   

  
 

 
 

 األولوية الشاملة

 ةثالثال

اتيجية عم األجهزة األعإا  في اإل ارة  وتطبيق  طار قياس  االستر

 األ ا  واإلبالغ.
مسئولية 

 التنفيذ
 لجنة تنمية القدرات املؤسسية

 األولوية الفرعية  

1.3  

 

املنظمااااااة زاااااال جهااااااال رقااااااابص ملمارسااااااة م تلاااااا  صااااااالحيات  بصااااااورة  م عاااااا 

انين الفااظ هعماال فااي يلهااا ووفااق املعااايير املتعاااارف  متكاملااة فااي نطاااا القااو

 عليها.

النتائج 

 املتوقعة

اتيجية  •  قياس األ ا  واإلبالغ.و ليا ة الوعي بأهمية اإل ارة االستر

األ ا  واإلبالغ و وره في تحسين التعرف تجارب األجهزة األعإا  في تطبيق  طار قياس  •

 وتطوير أ ا  األجهزة العليا للرقابة وتطبيق املعايير الدولية.

اتيجية وتطبيق  طار قياس األ ا  واإلبالغ.  تعزيز قدرة األجهزة األعإا  ع   اإل ارة االستر
 
 

 م

املشاريع املقترحة  

 لتنفيذ األولوية 

 

 الفترة 

 )الربع(
 ما تم إنجازه  

نسبة  
 اإلنجاز 

 ة المنفذ   الجهة 
المعوقات التي حالت  
دون تحقيق األولوية  
 الفرعية بشكل كامل  

السيناريوهات البديلة  
أو الحلول المستخدمة  

 4 3 2 1 لرفع العائق  

1.1.3 

 قامة ندوة لقيا ات 

األجهزة األعإا  حول 

اتيجية   اإل ارة االستر

وتجارب تطبيق  طار 

 قياس األ ا  واإلبالغ

    --- 0% -----  
ترحيل املشروع الى  

2202 

 •      •      

 
 
 

 
 



 طار التعاون مع اآلي دي آي إفي  االنجازات

 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصالح:   األولوية الشاملة 

 .تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصالح:األولوية الشاملة 

 التواصــل مــع أصحــاب المصالــح استراتيجيةمســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد :   1.2األولوية الفرعية

 املؤشر السنة األنشطة

تنظيم دورة تدريبية إلعداد الخطة االستراتيجية 

 للتواصل مع األطراف ذات العالقة

ـة  - 2018 ـارر  نمميــ ـ   اإلنتوسـا البرامــج التدريبيــة المقامــة بالتعــاون مــع مبــ ـل الداـليــ ـاا الملالــ ـ  بصحـــ للتعريــ
 والخارجيــ  ونـديــد احتياجانهــم.

ـــ . - ـــتراني ية التواحــ ـــ  اســ ـــاـ لبــ ـــ م ــ ـــا رـ ـــت ابة لللبانهــ ـــل اتســ ــــ نمــ ـــات التــ ـــض  اـعاــ ـــدر اـجهــ ) عــ
 جهض (أ10

عــدر اـجهــض  اـعاــات التـــ اعــدت اســتراني ية متكاملــة للتواحــ  مــع أحـــاا الملالــل مقارنــة بإجمالـــ 
 أجهض (  10)عــدر اـجهــض  اـعاــات.

تنظيم دورة تدريبية ملناقشة الخططاالستراتيجية 

 أجهزة( 10التي أعدتها األجهزة املشاركة )

2018 

 أجهض ( 10)عدر اـجهض  المشاركة رـ اجتماع نبارـ الت ارا لولع استراني ية للتواح .  - 2019 لقاء حول الدروس املستفادة  تنفيذ
 

اـجهـض  اـعاـات  م هـورات عدر اللقاتات التـ نظمتهـا الممظمة مع اـطراف الخارجيـة اإلقليميـة إلبـرا  -  
ــات  ــب   ليــ ـــ لــ ــا  رــ ــة ل نتوســ ــة الممظمــــات اإلقليميــ ــار مهميــ ــار بإطــ ــع مـــــيلهم )اتسترنــ للتواحــــ  مــ

 .التواح (



 لم نمفذ

ــــا  -   ـــــ ورقــ ي قياســ ـــــو ــــع نمــ ــــات ـراــــ  الت ــــارا رـــــ م ــــاـ التواحــــ  لتــــتم   ولــ ــــض  اـعاــ مــــ  اـجهــ
ـــدار  ـــد  عــ ـــد عمــ ـــار بــ ـــل اتسترنــ ـــاا الملالــ ـــا  وأحـــ ـــات ال هــ ــــ احتياجــ ـــا يلبــ ـــ  ويمــ ـــتراني ية التواحــ اســ

 .اإلنتوسا وســب  متابعــة عمليــة التواحــ  بالتمســيق مــع مبــارر  نمميــة 
 2020يمفذ رـ 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 



اتيجيةدعم األجهزة األعضاء في اإلدارة :  3األولوية الشاملة   وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ. االستر

انين التي يعمل في ظلها ووفق املعايير املتعارف عليها.  مدع:   1.3األولوية الفرعية  املنظمة كل جهاز رقابي ملمارسة مختلف صالحياته بصورة متكاملة في نطاق القو

اتيجيةدعم األجهزة األعضاء في اإلدارة :  3األولوية الشاملة   وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ. االستر

انين التي يعمل في ظلها ووفق املعايير املتعارف عليها. مدع:   1.3األولوية الفرعية  املنظمة كل جهاز رقابي ملمارسة مختلف صالحياته بصورة متكاملة في نطاق القو

 املؤشر السنة األنشطة

تحديد قائمة األجهزة التي ستشارك في إطار -

 برنامج 

"اإلدارة اإلستراتيجية، قياس األداء  مبادرة
 واإلبالغ" 

 مـع بالتعـاون  اتسـتراني ية اترار  م ـاـ رــ العليـا القيـارات إلنـرا  الممظمـة واللقـاتات المـدوات عـدر - 2019
 .الم اـ هذا رـ ن اريهم م  لالستفار  اإلنتوسا  لممظمة اــرى  اـقاليم

 .بالممظمة اـعاات اـجهض  عدر جمالـبإ مقارنة المدوات رـ المشاركي  العليا القيارات عدر
تم االنجاز : حيث تم تعديل منهجية التواصل مع رؤساء األجهزة حيث تم التنسيق بين األمانة العامة  

 للمنظمة ومبادرة تنمية االنتوساي
 

 

 

 

 



 : االستراتيجية اإلدارة مجال في األعضاء األجهزة قدرات تعزيز   2.3األولوية الفرعية 

اتيجيةدعم األجهزة األعضاء في اإلدارة :  3األولوية الشاملة   وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغ. االستر

 : االستراتيجية اإلدارة مجال في األعضاء األجهزة قدرات تعزيز .:   2.3ية األولوية الفرع

 املؤشر السنة األنشطة

- 

  

 ريـ  يم ـ  (اـعاـات لألجهـض  اتسـتراني ـ التخلـي  فيي  التحسن مواطن ضبط من تمكن دراسة انجاز - 2021
 2021برمج نـقيقد رـ سمة  .)اـعاات اـجهض  أرات قياس مهمات نمفيذ مع الدراسة هذه

 التخلـي  رليـ  علـ  اـعاـات اـجهـض  رــ العـاملي  لتـدري  الممظمـة قبـ  مـ  المقامـة الـدورات عـدر -
 ورر لمـا ورقـا   ـجهـضنهم اتسـتراني ية الخلـ  إلعـدار نمميـة اإلنتوسـا  مبـارر  عـ  اللـارر اتسـتراني ـ

 .بالدلي 
 متابعة ـ ال ـ م  المقامة رـ الدورات المشاركة اـجهض  رـ الممفذ   يالتـس وم اتت المـر   التقدم قياس

 .بالممظمة اتستراني ـ المخل   ل مة م  قب  اـعاات لألجهض  السموية الخل 

  

 

 

 



ابعة ألولويات الفرعية لألولوية الثانية والثالثةلبرامج ا املقترح التوزيع السنوي   اتيجي  والر 2022-2020للمنظمة للمخطط االستر  

 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب املصالح 2الشاملة األولوية 

اتيجية التواصــل مــع أصحــاب املصالــح  1.2 األولوية الفرعية  مســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد استر

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

   *   مستوى الوعي بأهمية التواصل مع أصحاب املصالح تتضمن أفضل املمارسات والتجارب، إعداد نشرة تعريفية )إلكترونية( تهدف لرفع 1.1.2

اتيجيات التواصل مــع أصحــاب املصالح 2.2 األولوية الفرعية  مســاعدة األجهــزة فــي تطبيــق اســتر

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

بمشيييارجة  مييييع  2021أيييياال  ييعط العييياال  3تنظيييو ور ييية عميييل دييوط إعيييداد وتيةييييو اسييتراتيجية التواصيييل ميييع أصيييحاب املصييالح  يييي ا   ييي ة الر ابييية ميييدتها  1.2.2

و بإعيييداد أو باالسييتعانة بييا    ة القيييه  اميي   IDIا   يي ة وع ييه و يييص التصييو  القييه ليييو رسييةو ل ييا أث  يييارجو  ييي وره مماربيية، و ي يييوال بت ييديم ا مييدر   اط 

 استراتيجيتها

   *  

 دعـــم قدرات األجهـــزة في التواصـــل مع أصحاب املصالح إلرســـاء مفهوم االستقاللية 2.3األولوية الفرعية 

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

يي  وتنظييي 1.3.2 لييدعو  ييدرات ا   يي ة  ييي التواصييل مييع أصييحاب املصييالح، وقرسييا  مف ييوال االسييت علية، بييدعوة بمشييارجة ميين  ييادة ا   يي ة   IDIنييدوة بالتعيياوث مييع الي

 الر ابية وا طراف ذات العع ة ع ه سبيل املثاط أعضا  البرملاث وممث ي املجتمع املدن 

   *  

اتيجية وتطبيق إطار قياس األداء واإلبالغدعم األجهزة األعضاء في اإلدارة  3وية الشاملة األول  االستر

انين التي يعمل في ظل 3.1 ةالفرعيوية األول  ها ووفق املعايير املتعارف عليهادعوة املنظمة كل جهاز رقابي ملمارسة مختلف صالحياته بصورة متكاملة في نطاق القو

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

ع ه هامش املجبس التنفيذيا امة ندوة مع اددى ا  اليو  ي التخييط االستراتيجي  1.1.3      * 

اتيجية اإلدارة مجال في األعضاء األجهزة قدرات تعزيز  3.2الفرعية وية األول   االستر

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

1.2.3 
بتنفييييذ م ييياال  رتةييييةةيانيييات لبوصيييوط مليييواطن التحسييين  يييي التخيييييط االسيييتراتيجي ل   ييي ة ا عضيييا  موتحبييييل الاعيييداد دراسييية ييييتو مييين  عل يييا تجمييييع  -

 .من التروج بتوصيات  ياس ا دا  لبتمكن

 رة تنمية االنتوساي ي مجاط التخييط االستراتيجي ع ه دليل التخييط االستراتيجي الصادر من مةاد ه تدريب تنفيذ برنامج -

 عمل ت ييو  ة ي و عدي  دا  ا    ة ل ياس الت دال املحرز لبتحسيث بعد الدورات امل امة  ي مجاط التخييط االستراتيجي -

 

    * 

 واالبالغ قياس األداء إطار  تطبيق في األعضاء األجهزة مساعدة 3.3 ةالفرعيوية األول

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

1.3.3 
 متابعة املؤ رات القه يتو من  عل ا تجميع بيانات أولية تمكنهو لبوصوط ملواطن التحسن  ي تيةيو إطار ال ياس ل    ة ا عضا  -

 

    * 



 مساندة االجهزة االعضاء في تطبيق املعايير 4وية الشاملة األول

 األعضاء في تطبيق معايير أخالفيات املهنةمساندة األجهزة  4.4 ةالفرعيوية األول

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

ا عضا   واعد السبوك التاصة باال   ةأو تعديل  ي وضع أ ع يات امل نة  130ارساي الترجيز ع ه أهمية املعيار  لتوعية وا - 4.4  

لبمنظمةنشر املنهجية ع ه املو ع االلكترون   -  

 

  *   

تنظيو ل ا  تدريبه دوط الت ييو الذات  لبنزاهة  -      * * 

 

 

 البيانات الضخمة

 

  

  ........ وية الشاملة األول

 التعامل مع البيانات الضخمة مساندة االجهزة االعضاء في ........  ةالفرعيوية األول

 2022 2021 2020 2019 2018 املشروعات رقم املشروع 

   *   تنفيذ ل ا  عبمه    

 

 

 

 

 

 

 



 ( 1نموذج )       للجنة تنمية القدرات المؤسسية   2020الخطة التشغيلية لألولويات االستراتيجية لسنة 
 

 تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصلحة: (2) األولوية الشاملة 

 مســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب المصالــح  :(1.2األولوية الفرعية )

األولوية 
الشاملة 

 (2)  
مسئولية   تعزيز تواصل األجهزة مع أصحاب المصلحة

بالتعاون مع األمانة العامة  لجنة تنمية القدرات المؤسسية التنفيذ  

األولوية 
الفرعية 
(1.2 ) 

مســاعدة األجهــزة  األعضــاء علــى إعــداد استراتيجية التواصــل مــع أصحــاب 
 المصالــح

النتائج 
 المتوقعة

 .رفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز التواصل مع أصحاب المصالح -1
 .تعزيز قدرة األجهزة األعضاء على بناء استراتيجياتها الخاصة للتواصل مع أصحاب المصالح -2

 الفترة المشاريع المقترحة لتنفيذ األولوية م
 مؤشرات قياس األولوية الفرعية المعوقات المتوقعة الموارد

1 2 3 4 
 إعداد نشرة تعريفية )إلكترونية( تهدف لرفع 1.1.2

مستوى الوعي بأهمية التواصل مع أصحاب 
 المصالح تتضمن أفضل الممارسات والتجارب، 

   ✓ 
فريق عمل من األجهزة  ▪

األعضاء التى شاركت فى 
في   IDIبرنامج ال 

والتي أعدت  2018/2019
استراتيجياتها، باإلضافة إلى 

 ممثل من األمانة العامة. 
تمويل تصميم وإخراج النشرة  ▪

 التعريفية في صورتها النهائية.

عدم توافر التمويل الالزم لتصميم وإخراج النشرة  ▪
 .في صورتها النهائية

ـــا  ـــي وفقــ ـــوسج قياســ ـــع نمــ ألفضـــل وضــ
ــتم ن  ــل لتـ ــال التواصـ ــي مجـ ــارب فـ التجـ

ـ  مـن هــزة األعضــاء األج ـاد بــ االسترشــ
ـــــل  ـــــتراتيجية التواصــ ـــــداد اســ ــــد إعــ عنــ
ـــــــاز  ـــــــات الجهــ ـــــــي احتياجــ ـــــــا التــ وبمــ
ـــة  ـــتل متابعــ ـــح وســ ـــاب المصالــ وأصحــ
ــــــع  ــــــيق مــ ــــــل بالتنســ ــــــة التواصــ عمليــ

.اإلنتوسايمتــادرة تنميــة   
 

 

 

 

 



 االعضاء في تطبيق المعاييرمساندة االجهزة :( 4األولوية الشاملة )

 مساندة األجهزة األعضاء في تطبيق معايير أخالفيات المهنة:  4-4األولوية الفرعية 

األولوية 

الشاملة 

(4 )  

مسئولية  مساندة االجهزة االعضاء في تطبيق المعايير

 التنفيذ

 لجنة تنميو القدرات المؤسسية

األولوية 

الفرعية 

4-4   

ء في تطبيق معايير مساندة األجهزة األعضا

 أخالفيات المهنة

النتائج 

 المتوقعة
•  

المشاريع المقترحة  م

 لتنفيذ األولوية

 الفترة
 الموارد

المعوقات 

 المتوقعة
 مؤشرات قياس األولوية الفرعية

1 2 3 4 

التركيز  التوعية  و 

على أهمية المعيار 

 130ايساي 

في أخالقيات المهنة 

أو تعديل وضع 

قواعد السلوك 

الخاصة باالجهزة 

 االعضاء.

 

تقوم األمانة  ▪   ✓ 

العامة بنشره 

 على الموقع

الترجمة بالعربية 

 غير واضحة
 علرر  2016 اإلنكوسري  مررمرم  فر  ةالمعتمرر  المهنر  اخالقررري  معريير  نشر  -

 المعرررررري  أهمرررررر  علررررر  والت كرررررر  بررررر  والتوعرررررر  للمنظمررررر  االلكت ونررررر  الموقررررر 
 .األعضيء بيألجه ة الخيص  السلوك قواع  وض  ف  واعتميده

 

 

نشر المنهجية على  

الموقع االلكتروني 

 للمنظمة 

يقوم الجهاز  ▪   ✓ 

العراقي بتزويد 

األمانة العامة 

للمنظمة  

من   بالمنهجية

خالل دليل المعد 

بالتعاون مع 

الجهاز 

الهولندي 

لغرض نشرها 

على الموقع 

 اإللكتروني

 نشر المنهحية - )التوعية بمفهوم التقييم الذاتي للنزاهة )اإلنتوسنت ال يوجد  ▪

على المنهجية من خالل تحميل  عدد األشخاص الذين قاموا باالطالع ▪

شخص سنويا إلى غاية انتهاء فترة المخطط  50ملف المنهجية: 

 االستراتيجي

 

 



 ال توجد .......:األولوية الشاملة

 مساندة األجهزة في مجال الرقابة من خالل البيانات الضخمة:  األولوية الفرعية

األولوية 

 الشاملة 

مسئولية  ال توجد

 التنفيذ

تنمية القدرات المؤسسية لجنة  

األولوية 

 الفرعية 

مساندة األجهزة في مجال الرقابة من 

 خالل البيانات الضخمة

النتائج 

 المتوقعة
•  

المشاريع المقترحة  م

 لتنفيذ األولوية

 الفترة
 مؤشرات قياس األولوية الفرعية المعوقات المتوقعة الموارد

1 2 3 4 

تدريبية تنظيم دورة  

 2020  

توفير الجهاز  ▪    

 السوداني للمدربين

تتحمل األجهزة  ▪

 تكاليف المشاركة

ارتفاع تكاليف -

اإلقامة في  

 السودان

قلة األجهزة -

 الراغبة بالمشاركة

 أجهزة مشاركة 9
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                                                  مشروع خطة العمل                                                           

 2020في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

 والتدريبية:: اللقاءات العلمية أوال

 (  GUID 9020أ ـ اللقاء التدريبي حول موضوع " تقييم السياسات العمومية )   

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 للقاءالعناصر التفصيلية  اللقاءعدد المشاركين في  اللقاءالمشاركون في  اللقاءموعد  اللقاءمدة 

تعريف المتدربين  
 وأهداف بأهمية

ومنهجية تقييم 
السياسات العمومية 

مهارات  وإكسابهم
جديدة تتعلق بتقييم 
السياسات العمومية 
والتحكم في استخدام  
 ادوات وطرق التقييم

مجلس المحاسبة  
بالجمهورية 

الجزائرية  
الديمقراطية  

   الشعبية

الننننننن   21/6مننننننن   خمسة ايام
25/6/2020 

موظفاااون  ن اااون  اللقااا  يشااا في  ااا  
مااقق   أوممن هم    دفجة مراقب 

وتتااااااو ر لااااااقيةم ي اااااار   مل ااااااة  اااااا  
مجااا ل الرق ااااة الم ل اااة   تقااا   ااان 
سااااانت ن ا لنحااااا ة لدملاااااة الشاااااة دا  
الج مع ااااااااة و  تشراااااااااق  ااااااااان  شااااااااار 

ا لنحاا ة لماان يدملااون  أماا ساانوا    
ماااتهم  متوساااالة ق  ااام تقااا   ااان 
يمااس ساانوا  و  تشرااق  اان يمحااة 

تتااو ر لااق   أن شر سنة   ورتع ن 
المتااقفخ ي ااار   اا  مجااا ل مو اااو  

يفااوس ساان   اان ال محااة  وأ  اللقاا  
 سنة وأفبع ن

لاا  ي اار    تقاا   اان يمااس ساانوا  
 األدا  لى    مج ل الرق اة 

فب  متاااااق 35و 20يتاااااراود العاااااقد  ااااا ن 
 ااااااااا    األجةاااااااااش  األ  ااااااااا يمثلاااااااااون 

المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةاااا   
وواحااق  أصاال  نمثااة مااوظف نق اثناا ن ث 

الع مااااااة  األم نااااااةاحت  ط  وتحااااااتو   
الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  

إ الااااااااا   ترا ااااااااا   ااااااااا  ا يت ااااااااا ف  أن
للجةاا   الاام  لاام يحااتفق ماان  ةاأل  ل  

   مث  همه الفرصة من ق  
 

 

 *ن التقييم القبلي للمتدربي  
*مفةوم وأهقاف وي ص    تق  م الح  ساا   

 العموم ة
اوجاااااا  ا يااااااتمف والتقاااااا فخ  اااااا ن تق اااااا م  *

 الح  س   العموم ة وتق  م ا دا 
اسااااااا ل ب ومنةج ااااااا   تق ااااااا م الح  سااااااا    *

 والتقن    (العموم ة ) ا ل    
*المراحااا  ا س سااا ة التااا  تمااار  ةااا   مل اااة 

 الح  س   العموم ة
اية عناصر اخرى يرى الجهاز  *

 المستضيف اضافتها

 ا استعراض ح     مل ة 
 تم فرن  مل ة لتق  م الجوانب النظررة *
 ااااااارض تجااااااا فخ الجةااااااا   المحت ااااااا    *

 وتج فخ ا جةش  ا      
 توص    اللق  *

 البعدي للمتدربينالتقييم *

 



2 
 

تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 قاء للا إدارة

  عملية إعداد حاالت
حول موضوع 

 اللقاء
 اللقاءتكاليف 

 طبع وتوزيع 
 اللقاءوثائق 

 الشهادات اللقاءتقويم 

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

يعااااااااااااااااا ن ماااااااااااااااااقير 
ا لتنحاا    ال رناا م 

  ن فئ س الجةاا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

ورتعاااااااا ن    ال رناااااااا م  
 أثنااااااااااااا  يحااااااااااااات قم  نأ

والتقااقيم نظاا م  اإل ااقاد
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادرعت اااار و 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق   المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصت  ل   الفقاار  ا أ ا ماان  و   م  ال رن م 

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 وف  المم 

المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  
  إل  مو قية   وإق مة

 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 
التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
   ال رن م   أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

  نااااةاألما يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ااااااااملع نتاااااااا ئ  تدل اااااااا   ال رناااااااا م 
صاااااااااد ئ  استقصااااااااا   المتاااااااااقفب ن 

 أمكاااانوال  اااارا  والمقترحاااا   التاااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

يعالاااااى المتاااااقفبون  ااااا  نة ياااااة 
جااة دا  جاجت اا   دوف   ال رن م 

 األم نااااةتماااان  تقفر  ااااةج    ماااا  
 إلااااىالع مااااة ججااااة دا  تقااااقيرج 

فئااااااا س الجةااااااا   المحت اااااااا   
والااى مااقير اللقاا   والااى ال  اارا  

 المقفب ن 
جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 

 األياااماجت ااا   الاااقوف  التقفر  اااة 
 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 

ح اااااااوف المتاااااااقفخ  -الت ل اااااااة 
  ال رن م  ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  ال رن م  
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   ( وتأثيرها على التقارير Big DATAالبيانات الضخمة ) حول موضوع "  علمياللقاء الـ  2

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

الفهممممممم وا لمممممممام 
بموضمممول البيانمممات 

كيفيممممة  و الضممممخمة
فمممي  التعاممممع معهممما
 ا عماع الرقابية 

 
ديوان المراجعة  

القومي بجمهورية 
 السودان 

يننننتم دحدينننندي بالت سنننني   خمسة ايام 
بننننننني  المامنننننننة العامنننننننة 

 والجهاز المستضيف

 يشاااااااا في  اااااااا  اللقاااااااا   ا جاااااااارا  ون 
أجةاااااااااااش  الرق ااااااااااااة والماااااااااااقفا   ااااااااااا  

األ  ااااا   ممااااان لاااااقيةم ي ااااار   ااااا  
 مج ل مو و  اللق   

مشااا ف    35و 20يتاااراود العاااقد  ااا ن 
 ااااااااا    األجةاااااااااش  األ  ااااااااا يمثلاااااااااون 

المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةااا   
وواحااق  أصاال  نثمثة مااوظف نق اثناا ن 
الع مااااااة  األم نااااااةاحت  ط  وتحااااااتو   

الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  
إ الاااااااا   ت اااااااا ف ترا اااااااا   اااااااا  ا ي أن

للجة   الاام  لاام يحااتفق ماان  ةاأل  ل  
 مث  همه الفرصة من ق     

 

 
 *تعريف البيانات الضخمة  
 *ميزات البيانات الضخمة

 *مجاع استخدام البيانات الضخمة
*التدقيق على البيانات الضخمة: تحليع 

البيانات باساليب مناسبة لحجمها 
 وسرعة تغيرها

الضخمة على  *تأثيرات البيانات 
التقارير: تحديد المخاطر واستعماع  
 البيانات الضخمة في ا عماع الرقابية

اية عناصر اخرى يرى الجهاز  *
 المستضيف اضافتها

  *عرض تجارب ا جهزة ا عضاء
 توصيات اللقاء*
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حاالت عملية   إعداد
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
 ق    رر  ال  را  

 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
 اإل ااقاد أثناا  يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادورعت اااار 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق  المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
 إ االمحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن 

تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 
د  الفقاار  ا خ ا ماان الماا  اأحكاا مو لااع  ماام 

 المم وف  
المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  

  إل  مو قية   وإق مة
 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 

التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
متعلقااة و نحااا الوثاا ئ  الأط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

 لاااى صاااد فة  المشااا ف ون ا يج اااب 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

 اااا  نة يااااة  المشاااا ف ون يعالااااى 
ف ة  اااا  مشاااا جااااة دا  ج اللقاااا  

ج    ماااااااا  تماااااااان  لقاااااااا    لماااااااا 
 الع ماااااااااااة ججاااااااااااة دا   األم ناااااااااااة
فئااااااا س الجةااااااا    إلاااااااىتقاااااااقيرج 

المحت اا   والااى مااقير اللقااا   
 والى ال  را  المقفب ن 

جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 
 ااا  ا  ت ااا ف  األيااام المشااا ف ة

ح ااااااااااوف  ألت ل ااااااااااةالعن صاااااااااار 
اللقاا     ماا  جلحاا    المش في 

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  اللق   
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 تطبيق معايير رقابة االلتزام في مجال الرقابة على المشتريات الحكومية " اللقاء التدريبي حول موضوع ـ  3

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء المشاركين في اللقاءعدد  المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

اكسممممماب المتمممممدربين 
الخاصمممة المعلوممممات 

بمعايير رقابمة ا لتمزام 
في مجاع الرقابة علمى 
المشممتريات الحكوميممة 
وآليممة تطبيممق المعممايير 
واللممممواال والقمممموانين 
المرتبطممة بالمشممتريات 

 الحكومية

ــة  ــاز الرقابـ جهـ
الماليــــــــــــــــة 
واالداريـــــــــــة 

بســلطنة للدولــة 
 عمان

النن   1/11منن   خمسة ايام  
5/11/2020 

يشااا في  ااا  اللقااا   موظفاااون  ن اااون 
مااقق   أوممن هم    دفجة مراقب 

وتتااااااو ر لااااااقيةم ي اااااار   مل ااااااة  اااااا  
مجااا ل الرق ااااة الم ل اااة   تقااا   ااان 
سااااانت ن ا لنحااااا ة لدملاااااة الشاااااة دا  
الج مع ااااااااة و  تشراااااااااق  ااااااااان  شااااااااار 

ا لنحاا ة لماان يدملااون  أماا ساانوا    
ماااتهم  متوساااالة ق  ااام تقااا   ااان 
يمااس ساانوا  و  تشرااق  اان يمحااة 

تتااو ر لااق   أن شر سنة   ورتع ن 
 اااو  مو المتااقفخ ي ااار   اا  مجااا ل 

سااااان  ال محاااااة  يتجااااا و  وأ اللقااااا   
  سنة وأفبع ن

 
 

متااااقفب   35و 20يتااااراود العااااقد  اااا ن 
 ااااااااا    األجةاااااااااش  األ  ااااااااا يمثلاااااااااون 

المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةااا   
وواحااق  أصاال  نثمثة مااوظف نق اثناا ن 
الع مااااااة  األم نااااااةاحت  ط  وتحااااااتو   

الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  
إ الاااااااا   ترا اااااااا   اااااااا  ا يت اااااااا ف  أن

يحااتفق ماان للجة   الاام  لاام  ةاأل  ل  
 مث  همه الفرصة من ق  

 

 التقييم القبلي للمشاركين*
م التعريف بمعايير رقابة ا لتزام 

ISSAI 4000          
م المتطلبات الواجب على المدقق 

 ا لتزام معرفتها في رقابة 
ة ذات العالقة  متطلبات المعايير الدوليم 

وإعداد التقارير  بالتخطيط والتنفيذ
بخصوص رقابة ا لتزام في مجاع  

 الرقابة على المشتريات
*تحديد المخاطر المتعلقة بمجاع الرقابة  
على المشتريات الحكومية في كافة 

 مراحلها 
*اهداف  الرقابة والمعايير ومصادر  

ا ثبات وطرق جمعها  ادلة 
وا جراءات وا جراءات الرقابية في  
مجاع التدقيق على المشتريات 

 الحكومية
 م تقديم حا ت عملية

م تمارين عملية لتدعيم الجوانب 
: جرد مخازن م عمع مخزن  النظرية
 مصغر 

م اية عناصر اخرى يرى الجهاز 
 المستضيف اضافتها

 م توصيات اللقاء
 البعدي للمتدربينالتقييم *
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

اعداد حاالت عملية  
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
ا  ااقاد  أثناا  يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادرعت اااار و 
ماااااااااااااام وف  العمل ااااااااااااااة ال
جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 

 اللق  المش ف ة    
 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 وف  المم 

المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  
  إل  مو قية   وإق مة

 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 
التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى   ل رنااااااااااا م ا 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

يعالاااااى المتاااااقفبون  ااااا  نة ياااااة 
جاااااة دا  جاجت ااااا   دوف   اللقااااا  

 م نااااةاألتقفر  ااااةج    ماااا  تماااان  
 إلااااىالع مااااة ججااااة دا  تقااااقيرج 

فئااااااا س الجةااااااا   المحت اااااااا   
والااى مااقير اللقاا   والااى ال  اارا  

 المقفب ن 
جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 

 األياااماجت ااا   الاااقوف  التقفر  اااة 
 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 

ح اااااااوف المتاااااااقفخ  -الت ل اااااااة 
  اللق   ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
منة  والتم فرن العمل ة الت  ت 

  اللق   
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 " الرقابة على اهداف التنمية المستدامة" اللقاء التدريبي حول موضوع ـ  4

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تنمية الوعي بأهمية  
التنمية ج اهداف ادرا

المستدامة في  
الرقابية  األعماع

لألجهزة العليا 
للرقابة وتزويد  

المتدربين بالمهارات 
والمعارف الالزمة  
للتدقيق على اهداف  
 التنمية المستدامة 

لمجلس األعلى ا

ــابات  للحســـــــــ

بالمملكـــــــــــــة 

  المغربية

يحدد بالتنسيق بين  خمسة أيام

األمانة العامة  

والجهاز  

 المستضيف 

يشارك في اللقماء موظفمون فنيمون 

ممممن هممم فممي درجممة مراقممب أو 

مدقق وتتموفر لمديهم خبمرة عمليمة 

فممي مجمماع الرقابممة الماليممة   تقممع 

عن سنتين بالنسبة لحملة الشهادات 

الجامعيمممة و  تزيمممد عمممن عشمممر 

سنوات . أما بالنسبة لمن يحملمون 

مؤهالت متوسطة ، فمال تقمع عمن 

خمس سنوات و  تزيد عن خمسة 

شر سنة . ويتعين أن تتوفر لمدى ع

اسمتخدام المتدرب خبرة في مجاع 

سممممن   يتجمممماوزوأ   الحاسمممموب

 .الخمسة وأربعين سنة

 

 

 

متمدربا  35و 20يتراوح العدد بمين 

فمممي  األجهمممزة األعضممماءيمثلمممون 

المنظمة ، بحيم  يرشمل كمع جهماز 

وواحد  أصليينثالثة موظفين، اثنين 

العامممة  األمانممةاحتياطي.وتسممتوفي 

النقص من بين ا حتيماطيين وعليهما 

إعطممماء تراعمممي فمممي ا ختيمممار  أن

للجهاز الذي لم يسمتفد ممن  األفضلية

 مثع هذه الفرصة من قبع.  

 

 التقييم القبلي للمشاركين*

مفهممموم التنميمممة المسمممتدامة ونشمممأتها 

 واهدافها 

واهمداف  2030با جندة التعريف  *

  التنمية المستدامة 

دور ا جهزة العليا في الرقابة علمى *

 اهداف التنمية المستدامة

مراحع تنفيذ مهمة رقابية على تنفيمذ *

 اهداف التنمية المستدامة

الصممعوبات التممي تواجمم  ا جهممزة  *

في تنفيذ اهمداف التنميمة العليا للرقابة 

 المستدامة

م تممممارين عمليمممة لتعزيمممز الجوانمممب 

 النظرية 

تجربة الجهاز المستضيف  عرض 

م  م  حا ت عملية لألجهزة المشاركة و
اية عناصر اخرى يرى الجهاز  
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 المستضيف اضافتها 
 *توصيات اللقاء

  

 * التقييم البعدي للمشاركين 

 

 

 

 

تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 ادارة اللقاء

عملية  اعداد حاالت 
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
ا  ااقاد  أثناا  يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 

 اا فة تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت 
الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 

 المم وف  
المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  

يعالاااااى المتاااااقفبون  ااااا  نة ياااااة 
جاااااة دا  جاجت ااااا   دوف   اللقااااا  

 األم نااااةتقفر  ااااةج    ماااا  تماااان  
 إلااااىالع مااااة ججااااة دا  تقااااقيرج 

فئااااااا س الجةااااااا   المحت اااااااا   
والااى مااقير اللقاا   والااى ال  اارا  

 المقفب ن 
جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 

 األيااام  الاااقوف  التقفر  اااة اجت ااا 
 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 



9 
 

POINT إ ااقادورعت ر 
الد لااااااااااااااااااة العمل اااااااااااااااااااة 

جرو   إحق المم وف  
 اللق  المش ف ة    

 

  إل  مو قية   وإق مة
 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 

التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

ا  استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااار 
 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  

 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

ح اااااااوف المتاااااااقفخ  -الت ل اااااااة 
  اللق   ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  اللق   

 

 

 

 

 

 " مؤشرات ومعايير الرقابة على اهداف التنمية المستدامة من منظور بيئي" حول موضوع  التدريبي اللقاء ـ  5

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تعريف المتدربين 
التنمية المستدامة  ب
من  هامؤشراتو

منظور بياي 
المهارات  مواكسابه

الالزمة لتنفيذ 
اجراءات الرقابة  

  بأهدافالمتعلقة 
 التنمية المستدامة 

الجهاز 
المركزي 

للمحاسبات 
بجمهورية 
 مصر العربية

حممدد بالتنسمميق بممين ت 
األمانمممممممة العاممممممممة 
 والجهاز المستضيف

الى   11/10
15/10/2020 

يشااا في  ااا  اللقااا   موظفاااون  ن اااون 
ممن هم    دفجة مراقب أو مااقق  
وتتااااااو ر لااااااقيةم ي اااااار   مل ااااااة  اااااا  
مجااا ل الرق ااااة الم ل اااة   تقااا   ااان 
سااااانت ن ا لنحااااا ة لدملاااااة الشاااااة دا  
الج مع ااااااااة و  تشراااااااااق  ااااااااان  شااااااااار 
ساانوا    أماا  ا لنحاا ة لماان يدملااون 
ماااتهم  متوساااالة ق  ااام تقااا   ااان 

متاااااقفب   35و 20يتاااااراود العاااااقد  ااااا ن 
يمثلاااااااااون األجةاااااااااش  األ  ااااااااا    ااااااااا  
المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةاااا   
ثمثااة مااوظف نق اثناا ن أصاال  ن وواحااق 
احت  ط  وتحااااااتو   األم نااااااة الع مااااااة 

م ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  الاانق
أن ترا ااااااااا   ااااااااا  ا يت ااااااااا ف إ الااااااااا   
األ  ل ة للجةاا   الاام  لاام يحااتفق ماان 

 التقييم القبلي للمتدربين*
   هداف التنمية المستدامةأ*التعريف ب

 وأبعادها وخصااصها 
*اهم العوامع البياية التي تؤثر على  

المستدامة وكيفية معد ت التنمية 
 الوقاية منها

معايير ومؤشرات الرقابة على اهداف  *
 التنمية المستدامة

*ادوات الرقابة على اهداف التنمية 
 المستدامة من المنظور البياي
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يمااس ساانوا  و  تشرااق  اان يمحااة 
شر سنة   ورتع ن أن تتااو ر لااق   

اساات قام المتااقفخ ي اار   اا  مجاا ل 
سن  ال محة  يتج و  وأ  الد سوخ
 سنة وأفبع ن

 
 

 مث  همه الفرصة من ق     
 

*ا جراءات الرقابية المناسبة للتحقق 
من وضع الخطط الالزمة لتنفيذ اهداف  

التنمية المستدامة والتحقق من سير 
فيما يتعلق با هداف ذات العمع بها 

 العالقة البياية
المعوقات التي تواج  ا جهزة *

ا عضاء في تطبيق المبادئ 
والممارسات الخاصة بالتنمية 

 المستدامة
*عرض حا ت عملية عن افضع  
الممارسات المتعلقة بالرقابة على 

اهداف التنمية المستدامة من منظور 
 بياي

الجوانب *تمارين عملية لتعزيز 
 النظرية

 *توصيات اللقاء
 

 للمتدربين*التقييم البعدي 

تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حول  بحوثإعداد
 موضوع اللقاء

 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
 داإل ااقاأثناا   يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 وف  المم 

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى   ل رنااااااااااا م ا 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

 اااا  نة يااااة  لمشاااا ف ون ايعالااااى 
ج   اجت اا   دوف جة دا  ج اللق  

ع مااااااااة ال األم نااااااااةكماااااااا  تماااااااان  
فئااااا س  إلاااااىججاااااة دا  تقاااااقيرج 

الجة   المحت    والى مقير 
 اللق   والى ال  را  المقفب ن 

جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 
 م  أليااا  لم ااا مشااا ف ة  ااا  لقااا   

 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 
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POWER POINT 
الد لااااة  إ ااااقادورعت اااار 

العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  
جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 

 اللق  المش ف ة    
 

المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  
  إل  مو قية   وإق مة

 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 
التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

 المتاااااااقفخح اااااااوف  -الت ل اااااااة 
  اللق   ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  اللق   
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 املعّد من قبل املنظمةلقاء تدريبي حول دليل الرقابة املالية للوحدات االقتصادية في القطاع العمومي ـ  6

 أهداف اللقاء
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء المشاركين في اللقاءعدد  المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تهدف الدورة التدريبية 

إلى تمكين األجهزة العليا 

للرقابة من خالل  

املحاضرات والتمارين 

والنقاش، من تنفيذ 

الرقابة املالية على 

الوحدات االقتصادية 

وفقا ملعايير اإلنتوساي 

 ودليل الرقابة املالية

يتّم تحديد أهداف )

الدورة التدريبية بأكثر 

ة خالل اللقاء 
ّ
دق

التمهيدي لفريق 

 (الخبراء املدربين

يتم تحديده  

بالتشاور بين 

 األجهزة واملنظمة

يتتتتم تحديتتتدقا متتتن ق تتتل 

فريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر ين 

بالتنستتتتتتتتي  متتتتتتتت  األمانتتتتتتتتة 

 العامة

يتم تحديدها 
بالتنسيق بين 
الجهاز  

المستضيف  
 واألمانة العامة 

التدريبيتتة متتدققون يشارك في الدورة 

تتتتتتوفر لتتتتد هم خةتتتترة عمليتتتتة فتتتتي م تتتتال 

الرقابتتتتتتتتتتة املاليتتتتتتتتتتة و تتتتتتتتتتذل   متتتتتتتتتتدققون 

 وأ  لتنفيتتذ الرقابتتة املاليتتة متوقعتتون 
 سنة ال محة وأفبع ن ةمسن  يتج و 

 
 

متاااااقفب   35و 20يتاااااراود العاااااقد  ااااا ن 
يمثلاااااااااون األجةاااااااااش  األ  ااااااااا    ااااااااا  
المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةاااا   
ثمثااة مااوظف نق اثناا ن أصاال  ن وواحااق 
احت  ط  وتحااااااتو   األم نااااااة الع مااااااة 

 النقم من   ن ا حت  ط  ن   
 

 *التق  م الق ل  للمتقفب ن
 * اإلط ف الع م إل قاد القل   

 الرئ ح ةالمف ه م *
 لقل    و ق  الم ل ة الرق اة تنف م مراح 
 الم ل ة  الرق اة

األ م ل التمة قية أل م ل التقق   *
)مراجعة  ت  ملف   المراجعةقاست ف   

وسلو     المةنةقيال خ   متالل    آداخ
 افت    مةمة التقق  

 الرق اة الم ل ة  ت ال ط*
 * تنف م الرق اة الم ل ة

  ة )إ قا  الرأ (تقررر الرق اة الم ل*
 (المت اعة )مت اعة التدفظ  * 

 *تم فرن  مل ة لتعشرش الجوانب النظررة
 *توص    اللق  

 
 *التق  م ال عق  للمتقفب ن

 

 

تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حول  بحوثإعداد
 موضوع اللقاء

 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء
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يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
 دأثناا   اإل ااقايحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادورعت اااار 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق  المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 وف  المم 

المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  
  إل  مو قية   وإق مة

 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 
التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى   ل رنااااااااااا م ا 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
تعر اااا ن الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يح

  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 
و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  

استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  
 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  

 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

 اااا  نة يااااة  لمشاااا ف ون ايعالااااى 
ج   اجت اا   دوف جة دا  ج اللق  

الع مااااااااة  األم نااااااااةكماااااااا  تماااااااان  
فئااااا س  إلاااااىججاااااة دا  تقاااااقيرج 

الجة   المحت    والى مقير 
 اللق   والى ال  را  المقفب ن 

جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 
 م  أليااا مشااا ف ة  ااا  لقااا    لم ااا 

 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 
 المتاااااااقفخح اااااااوف  -الت ل اااااااة 

  اللق   ك م  جلح   
محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -

والتم فرن العمل ة الت  ت منة  
     اللق

 

 

 

 

 ثانيا : البحث العلمي:

 :عشرة للبحث العلمي الثالثةـ المسابقة  1
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لمجلمس التنفيمذي فمي اعتماد ا عالن المتعلق بالمسابقة الثالثة عشرة للبح  العلمي )المرفق بهذا ( من قبمع لجنمة تنميمة القمدرات المؤسسمية واقمراره ممن قبمع ام 

 اجتماع  الستين.

 جميع ا جهزة ا عضاء للمشاركة في هذه المسابقة وفق الشروط والمعايير التي يتضمنها ا عالن.م تعميم خطاب على 

 :  ـ الترجمة  2

من قبع كع من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر  2020 سنة المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية الى اللغة العربية   ترجمة ا عداد الصادرة منـ 

ديوان المحاسبة بالمملكة األردنيمة  والعربية ) يناير ( وديوان المحاسبة بدولة الكويت ) عدد ابريع ( وديوان الرقابة المالية ا تحادي بجمهورية العراق ) يوليو ( 

 بكة ا نترنت. على موقع المنظمة على ش ) اكتوبر ( وإدراجهاالهاشمية 

انمة العاممة بهما م ترجمة بعض األدلة واإلصدارات الصادرة عن الجهات األجنبية في مجاع الرقابة الماليمة ممن قبمع األجهمزة التمي تر مب فمي ذلمك وموافماة األم

 قد ابدى كع من : ووفي هذا المجاع ،  لتوزيعها على بقية األجهزة.

ع الصادرة عن ا جهزة  اعمترجمة القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة وكذلك استعداده لترجمة األ : ا ردنية الهاشمية*ديوان المحاسبة بالمملكة 

 الرقابية ا جنبية واي وثااق هامة تتعلق بالعمع الرقابي. 

 ملية والبحو  والمقا ت والمعايير ذات الصلة بالعمع الرقابي. ديوان الرقابة المالية ا تحادي بجمهورية العراق : ا ستعداد لترجمة أي من المواد الع*

 *ديوان المحاسبة بدولة الكويت: ترجمة بعض الموضوعات التي يرى الجهاز اهميتها وتعميمها على ا جهزة ا عضاء في المنظمة. 
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 المنظمة العربيةإعالن عن تنظيم 

 عشرة الثالثة المسابقة 
 في مجال الرقابة للبحث العلمي

  
  

المنعقدة بمدينـة  عشرة  الثالثة بناًء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دورتها العادية  

للبحث العلمي في مجال الرقابة المالية   عشرة  ة الثالث، تعلن األمانة العامة للمنظمة العربية عن إجراء المسابقة  14/11/2019إلى  12خالل الفترة من الدوحة 
 خمسة أبحاث تكتب خصيصا للمسابقة في كل موضوع من الموضوعات الثالثة التالية :  ن الختيار أحس

 

  تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة.  الموضوع األول 

 الموضوع الثاني 
الوسائل  دور األجهزة العليا في الرقابة على التحّول من موازنة 

  )البنود( إلى موازنة البرامج. 

 دور األجهزة العليا في الرقابة على االستثمارات العامة.  الموضوع الثالث
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 التي سبق أن اعتمدها المجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس والخمسين للمجلس التنفيذي المنعقد بدولة قطر.  وذلك وفقا للشروط 
  

إلى األمانة  يتقدم الباحث للمسابقة بطلب يعده على نموذج قسيمة االشتراك المرفقة ويحال الطلب بموجب كتاب من جهاز الرقابة المالية الذي يعمل به  -1

 .  وترفق السيرة الذاتية بالطلب   30/9/2020العامة قبل انتهاء الموعد المحدد لقفل باب االشتراك وهو يوم 

 الموظفين الفنيين العاملين في أحد األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة األعضاء في المنظمة العربية.  أن يكون الباحث من بين  -2

موضحا   يتم قبول البحوث المشاركة إلذكاء روح الفريق في العمل ، على أال يزيد عدد المشاركين في البحث عن عضوين ويعد كل منهما قسيمة اشتراك -3

 بها تلك المشاركة. 

 يجوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحد. ال   -4

 تتعدى مدة خبرته في مجال الرقابة عشرين عاما.  وأال عادلها ما ي أو  أال يقل مؤهل الباحث عن شهادة الباكالوريوس  -5

ن المشكلة والهدف ومنهج البحث  البحث بأصول وقواعد البحث العلمي المتعارف عليها سواء النواحي التشكيلية كإعداد مقدمة للبحث تبي  إعداد االلتزام في  -6

ة  وخطته وتقسيماته وتوثيق مصادره بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثيق المتعارف عليها أو النواحي الموضوعية كعرض الموضوع بدق

 ووضوح وعمق واالنتهاء بالنتائج والتوصيات. 

 وع والتي تساهم في تطوير وإثراء العمل الرقابي. يجب أن يتناول البحث المقدم الجوانب العلمية والتطبيقية للموض  -7

 من قبل.  أن يكون البحث قد أعد خصيصا لالشتراك في المسابقة واال يكون قد أعد في نطاق جامعي أو لنيل درجة علمية أو جائزة تشجيعية أو تقديرية -8

بنط   simplified Arabic الخط المستخدم ) و  (A4) وان يكون حجم الصفحة كلمة 25000وال تزيد على  كلمة 7500البحث عن أال تقل عدد صفحات  -9

14.) 

 كلمة.  500إلى  300يقدم ملخص للبحث بحدود  -10

 . واإلمالئية أن يكون البحث محررا بلغة عربية سليمة من الناحيتين اللغوية    -11

وتعتبر البحوث التي  . 03/6/2120( على العنوان االلكتروني لألمانة العامة في موعد غايته يوم  PDFيرسل البحث في شكل وثيقة غير قابلة للتغيير )   -12

 ترسل بعد هذا التاريخ غير مقبولة لالشتراك في المسابقة. 
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اب البحوث  يتم تقويم البحوث المقدمة من قبل أعضاء لجنة التقويم وفقا للشروط التي يعدها المجلس التنفيذي للمنظمة. وتمنح خمس جوائز مالية ألصح  -13

 وتكون الجوائز وفقا للتالي :   70ث ال تقل درجة تقييم البحوث عن يالفائزة في كل من موضوعات المسابقة الثالثة وبح

 أمريكي دوالر   1300ألولى: الجــائزة ا 

 :أمريكي دوالر  1100الجـــائزة الثانيــة 

 :أمريكي دوالر   900الجــائزة الثالثـــة 

 :أمريكي دوالر  700الجــائزة الرابعة 

 :أمريكي دوالر   500الجــائزة الخامسة 

الجائزة المستحقة والجوائز التي تليها بعددهم ويتم تقسيم قيمة الجوائز على عدد  عند تعادل بحثين أو اكثر في النقاط ألية جائزة من الجوائز، تمنح وـ  14

 البحوث الفائزة بالتساوي لكل منها. 

 ـ يتم منح جميع المشاركين في المسابقة شهادات تقدير نظير مشاركاتهم.  15

 مرتبة الفوز بالجائزة.  إلى ة ال ترتقي البحوث المقدم أنرأت  إذاـ يحق للجنة تقويم البحوث حجب أي من جوائز المسابقة  16

عضاء وذلك دون  تتولى األمانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز المسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزيعها على العاملين في أجهزة الرقابة العليا األ  -17

 اإلخالل بحق أصحاب تلك البحوث في ملكيتها والتصرف فيها وفق مشيئتهم. 
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 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

 األمانة العامة

 قسيمــــــة اشــــــــتراك

 في المسابقة الثالثة عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة

 

 

 القسم األول:يعده الباحث 

 االسم بالكامل :  -1

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

 الجهاز الذي يعمل فيه:   -2

............................................................................................................ 
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 ي يشغلها: الوظيفة الت -3

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

 ......... ............................................................. ...........................المــؤهل العلمي وسنة ومكان الحصول: .............  -4

 ـ مدة الخبرة في مجال الرقابة ......................................................................  5

 

 الموضوع الذي يرغب الكتابة فيه:  -6

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

  إقـــــرار الباحث:-7

توزيعه  عشرة في مجال البحث العلمي وأوافق عليها. كما أنني أخول للمنظمة العربية حق طباعة بحثي و الثانية أقر بأنني اطلعت على شروط المسابقة 

 على األجهزة األعضاء ونشره على موقع المنظمة. 

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

 

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

 أحد موظفيه ويشغل وظيفة: هو   .................................................. : بأن السيد 

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

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

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

         

 

 وختم الجهاز  توقيع المسؤول                                                                             

 

 



 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لجنة تنمية القدرات المؤسسية

 

 

 مقترح تجميع وتصنيف ونشر األدلة والمعايير والمؤشرات

 إطار قياس األداء    –الواردة بالتقرير الموحد للتقييم 

 توصيات من به ماورد تفعيل آليات كأحد
 للجنة  عشر الخامس االجتماع  أعمال جدول  من شرالثانى ع البند

 
 12/02/2020-9سلطنة ُعمان من 

 5مرفق 

 

 

 

  



 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لجنة تنمية القدرات المؤسسية 

 تجميع وتصنيف ونشر األدلة والمعايير والمؤشرات مقترح 
 توصيات ماورد به من   آليات تفعيلكأحد  ،إطار قياس األداء –التقرير الموحد للتقييم الواردة ب

 البند العاشر من جدول أعمال االجتماع الخامس عشر للجنة
 (12/02/2020-9سلطنة ُعمان من )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المحتويات 

 3 ........................................................................ المقدمة

 4 ............................................................... اآلليات الُمقترحة

 5 ....................................................................... المرفقات
 

  



 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لجنة تنمية القدرات المؤسسية 

 تجميع وتصنيف ونشر األدلة والمعايير والمؤشرات مقترح 
 توصيات ماورد به من   آليات تفعيلكأحد  ،إطار قياس األداء –التقرير الموحد للتقييم الواردة ب

 البند العاشر من جدول أعمال االجتماع الخامس عشر للجنة
 (12/02/2020-9سلطنة ُعمان من )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المقدمة 
التقرير   11النقطة  2019/ 280رقم  بالقرار  58مد المجلس التنفيذى فى إجتماعه رقم إعت

والذى تضمن توصيات   الموحد عن إطار قياس أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 المجاالت األتية:  ضمن

 طار القانونىل المجال )أ(: االستقاللية وا
 المجال )ب(: الحوكمة الداخلية واألخالقيات

 الرقابة وإعداد التقاريرالمجال )ج(: جودة 
 المجال )د(: الدارة المالية واألصول وخدمات الدعم

 المجال )ه(: الموارد البشرية والتدريب 
 المجال )و(: االتصاالت وإدارة أصحاب المصلحة

وشملت هذه التوصيات جوانب تندرج فى إطار مهام اللجنة وتضُمنها األولويتين الشاملتين 
 وهما:  2022-2018والثالثة من المخطط االستراتيجى للمنظمة للفترة من الثانية 

 .جهزة مع أصحاب المصالحتعزيز تواصل األ (2)ولوية الشاملة األ
 ستراتيجية وتطبيق إطارلدارة العضاء في اجهزة األدعم األ (3)ولوية الشاملة األ

 .غألبالداء واقياس األ
أعمال اللجنة فى اجتماعها الخامس عشر للنظر فى إيجاد تم وضعه على جدول وبناًء عليه 

 اآلليات المناسبة لتحقيقها. 

لذا فإنه قد تم إعداد هذا المقترح لعرضه على أعضاء اللجنة لدراسته وإجراء التعديالت الالزمة 
 الرأى بشأن الموافقة على تنفيذه.  وإبداء -إذا لزم األمر   –عليه 



 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لجنة تنمية القدرات المؤسسية 

 تجميع وتصنيف ونشر األدلة والمعايير والمؤشرات مقترح 
 توصيات ماورد به من   آليات تفعيلكأحد  ،إطار قياس األداء –التقرير الموحد للتقييم الواردة ب

 البند العاشر من جدول أعمال االجتماع الخامس عشر للجنة
 (12/02/2020-9سلطنة ُعمان من )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 أهداف الُمقترح 

 المعرفة.إتاحة  -1
 تيسير الوصول إلى المعلومات. -2
 تعزيز قدرات األجهزة فى المجاالت الواردة بالتقرير.  -3

 اآلليات الُمقترحة
وتصنيفها وفقًا للمجاالت والمؤشرات الواردة بالتوصيات والمعايير األدلة  تجميعأواًل: 

 الواردة بالتقرير كما يلى: 
 واألخالقياتالمجال )ب(: الحوكمة الداخلية 

 . 2016  النكوساي مؤتمر في المعتمدة المهنة خالقياتأ معايير •
  )النتوسنت(.  للنزاهة  منهجية التقييم الذاتى •
بشأن تنظيم عملية   وفقًا لما ورد بالتقرير( –)الموصى بوضعه  دليل الجراءات  •

 المتابعة للتقارير الرقابية. 
 .مدونات السلوك الوظيفى •
  .( أخالقيات المهنة30الدولى رقم )المعيار  •

 المجال )ج(: جودة الرقابة وإعداد التقارير
 . (ISSAI200) 200معيار النتوساى رقم  •
 . (ISSAI300) 300معيار النتوساى رقم  •
 . (ISSAI4000) 4000معيار النتوساى رقم  •
 دليل رقابة األداء.  •
 دليل رقابة االلتزام. •



 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لجنة تنمية القدرات المؤسسية 

 تجميع وتصنيف ونشر األدلة والمعايير والمؤشرات مقترح 
 توصيات ماورد به من   آليات تفعيلكأحد  ،إطار قياس األداء –التقرير الموحد للتقييم الواردة ب

 البند العاشر من جدول أعمال االجتماع الخامس عشر للجنة
 (12/02/2020-9سلطنة ُعمان من )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 البشرية والتدريب المجال )ه(: الموارد 
بشأن كيفية   وفقًا لما ورد بالتقرير( –)الموصى بوضعه  دليل الجراءات  •

 صياغة استراتيجية للموارد البشرية. 
 مؤشرات تقييم أداء العاملين. •

كنواة  البند بالوارد  محتوى المشار إليه بالبند أواًل وبنفس التصنيفإنشاء قاعدة بيانات بال ثانيًا:

على موقع المنظمة العربية  لنشاء قاعدة بيانات شاملة خاصة بمجاالت تنمية القدرات ونشرها 

 على النترنت.  ARABOSAIلألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

 المرفقات 
 .األداء قياس إطار – للتقييم الموحد التقرير توصيات

 
 11/02/2020التاريخ: 

 ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات 
 جمهورية مصر العربية 

 هانى حسن محمد 



 

 المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 
 لجنة تنمية القدرات المؤسسية

 االجتماع الخامس عشر 
 2020/ 12/02-9سلطنة ُعمان من 

 الرد على تقرير فريق عمل مهمة تقييم مهنية المنظمة 
 

(6)مرفق رقم   
 
 
 
 
 

  



(2) 
 

 أواًل: المقدمة 

بالشكر لفريق العمل الذى قام بإعداد التقرير ونود أن ننوه فى هذا الخصوص بأن اللجنة تمارس أعمالها بناًء على المهام واالختصاصات تتقدم اللجنة  

 للجنة، وهو ما تباشره اللجنة فعليًا دون إخالل. لالمنصوص عليها  بالمادة الرابعة من الالئحة التنظيمية 

 ثانيًا: المالحظات التى تخص اللجنة والواردة بالتقرير  والرد عليها

 الرد المالحظة المجال
 والمهنية  والتنظيمية المؤسسية المجاالت في االعضاء األجهزة قدرات وتنمية بدعم يتعلق فيما

 اللجنة استراتيجية -1
 قدرات لتنمية

 األعضاء االجهزة
 

 .القدرات وتنمية لبناء وخطط حقيقية استراتيجية اللجنة لدى توجد ال (1
 

تقوم اللجنة بإعداد مقترح   -أ
خطة التدريب سنويًا  

واعتمادها من ِقبل المجلس 
 التنفيذي.

المالحظة على  إستندت - ب
مجال إطار قياس األداء  

فقط، وهو جزء من أعمال  
اللجنة فى حين تم إغفال 

باقى األعمال التى تقوم بها 
اللجنة فى المجاالت 

 األخرى.
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 الرد المالحظة المجال
 والمهنية  والتنظيمية المؤسسية المجاالت في االعضاء األجهزة قدرات وتنمية بدعم يتعلق فيما

 التطوير قدرات دعم -2

 ةباألجهز  المهني

تحديد احتياجات األجهزة في مجال التطوير المهني فهي تتم بناء على مقترحات من  (2
االجهزة االعضاء باللجنة، ومن مخاطر هذا االسلوب عدم مالئمة مواضيع الدورات 

الحتياجات االجهزة غير االعضاء باللجنة في ظل اختالف امكانيات االجهزة وقدراتها 
 . وتفويضها القانوني

البرامج الواردة بخطة اللجنة 
يتم تحديدها بناًء على 

احتياجات األجهزة، حيث أنه 
مراسلة األجهزة سنويًا  يتم 

لموافاة اللجنة باحتياجاتها من 
جنة  لبرامج تدريبية، ثم تقوم ال

بأبداء الرأي والبت فيما يتم  
تضمينه بالخطة السنوية وفقًا 
لتلك االحتياجات وبما يتوافق  
مع المخطط االستراتيجى العام 

 للمنظمة 

 جانب فى الدورات تتركز حيث الدورات مجاالت بين الدورات توزيع فى التوازن  عدم (3

 النشاط  مجمل من % 75 عن تزيد العامة بنسبة الرقابية الموضوعات

 
 التطوير قدرات دعم -3

 باألجهزة المهني

 

 نشاط أي للجنة لدى وليس والمؤسسية، التنظيمية المجاالت في دعم مسارات توجد ال (4

 .الجانب هذا في

تنمية كفاءة المورد   -4

البشرى لألجهزة 

 األعضاء 

داء اللجنة في جانب دعم وتنمية القدرات المؤسسية لألجهزة أوجود ضعف واضح في  (5

لى افتقادها ألليات التخطيط السليم، فجميع خطط اللجنة مبنية  إ ساساً أاالعضاء يرجع 

عضاء بها ألجهزة األثناء اجتماعات اللجنة قد تمثل احتياجات لممثلي اأعلى مناقشات 

 عضاء بالمنظمة. أل جهزة األوغير مبينة على دراسات حقيقية الحتياجات ا
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 الرد المالحظة المجال
 األرابوساي وقدرات التنظيمية الجوانب وتعزيز بدعم يتعلق فيما

 التعليم منهج تركيز
 اإللكتروني 

 الحالي الوضع الفرعية  االنشطة
 منجز  التمهيدية  الدراسة انجاز تم

 االعتماد  تحت للبرنامج  التنفيذية الخطة اعتماد تم
 العالقة ذات االجراءات اللجنة باشرت

 للبرنامج  الفني بالتجهيز
 التنفيذ  تحت

 لىإ حالتهإو  البرنامج ترتيبات استكمال تم
 العامة  مانةألا

 منجز  غير

 

عرض خطة  2019تم في سنة  
إلرساء منظومة التعلم  

اإللكترونى على لجنة تنمية 
القدرات في اجتماعها الثالث 

عشر والتي تم اعتمادها من قبل  
المجلس التنفيذي وهى قيد  

 اإلنجاز  

 قاعدة وتطوير إعداد
 بمجاالت خاصة بيانات

 القدرات  تنمية

 التقييم االنجاز  المراحل
 في البرنامج مناقشة تم التمهيدية  الدراسة

 للجنةل اجتماعات عدة
 على التوصية  واقتصرت

 بالموقع البيانات بعض
 اإللكتروني 

 النشاط بداية

 موجود  غير نشاط جراءاتإ اليوجد التخطيط
 موجود  غير نشاط جراءاتإ اليوجد للمشروع التجهيز
  موجود  غير نشاط جراءاتإ اليوجد التشغيلية الخطة

اتفقت اللجنة على البدء في 
 تفعيل هذا المجال 
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 الرد المالحظة المجال
 العلمي  البحث وتشجيع والمهارات المعارف وتطبيق نقل و تبادل بتعزيز يتعلق فيما

 ونشر المعارف نقل −
 من الرقابى الفكر
 . الترجمة خالل

 البحث تشجيع −
 .العلمي

 أفضل من االستفادة −
 المهنية الممارسات

 . والدولية العربية

 اللجنة تمارسها ان المفترض نشطةألا
 التطبيق  المعايير 

 مطبق  غير الهامة  المهنية االصدرات وحصر متابعة
 مطبق  غير محددة بأهداف  للترجمة خطة وضع
 مطبق  غير الترجم مجال في نتائج اللجنة تحقق

 مطبق  دوري  بشكل بحثية مسابقة تنظيم يتم
 مطبق  غير مالمة  زمنية فترة البحثة المسابقة تغطى
 افضل وتقييم لحصر محددة الية توجد

 الممارسات 
 مطبق  غير

 لتعميم المناسبة واتدألا اللجنة اعتمدت
 الممارسات  فضلأ

 مطبق  غير

 مانةألا وأ  المهنية المعايير نةجل مع للتنسيق واضحة ليةأ العتماد اللجنة تحتاج -1
 اللجنة خطط ضمن دراجهاإو  نتوساىإلل الهامة صداراتإلا لمتابعة العامة

 .للترجمة
 بالئحتها للجنة صيلةألا االختصاصات من واالستفادة الممارسات فضلأ  متابعة -2

 .التقييم فترة خالل ملحوظ غير النشاط هذا نإف التنظيمية

 

 

















































ورشة العمل حول دور املنظمات اإلقليمّية في تقييم أداء   توصيات*

 "SAI –PMF و" " ICBFاألجهزة األعضاء استنادا إلى األطر املرجعّية  "

 

 

النقاشات بين وعرض الحاالت العملّية والتجارب فضال عن  أفرزت التمارين الجماعية

مجموعة من التوصيات لإلسهام في الرفع من فعالية ونجاعة األجهزة  يّسرتيناملشاركين ومع امل

أبرز  وفيما يلي. ائها استنادا إلى األطر املرجعّيةدبقياس أاألعضاء في املنظمة العربية عند قيامها 

 : ورشة العملالتوصيات التي انبثقت عن 

ابوساي(: أ ـ توصيات تخص املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية   )األر

كمواصلة ألشغال ورشة العمل موضوع هذا عمل أخرى  ورشات/ تنظيم ورشة -

 SAI PMFحتى يتسنى لجميع األجهزة استيعاب آلية التقييم باستخدام إطار التقرير 

 لهذا اإلطار.
ً
 خاصة مع وجود أجهزة لم تقم بعد بالتقييم استنادا

 التأكيد على أهمية استمرار مشاركة ذات األعضاء أو الفرق املشكلة في هذه الورشة   -

واعتبارهم نقاط  ستقبلّية لضمان سير األعمالاملعمل ال اتورشخالل ورشة أو 

إعداد التقرير الجهوي، بداًء من  االتصال بين األجهزة واملنظمة العربية في ما يخص

     األعمال التحضيرية إلى مراجعة ضمان الجودة واإلخراج النهائي للتقرير.

ن من جهاز سلطنة عمان لترجمة استبيان قياس األداء وفقا إلطار و تطّوع املشارك -

SAI-PMF كتحضير لهندسة وتحسين اإلستبيان الجهوي. إلى اللغة العربّية 

 
 

 : األجهزة العليا للرقابة األعضاء ـ توصيات تخص  ب

 إلطار قياس االداء  -
ً
املعتمد  SAI PMFضرورة قيام األجهزة بااللتزام بتقييم آدائها وفقا

مة  للوقوف على مجاالت التحسين قصد ضبط عناصر الخطة االستراتيجية 
ّ
للمنظ

 .2028-2023العربّية للفترة 



ن برفع تقرير ألجهزتهم حول ما تّم اكتسابه من معرفة حول مفاهيم و قيام املشارك -

املؤشرات واألبعاد واملعايير والعمل على رفع توصيات حقيقّية ملعالجة أوجه القصور 

 والضعف في مختلف املجاالت بتلك األجهزة بغاية اإلنتقال إلى مستوى أعلى.

 لجدولة  ي ستحددهذال جدول الزمنيأهمية التزام األجهزة بال  -
ً
األرابوساي وفقا

 .وإخراجه األعمال إلى حين االنتهاء من إعداد التقرير الجهوي 

 توصيات متعلقــة بموضوع اللقاء:  ج. 

 املقترحات املتعلقة بالدورة: -

غطية كل املجاالت واألبعاد تبغاية  اتالزمنّية املخّصصة ملثل هذه الورش ّدةاملزيادة  -

 .املرجعّية املفّصلة واملضّمنة بأطار قياس األداء

 .عدد عروض تجارب األجهزة لتحصيل اإلستفادة القصوى منهازيادة  -

 عند عرض املجاالت.الحاالت العملّية ينبغي أن يشتمل التدريب على مزيد من  -

 
 املقترحات املتعلقة بالدورات املستقبلية:  ـ

ق باختيار ا للمستقبله الورشة البناء على مخرجات هذ -
ّ
تحديد ملشاركين و فيما يتعل

 .املحتوى عناصر 
 



 عمل ال ورشةمذكرة مفاهيم 

 مع الجهات المانحةالعليا للرقابة المالية والمحاسبة جهزة األحول عمل 

 

 

 نبذة عامة 

في تحسين الطريقة التي  -وفي مناسبات مختلفة -عن نيتها  أعضاء بالمنظمةعليا للرقابة المالية والمحاسبة عدة أجهزة أعربت 

  باإلضافة إلى ، ، وتعني األجهزة بذلك كيفية االتصال مع الجهات المانحة بشكل أفضلالدعمالحصول على  طلب من خاللها يتم 

المستقبلية القائمة على  وخططها  لطلب التمويل والتي تصف وضعها الحالي عالية جودةبكيفية إعداد مذكرات مفاهيمية 

و من بينها المنظمة  اإلقليميةمن تعليقات ومالحظات المنظمات  كما تبينت  .ها للرفع من مهنيتها وقيمتها المضافةحتياجاتا

في رغبتها في تطوير قدراتها   2018مبادرة األنتوساي/ لجنة بناء القدرات المنعقد في  اجتماع في ُجمعت التيوالعربية 

 تعامالتها مع الجهات المانحة.

 الهدف من حلقة العمل 

عداد  إلالدعم  هاتقديم وتأسيس شراكة بين األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة مع الجهات المانحة إلى العمل ورشة تهدف 

مع شركاء التطوير، ومن ثم إتاحة الفرصة لها   العملمذكرات مفاهيمية عالية الجودة والتي ستحسن من وضعها عندما تحاول 

 ين بكفاءة. المانحلتولي زمام إدارة المشاريع المدعومة من قبل 

 . المتصلة بالتعزيز المؤسسيويكمن الهدف األسمى في تمكين األجهزة لتكون قادرة على طلب الدعم ألنشطتها 

 سيتم التطرق اليها خالل الورشة:  التي اضيعالمووفيما يلي 

 اتخاذ قرارات بشأن تقديم الدعم  ➢
 إشراك الجهات المانحة  ➢
 فهم عمليات الجهات المانحة  ➢
 المفاهيمية المذكراتإعداد  ➢
 تخطيط المبادرة الممولة من قبل الجهة المانحة وتنفيذها ومتابعتها ➢
 التنسيق ➢

 ة المستهدف  الفئة

  التي تعبر عن رغبتها في المشاركة وخاصة المنظمة العربية )األرابوساي( باألعضاء األجهزة لجميع  مفتوحة العمل ورشة

 والتنميةلقائمة لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي التي تتلقى الدعم اإلنمائي وقفا بالدول األجهزة 

OECD . ومن المتوقع أن يكون المشاركون من كبار  األمانة العامة لمنظمة األرابوساي.عن  ه الورشة ممثلون\كما يتابع ه

يضطلعون بمسؤولية التخطيط االستراتيجي لألجهزة الرقابية، ويتوقع منهم أيضا أن يكونوا مشاركين فاعلين   الذينالموظفين 

ين  وستكون الترجمة متاحة خالل سير حلقة العمل، إال أننا نوصي بأن يكون المشاركون المرشحين قادرالعمل.  ورشةخالل 

 .والجهات المانحة الحقا مع مقدمي العروض أكبرعلى التواصل باللغة اإلنجليزية لتعزيز تفاعل 

 توقعات من المشاركين

  العمل حلقة مخرجات إلى باإلضافة  المقدمة الحالة  دراسات  على  العمل ورشةسير  خالل  المشاركون يعمل أن المتوقع من

 .أدناه المذكورة



مبادرة تنمية  فريق قِبل من لمراجعتها للمخرجات النهائية المسودات تقديم المشاركين من يُتوقع ؛العمل ورشةاالنتهاء من  بعد

 .مؤسساتهم في ممكن وجه  أفضل على منها االستفادة وكذلك عليه المتفق الزمني  الجدول في IDI االنتوساي

 مخرجات حلقة العمل: 

 الخارجي . صياغة خطة الدعم 1

 . صياغة استراتيجية إشراك المانحين2

 . مذكرة مفاهيمية لمبادرة تعزيز القدرات 3

 التنسيق فريق  اختصاصات. 4

 تحمل التكاليف المالية للورشة 

ألجهزة الرقابية من البلدان المدرجة  بالنسبة لالتكاليف التالية المرتبطة بانعقاد االجتماع  IDIتتحمل مبادرة تنمية االنتوساي 

 : OECD DAC والتنمية االقتصادي التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائية المساعدة لجنة  قائمةعلى 

 .للمشاركين تذاكر بحجز األمانةقوم ست، والسياحية الدرجة:  الطيران تذاكر -
 . ليال  6 أقصاها  لمدة  والدفع بالحجز IDIمبادرة تنمية االنتوساي  ستقوم ،قياسيةغرف : اإلقامة -

 التأشيرة تكلفة سداد -
 . العمل  ورشة أيام في القهوة لتناول وفترتين ةواحد غداءوجبة  من مؤلفة جتماعاال حزمة -

أية تكاليف إضافية ناجمة عن تأخير بسبب المشارك أو الجهاز، على سبيل المثال تغيير في  لن تغطي مبادرة تنمية االنتوساي

 تذاكر السفر بسبب التأخير في طلب التأشيرة، ولن تمنح مبادرة تنمية االنتوساي بدل يومي للمشاركين

 يتحمل المشارك مسؤولية الحصول على التأشيرة.

 .المناسب الوقت في  ذلك إلى وما واللوجستيات األعمال جدول مثل األخرى االجتماع معلوماتب تزويدكم سيتم

في فعاليات مبادرة تنمية  بجانب ضمان حصول الموظفين المشاركين ترشيح مشارك واحدعلى األجهزة العليا للرقابة 

االنتوساي والمنظمة العربية وخالل تواجدهم. وال تتحمل مبادرة تنمية االنتوساي على تأمين صحي دولي شامل للسفر 

  الوفاة عن والتعويض والسفر، الحوادث ضد والتأمين الطبي التأمينلألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أي مسؤولية تجاه 

 فترة أو السفر أثناء  المشارك تكبدهاي قد أخرى خسائر أو تكاليف وأي  الشخصية الممتلكات  تلف أو وفقدان العجز، أو

 . المشاركة

 

 


