مرفق رقم ( ) 1
خطة العمل فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة 2014
أوال :اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة :
 1ـ برنامج تدرٌبً وفقا لمنهجٌة الـ  IDIحول موضوع " تقنٌة الرقابة على المعلومات حسب آخر إصدار ( " )COBITوٌتضمن :
أ ـ لقاء تمهٌدي ٌعقده الجهاز المستضٌف للبرنامج لتحدٌد عناصر الموضوع التفصٌلٌة وإلعداد دلٌل المدرب ودلٌل المشارك من قبل فرٌق من الخبراء
المدربٌن ٌتم التنسٌق بشأنهم مع األمانة العامة.
ب ـ تنظٌم البرنامج التدرٌبً وفقا للتفصٌالت التالٌة :
أهداف اللقاء

الجهاز
المستضٌف

مدة االلقاء

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 البرنامج

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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 2ـ اللقاء التدرٌبً حول موضوع " التحدٌات التً تواجه األجهزة الرقابٌة فً المراجعة البٌئٌة ".
اهداف اللقاء

الجهاز
المستضٌف

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء
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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 " اإلجراءات التحلٌلٌة فً عملٌة الفحص والمراجعة ".
أهداف اللقاء

الجهاز
المستضٌف

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء
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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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 4ـ اللقاء العلمً حول موضوع " مهارات اإلشراف الفنً على التدقٌق وأثرها على جودة العمل الرقابً ".
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أهداف اللقاء

الجهاز
المستضٌف

مدة اللقاء

موعد اللقاء

المشاركون فً اللقاء

عدد المشاركٌن فً اللقاء

العناصر التفصٌلٌة للقاء

تمكٌن المشاركٌن من
التعرف على اثر
اإلشراف على جودة
العمل الرقابً
والمهارات الالزم
توفرها فً
المسؤولٌن على
عملٌة التدقٌق
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تصمٌم دلٌل
المدرب ودلٌل
المشارك

ادارة اللقاء

اعداد بحوث حول
موضوع اللقاء

تكالٌف اللقاء

طبع وتوزٌع وثائق اللقاء

تقوٌم اللقاء

الشهادات
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ثانٌا :البحث العلمً :
 1ـ المسابقة الحادٌة عشرة للبحث العلمً :
تتولى األمانة العامة بعد إقرار هذه الخطة من المجلس التنفٌذي فً اجتماعه الخمسٌن دعوة األجهزة األعضا ء إلى المشاركة فً هذه المسابقة وإفادتها
بترشٌحاتها بهذا الخصوص وذلك وفقا لإلعالن المتعلق بها والذي اقره المجلس التنفٌذي فً اجتماعه السابع واألربعٌن المنعقد بالمملكة المغربٌة خالل سنة
 2012والمرفق بهذا ( مرفق رقم .) 1
 2ـ الترجمة :
ـ مواصلة ترجمة األعداد الصادرة خالل سنة  2014من 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
لتوزٌعها على بقٌة األجهزة.

األجهزة التً ترغب فً ذلك وموافاة األمانة العامة بها
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امونظوت امعربٌت مألجهزة امعنٌب منرقببت اموبمٌت واموحبسبت
األوبنت امعبوت

شروط ومعايري املسابقة احلادية عشرة للبحث العلمي
اليت تنظمها املنظمة العربوة
تٌبءً ؽوٓ اهلرار اهذٔ اخخذخَ اهسيؾٖج اهؾبيج هوى ٌغيج اهؾرتٖج هألسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج ّاهيضبشتج فٕ دّرخِب اهؾبدٖج اهضبدٖج ؽشرث اهيٌؾلدث تيدٌٖـج
اهنّٖح خالل اهفخرث يً  25إهٓ  ، 2013/6/27خؾوً األيبٌج اهؾبيج هويٌغيج اهؾرتٖج ؽً إسراء اهيشبتلج اهضبدٖج ؽشرث هوتضد اهؾويٕ فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج
الخخٖبرأضشً خيشج أتضبد خنخة خضٖضب هويشبتلج فٕ نل يّظّػ يً اهيّظّؽبح اهذالذج اهخبهٖج :
امووضوع األول  :التحدٌات التً تواجه األجهزة الرقابٌة فً المراجعة البٌئٌة .
امووضوع امجبنً  :أهمٌة موازنة البرامج واألداء وفاعلٌتها فً ترشٌد النفقات .
امووضوع امجبمث  :مساهمة األجهزة العلٌا للرقابة فً تطوٌر نظم الرقابة الداخلٌة فً الجهات الخاضعة لرقابتها .
ّذهم ّفلب هوشرّع اهخبهٖج :
ٖ- 1خلدى اهتبضد هويشبتلج تعوة ٖؾدٍ ؽوٓ ٌيّذر كسٖيج االشخرام اهيرفلج ّٖضبل اهعلة تيّسة نخبة يً سِبز اهركبتج اهيبهٖج اهذٔ ٖؾيل تَ إهٓ األيبٌج
اهؾبيج كتل اٌخِبء اهيّؽد اهيضدد هلفل تبة االشخرام ُّّ ّٖى ّ 2014/6/30خرفق اهشٖرث اهذاخٖج تبهعوة.
- 2أً ٖنًّ اهتبضد يً تًٖ اهيّغفًٖ اهفًٌٖٖ اهؾبيوًٖ فٕ أضد األسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج ّاهيضبشتج األؽظبء فٕ اهيٌغيج اهؾرتٖج.
ٖ- 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.
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- 4ال ٖسّز االشخرام تأنذر يً تضد هوشخص اهّاضد.
- 5أال ٖلل يؤُل اهتبضد ؽً شِبدث اهتبنبهّرّٖس اّ يب ٖؾبدهِب ّاال خخؾدْ يدث خترخَ فٕ يسبل اهركبتج ؽشرًٖ ؽبيب.
- 6االهخزاى فٕ اؽداد اهتضد تأضّل ّكّاؽد اهتضد اهؾويٕ اهيخؾبرف ؽوِٖب شّاء اهٌّاضٕ اهخشنٖوٖج نئؽداد يلديج هوتضد ختًٖ اهيشنوج ّاهِد

ف ّيٌِز

اهتص د ّخعخَ ّخلشٖيبخَ ّخّذٖق يضبدرٍ تدكج ّأيبٌج ّاالهخزاى تلّاؽد ّأضّل اهخّذٖق اهيخؾبرف ؽوِٖب أّ اهٌّاضٕ اهيّظّؽٖج نؾرط اهيّظّػ
تدكج ّّظّش ّؽيق ّاالٌخِبء تبهٌخبئز ّاهخّضٖبح.
راء اهؾيل اهركبتٕ.
ٖ- 7سة أً ٖخٌبّل اهتضد اهيلدى اهسّاٌة اهؾويٖج ّاهخعتٖلٖج هويّظّػ ّاهخٕ خشبُى فٕ خعّٖر ّإد
- 8أً ٖنًّ اهتضد كد أؽد خضٖضب هالشخرام فٕ اهيشبتلج ّاال ٖنًّ كد أؽد فٕ ٌعبق سبيؾٕ

أّ هٌٖل درسج ؽويٖج أّ سبئزث خشسٖؾٖج أّ خلدٖرٖج

يً 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 ّااليالئٖج.
ٖ- 12رشل اهتضد فٕ شنل ّذٖلج غٖر كبتوج هوخغٖٖر (  ) PDFؽوٓ اهؾٌّاً االهنخرٌّٕ لأليبٌج اهؾبيج فٕ يّؽد غبٖخَ ّٖى ّ 2015/3/31خؾختر اهتضّد
اهخٕ خرشل تؾد ُذا اهخبرٖخ ؿٖر 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 :
 امجــبئزة األومى 1300 :دوالر اورٌلً
امجـــبئزة امجبنٌــت 1100 :دوالر اورٌلً
امجــبئزة امجبمجـــت 900 :دوالر اورٌلً
امجــبئزة امرابعت 700 :دوالر اورٌلً
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امجــبئزة امخبوست 500 :دوالر اورٌلً

 14ـ إضبهج اهيّظّػ ؽوٓ هسٌج اهيشبتلج يً أسل اهفضل تًٖ اهيرشضًٖ اهيخشبًّٖٖ فٕ اهؾاليج خضّضب فٕ ضبهج ّسّد ختبًٖ فٕ اهؾاليبح اهييٌّضج يً
عرف أؽظبء اهوسٌج.
 15ـ ٖخى يٌص سيٖؼ اهيشبرنًٖ فٕ اهيشبتلج شِبداح خلدٖر ٌغٖر يشبرنبخِى.
 16ـ ٖضق هوسٌج خلّٖى اهتضّد ضسة أٔ يً سّائز اهيشبتلج اذا رأح اً اهتضّد اهيلديج ال خرخلٕ اهٓ يرختج اهفّز تبهسبئزث.
 -17خخّهٓ األيبٌج اهؾبيج عتبؽج اهتضّد اهفبئزث تسّائز اهيشبتلج تؾدد نبف يً اهٌشخ هخّزٖؾِب ؽل ْ اهؾبيوًٖ فٕ أسِزث اهركبتج اهؾوٖب األؽظبء ّذهم دًّ
اإلخالل تضق أضضبة خوم اهتضّد فٕ يونٖخِب ّاهخضرف فِٖب ّفق يشٖئخِى.
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امونظوت امعربٌت مألجهزةامعنٌبمنرقببت اموبمٌت واموحبسبت
األوبنتامعبوت

قسومــــــة اشــــــــرتاك
يف املسابقة احلادية عشرة للبحث العلمي يف
يف جمال الرقابة
امقسه األولٌ:عده امببحث
 -1االشى تبهنبيل :
.....................................................................................................................................
 -2اهسِبز اهذٔ ٖؾيل فَٖ:
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...................................................................................................................................
 -3اهّغٖفج اهحٔ ٖشغوِب:
....................................................................................................................................

 -4اهيــؤُل اهؾويٕ ّشٌج ّينبً اهضضّل..... .............................................................................. :
 -5اهيّظّػ اهذٔ ٖرغة اهنخبتج فَٖ:
............................................................................................... .....................................
-6إقـــــرار اهتبضد :
أكر تإٌٌٔ اعوؾح ؽوٓ شرّع اهيشبتلج اهضبدٖج ؽشرث فٕ يسبل اهتضد اهؾويٕ ّأّافق ؽوِٖب  .نيب إٌٌٔ أخّل هويٌغيج اهؾرتٖج ضق عتبؽج تضذٕ
ّخّزٖؾَ ؽوٓ األسِزث األؽظبء ٌّشرٍ ؽوٓ يّكؼ اهيٌغيج.

توقٌغ اموشبرك
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امقسه امجبنً:شهبدة جهبز امرقببت اموبمٌت امذي ٌتبعو امببحث

ٖشِد................................................................................
تأً اهشٖد ..........................................................................
أضد يّغفَٖ ّٖشغل ّغٖفج:
............................... .............................................................................................................................
........................
اشى اهيشؤّل اهيخّل......................................................................
اهّغٖفج.....................................................................................:

امتوقٌغ وخته امجهبز
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