إعالن عن تنظيم املنظمة العربية
املسابقة الثالثة عشرة
للبحث العلمي في مجال الرقابة
ً
بناء على القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة في دورتها العادية الثالثة عشرة املنعقدة بمدينـة الدوحة خالل الفترة من  21إلى ،1122/22/21
وعلى قرار املجلس التنفيذي غير العادي باملراسلة رقم  1111/122الذي تم بموجبه إضافة ثالثة مواضيع
تماشيا مع الحداث الدولية إثر جائحة كورونا  ،تعلن المانة العامة للمنظمة العربية عن إجراء املسابقة
الثالثة عشرة للبحث العلمي في م جال الرقابة املالية الختيار أحسن خمسة أبحاث تكتب خصيصا
للمسابقة في كل موضوع من املوضوعات الستة التالية :
املوضوع االول
املوضوع الثاني
املوضوع الثالث
املوضوع الرابع
املوضوع الخامس
املوضوع السادس

تقنيات تحليل ورقابة البيانات الضخمة
دور الجهزة العليا في الرقابة على التحول من موازنة الوسائل
(البنود ) إلى موازنة البرامج
دورالجهزة العليا في الرقابة على االستثمارات العامة
الدروس املستفادة من خالل مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا
الحصول على أدلة اإلثبات عند تنفيذ مهام الرقابة عن بعد
استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في تنفيذ املهام الرقابية

وذلك وفقا للشروط التي سبق أن اعتمدها املجلس التنفيذي في اجتماعه الخامس والخمسين املنعقد
بدولة قطر.
 -1يتقدم الباحث للمسابقة بطلب يعده على نموذج قسيمة االشتراك املرفقة ويحال الطلب بموجب
كتاب من جهاز الرقابة املالية الذي يعمل به إلى المانة العامة قبل انتهاء املوعد املحدد لقفل باب
االشتراك وهو يوم  0201/1/11وترفق السيرة الذاتية بالطلب.

 -1أن يكون الباحث من بين املوظفين الفن يين العاملين في أحد الجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة العضاء في املنظمة العربية.
 -3يتم قبول البحوث املشاركة إلذكاء روح الفريق في العمل ،على أال يزيد عدد املشاركين في البحث
عن عضوين ويعد كل منهما قسيمة اشتراك موضحا بها تلك املشاركة.
 -1ال يجوز االشتراك بأكثر من بحث للشخص الواحد.
 -2أال يقل مؤهل الباحث عن شهادة الباكالوريوس أو ما يعادلها.
 -6االلتزام في إعداد البحث بأصول وقواعد البحث العلمي املتعارف عليها سواء النواحي الشكلية
كإعداد مقدمة للبحث تبين املشكلة والهدف ومنهج البحث وخطته وتقسيماته وتوثيق مصادره
بدقة وأمانة وااللتزام بقواعد وأصول التوثيق املتعارف عليها أو النواحي املوضوعية كعرض
املوضوع بدقة ووضوح وعمق واالنتهاء بالنتائج والتوصيات.
 -7يجب أن يتناول البحث املقدم الجوانب العلمية والتطبيقية للموضوع والتي تساهم في تطوير
وإثراء العمل الرقابي.
 -8أن يكون البحث قد أعد خصيصا لالشتراك في املسابقة وأال يكون قد أعد في نطاق جامعي أو لنيل
درجة علمية أو جائزة تشجيعية أو تقديرية من قبل.
 -2أال تقل عدد كلمات البحث عن  7.211كلمة وال تزيد عن  12.111كلمة وأن يكون حجم الصفحة
( )A4والخط املستخدم ( simplified Arabicحجم .)21
 -21يقدم ملخص للبحث بحدود  311إلى  211كلمة.
 -22أن يكون البحث محررا بلغة عربية سليمة من الناحيتين اللغوية واإلمالئية.
 -21يرسل البحث في شكل وثيقة غير قابلة للتغيير ( )PDFعلى العنوان اإللكتروني لألمانة العامة في
موعد غايته يوم  .0201/8/11وتعتبر البحوث التي ترسل بعد هذا التاريخ غير مقبولة لالشتراك
في املسابقة.

 -23يتم تقويم البحوث املقدمة من قبل أعضاء لجنة التقويم وفقا للشروط التي يعدها املجلس
التنفيذي للمنظمة .وتمنح خمس جوائز مالية لصحاب البحوث الفائزة في كل من موضوعات
املسابقة الثالثة وبحيث ال تقل درجة تقييم البحوث عن  71وتكون الجوائز وفقا للتالي:
 الجــائزة الولى 1122 :دوالرأمريكي
الج ــائزة الثانيــة 1122 :دوالرأمريكي
الجــائزة الثالث ــة 022 :دوالرأمريكي
الجــائزة الرابعة 022 :دوالرأمريكي
الجــائزة الخامسة 022 :دوالرأمريكي
 21ـ وعند تعادل بحثين أو أكثر في النقاط لية جائزة من الجوائز ،تمنح الجائزة املستحقة والجوائز
التي تليها بعددهم ويتم تقسيم قيمة الجوائزعلى عدد البحوث الفائزة بالتساوي لكل منها.
 22ـ يتم منح الفائزين في املسابقة شهادات تقدير وتوجه المانة العامة خطابات شكر إلى املشاركين الذين
لم يفوزوا في املسابقة .
 26ـ يحق للجنة تقويم البحوث حجب أي من جوائز املسابقة إذا رأت أن البحوث املقدمة ال ترتقي إلى
مرتبة الفوز بالجائزة.
 -27تتولى المانة العامة طباعة البحوث الفائزة بجوائز املسابقة بعدد كاف من النسخ لتوزيعها على
العاملين في أجهزة الرقابة العليا العضاء وذلك دون اإلخالل بحق أصحاب تلك البحوث في ملكيتها
والتصرف فيها وفق مشيئتهم.

املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واملحاسبة
المانة العامة
قسيم ـ ــة اشـ ـ ــتراك
في املسابقة الثالثة عشرة للبحث العلمي في مجال الرقابة
القسم الول :يعده الباحث
 -1االسم بالكامل :
..........................................................................................................
 -0الجهاز الذي يعمل فيه:
......................................... ................................................................
 -1الوظيفة التي يشغلها:
..........................................................................................................
 -4املــؤهل العلمي وسنة ومكان الحصول:
........................................................................................... .............
 0ـ مدة الخبرة في مجال الرقابة
................................. ......................................................................
 -6املوضوع الذي يرغب الكتابة فيه:
........................................................................................................
-0إق ـ ـرار الباحث:
أقر بأنني اطلعت على شروط املسابقة الثالثة عشرة في مجال البحث العلمي وأوافق عليها .كما أنني أخول
للمنظمة العربية حق طباعة بحثي وتوزيعه على الجهزة العضاء ونشره على موقع املنظمة.

توقيع املشارك

القسم الثاني:شهادة جهازالرقابة املالية الذي يتبعه الباحث
يشهد ............................................................... .......................... .................
بأن السيد  ................................... ............... :هو أحد موظفيه ويشغل وظيفة:
..........................................................................................................
اسم املسؤول املخول.......................................................................
الوظيفة...........................................................................................:

توقيع املسؤول وختم الجهاز

