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 مقدمـــة
 

  
  

قام فريق عمل المخطط االستراتيجي لتقنية المعلومات بإعداد هذا االستبيان وتم إرسـاله  
لوقوف على الوضع الحالي لألجهزة في مجال تقنية المعلومات وليتم إلى جميع األجهزة األعضاء ل

تحليل هذه البيانات والبدء بإعداد خطة تشغيلية، وأيضا ليكون لدى الفريق مؤشر لقياس اإلنجـاز  
  .في المستقبل عند البدء بتنفيذ الخطة

   
  :وقد شارك في االستبيان األجهزة الرقابية في الدول التالية

  
  الكويت .1
 وديةالسع .2
 عمان .3
 تونس .4
 المغرب .5
 الجزائر .6
 البحرين .7
 مصر .8

  

 األردن .9
 لبنان .10
 قطر .11
 اليمن .12
 فلسطين .13
 السودان .14
 العراق .15
  ليبيا .16

  
  :ولم تشارك فيه األجهزة الرقابية في الدول التالية

  
 اإلمارات  .1
 جيبوتي .2
 اسوري .3

  

 الصومال .4
 جمهورية القمر االتحادية .5
  اموريتاني .6

  
  

  .ئج من خالل البيانات المتاحة وتم إعداد التقرير المرفقوقام الفريق بعد ذلك بتحليل واستنباط النتا
  

 
  أسامة الفارس      

 رئيس فريق عمل المخطط االستراتيجي
  لتقنية المعلومات     
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  ؟األعلى للرقابة المالية والمحاسبة الذي تنتسبون إليه عدد موظفي الجهاز كم .1
  
  

موظفي الجهاز ذوي  إشرافيون/مراقبون/مدراء  الجهاز
  بيعة العمل الرقابيةط

  العدد اإلجمالي  آخرون

  778  368  297  113  الكويت
  1089  405  634  50  السعودية
  323  120  176  27  عمان
  256  168  69  19  تونس
  لم يتم اإلجابة  170  243  لم يتم اإلجابة  المغرب
 لم يتم اإلجابة لم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابة  الجزائر
  96  23  63  10  البحرين
  11208  3694  6067  1447  مصر
  600  125  415  60  األردن
  194  77  108  9  لبنان
  165  45  82  38  قطر
  2291  453  1838 700/1079/54  اليمن

  213  65  124  24  فلسطين
  876  67  298  511  السودان
  2043  294  1464  58  العراق
  1470  820  518  32  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 لتقنية المعلومات لدى الجهاز؟ )تجهيزات –شبكات ( هل توجد بنية تحتية .2
  

  نعم  البحريننعم  تونس  نعم  الكويت
  نعم  مصرنعم  المغرب  نعم  السعودية
 نعم  األردننعم  الجزائر  نعم  عمان
  نعم  اليمن  نعم قطر  نعم  لبنان

  نعم  العراق  نعم  السودان  نعم  فلسطين
         نعم  ليبيا
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  في الجهاز؟ والموظفين الموصولين بالشبكة) السيرفرات(والخوادم  عدد أجهزة الحاسب اآللي كم .3
  

  الموظفين الموصولين بالشبكة  أجهزة الخوادم أجهزة الحاسب اآللي  الجهاز
  700  19  795  الكويت

  550  12  650  السعودية
  123  15  277  عمان
  125  8  197  تونس
  الجميع  20  400أكثر من   المغرب
  140  4  180  الجزائر
  90  7  90  رينالبح
  1300  5  1443  مصر
  255  15  343  األردن
  130  5  130  لبنان
  80  10  180  قطر
  25  3  54  اليمن

 15+ جهاز مكتبي  116  فلسطين
  محمول

4  117  

  lab(  0  20( 20+  32  السودان
  300  7  لم يتم اإلجابة  العراق
  160  4  180  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  
االنصـراف واإلجـازات    أنظمة شئون الموظفين كالحضور ومثال( آلي لدى الجهاز؟ هل توجد أنظمة حاسب .4

  )أنظمة تخدم عمل المدققين كحفظ الوثائق والتقارير والمالحظات والبحث فيهاو
    
 نعم  البحريننعم  تونس  نعم  الكويت

  نعم  مصرنعم  المغرب  نعم  السعودية
 نعم  األردنال  الجزائر  نعم  عمان
  نعم  اليمن  نعم  قطر  نعم  لبنان
  نعم  العراق  نعم السودان  نعم  نفلسطي
         نعم  ليبيا
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 :لدى الجهاز يرجى تحديد أنظمة الحاسب اآللي الموجودة .5
  

  نوع قاعدة البيانات اسم النظام  الجهاز
 Oracle  نظام متابعة المخالفات المالية  الكويت

 Oracle  نظام المشتريات
 Oracle  نظام دليل الجهات
 Oracle  ماراتنظام متابعة االستث

 Oracle  نظام الرقابة المسبقة
 Oracle  نظام مكتب المساعدة

 Oracle  نظام التدريب
 Oracle  نظم إدارة الشئون اإلدارية

 SQL  المالي ، المستودع ،الموظفين ، الرواتب ، (األنظمة   السعودية
  اإلدارية، مراقبة اإلنتاج، العهد، المشتريات، االتصاالت

  د ، المهام ، تدقيق الحسابات ، فهرسة األحكام النظامية،العقو
  )Team Mate  ، ACL ،OFFICS  ،Progresاللجان ، 

 FileNet Oracleنظام األرشفة اإللكتروني   عمان
 Oracle 9i  نظام الحضور واالنصراف

 APSS  Oracle 10Gنظام جدولة التخطيط 
 ITRUST Oracle 9iالنظام المالي و اإلداري 

 SAIMate Access 2003نظام تحليل البيانات المالية 
 Oracle  تجميع موارد ومصاريف الدولة ومراقبتها  تونس

 Oracle  عمليات الخزينة ومراقبتها تجميع موارد ومصاريف
 Oracle  مراقبة المحاسبة اإلدارية

 Oracle  تجميع موارد ونفقات المجالس الجهوية والبلديات ومراقبتها
متابعة القضايا المتعلقة بدائرة الجزر المالي وفقه القضاء لدى هذه 

  الدائرة 
Oracle 

 Oracle  التصريح على الشرف بالمكاسب
 Oracle  مركزية الموازنات

 Oracle  التصرف في الممتلكات المنقولة للدائرة
 Oracle  التصرف في المخزونات

 Access  التصرف في المكتبة
 Oracle  تتبع تقديم حسابات الدولة  المغرب

 My SQL  التسيير اآللي لمركز التوثيق
 Oracle  تتبع سير عمليات الرقابة

 SQL Server  تسيير الشئون اإلدارية للموظفين
 Access  عدد برمجيات ذات االستعمال المحدود

Work Flow  التزود بمعدات مكتبية  -طلب رخصة وسيلة للتنقل
  وغيرها

Lotus Notes  
DB2 

 Windows SQL Server SQL Server  الجزائر
 Ms - SQL  المالية  البحرين

 Ms - SQL  شئون الموظفين
ACL Stand alone 

Help Desk Ms - SQL 
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 Informix  األجور  مصر
 Informixالخدمات الطبية

 Informixالوثائق والمكتبات
 Informixترميز العاملين والهيكل التنظيمي

 Informixشئون العاملين
 Informixالشركات المشتركة

 Oracleالمشتريات والمخازن
 SQL Serverاألرشيف اإللكتروني
 Oracleالموازنة والحسابات

 Informixوسائل النقل
 Oracleنظام شئون الموظفين  األردن

 Oracleنظام الرواتب
 Oracleنظام الدورات

 Oracleسجل التدقيقنظام 
 Oracleنظام العمل الرقابي

 Oracleنظام متابعة العطاءات والمشاريع
 Oracle  نظام االستشارات القانونية

 Oracleنظام المستودعات
 Oracleنظام المكتبة
 Oracleنظام األرشفة

 Oracle  نظام الموظفين  لبنان
 Oracle  نظام الرقابة المسبقة

 Oracle  تعقب المعامالتنظام 
 Oracle  نظام المحاسبة

 Access  نظام المستشار القانوني
 Access  مجموعة حامورابي القانونية

 HR SQLالرواتب + نظام الموارد البشرية   قطر
 SQL  نظام حضور وانصراف موظفي الجهاز

 SQL  المستشار في القانون القطري
ACL  

TeamMate   
 Oracle  شئون الموظفيننظام   اليمن

 Oracle+ access  نظام المرتبات
 Oracle  نظام الصادر و الوارد

 Oracle  نظام الخطة
 Oracle  )الجودة(نظام مخرجات الجهاز 

   نظام المكتبة
   النظام المحاسبي
   النظام المالي

 Accessبرنامج خاص بالبريد الصادر والوارد  فلسطين
 SQL )الحضور واالنصراف(دوام اليومي برنامج خاص بال

 Access )بيانات و إجازات وأرشفة إلكترونية(برنامج شئون الموظفين 
 Accessبرنامج أرشفة إلكترونية للتقارير الرقابية
 SQLبرنامج تنظيم حركة الموظفين والميدان
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 Accessبرنامج تسجيل المكالمات
 SQLةبرنامج مالي خاص بالشئون المالي

 Accessخطة عمل الديوان  السودان
 Excelرواتب وأجور

 Accessحساب مال الدعم
 Excelحساب الرعاية الطبية

 Excel)الحساب الشهري(حساب الديوان 
 Format Pageشئون العاملين

 Excelالخزينة/الدفعيات
 Oracle + Access  نظام الرواتب  العراق

 Oracle + Fox  نظام األفراد
 Access  نظام التوثيق

 Oracle  نظام اإلحصاءات المالية
 Oracle  نظام الموازنة
 Access  نظام اإليفادات

 Access  نظام متابعة قرارات المجلس
 Access  نظام المكتبة

 Access  منظومة شئون الموظفين  ليبيا
 Access  الحضور واالنصراف

 Access  البريد الداخلي
 Access  ون اللجنةشئ

 Access  المرتبات
 Access  القرارات
 Access  الشركات

 Access  الموقع اإللكتروني الخاص بالجهاز
 Access  اإلشراف على الموقع اإللكتروني الخاص باألمانة العامة لإلفروساي

  
  
  
  
  
  
 ا؟هل هناك أنظمة معلومات أخرى ترغب باستخدامها في العمل غير متوفرة حالي .6
  
  نوع قاعدة البيانات المفضل  اسم النظام  جهازال

    ال يوجد  الكويت
    Archive أنظمة تدقيق البيانات واألرشفة العامة  السعودية
 Portal MOSS 2007 Intranet Microsoftنظام بوابة الجهاز   عمان

 Knowledge Library  Oracle/Microsoftمكتبة المعلومات اإللكترونية 
  رشفة اإللكترونية للتدقيقنظام األ

Audit Management System  
Oracle/Microsoft  

 
    لم يتم اإلجابة  تونس
  _ TeamMate  المغرب
    لم يتم اإلجابة  الجزائر
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  Knowledge and Document Management  SQL  البحرين
Work Flow  SQL 

Collaboration Suite  SQL 
Version Control  SQL 

Project Management SQL 
 Informix  التقارير الرقابية  مصر

 Informix  المخالفات المالية
 Informix  الشئون القانونية

 Informix  صيانة األجهزة والمعدات
 Informix  اآلمن

   ال يوجد  األردن
 Oracle  المحفوظات واألرشيف  لبنان

   securizeنظام 
 Oracle  نظام التدقيق المحاسبي

 Share Point for Internet Website SQL  قطر
Share Point for Intranet Website SQL 

ARABDOX SQL 
AXAPTA SQL 

 نظام األرشفة االلكترونية  اليمن
 SQLنظام شامل إلدارة الملفات والتقارير  فلسطين

 SQLنظام سير العمل وصادر ووارد بين اإلدارات والفرق الرقابية
 SQLق إلكتروني على أنظمة مالية ومحاسبيةنظام تدقي

 SQL نظام توثيق ومتابعة العطاءات الحكومية والمشاريع
 SQLنظام لوازم ومشتريات وأصول ثابتة

بوابة إلكترونية تصل جميع األنظمة واالطالع على البيانات 
 والملفات من خالل االنترنت

SQL 

 Oracleالمخازن  السودان
 Oracleياناتالعربات والص

 Oracle  )نعمل على بنائه حاليا(نظام الحسابات   العراق
 V.Basic & Access  )نعمل على بنائه حاليا(نظام التدريب 

 Web SQLتطبيقات عبر شبكة ويب   ليبيا
  
  
  
  
عند اختيار  األجهزة األعضاء في مجال نظم المعلومات بين هل تم االستفادة من عملية تبادل الخبرات .7

  ؟)6(و ) 5(نظمة السابق ذكرها في السؤالين األ
 

  ال  البحرينال  تونس  ال  الكويت
  ال  مصر لم يتم اإلجابة  المغرب  ال  السعودية
  ال  األردنال  الجزائر  )مرتان(نعم   عمان
  ال  اليمن  ال قطر  ال  لبنان

  ال  العراق  ال السودان  )مرتان(نعم   فلسطين
          ال  ليبيا
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  أو عن طريق وكاالت خارجية؟ الجهازضمن ) البرامج(التطبيقات هل يقوم الجهاز بتطوير  .8

  كلتا الطريقتين □              بواسطة وكاالت خارجية □                    ضمن الجهاز □
 

 كلتا الطريقتين  البحرين  كلتا الطريقتين  تونس  كلتا الطريقتين  الكويت
 كلتا الطريقتين  مصر  كلتا الطريقتين  المغرب  كلتا الطريقتين  السعودية
 ضمن الجهاز  األردن  كلتا الطريقتين  الجزائر  كلتا الطريقتين  عمان
 ضمن الجهاز  اليمن  كلتا الطريقتين قطر  كلتا الطريقتين  لبنان

  ضمن الجهاز  العراق  ضمن الجهاز  السودان ضمن الجهاز  فلسطين
        ضمن الجهاز  ليبيا

  
  
  
  
  
  
 طوير البرامج المستخدمة؟هل يتبع الجهاز منهج أو دليل معين لت .9

  ).إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تزويدنا بالوثيقة الخاصة بذلك(
  

نعم، سيتم تزويدكم   الكويت
  بها الحقا

البحر  ال  تونس
  ين

  ال

  نعم  السعودية
  )ال توجد مرفقات(

  نعم  المغرب
  )ال توجد مرفقات(

نعم، يتبع الجهاز منهجية   مصر
Rational  من موقع شرآةIBM 

  نعم  الجزائر  ال  عمان
  )ال توجد مرفقات(

  )1(نعم، مرفق رقم   األردن
  )ال توجد مرفقات(

، ال يوجد لدينا وثائق رسمية نعم  اليمن  ال  قطر  ال  لبنان
  يمكن تزويدكم بها 

نعم، يتم تطوير النظم باستمرار مع  العراق  ال  السودان  ال  فلسطين
  تزايد الحاجة وسعة العمل

         ال  ليبيا
  
  
  
  
  
 

  توجد خدمة اإلنترانت واإلنترنت لدى الجهاز؟ هل .10
  

  نعم  البحريننعم  تونس  نعم  الكويت
 نعم  مصرنعم  المغرب  نعم  السعودية
 نعم  األردننعم  الجزائر  نعم  عمان
  نعم  اليمن  نعم قطر  نعم  لبنان

  نعم  العراق  نعم  السودان  نعم  فلسطين
         نعم  ليبيا

  



مالية و المحاسبة التابعة للمجموعة العربية في مجال تكنولوجيا المعلوماتاستبيان وضع األجهزة العليا للرقابة النتائج   
 

  
 2009يونيو     10/54

  
  
  
  

 ه الخدمة؟عدد الموظفين المنتفعين بهذ كم .11
  

  )الجميع( 90  البحرين 125  تونس  700  الكويت
 1300  مصر  الجميع  المغرب  400  السعودية
 597  األردن 180  الجزائر  كافة الموظفين  عمان
 موظف موصلين بشبكة االنترنت 54  اليمن 80  قطر  120  لبنان

 موصولين بأنظمة الجهاز 25 +
 ظفمو 500أآثر من   العراق 20 السودان  117  فلسطين

       80  ليبيا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عدد الموظفين الذين ينجزون أعمالهم عن طريق نظم المعلومات؟ كم .12
  

 90  البحرين 125  تونس  700  الكويت
يستخدم الحاسوبالجميع   المغرب  600  السعودية  1300  مصر 
 20  األردن 180  الجزائر  كافة الموظفين  عمان
هي  فيدة اإلدارات المست، 25  اليمن 80  قطر  40  لبنان

، اإلدارة إدارة شئون الموظفين
، إدارة السكرتارية المالية

  والتوثيق
موظف 100أآثر من   العراق 25 السودان  117  فلسطين  

       80  ليبيا
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  :؟ يرجى ذكر الموقع إن وجد)WWW(هل يمتلك الجهاز موقعا على الشبكة العالمية  .13
  
  لغة الموقع  الموقع  جهازال

  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.sabq8.org  الكويت
  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.gab.gov.sa  السعودية
  اللغة العربية واإلنجليزية http://sai.gov.om  عمان
اللغة العربية والفرنسية،   http://www.courdescomptes.nat.tn  تونس

  واإلنجليزية في طور اإلنجاز
  اللغة العربية والفرنسية http://www.courdescomptes.ma  المغرب
  اللغة العربية والفرنسية http://www.ccomptes.org.dz  الجزائر
  اللغة العربية http://www.nac.gov.bh  البحرين
  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.cao.gov.eg  مصر
  يةاللغة العرب http://www.audit-bureau.gov.jo  األردن
اللغة العربية واإلنجليزية،  http://www.coa.gov.lb  لبنان

  والفرنسية في طور اإلنجاز
  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.sab.gov.qa  قطر
  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.coca.gov.ye  اليمن

  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.saacb.ps  فلسطين
  اللغة العربية  http://www.sudaudit.com  السودان
  اللغة العربية واإلنجليزية http://www.bsairaq.net  العراق
  اللغة العربية http://www.libyansai.gov.ly  ليبيا

  
  
  
  
  
  

 الوثائق المتوفرة في موقع االنترنت التابع لكم؟/ما هي المعلومات .14

  أمور أخرى  □    كتيبات الرقابة/إرشادات □  الرقابة تقارير □  تقارير األنشطة/التقارير السنوية □
  
  

  أمور أخرى الوثائق المتوفرة/المعلومات  الجهاز
  بحوث ومعلومات عامة عن الديوان  ال يوجد  الكويت

  أخبار -األنظمة واللوائح والتعليمات كتيبات الرقابة/إرشادات  السعودية
ومضة  –جهاز التطور التاريخي لل –كلمة الرئيس   ال يوجد  عمان

 –فريق اإلدارة  –الهيكل التنظيمي  –عن الجهاز 
 –التدريب  –العالقات الدولية  –القوانين و اللوائح 

  المؤتمرات والندوات
، تقارير األنشطة/التقارير السنوية  تونس

كتيبات /إرشادات، تقارير الرقابة
  الرقابة

الهيكل التنظيمي والبحوث والدراسات واإلجراءات 
ة والمشموالت الدائرة وأنواع الرقابة التي الرقابي

  تمارسها
  المستجدات والمهام المنوطة بالمجلس  تقارير األنشطة/التقارير السنوية  المغرب
، تقارير األنشطة/التقارير السنوية  الجزائر

  تقارير الرقابة
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معلومات  - عناوين اتصال - األخبار -القانون   كتيبات الرقابة/إرشادات  البحرين
  عامة

، تقارير األنشطة/التقارير السنوية  مصر
  كتيبات الرقابة/إرشادات

أنشطة الجهاز في  –أخبار الجهاز  –قوانين الرقابة 
 –قانون الجهاز  –مجاالت التعاون اإلقليمي والدولي 

النظام  –معايير المحاسبة ومعايير المراجعة 
  الئحة الجهاز والهيكل التنظيمي –المحاسبي الموحد 

  معلومات عامة عن الديوان  ال يوجد  ردناأل
  أخبار متفرقة –اجتهادات وآراء استشارية   تقارير األنشطة/التقارير السنوية  لبنان
  معلومات عامة عن الديوان  ال يوجد  قطر
 تقارير األنشطة،/التقارير السنوية  اليمن

كتيبات /تقارير الرقابة، إرشادات
  الرقابة

الجهاز، حقيبة المراجع وهي األدلة اإلرشادية، قوانين 
  تعتبر بنك معلومات للمراجع

، تقارير األنشطة/التقارير السنوية  فلسطين
كتيبات /إرشادات، تقارير الرقابة

  الرقابة

مجالت إخبارية، قوانين محلية ودولية، أبحاث 
ودراسات، أخبار ونشاطات، خطط عمل سنوية، 

  خطط إستراتيجية، تقارير مالية
  نبذة عن الديوان واإلدارات وطبيعة العمل  جدال يو  السودان
، تقارير األنشطة/التقارير السنوية  العراق

كتيبات /إرشادات، تقارير الرقابة
  الرقابة

والتدريب وأبواب  أخبار الديوان والقانون الخاص به
  أخرى

، تقارير األنشطة/التقارير السنوية  ليبيا
كتيبات /إرشادات، تقارير الرقابة

  الرقابة

  الن األخبار واألنشطة المختلفةإع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هل تم تطوير موقع االنترنت بواسطة الجهاز الرقابي أم عن طريق وكاالت خارجية؟ .15

  ال ينطبق □  بواسطة وكاالت خارجية □  الجهاز  بواسطة  □
  

 بواسطة وكاالت خارجية البحرينال ينطبق  تونس  الجهازبواسطة   الكويت
 بواسطة وكاالت خارجية  مصربواسطة وكاالت خارجية  لمغربا  الجهازبواسطة   السعودية
الجهازبواسطة  األردنالجهازبواسطة   الجزائر  بواسطة وكاالت خارجية  عمان  
الجهازبواسطة   اليمن  بواسطة وكاالت خارجية قطر  بواسطة وكاالت خارجية  لبنان  

هازالجبواسطة   العراق  الجهازبواسطة  السودان  الجهازبواسطة   فلسطين  
        الجهازبواسطة   ليبيا
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  كيف تتم صيانة و تحديث موقع االنترنت؟ .16
  

الجهازبواسطة   البحرينالجهازبواسطة   تونس  الجهازبواسطة   الكويت  
 +الجهاز  بواسطة   المغرب  الجهازبواسطة   السعودية

 بواسطة وكاالت خارجية
الجهازبواسطة   مصر  

 +الجهاز  بواسطة   عمان
  ت خارجيةبواسطة وكاال

الجهازبواسطة   األردنالجهازبواسطة   الجزائر  

الجهازبواسطة   اليمن  بواسطة وكاالت خارجية  قطر  بواسطة وكاالت خارجية  لبنان  
الجهازبواسطة   العراق  الجهازبواسطة  السودان  الجهازبواسطة   فلسطين  

         الجهازبواسطة   ليبيا
  
  
  
  
  
  
  

بموقع المجموعة  لهذا الغرضإضافة صفحة خاصة  المعلومات، يجب لتحسين التواصل في مجال تكنولوجيا .17
 العربية على الشبكة الدولية لنشر المعرفة في مجال تقنية المعلومات، فما إمكانية قيام جهازكم بإنشاء الصفحة

  ؟واإلشراف عليها

  د إمكانيةال يوج □ عليها فقط اإلشراف □ فقط إنشاء الصفحة □  عليها اإلشرافإنشاء الصفحة و  □
  

إنشاء الصفحة واإلشراف   الكويت
حسب الشروط  عليها

  )1(المذكورة في المرفق 

  ال يوجد إمكانية  تونس
في المقابل يمكن (

)المساهمة في إثرائها  

إنشاء الصفحة   البحرين
 واإلشراف عليها

إنشاء الصفحة واإلشراف   السعودية
  عليها

اإلشراف عليها   مصرلم يتم اإلجابة  المغرب
 فقط

إنشاء الصفحة   األردناإلشراف عليها فقط  الجزائر  ال يوجد إمكانية  عمان
 واإلشراف عليها

إنشاء الصفحة   اليمن  ال يوجد إمكانية  قطر  اإلشراف عليها فقط  لبنان
 واإلشراف عليها

إنشاء الصفحة واإلشراف   السودان  إنشاء الصفحة فقط  فلسطين
  عليها

إنشاء الصفحة   العراق
هاواإلشراف علي  

إنشاء الصفحة واإلشراف   ليبيا
  عليها
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مجال تكنولوجيا المعلومات لديكم هل يمكن تزويد األمانة العامة بأفضل الممارسات والمستجدات المتعلقة ب .18

 )يرجى إرفاقها في حالة الموافقة(لنشرها بالصفحة الخاصة؟     
  
  

  نعم  الكويت
  )ال يوجد مرفقات(

  نعم  تونس
)مرفقاتال يوجد (  

اليا وسيتم حال، لعدم توفرها   البحرين
 توفيرها مستقبال عند توفرها

  نعم  السعودية
  )ال يوجد مرفقات(

  نعم  المغرب
)ال يوجد مرفقات(  

  نعم  مصر
)ال يوجد مرفقات(  

  نعم  عمان
  )ال يوجد مرفقات(

  نعم  األردنلم يتم اإلجابة  الجزائر
 ال توجد وثائق إلرفاقها

يمكن في  ال،  قطر  ال  لبنان
 المستقبل

  ال  اليمن

  نعم  العراق ال  السودان  ال  فلسطين
  )ال يوجد مرفقات(

وسوف يتم ذلك (ال   ليبيا
  )مستقبال

       

  
  
  
  
  
 

  من قبل أعضاء الجهاز؟و الرقابة عليها التي تمت في مجال تقنية المعلومات  و الدراسات عدد األبحاث كم .19
  

عدد األبحاث في   الجهاز
مجال تقنية 

  وماتالمعل

عدد الدراسات في 
مجال تقنية 
  المعلومات

عدد األبحاث في مجال 
الرقابة على تقنية 

  المعلومات

عدد الدراسات في مجال 
الرقابة على تقنية 

  المعلومات
 العديد العديدالعديدالعديد  الكويت

 ال يوجد ال يوجدال يوجدال يوجد  السعودية
 ال يوجد ال يوجدال يوجد  2  عمان
  مكن تكليف بعض منتسبي الدائرة من ذوي االختصاص للقيام بدراسات وبحوث في هذا المجالي  تونس
 لم يتم اإلجابة لم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابة  المغرب
 ال يوجد ال يوجدال يوجدال يوجد  الجزائر
 ال يوجد ال يوجدال يوجدال يوجد  البحرين
  دال يوج  74  ال يوجد  238  مصر
 ال يوجد ال يوجدال يوجد  3  األردن
 لم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابة لم يتم اإلجابة  لبنان
  ال يوجد  1ال يوجدال يوجد  قطر
  ال يوجد  2  ال يوجد  عدد من المقاالت  اليمن

 ال يوجد ال يوجدال يوجدال يوجد  فلسطين
 ال يوجد ال يوجدال يوجد  2  السودان
 لم يتم اإلجابة لم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابةلم يتم اإلجابة  قالعرا
  0  1  0  1  ليبيا
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صفحة الخاصة بموقع التي قام بها الجهاز في مجال تقنية المعلومات بال و الدراسات األبحاث نشر هل يمكن .20
  .قةاألبحاث في حالة المواف تزويد األمانة العامة بنسخ منيرجى  بمجلة المجموعة؟المجموعة و

  يمكن النشر في الموقع فقط□         يمكن النشر في المجلة فقط□

  ال يمكن النشر□     يمكن النشر في كال من المجلة و الموقع□
  

من  يمكن النشر في الموقع فقط  الكويت
  خالل الربط مع موقع الديوان

  )ال يوجد مرفقات(

يمكن النشر في كال   تونس
  من المجلة والموقع

)ال يوجد أبحاث(   

 ال يمكن النشر  بحرينال
 )ال يوجد أبحاث(

يمكن النشر في كال من المجلة   السعودية
والموقع في حال إعداد مثل 
  هذه األبحاث والدراسات

  )ال يوجد أبحاث(

يمكن النشر في كال   مصر لم يتم اإلجابة  المغرب
  من المجلة والموقع

)ال يوجد مرفقات(  

يمكن النشر في كال من المجلة   عمان
  عوالموق

  )ال يوجد مرفقات(

يمكن النشر في كال   األردن ) يوجد أبحاثال(  الجزائر
  من المجلة والموقع

  2،3،4مرفق رقم 
  )ال يوجد مرفقات(

  ال يمكن  قطر  لم يتم اإلجابة  لبنان
 النشر

يمكن النشر في كال   اليمن
  من المجلة والموقع

  )ال يوجد مرفقات(
يمكن النشر في كال من المجلة   فلسطين

  )ال يتوفر حاليا( -  موقعوال
  )ال يوجد أبحاث(

  ال يمكن  السودان
  النشر

  لم يتم اإلجابة  العراق

         في الموقع فقط يمكن النشر  ليبيا
  
  

  دليل خاص بمصطلحات تقنية المعلومات؟ ما مدى إمكانية أن يقوم الجهاز بإعداد .21

  لجهاز القيام بالمساعدةلال يمكن □ ي العمليستطيع الجهاز أن يساعد ف□  يستطيع الجهاز القيام بالعمل كامال□
  

يستطيع الجهاز القيام بالعمل   الكويت
يرجى التكرم بتزويدنا - كامال

بما يتوافر لديكم من مصطلحات 
  في مجال تقنية المعلومات

يستطيع الجهاز أن   تونس
 يساعد في العمل

ال يمكن للجهاز   البحرين
 القيام بالمساعدة

ز أن يساعد في يستطيع الجها  السعودية
 العمل

يستطيع الجهاز أن   المغرب
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز   مصر
 القيام بالعمل كامال

يستطيع الجهاز أن يساعد في   عمان
 العمل

يستطيع الجهاز أن   الجزائر
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز أن   األردن
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز أن يساعد في   لبنان
 العمل

يستطيع الجهاز أن   قطر
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز أن   اليمن
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز أن يساعد في   فلسطين
  العمل

يستطيع الجهاز أن   السودان
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز أن   العراق
 يساعد في العمل

يستطيع الجهاز القيام بالعمل   ليبيا
  كامال
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  لة لتكنولوجيا المعلومات في الجهاز؟هل توجد إدارة مستق .22
  

 ال  البحريننعم  تونس  نعم  الكويت
 نعم مصرنعم  المغرب  نعم  السعودية
 نعم  األردننعم  الجزائر  نعم  عمان
مع نقص  نعم،  لبنان

 في القوى
  البشرية

، يوجد قسم الحاسب نعم  قطر
اآللي، ويتبع إدارة 

 الشئون اإلدارية والمالية

 نعم  اليمن

 نعم  العراق نعم السودان  نعم  فلسطين
        نعم  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  

 ما هي األنشطة التي تؤديها إدارة تكنولوجيا المعلومات؟ .23
  

تصميم األنظمة   الجهاز
 وتطويرها

مراقبة أنظمة 
 تكنولوجيا المعلومات

أنشطة أخرى   صيانة البرامج  صيانة المعدات
  يرجى ذكرها

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  الكويت
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  السعودية
 ✔ ✔  ✔ ✔  عمان
 ✔ ✔ ✔  ✔  تونس
 ✔   ✔ ✔  المغرب
  ✔ ✔  ✔  الجزائر
    ✔  ✔  ✔    البحرين
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  مصر
  ✔  ✔    ✔  ✔  األردن
    ✔  ✔  ✔    لبنان
   ✔ ✔ ✔ ✔  قطر
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  اليمن

 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  فلسطين
  ✔ ✔ ✔    السودان
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  العراق
 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ليبيا
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  األنشطة األخرى  الجهاز
تقديم  –صيانة قواعد البيانات   - التحقق من جودة األنظمة والخدمات التي تقدمها إدارة تقنية المعلومات   الكويت

إعداد المادة  –تقديم التدريب لبرامج الحاسب اآللي ونظم المعلومات  –الدعم الفني وخدمة المستفيد 
  .العلمية للدورات وتحديثها دوريا

 .تشغيل الخوادم وصيانتها –إدارة الشبكة  – الدعم والمساندة  السعودية
  .الدعم الفني –إدارة شبكة الجهاز  –إدارة المشاريع   عمان
  .إدارة الشبكات وسالمتها وموقع الواب  تونس
  .التدريب، التأطير  المغرب
    الجزائر
    البحرين
مشاركة في تدريب ال –إعداد المواصفات واالشتراطات الفنية للبرامج واألجهزة والمعدات   مصر

المشاركة في اللجان المختلفة للتطوير والتحديث  –أعضاء الجهاز على تكنولوجيا المعلومات 
  .الدعم الفني لكافة إدارات الجهاز في مجال تكنولوجيا المعلومات –التكنولوجي بالجهاز 

  لخاصة بالديوانتصميم واإلشراف على صفحة اإلنترنت ا –تدقيق أنظمة محوسبة  –استشارات   األردن
    لبنان
    قطر
التدريب على األنظمة والبرامج وكذلك التدريب على رقابة تقنية المعلومات وممارسة عملية   اليمن

  الرقابة على رقابة تقنية المعلومات
  الرقابة الفنية، الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، مساندة فنية للفرق الرقابية  فلسطين
  ملين على الحاسوبتدريب العا  السودان
  تدريب الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات واالستشارات الفنية  العراق
الموقع اإللكتروني الخاص  -الموقع اإللكتروني للجهاز : اإلشراف الفني والمعلوماتي على  ليبيا

من  االستفادة –إعداد وتنفيذ دورات تدريبية لموظفي الجهاز  –باألمانة العامة لإلفروساي 
  التطبيقات المختلفة

  
  
  
  
  
  
  

 :هل تتبع إدارة تكنولوجيا المعلومات في الهيكل التنظيمي للجهاز .24

  ):يرجى ذكره(آخر  □  إدارة وسطى □      إدارة عليا □
  

 إدارة وسطى  البحرينإدارة عليا  تونس إدارة عليا  الكويت
 إدارة عليا  مصرإدارة عليا  المغرب إدارة عليا  السعودية
دارة علياإ  عمان  إدارة عليا  األردنمدرسة اإلدارة  الجزائر 
 إدارة عليا  اليمن لم يتم اإلجابة  قطر إدارة عليا  لبنان

 إدارة عليا  العراقإدارة عليا السودان  إدارة وسطى  فلسطين
      إدارة عليا  ليبيا
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 ا المعلومات في الجهاز؟ في حالة عدم وجود إدارة تكنولوجيا المعلومات، كيف تعالج مواضيع تكنولوجي .25
  ):يرجى تقديم شرح موجز(     

  
لدينا لجنة مستخدمي الحاسب اآللي وأنظمة تقنية المعلومات    البحرين   تونس   الكويت

ذ      ق بتنفي ا يتعل التي من مهامها تحديد االحتياجات ومناقشة م
  الخطط

 ال ينطبق مصر   المغرب   السعودية
   األردن   الجزائر   عمان
أما في حالة عدم وجود إدارة تكنولوجيا المعلومات فيمكن   اليمن   قطر _  لبنان

 االستعانة ببيوت الخبرة في هذا المجال
   العراق   السودان    فلسطين

      -  ليبيا
  
  
  
  
  
  

 تكنولوجيا المعلومات؟هل يطبق الجهاز سياسة أمنية أو أية إجراءات أمنية ل .26
  

  نعم  البحريننعم  تونسنعم  الكويت
 نعم  مصرنعم  المغربنعم  وديةالسع
  نعم  األردننعم  الجزائرنعم  عمان
  ال  اليمن  لم يتم اإلجابة قطر  نعم  لبنان

  نعم  العراق  ال السودان  نعم  فلسطين
         ال  ليبيا

  
  
  
  
 

  )مع ذكر لغة الوثيقة(إذا كانت اإلجابة بنعم في السؤال السابق، فهل يمكنكم تزويدنا بنسخ منها؟  .27
  

  نعم  تونس ال  الكويت
)ال يوجد مرفقات(

 ال  البحرين

  نعم  مصرلم يتم اإلجابة  المغرب ال  السعودية
  نعم  عمان

  اللغة العربية
)ال يوجد مرفقات(  

اللغة العربية،نعم  األردنال  الجزائر  
)5(مرفق رقم   

)ال يوجد مرفقات(  
 ال يوجد  اليمن لم يتم اإلجابة قطر  ال  لبنان

، لغة الوثيقة العربية، وهي نعم  العراق ال يوجد  السودان  ال  فلسطين
وثائق بسيطة إلجراءات 
 واحترازات اعتيادية

        ال يوجد  ليبيا
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  -:السياسة األمنية المطبقة تستند على: مصر
  

  .تأمين قواعد البيانات والبرامج من خالل خطط النسخ االحتياطي -1
تطبيقات من االختراق ومن الفيروسات تأمين الشبكات وقواعد البيانات ومناطق تشغيل النظم وال -2

Antispy, Antivirus, User Accounts. 
الستخدام البرامج والوظائف التي تتضمنها بحسب  User Permissionsمنح الصالحيات للمستخدمين  -3

  .المستوى الوظيفي ومسئوليات تلك الوظيفة
 .User accountsمنح صالحيات الولوج إلى أجهزة الخوادم بحسب المسئوليات الوظيفية  -4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هل توجد إدارة مستقلة للرقابة على تكنولوجيا المعلومات في الجهاز؟ .28
  

 ال  البحرينال  تونس نعم  الكويت
يتم القيام بها ضمن أعمال الرقابة التي   مصرال  المغرب نعم  السعودية

 تمارسها اإلدارات المعنية بالجهاز
 ال  األردنال  الجزائر ال  عمان

 ال اليمن لم يتم اإلجابة قطر ال  نانلب
 ال  العراق ال  السودان  ال  فلسطين

      ال  ليبيا
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 :هل قام الجهاز بأداء الرقابة على ما يلي .29
  

البنية التحتية   الجهاز
لتكنولوجيا اإلدارية 

  المعلومات

أعمال االحتيال 
تكنولوجيا المتعلقة ب

  المعلومات

تكنولوجيا أمن 
  تالمعلوما

الرقابة على التجارة 
اإللكترونية أو الخدمات 
  المقدمة عن طريق االنترنت

  ✔ ✔ ✔  الكويت
من خالل فحص  ✔    السعودية

النواحي المادية 
والمنطقية لمراكز 
المعلومات للجهات 
 الخاضعة للرقابة

 

   ✔   عمان
  ✔  ✔  تونس
    ✔  المغرب
      الجزائر
  ✔  ✔    ✔  البحرين
 ✔ ✔ ✔ ✔  مصر
    ✔    ✔  األردن
          لبنان
          قطر
 ✔ ✔ ✔ ✔  اليمن

    ✔    ✔  فلسطين
         السودان
    ✔   ✔  العراق
      ✔   ليبيا

  
  
  
  
  
  

 إذا تم اختيار أي مما سبق ذكره، فهل أنتم على استعداد لتزويدنا بأية وثائق تتوفر لديكم بهذا الشأن؟ .30
  )يرجى تزويدنا بالوثيقة في حالة الموافقة(

  
  نعم  تونس ال  الكويت

)ال يوجد مرفقات(  
 ال  البحرين

 ال، لصعوبة توفير الوثائق والبيانات مصرلم يتم اإلجابة  المغرب ال  السعودية
 ال يوجد وثائق األردن   الجزائر ال  عمان
 ال  اليمن   قطر   لبنان

 ال العراقال السودان  ال  فلسطين
        ال  ليبيا
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المعلومات و التجارة اإللكترونية واستخدام شبكات تكنولوجيا نشطة هل أصدرت حكومة بلدكم قوانين لتنظيم أ .31
  )يرجى تزويدنا بنسخة من هذه التشريعات(؟     )قوانين االنترنت(االنترنت 

  
هناك مشروع لقانون ينظم  – ال  الكويت

أنشطة تكنولوجيا المعلومات لم 
.يتم إقراره بعد  

  نعم  تونس
)ال يوجد مرفقات(  

  نعم البحرين
)وجد مرفقاتال ي(  

  نعم  السعودية
)ال يوجد مرفقات(  

نعم، منها قانون حول   المغرب
التبادل اإللكتروني 
 للمعطيات القانونية

 نعم  مصر
)ال يوجد مرفقات(  

نعم، مرفق قانون المعامالت   عمان
المرسوم  –اإللكترونية 

  69/2008السلطاني رقم 
)ال يوجد مرفقات(  

عمن  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائر  
)ال يوجد مرفقات(  

 ال  اليمن لم يتم اإلجابة  قطر  ال  لبنان
 

 ال  العراق  ال السودان  نعم  فلسطين
  نعم، الجمعية الوطنية لإلنترنت  ليبيا

  )ال يوجد مرفقات(
       

  
  
  
  
  

  المعلومات؟تكنولوجيا هل ساهم الجهاز في صياغة قوانين  .32
  

 ال  البحرينال  تونسنعم  الكويت
 ال  مصرال  ربالمغال  السعودية
 ال  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرال  عمان
 ال  اليمن لم يتم اإلجابة قطر ال  لبنان

 ال  العراق  ال السودان  ال  فلسطين
        ال  ليبيا

  
  
  
  
  

  )يرجى تزويدنا بشرح موجز لهذا الدور(هل تتضمن هذه القوانين دورا للجهاز؟       .33
  

 ال  البحرينال  تونسال  الكويت
 نعم  مصر لم يتم اإلجابة  المغربنعم  وديةالسع
 ال  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرال  عمان
 ال  اليمن لم يتم اإلجابة قطر لم يتم اإلجابة  لبنان

 ال  العراق  ال السودان  ال  فلسطين
        لم يتم اإلجابة  ليبيا
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  :دور الجهاز الرقابي المصري في قوانين تكنولوجيا المعلومات
  

  .وتدقيق كافة البيانات والمستندات والقوائم المالية اإللكترونية مراجعة -1
توجيه المالحظات والمناقضات المالية واإلدارية وكل ما يتعلق باألنظمة اإللكترونية المطبقة  -2

 .وأمن البيانات والمعلومات
 .تحديد المسئولة في المخالفات التي تم توجيه مناقضات بشأنها -3
  

  
  
  
  
 

 مناسبة في بلدكم لمعالجة حاالت االحتيال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات؟  هل توجد تشريعات .34
  )يرجى تزويدنا بنسخة من هذه التشريعات(     

  
  نعم  تونسال  الكويت

)ال توجد مرفقات(  
 نعم  البحرين

ال توجد (
)مرفقات  

يوجد أنظمة وتعليمات تفرض  –نعم   السعودية
غرامات مالية وغيرها لعمليات 

  ال والسرقة اإللكترونيةاالحتي
)ال توجد مرفقات(  

منها ما هو ، نعم  المغرب
منصوص في القانون 

  الجنائي
)ال توجد مرفقات(  

 نعم  مصر
ال توجد (

)مرفقات  

  نعم  عمان
  )مرفق(قانون المعامالت اإللكترونية 

)ال توجد مرفقات(  

 ال  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائر

 ال  اليمن م اإلجابةلم يت  قطر  لم يتم اإلجابة  لبنان
 

 ال  العراق  ال السودان  ال  فلسطين
 

        ال  ليبيا
  
  
  
  
  

  هل تبلغ حاالت التحايل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في الحكومة إلى الجهاز؟ .35
  

 ال  البحرينال  تونسال  الكويت
 نعم مصرال  المغربنعم   السعودية
 ال األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان

 نعم اليمن لم يتم اإلجابة قطر  ال  بنانل
 ال العراق  ال السودان  نعم  فلسطين

         ال  ليبيا
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  ؟ لمواجهة الكوارث لدى الجهاز ةخطهل توجد  .36
  

 نعم  البحرينال  تونسنعم  الكويت
 نعم  مصرلم يتم اإلجابة  المغربنعم  السعودية
نسخة احتياطية من ، نعم  عمان

  Backupالبرامج والبيانات 
)قريبا(ال   األردنلم يتم اإلجابة  الجزائر  

 ال  اليمنلم يتم اإلجابة  قطر  ال  لبنان
 نعم العراق ال السودان  نعم  فلسطين

        ال  ليبيا
  
  
  
  
  
  
  
 

 جهة الكوارث؟واملخطط  ضعو بخصوص أهمية الحفاظ على البيانات ومزايا نشر الوعيرغب الجهاز بيهل  .37

  يرغب الجهاز بتنظيم ندوة علمية □     أو موقع المجموعة جلةيرغب الجهاز بنشر مقاالت بالم □
  

يرغب الجهاز بنشر   الكويت
مقاالت بالمجلة أو 
 موقع المجموعة

يرغب الجهاز بنشر   تونس
مقاالت بالمجلة أو موقع 

يرغب +  المجموعة
الجهاز بتنظيم ندوة علمية

 ال البحرين

يرغب الجهاز بنشر   السعودية
مقاالت بالمجلة أو 
 موقع المجموعة

يرغب الجهاز بنشر   المغرب
مقاالت بالمجلة أو موقع 

 المجموعة

يرغب الجهاز بنشر   مصر
مقاالت بالمجلة أو موقع 

يرغب +  المجموعة
الجهاز بتنظيم ندوة علمية

يرغب الجهاز بنشر   عمان
مقاالت بالمجلة أو 
  موقع المجموعة

يم يرغب الجهاز بتنظ  األردنلم يتم اإلجابة  الجزائر
 ندوة علمية

يرغب الجهاز بنشر   لبنان
مقاالت بالمجلة أو 
+  موقع المجموعة

يرغب الجهاز بتنظيم 
  ندوة علمية

يرغب الجهاز بنشر   اليمن ال  قطر
مقاالت بالمجلة أو موقع 

 المجموعة

يرغب الجهاز بنشر   فلسطين
مقاالت بالمجلة أو 
  موقع المجموعة

يرغب الجهاز بنشر  السودان
مجلة أو موقع مقاالت بال

 المجموعة

يرغب الجهاز بنشر   العراق
مقاالت بالمجلة أو موقع 

 المجموعة
يرغب الجهاز بنشر   ليبيا

مقاالت بالمجلة أو 
  موقع المجموعة
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األمانة العامة بصدد إنشاء قاعدة بيانات لخبراء تكنولوجيا المعلومات المتواجدين في الدول األعضاء، يرجى  .38
الشهادات العلمية  –البريد اإللكتروني  –رقم هاتف العمل  –االسم (الخبراء العاملين لديكم تزويدنا ببيانات 

  :في حالة الموافقة) المنشورات العلمية –مجال التخصص و الخبرة  - عدد سنوات الخبرة  – والتخصصية

  غير موافق □  موافق □
  

  موافق  الكويت
 )المرفقات موجودة(

  موافق  تونس
)ال توجد مرفقات(  

 غير موافق  البحرين

  موافق  السعودية
)ال توجد مرفقات(  

  موافق  المغرب
)ال توجد مرفقات(  

  موافق  مصر
)ال توجد مرفقات(  

  موافق  عمان
  )ال توجد مرفقات(

  موافق  األردنلم يتم اإلجابة  الجزائر
)ال توجد مرفقات(  

  موافق  لبنان
  )ال توجد مرفقات(

من ) 2(مرفق لعدد ، موافق  قطر
 بيانات مختصرة الخبراء

  )المرفقات موجودة(

  غير موافق  اليمن

  موافق  فلسطين
  )المرفقات موجودة(

  موافق  العراق  لم يتم اإلجابة  السودان
  )المرفقات موجودة(

  موافق  ليبيا
  )ال توجد مرفقات(

        

  
  

 ؟ت والرقابة عليهاتكنولوجيا المعلومافي مجال  اضيعدد البرامج والدورات التدريبية المنفذة في العام الم كم .39
 

عدد البرامج   الجهاز
والدورات في 

مجال 
تكنولوجيا 
  المعلومات

عدد البرامج 
والدورات في 
مجال الرقابة 
على تكنولوجيا 
  المعلومات

عدد المستفيدين 
من الدورات 

التدريبية في مجال 
تكنولوجيا 
  المعلومات

عدد المستفيدين من 
الدورات التدريبية 
في مجال الرقابة 

تكنولوجيا على 
  المعلومات

عدد البرامج 
التدريبية المنفذة 
لتدريب المدربين 

في مجال تكنولوجيا 
  المعلومات

 _ 8 264 1 37  الكويت
 1 25 412 4 38  السعودية
 _ 19 90 3 14  عمان
 0 30 15 3 4  تونس
 _ 20 40 1 10  المغرب
 لم يتم اإلجابة  الجزائر
  _  14  9  2  2  البحرين
  1  _  2000  _  110  مصر
  _  6  71  2  14  األردن
  _  2  42  1  9  لبنان
  _  _  _  _  2  قطر
   2007في  2  2007في  7  اليمن

 2008في  6و
 2007في  140
 2008في  20و

58 1 

 0 1 60 1  2  فلسطين
 _ _ _ _  10  السودان
  2  5  300  1  20  العراق
  _  0  2  0  2  ليبيا
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 عدد المدربين لدى الجهاز؟ كم .40
  

 10  حرينالب 6  تونس 12  الكويت
 55 مصر 4  المغرب 10  السعودية
 2  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائر  13  عمان
خمسة في مجال الرقابة على تقنية   اليمن ال يوجد  قطر  ال يوجد  لبنان

 – IDIاثنان معتمدان من –المعلومات 
 اثنان في مجال تقنية المعلومات

 10  العراق 247    السودان  ال يوجد  فلسطين
      يتم اإلجابةلم   ليبيا

  
  
  
  
  
  
  

 المعلومات؟ تكنولوجيافي مجال لمنتسبي الجهاز هل تم تحديد مسار واحتياجات التدريب المطلوبة  .41
    
 ال  البحرين ال  تونسنعم  الكويت

 نعم  مصرنعم  المغربنعم  السعودية
 نعم  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
 نعم  اليمن ال  قطر لم يتم اإلجابة  لبنان

 نعم العراق نعم السودان  نعم  فلسطين
        ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  

  ؟ المعلومات تكنولوجيافي مجال  هل توجد خطط تنفيذية للمسارات التدريبية .42
  

  ال  البحرين  ال  تونسنعم  الكويت
  نعم مصر نعم  المغربنعم  السعودية
 نعم  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
ابةلم يتم اإلج  لبنان   نعم اليمن ال قطر 

  نعم العراق  نعم السودان  ال  فلسطين
          ال  ليبيا
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 تكنولوجيا على في مجال الرقابةلمنتسبي الجهاز هل تم تحديد مسار واحتياجات التدريب المطلوبة  .43

 المعلومات؟
  

 ال  البحرين ال  تونسنعم  الكويت
 نعم مصرنعم  المغربنعم  السعودية
 نعم  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
 نعم اليمن ال قطر لم يتم اإلجابة  لبنان

 نعم  العراق ال  السودان  ال  فلسطين
        ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  
 

  ؟ المعلومات تكنولوجيا على في مجال الرقابة هل توجد خطط تنفيذية للمسارات التدريبية .44
  

 ال  البحرين ال  تونسنعم  الكويت
 نعم مصرال  المغربنعم  السعودية
 نعم األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
 نعم اليمن ال قطرنعم  لبنان

 نعم العراق ال السودان  ال  فلسطين
        ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  
 

 هل وضع الجهاز متطلبات إلزامية لتدريب الموظفين على استخدام الحاسوب؟ .45
  

 ال  البحرين ال  تونسنعم  الكويت
 نعم  مصرال  المغربنعم  السعودية
 نعم األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
 نعم  اليمن ال  قطرنعم  لبنان

 نعم العراق ال السودان  ال  فلسطين
          ال  ليبيا
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  :إذا كانت اإلجابة بنعم على السؤال السابق، يرجى تحديد تلك المتطلبات .46
  

  المتطلبات  الجهاز
  تصميم العروض –الجداول اإللكترونية  –نصوص اجتياز دورات فنية في معالج ال  الكويت

 يلزم الحصول على التدريب الالزم على الحاسب اآللي للحصول على الترقية  السعودية
  البرامج والتطبيقات اإللكترونية المستخدمة –تقييم األداء السنوي  –الدورات األساسية   عمان
  ال يوجد  تونس
  ال يوجد  المغرب
  جابةلم يتم اإل  الجزائر
اإلجابة ال، سيتم تحديد وتنفيذ المسارات التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد استكمال   البحرين

والذي  competencyمشروع الخطة اإلستراتيجية لنظم المعلومات واإلطار العام للقدرات 
  يجري العمل على استكماله قريبا

  :ات بتنفيذ الخطة التدريبية المعتمدة من خالليقوم مركز التدريب على تكنولوجيا المعلوم  مصر
 .ترشيح الموظف لحضور الدورات التدريببية المعتمدة ضمن مسارات التدريب •
 .في حالة تعذر حضوره يعاد ترشيحه مرة أخرى إلى أن يجتاز المسار التدريبي •
  .اجتياز المسار التدريبي األساسي لتكنولوجيا المعلومات •

  صة الدولية لقيادة الحاسوبالرخ ICDLدورة   األردن
  ال يوجد  لبنان
  ال يوجد  قطر
تعتبر الدورة السابقة  - تم إلزام كافة منتسبي الجهاز بالحصول على دورة قيادة الحاسوب  اليمن

هناك دورات متقدمة في  -  شرطا أساسيا للمشاركة في دورة الرقابة على تقنية المعلومات
  جتاز  أو شارك في دورة قيادة الحاسوباألكسس تتطلب أن يكون المشارك قد ا

  ال يوجد  فلسطين
  ال يوجد  السودان
  .توفير أجهزة الحاسب المحمول لموظفي الجهاز -1  العراق

زج منتسبي الجهاز بدورات تدريبية حول استخدام الحاسوب بشكل عام وكذلك استخدام  -2
  .الحاسوب في التدقيق داخل وخارج العراق

  ال يوجد  ليبيا
  
  
  
  
 

 :هل يقدم الجهاز التدريب على الحاسوب .47

  ال يقدم تدريب □    كلتا الطريقتين □  بواسطة وكاالت خارجية □  ضمن الجهاز   □
 

 كلتا الطريقتين  البحرين  ضمن الجهاز  تونس كلتا الطريقتين  الكويت
 كلتا الطريقتين  مصر  ضمن الجهاز  المغرب كلتا الطريقتين  السعودية
بواسطة وكاالت خارجية  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائر كلتا الطريقتين  عمان
بواسطة وكاالت   لبنان

 خارجية
بواسطة وكاالت   قطر

 خارجية
 كلتا الطريقتين  اليمن

 كلتا الطريقتين  العراق  ضمن الجهاز السودان  ال يقدم تدريب  فلسطين
        ضمن الجهاز  ليبيا
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الحاسوب، يرجى وصف هذه المرافق بإيجاز أو إرفاق  إذا كان لدى الجهاز مرافق داخلية للتدريب على .48
  :دليل إن وجد/كراسة

  
  مرافق داخليةال  الجهاز
جهاز حاسوب باإلضافة إلى جهاز المدرب والمتصل ) 12(توجد غرفتين مجهزتين بعدد   الكويت

  بشاشة عرض كبيرة
صاالت تدريب مجهزة  السعودية
  قاعة تدريب مجهزة  عمان
هاز قاعة مجهزة بالحواسيب تستعمل ألغراض تدريبية في مجال تقنيات يوجد لدى الج  تونس

  المعلومات والرقابة
  قاعة صالحة لعدة استعماالت، يستفاد منها في  التدريب على استعمال الحاسوب  المغرب
  لم يتم اإلجابة  الجزائر
وال  ACLخدام برنامج يوجد قاعة تدريب واحدة في الديوان ويتم استخدامها للتدريب على است  البحرين

  توجد قاعة تدريب مخصصة لدورات الحاسوب
  خمس قاعات للتدريب على تكنولوجيا المعلومات  مصر

 Serverجهاز خادم  2
 Clientجهاز تابع  215حوالي 

  Data showأجهزة عرض بيانات  5
 Networkشبكة معلومات  1

  ال يوجد  األردن
  تنظيم دورات تدريبية –إعداد مدربين  –ز قاعة مخصصة للتدريب كاملة التجهي  لبنان
  ال يوجد  قطر
يستخدم في   PC Teacherهناك معمل للحاسوب يضم عشرين جهاز مرتبط بشبكة وبرنامج   اليمن

كما أن المعمل ذاته متعدد األغراض يستخدم ، التدريب على الحاسوب وأي برامج ذات العالقة
  لغة االنجليزيةفي التدريب على الحاسوب و التدريب على ال

  لم يتم اإلجابة  فلسطين
جهاز حاسوب بمواصفات جيدة، صمم هذا المعمل حسب المواصفات  20معمل يحتوي على   السودان

  المطلوبة رسميا
  .قاعة مجهزة بعشرين حاسب وجهاز عرض -1  العراق

حاسب مع  رقاعة تدريب الستخدام اإلنترنت والبريد اإللكتروني تشتمل على اثنا عش -2
  .شاشة عرض

  قاعات دراسية –معامل حاسوب   ليبيا
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  :المواضيع التي تشملها الدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز) أو إرفاق(يرجى ذكر  .49
  

  مواضيع الدورات التدريبية  الجهاز
  المعلومات و تكنولوجيا االتصاالت –المفاهيم األساسية لتكنولوجيا المعلومات   الكويت

  Accessقواعد بيانات  – Power Pointض التقديمية العرو
  Excelالجداول اإللكترونية  -  Wordمعالج النصوص 

  )ال توجد مرفقات( IDEAالتدقيق باستخدام الحاسب اآللي  –استخدام الحاسب و إدارة الملفات 
لم يتم اإلجابة  السعودية
مرفق كشف  –لغة إنجليزية  –ارة المشاريع تقنية المعلومات وإد –محاسبية  –رقابية  –إدارية   عمان

  )2007(الدورات الداخلية لعام 
  )ال توجد مرفقات(

 ACLتطبيقة  - ) Word, Excel, P.Point(التطبيقات المكتبية  –الرقابة على تقنية المعلومات   تونس
   )الدائرةبرنامج تم تطويره من قبل (برنامج الرقابة على الحسابية اإلدارية  – Accessتطبيقة  –
  )ال توجد مرفقات(

   مدخل للرقابة على تكنولوجيا المعلومات – IDEA, Excel, Accessاستعمال برامج   المغرب
  )ال توجد مرفقات(

لم يتم اإلجابة  الجزائر
  )مستوى متقدم( ACLدورة حول الـ  -) مستوى أساسي( ACLدورة حول الـ   البحرين

 Microsoft Office  :1- Excel  2- Wordدورات حول 
تهدف إستراتيجية التدريب إلى تأهيل أعضاء الجهاز الفنيين واإلداريين على استخدام الحاسب اآللي   مصر

في تطوير العمل الرقابي واإلداري، واستخدام األدلة والمعايير الرقابية عند تنفيذ المهمات الرقابية، 
  : وضوعات التاليةوفي سبيل ذلك يتم تنظيم دورات تدريبية مختلفة في الم

 - إدارة قواعد البيانات  –معالجة الكلمات  –الجداول اإللكترونية  –مقدمة حاسبات ونظم تشغيل 
  اإلنترنت

  دورات استخدام البريد اإللكتروني – IDEAدورة  – ICDLدورة   األردن
  ال يوجد  لبنان
 MS Office 2007 - ICDL  قطر
:امج اآلتيةدورة قيادة الحاسوب وتشمل البر  اليمن

Word برنامج  - يشمل مواضيع معالجة النصوص وقاموس التصحيحAccess   ويشمل مواضيع
 ويشمل نماذج اإلدخال  واالستعالم   Excelبرنامج الـ -قاعدة البيانات 

لم يتم اإلجابة  فلسطين
 & Windows, Word, Excel, Access, Power Point: دورة تطبيقات الحاسوب  السودان

Internet 
  مضاد الفيروسات –اإلنترنت  – Office 2003نظام  – Windowsنظام التشغيل   العراق
  ال يوجد  ليبيا
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  هل قام الجهاز بتطوير مواد تدريبية خاصة بتكنولوجيا المعلومات أو الرقابة عليها؟ .50
  

 ال  البحرين  نعم  تونسنعم  الكويت
 نعم  مصر  نعم  المغرب ال  السعودية
 نعم  األردن لم يتم اإلجابة  لجزائرانعم  عمان
 نعم  اليمن ال قطر ال  لبنان

 نعم  العراق ال  السودان  ال  فلسطين
       ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  

 .إذا كانت اإلجابة بنعم ، فهل يمكن تزويدنا بنسخة منها؟ يرجى ذكر اللغة التي تتوفر بها الوثيقة .51
  

  اللغة العربية، نعم  الكويت
)ال توجد مرفقات(  

اللغة الفرنسية ، عمن  تونس
  والعربية

  )ال توجد مرفقات(

 ال يوجد البحرين

سيتم موافاتكم بها بعد االنتهاء من   مصر لم يتم اإلجابة  المغرب ال يوجد  السعودية
 تطويرها وفقا ألحدث اإلصدارات

  نعم، اللغة العربية  عمان
)ال توجد مرفقات(  

  )6(مرفق رقم  – يةنعم، اللغة العرب  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائر
)ال توجد مرفقات(  

  ال  اليمنال يوجد قطر  ال يوجد  لبنان
  لم يتم اإلجابة  العراقال يوجد السودان  ال يوجد  فلسطين

       ال يوجد  ليبيا
  
  
  
  
  
  

أعمال  في C.A.A.Ts اآلليتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب على استخدام  زاالجههل تم تأهيل منتسبي  .52
  ؟الرقابة

  
 نعم  البحرين  نعم  تونسنعم  ويتالك

 نعم  مصر  نعم  المغرب نعم  السعودية
 نعم  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
 نعم  اليمن نعم، في نطاق محدود  قطر ال  لبنان

 نعم  العراق ال  السودان  ال  فلسطين
        نعم  ليبيا
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  في الجهاز؟ أعمال الرقابة في C.A.A.Ts لياآلتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب  هل يتم حاليا استخدام .53

  
 نعم البحرين  نعم  تونس لم يتم اإلجابة  الكويت

 نعم  مصر  نعم  المغرب نعم  السعودية
 ال  األردن لم يتم اإلجابة  الجزائرنعم  عمان
 ال  اليمن نعم، في نطاق محدود قطر ال  لبنان

 نعم العراق ال السودان  ال  فلسطين
        ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  

  :في حالة اإلجابة بنعم في السؤال السابق ، يرجى ذكر أمثلة .54
  

  األمثلة  الجهاز
في جميع  ACL, IDEA, Ms Excelمثل  C.A.A.Tsيتم استخدام تقنيات مساعدة الحاسب   الكويت

قطاعات الديوان التي تعتمد على البيانات اإللكترونية مثل القطاع النفطي وغيره، كذلك يتم استخدام 
  .ية في إعداد التقارير اإلحصائية في إدارات الرقابة المسبقةهذه التقن

 IDEA , Excel  السعودية
 ACL  عمان
  2002خالل لتحليل البيانات اإللكترونية منذ سنة  ACLتستخدم الدائرة نظام   تونس
يام بمهام للتدقيق في المعطيات اإللكترونية لبعض األجهزة الخاضعة للرقابة عند الق IDEAاستعمال   المغرب

  التسيير/الرقابة على األداء
  لم يتم اإلجابة   الجزائر
 ACLباستخدام برنامج الـ ) التخطيط النهائي(نقوم في مرحلة التخطيط والعمل الميداني النهائي   البحرين

  ألداء العديد من التحليالت وكذلك الختيار العينات
  :ل اإللكترونية ، برامج إدارة قواعد البيانات فيبرامج الجداو: تستخدم أدوات الحاسب اآللي مثال  مصر

  تحليل أعمال المشتريات والمبيعات –استخراج وتحليل عينة المراجعة 
  استخراج قيم إهالكات األصول الثابتة –تحليل هياكل المدينين والدائنين 
  استخراج مؤشرات تقويم األداء –تحليل اإليرادات والمصروفات 

 IDEA  األردن
  يوجدال  لبنان
 TeamMate Application – ACL Software  قطر
 ال يوجد  اليمن

 ال يوجد  فلسطين
 ال يوجد  السودان
  .هي اإلكسيل واألكسيس والبوربوينت CAATsاألمثلة الشائعة المستخدمة من  -1  العراق

وهو البرنامج المطبق في  IDEAهو برنامج  CAATsاألمثلة الغير شائعة المستخدمة من  -2
  لديوان من قبل فريق التدقيق اإللكتروني لتدقيق الهيئات المستخدمة حساباتها على الحاسوبا

 ال يوجد  ليبيا
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هل يقوم الجهاز باالسترشاد باألدلة والمقاييس المعتمدة من المنظمات والهيئات الدولية عند القيام بأعمال  .55

المنظمة الدولية لألجهزة العليا , )  ISO(ولية للمعايير المنظمة الد:  من أمثلتها التدقيق على تقنية المعلومات؟
 .) ISACA(منظمة الرقابة ومراجعة نظم المعلومات  ,)INTOSAI(للرقابة المالية والمحاسبة  

  
  

 ال  البحرين  نعم  تونسنعم  الكويت
 نعم  مصر لم يتم اإلجابة  المغرب نعم  السعودية
 ال  األردنال  الجزائرنعم  عمان
 ال  اليمن نعم، بشكل محدود قطر ال  لبنان

 نعم  العراق ال السودان  نعم  فلسطين
        ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  
 

  تها؟األدلة والمعايير المتبعة وإتاحعلى هذه تعرف هل يحتاج الجهاز إلى ال .56
  

 نعم  البحرين  نعم  تونس نعم  الكويت
نعم، نقترح إتاحتها لجميع األجهزة   مصر  نعم  المغرب نعم  السعودية

ء في المجموعةاألعضا  
 نعم  األردننعم  الجزائر نعم  عمان
 نعم اليمن نعم قطر نعم  لبنان

 نعم  العراق نعم السودان  نعم  فلسطين
      نعم  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  

 ز على هذه األدلة والمعايير وكيفية تطبيقها واالسترشاد بها في أعمالهم الرقابية؟االجه هل تم تدريب منتسبي .57
  

  نعم  البحرين  نعم  تونسال  الكويت
  نعم  مصر  ال  المغرب  نعم  السعودية
 ال  األردننعم  الجزائرنعم  عمان
  نعم  اليمن  ال  قطر  ال  لبنان

  نعم  العراق  ال  السودان  ال  فلسطين
         ال  ليبيا
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 ؟ريدين من الدورات التدريبية المتعلقة باألدلة والمعاييعدد المستف كم .58
  

 20  البحرين  20  تونسغير محدد  الكويت
 1675  مصر  ال يوجد  المغرب كافة مدققي الديوان  السعودية
 ال يوجد  األردن 30  الجزائر 14  عمان
 126  اليمنال يوجد قطر  ال يوجد  لبنان

 115  العراقال يوجد  السودان  ال يوجد  فلسطين
        ال يوجد  ليبيا

  
  
  
  
  
  
 

ايير لدى األجهزة األخرى بواسطة إنشاء هل توجد إمكانية لدى الجهاز للقيام بالتعريف بهذه األدلة والمع .59
 أو تنظيم ندوة علمية؟/صفحة خاصة لهذا الموضوع بموقع المجموعة و

  ال توجد إمكانية □     تنظيم ندوة علميةيمكن  □     إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن  □
  

 إمكانية الجهاز  الجهاز
  )1(روط المذكورة في المرفق حسب الش إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن   الكويت

إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن   السعودية
إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن   عمان
  ال توجد إمكانية  تونس
 لم يتم اإلجابة  المغرب
  إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن   الجزائر
  ال توجد إمكانية  البحرين
  تنظيم ندوة علميةيمكن   مصر
  ال توجد إمكانية  دناألر
  ال توجد إمكانية  لبنان
  ال توجد إمكانية  قطر
  إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن   اليمن

  ال توجد إمكانية  فلسطين
  ال توجد إمكانية  السودان
  إنشاء صفحة خاصة لهذا الموضوعيمكن   العراق
  ال توجد إمكانية  ليبيا
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ز للحصول على الشهادات التخصصية في مجال الرقابة على االجه نتسبيمهل تم وضع نظام حوافز لتشجيع  .60

 تقنية المعلومات؟
  

 نعم  البحرينال  تونس نعم  الكويت
 نعم  مصرال  المغرب نعم  السعودية
 ال  األردنال  الجزائر نعم  عمان
 نعم  اليمن نعم قطرال  لبنان

 ال  العراق ال السودان  ال  فلسطين
       ال  ليبيا

  
  
  
  
  
  
 

  :بة بنعم، يرجى تحديد هذه الحوافزفي حالة اإلجا .61
  

  الحوافز  الجهاز
  حوافز مادية ومعنوية لبعض فئات الموظفين في الديوان  الكويت

المكافآت -االبتعاث  –الترقيات   السعودية
 إجازات دراسية مدفوعة أثناء فترة االمتحانات –المكافآت التشجيعية   عمان
  _  تونس
  _  المغرب
  _  رالجزائ

ويمنح الموظفين الذين  CISA  ،ACCA   ،CMA  ،CPA: يعتمد الديوان أربع مؤهالت مهنية  البحرين
من الراتب % 10يشغلون وظائف مدقق أول عالوة مؤهل بزيادة في الراتب األساسي قدرها 

ن األساسي اعتبارا من الشهر الذي يلي حصولهم على شهادة مهنية في المحاسبة والتدقيق معتمدة م
الديوان، ويجوز أن يرقى المدقق الذي يحصل على الشهادات المهنية المعتمدة من قبل الديوان إلى 

  .مدقق أول بناء على توصية من لجنة الموارد البشرية تصدر طبقا لإلجراءات المتبعة
شجيعية منح المكافآت والعالوات الت -) بنسبة/بالكامل(تحمل الجهاز تكاليف الحصول على الشهادات   مصر

  منح إجازة مدفوعة األجر لالستعداد لالختبارات -تكريم الحاصلين على تلك الشهادات  -
  _  األردن
  _  لبنان
سداد رسوم  –تزويد المشاركين في االختبارات التخصصية بكافة المواد العلمية التي يحتاجونها   قطر

ريال للمشارك عن كل ) 1,000(صرف مكافأة  –المشاركة في البرنامج التدريبي واالختبارات 
منح عالوتين دوريتين إضافيتين باإلضافة إلى العالوة  –اختبار يتم اجتيازه من المحاولة األولى 

  .أخذ الشهادة التخصصية بعين االعتبار للترقية للوظائف العليا –الدورية المستحقة عن سنة العمل 
  حوافز مادية ومعنوية  اليمن

  _  فلسطين
  _  السودان

  _  عراقال
  _  ليبيا
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  ز للحصول على الشهادات التخصصية؟االجه منتسبيهل تم وضع برامج تدريبية لتأهيل  .62
  

 نعم  البحرينال  تونس نعم  الكويت
 نعم  مصرال  المغرب نعم  السعودية
 نعم  األردنال  الجزائر نعم  عمان
 ال  اليمننعم قطر ال  لبنان

 نعم  العراق ال السودان  ال  فلسطين
       نعم  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  
 

  ز للحصول على الشهادات التخصصية؟االجه منتسبيهل تم تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل  .63
  

وذلك  CISA، ولكن لم يقم أي شخص باختيار مؤهل نعم  البحرينال  تونس نعم  الكويت
بسبب اعتماد الديوان في الوقت الحالي على شرآات خارجية 

  جيا المعلوماتلتنفيذ مهام الرقابة في مجال تكنولو
  نعم مصرال  المغرب نعم  السعودية
 نعم  األردنال  الجزائر نعم  عمان
  ال اليمن  نعم قطر  ال  لبنان

  نعم  العراق  ال  السودان  ال  فلسطين
نعم   ليبيا

  ال -
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حاليا لدى و غيرها ) CISA, CISM, CIA(مثل عدد الحاصلين على الشهادات المهنية والتخصصية  كم .64

 الجهاز؟
 

  الجهاز

C
IS

A
  C

IS
M

 

C
IA

  AC
PA

  SO
C

PA
  

C
PA

 C
M

A
 AC

C
A

 

      1 1 6  الكويت
    2      السعودية
     8 8  1  عمان
      ال يوجد  تونس
      ال يوجد  المغرب
 لم يتم اإلجابة  الجزائر
  2  3  12      5      البحرين
    4  12            مصر
            ال يوجد  األردن
                  لبنان
      1      1    2  قطر
  لم يتم اإلجابة  اليمن

  0  0  0  0  0  0  0  0  فلسطين
  لم يتم اإلجابة  السودان
            ال يوجد  العراق
  لم يتم اإلجابة  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجهاز بتيسير المشاركة في اختبارات الشهادات التخصصية عبر تحمله تكلفة التسجيل والمصاريف  يقومهل  .65
  المتعلقة باالختبارات؟

  
 نعم  البحرينال  تونسنعم  الكويت

  نعم  مصر لم يتم اإلجابة  المغربنعم  السعودية
  ال    األردنال  الجزائرنعم  عمان
  نعم  اليمن  نعم قطر  ال  لبنان

  نعم  العراق  ال السودان  ال  فلسطين
          نعم  ليبيا
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بعض األجهزة  عدد اللقاءات والزيارات المنفذة من أجل تبادل الخبرات التخصصية واالستفادة من تجارب كم .66

  )األخيرة سنوات 5خالل فترة ( األعضاء والمنظمات اإلقليمية والدولية؟
  
  

  عدد اللقاءات من األجهزة األخرى إلى الجهاز  عدد اللقاءات من الجهاز إلى آخر  الجهاز
  78  30  الكويت

 7 5  السعودية
 4 6  عمان
  لم يتم اإلجابة  5  تونس
  3  1  المغرب
  1  ةلم يتم اإلجاب  الجزائر
  لم يتم اإلجابة  3  البحرين
  31  45  مصر
  ال يوجد  ال يوجد  األردن
  ال يوجد  ال يوجد  لبنان
  1  ال يوجد  قطر
  3  5  اليمن

  2  35  فلسطين
 لم يتم اإلجابة لم يتم اإلجابة  السودان
  66  ال يوجد  العراق
 لم يتم اإلجابة لم يتم اإلجابة  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟ألجهزة األعضاءوالممارسات الناجحة ل الخبرات المختلفةلتبادل  التواصل توجد رغبة فيهل  .67
  

 نعم  البحريننعم  تونس نعم  الكويت
 نعم  مصرنعم  المغرب نعم  السعودية
 نعم  األردننعم  الجزائر نعم  عمان
 نعم  اليمن نعم قطر نعم  لبنان

 نعم  العراق نعم السودان  نعم  فلسطين
       نعم  ليبيا
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بالتعاون مع فريق عمل من يقوم من خاللها  ،ل من اليوروساي عملية تسمى بالتقييم الذاتيصمم فريق عم .68

اقتراح األعمال التصحيحية والمشاريع الواجب تنفيذها بثم يقوم  ،بدراسة الوضع الحالي للجهاز الجهاز الرقابي
  .تكنولوجيا المعلومات لالستفادة من التطورات الحديثة في

  
على نظم المعلومات لديه عن طريق التعاون مع مجموعة عمل  التقييم الذاتيطبيق عملية يرغب الجهاز بتهل 

  ؟تقنية المعلومات في اليوروساي
  
  

لقد استخدمت الدائرة هذه الطريقة منذ سنة   تونسلم يتم اإلجابة  الكويت
باالستعانة بالخبير السويسري رئيس  2007

فريق التقييم الذاتي لتقنية المعلومات 
وروساي  وبإمكان الدائرة وضع تجربتها باأل

 على ذمة المجموعة وتيسير هذه العملية

  ال  البحرين

ال، يقوم   مصر لم يتم اإلجابة  المغرب نعم  السعودية
الجهاز 

بعملية التقييم 
  الذاتي داخليا

  نعم  األردننعم  الجزائر نعم  عمان
  نعم  اليمن  ال، ليس في الوقت الحاضر قطر  نعم  لبنان
  نعم  العراق  نعم السودان  نعم  ينفلسط
          نعم  ليبيا

  
  
  
  
  
  
  
  

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل يرغب الجهاز بالتعاون مع األمانة العامة بتطبيق عملية التقييم الذاتي على  .69
 األجهزة األخرى في حالة نجاح تجربته في التقييم الذاتي؟

  
  

   البحرين   تونسال  الكويت
  ال ينطبق  مصر يتم اإلجابة لم  المغربنعم  السعودية
  نعم األردننعم  الجزائرنعم  عمان
  نعم  اليمن  نود ذلك في المستقبل قطر  نعم  لبنان

  لم يتم اإلجابة العراق  نعم السودان  نعم  فلسطين
         نعم  ليبيا
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  استبيان وضع األجهزةتحليل 
  العليا للرقابة المالية و المحاسبة

  جموعة العربيةالتابعة للم
  المعلومات تقنيةفي مجال 

2009  
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  السؤال األول •
، موظـف فـي مصـر    11208إلى موظف في البحرين  96من في األجهزة المشاركة تتراوح أعداد الموظفين 

  :اإلشرافيين إلى عدد الموظفين اإلجمالي كما هو موضح في الجدول التالي ةوتختلف نسب
  

  جهازإلى عدد موظفي النسبة اإلشرافيين   جهازال
  % 14.52  الكويت

 % 4.59  السعودية
 % 8.35  عمان
  % 7.42  تونس
 ال تتوفر البيانات  المغرب
  ال تتوفر البيانات  الجزائر
  %10.41  البحرين
  %12.91  مصر
  %10  األردن
  %4.64  لبنان
  %23.03  قطر
  %80  اليمن

  %11.27  فلسطين
  %58.33  السودان
  %2.84  العراق

  %2.18  يبيال
  
  
  
  
  5-2سئلة من األ •

ة              ة آلي ي والخوادم، وأنظم زة الحاسب اآلل ة، وعدد من أجه ة تحتي ديها بني تبيان ل جميع األجهزة التي شارآت في االس
از السوداني من الخوادم،      خلوه من األنظمة اآللية،ي لوحظ لذا يالجزائر الجهاز لتسيير شئون العمل، عدا  وخلو الجه

ه    يالمجموعة  عضو في أي جهاز حتاج ألي من هذه األنظمة يمكنه التنسيق لزيارة األجهزة المالكة للنظام للتعرف علي
  .و على محاسنه ومساوئه

  
ر حث الجهاز الرقابي في    :النتيجة ى   والسودان  الجزائ زة ال      عل ة في األجه نظم اآللي ى ال ة األخرى   االطالع عل رقابي

  .وتحديد احتياجاته
  
  
  
  
  
 :6 السؤال •

زة       على ا دى األجه ة الموجودة ل ة األنظم ا مطالع ألجهزة التي ترغب باستخدام أنظمة معلومات غير متوفرة لديها حالي
  ).1(ألخرى وذلك الحتمال توفرها لديها، مرفق ا

  
  .المتوفرة في حالة الحاجة إليهاتنظيم زيارات بين األجهزة األعضاء للتعرف على األنظمة اآللية  :النتيجة
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  :7السؤال  •
زة المشارآة، فقط    لوح از ظ ضعف االستفادة من عملية تبادل الخبرات عند اختيار األنظمة لدى األجه ان ال ينالجه  يعم

  .مرتان، الجهاز المغربي لم يقم باإلجابة عن السؤال منها ااستفاد والفلسطيني
  

  .يجب زيادة التواصل بين األجهزة بخصوص األنظمة ومناقشة مدى االستفادة منها :النتيجة
  
  
  
  
  
  9-8األسئلة من  •

ة،         االت خارجي ا وبواسطة وآ رامج داخلي زة المشارآة بتطوير الب دا األ  تقوم جميع األجه  األردنة في آل من    جهز ع
از،  ت يفه ،والعراق وليبيا واليمن وفلسطين والسودان ي   األجهـزة  ولكن   كتفي بتطويرها ضمن الجه ة ف ان  الرقابي عم

  .بمنهج أو دليل معين لتطوير البرامج المستخدمةلتزم تال  وليبيا والسودان وفلسطين ولبنان وقطر و البحرينوتونس 
  

ى  وليبيا وفلسطين والسودان ولبنان وقطر والبحرين عمان وتونسالرقابية في األجهزة  حث :النتيجة نهج    عل األخذ بم
  .أو دليل معين لتطوير البرامج المستخدمة وااللتزام به

  
  
  
  
  
  11-10 األسئلة من  •

  .وينتفع بها الموظفونلدى جميع األجهزة المشاركة  خدمة اإلنترانت واإلنترنت تتوفر
  
  
  
  
  
  12السؤال  •

  .ينجزون أعمالهم عن طريق نظم المعلوماتالموظفون في جميع األجهزة المشاركة 
  
  
  
  
  
  13السؤال  •

  .الفرنسية/نجليزيةاإل/جميع األجهزة المشاركة لها موقع على الشبكة العالمية، يعتمدون فيها اللغة العربية
  

، تحفيز موظفي األجهزة الرقابية على الدخول على هذه المواقع لالسـتفادة مـن المعلومـات الموجـودة     :النتيجة
  .والحرص على إضافة البيانات وتحديثها دوريا في هذه المواقع لتعميم الفائدة لجميع منتسبي األجهزة األعضاء
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  14السؤال  •
ة في   لألجهزة تابعة للوحظ خلو مواقع االنترنت ا  وقطـر  والبحـرين واألردن  عمـان لكويت و السعودية واالرقابي

  . تقارير الرقابةمن التقارير السنوية و والسودان
  

ة في   األجهزة حث  :النتيجة القيـام  علـى  والسودان وقطر  والبحرين واألردن لكويت و السعودية و عماناالرقابي
ارير، وعلى جميع األجهزة الرقابية إثراء مواقعها بالبحوث والدراسات لتعمـيم  بإثراء مواقعها اإللكترونية بهذه التق

  .الفائدة
  
  
  
  

  17-15األسئلة من  •
ة في  األجهزة  من أبدت كل  والعـراق وليبيـا   والـيمن والسـودان   والبحرين واألردن الكويت و السعودية الرقابي

وضـع شـروطا لـذلك     يالكويتالجهاز ، ولكن ت جديدة لألمانة و اإلشراف عليهااستعدادها لعمل صفحات انترن
  .وأرفقها

  
  .يجب التنسيق مع أحد هذه األجهزة إلنجاز المشروع :النتيجة

  
  
  
  
  

  18السؤال  •
مجـال  تزويد األمانة العامة بأفضل الممارسات والمستجدات المتعلقـة ب ل جميع األجهزة المشاركة استعدادهاأبدت 

 واليمن وفلسطين والسودان لبنان وقطرالبحرين و ة فيجهزعدا األ نترنتتقنية المعلومات لديها لنشرها بصفحة اال
  .ي لم يقم باإلجابة عن السؤالالجزائرالجهاز ، ذلكولكن لم تقم أي من األجهزة بإرفاق الوثائق الخاصة ب ،وليبيا

  
لمشـتركة لألجهـزة   يرجى من األجهزة المشاركة تزويد اللجنة بالوثائق لبحث سبل تعميمها لالسـتفادة ا  :النتيجة
  .األعضاء

  
  
  
  

  20-19األسئلة من  •
اسـات  در/بعمل أبحاثوليبيا  واألردن واليمن والسودان وقطر ومصر الكويت وعمان األجهزة  الرقابية في تماق

موقع كال من في  امنشر أبحاثه والسودان قطرة في جهزاأل توقد رفض ية المعلومات والرقابة عليها،في مجال تقن
موقعه مع موقع  بطربالسماح ب ىاكتف وسمح الجهاز الليبي بالنشر في الموقع فقط، الجهاز الكويتي ،مجلةوال األمانة

قد وافقت على النشر في كـال  ف واألردن واليمن ومصر عمان األجهزة  الرقابية فيلمطالعة األبحاث، أما األمانة 
  .ثوالبح تقم بإرفاق لممن المجلة والموقع ولكن 

  
مستوى األجهزة في هـذا   الموظفين لعمل أبحاث ودراسات في مجال تقنية المعلومات لرفع تحفيزو حث :النتيجة

إرسال البحوث المتـوفرة للعمـل علـى     واألردن واليمن ومصر عمان األجهزة الرقابية فييرجى من المجال، و
  .نشرها
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  21السؤال  •
إلعداد دليل خاص بمصطلحات تقنيـة   مل كامالم بالعياقالاختارت  وليبيا ومصر الكويت األجهزة الرقابية فيفقط 

ألجهزة اختارت أن تساعد في العمل، عدا المصطلحات لعمل الدليل، بقية ا ي طلبالكويت الجهاز ، ولكنالمعلومات
  .الجهاز البحريني فال يمكنه القيام بالمساعدة

  
  .إلنجاز العمل المطلوب للوصول إلى تصورأو الليبي  أو المصري التباحث مع الجهاز الكويتي :النتيجة

  
  
  
  
  
  

  25-22األسئلة من  •
جميع في  كون هذه اإلدارةتو  ،يالبحرين الجهاز عدا المعلوماتجميع األجهزة المشاركة لديها إدارة مستقلة لتقنية 

فهـي تتبـع مدرسـة     يالجزائر في الجهاز عدا ،دارة عليا في الهيكل التنظيمي للجهازإل ةبعات األجهزة المشاركة
  .الجهاز القطري لم يقم باإلجابة عن السؤال، فهي تتبع إدارة وسطى والفلسطيني يالبحرين الجهاز وفي ارةاإلد
  

ة المعلومات لما في ذلك من أهمية وعـدم االكتفـاء   حث الجهاز البحريني على إنشاء وحدة مستقلة لتقني :النتيجة
  .بلجنة

  
  
  
  
  
  

  27-26األسئلة من  •
، والليبـي  السوداني واليمنـي  عدا الجهاز تقنية المعلوماتإجراءات أمنية ل/سياساتجميع األجهزة المشاركة تطبق 

، تعدادها لتزويدنا بتلك اإلجـراءات اس والعراق عمان وتونس ومصر واألردنمن  كل األجهزة الرقابية في تبدأو
  .جابة عن السؤالالجهاز القطري لم يقم باإلالجهاز المصري فقط قام بإرفاق الوثائق الخاصة بذلك،  إال أن

  
حث األجهزة على إرسال السياسات واإلجراءات األمنية، وأيضا حث األجهزة التي ال توجد لها سياسات  :النتيجة

  .أن تقوم بالعمل على وضعها لما في ذلك من أهمية
  
  
  
  
  
  

  28 السؤال •
، الجهاز القطـري لـم يقـم    و السعودي فقط يالكويت الجهاز توجد إدارة مستقلة للرقابة على تقنية المعلومات في

  .باإلجابة عن السؤال
  

وفائدة تعـود   ما في ذلك من أهميةلحث األجهزة على إنشاء وحدات مستقلة للرقابة على تقنية المعلومات  :النتيجة
  .على العمل الرقابي
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  30-29 األسئلة من •
 يالجزائـر الجهـاز  ة ما عـدا  األجهزة المشاركة بأداء نوع على األقل من األنشطة الرقابية المحدد جميع قامت

 جميـع  ، وعند طلب أية وثائق تتعلق بهذه األنشطة الرقابية، رفضت تزويـدنا بهـا  والسوداني واللبناني والقطري
مصـر  فـي   الرقابيـة  األجهزة، ولكنه لم يقم بإرفاق الوثائق الخاصة بذلك عدا الجهاز التونسياألجهزة الرقابية 

   .قم باإلجابة عن السؤاليالمغرب فلم  ز الرقابي فياالجه أما ،واألردن لم تتوفر لديها الوثائق
  

يرجى من الجهاز الرقابي في تونس إرسال تلك الوثائق إلى األمانة العامـة وذلـك لتعمـيم التجـارب      :النتيجة
  .واالستفادة منها

  
  
  
  
  
  

  31السؤال  •
قوانين لتنظـيم أنشـطة    والعراق انواليمن والسود ولبنانالكويت عدا األجهزة المشاركة جميع أصدرت حكومات 

المعلومات و التجارة اإللكترونية واستخدام شبكات االنترنت، ولكن لم تقم أي من هذه األجهزة بإرفاق تلـك   تقنية
 ينالجهـاز  القوانين أو مشروع القانون، الكويت لديها مشروع لقانون بهذا الصدد ولكن لم يتم إقراره بعـد، أمـا  

  .باإلجابة عن السؤال اموقي فلم والقطري يالجزائر
  

  .يرجى من األجهزة تزويدنا بالقوانين الستفادة بقية األجهزة األعضاء :النتيجة
  
  
  
  
  

  32السؤال  •
 الجهـاز  في بلدانها عدا المعلومات تقنيةساهم في صياغة قانون األجهزة الرقابية المشاركة في االستبيان لم تجميع 
 ينالجهـاز ، الكويتي في صياغة مشروع القانون ولكن لم يـتم إقـراره بعـد   ، فقد ساهم الجهاز الرقابي يالكويت

  .باإلجابة عن السؤال اموقيلم  والقطري يالجزائر
  
  
  
  
  
  

  33السؤال  •
، وقـد قـام   في بلـدانها  المتعلقة بتقنية المعلومات دور في القوانين افقط له ومصر في السعوديةة يالرقاب ةجهزاأل

  .لدوره في تلك القوانينالجهاز المصري بإرفاق موجز 
  

  .إلمكانية االستفادة منه ه في هذه القوانينيرجى من الجهاز الرقابي السعودي تزويدنا بشرح واف لدور :النتيجة
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   35-34األسئلة من  •
جميع األجهزة المشاركة عدا الكويـت  دول في  توجد تشريعات لمعالجة حاالت االحتيال المتعلقة بتقنية المعلومات

تشريعات كمـا  ولكن لم تقم أي من هذه األجهزة بإرفاق تلك ال ،والعراق وليبيا واليمن وفلسطين والسودان نواألرد
وتُبلغ حاالت التحايل المتعلقة بتقنيـة   ،السؤال نقم باإلجابة عتلم  ولبنان وقطر الجزائرالرقابية في األجهزة  طلب،

  .فقط واليمن وفلسطين ومصر ة وعمانالمعلومات في الحكومة إلى الجهاز الرقابي في السعودي
  

تزويـدنا بهـذه    والبحـرين ومصـر   في السعودية وعمان وتونس والمغربيرجى من األجهزة الرقابية  :النتيجة
  .الستفادة بقية األجهزة األعضاء لها التشريعات مع شرح واف

  
  
  
  
  
  

  36السؤال  •
والـيمن   ولبنـان  واألردن تونسفي  ةجهزاألعدا  لمواجهة الكوارث ةخطالمشاركة لديها األجهزة الرقابية  جميع

  .قم باإلجابة عن السؤالتفلم وقطر  الجزائر والمغرب ة فيجهزاأل ، أماوليبيا والسودان
  

  .حث األجهزة على التخطيط لمواجهة الكوارث :النتيجة
  
  
  
  
  
  

  37 السؤال •
بخصوص أهميـة الحفـاظ علـى     نشر الوعيب والقطري يالبحرين ينالجهاز عدا ترغب جميع األجهزة المشاركة

  .قم باإلجابة عن السؤاليلم  يالجزائر الجهاز ،جهة الكوارثواملخطط  ضعو البيانات ومزايا
  

  .علمية اتتنظيم ندو/التنسيق مع األجهزة إلعداد مقاالت للمجلة والموقع :النتيجة
  
  
  
  
  
  

  38السؤال  •
على مشـاركة بيانـات الخبـراء     والسوداني يلبحرينا ينالجهازعدا  توافق جميع األجهزة المشاركة في االستبيان

 الجهـاز  العاملين لديها في قاعدة بيانات خبراء تقنية المعلومات التي ترغب األمانة العامة بإنشائها، ولكـن فقـط  
ـ وقيلم  والسوداني يالجزائر ينالجهازبإرفاق تلك البيانات،  واقام والقطري والعراقي يالكويت باإلجابـة عـن    ام
  .السؤال

  
  .يرجى من األجهزة الرقابية تزويدنا ببيانات الخبراء العاملين لديها :النتيجة
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  39السؤال  •
عـدا الجهـاز    تقنية المعلومـات في مجال تدريبية برامج بتنفيذ  في العام الماضيقامت جميع األجهزة المشاركة 
عـدا  الرقابة على تقنية المعلومـات  في مجال تدريبية برامج بتنفيذ جهزة المشاركة اليمني، وأيضا قامت جميع األ

فقـط   ي والعراقـي واليمن يمصرالوالسعودي  زاالجهقام كل من و، والليبي والسوداني المصري والقطري الجهاز
  .قم باإلجابة عن السؤاليلم  يالجزائرالجهاز لتدريب المدربين،  واحدة دورةتنفيذ ب
  

  .المعلومات والرقابة عليهاعمل وتكثيف الدورات في جميع مجاالت تقنية  :النتيجة
  
  
  
  
  
  
  

  40السؤال  •
  

  عدد المدربين إلى عدد الموظفين  عدد المدربين  عدد الموظفين اإلجمالي  الجهاز

  65:1  12  778  الكويت
  109:1  10  1089  السعودية
  25:1  13  323  عمان
  43:1  6  256  تونس
  103:1  4  413  المغرب
    لم يتم اإلجابة  لم يتم اإلجابة  الجزائر
  10:1  10  96  البحرين
  204:1  55  11208  مصر
  300:1  2  600  األردن
    ال يوجد  194  لبنان
    ال يوجد  165  قطر
  255:1  9  2291  اليمن

    ال يوجد  213  فلسطين
  4:1   247   876  السودان
  204:1  10  2043  العراق
    لم يتم اإلجابة  1470  ليبيا

  
ـ  األجهزة الرقابية فـي  في دد الموظفين اإلجماليبالنسبة إلى ع توجد أعداد مناسبة من المدربين  عمـان ت والكوي

 فـي بالنسبة إلى عدد المـوظفين اإلجمـالي   المدربين  عدد تالحظ قلة، و والسعودية والمغرب والبحرينوتونس 
 وليبيـا  وفلسطين ولبنان وقطر الجزائر األجهزة الرقابية في ،والعراق واليمن مصر واألردن األجهزة الرقابية في

  .مدربين اليس لديه
  

األجهـزة  إعداد مـدربين، ومـن    وليبيا وفلسطين ولبنان وقطر الجزائر األجهزة الرقابية فييرجى من  :النتيجة
د الـدورات  مما سينعكس بالتـالي علـى أعـدا    زيادة أعداد المدربين والعراق واليمن األردنو مصر الرقابية في

  .التدريبية والمستفيدين
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  42-41األسئلة من  •
ي مجال تقنية المعلومـات فـي   فلمنتسبي األجهزة المطلوبة  الخطط التنفيذيةم تحديد مسار واحتياجات التدريب وت

والليبي، الجهاز الفلسـطيني تنقصـه الخطـة     والقطري يوالبحرين يتونسال الجهازجميع األجهزة المشاركة عدا 
  .ةلئسباإلجابة عن األ اموقيلم  نيواللبنا يالجزائرالجهاز ، التنفيذية للمسارات التي تم تحديدها

  
 المطلوبة والخطط التنفيذية التدريبي بدء تحديد المسار على وليبيا وقطر تونس والبحرين في األجهزة حث :النتيجة

حث الجهاز الفلسطيني  ،االستعانة بخبرات األجهزة التي انتهت من هذه العملية مفي مجال تقنية المعلومات، ويمكنه
ويرجى تزويدنا بالمسارات والخطط من قبل األجهزة  تنفيذية للمسارات التدريبية التي تم تحديدها،على عمل خطة 

  .التي تملك ذلك لتعميمها واالستفادة منها
  
  
  
  

  44-43األسئلة من  •
في مجال الرقابـة علـى تقنيـة    لمنتسبي األجهزة المطلوبة  الخطط التنفيذيةو تم تحديد مسار واحتياجات التدريب

،  والليبـي  والفلسطيني والسوداني والقطري الجهاز التونسي والبحريني جميع األجهزة المشاركة عداومات في المعل
  .عن هذه األسئلةقم باإلجابة يلم  يالجزائرالجهاز 

  
 يمسار التدريبالتحديد  والليبي على بدء والفلسطيني والسوداني والقطري التونسي والبحريني الجهاز حث :النتيجة
المطلوبة في مجال الرقابة على تقنية المعلومات، ويمكنهم االستعانة بخبرات األجهزة التي انتهت ط التنفيذية والخط

  .، ويرجى تزويدنا بالمسارات والخطط من قبل األجهزة التي تملك ذلك لتعميمها واالستفادة منهامن هذه العملية
  
  
  
  
  

  47-45 األسئلة من •
األجهـزة فـي   عدا لبات إلزامية لتدريب الموظفين على استخدام الحاسوب متط جميع األجهزة المشاركةوضعت 

  .األسئلةيقم باإلجابة عن لم  يالجزائرالجهاز ، وليبيا وفلسطين والسودان وقطروالبحرين تونس والمغرب 
  

ية وضع متطلبات إلزام علىوليبيا والبحرين وقطر وفلسطين والسودان تونس والمغرب األجهزة في  حث :النتيجة
 االستفادةو األخرى جهزةلمتطلبات اإللزامية لألا االطالع على مويمكنهالحاسوب، لتدريب الموظفين على استخدام 

  .، ويرجى تزويدنا بالمتطلبات االلزامية من قبل األجهزة التي تملك ذلك لتعميمها واالستفادة منهامنها
  
  
  
  
  

  48السؤال  •
 ينالجهـاز لديها قاعات تدريب مجهـزة بالحواسـيب،    والقطري يدناألر ينالجهازعدا  جميع األجهزة المشاركة

  .باإلجابة عن السؤال امويقلم  والفلسطيني يالجزائر
  

مما سينعكس بالتالي علـى  تجهيز قاعة للتدريب مجهزة بالحواسيب  على والقطري ياألردنحث الجهاز  :النتيجة
  .أعداد الدورات التدريبية والمستفيدين
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  51-49 السؤال من •
 IDEAو  Microsoft Officeأكثر الدورات التدريبية تكرارا في األجهزة األعضاء هي الدورات الخاصة بـ 

والعـراق   والـيمن  الكويت وعمان وتونس والمغرب ومصـر واألردن  الرقابية في، وقد قامت األجهزة ACLو 
  .بتطوير مواد تدريبية خاصة بتقنية المعلومات أو الرقابة عليها

  
 الكويـت وعمـان وتـونس    األجهزة الرقابية في يرجى منوعلى زيادة أعداد المؤهلين سنويا،  لحرصا :النتيجة

  .اد التدريبية التي قامت بتطويرها الستفادة بقية الدول األعضاءمصر واألردن تزويدنا بنسخة من الموو
  
  
  
  
  
  

  54-52 من السؤال •
 C.A.A.Ts اآلليتقنيات التدقيق بمساعدة الحاسب  على استخدامجميع األجهزة المشاركة تم تأهيل الموظفين في 

، ويـتم  السؤالقم باإلجابة عن يلم  يالجزائرالجهاز ، وفلسطين والسودانلبنان األجهزة في عدا  أعمال الرقابة في
والـيمن   ولبنان األردناألجهزة في جميع األجهزة المشاركة عدا حاليا في أعمال الرقابة في  C.A.A.Ts استخدام
  .األسئلةقم باإلجابة عن يلم  يالجزائر الجهاز، وليبيا ين والسودانوفلسط

  
  .الحرص على زيادة أعداد المؤهلين سنويا :النتيجة

  
  
  
  
  

  56- 55 األسئلة من •
باالسترشاد باألدلة والمقاييس المعتمدة من المنظمات والهيئات عند القيـام بأعمـال   جميع األجهزة المشاركة  قومت

الجهـاز  ، وليبيا واليمن والسودان ولبنان والبحرين واألردن الجزائر األجهزة في عدا المعلومات التدقيق على تقنية
  .ولكن جميع األجهزة تحتاج إلى التعرف على هذه المقاييس و إتاحتهاالسؤال، قم باإلجابة عن يلم  يالمغرب

  
  .الحث على عمل دورات وندوات تعريفية لألدلة :النتيجة

  
  
  
  
  

  58-57 األسئلة من •
األجهـزة  فـي   على األدلة والمعايير وكيفية تطبيقها واالسترشاد بها في أعمالهم الرقابيـة  الموظفينتم تدريب لم ي

  .وفلسطين والسودان ولبنان وقطرواألردن الكويت والمغرب  في كل من الرقابية
  

عمل بـرامج  على  والسودانوفلسطين  ولبنان وقطر واألردنالكويت والمغرب الرقابية في األجهزة  حث :النتيجة
  .تدريبية لهذا الغرض
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  59 السؤال •
لدي الجهاز الرقابي في كـل مـن    لتعريف باألدلة والمعايير بموقع المجموعةلنشاء صفحة خاصة إلتوجد إمكانية 

ـ    ي وضعالكويتالجهاز ، والعراق واليمن الكويت والسعودية وعمان والجزائر د شروطا خاصـة لـذلك، وال توج
 يمصرالجهاز ال ،وليبيا وفلسطين والسودان ولبنان وقطر تونس والبحرين واألردناألجهزة في لك لدى إمكانية لذ

  .السؤالقم باإلجابة عن يلم ف يالجزائرالجهاز أما  لديه إمكانية لتنظيم ندوة علمية،
  

  .األجهزة إلنجاز المشروع التنسيق مع :النتيجة
  
  
  
  
  

  65-60 األسئلة من •
، قامت األجهزة في مجال الرقابة على تقنية المعلومات لحصول على الشهادات التخصصيةا ىالموظفين عللتشجيع 

 هم،برامج تدريبية لتـأهيل بتنفيذ  والعراق وقطر والبحرين ومصر واألردن الرقابية في الكويت والسعودية وعمان
وعمان والبحرين ومصر وقطر  الرقابية في الكويت والسعوديةوتتحمل األجهزة إجابة الجهاز الليبي غير واضحة، 

كما أن األجهزة الرقابيـة فـي الكويـت     ،تكلفة التسجيل والمصاريف المتعلقة باالختبارات والعراق وليبيا واليمن
  .زنظام حواف تضعو والسعودية وعمان وقطر والبحرين ومصر واليمن

  
لحصـول علـى   ا هم علىتشجيعو فينالموظتأهيل ل على األجهزة األخرى األعضاء السير على هذا النهج :النتيجة

  .في مجال الرقابة على تقنية المعلومات الشهادات التخصصية
  
  
  
  
  

  67-66األسئلة من  •
  .تالحظ وجود الرغبة في التواصل بين األجهزة األعضاء في المجموعة

  
حتى يمكن الزيارة  تحديد المطلوب من غرضو  على تنسيق زيارات دورية بين األجهزة األعضاء الحث :النتيجة

  .على ذلك بتوجيه الدعوات و التشجيع الذي ستتم زيارته تحديد الجهاز
  
  
  
  
  

  69-68 األسئلة من  •
 والعراق وليبيا واليمن وفلسطين والسودان ولبنان واألردن الرقابية في السعودية وعمان والجزائر ةجهزاألترغب 

بتطبيق عمليـة   ترغب ذات األجهزة عدا الجهاز العراقي، والتعاون مع األمانة العامةببتطبيق عملية التقييم الذاتي 
إلى ذلك منـذ العـام    اسباق يتونسال الجهاز ، وقد كانهزة األخرى في حالة نجاح تجربتهاالتقييم الذاتي على األج

رغـب  تال  وقطـر  البحرين ومصـر في  ةجهزاأل ،الستفادة األجهزة األعضاء يرغب في طرح تجربتهو 2007
  .قوما باإلجابة عن السؤالي فلم يو المغرب يالكويت ينالجهاز أماقييم الذاتي، بتطبيق عملية الت

  
  .التنسيق مع إحدى الدول لبدء المشروع ومن ثم تعميم التجربة على بقية األجهزة األعضاء :النتيجة
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اتالتوصيـــ  
 

  
  

زمنية للبدء بتنفيذ الخطة تحويل هذه النتائج إلى خطة عمل تفصيلية لخطوات اإلنجاز مع تحديد الجداول ال .1

  .في مجال تقنية المعلومات لألجهزة األعضاءاإلستراتيجية 

 .الحصول على نتائج االستبيان من األجهزة التي لم تشارك حتى يمكن إنجاز العمل بالشكل المطلوب .2

دة من األجهزة المشاركة في االستبيان والتي سيكون لها بالغ األثر فـي اسـتفا   الحصول على المرفقات .3

 .األجهزة األعضاء

تالحظ على عدة أجهزة عدم قيامها باإلجابة على العديد من األسئلة في االستبيان ممـا يصـعب عمليـة     .4

 .التحليل والمتابعة، لذلك يجب حث األجهزة على اإلجابة على جميع أسئلة االستبيان

سنوية إلدارات تقنيـة  حث األجهزة األعضاء على إعداد خطط إستراتيجية ومن ثم إعداد خطط تشغيلية  .5

  .المعلومات في مجال تقنية المعلومات والرقابة عليها
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  )1(مرفق 
  
  لدى األجهزة المشاركة باالستبيان أنظمة الحاسب اآللي الموجودة

  
 نوع قاعدة البيانات اسم النظام  الجهاز
 Oracle  نظام متابعة المخالفات المالية  الكويت

 Oracle  نظام المشتريات
 Oracle  دليل الجهات نظام

 Oracle  نظام متابعة االستثمارات
 Oracle  نظام الرقابة المسبقة
 Oracle  نظام مكتب المساعدة

 Oracle  نظام التدريب
 Oracle  نظم إدارة الشئون اإلدارية

 SQL  الموظفين ، الرواتب ، (األنظمة   السعودية
  المالي ، المستودع ، االتصاالت

  ، مراقبة اإلنتاج ، العهد ، اإلدارية
  المشتريات ، العقود ، المهام ، تدقيق
  الحسابات ، فهرسة األحكام النظامية،

  ،Team Mate  ،IDEAاللجان ، 
OFFICS  ،Progres(  

 Oracleنظام الحضور و االنصراف  عمان
 FileNet  Oracle 9iنظام األرشفة اإللكتروني 

 APSS Oracle 10Gط نظام جدولة التخطي
 ITRUST Oracle 9iالنظام المالي و اإلداري 

 SAIMate Access 2003نظام تحليل البيانات المالية 
 Oracle  تجميع موارد ومصاريف الدولة ومراقبتها  تونس

 Oracle  عمليات الخزينة ومراقبتها تجميع موارد ومصاريف
 Oracle  مراقبة المحاسبة اإلدارية

 Oracle  موارد ونفقات المجالس الجهوية والبلديات ومراقبتها تجميع
متابعة القضايا المتعلقة بدائرة الجزر المالي وفقه القضاء لدى هذه 

  الدائرة 
Oracle 

 Oracle  التصريح على الشرف بالمكاسب
 Oracle  مركزية الموازنات

 Oracle  التصرف في الممتلكات المنقولة للدائرة
 Oracle  في المخزوناتالتصرف 

 Access  التصرف في المكتبة
 Oracle  تتبع تقديم حسابات الدولة  المغرب

 My SQL  التسيير اآللي لمركز التوثيق
 Oracle  تتبع سير عمليات الرقابة

 SQL Server  تسيير الشئون اإلدارية للموظفين
 Access  عدد برمجيات ذات االستعمال المحدود

Work Flow  التزود بمعدات مكتبية  -طلب رخصة وسيلة للتنقل
  وغيرها

Lotus Notes  
DB2 
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 Windows SQL Server SQL Server  الجزائر
 Ms - SQLالمالية  البحرين

 Ms - SQLشئون الموظفين
ACL Stand alone 

Help Desk Ms - SQL 
 Informixاألجور  مصر

 Informixالخدمات الطبية
 Informixوالمكتباتالوثائق 

 Informixترميز العاملين والهيكل التنظيمي
 Informixشئون العاملين

 Informixالشركات المشتركة
 Oracleالمشتريات والمخازن
 SQL Serverاألرشيف اإللكتروني
 Oracleالموازنة والحسابات

 Informixوسائل النقل
 Oracleنظام شئون الموظفين  األردن

 Oracleنظام الرواتب
 Oracleنظام الدورات

 Oracleنظام سجل التدقيق
 Oracleنظام العمل الرقابي

 Oracleنظام متابعة العطاءات والمشاريع
 Oracleنظام االستشارات القانونية

 Oracleنظام المستودعات
 Oracleنظام المكتبة
 Oracleنظام األرشفة

 Oracle  م الموظفيننظا  لبنان
 Oracle  نظام الرقابة المسبقة
 Oracle  نظام تعقب المعامالت

 Oracle  نظام المحاسبة
 Access  نظام المستشار القانوني

 Access  مجموعة حامورابي القانونية
 HR SQLالرواتب + نظام الموارد البشرية   قطر

 SQL  نظام حضور وانصراف موظفي الجهاز
 SQL  ر في القانون القطريالمستشا
ACL SQL 

TeamMate  SQL 
 Oracle  نظام شئون الموظفين  اليمن

 Oracle+ access  نظام المرتبات
 Oracle  نظام الصادر و الوارد

 Oracle  نظام الخطة
 Oracle  )الجودة(نظام مخرجات الجهاز 

   نظام المكتبة
   النظام المحاسبي
   النظام المالي
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 Accessبرنامج خاص بالبريد الصادر والوارد  طينفلس
 SQL )الحضور واالنصراف(برنامج خاص بالدوام اليومي 

 Access )بيانات و إجازات وأرشفة إلكترونية(برنامج شئون الموظفين 
 Accessبرنامج أرشفة إلكترونية للتقارير الرقابية
 SQLبرنامج تنظيم حركة الموظفين والميدان

 Accessرنامج تسجيل المكالماتب
 SQLبرنامج مالي خاص بالشئون المالية

 Accessخطة عمل الديوان  السودان
 Excelرواتب وأجور

 Accessحساب مال الدعم
 Excelحساب الرعاية الطبية

 Excel)الحساب الشهري(حساب الديوان 
 Format Pageشئون العاملين

 Excelالخزينة/الدفعيات
 Oracle + Access  نظام الرواتب  العراق

 Oracle + Fox  نظام األفراد
 Access  نظام التوثيق

 Oracle  نظام اإلحصاءات المالية
 Oracle  نظام الموازنة
 Access  نظام اإليفادات

 Access  نظام متابعة قرارات المجلس
 Access  نظام المكتبة

 Access  منظومة شئون الموظفين  ليبيا
 Access  الحضور واالنصراف

 Access  البريد الداخلي
 Access  شئون اللجنة
 Access  المرتبات
 Access  القرارات
 Access  الشركات

 Access  الموقع اإللكتروني الخاص بالجهاز
 Access  اإلشراف على الموقع اإللكتروني الخاص باألمانة العامة لإلفروساي
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  األجهزة المشاركة باالستبيان أنظمة الحاسب اآللي التي ترغب بها: )2(مرفق 
  

  :توجد أنظمة معلومات ترغب بعض الدول باقتنائها، وهي
  

  نوع قاعدة البيانات المفضل  اسم النظام  الجهاز
   أنظمة تدقيق البيانات واألرشفة العامة  السعودية

Workflow   
Archive   

 Portal MOSS 2007 Intranet Microsoftنظام بوابة الجهاز   عمان
 Knowledge Library  Oracle/Microsoftمكتبة المعلومات اإللكترونية 

  نظام األرشفة اإللكترونية للتدقيق
Audit Management System  

Oracle/Microsoft 
 

 _ TeamMate  المغرب
 Knowledge and Document Management  SQL  البحرين

Work Flow  SQL 
Collaboration Suite  SQL 

Version Control  SQL 
Project Management SQL 

 Informix  التقارير الرقابية  مصر
 Informix  المخالفات المالية
 Informix  الشئون القانونية

 Informix  صيانة األجهزة والمعدات
 Informix  اآلمن

 Oracle  المحفوظات واألرشيف  لبنان
   securizeنظام 

 Oracle  نظام التدقيق المحاسبي
 Share Point for Internet Website SQL  قطر

Share Point for Intranet Website SQL 
ARABDOX SQL 

AXAPTA SQL 
 نظام األرشفة االلكترونية  اليمن

 SQLنظام شامل إلدارة الملفات والتقارير  فلسطين
 SQLين اإلدارات والفرق الرقابيةنظام سير العمل وصادر ووارد ب

 SQLنظام تدقيق إلكتروني على أنظمة مالية ومحاسبية
 SQL نظام توثيق ومتابعة العطاءات الحكومية والمشاريع

 SQLنظام لوازم ومشتريات وأصول ثابتة
بوابة إلكترونية تصل جميع األنظمة واالطالع على البيانات 

 والملفات من خالل االنترنت
SQL 

 Oracleالمخازن  السودان
 Oracleالعربات والصيانات

 Oracle  )نعمل على بنائه حاليا(نظام الحسابات   العراق
 V.Basic & Access  )نعمل على بنائه حاليا(نظام التدريب 

 Web  SQLتطبيقات عبر شبكة ويب   ليبيا
  


