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 1مرفق رقم 

 تعديل الالئحة التنظيمية للجنة تنمية القدرات المؤسسية

 الالئحة التنظيمية المعدلة الالئحة التنظيمية السابقة
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 2المرفق رقم 

 تقييـم نتائج تنفيذ الجـزء األخيز من خطة العمل مذكرة حول 

 2016في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

نماذج " اللقاء التدرٌبً المنعقد بالجمهورٌة الجزابرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة حول موضوع ـ  1

 "الرقابة الداخلٌة الحدٌثة  

إلى  6بالجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة خالل الفترة من استضاؾ مجلس المحاسبة 

وشارك .(COS0 -COCO)نماذج الرقابة الداخلٌة " اللقاء التدرٌبً حول موضوع  11/11/2016

مثلوا أجهزة الرقابة فً كل من األردن ( ذكور 20إناث و 4بٌن  متوزعٌن)فٌه أربعة وعشرون متدربا 

والسعودٌة  وسلطنة عمان  والكوٌت  وقطر  وفلسطٌن  وسورٌا   والعراق وتونس  والجزائر 

 .والمؽرب ومصر والسواد ن

وأشرؾ على إعداد المادة العلمٌة والتدرٌبٌة فرٌق مكون من ستة خبراء مدربٌن من مجلس 

اي فً المحاسبة وقدموا هذه المادة مسترشدٌن فً ذلك باألسلوب المعتمد من قبل مبادرة تنمٌة االنتوس

. تقدٌم البرامج التدرٌبٌة

عبد القادر بن معروؾ ، رئٌس مجلس المحاسبة، وممثل األمانة العامة / افتتح اللقاء معالً األستاذ و

موضوع اللقاء وتلتها كلمة ممثل  أهمٌةحٌث ألقى معالً رئٌس المجلس كلمة ترحٌبٌة بالمشاركٌن مبٌنا 

جزائري  على استضافة اللقاء والجهود الكبٌرة التً بذلها األمانة العامة التً تضمنت شكر الجهاز ال

.   لإلعداد له

سبعة مدربٌن من مجلس المحاسبة ممن لهم خبرة فً مجال موضوع اللقاء  أشرؾ على تٌسٌروقد 

 .اللقاء

 بوروبة عبد الكرٌم/ السٌد ـ 
 اسعد خلؾ/ ـ السٌد 
 برار علً/ ـ السٌد 
 شٌخاوي احمد / ـ السٌد 
 زاغ سهٌلة /ـ السٌدة
 هانً عمرو / ـ السٌد 
 خالد بن فرنان/ ـ السٌد 

 

( تقٌٌم قبلً )استهل اللقاء بتمرٌن كتابً تضمن عددا من األسئلة تولى المشاركون اإلجابة علٌها و

وذلك تنفٌذا لتوصٌة المجلس التنفٌذي للمنظمة فً اجتماعه الثالث والخمسٌن التً نصت على إتباع 

.  ي والبعدي للقاءاتالتقٌٌم القبل أسلوب

: التالٌةتضمن برنامج اللقاء المحاور و

ـ التعرٌؾ ـ  اإلنشاء أسبابالمصدر ـ (: COS0 -COCO)المرجعً  اإلطار:األولالمحور ـ 

. اإلطارالتطور التارٌخً ـ المبادئ ـ 
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 GOV)إرشادات االنتوساي حول معاٌٌر الرقابة الداخلٌة فً القطاع العمومً : المحور الثانً ـ 

. تعرٌؾ وقٌود ـ ومكونات الرقابة الداخلٌة ـ المهام والمسؤولٌات: الرقابة الداخلٌة (:   9100

المخاطر   إدارة) الدلٌل االرشادي لمعاٌٌر الرقابة الداخلٌة للقطاع العام :  المحور الثالثـ 

(GOV 9130.) 

وقد اتبع الخبراء المدربون فً تقدٌم اللقاء أسلوب مبادرة تنمٌة االنتوساي، حٌث استخدموا تقنٌات 

جمعت بٌن األسلوب النظري والتطبٌقً الذي تمثل فً إجراء تمارٌن عملٌة فً شكل مجموعات حول 

عن كل  كل محور من محاور موضوع اللقاء، تلتها تقدٌم الحلول بالنسبة لكل تمرٌن من قبل ممثل

.  مجموعة

رض بما فً ذلك كما خصصت أربعة جلسات لتقدٌم عروض المشاركٌن بمعدل نصؾ ساعة لكل ع

. مناقشات المشاركٌن

وفً الٌوم األخٌر من اللقاء، وفً إطار التقٌٌم البعدي للقاء، أجاب المشاركون على األسئلة التً 

وتولى فرٌق الخبراء تحلٌل نتائج التقٌٌم القبلً ( تقٌٌم بعدي ) سبق أن وزعت علٌهم فً الٌوم األول 

ة وانخمكه مه حىظيفهب حقييم مذي ححصيم انمشبسكيه نهمبدة انخذسيبي الذي ٌهدؾ إلىالمرفق ووالبعدي 

 :و كبوج األسئهت وأجىبخهب عهً انىحى انخبني.بعذ في انمهمبث انشقببيت نألجهضةفيمب 

 

( اإلستبٌان)السؤال 
الجواب 

نهاٌة الدورة   بداٌة الدورة 

هل لدٌك معلومات مسبقة عن نماذج الرقابة : 1س

؟ و هل سبق لكم ( coso-coco)الداخلٌة الحدٌثة 

المهمات الرقابٌة ؟ تطبٌقها فً 

   

 7: نعم
 12: البعض منها

  4: ال
، 24جواب من  23

ؼٌاب المشاركة السورٌة 
 .فً الٌوم األول

 11: نعم

 13: البعض منها

 0: ال

مشارك  24من  24

أي من هذه المكونات تعتبر من مكونات الرقابة : 2س

؟  cosoالداخلٌة الحدٌثة 

المعلومات  –األنشطة الرقابٌة  : -الداخلٌة البٌبة -1

 .المراقبة –تقٌٌم المخاطر  –و االتصاالت 

المعلومات و  : -أجهزة الرقابة الخارجٌة -2

. تقٌٌم المخاطر –االتصاالت 

 22:البٌبة الداخلٌة -1

أجهزة الرقابة  -2

 1: الخارجٌة

، 24جواب من  23

ؼٌاب المشاركة السورٌة 

 .فً الٌوم األول

 22: خلٌةالبٌبة الدا -1

أجهزة الرقابة  -2

 2: الخارجٌة

: الفرق بٌن الرقابة الداخلٌة و إدارة المخاطر: 3س

. الرقابة الداخلٌة هً إدارة المخاطر -1

. الرقابة الداخلٌة ال عبلقة لها بإدارة المخاطر -2

. إدارة المخاطر هً تطور الرقابة الداخلٌة -3

 4: 1ج

 2:1ج

 18: 3ج

نفس المبلحظة  24/ 23

 5: 1ج

 0: 2ج

 19: 3ج

 15: 5=1ج 8أم  7أم  5: مكونات إدارة المخاطر هً: 4س

 5:   7=2ج

 2:   8=3ج

و واحد بدون جواب 

نفس المبلحظة  23/24

 13:  5=1ج

 1:   7=2ج

 10:   8=3ج

اختٌارٌة  : -هل نقاط التركٌز: 5س

إجبارٌة                                 -

 16: اختٌارٌة -

 7:  إجبارٌة -

نفس المبلحظة  23/24

 22: اختٌارٌة -

 1:  إجبارٌة -

واحد بدون رأي 

 نعم البعض منها

 

 

 ال
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من خالل الجدول أعاله، تحصٌل المشاركٌن للمادة العلمٌة بشكل جٌد و بشًء من التفاوت  ٌتبٌن

. فٌما بٌنهم، مع بقاء بعض اإللتباس فً فهم مكونات إدارة المخاطر كما هو واضح فً السؤال الرابع

صحائؾ االستقصاء التً وزعت علٌهم وتولى ممثل  ءالمشاركون والخبراء المدربون بملكما قام 

.  األمانة العامة تفرٌؽها وتحلٌلها

 التقٌٌم التقٌٌم النهابً الستمارة المتدرب

 ممتاز ( الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة العلمٌة + أهداؾ اللقاء ) التقٌٌم الفنً للقاء 

 ممتاز ( اإلجراءات التنظٌمٌة والخدمات التدرٌبٌة ) التقٌٌم اإلداري للقاء 

 ممتاز تقٌٌم الهٌبة التدرٌبٌة 

 ممتاز متوسط تقٌٌم المتدربٌن للقاء

 

 التقٌٌمالنهابٌبلستمارةالمدرب التقٌٌم

 بوروبة عبد الكرٌم/ السٌد  1 /المدرب ممتاز

 اسعد ٌخلؾ/ السٌد  2 /المدرب جٌدجداًا 

 برار علً/ السٌد  3 /المدرب جٌد

 شٌخاوي احمد/ السٌد  4 /المدرب جٌدجداًا 

 زاغ سهٌلة/ السٌدة  5 /المدرب جٌدجداًا 

 هانً عمرو/ السٌد  6 /المدرب ممتاز

 خالد بن فرنان/ السٌد  7 /المدرب ممتاز

 متوسطتقٌٌمالمدربٌنللقاء جٌدجداًا 

 

القادر بن معروؾ وممثل األمانة العامة، حٌث ألقٌت كلمات عبد / واختتم اللقاء معالً األستاذ 

. االختتام تالها توزٌع شهادات التقدٌر وشهادات اجتٌاز الدورة

الٌة فً االستثمارات مهارات إدارة المخاطر الم" حول موضوع دولة الكوٌتباللقاء التدرٌبً ـ  2

 "والمشروعات

اللقاء التدرٌبً حول  2016نوفمبر  17-13استضاؾ دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت خالل الفترة 

متدربا  33وشارك فٌه " مهارات إدارة المخاطر المالٌة فً االستثمارات والمشروعات "موضوع 

جهازا من األجهزة األعضاء فً المنظمة وهً أجهزة الرقابة فً كل من األردن  14ٌمثلون 

ٌة والبحرٌن وتونس وقطر وفلسطٌن والجزائر وسلطنة عمان والعراق والكوٌت والمؽرب والسعود

طلبة من  4كما تابع اللقاء . إقامتهموقد تحمل الجهاز الكوٌتً نفقات . ومصر والسودان ومورٌتانٌا

.  جامعة الكوٌت وجامعة الخلٌج للعلوم والتكنولوجٌا بدولة الكوٌت
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عادل عبد العزٌز الصرعاوي رئٌس دٌوان المحاسبة باإلنابة بدولة / تاذ وقد افتتح اللقاء معالً األس

بحضور ممثل األمانة العامة ، حٌث القٌا كلمتً  والنائب األول لرئٌس المجلس التنفٌذي للمنظمة الكوٌت

. االفتتاح

: وتقدٌم المادة العلمٌة ثالثة مدربٌن من دٌوان المحاسبة بالكوٌت وهم إعدادوقد تولى 

  الحسن   حسن عدنان .د/ السٌد 

  القالؾ  عبد الرزاق نهى/ السٌدة 

  األمٌر حمدعبد المجٌد/ السٌد 

وتم اعتماد طرٌقة األي . تنمٌةاألنتوساي مبادرة من تدرٌب أخصائً وجمٌعهم متحصلون على شهادة

دي آي فً التدرٌب من خالل التناوب بٌن الجانب النظري والتطبٌقً وتشرٌك المتدربٌن فً العرض 

 . من خالل طرح األسئلة وتشجٌع تبادل التجارب

: وتم التطرق خالل اللقاء إلى المحاور التالٌة
 .وأنواعها المراجعة مخاطر مفهوم -
 .)الدولٌة المراجعة معاٌٌر – معاٌٌراالنتوساي( المالٌةمعاٌٌر الرقابة  فًة مخاطر المراجع -
 .إطار تخطٌط عملٌة المراجعة فً تقٌٌمها وطرقمخاطر المراجعة  أنواع تحدٌد -
 .علٌها الرقابة وإجراءات المشارٌع فً المخاطر وتقٌٌم اكتشاؾ طرق -
 .الرقابةعلٌها وإجراءات االستثمارات المخاطرفً تقٌٌم مهارات -
 .بأنواعها المراجعة مخاطر تقٌٌم مجال فً الرقابٌة األجهزة بٌن الخبرات تبادل -
 .المعاٌٌراألنتوساي تطبٌق المراجعة مخاطر تقٌٌم آلٌة حول عمل ورشة -

 

لتنمٌة االقتصادٌة لتقدٌم لكما تم تشرٌك ممثلٌن عن البنك المركزي الكوٌتً والصندوق الكوٌتً 

ن عن دٌوان وكما قدم ممثل. ستثمار والمشارٌعفً التحكم فً مخاطر اال عروض تخص خبرتهم

 .المحاسبة بالكوٌت تجربة الدٌوان فً الرقابة على األداء

وقد خصص الٌوم الرابع من اللقاء لتقدٌم ومناقشة عروض تجربة األجهزة المشاركة فً موضوع 

عبد العزٌز الصرعاوي رئٌس دٌوان عادل  / وقد شهدت هذه الجلسة حضور معالً األستاذ. اللقاء

.والنائب األول لرئٌس المجلس التنفٌذي للمنظمة المحاسبة باإلنابة بدولة الكوٌت

: المشاركون والخبراء إلى التوصٌات التالٌة وصلكما ت

إعداد دلٌل تدقٌق مستند على المخاطر معتمد من جمٌع األجهزة العلٌا للرقابة برعاٌة ودعم  .1
. بٌة لؤلجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبةمن المنظمة العر

ندب مراجعً األجهزة العلٌا للرقابة للقٌام بمهام رقابٌة فً األجهزة الزمٌلة لتبادل الخبرات  .2
. فً مجال تقٌٌم المخاطر

عقد اللقاءات العلمٌة بشكل دوري على مستوى األجهزة العلٌا لتبادل الخبرات حول المخاطر  .3
. المالٌة

األجهزة العلٌا للرقابة بتوعٌة الجهات المشمولة برقابتها بأهمٌة تفعٌل دور اللجان قٌام  .4
واإلدارات المتخصصة فً إدارة المخاطر 

تعزٌز األجهزة العلٌا للرقابة بالخبرات المتخصصة فً كافة األنشطة المشمولة بالرقابة  .5
بهدؾ تخفٌض مخاطر المراجعة الناتجة عن ذلك 

عات واألنظمة الخاصة بالحكومة وأنظمة الرقابة الداخلٌة وإدارة إصدار وتنقٌح التشري .6
 .المخاطر لخلق بٌبة عمل إٌجابٌة تساعد على تحقٌق األهداؾ
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العامة  األمانةوقبٌل اختتام اللقاء، تم توزٌع استمارات التقٌٌم على المشاركٌن والخبراء وقام ممثل 

 :ٌةبتحلٌل نتائجها وتبٌن من خالل ذلك النتائج التال

 التقٌٌم التقٌٌمالنهابٌبلستمارةالمتدرب

 جٌد جداًا  (  العلمٌة والمادة التدرٌبٌة الحقٌبة+  اللقاء أهداؾ)  للقاء الفنً التقٌٌم

 ممتاز (  التدرٌبٌة والخدمات التنظٌمٌة اإلجراءات)  للقاء اإلداري التقٌٌم

 ممتاز التدرٌبٌة الهٌبة تقٌٌم

 ممتاز 

 المتدربٌن ومقترحات مبلحظات

 الجلسات بعض تأطٌر فً ةللتنمٌة االقتصادي الكوٌتً قمؤسسة الصندوو بنكالكوٌت هٌبة تشرٌك بفكرة التنوٌه
 تطلبة الجامعا كفكرة إشرا كالتدرٌبٌة وكذل

 التدرٌبٌة أو العلمٌة سواء واللقاءات الدورات هذه مثل عقد فً التوسع

الفابدة  لتعمٌم للدورة المخصص الوقت بزٌادة وذلك بالدورة المتعلقة المواضٌع لتؽطٌة الكافً الوقت إعطاء
 

 

 التقٌٌم التقٌٌم النهابً الستمارة المدرب

 ممتاز عدنان الحسن/ الدكتور :  1/ المدرب

 نهى القالؾ/ السٌدة : 2/ المدرب
 ممتاز

 ممتاز األمٌرحمد / السٌد :  3/ المدرب

 ممتاز متوسط تقٌٌم المدربٌن للقاء

مبلحظات ومقترحات المدربٌن 
 

 تعزٌز مشاركة المؤسسات ذات العبلقة فً موضوع اللقاء العلمً

 ال من الطباعةداقتراح أن تكون المواد التدرٌبٌة على حامل الكترونً ب

 المتواصلالشكر الجزٌل لفرٌق التنظٌم اإلداري على الجهود المبذولة والدعم 
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العلٌا  أداءاألجهزةقٌاس  إطار" ـ اللقاء التدرٌبً بالمملكة العربٌة السعودٌة حول موضوع  3

(    SAIPMF)للرقابة 

 إلى 20خالل الفترة من دٌوان المراقبة العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة  استضاؾ

والمحاسبة  العلٌا للرقابة المالٌة قٌاس أداء األجهزة "التدرٌبً حول موضوع  اللقاء  24/11/2016

( SAIPMF ) "  وذلك فً إطار تنفٌذ خطة العمل التفصٌلٌة للمنظمة العربٌة فً مجال التدرٌب

 .2016والبحث العلمً لعام 

إطار  استخدام بأهداؾبالمعارؾ الخاصة  وكان الهدؾ من تنظٌم هذا اللقاء تزوٌد المشاركٌن

م التقارٌر من قبل الجهاز قٌاس أداء الجهاز األعلى للرقابة المالٌة والمحاسبة، وفهم كٌفٌة استخدا

وأصحاب المصالح الخارجٌٌن، وفهم نقاط القوة والضعؾ المتعلقة بإطار قٌاس أداء األجهزة، وإكساب 

ار قٌاس أداء الجهاز وفً المشاركٌن القدرة على تطبٌق المبادئ المنهجٌة فً مرحلة تخطٌط تقٌٌم إط

إعداد التقارٌر عنه، والقدرة على تحدٌد عملٌة مناسبة لوضع إطار قٌاس ومرحلة تنفٌذ هذه التقٌٌمات،  

أداء الجهاز األعلى للرقابة المالٌة والمحاسبة وفقاً لؽاٌة التقٌٌم ولسٌاق البالد، والتعرؾ على تجربة 

. ل التركٌز على حاالت عملٌة تقدم لهذا الؽرضالجهاز المستضٌؾ واألجهزة األعضاء من خال

 

مثلوا أجهزة الرقابة فً  (ذكور 19إناث و 01توزعوا بٌن ) متدربا نوعشرشارك فً اللقاء  وقد

 .كل من األردن وتونس  والجزائر  والسعودٌة  والكوٌت  وقطر  ومصر  والسودان  ومورٌتانٌا

 : وهم  ن فً موضوع اللقاءومتخصص ثالثة خبراء ةوالتدرٌبًكما أشرؾ علٌه من الناحٌتٌن العلمٌة 

 سلطان العتٌبً/ ـ السٌد
 ابراهٌم الشاٌع/ ـ السٌد 
 سعد العتٌبً/ ـ السٌد 

 

حسام بن عبد / نٌابة عن معالً األستاذ ىعثمان بن عبد الرحمن الٌحً /األستاذوافتتح اللقاء سعادة 

وبحضور ممثل االمانة رئٌس دٌوان المراقبة العامة بالمملكة العربٌة السعودٌة ،  ،المحسن العنقري

 .العامة للمنظمة

 :وقد تناول اللقاء الموضوعات التالٌة

 (.تقييي قبمي لمىشاركني ) متزين كتابي تطىن بعض األصئمة حوه حماور ووضوع المقاء  -

 مقدمة عن معاٌٌر االنتوساي -

 (:  SAIPMF)العلٌا للرقابة  المالٌة والمحاسبة إطار قٌاس أداء األجهزة  -

 .إعداد الجهاز األعلى للرقابة المالٌة والمحاسبة التقارٌر(: أ ) المجال  -

 .المعاٌٌر والمنهجٌات الرقابٌة( : د ) المجال  -

-  االستقاللٌة واإلطار القانونً( : ب ) المجال  

-  استراتٌجٌة التنمٌة المستدامة( : ج ) المجال  

-  هٌاكل اإلدارة واإلسناد( : هـ ) المجال  

-  .الموارد البشرٌة والقٌادة( : و ) المجال  

-  .االتصال وإدارة العالقات مع الجهات المعنٌة( : ز ) المجال  

-  .ضمان الجودة وكتابة التقارٌر 
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وقد تدّعمت الجوانب النظرٌة لمحاور موضوع اللقاء بإجراء تمارٌن عملٌة للمشاركٌن فً 

بحث ٌتولى كل فرٌق مناقشة محتوى التمرٌن واقتراح الحلول المناسبة وتقدٌمها من شكل مجموعات، 

. قبل ممثل عنهم ، على أن ٌوافٌهم بعد ذلك فرٌق التدرٌب باإلجابات الصحٌحة

 :ما ٌلً اوفً الٌوم األخٌر من اللقاء، خصصت جلستان تضمنت

 العميا لمزقابة أداءاألجوشةجماه اصتخداً قياظ عزض جتزبة ديوان املزاقبة العاوة يف : أ ـ اجلمضة األوىل 

وقد عزضت مجيع وفود األجوشة املشاركة : عزض جتارب األجوشة العميا لمزقابة :ب ـ اجلمضة الثاٌية 

عمى وكذلك اإلجابة  جتارب أجوشتوىعدا ممثن اجلواس املوريتاٌي الذي مل يقدً عزضا يف هذا اخلصوص

كىا قاً (. تقييي بعدي ) عمى املشاركني يف أوه جمضة ون المقاء  ٌفط األصئمة الكتابية اليت وسعت

 .ن بتعبئة اصتىارات التقييي اخلاصة بوي واخلرباء املدربون واملشارك

حسام بن عبد المحسن العنقري، رئٌس الدٌوان، وبحضور ممثل / واختتم اللقاء معالً الدكتور 

اجتٌاز دورة " توزٌع شهادات التقدٌر وشهادات كلمات االختتام وتم  ألقٌتاألمانة العامة ، حٌث 

 .تدرٌبٌة

 :ٌتائج التقييي القبمي والبعدي عمى وا يمي أصفزتوقد 

فً نهاٌة الدورة  األسئلةتوزٌع نفس  إعادةعلى المشاركٌن فً بداٌة الدورة وتم  أسئلةتم توزٌع 

بحٌث ٌكون رقم ( 1-4)التقٌٌم من  أسلوبلقٌاس مدى استفادة المشاركٌن من الدورة، وقد تم استخدام 

: المشاركٌن كما ٌلً إجاباتوقد تم تحلٌل . ممتاز( 4)ضعٌؾ و رقم ( 1)

 .العلٌا لرقابة المالٌة والمحاسبة األجهزةمدى معرفة المشارك بإطار قٌاس أداء  -1

المشاركٌن قبل وبعد الدورة  إجابةوفٌما ٌلً عٌنة من 

المشارك 
 رقم

 بعد اإلجابة قبل اإلجابة

1 

 
 أداءوضع معاٌٌر محددة لقٌاس 

الجهاز للوقوؾ على نقاط القوة 
 .والضعؾ

 

 
الجهاز الرقابً  أداءلقٌاس  إطارعبارة عن 

مقارنة بالمعاٌٌر الدولٌة لتحدٌد نقاط القوة 
 .والضعؾ

2 

 
هً الرقابة على مدى تطبٌق 

الدولٌة ومدى  األداءمعاٌٌر 
 فاعلٌتها

 

 
العلٌا للرقابة  أداءاألجهزةٌستخدم أطار قٌاس 

لتحدٌد مستوى الجهاز مقارنة مع المعاٌٌر 
 الدولٌة لالنتوساي

3 

لمعرفة مستوى  إطارهو 

الرقابٌة وفق ماهو  أداءاألجهزة

معتمد وتقٌٌم نقاط القوة 

 والضعؾ

الجهاز تم تصمٌمه  أداءموضوعً لقٌاس  إطار

 أداءلمساعدة الجهاز على الوقوؾ على مستوى 

مقارنة بالمعاٌٌر الدولٌة وتحدٌد نقاط  الجهاز

 القوة والضعؾ

 :وفٌما ٌلً تقٌٌم للمشاركٌن
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مدى  -2

معرفة ـ  2  

للرقابة المالٌة والمحاسبة الصادرة عن المنظمة المشارك بالمعاٌٌر الدولٌة لألجهزة العلٌا 

( االنتوساي)الدولٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة

: وبعد الدورة قبل المشاركٌن اتإجاب من عٌنة ٌلً وفٌما

 بعد اإلجابة اإلجابة قبل المشارك رقم

1  
طرٌقة تقٌٌم -

الدائرة عبر 

مراجعة النظراء 

المراجعة عبر -

CMP  وأطر

 األداءالرقابة على 

معٌار  -

ISSSAI20 

اعالن لٌما . مستوى التأسٌس-

للعمل  األساسٌة ئالمباد-

(. المهنه،الجودة االستقاللٌة،الشفافٌة،اخالقٌات)الرقابً

 ISSAI)للعمل الرقابة األساسٌةالمتطلبات -

100.200.300.) 

2  
: تصنؾ المعاٌٌر إجابةال ٌوجد 

لٌما  إعالنمبادى التأسٌس -

االستقاللٌة،قٌمة منافع ) األجهزةلعمل  األساسٌةالشروط -

(. ،الجودةةالمهن أخالقٌات،الشفافٌة،األجهزة

: للرقابة  األساسٌة ئالمباد-

، 300 األداء، رقابة 200،رقابة المالٌة  100رقابة القطاع 

 400رقابة االلتزام 

ن اٌوجد معٌار 3

 انن محددادولً

عن طرٌق 

االنتوساي فً 

مجال الرقابة 

الطوعٌة والهدؾ 

 هو تحدٌد مواطن

الخلل والضعؾ 

ونقاط القوة 

. مستوٌات للمعاٌٌر لها تصنٌؾ خاص ةأربعهناك 

لٌما  إعالنالتأسٌس  ئمباد:األولالمستوى -

للرقابة المالٌة  األساسٌة ئالمباد :المستوى الثانً-

ع مناؾ ،قٌمة10.11االستقاللٌة)

( 40،الجودة30ة المهن أخالقٌات،20،الشفافٌة12األجهزة

 100القطاع  رقابة)األساسٌةالمتطلبات  :المستوى الثالثـ 

( 400 رقابة االلتزام،300 األداء ،رقابة200المالٌة  ،رقابة

التوجٌهات التنفٌذٌة تحتوى على  :المستوى الرابع-

مجموعتٌن من التوجٌهات عامة وخاصة متعلقة بالرقابات 

 درجة التقٌٌم

قبل 
 الدورة

 بعد نهاٌة الدورة

عدد 
 اإلجابات

 اإلجاباتعدد 

4 0 5 

3 4 7 

2 4 7 

1 12 1 

 20 20 المجموع
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 الثالث وتفعٌلها
 

: للمشاركٌن تقٌٌم ٌلً وفٌما

 

 

 

: الرأي الفنً

مماسبق أن المشاركٌن استفادوا من المادة العلمٌة للدورة وكذلك من تجربة الدٌوان بهذا ٌتبٌن و 

. الخصوص حٌث تبٌن الفرق باإلجابات قبل وبعد الدورة

العامة بتحلٌل  األمانةتم توزٌع استمارات التقٌٌم على المشاركٌن والخبراء وقام ممثل كما     
 ًّ : النتائج التالٌة هامن خالل تننتائجها وتب

 

 

 التقٌٌم التقٌٌم النهابً الستمارة المدرب

 ممتاز سلطان بن مرزوق العتٌبً/ السٌد :  1/ المدرب

 ممتاز ابراهٌم بن عبدهللا الشاٌع/ السٌد :  2/ المدرب

 ممتاز سعد بن حمود العتٌبً/ السٌد :  3/ المدرب

 ممتاز متوسط تقٌٌم المدربٌن للقاء

درجة 
 التقٌٌم

قبل 
 الدورة

 بعد نهاٌة الدورة

عدد 
 اإلجابات

 اإلجاباتعدد 

4 0 5 

3 1 5 

2 4 7 

1 15 3 

 20 20 المجموع

 التقٌٌم التقٌٌم النهابً الستمارة المتدرب

 جٌد جداًا  ( الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة العلمٌة + أهداؾ اللقاء ) التقٌٌم الفنً للقاء 

 جٌد ( اإلجراءات التنظٌمٌة والخدمات التدرٌبٌة ) التقٌٌم اإلداري للقاء 

 جٌد تقٌٌم الهٌبة التدرٌبٌة 

 جٌد المتدربٌن للقاء متوسط تقٌٌم
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:المدربٌنمقترحات   
 ـ إدراج المادة العلمٌة والتدرٌبٌة للقاءات على موقع المنظمة على شبكة االنترنت

واالستعانة بهم من قبل  دربٌن بٌن األجهزة األعضاء لتقدٌم دورات تدرٌبٌة مشتركةمـ تبادل الخبراء ال

.المنظمة العربٌة لتقدٌم دورات متخصصة لفائدة موظفً األجهزة األعضاء  

 

 
 

االقتصادٌة للمشكبلت البٌبٌة  تحلٌل اآلثار" ـ اللقاء التدرٌبً بالمملكة المؽربٌة حول موضوع  4

" 

اللقاء  2016دٌسمبر  23-19استضاؾ المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المؽربٌة خالل الفترة 
ربا متد 19وشارك فٌه  تحلٌل اآلثار االقتصادٌة للمشكالت البٌئٌة " التدرٌبً حول موضوع 

من  تسعة أجهزة أعضاء بالمنظمة وهً أجهزة الرقابة فً وذلك ( ذكور 13إناث و 6بٌن  ٌتوزعون)
. كل من  األردن والجزائر والسعودٌة والسودان وسلطنة عمان والكوٌت ولبنان والمؽرب

برة كما اشرؾ علٌه من الناحٌتٌن العلمٌة والعملٌة ثالثة مدربٌن من المجلس األعلى للحسابات لهم خ

 :وهم  فً مجال موضوع اللقاء

حنٌن محمد عبد المحسن / السٌد  -

حسن النمراي / السٌد  -

 حٌـــاة الٌادونً/ السٌدة  -

 .(تقٌٌم قبلً )كون اإلجابة علٌها استهل اللقاء بتمرٌن كتابً تضمن عددا من األسئلة تولى المشارو

: تناول اللقاء المحاور التالٌة وقد

 البٌئٌة والمخاطر الناتجة عنهاأهم القضاٌا  -

أهم اآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة الناجمة عن المشاكل البٌئٌة والعالقة المتبادلة بٌن الفقر  -

 والبٌئة

 البعد الدولً للمشاكل البٌئٌة وآثارها االقتصادٌة  -

 النمو المستدام، التعرٌؾ وتحلٌل المفاهٌم -

 وقٌاس اآلثار االقتصادٌة للمشكالت البٌئٌةدور السٌاسات البٌئٌة فً ضبط وتقٌٌم  -

آثار النفاٌات المنزلٌة على البٌئة والصحة واالقتصاد ودور السٌاسات البٌئٌة فً : حالة عملٌة -

هذا المجال 

 دور المحاسبة البٌئٌة فً تقٌٌم وقٌاس اآلثار االقتصادٌة للمشكالت البٌئٌة -

مخاطر االقتصادٌة فً قطاع تدبٌر الموارد دور المعلومات البٌئٌة فً تقٌٌم ال: حالة عملٌة -

 المائٌة وحماٌتها

إجراءات الرقابة المرتبطة بقٌاس وتقٌٌم اآلثار االقتصادٌة للمشاكل البٌئٌة والصعوبات التً  -

تواجه األجهزة العلٌا للرقابة على ضوء المعاٌٌر المتعلقة بالرقابة البٌئٌة، السٌما 

ISSAI 5110 وISSAI 5120وISSAI 5130 وISSAI 5140 
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المشاكل والصعوبات التً تواجه األجهزة العلٌا للرقابة فً مجال قٌاس وتقٌٌم  :حالة عملٌة -

اآلثار االقتصادٌة للمشاكل البٌئٌة فً مجال استؽالل الموارد المعدنٌة والصعوبات التً تواجه 

 األجهزة العلٌا للرقابة

 عرض حاالت عملٌة وتطبٌقٌة لألجهزة المشاركة -

 ناقشة نتائج الدورةعرض وم -

 المصادقة على التوصٌات -
 

، المكلفة بالمؽرب الوزارة المنتدبة لدى وزٌر الطاقة والمعادن والماء والبٌئةكما قدم ممثل عن 

تجربة المؽرب فً مجال حماٌة البٌئة حٌث تم تقدٌم مداخلة حول تقٌٌم كلفة التدهور البٌئً بالبٌئة

. بالمؽرب

 :المشاركون والخبراء الى التوصٌات التالٌةوفً ضوء كل ما سبق، توصل 

تأكٌد الدور الحٌوي لؤلجهزة العلٌا للرقابة فً تقٌٌم السٌاسات االقتصادٌة وأثرها  .1
البٌبً وكذلك تقٌٌم االثار االقتصادٌة للمشكبلت البٌبٌة والرفع من نسبة المهمات 

ختصة بأهمٌة الرقابٌة المنجزة المتعلقة بالبٌبة لتحسٌس الجهات الحكومٌة الم
 وضع السٌاسات البلزمة لحماٌة البٌبة؛

أهمٌة توافر إطار مرجعً قابل للتنفٌذ على مستوى األجهزة العلٌا للرقابة  .2
والمحاسبة لمراجعة القضاٌا المتعلقة بالتنمٌة المستدامة بشكل عام وتقٌٌم االثار 

هذا . مٌةاالقتصادٌة لمالها من تأثٌر مباشر على المكونات األخرى لهذه التن
االطار ٌنبنً على اعتماد خرٌطة للمخاطر تأخذ بعٌن االعتبار الخصوصٌات 

 .الطبٌعٌة واالقتصادٌة لكل بلد

قٌام األجهزة العلٌا للرقابة بدورها الرقابً من خبلل وضع منهاج رقابً ومراجعة  .3
المواضٌع المتصلة بالتنمٌة المستدامة للمساهمة فً تحدٌد االنحرافات واآلثار 

سلبٌة وبما ٌساعد فً سبلمة اتخاذ القرارات المرتبطة بإدارة وحماٌة الموارد ال
 الطبٌعٌة؛

توجٌه االهتمام لمعاٌٌر المحاسبة والمراجعة التً تكفل توافر اإلطار التنظٌمً  .4
لتقٌٌم األنشطة البٌبٌة ومقاربتها باألنشطة االقتصادٌة وقٌاس األثر والكلفة البٌبٌة 

 .لتقارٌر والمعلومات المتعلقة بحماٌة البٌبةلهذه األنشطة ونشر ا

تشجٌع التواصل وتبادل الخبرات بٌن األجهزة العلٌا للرقابة العربٌة والتعاون  .5
الثنابً والمتعدد األطراؾ من أجل معالجة القضاٌا البٌبٌة وكذا اآلثار االقتصادٌة 

براء فً المترتبة عنها؛ وذلك عن طرٌق المؤتمرات واللقاءات وإشراك بعض الخ
 .مهمات رقابٌة فً األجهزة األخرى فً جهازها

تحسٌس الجهات الحكومٌة المختصة، من خبلل التوصٌات التً تصدرها األجهزة  .6
العلٌا للرقابة، على اعتماد حكامة مبنٌة على التنمٌة المستدامة وعلى التقٌٌم 
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تبع تفعٌل تكما ٌتم .المستمر لآلثار االقتصادٌة واالجتماعٌة للمشكبلت البٌبٌة
 .التوصٌات؛ وإلزامٌة التطبٌق

تكثٌؾ الجهود لمزٌد تنمٌة قدرات العاملٌن باألجهزة العلٌا للرقابة العربٌة فً  .7
مجال المراجعة البٌبٌة بصفة عامة وتقٌٌم االثار االقتصادٌة للمشكبلت البٌبٌة 

 بصفة خاصة بالنظر إلى أهمٌتها وتشعب موضوعاتها؛
األجهزة العلٌا للرقابة مع األطراؾ ذات الصلة بما فٌها تعزٌز التواصل بٌن  .8

الخبراء ومؤسسات البحث العلمً بما ٌمكن من رفع جودة نتابج المراجعة البٌبٌة 
 .والتوصٌات الصادرة عنها؛ وبطرٌقة تضمن استقبللٌة األجهزة العلٌا للرقابة

ناس بها عند وٌقترح عرض هذه التوصٌات على لجنة البٌبة بالمنظمة قصد االستا

. إعداد مخططها العملً للفترة القادمة

وأسفر تحلٌل . االختتامٌإجراء تمرٌن ٌندرج فً إطار التقٌٌم القبلً والبعدي وتم خالل الٌوم 

 :التالٌة اإلجابات على النتائج 

  

مقارنة نتائج التقٌٌم القبلً والتقٌٌم البعدي وجود تطور مهم فً النسبة المئوٌة لألجوبة تبٌن 

، وهو ما ٌعنً بأن المشاركٌن تمكنوا من اكتساب %80إلى   %39,5من الصحٌحة حٌث ارتفعت 

هذه . المعارؾ والمهارات المتعلقة بتقٌٌم اآلثار االقتصادٌة للمشاكل البٌئٌة التً كانت موضوع الدورة

المعطٌات تبرهن كذلك على مدى اهتمام المشاركٌن والكفاءات العالٌة التً ٌتمتعون بها، وهو ما 

. نعكس على النتائج المحققةا

 التقٌٌم القبلً التقٌٌم البعدي

األجوبة  األسبلة
 الخاطبة

األجوبة 
 الصحٌحة

األجوبة 
 الخاطبة

األجوبة 
 الصحٌحة

 ماهً العوامل المؤثرة فً البٌئة؟ -1 12 3 17 1

 ماذا ٌعنً التنوع اإلحٌائً ؟- 2 11 4 15 3

 متى انعقد المؤتمر األول لألمم المتحدة حول البٌئة والتنمٌة ؟-3 5 10 15 3

 ماهو موضوع اتفاقٌة كٌوطو؟-4 10 5 16 2

 التً ٌتطلبها النمو المستدام ؟ ما هدؾ السٌاسة اإلقتصادٌة -5 13 2 18 0

 ما هً أهداؾ التنمٌة المستدامة ؟-6 4 11 16 2

 هل تختلؾ إجراءات الرقابة فً القضاٌا المتعلقة بالبٌئة عن إجراءات الرقابة المعتادة؟-7 3 12 3 15

 ماهو موضوع مراجعة برامج التنمٌة المستدامة ؟-8 1 14 9 9

8 10 15 0 
التً ٌتم إعتمادها لقٌاس اآلثار على البٌئة فً إطارمراجعة برامج التنمٌة ماهً المراجع  -9

 المستدامة؟

 هل هناك ارتباط بٌن االقتصاد والتدهور البٌئً؟ ما نوع العالقة الموجودة؟- 10 5 10 17 1

 .هل هناك ارتباط بٌن التدهور البٌئً و الفقر؟ أذكر أمثلة فً حالة الجواب بنعم-11 5 10 18 0

 ما هً أهداؾ السٌاسة البٌئٌة ؟-12 10 5 17 1

 هل ٌجب إشراك مجموعات الضؽط فً إعتماد السٌاسة البٌئٌة المالئمة؟ و لماذا؟ -13 7 8 16 2

 هل تعكس المحاسبة الوطنٌة إستؽالل الموارد الطبٌعٌة الوطنٌة؟ كٌؾ ذلك؟ -14 0 15 11 7

 بٌئٌة؟ و لماذا؟هل من المهم إعتماد محاسبة  -15 3 12 17 1

 المجموع 89 136 215 55

 النسبة المبوٌة %39,50 %60,50 %80 %20
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العامة بتحلٌل نتائجها  األمانةتم توزٌع استمارات التقٌٌم على المشاركٌن والخبراء وقام ممثل كما 

 ًّ : النتائج التالٌة هامن خالل تنوتب

 التقٌٌم التقٌٌم النهابً الستمارة المتدرب

 جٌد جداً  ( الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة العلمٌة + أهداؾ اللقاء ) التقٌٌم الفنً للقاء 

 جٌد جداً  ( اإلجراءات التنظٌمٌة والخدمات التدرٌبٌة ) التقٌٌم اإلداري للقاء 

 ممتاز تقٌٌم الهٌئة التدرٌبٌة 

 جٌد جداًا 

 

 النهابً الستمارة المدرب التقٌٌم التقٌٌم

 حنٌنمحمد عبد المحسن / السٌد  1:المدرب  ممتاز

النمراي حسن /السٌد  2المدرب  ممتاز  

الٌادونً حٌـــاة /السٌدة  3المدرب  ممتاز  

 متوسط  تقٌٌم المدربٌن للقاء ممتاز

 

ومقترحات المدربٌن  مبلحظات  

 قضٌتٌن تهم الدول المشاركة  أودراستها  ٌتم بٌئٌة قضٌة اختٌارـ  
 بمثل القٌام ةإمكانًبدراسة  نوصً، البٌئة على الرقابة تطرحها التً اإلشكاالت لتشعب نظراـ  

 التً للدورات بالنسبة به معمول هو كما(ثالث أو أسبوعٌن)أطول فترات على الدورات هذه
 لألنتوساي التابعة البٌئة على الرقابة عمل مجموعة تنظمها

 اإلطار هذا فً مشتركة رقابٌة بمهمة القٌام  -
 

 

الرئٌس األول للمجلس األعلى إدرٌس جطو، /  بحضور معالً األستاذاالختتام حفل  وانتظم

 .للحسابات وتوزٌع الشهائد على المدربٌن والمشاركٌن وكل من ساهم فً إنجاح اللقاء
 

 "إطار معاٌٌر اإلنتوساي"اللقاء التدرٌبً بالجمهورٌة التونسٌة حول موضوع   -5

المؽربٌة الذي المنعقدة بالمملكة  52فً دورته  213/2016لقرار المجلس التنفٌذي رقم تنفٌذا 

لتنفٌذ نشاط تدرٌبً متصل  الدولٌة أوصى بتخصٌص الدعم المقدم من قبل الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة

إطار معاٌٌر "أشرفت األمانة العامة على تنظٌم ورشة تدرٌبٌة بتونس حول بتطبٌق المعاٌٌر الدولٌة

مشاركا  21هذه الورشة وشارك فً . 2016-12-23إلى  12-19وذلك خالل الفترة من " اإلنتوساي

من األجهزة العلٌا للرقابة بكل من عمان والعراق والكوٌت ولبنان ( ذكور 17إناث و 4ٌتوزعون بٌن )
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والسعودٌة والبحرٌن وفلسطٌن وسورٌا ومصر وتونس والمؽرب والسودان والٌمن والجزائر واألردن 

 .ومورٌتانٌا

مبادرة تنمٌة اإلنتوساي وذلك بإشراؾ ثالثة خبراء وتم إعداد وتقدٌم وتقٌٌم الورشة وفقا لمنهجٌة 

 :وهم 

 .حسٌن بوصندل، خبٌر تنمٌة القدرات لدى األمانة العامة/ السٌد  -

 .بوشعٌب بٌبط، القاضً من المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المؽربٌة/ السٌد  -

 .رٌة اللبنانٌةمدقق حسابات أول بدٌوان المحاسبة بالجمهوهٌام زهر الدٌن، / السٌدة  -

األمٌن العام للمنظمة حٌث أكد  عبد اللطٌؾ الخراط،/ األستاذ وقد أشرؾ على افتتاح الدورة معالً 

على األهمٌة التً تولٌها المنظمة لتطبٌق معاٌٌر اإلنتوساي من قبل األجهزة العربٌة ومبرزا المنافع 

 . ومصداقٌة وفاعلٌة األجهزةوالمزاٌا المنجرة على اعتماد تلك المعاٌٌر خاصة على مهنٌة 

 :وتناولت الورشة بالعرض والنقاش وبالحاالت العملٌة المحاور األساسٌة التالٌة 

 ـ تعرٌؾ إطار معاٌٌر االنتوساي1

 : تقٌٌم متطلبات االلتزام بالمستوى الثانً لمعاٌٌر االنتوساي مع حاالت عملٌة فً المجاالت التالٌة ـ 2

 العلٌا للرقابةاستقاللٌة األجهزة   -

 قٌمة ومنافع األجهزة العلٌا للرقابة  -

 مبادئ الشفافٌة والمساءلة  -

 النزاهة ومٌثاق أخالقٌات المهنة -

 جودة األعمال الرقابٌة -

 العناصر المشتركة للرقابة فً القطاع العام ـ3

 وتطبٌقات عملٌة(ICATS)ـ أدوات تقٌٌم االلتزام بمعاٌٌر اإلنتوساي 4

 التقرٌر حول االلتزام بتطبٌق معاٌٌر اإلنتوسايإعداد  -5

 مسار وضع استراتٌجٌة تطبٌق معاٌٌر االنتوساي  -6

مشبسكب في بذايت و وهبيت انىسشت ( 21)حم حىصيع اسخبيبن عهً وتطبٌقا لمنهجٌة مبادرة تنمٌة اإلنتوساي 

نجذول انمىاني انىخبئج انمحققت ويبشص ا. ورنك مه أجم حقييم مذي اسخيعبة انمبدة انعهميت وظشيب وحطبيقيب

 :بهزا انخصىص 
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الجواب السؤال  
 الصحٌح

 (21)عدد األجوبة الصحٌحة للمشاركٌن 

نهاٌة الدورة بداٌة الدورة 

 :االطار العام لمعاٌٌر االنتوساي هو  .1

  .ارشادات االنتوساي من اجل الحوكمة الرشٌدة / أ 
توجٌه وارشاد العاملٌن جمٌع الوثائق المصادق علٌها بؽرض /ب

 .باالجهزة العلٌا للرقابة 
 .المبادي االساسٌة التً  اعتمدت لوضع معاٌٌر االنتوساي  / ج

  

 15 3 ب

هل ٌجب على الجهاز األعلى . وفقاًا للمعاٌٌر الرقابٌة لئلنتوساي .2
 للرقابة المالٌة والمحاسبة نشر تقارٌره الرقابٌة؟

 .نعم/ أ
 .ال/ ب
 .قانون الجهاز بذلكنعم إذا سمح / ج
نعم فً حالة وجود حصانة قانونٌة ضد المالحقة القضائٌة ألعضاء / د

 .الجهاز
 

 16 12 أ

ٌجب على الجهاز األعلى للرقابة المحافظة على عبلقة قوٌة مع  .3

 .اللجان البرلمانٌة

 .الن ذلك قد ٌؤثر على حٌادٌة الجهاز. ال / أ
 .أفضل لتقارٌر الرقابةلمساعدة هذه اللجان على فهم . نعم/ ب
 .إذا استلزم قانون الجهاز ذلك. نعم/ ج
 .ال ٌجب بل ٌفضل/ د

 

 14 10 ب

أي من الممارسات التالٌة ؼٌر متوافق مع المعاٌٌر المتصلة بحق  .4

 الجهاز فً الوصول إلى المعلومة ؟

ٌفرض الجهاز ؼرامات على الجهات التً ال تقدم المعطٌات / أ
 .المحددةالمطلوبة فً اآلجال 

ٌستلم الجهاز نسخا من جمٌع القرارات التً ٌتخذها مجلس / ب
.الوزراء

ٌحق ألحد أعضاء الجهاز حضور مداوالت مجلس إدارة الهٌئة / ج
 .الخاضعة للرقابة دون أن ٌكون له حق التصوٌت

 .ال ٌمكن معارضة الجهاز بالسر المهنً/ د
 .اإلنتوسايجمٌع هذه الممارسات متوافقة مع معاٌٌر / هـ

 

 12 8 ه

 :هً " ICAT"ي كات اآل .5

اداة لقٌاس االجهزة العلٌا للرقابة ومدى قدرتها على تنمٌة قدراتها / أ
 .المهنٌة والمؤسسٌة 

 .اداة لقٌاس مدى تطبٌق األجهزة العلٌا للرقابة لمعاٌٌر األنتوساي/ ب
كتٌب ٌستخدمه المدقق لتطبٌق معاٌٌر األنتوساي فً المهمات / ج

 .الرقابٌة 
 

 18 16 ب

ملتزم وؼٌر "  بالمعاٌٌر الرقابٌة لبلنتوساي توجد نتٌجتٌن لبللتزام .6

 ".ملتزم

 . صح/ أ

 .خطأ/ ب

 

 15 11 ب

 :تعنً الحصانة القضابٌة ألعضاء الجهاز .7
عدم مالحقتهم قضائٌاً نتٌجة أعمالهم الحالٌة إال بعد اذن النائب / أ

 .العام
عدم مالحقتهم قضائٌاً نتٌجة أعمالهم الحالٌة إال بعد اذن الجهاز / ب

 14 7 د
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 .العاملٌن به
عدم مالحقتهم قضائٌاً نتٌجة أعمالهم الحالٌة  والماضٌة إال بعد اذن / ج

 .الجهاز العاملٌن به
عدم مالحقتهم قضائٌاً نتٌجة أعمالهم الحالٌة والماضٌة بالجهاز / د

 .العاملٌن به
 

صٌاؼة استراتٌجٌة تطبٌق معاٌٌر االنتوساي ، ٌحتاج الجهاز قبل  .8

 :االعلى للرقابة ان 

 .ٌقرر فً إي من المستوٌات ٌرؼب فً الرجوع الى هذه المعاٌٌر / أ

 .ان ٌحدد إحتٌاجاته بخصوص تطبٌق المعاٌٌر/ ب

 .ان ٌعدل فً القوانٌن المنظمة للجهاز للتوافق مع هذه المعاٌٌر/ ج

 

 

 13 1 أ

سنوات على إصدار  3ٌصادق مؤتمر اإلنتوساي الذي ٌعقد كل  .9

 معاٌٌر اإلنتوساي

 نعم/ أ
 ال/ ب

 

 21 15 أ

 :تتجسم قٌمة وفوابد الجهاز األعلى للرقابة من خبلل .10
 تعزٌز المساءلة والشفافٌة والنزاهة فً القطاع العام/ أ

التأكٌد على قوة االرتباط بالمواطنٌن والبرلمان وأصحاب / ب
 المصلحة

 كونها مؤسسات نموذجٌة ٌحتذى بها/ ج
 كل ما سبق/ د

 

 19 10 د

أي من الضوابط التالٌة ال تدخل ضمن محددات استقبللٌة ربٌس  .11

 :الجهاز األعلى للرقابة 

 .طول مدة البقاء فً المنصب/ أ
 .عدد الوالٌات/ ب
 .الحصانة/ ج
 .تسلٌم التقرٌر لرئٌس السلطة التنفٌذٌة/ د
 .صالحٌات إدارة الجهاز /ه

 

 14 9 د

 : ٌبلػ عدد مبادئ االستقبللٌة المضمنة بإعبلن مكسٌكو .12

 .مبادئ 4/ أ

 .مبادئ 6/ ب

 .مبادئ 8/ ج

 .مبادئ 10/ د
 

 19 5 ج

 : بالرقابة " 300اإلٌساي "ٌتعلق المعٌار  .13

 .المالٌة/ أ
 .األداء/ ب
 .االلتزام/ ج
 .البٌئٌة/ د

 

 21 9 ب

اإلنتوساي ٌتعٌن على الجهاز األعلى للرقابة إببلغ وفقا لمعاٌٌر  .14

 .العموم عن أداءه الداخلً بشكل دوري

 .الن ذلك ٌحد من استقاللٌته. ال / أ
 .ألن ذلك ٌحسن مصداقٌة الجهاز. نعم/ ب
 .ال ٌحق اإلبالغ عن أداء الجهاز إال للسلطة التشرٌعٌة /ج

 

 20 13 ب

 14 6 بفً بلد ٌكرس مبدأ التفرٌق بٌن السلط من هً الجهة التً لها أكبر  .15
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 :تأثٌر فً تدعٌم استقبللٌة الجهاز األعلى   للرقابة  

 .السلطة التنفٌذٌة/ أ
 .السلطة التشرٌعٌة/ ب
 .وسائل اإلعالم/ ج
 .المجتمع المدنً/ د

 .جمٌع ما سبق/ هـ
 

 :تنفٌذ مراجعة النظٌرتتضمن معاٌٌر اإلنتوساي إرشادات حول  .16

 .نعم/ أ
 .ال/ ب

 

 21 17 أ

ما هو العنصر الذي ال ٌدخل ضمن عناصر أخبلقٌات المهنة المحددة  .17

 : "30اإلٌساي "ضمن 

 .النزاهة/ أ
 .االستقاللٌة/ ب
 .السرٌة/ ج
 .الكفاءة/ هـ
 .الخبرة/ هـ

 

 18 12 ه

 :الفرق بٌن رقابة الجودة وضمان الجودة ٌتمثل فً  .18

الجودة نظام دائم ضمن مسار العمل العادي بالجهاز فً حٌن رقابة / أ

 .أن ضمان الجودة وظٌفة دورٌة

تمارس رقابة الجودة من قبل أشخاص من داخل الجهاز فً حٌن / ب

 .توكل ضمان الجودة ألطراؾ من خارج الجهاز

تشمل رقابة الجودة األعمال الرقابٌة فً حٌن تشمل ضمان الجودة / ج

 .ازجمٌع أعمال الجه

 

 16 0 أ

 :إذا تعذر على الجهاز تنفٌذ صبلحٌاته لضعؾ الموارد فإن علٌه  .19

 .اإلبالغ عن ذلك ضمن تقرٌره /أ

 .طلب عقد جلسة مع البرلمان لمناقشة المسألة /ب

إعطاء األولوٌة لممارسة الصالحٌات القانونٌة قبل األعمال / ج

 .االختٌارٌة

 جمٌع ما سبق /د    
 

 18 13 د

مدى احترام الجهة الخاضعة للرقابة لمبادئ االقتصاد للتأكد من  .20

 :والكفاءة والفعالٌة ٌنجز الجهاز األعلى للرقابة 

 . رقابة التزام/ أ

 .رقابة مالٌة /ب

 .رقابة مسبقة /ج

 رقابة قضائٌة   /د
 رقابة أداء / ه

 

 21 17 ه

معارفهم من الناحٌة وٌستخلص من الجدول أعاله التحسن الملحوظ الذي اكتسبه المشاركون فً 

 .النظرٌة والتطبٌقٌة على حد السواء

استماراتالتقٌٌم اإلجمالً بملءفً نهاٌة الورشة كما قام المشاركون والخبراء المدربون 

.  هذه االستمارات تفرٌػ وتحلٌل وتبرز الجداول الموالٌة نتائج.للدورة
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 التقٌٌم التقٌٌم النهابً الستمارة المتدرب

 جٌد جدا ( الحقٌبة التدرٌبٌة والمادة العلمٌة + أهداؾ اللقاء ) التقٌٌم الفنً للقاء 

 جٌد جدا ( اإلجراءات التنظٌمٌة والخدمات التدرٌبٌة ) التقٌٌم اإلداري للقاء 

 ممتاز تقٌٌم الهٌبة التدرٌبٌة 

 ممتاز متوسط تقٌٌم المتدربٌن للقاء
 

االستمارات اقتراحا ببرمجة دورات أخرى ٌتم خاللها استكمال وأبدى عدٌد المشاركٌن ضمن 

 .التدرٌب حول بقٌة مستوٌات معاٌٌر اإلنتوساي

 

 المدرب الستمارة النهابً التقٌٌم التقٌٌم

 حسٌن بوصندلالسٌد 1 /المدرب ممتاز

 بوشعٌب بٌبط السٌد 2 /المدرب ممتاز

 هٌام زهر الدٌنالسٌدة 3 /المدرب ممتاز

 للقاء المدربٌن تقٌٌم متوسط ممتاز

 

واختتمت الدورة بتوزٌع شهادات التقدٌر على الخبراء المدربٌن وشهادات إتمام الدورة على 

 .المشاركٌن
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 3مرفق رقم                                                        

 مشروع خطة العمل

 2017فً مجال التدرٌب والبحث العلمً لسنة 

 اللقاءات العلمٌة والتدرٌبٌة: أوال

 (  SAIPMF )" قٌاس أداء األجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة " حول موضوع IDIوفقا لمنهجٌة الـ  برنامج تدرٌبًـ  1

ن قبل فرٌق من الخبراء يالمدرب ودلٌل المشارك دلٌل وإلعدادلتحدٌد عناصر الموضوع التفصٌلٌة الجهاز المستضٌف للبرنامج  ٌعقده أ ـ لقاء تمهٌدي

 . العامة األمانةالمدربٌن ٌتم التنسٌق بشأنهم مع 

 :وفقا للتفصٌالت التالٌة لقاء تدرٌبًتنظٌم ب ـ 

 

 اللقاءأهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 للقاءالعناصر التفصٌلٌة  اللقاءعدد المشاركٌن فً  اللقاءالمشاركون فً  اللقاءموعد  اللقاءمدة 

تعرٌف المتدربٌن 
تطبٌق التقٌٌم  بأهداف

أداء باستخدام قٌاس 
العلٌا  األجهزة

للرقابة وكٌفٌة 
استخدام التقارٌر من 

قبل الجهاز 
الخارجٌة  واإلطراف

والوقوف ذات الصلة 
على نقاط القوة 

والضعف المتعلقة 
بإطار قٌاس أداء 
األجهزة وإكساب 

دٌوان المراقبة 
العامة بالمملكة 

العربٌة 
 السعودٌة
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المتدربٌن القدرة 
على تطبٌق المبادئ 

المنهجٌة فً 
التخطٌط والتنفٌذ 

عداد التقارٌر إو
بعملٌة التقٌٌم 

قٌاس أداء باستخدام 
 .األجهزة

  

 

 

 

تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
 قاء للاإدارة

 عملٌة إعداد حاالت
حول موضوع 

 اللقاء
 اللقاءتكالٌف 

طبع وتوزٌع  
 اللقاءوثائق 

الشهادات  اللقاءتقوٌم 
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 " األدوٌةالرقابة على قطاع " حول موضوع  علمًاللقاء الـ  2

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

التعرف على 
المعاٌٌر والمقاٌٌس 

المتبعة فً مجال 
الرقابة على قطاع 

الجهاز األدوٌة ودور 
فً تحدٌد  الرقابً
األسالٌب أفضل 

الرقابٌة الخاصة بهذا 
 .القطاع

 التقٌٌم القبلً للمشاركٌن *

التعرف على المعاٌٌر والمقاٌٌس . 
فً مجال الرقابة على قطاع  المتبعة
. األدوٌة

المالٌة والفنٌة على إجراءات الرقابة . 
. قطاع األدوٌة

العلٌا  األجهزةالصعوبات التً تواجه . 
 .األدوٌةفً الرقابة على قطاع  للرقابة

فً تحقٌق أفضل  الجهاز الرقابًدور . 
 . األدوٌةالرقابة الخاصة بقطاع  أسالٌب

حول الرقابة على  ورشات عمل. 
 .المختلفة األدوٌةوأنشطتهقطاع 

 األجهزةاألعضاءاستعراض تجارب .
 .فً هذا المجال

 التوصٌات . 
 التقٌٌم البعدي للمشاركٌن  *
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
اللقاء  إدارة

حاالت عملٌة  إعداد
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 
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 ." الرقابة على قطاع النفط والغاز" اللقاء التدرٌبً حول موضوع ـ  3

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء اللقاء المشاركون فً موعد اللقاء مدة اللقاء

 التقٌٌم القبلً للمشاركٌن*

  القطاع اختصاصات ومهام
 النفطً

 المتبعة  واألسسالقواعد  أهم
فً النظم المحاسبٌة الخاصة 
والتكالٌف فً القطاع النفطً 

 الكوٌتً

  عملٌات الرقابة على القطاع
النفطً خالل مراحل 

 وإعدادالتخطٌط والرقابة 
 .التقارٌر 

  التدقٌق على المعالجات
شركات  ألنشطةالمحاسبٌة 

 البترول

 ط التدقٌق على صناعة النف
والغاز ومراجعة عملٌاته 

 المختلفة

 ورشات عمل 

  األجهزة عرض تجارب
فً مجال الرقابة  ءاألعضا

 على قطاع النفط والغاز
التقٌٌم البعدي للمتدربٌن*
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
اللقاء  إدارة

اعداد حاالت عملٌة 
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 
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 ."الرقابة على تقنٌة المعلومات"اللقاء التدرٌبً حول موضوع ـ  4

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

ٌهدف اللقاء إلى 
إطالع المشاركٌن 

على مفهوم وطرق 
الرقابة على  وأسالٌب

تقنٌة المعلومات 
وأهمٌتها، وتطوٌر 

قدراتهم فً هذا 
 .المجال

 

 األجهزة داح
الذي ٌرغب فً 
 استضافة اللقاء

تحدد بالتنسٌق بٌن 
األمانة العامة 

والجهاز 
المستضٌف 

ٌحدد بالتنسٌق 
بٌن األمانة 

العامة والجهاز 
المستضٌف 

ٌشارك فً اللقاء موظفون 
فنٌون ممن هم فً درجة 

مراقب أو مدقق وتتوفر لدٌهم 
خبرة عملٌة فً مجال الرقابة 

المالٌة ال تقل عن سنتٌن بالنسبة 
لحملة الشهادات الجامعٌة وال 

أما . تزٌد عن عشر سنوات 
بالنسبة لمن ٌحملون مؤهالت 
متوسطة ، فال تقل عن خمس 
سنوات وال تزٌد عن خمسة 

وٌتعٌن أن تتوفر . شر سنة ع
لدى المتدرب خبرة فً مجال 

وأال ٌفوق  استخدام الحاسوب
 .سنه عن الخمسة وأربعٌن سنة

 
 
 
 

 35و 20ٌتراوح العدد بٌن 
 األجهزة األعضاءمتدربا ٌمثلون 

فً المنظمة ، بحٌث ٌرشح كل 
جهاز ثالثة موظفٌن، اثنٌن 

وواحد  أصلٌٌن
العامة  األمانةوتستوفً .احتٌاطً

النقص من بٌن االحتٌاطٌٌن 
تراعً فً االختٌار  أنوعلٌها 

للجهاز الذي لم  إعطاء األفضلٌة
ٌستفد من مثل هذه الفرصة من 

.   قبل
 

 التقٌٌم القبلً للمشاركٌن*
 تعرٌف رقابة تقنٌة المعلومات -

 تأثٌر تقنٌة المعلومات على الرقابة -

 أطر التحكم فً تقنٌة المعلومات -

 التخطٌط والتنظٌم -

 تنظٌم وظائف تقنٌة المعلومات -

 التخطٌط الستمرارٌة العمل -

 التطبٌقاتتحدٌث ضوابط  -

أسـالٌب الرقابة المدعمة بالحاسوب  -

 ورشات عملـ 

ـ عرض تجارب األجهزة العلٌا للرقابة 

. فً مجال الرقابة على تقنٌة المعلومات

 التقٌٌم البعدي للمشاركٌن* 
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
ادارة اللقاء 

اعداد حاالت عملٌة 
حول موضوع 

اللقاء 
الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 
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 "الرقابة على الدٌن العام "حول موضوع  التدرٌبًاللقاء ـ  5

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضٌف
 العناصر التفصٌلٌة للقاء عدد المشاركٌن فً اللقاء المشاركون فً اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تزوٌد المتدربٌن 
بالمعارف الالزمة 
لتطوٌر أدائهم فً 

إجراء الرقابة على 
الدٌن العام وفقا 
للمعاٌٌر الدولٌة 

والمبادئ التوجٌهٌة 
 الخاصة بهذا المجال     

 األجهزةاحد 
الذي ٌرغب فً 
 استضافة اللقاء

 

 التقٌٌم القبلً للمتدربٌن 
 

 وأهمٌة وأنواعهـ مفهوم الدٌن العام 
 .الرقابة علٌه

بالدٌن ـ المعاٌٌر والمؤشرات المتعلقة 
. العام والخطوط التوجٌهٌة لتنفٌذها

الصعوبات التً تواجه األجهزة العلٌا  -
.  فً الرقابة على الدٌن العام

ـ تنظٌم ورشات عمل  
العلٌا  األجهزةاستعراض تجارب  -

للرقابة فً مجال الرقابة على الدٌن 
العام 

  التقٌٌم البعدي للمتدربٌن
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تصمٌم دلٌل 
المدرب ودلٌل 

المشارك 
اللقاء  إدارة

حول  بحوث إعداد
موضوع اللقاء 

الشهادات تقوٌم اللقاء طبع وتوزٌع وثائق اللقاء تكالٌف اللقاء 
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 :البحث العلمً: ثانٌا 

 :ـ المسابقة الثانٌة عشرة للبحث العلمً 1

المسابقة الخامس والخمسٌن دعوة األجهزة األعضاء إلى المشاركة فً هذه تتولى األمانة العامة بعد إقرار هذه الخطة من المجلس التنفٌذي فً اجتماعه 

بالمملكة المغربٌة خالل  وإفادتها  بترشٌحاتها بهذا الخصوص وذلك وفقا لإلعالن المتعلق بها والذي اقره المجلس التنفٌذي فً اجتماعه السابع واألربعٌن المنعقد

 (. 1مرفق رقم ) والمرفق بهذا  2012سنة 

 :ـ الترجمة 2

من قبل كل من الجهاز المركزي للمحاسبات من المجلة الدولٌة للرقابة المالٌة الحكومٌة الى اللغة العربٌة 2017خالل سنة مواصلة ترجمة األعداد الصادرة ـ 

ودٌوان المحاسبة ( ٌولٌو ) ودٌوان الرقابة المالٌة االتحادي بجمهورٌة العراق ( عدد ابرٌل ) ودٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت ( ٌناٌر ) بجمهورٌة مصر العربٌة 

 (.أكتوبر ) األردنٌة الهاشمٌة بالمملكة 

واإلصدارات عن الجهات األجنبٌة فً مجال الرقابة المالٌة من قبل األجهزة التً ترغب فً ذلك وموافاة األمانة ترجمة معاٌٌر اإلنتوساي واألدلة التوجٌهٌة  - -

 .العامة بها لتوزٌعها على بقٌة األجهزة
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 العربيتالمىظمت إعالن عه تىظيم 

عشرة   المسابقت الثاويت
 في مجال الرقابت للبحث العلمي

  
  

اهيٌؾلدث تيدٌٖـج ؽشرث  اهذبٌٖجتٌبًء ؽوٓ اهلرار اهذٔ اخخذخَ اهسيؾٖج اهؾبيج هويٌغيج اهؾرتٖج هألسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج ّاهيضبشتج فٕ دّرخِب اهؾبدٖج  
هوتضد اهؾويٕ فٕ يسبل اهركبتج اهيبهٖج  ؽشرث اهذبٌٖج، خؾوً األيبٌج اهؾبيج هويٌغيج اهؾرتٖج ؽً إسراء اهيشبتلج  21/10/2016إهٓ  19خالل اهفخرث يً خٌّس

: خيشج أتضبد خنخة خضٖضب هويشبتلج فٕ نل يّظّػ يً اهيّظّؽبح اهذالذج اهخبهٖج  ًالخخٖبر أضس
 

 تطوٌر العمل الرقابً وتحقٌق القٌمة المضافة الموضوع األول

 الرقابة على أهداف التنمٌة المستدامة ضوع الثانًالمو

 تعامل الجهاز األعلى للرقابة مع أدلة اإلثبات الموضوع الثالث
 

 
 . اهخٕ شتق أً اؽخيدُب اهيسوس اهخٌفٖذٔ فٕ اسخيبؽَ اهشبتؼ ّاألرتؾًٖ هويسوس اهخٌفٖذٔ اهيٌؾلد تبهييونج اهيغرتٖجّذهم ّفلب هوشرّع 
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إهٓ األيبٌج ٖخلدى اهتبضد هويشبتلج تعوة ٖؾدٍ ؽوٓ ٌيّذر كشٖيج االشخرام اهيرفلج ّٖضبل اهعوة تيّسة نخبة يً سِبز اهركبتج اهيبهٖج اهذٔ ٖؾيل تَ  -1

.  ّخرفق اهشٖرث اهذاخٖج تبهعوة 30/9/2017اهؾبيج كتل اٌخِبء اهيّؽد اهيضدد هلفل تبة االشخرام ُّّ ّٖى 

. اهيّغفًٖ اهفًٌٖٖ اهؾبيوًٖ فٕ أضد األسِزث اهؾوٖب هوركبتج اهيبهٖج ّاهيضبشتج األؽظبء فٕ اهيٌغيج اهؾرتٖج أً ٖنًّ اهتبضد يً تًٖ -2

 ٖخى كتّل اهتضّد اهيشبرنج إلذنبء رّش اهفرٖق فٕ اهؾيل ، ؽوٓ أال ٖزٖد ؽدد اهيشبرنًٖ فٕ اهتضد ؽً ؽظًّٖ ّٖؾد نل يٌِيب كشٖيج اشخرام -3

. يّظضب تِب خوم اهيشبرنج

. ٖسّز االشخرام تأنذر يً تضد هوشخص اهّاضدال  -4

. خخؾدْ يدث خترخَ فٕ يسبل اهركبتج ؽشرًٖ ؽبيب ّأاليب ٖؾبدهِب  أّ أال ٖلل يؤُل اهتبضد ؽً شِبدث اهتبنبهّرّٖس -5

ً اهيشنوج ّاهِدف ّيٌِز اهتضد تأضّل ّكّاؽد اهتضد اهؾويٕ اهيخؾبرف ؽوِٖب شّاء اهٌّاضٕ اهخشنٖوٖج نئؽداد يلديج هوتضد ختٕ إؽداداالهخزاى فٕ  -6

ّػ اهتضد ّخعخَ ّخلشٖيبخَ ّخّذٖق يضبدرٍ تدكج ّأيبٌج ّاالهخزاى تلّاؽد ّأضّل اهخّذٖق اهيخؾبرف ؽوِٖب أّ اهٌّاضٕ اهيّظّؽٖج نؾرط اهيّط

. تدكج ّّظّش ّؽيق ّاالٌخِبء تبهٌخبئز ّاهخّضٖبح

. ّػ ّاهخٕ خشبُى فٕ خعّٖر ّإذراء اهؾيل اهركبتٕٖسة أً ٖخٌبّل اهتضد اهيلدى اهسّاٌة اهؾويٖج ّاهخعتٖلٖج هويّط -7

يً  أً ٖنًّ اهتضد كد أؽد خضٖضب هالشخرام فٕ اهيشبتلج ّاال ٖنًّ كد أؽد فٕ ٌعبق سبيؾٕ أّ هٌٖل درسج ؽويٖج أّ سبئزث خشسٖؾٖج أّ خلدٖرٖج -8

. كتل

(. 14تٌع )اهخع اهيشخخدى ّأً ٖنًّ  (A4)أال خلل ؽدد ضفضبح اهتضد ؽً ذالذًٖ ضفضج ّال خزٖد ؽوٓ يبئج ضفضج  -9

. نويج 500إهٓ  300ٖلدى يوخص هوتضد تضدّد  -10
. ّاإليالئٖجأً ٖنًّ اهتضد يضررا توغج ؽرتٖج شوٖيج يً اهٌبضٖخًٖ اهوغّٖج   -11
ّخؾختر اهتضّد .30/9/2018ؽوٓ اهؾٌّاً االهنخرٌّٕ هأليبٌج اهؾبيج فٕ يّؽد غبٖخَ ّٖى (  PDF) ٖرشل اهتضد فٕ شنل ّذٖلج غٖر كبتوج هوخغٖٖر   -12

. اهخٕ خرشل تؾد ُذا اهخبرٖخ غٖر يلتّهج هالشخرام فٕ اهيشبتلج
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ّخيٌص خيس سّائز يبهٖج ألضضبة . ٔ ٖؾدُب اهيسوس اهخٌفٖذٔ هويٌغيجٖخى خلّٖى اهتضّد اهيلديج يً كتل أؽظبء هسٌج اهخلّٖى ّفلب هوشرّع اهح  -13
: ّخنًّ اهسّائز ّفلب هوخبهٕ  70ال خلل درسج خلٖٖى اهتضّد ؽً اهتضّد اهفبئزث فٕ نل يً يّظّؽبح اهيشبتلج اهذالذج ّتضد 

 أورٌلًدُالر  1300: امجــبئزة األُمى 

أورٌلًدُالر  1100: امجـــبئزة امجبيٌــت 

أورٌلًدُالر  900: امجــبئزة امجبمجـــت 

أورٌلًدُالر  700: امجــبئزة امرابعت 

أورٌلًدُالر  500: امجــبئزة امخبوست 

جبئزة وى امجُائز، تويح امجبئزة اموستحقت ُامجُائز امتً تنٌَب بعددٍه ٌُته تقسٌه قٌوت امجُائز عنى عدد  ألٌتالجر فً اميقبط  أُعيد تعبدل بحجٌى ّـ  14
 .امبحُث امفبئزة ببمتسبُي ملل ويَب

. ـ ٖخى يٌص سيٖؼ اهيشبرنًٖ فٕ اهيشبتلج شِبداح خلدٖر ٌغٖر يشبرنبخِى 15

. يرختج اهفّز تبهسبئزث إهٓاهتضّد اهيلديج ال خرخلٕ  أًرأح  إذاهوسٌج خلّٖى اهتضّد ضسة أٔ يً سّائز اهيشبتلج ـ ٖضق  16

ؽظبء ّذهم دًّ خخّهٓ األيبٌج اهؾبيج عتبؽج اهتضّد اهفبئزث تسّائز اهيشبتلج تؾدد نبف يً اهٌشخ هخّزٖؾِب ؽوٓ اهؾبيوًٖ فٕ أسِزث اهركبتج اهؾوٖب األ -17
 .تضق أضضبة خوم اهتضّد فٕ يونٖخِب ّاهخضرف فِٖب ّفق يشٖئخِىاإلخالل 
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 العليا للرقابة املالية واملحاسبة لألجهزةربية املنظمة الع

 ألامانة العامة

 قسيمــــــة اشــــــــرتاك

 يف املسابقة الثانية عشرة للبحث العلمي يف جمال الرقابة

 

ٌعدً امببحث :امقسه األُل

: تبهنبيل  االشى -1

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

:  اهسِبز اهذٔ ٖؾيل فَٖ -2



16 
 

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

: اهّغٖفج اهخٕ ٖشغوِب -3

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

.................... .............................................................................: .............اهيــؤُل اهؾويٕ ّشٌج ّينبً اهضضّل -4

 ......................................................................ـ يدث اهخترث فٕ يسبل اهركبتج  5

 

: اهيّظّػ اهذٔ ٖرغة اهنخبتج فَٖ -6

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

:  إكـــــرار اهتبضد-7

نيب إٌٌٔ أخّل هويٌغيج اهؾرتٖج ضق عتبؽج تضذٕ . أكر تإٌٌٔ اعوؾح ؽوٓ شرّع اهيشبتلج اهضبدٖج ؽشرث فٕ يسبل اهتضد اهؾويٕ ّأّافق ؽوِٖب
. ّخّزٖؾَ ؽوٓ األسِزث األؽظبء ٌّشرٍ ؽوٓ يّكؼ اهيٌغيج

 تُقٌع اموشبرك

 

 شَبدة جَبز امرقببت اموبمٌت امذي ٌتبعٌ امببحث:امقسه امجبيً

 

 ..........................................................................................................ٖشِد 

: أضد يّغفَٖ ّٖشغل ّغٖفجُّ  ..................................................: تأً اهشٖد 
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  ..........................................................................................................

................................ .........................................................اشى اهيشؤّل اهيخّل

.......................................................................... ................:...........اهّغٖفج

         

 

 ُخته امجَبز تُقٌع اموسؤُل




