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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

1التسلسل

.تعزیز المساءلة وتطویر المعاییر المھنیةالھدف الرئیسي األول

.المعاییر المتعارف علیھاالتي یعمل في ظلھا ووفق )1.1(الھدف الفرعي 

.األجھزة األعضاء-مسئولیة التنفیذ

مؤشرات قیاس األھداف

األجھزة األعضاء نسبة الصالحیات الممارسة فعلیا من قبل -
.قانونا

التياألجھزة األعضاء عدد -
.صالحیاتھا

األجھزة األعضاء عدد -
.یستجد في مھنة المراجعة

المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف
.بشكل كامل) الجھاز(حصر الصالحیات الواردة في القانون والتي ال یمارسھا 1.1.1-
.لمختلف صالحیاتھ) الجھاز(إعداد أدلة تعریفیة وبرامج تدریبیة حول كیفیة ممارسة 2.1.1- 
.لدعم صالحیاتھ ومالءمتھ مع ما یستجد في مھنة المراجعة) الجھاز(تفعیل قانون 3.1.1-

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%731010%11*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

-556%6**األجھزة التي حصرت الصالحیات الواردة في القانون والتي ال تمارسھا بشكل كامل 

%82729%9**األجھزة التي أعدت أدلة تعریفیة وبرامج تدریبیة حول كیفیة ممارسة مختلف صالحیاتھا 

%73714%8**األجھزة التي قامت بتفعیل قوانینھا لدعم صالحیاتھا ومالءمتھا مع ما یستجد في مھنة المراجعة 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة11وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول )%69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

‒ا
)50 (%)10 (

.2012تدقیق سنویاً اعتباراً من عام 

ین
حر

الب

‒50 %
:رقابة أداء فعلي

.مھمات رقابة أداء فعلیة5اجماليقامت إدارة رقابة األداء بتنفیذ مھمتي رقابة أداء فعلیة من •

.مھمات رقابة أداء فعلیة10من أصل 6قامت إدارة الرقابة اإلداریة بتنفیذ •

:تحدیث دلیل الرقابة النظامیة‒

•
.ورفعھ لرئیس الدیوان لالعتماد) إن لزم(

:وضع آلیة للتخطیط المركزي لمھمات رقابة األداء والرقابة اإلداریة‒

•
.المسودة المعدلة لعرضھا على اللجنة

:د أوجھ التطویر في تقاریر الدیوانإجراء دراسة لتحدی‒

•
.ومناقشتھا

:إصدار مدونة األخالقیات والسلوك للدیوان‒

•
.ة المعدلة لعرضھا على اللجنةالمسود

‒
:علیھا في قانون الدیوان وتنفیذ لصالحیاتھ الرقابیة

•6
. ن تدریبیین من تنظیم األمانة العامة لدول مجلس التعاوناألرابوساي، وفي برنامجی

.برامج تدریبیة وورش عمل جماعیة داخلیة من تنظیم الدیوان6تنفیذ •
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

س
ون

ت

:بشكل كامل) الجھاز(حصر الصالحیات الواردة في القانون والتي ال یمارسھا ‒

•
.   ف بھا في حدود االمكانیات المتوفرة لدیھاألنشطة المكل

:لمختلف صالحیاتھ) الجھاز(عداد أدلة تعریفیة وبرامج تدریبیة حول كیفیة ممارسة ا‒

•

.أعمالھا

•
2018األولیة على الحملة االنتخابیة للبلدیات التي ستنجز خالل سنة 

102017 :
المحاسباتالبلدیة من قبل دائرةاالنتخابیةتمویل الحملةالمتطلبات البشریة والمادیة لرقابة

•2017
. المواطن والمجتمع المدني

:لدعم صالحیاتھ ومالءمتھ مع ما یستجد في مھنة المراجعة) الجھاز(یل قانون تفع‒

•
إحالة مشروع 2016في أواخر سنة وتم 2014سنة 

.مجلس نواب الشعب إلصدارهعلى 

مجلس نواب الشعب

ئر
جزا

ال
.     المصادقة على دلیل تقییم السیاسات العمومیة•

•INTOSAINT
.الھولندي

.عام حول مراجعة الحساباتالالمصادقة علي الدلیل •

.     المصادقة على دلیل الرقابة على أساس المخاطر•

.المصادقة على دلیل رقابة مؤسسات التعلیم العالي•

.بدایة تطبیق الرقابة على أساس متعدد السنوات•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

اق
عر

ال

:بشكل كامل) الجھاز(حصر الصالحیات الواردة في القانون والتي ال یمارسھا ‒

•
.الدیوان ضمن مشروع التعدیل الثاني للقانون

: وھيالدیوان وغیر المنفذة الموجودة في قانون تحدید الصالحیات •
.المالیة المكتشفةاإلداري في المخالفات إجراء التحقیق - أ

بي بخدمات مراقضوابط االستعانة عرض مسودة - ب
ن ال أة لرقابة الجھات الخاضعوالتدقیق ألیة جھة من 

.السنویةوفقاً لخطة الدیوان من نطاق العمل الرقابي %) 5(بنسبة

:لمختلف صالحیاتھ) الجھاز(ممارسة اعداد أدلة تعریفیة وبرامج تدریبیة حول كیفیة - 

.المستند للمخاطروفق منھج التدقیق اعداد دلیل الرقیب المالي •

.وفق البرامج والسیاساتتحدیث دلیل تقویم االداء •

).10(عنھ التجریبي وصدرت نجاز التطبیق إسلوب المخاطر، وتم أوفق منھج التدقیق •

اعداد دلیل لرقابة االلتزام •
)IDI (

.11/2017جودة خالل شھر الوضمان 

.اإلداريإعداد دلیل التحقیق •

لدعم صالحیاتھ ومالءمتھ مع ما یستجد في مھنة المراجعة) الجھاز(تفعیل قانون ‒

.لرقابتھاالدارات الخاضعة في العمل الرقابي في تفعیل صالحیة الدیوان •

المؤھلة بشكل كاف

أ
. بتدقیقھایقوم 

إالدلیل بحاجة 

.التجریبيالتطبیق

2018لى خطة إترحیلھ 

توقف توقف العمل بسبب 

الجانبھذا 

الدیوان

ین
سط

فل

:اعتماد الدیوان لمعاییر ومنھجیات للرقابة تتوافق مع مبادئ اإلنتوساي‒

.انضمام دیوان الرقابة إلى منظمة اإلنتوساي•

.تبنى الدیوان أدلة رقابیة ومالیة صادرة عن األرابوساي‒

. نتوسايتم إعداد واعتماد منھجیة رقابیة تتوافق مع مبادئ اإل•

تم تطویر أدلة رقاب•
. األوروبي

.في اختیار الجھات الرقابیةطراعتماد الدیوان دلیل لتقییم المخا‒

.یجري العمل على اعتماد آلیة لتقییم المخاطر في اختیار الجھات الرقابیة•

.توصیات الدیوانإعداد آلیة واضحة لمتابعة تنفیذ‒

على مالحظات الدیوان 

.المحددة

.التشریعي
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

طر
ق

بعد استشارة واسعة لتقدیم مقترحات إعادة النظر في مشروع القانون المقدم سابقا وتحدیثھ ‒
.وتعدیالت

‒
. المختصین

‒
.واإلصدار في مرحلة ثانیة

. ید المحدث وتصور ھیكل تنظیمي جدید وإعدادهدراسة مشروع القانون الجد‒

. رفع المقترح إلى اإلدارة العلیا للدراسة والتعدیل وتقدیم المقترح النھائي‒

.رفع المقترح النھائي للسلطات العلیا للمصادقة واالعتماد‒

ان
لبن

:تفعیل قانون الدیوان لدعم صالحیاتھ ومالئمتھ مع ما یستجد في مھنة الرقابة‒

.األداءالرقابة على اقتراح اعتماد نظام •

.القضائیة على الموظفینالغرامات في نطاق الرقابة اقتراح زیادة قیمة •

.االدارة والعدل النیابیةاالقتراحات من قبل لجنة دراسة ومناقشة ھذه •

•45 -60 -61
.للدیوان

اسھاب السادة 

االقتراحات 

لمجلس النواب 
.االقتراحاتعلى ھذه 

صر
م

‒
.اللجنة المشكلة من أعضاء الجھاز من مختلف اإلداراتالحلول المناسبة لھا من قبل 

.جاري إعداد الصیاغة والمراجعة لدلیل الضبطیة القضائیة‒

‒
.صالحیاتھ وما یرتبط بھا من موضوعات

.تھا في ضوء التطورات الحالیةدراسة القانون الحالي وتحدید أوجھ النقص ودراس‒

رب
مغ

ال

:إعداد أدلة وبرامج تدریبیة‒
.دلیل التدقیق ودلیل التدریب•
: تفعیل قانون المجلس وتحیینھ‒
.تم تعدیلھ ونشره بالجریدة الرسمیة•

نیا
یتا

ور
.إعداد قائمة بصالحیات الجھاز غیر المفعلة‒م

.دوليبالتعاون مع خبیر صالحیات الجھازیتضمن كیفیة اعداد دلیل متكامل ‒

.إعداد مشروع قانون نظامي للجھاز طبقا للدستور الجدید‒

انتظار السلطات العلیا في 
.المصادقة علیھ
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

2التسلسل

.تعزیز المساءلة وتطویر المعاییر المھنیةالھدف الرئیسي األول

دعوة المنظمة األجھزة)2.1(الھدف الفرعي 
.ممكن من استقاللیة األجھزة قانونیا ومالیا وإداریا وبما یدعم المساءلة والشفافیة

.األجھزة األعضاء-مسئولیة التنفیذ

-مؤشرات قیاس األھداف
.االستقاللیة لإلنتوساي

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
).الجھاز(تقدیم مشروع بتعدیل بعض مواد قانون إنشاء 1.2.1-الھدف

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315أرسلت نتائج الخطة التشغیلیةاألجھزة التي 

)%10(10%960*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%580%9100**األجھزة التي قامت أو تقوم حالیا بإعداد مشاریع بتعدیل بعض مواد من قوانین إنشائھا 

%580%9100**األجھزة التي قامت برفع مشاریع بتعدیل بعض مواد من قوانین إنشائھا للسلطات األعلى 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 

).أجھزة9وھي (الھدف بشكل عام تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 

.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

ا

‒
: منح الدیوان مزید من االستقاللیة المالیة واإلداریة باإلضافة إلى ما یلي

. النص صراحة على شمول رقابة الدیوان الرقابة على األداء والرقابة على البیئة-1

2-
. مع الدیوان

. النص صراحة على حصانة رئیس دیوان المحاسبة-3

. االستقالل المالي واإلداري-4

).االنتوساي(لتدقیق الدولیة الصادرة عن اعتماد الدیوان معاییر ا-5

•
.األصول

س
ون

).الجھاز(تقدیم مشروع بتعدیل بعض مواد قانون إنشاء ‒ت

.2016لقد تم ذلك منذ سنة •

یة
ود

سع
‒ال

:االستقاللیة
.مرفوع للدیوان الملكي للموفقة على استقاللیة الدیوان•

اق
عر

.التشریعانجاز اجراءات قدمت المقترحات وقید ‒ال

الخطة الالحقة اعادة المحاولة في ‒
.الوزراءلمجلس 

اجراءات التشریع
ین

سط
فل

‒
: االستقالل التام والالزم ألداء العمل بكفاءة وفاعلیة

•
"من القانون األصلي بإضافة التعر) 1(ُعدلت المادة رقم 

".عن المنظمة الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة

طر
ق

‒
.لتقدیم مقترحات وتعدیالت

‒
. من قبل المختصین

‒
.واالعتماد واإلصدار في مرحلة ثانیة
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

ان
االدارة ‒لبن

.والعدل النیابیة، واقرار لجنة االدارة والعدل النیابیة لھ
عدم انعقاد الھیئة العامة لمجلس النواب 

.للمصادقة على ھذا المشروع

صر
‒م

.مرحلة المراجعة.صیاغة القانون

نیا
یتا

ور
م

.الدستوري الجدید على إستقاللیة المحكمةنص التعدیل ‒

.تم إعداد مشروع قانون نظامي موجود لدى السلطات‒

‒) (
.المختصة من أجل إقراره وفقاً للبرمجة الحكومیة

للبرمجة المختصة من أجل إقراره وفقا 
.الحكومیة
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%1020%1280*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%922%1192**برامج تدریبة في خطة التدریب لدیھا لتحقیق الھدف األجھزة التي اعتمدت

%825%1083**األجھزة التي اعتمدت منھجیة الجودة الشاملة في العملیات الرقابیة 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 

).أجھزة12وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 

.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 

3التسلسل

.تعزیز المساءلة وتطویر المعاییر المھنیةالھدف الرئیسي األول

.وتسییراً وأداءً )3.1(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.العامةاألمانة -

مؤشرات قیاس األھداف
.لتحقیق الھدفاألجھزة األعضاءوالمنظمةعدد البرامج التعریفیة المعتمدة من قبل -
.التي اعتمدت منھجیة الجودة الشاملةاألجھزة األعضاءعدد-

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

.برامج تدریبة في خطة التدریب لتحقیق الھدف)الجھاز(اعتماد 1.3.1-
.منھجیة الجودة الشاملة في العملیات الرقابیة)الجھاز(اعتماد 2.3.1-

)(تنسیق 1.3.1-
".تطبیق منھجیة الجودة الشاملة في إدارة وعملیات األجھزة الرقابیة"
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

ا

‒،
.تحسین وتطویر مستوى األداء المھني لموظف الدیوان،الجودة على أعمال الدیوان

.2008تم استحداث مدیریة لتوكید الجودة والرقابة النوعیة في عام ‒
تم عقد ورش‒

.)جودة التدقیق(ي عملیات التدقیق تحقیق الجودة الشاملة ف

س
ون

ت

:وضع منھجیة للجودة الشاملة في كافة أنشطة الدائرة تنظیما وتسییرا وأداء‒

ال زدلیل لرقابة الجودة إال أنھ ال یرغم تدریب فریق وإعداد •

.العامة في متابعة ألداء وحدات الدائرة

:اد منھجیة الجودة الشاملة في العملیات الرقابیةاعتم‒

•
.الجانب المتعلق برقابة الجودة

صریحة لرقابة الجودة

ئر
جزا

ال

:الجودة الشاملة والتحسین المستمرالتبني الرسمي لمبادئ نظام ‒

إعداد مشروع دلیل لرقابة الجودة•

:تنفیذ برامج تدریب‒

.تنشیط دورات تدریبیة حول األدلة الجدیدة المصادق علیھا•

أتبني ‒
.والتوثیق واستخدام الموارد

:تخصصات نوعیة السیما في مجال تقنیات المعلوماتتطویر ‒

.تم تدریب فریق في استعمال تقنیات المعلومات لمراقبة میزانیة الدولة•

.الجودة

یة
ود

سع
ال

:دراج برامج تدریبیة في مجال الجودة الشاملة ضمن الخطة السنویة للتدریب بالدیوانإ‒

.یةتدریبةعقد دور•

:اعتماد منھجیة الجودة الشاملة في العملیات الرقابیة‒

.تطبیق منھجیة الجودة على العملیات الرقابیة ومخرجاتھا•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

اق
عر

ال

) 7(نفذت دورات تأھیلیة ‒
.موظف) 556(الدیوان شارك فیھا 

‒)3 (
.االنتوساي

عن كافة مخرجات تقریر ) 662(فحص 2017خالل عام تولى قسم الجودة ‒
ادلة التدقیق والمعاییر حیث انسجامھا مع من 

:معاییر الجودةبعة التعدیل وفق ومتاالشكلیة والمھنیة 

•
.بمناھج الجودة

فصلیة تعرض على تقریر ) 3(إصدار ‒
.رقابة الجودة

قلة الكادر والمستلزمات 
المادیة

ین
سط

فل

:تحدید مھام الرقابة حول الجودة‒

•
.2021- 2017االستراتیجیة الجدیدة للدیوان 

.عقد ورشة عمل حول ضمان الجودة‒
ة البیئاعتماد منھجیة الجودة الشاملة من خالل تحسین ‒

:الجودة في عمل الدیوان

. لمراجعة نظام الجودة على مستوى العملیات الرقابیة) لجنة(تم تشكیل فریق •

. تم مشاركة الدیوان في تنفیذ مھام في الرقابة المالیة واالمتثال وتطبیق مراجعة ضمان الجودة•

. تحسین دائم على البیئة المعلوماتیة وأنظمة العمل وتحدیثھا•

الجودة

طر
ق

الحالیة فیما یخص الجودة من خالل معاییر التوجھاتدراسة ‒
.النظیرة

.بالھیكل التنظیمي الجدید للدیوانوحدة للجودةاقتراح ادراج ‒

‒
.بمشاركة عدد من موظفي الدیواناألرابوساي

الجدید
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

یت
كو

ال

.تم إدراج البرنامج ضمن خطة التدریب بناء على تحدید االحتیاجات‒

.المدربتم إنجاز تصمیم البرنامج واختیار ‒

:الجودة الشاملةوضع خطة لتطبیق منھجیة ‒

•2017
.بالتعاون مع اللجنةبالمھام المطلوبة وجاري قیامھا 

ن 
بنا

ل

‒
.الفرنسي

.اإلداریةتزوید الدیوان بأجھزة للمعلوماتیة من قبل وزارة التنمیة ‒

.المعتمدةالمعاھد والمراكز لدى الدیوان للتدرب ارسال العاملین لدى ‒

.التدریب

صر
م

تقییمو‒
.العكسیة لخطة التدریب التالیة

.تطویر اإلدارة المركزیة للتفتیش الفني‒
.بالجھازتنفیذ برنامج للرقابة الداخلیة ‒

رب
مغ

: اعتماد برامج تدریبیة في خطة التدریب‒ال

. التدریب حول إعداد دلیل خاص باإلجراءات•

بیا
لی

.انشاء مكتب یختص بضمان الجودة على مستوى الجھاز‒

الدولیة لتقدیم الدعم الفني المنظمة العربیة والمنظمات التعاون مع ‒
.الجودةنظام 

متخصصة في الجودة
مة

لعا
ة ا

مان
تنفیذ برنامج اآلي دي آي 2014تم خالل سنة ‒األ

التمن تفعیل 

. المنظمةالجودة الذي اعتمده المجلس التنفیذي على موقع واب رقابة 
المجال
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

4التسلسل

.تعزیز المساءلة وتطویر المعاییر المھنیةالھدف الرئیسي األول

.وتطویرھا وتزوید األجھزة األعضاء بھا لالستفادة منھا حسب حاجیاتھا)4.1(الھدف الفرعي 

التنفیذمسئولیة 

.لجنة المعاییر المھنیة والرقابیة-
.لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة-
.األمانة العامة-
.األجھزة األعضاء-

مؤشرات قیاس األھداف

-
.المعاییر المھنیة

-
.ولطرق تطبیقھا من قبل األجھزة األعضاء

-
.الرقابیة

عدد -
.مجال المعاییر المھنیة والرقابیة

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

-1.4.1)(
.وتزوید األمانة العامة بھا

لجنة المعاییر المھنیة والرقابیة مع األمانة العامةتنسیق1.4.1-
.موقع المنظمة إلى قاعدة بیانات تحتوي على المعاییر المھنیة

مع األمانة العامةتنسیق 2.4.1-
.ییر الرقابیةلتنظیم برامج تدریبیة حول المعاواألجھزة األعضاء 

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة
%520%640*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%520%6100**األجھزة التي قامت بترجمة اإلصدارات الدولیة في مجال المعاییر المھنیة والرقابیة 

%520%6100**األجھزة التي قامت بتزوید األمانة العامة بالمواد المترجمة 
).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 

).أجھزة6وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 
%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 

.الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة مع نتائج 2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

س
ون

ت

‒
:األمانة العامة بھا

•
.معاییر رقابة األداء ومعیار رقابة االلتزام

یة
ود

سع
‒ال

:مانة بھاید األواییر المھنیة والرقابیة وتزفي مجال المع

.یتم ترجمة النشرات والمجالت الدولیة•

اق
عر

ال

:یليقام الجھاز بترجمة ما ‒
).8(ترجمة معاییر عدد •
(7)ومسودة معاییر عددترجمة دراسات •
.الرقابة الدولیةخاصة بمعاییر ) 2(ترجمة استبانة عدد •
).4(عدد ترجمة ادلة رقابیة •
ترجمة عدد من •

. للمحاسبین القانونیناالتحاد الدولي العربي من المصرفیة الواردة االعمال 
.نشرات إخباریة) 16(ترجمة عدد •

یت
كو

ال

‒
SAIوالمحاسبة  – PMFالعامةارسال مادة الترجمة لألمانة و.

ة ل‒
.العامةارسال مادة الترجمة لألمانة وISSAI 5100والمحاسبة 

صر
م

.وترجمتھاحصر المعاییرجاري ‒

.عتمادھاالعلى اللجنة المختصة بالمنظمة العربیةعرض الترجمة ‒

.نقص الموارد البشریة المؤھلة

.الشأن

مة
لعا

ة ا
مان

األ

‒
. االنتوساي باللغة العربیةمعاییر 

‒

:االنتوسايرقابة األداء على قطاع التعلیم العام وفقا لمعاییر حول 

•2018 -2022
.التدریبالوقوف على نتائج ھذا 

خالل ھذا التدریبمن 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

5التسلسل

.تعزیز المساءلة وتطویر المعاییر المھنیةالھدف الرئیسي األول

.التطورات الدولیة)5.1(الھدف الفرعي 

التنفیذمسئولیة 

.لجنة المعاییر المھنیة والرقابیة-
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-
.فریق عمل البیئة-

مؤشرات قیاس األھداف
.لجنة المعاییر المھنیة والرقابیةعدد األدلة المعدة أو المستحدثة من قبل -
.التي قامت بإعداد أدلة وزودت بھا األجھزة العربیة األخرىاألجھزة األعضاءعدد -
.على الموقع اإللكتروني للمنظمةاألمانة العامة وفریق عمل البیئةعدد األدلة المنشورة من قبل - 

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

.رقابیة ومھنیة، وتزوید األجھزة العربیة بھاأدلة) الجھاز(إعداد 1.5.1-

)(تنسیق 1.5.1-
.أو اعتماد أدلة جدیدةتحدیث األدلة المتوفرة وتبسیطھا

-2.5.1
.اإللكتروني للمنظمة

لنتائج تحقیق الھدف الفرعيالتقییم العام

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%633%853*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%633%8100**األجھزة التي قامت بإعداد أدلة رقابیة ومھنیة

----**األجھزة التي قامت بتزوید األمانة العامة باألدلة 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة8وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مقارنة مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقة2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 



-24-

2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

تم مراجعة واعتماد عدد من األدلة في مختلف المجاالت الرقابیة والعمل بموجبھا ‒
: ونشرھا على الموقع االلكتروني للدیوان وھي

.دلیل الرقابة المالیة•
. دلیل الرقابة على األداء•
. دلیل توكید الجودة•
. الرقابة على البیئة•
. الرقابة على البنك المركزي•
. أدلة إرشادیة للرقابة على ضریبة الدخل والمبیعات•
.أدلة إرشادیة للرقابة على الدین العام•
. دلیل تدقیق النزاھة•
.استراتیجیة مكافحة الفساد•

ئر
جزا

ال

:ین وتحدیث األدلة المتوفرة بالجھاز وتطویر أدلة جدیدةسبرنامج لتح‒

.2014اعتماد دلیل عام جدید للمعاییر الرقابیة في نھایة •
.2015اعتماد مدونة ألخالقیات المھنة في •
.اعتماد عدة أدلة جدیدة•

اق
عر

ال

دلیل تقویم االداء الرقیب المالي واعداد تم اعداد دلیل •
.تطور مستمرالعربیة وھي في وارسلت الى المنظمة الرقابة المحلیة وادلة 

•
.وطبق تدریجیاً االلكتروني للدیوان على الموقع علیھ ونشر 

. للمخاطرالتدقیق المستند تطبیق اسلوب •

•
.المستویات الرقابیة

ودخل حیز التنفیذ
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

ین
سط

فل

: إعداد أدلة ومنھجیات عمل حول‒

. إعداد دلیل الرقابة على تكنولوجیا المعلومات•
. إعداد دلیل تدریب مدربین•
. إعداد دلیل التدریب الجدید•

: اعتماد عدد من األدلة وتطویرھا منھا‒

. دلیل رقابة مالي، دلیل رقابة التزام، دلیل رقابة أداء، دلیل امتثال•

: تطویر عدد من األدلة في نطاق العمل اإلداري منھا‒

. دلیل جائزة األداء المثالیة، دلیل تقییم أداء موظفي الدیوان•

.منھجیات عمل

یت
كو

ال

لجنة األدلة والمعاییر المھنیةتم االطالع على األدلة المعروضة على •

.العام الماضيخطة األدلة من إعدادتم•

. جاري تنفیذ الخطة•

.بعض األدلة جاھز لالعتماد•

الوزاراتفي قطاع 

صر
م

.المراجعةاستكمالجاري .االعتمادوالمراجعةووالتطویرتنفیذ اإلعداد وللجھةإعداد أدلة رقابیةإسناد ‒

نیا
یتا

ور
‒م

.اإلنتوساي

مراجعة وتحیین الدلیل الرقابي للمحكمة‒
.النھائیةجدید، الدلیل في مرحلتھ 

ة 
عام

 ال
نة

ألما
الذي اعتمده المجلس التنفیذي ساھمت األمانة العامة في إعداد دلیل رقابة الجودة ‒ا

في اجتماعھ الخامس 

دي آي مشترك بین اآلي 
. بترجمتھ دیوان المحاسبة بالكویتوقام 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

6التسلسل

.تعزیز المساءلة وتطویر المعاییر المھنیةالھدف الرئیسي األول

.أعمالھا)6.1(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.لجنة المعاییر المھنیة والرقابیة-
.األجھزة األعضاء-

مؤشرات قیاس األھداف
لجنة المعاییر المھنیة والرقابیة مستوى استفادة -

.وضع معاییر لتقییم األداء
.استفادت من الدلیل في تطویر وتحسین األداءالتي األجھزة األعضاء عدد -

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

-1.6.1
.ألدائھا وكفاءتھا ومردودیة أعمالھا

.)الجھاز(االستفادة من الدلیل اإلرشادي للمنظمة العربیة في تطویر وتحسین أداء 1.6.1-

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

-5%533*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

----األجھزة التي استفادت من الدلیل اإلرشادي للمنظمة العربیة لتقییم أداءھا 

----األجھزة التي استفادت من جھات أخرى لتقییم أداءھا 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة5وھي(تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 

.واستبدالھ بإطار اإلنتوساي لقیاس أداء األجھزة العلیا للرقابة) 6.1(تم إلغاء الھدف الفرعي * 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

س
ون

‒ت

.SAI PMFإطار 

ئر
جزا

ال

.اإلرشادي للمنظمة مرجع لألعمال المتعلقة بھذا اإلطار یعتبر الدلیل ‒

اق
عر

ال

:االشتراك في اعداد‒
. دلیل الرقابة البیئیة على النفایات الطبیة- 1

.5130دلیل دور األجھزة العلیا للرقابة والبیئة المستدامة معیار - 2

.للشربالمیاه الصالحة دلیل إرشادي لمعالجة الشتراك في اعداد ا-3

ین
سط

فل

‒
SAI PMF

. تزوید المنظمة العربیة بنسخة منھ باللغة العربیة

‒
.)الكویت(

ان
‒لبن

.الدلیللمھامھ الرقابیة
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

7التسلسل

.بناء قدرات األجھزة العلیا للرقابةالھدف الرئیسي الثاني

.استراتیجیة في مجال تنمیة القدراتدعوة المنظمة األجھزة األعضاء لوضع خطة)1.2(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة-

مؤشرات قیاس األھداف

-
.األجھزة

-
.أھداف الخطة

عدد األجھزة التي ساھمت -
.في مجال تنمیة القدرات

المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف

.خطة استراتیجیة تركز على تنمیة القدرات)الجھاز(إعداد 1.1.2-
.من التجارب الدولیة واإلقلیمیة والعربیة في تحدید أھداف الخطة)الجھاز(استفادة 2.1.2-
) الجھاز(في مساعدة لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة استفادة من 3.1.2-

.مجال تنمیة القدرات

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%729%960*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%650%9100**األجھزة التي قامت بإعداد خططھا االستراتیجیة مع التركیز على تنمیة القدرات 

-6%667**األجھزة التي استفادت من التجارب الدولیة واإلقلیمیة والعربیة في تحدید أھداف الخطة 

%367%556**األجھزة التي استفادت من لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة في وضع أھدافھا 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة9وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مقارنة مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقة2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ لنتائج المحققة على مستوى كل جھاز ا

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

‒)2016–2020 (
: لبناء وتنمیة القدرات المؤسسیة للدیوان وذلك من خالل

. اعتماد استراتیجیة التدریب•

. اعتماد خطة ومسارات تدریبیة للموظفین الجدد•

.االستفادة من خبرات وتجارب األجھزة الرقابیة األخرى•

ین
حر

الب

:تنفیذ مشاریع تنمیة قدرات الدیوان المؤسسیة والبشریة‒

:Intranet & Knowledge Managementتنفیذ مشروع تطبیق نظام ‒

. تم تركیب النظام وجاري استخدامھ تجریبیا، وكذلك تدریب الموظفین علیھ•

:وضع نظام لترقیة الموظفین‒

. تم اعتماده من قبل رئیس الدیوان في مارس•

: إصدار دلیل اإلرشاد الوظیفي‒

. المسودة النھائیة للدلیل في طور االعتماد•

:Mentoringتنفیذ اآللیة المعتمدة بالدیوان لإلرشاد ‒

•
.فبمستجدات التحسین الواجب والمتحقق وفقا للمسار الوظیفي المحدد للموظ

س
ون

ت
:إعداد خطة استراتیجیة تركز على تنمیة القدرات‒

•
.وخطتھا العملیة وخطة التدریب السنویة

:االستفادة من التجارب الدولیة واإلقلیمیة والعربیة في تحدید أھداف الخطة‒

خ•
2016.

‒) (
:استراتیجیة في مجال تنمیة القدرات

•
.الدائرةأھداف 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ لنتائج المحققة على مستوى كل جھاز ا

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

ئر
جزا

ال

.تشكیل وتدریب فریق متخصص في التخطیط االستراتیجي‒

:للخطة االستراتیجیة الثانیة2017-2016متابعة تنفیذ الخطة التشغیلیة ‒

.حوصلة التنفیذ للسداسي األول•

:تبني معاییر ومناھج اإلدارة االستراتیجیة للجھاز‒

ق•
.SIGMAوبالتعاون مع المبادرة األوروبیة لدعم الحوكمة 

.تطبیق اإلرشادات التوجیھیة للجنة تنمیة القدرات المؤسسیة في حالة وجودھا‒

اق
عر

ال

. االستراتیجيباالستعانة بالمخطط استراتیجیة للتدریب تم وضع خطة •

.متدرب) 147(شارك فیھا تدریبي خارج القطر برنامج ) 26(نفذ •

) 185(الدیوان في متدرب من منتسبي ) 477(مشاركة •
. البحثیة

•)556 ()7 (
.المقر

) 186(أ) 3(متدرب في ) 59(مشاركة •
.خارج العراقورشة عمل اقیمت ) 29(في 

) 184() 18(أ•
.أقیمت داخل الدیوان

. االستراتیجيالمرسومة في المخطط باالعتماد على االھدافحددت اھداف الخطة •

تنمیة القدرات الصادر تم االستعانة بدلیل •
مھارات میسري تمت االستفادة من السنوات الالحقة كما 

. الدیوانطویریة لموظفي والتالدورات التدریبیة شھادات معتمدة إلقامة 

طر
ق

•
. التوجھات الجدیدة للدیوان

•
. للدیوان

.رفع المقترحات إلى السلطات العلیا•

إعداد‒

.واعتماده من قبل اإلدارة العلیامؤشرات قیاس األداء بكل مركز وظیفي
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ لنتائج المحققة على مستوى كل جھاز ا

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

صر
م

‒) (
.الخطة

‒
.عمل الجھاز لالستفادة منھ

.تنفیذ الخطة بما یتوافق وظروف الجھاز ومتابعة التنفیذ والتغذیة العكسیة‒

رب
مغ

.ومحكمة التدقیق الھولندیةإبرام اتفاقیات تعاون مع االتحاد األوروبي ‒ال

.االستئناس بالوثائق واألدلة الصادرة عن لجنة تنمیة القدرات‒

ر 
ایی

مع
 ال

نة
لج

یة 
قاب

لر
 وا

یة
ھن

- تحدید األھداف الفرعیة(إعداد مشروع وبرنامج عمل اللجنة للسنوات القادمة ‒الم
)المشاریع

األھداف (واآللیات الالزمة لتنفیذھا تحدید 2017اقتراح الخطة التفصیلیة لعام ‒
) الفرعیة، المشاریع، األنشطة، المسئول عن التنفیذ
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2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

8التسلسل

.بناء قدرات األجھزة العلیا للرقابةالثانيالھدف الرئیسي 

" ضمان الجودة"نظام إدارة جودة التدقیق دعوة المنظمة األجھزة األعضاء العتماد )2.2(الھدف الفرعي 
.الرقابیة

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-

مؤشرات قیاس األھداف
.التي لدیھا نظام إدارة جودة التدقیق مقارنة بإجمالي األجھزةاألجھزة األعضاءعدد -
.األجھزة األعضاءواألمانة العامةعدد البرامج التعریفیة عن ضمان الجودة المقدمة من قبل -

المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف

.تفعیل نظام إدارة جودة التدقیق1.2.2-
-2.2.2) (

.العربیة

اق 1.2.2-
.للعملیات الرقابیة" ضمان الجودة"برنامج تدریبي حول 

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315الخطة التشغیلیةاألجھزة التي أرسلت نتائج 

%838%1173*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%757%11100**األجھزة التي قامت بتفعیل نظام إدارة جودة التدقیق 

%425%546**األجھزة التي قامت بإعداد مدربین أو تقدیم برامج تدریبیة في ضمان الجودة 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة11وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول )%69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

‒

. واستونیا وھولندا ودیوان المحاسبة األردني

‒
.رقابیةوالمخرجات ال

س
ون

ت

:تفعیل نظام إدارة جودة التدقیق‒

المنتدبینتدریبتم •
.الجودةبرقابةالمتعلقالجانب

) (إ‒
:األجھزة العربیة

•
.تتضمن محور رقابة الجودة

یة
ود

سع
.تفعیل دور فریق الجودةتم ‒ال

.مجال الجودة الشاملةفي تدریبيامج نبرتنفیذتم ‒

اق
عر

•ال
.الجودة وادلة التدقیقوفقاً لمعاییر 

. الرقابةمناقشة تقاریر قسم الجودة في مجلس •
ین

سط
فل

:الجودةاعتماد دلیل حول مراجعات ضمان ‒

.الصادر عن المنظمة العربیةاعتماد دلیل ضمان الجودة•

.تشكیل وتفعیل فریق ضمان الجودة في الدیوان•

:ةالجودبرامج تدریبیة حول ضمان وتنظیمإعدادوورش عملعقد‒

.2018سیتم تنفیذ برنامج تدریبي من قبل مكتب التدقیق السویدي في العام •

‒
:الرقابیةالعملیات 

•2017 -2021
.نظام الجودة

. اإلنتوساي
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

طر
ق

. النظر في جدوى المشاركة في المواضیع المقترحة‒

:ترشیح الموظفین المستوفین لشروط المشاركة‒

•
.انوضمن اختصاصات الدی

.بالتعاون مع األرابوساي للرقابة على ضمان الجودةاستضافة دورة ‒

.مساھمة خبراء من األجھزة العربیةاعداد المادة العلمیة ب‒

.اعتماد منھجیة مبادرة التنمیة‒

ان
لبن

من قبل لجنة تھومناقشتھدراسواقتراح اعتماد نظام ضمان الجودةتم ‒
.االدارة والعدل النیابیة

االقتراح.لھذا االقتراحاقرار لجنة االدارة والعدل ‒

صر
.التغذیة العكسیةوالنظامومتابعة تنفیذ تطبیق وإعالم إدارات الجھاز‒م

ھا و‒
.والتغذیة العكسیةیمتقیالو

ب 
غر

: الرفع من جودة العمل الرقابي ومن مخرجات الجھاز‒الم

.إصدار مجموعة من التقاریر الرقابیة•

مة
لعا

ة ا
مان

األ
‒2014

الت
العامة خطة عمل للوقوف على مدى أعدت األمانة 

. المنظمةالمجلس التنفیذي على موقع واب 

.المخطط االستراتیجي تتعلق بھذا الھدفتم إدراج عدة أنشطة ضمن مشروع •

.المجال

نة 
لج

ر 
ایی

مع
ال

یة
قاب

لر
 وا

یة
ھن

. مراجعة الدلیل من قبل األجھزة األعضاء في المنظمة بصورتھ النھائیة‒الم

. مراجعة الجھاز المصري للمحاسبات بإجراء التصویبات اللغویة على الدلیل‒

.اعتماد دلیل ضمان الجودة‒
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.بناء قدرات األجھزة العلیا للرقابةالثانيالھدف الرئیسي 

.في عملیات التدریب لدیھااإلنتوسايدعوة المنظمة األجھزة األعضاء العتماد دلیل مبادرة تنمیة )3.2(الھدف الفرعي 

.األجھزة األعضاء-مسئولیة التنفیذ

األجھزة األعضاءعدد البرامج المنجزة من قبل -مؤشرات قیاس األھداف
.التدریبیة المنجزة

).الجھاز(في عملیات التدریب في اإلنتوساياالستفادة من دلیل مبادرة تنمیة 1.3.2-المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%633%853*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%633%8100**األجھزة التي استفادت من دلیل مبادرة تنمیة اإلنتوساي في عملیات التدریب لدیھا 

).جھاز15وھي(تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة8وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.غیلیة السابقةمع نتائج الخطة التشمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

.یقوم الدیوان باعتماد دلیل التدریب الصادر عن مبادرة االنتوساي للتدریب‒

س
ون

ت

.IDIبالـ یستند في إعداد الخطة التدریبیة إلى متخرجین ‒

یة
ود

سع
ال

.قامة دورات تدریبیة وفق المنھجیة الحدیثة للتدریبإیتم سنویاً ‒

اق
عر

ال

.منتسب) 556(الدیوان شارك فیھا تدریبیة في مقر دورات ) 7(اقامة •

.منتسب) 59(حضرھا عمل داخل الدیوان ورشة ) 3(اقامة •

.موظف) 226(الدیوان شارك فیھا االخرى في داخل تدریبیة لدوائر الدولة دورة ) 18(اقامة •

ین
سط

: تنفیذ البرامج التدریبیة وفق التقنیات التي اعتمدتھا مبادرة تنمیة االنتوساي‒فل

. تم إعداد دلیل التدریب الحدیث بما یتوافق مع معاییر االنتوساي•

ان
لبن

:في عملیات التدریبI.D.Iتأھیل موظفین وإعدادھم كمدربین اعتمادا على دلیل ‒

.تدریبیةمشاركة في دورة •

.اعتماد الدلیل في عرض قدمھ المتدربون لزمالئھم في الدیوان•
صر

م

.تحدید أوجھ االستفادة ووضع ھذه األوجھ محل التنفیذ بما یتوافق وطبیعة عمل الجھاز‒

رب
مغ

ال

: استخدام األسالیب الحدیثة في مجال التدریب‒

. االستئناس بدلیل التدریب الذي تم إنجازه من قبل•

: IDIالـ االعتماد على خریجي ‒

.I.D.Iتنظیم دورات تدریبیة على الصعید االفریقي باالعتماد على خریجي الـ •

.بالنسبة للدورات الموجھة للقضاة والموظفین العاملین بالمجلسالشيءنفس •

. تحیین دلیل المبادرة بما یتوافق والمستجدات الحدیثة‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

10التسلسل

.بناء قدرات األجھزة العلیا للرقابةالثانيالھدف الرئیسي 

.دعوة المنظمة األجھزة األعضاء العتماد أسالیب الرقابة الحدیثة وبصفة خاصة الرقابة اإللكترونیة)4.2(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-

مؤشرات قیاس األھداف

-
.لألجھزة األعضاء

وعدد الدورات التدریبیة المنجزة في مجال الرقابة اإللكترونیة من قبل -
.األعضاء

.التي اعتمدت أسالیب الرقابة الحدیثة مقارنة بإجمالي عدد األجھزةاألجھزة األعضاءعدد -

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

).في الجھاز(اعتماد أسالیب الرقابة الحدیثة 1.4.2-
)في الجھاز(تطور عدد المھمات الرقابیة المعتمدة 2.4.2-

.الخطة السنویة للتدقیق
.مجال الرقابة اإللكترونیة)في الجھاز(تطویر عدد الدورات التدریبیة المنجزة في 3.4.2- 

-1.4.2
.لدورات تدریبیة حول أسالیب الرقابة الحدیثة وبصفة خاصة الرقابة اإللكترونیة

العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعيالتقییم 

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة 
التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%1127%1493*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%1040%14100**األجھزة التي اعتمدت أسالیب الرقابة الحدیثة 

%729%964**األجھزة التي قامت بتطویر المھمات الرقابیة المعتمدة على أسالیب الرقابة الحدیثة ضمن الخطة السنویة للتدقیق 

-7%750**األجھزة التي قامت بإعداد وتقدیم برامج تدریبیة حول أسالیب الرقابة الحدیثة خاصة الرقابة اإللكترونیة

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).جھاز14وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مقارنة مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقة2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

‒
).GFMIS(للرقابة التي تستخدم نظام 

‒
)TEAM MATE (

.التدقیق وإجراءاتھ
‒

).IDEA(برنامج خالل استخدام

ین
حر

الب

:استخدام نظم وبرمجیات وتطبیقات إلكترونیة في الرقابة‒

•MKinsight
2014.

:تنفیذ دورات تدریبیة مرتبطة بالرقابة اإللكترونیة والمنھجیات الحدیثة‒

.للموظفین المستجدینActive Dataتم عقد ورشتي عمل حول •

س
ون

ت

).الجھاز(اعتماد أسالیب الرقابة الحدیثة ب‒

•)ACL ( .

.excelوكذلك Accessباإلضافة إلى برنامج 

•
.بالدائرة

‒
:الخطة السنویة للتدقیق

•
. المدققون بموظفي إدارة االعالمیة با

قاضي حاسوب یمكنھ من القیام باالختبارات الالزمة

:جزة في مجال الرقابة اإللكترونیةتطویر عدد الدورات التدریبیة المن‒

•
)ACL (

بالنظر إلى عدم توفر الموارد المالیة الضروریة القتنائھا

ACL

إشكالیات في االستعمال

االنحرافات في قاعدة البیانات
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

ئر
جزا

ال

:التنظیمي لوحدة تقنیة المعلوماترفع المستوى اإلداري‒

.تم إدراج ذلك في الخطة االستراتیجیة الجدیدة•

.تطویر كفاءة العاملین بوحدة تقنیة المعلوماتدورات تكوینیة ل‒

.وحدة تقنیة المعلوماتلتحسین عمل اقتناء تجھیزات ‒

:وضع خطة استراتیجیة لتقنیة المعلومات ذات توجھ رقابي‒

.المصادقة على الخطة التوجیھیة العامة لتقنیة المعلومات الخاصة بالجھاز•

:وضع معاییر ونشر توجیھات للعمل بمناھج واسالیب الرقابة الحدیثة‒

•
. المیزانیة

داء أ(‒
.......):المسارات؛ تقییم المخاطر؛ تقنیة المعلومات

.تبني تقییم المخاطر إلنجاز المھمات الرقابیة•

.اإللكترونیةاعتماد خطة إدخال تدریجیة لإلجراءات واألدوات ‒

‒
.الجدیدة

.اعتماد معاییر وإعداد أدلة وإجراءات للرقابة اإللكترونیة‒
أ‒

:إللكترونیةا

.إلیھم كمكونیندراتھ للجوء قدریب فریق وسیتم تحسین تم ت•

.بمرسوم رئاسي

.نقص في الموارد البشریة

یة
ود

سع
ال

) شامل(تم تدشین منظومة الرقابة االلكترونیة ‒
.االسالیب في حال توفرھا وثبات فاعلیتھاأحدث

.سنویاً %) 10(بمعدل یتم سنویاً زیادة المھام الرقابیة ‒

‒
.االلكترونیة داخل المملكة وخارجھا
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

اق
عر

ال

. للمخاطراعتماد اسلوب التدقیق المستند •

. البرامج والسیاسات الحكومیةاعتماد اسلوب تقویم اداء •

2016تقریر للسنة ) 21(صدر •
. الرقابة التخصصیة

االلكتروني الحدیث وتدقیق دورة في مجال التدقیق 2اقامة •
الدولةدوائر 

•)4 (
.منتسب) 95(شارك فیھا وان الدی

.مكثفةتدریبیة دوراتالحاجة الى 

.الموارد المالیةضعف 

ان
عم

‒
:المجالفي نفس الطالع على تجارب دول األساسیة ل

.تم استضافة النظام في السحابة االلكترونیة•

.المستخدمینتم تدریب وقبول •

. یتم مراجعة تقییم المخاطر•

. من المھام بشكل مبدئي2إلى 1البدء بتطبیق عدد •

. إنشاء قسم معني إلدارة النظام•

.یتم التعدیل في النظام•

. جزئیة من تقییم المخاطر

. المؤسسة

.النظام

41/2013

.وتنفیذ خطط الفحص

ین
سط

فل
‒

.الدولیة ومعاییر اإلنتوساي من خالل برامج تدریبیة

:تنفیذ مھام رقابیة في مجال الرقابة االلكترونیة‒

•

.الرقابة على تكنولوجیا المعلومات بلغت خمسة تقاریر

•
.واالنجلیزیة

طر
" تیم میت"متابعة استخدام الموظفین لبرنامج ‒ق

.تذلیل صعوبات االستخدام‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

یت
كو

ال

قام الدیوان بعقد عدة ‒
CAATs ،

.وإبراز أھمیتھاIDEAبرنامج باستخدام 

.مرات خالل العام) IDEA)3برنامج تم تنفیذ‒

CATTSبرنامج أسالیب تم تنفیذ ‒
.واحدة خالل العام

صر
م

و‒
.في حقل العملتنفیذھا و

وإدراجھا بخطة التدریبوالرقابیةتحدید عدد المھمات‒
.ھاتقویمو

وتنفیذھاوتضمین خطة التدریب بھاودراسة االحتیاجات ‒
.العكسیة

)الحواسب والبرمجیات(

رب
مغ

ال

تطور عدد المھمات الرقابیة ‒
:الخطة السنویة للتدقیق

•
.الذي ینشر للعموم

.تطویر عدد الدورات التدریبیة المنجزة في مجال الرقابة اإللكترونیة‒

مة
لعا

ة ا
مان

األ
‒

"الرقابة على تقنیة المعلومات"تدریبیة حول لتنظیم دورة 
. األساسیة لھذا الصنف من الرقابةالبلد وشملت المجاالت 

•
.لبلوغ الھدف الرقابيبتقدیم المنھجیة التي اعتمدھا طلع كل واحد منھم وی

نة
لج

ر 
ایی

مع
ال

یة
قاب

لر
 وا

یة
ھن

•الم
.الحدیثة من خالل المقاالت العلمیة وغیرھا من األدوات 



-43-

2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

11التسلسل

.قدرات األجھزة العلیا للرقابةبناء الھدف الرئیسي الثاني

.من تطویر القدرات وتحدید معاییر لتقییم عملھا)5.2(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة-

األھدافمؤشرات قیاس 

.التي أنشأت وحدة تدریباألجھزة األعضاءعدد -
-

.التدریب
.في تطویر وحدات التدریبلجنة تنمیة القدرات المؤسسیةمدى مساھمة -

.عملیات التدریب وفق أفضل التجارب)األجھزة األعضاء(تطویر1.5.2-المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%825%1067*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%825%10100**التي قامت بإنشاء وحدة للتدریب لدیھااألجھزة 

%825%10100**األجھزة التي طورت عملیات التدریب لدیھا وفق أفضل التجارب 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة10وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.شغیلیة السابقةمقارنة مع نتائج الخطة الت2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

. یتضمن الھیكل التنظیمي للدیوان على مدیریة الدراسات والتدریب‒ا

‒
.الدیوانالقدرات المھنیة لموظف 

ین
حر

الب

):تدریب المدرب(تأھیل موظفین كمدربین داخلیین ‒

•2
.IDIأخصائي تدریب بالتعاون مع الـ 

‒
.التدریب

•
.الموضوعة

: إصدار دلیل التدریب‒

.تم إعداد المسودة األولى للدلیل وجاري مراجعتھا•

تم إعداد خطة التدریب وفقا الحتیاجات اإلدارات ومتطلبات المسار الوظیفي ‒
.ولسیاسة التدریب

/

.المشاركة فیھا

س
ون

ت

.)IDI(آيیشرف على خلیة التدریب قضاة من خریجي اآلي دي•

ئر
جزا

ال
:اعتماد مخصصات مالیة كافیة‒

.یتم تقدیر المخصصات تبعا لبرنامج التدریب•

:IDIاالستفادة من خبرات أخصائي تدریب ‒

.للقضاة الجددIDIوفق منھجیة ISSAI 1315تقدیم عرض حول المعیار •

:االستفادة من المعارف المكتسبة‒

.تنفیذ برنامج سنوي لتبادل المعارف المكتسبة•

یة
ود

سع
ال

: اعتماد المنھجیة الحدیثة في التدریب‒

•
.الحاجة

. ویعد الدیوان خطط للتدریب سنویة لتدریب موظفیھ•

اق
عر

ال

.والعجز المالي.التنفیذاستكمال اجراءات للمركز التدریبي وقید تم اقرار النظام ‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

ین
سط

:المدربینإعداد جیل من ‒فل

.ما زال إعداد جیل من المدربین في طور التنفیذ•

.احتواء خطة التدریب على استخدام األسالیب الحدیثة للرقابة‒

یت
كو

ال

.االحتیاجات التدریبیةتطویر عملیة تحدید ‒

.لمراجعتھاعلى لجنة متخصصة عرض المواد العلمیة ‒

.ضروریة ضمن الخطةادراج برامج تدریبیة ‒

صر
‒م

.اإلنتوساي وإدراجھا بخطة التدریب وتنفیذھا ومتابعتھا والتقویم

رب
مغ

: تطویر عملیات التدریب وفق أفضل التجارب‒ال

. تفعیل العمل بمركز التدریب•

. الرفع من نسبة الدورات التدریبیة•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

12التسلسل

.للرقابةبناء قدرات األجھزة العلیا الھدف الرئیسي الثاني

.وإخضاع جمیع أعضائھا للتدریب المستمر، وتوفیر سبل المحافظة علیھم)6.2(الھدف الفرعي 

.األجھزة األعضاء-مسئولیة التنفیذ

مؤشرات قیاس األھداف

.المعتمدة لسیاسات وأنظمة موجھة لجذب الكفاءات والمحافظة علیھااألجھزة األعضاءعدد - 
.التي استفادت من التجارب الرائدة في تحقیق الھدفعدد األجھزة األعضاء-
عدد األنشطة المعتمدة من قبل -

.الذاتیة ألعضائھا

لتنفیذ الھدفالمشاریع المقترحة 

.آلیة التوظیف)الجھاز(تطویر1.6.2-
.الكفاءات وفق آلیة التوظیف الجدیدة)الجھاز(اختیار2.6.2-
.خطة تدریب المعینین الجدد وتأھیل العاملین بالجھاز)الجھاز(تطویر3.6.2-
-4.6.2)(

.ممكنة بالجھاز

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%119%1280*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%475%758**األجھزة التي قامت بتطویر آلیة التوظیف 

-7%758**األجھزة التي قامت باختیار الكفاءات وفق آلیة التوظیف الجدیدة

-7%758**األجھزة التي طورت خطط تدریب المعینین الجدد وتأھیل العاملین بالجھاز 

%633%867**األجھزة التي وضعت خطة للمحافظة على الكفاءات واالستفادة من خبراتھم ألطول فترة ممكنة بالجھاز 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).جھاز12وھي (التي حققت الھدف بشكل عام تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مقارنة مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقة2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ جھاز النتائج المحققة على مستوى كل 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

. تم وضع نظام حوافز مادي یعتمد على الكفاءة واإلنتاجیة في تقییم أداء الموظفین‒ا

.توفیر التدریب المناسب والمتخصص لكافة موظفي الدیوان‒

ین
حر

الب

‒
: المستجدین

. من ذوي الكفاءات7تنفیذ اآللیة بالدیوان للتوظیف، حیث أنھا أدت إلى توظیف •

‒
: ا عند الحاجة للتوظیفوالواعدین، واستغاللھ

. تم إجراء تحدیث مستمر لقاعدة البیانات واستغاللھا في توظیف فعلي لكفاءات جیدة•

‒
):ACCAوCISAوCMAوCIAوCPA(مجال المحاسبة والتدقیق 

.ACCAوCPAموظفین على شھادتین مھنیتین وھما 3حصول •

•19
.المھنیة المعتمدة في الدیوان

‒
:والمحاسبة

•
.العربیة

المرجو نظرا لالنشغال 
الشدید لموظفي الدیوان 

.االعتیادیة

ئر
جزا

ال
:عداد خطة استراتیجیة للموارد البشریةإ‒
.االستراتیجیة للموارد البشریةتم الشروع في تحیین الخطة •

:فتح المجال لتوظیف مختلف التخصصات‒
.تعدیل قانون الجھاز المرتقب سیفتح المجال لتوظیف تخصصات مختلفة•

.تحضیر وإنجاز دورة تدریبیة للعاملین الجدد‒

:تحضیر برنامج تدریب متوسط األجل لتأھیل أعضاء الجھاز‒
.2021- 2017المصادقة وبدایة تنفیذ مخطط التكوین •

.تحسین البیئة الداخلیة لتساعد على األداء العالي المستمر‒
.السعي النتداب كفاءات من مختلف القطاعات•

:وضع آلیات لتطویر الكفاءات المؤسسیة‒
.تشجیع الكفاءات التي بلغت سن التقاعد لتمدید فترة الخدمة•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ جھاز النتائج المحققة على مستوى كل 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

یة
ود

سع
ال

‒
:وخارجھ

.سنویاً یتم تدریب موظفي الدیوان لرفع مستوى التأھیل العلمي والمھني لھم•

:التوظیف وفقاً لضوابط معینھ ومعاییر محدد‒

ة•
.للحصول على وظائف بالدیوان

:الحاق جمیع الموظفین حدیثي التعیین بالبرنامج التدریبي للمعینین الجدد بالدیوان‒

.یتم الحاق جمیع الموظفین حدیثي التعیین ببرامج تدریبیة قبل انخراطھم في اعمال التدقیق•

اق
عر

ال

من خالل مشاركة لیة التوظیف آتم تطویر •
خضع الى اختبارات المتقدمین ومن اجتازه وذلك لتقلیص عدد 

.أفضل المتقدمین

.حیلوا على التقاعد كخبراء في الدیوانأذین االستعانة بالكفاءات من ال•
.الظروف المالیة

ین
سط

فل

:)المدنیة المتبعبما یتالءم مع قانون الخدمة (تطویر آلیات التوظیف ‒

من تم اختیار أوائل خریجي الجامعات •
. الجامعات الفلسطینیة عند التعیین

. إعداد خطة تدریب لتھیئة الموظفین الجدد على مزاولة أعمالھم بكفاءة واتقان•

: الرقابةتعدیل قانون دیوان ‒

•)4 (

. لدى الدیوان

:وتھیئتھا على األداء الفعال بما فیھا منح مكافآتتحسین البیئة الداخلیة‒

.اعتماد نظام مكافآت مادیة وعینیة توزع سنویاً •

طر
.دراسة مشروع القانون الجدید المحدث وتصور ھیكل تنظیمي جدید واعداده‒ق

الموظفین.رفع المقترح إلى االدارة العلیا للدراسة والتعدیل وتقدیم المقترح النھائي‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ جھاز النتائج المحققة على مستوى كل 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

یت
كو

ال

.االختبارات التحریریةمراجعة وتقییم أسئلة ‒

.الجدیدةالمقابالت وفقا لآللیة إعادة تشكیل لجان ‒

.التوظیف الجدیدةمراجعة وتقییم آلیة ‒

(تخصص للعمل في الدیوان تعیین نخبة من المتقدمین ‒
).انجلیزیةالتصمیم، ھندسة، لغة االتصال المرئي، / ومعلومات، االعالم

:بالجھازوتأھیل العاملین المعینین الجدد تطویر خطة تدریب ‒

.خطط طوال العام3تم اعداد •

.تم تصمیم البرامج واختیار المدربین لخطة المحاسبین والقانونین•

.تم تنفیذ خطة المحاسبین والقانونین•

‒
:بالجھاز

.2018/2019إعداد الخطة •

.2018/2019تصمیم الخطة •

.تم تنفیذ الخطة•

.تم تقییم الخطة•

خطة المعینین الجدد 

اآلنیتم تعیینھم حتى 

2018

2018

ان
‒لبن

. تتناسب وتخصصاتھم
صر

م
.تعدیل األلیة وتنفیذ التعدیل والمتابعة والتقویم والتغذیة العكسیة•

•
.والتطویر

.تضمین خطة التدریب المجاالت واألسالیب الحدیثة للرقابة•

.اعداد جیل من المدربین في ھذه المجاالت•

.تدریب الجدد والحالیین على ھذه المجاالت•

.زیادة اجور العاملین•

.منح مكافآت لإلجادة•

.م للبرلمان ضمن تطویر قانون الجھازاقتراح زیادات أخري وفق مقترحات ستقد•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ جھاز النتائج المحققة على مستوى كل 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

رب
مغ

ال

. تطویر آلیة التوظیف‒

. التوظیف الجدیدةاختیار الكفاءات وفق آلیة ‒

:العاملین بالجھازالمعینین الجدد وتأھیل تطویر خطة تدریب ‒

•
.وموظفي المجلسالمستمر لقضاة التكوین

‒
:بالجھاز

.التدریبیةتنشیط الدورات إدماج الكفاءات في •

نیا
یتا

ور
م

:ذوي كفاءةتم انتقاء خمسة أعضاء جدد ‒

.كفاءات للجھازعناصر جدد ذوي المعنیة النتقاء مع السلطات االتصاالت جاریھ •

تطویر خطة تدریب وتأھیل العاملین بالجھاز‒
.تم وضع خطة تدریب وتنفیذھا بالتعاون مع البنك الدولي•



-51-

2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

13التسلسل

.بناء قدرات األجھزة العلیا للرقابةالھدف الرئیسي الثاني

دعوة المنظمة لكل جھاز لالستفادة القصوى)7.2(الھدف الفرعي 
.IDI)(اآلي دي آي 

.األجھزة األعضاء-مسئولیة التنفیذ

مؤشرات قیاس األھداف
لدى IDIنسبة مدربي -

.عدد المدربین
.في شتى المجاالتاألجھزة األعضاء تطور نسبة االستفادة من خبراء -

المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف
-1.7.2)(IDI

.عدد المدربین
).بالجھاز(في شتى المجاالت من الخبراءلالستفادة وضع خطة2.7.2-

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

-10%1067*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

IDI**880%714%)(األجھزة التي استفادت من خبرائھا من خریجي 

%)13(8%770**األجھزة التي استفادت من خبرائھا في شتى المجاالت 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة10وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مقارنة مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقة2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

ا

‒)IDI (
التدریبیة

ین
حر

الب

:فعالیات تدریبیة خالل السنة3لما ال یقل عن IDIتنفیذ مدربي الدیوان خّریجي ‒

•
. المشرفین والمدققین األوائل بإدارة الرقابة اإلداریة

•
. والمدققین بإدارة رقابة األداء

عقدت دورة تدریبیة حول•
. بإدارة الرقابة النظامیة

س
ون

ت

‒IDI
:المدربین

.تمت المشاركة في جمیع الدورات التي تنظمھا األي دي آي•

):بالجھاز(شتى المجاالت وضع خطة لالستفادة من الخبراء في ‒

.یتم توظیف خریجي التدریب في تصمیم وتنفیذ الدورات التدریبیة•

یة
ود

سع
) 8(•ال

. اإلنتوساي

)IDI(يتنفیذ خطة تدریبیة تتضمن برامج تدریبیة یقدمھا خریج•
اق

عر
.2016مدرب خالل عام دورة اخصائي تدریب منتسبي الدیوان في من )8(تخرج •ال

•
.التقاریر الرقابیةمعاییر الجودة في في تطبیق 

ین
سط

فل

:من موظفي الدیوانIDIوجود مدربین معتمدین لدى ‒

).2(عدد IDIداخلیین من خبراء الدیوان من خریجي معتمدین مدربین وجود•

‒
:من المدربین

. SAI PMFمشاركة الدیوان من خالل مدربین في برامج •

IDIتنشیط البرامج التدریبیة من قبل خریجي ‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

طر
ق

. اشراك خبراء الدیوان في تطویر برامج رقابیة‒
‒

.المبتدئین

صر
م

.المشاركة في تحدید موضوعات الخطة التدریبیة‒
.المشاركة في تنفیذ الدورات‒

.المشاركة في إعداد جیل جدید من المدربین‒

.االستعانة بھم بما یتوافق وخبراتھمووتحدید مجاالت خبراتھمحصر الخبراء ‒
.المتابعة والتقییم‒

رب
مغ

:IDIتنشیط البرامج التدریبیة من طرف خریجي الـ ‒ال

.المساھمة في إعداد دلیل التدریب•

.وضع منھجیة لربط البرامج التدریبیة بتخصصات الخبراء‒

نیا
یتا

ور
:من طرف مبادرة تنمیة اإلنتوسايتكوین أخصائیین جدد في التدریب‒م

.یشارك ثالث عناصر من الجھاز في برنامج حول العالقة مع المستخدمین المستھدفین•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

14التسلسل

.بناء قدرات األجھزة العلیا للرقابةالھدف الرئیسي الثاني

.الرقابیة والمھنیة)8.2(الھدف الفرعي 

.األجھزة األعضاء-مسئولیة التنفیذ

مؤشرات قیاس األھداف

.والھیئات الوطنیةاألجھزة األعضاءعدد اتفاقیات التعاون المبرمة بین -
.األجھزة األعضاءعدد خبراء الھیئات الوطنیة الذین تمت االستعانة بھم من قبل -
.والھیئات الوطنیةاألجھزة األعضاءعدد البحوث المشتركة المنجزة بین -
.الذین یقومون بإلقاء المحاضرات لدى الھیئات الوطنیةاألجھزة األعضاءعدد منتسبي-
.المشاركین في اللجان المھنیةاألجھزة األعضاءعدد منتسبي-

المشاریع المقترحة 
لتنفیذ الھدف

.بروتوكوالت تعاون مع الھیات الوطنیة المھنیة)الجھاز(إبرام 1.8.2-
.خطة للمشاركة في البحوث المشتركة مع الھیئات الوطنیة)الجھاز(وضع 2.8.2-
.في إلقاء محاضرات مھنیة لدیھا) الجھاز(التنسیق مع الھیئات المھنیة لمشاركة أعضاء 3.8.2-
.في اللجان التخصصیة لدیھا)الجھاز(لتنسیق مع الھیئات المھنیة لمشاركة أعضاء 4.8.2-

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%850%1280*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%4100%867**األجھزة التي اقامت عالقات تعاون وتبادل الخبرات مع الھیئات الوطنیة 

%3100%650**األجھزة التي وضعت خطة للمشاركة في البحوث المشتركة مع الھیئات الوطنیة 

%714%867**األجھزة التي قام أعضاؤھا بإلقاء محاضرات مھنیة في الھیئات الوطنیة

%520%650**األجھزة التي شارك أعضاؤھا في اللجان التخصصیة لدى الھیئات الوطنیة
).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 

).أجھزة12وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 
%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 

.مقارنة مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقة2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

ا

‒
. األجھزة الحكومیة وتنمیة قدرات كوادر ھذه الوحدات

‒
. المظالم بھدف التنسیق والتكامل في مجال مكافحة الفساد

‒
. مجال إعداد المدربین ووضع المناھج التدریبیة للمعھد

. اعتماد خبراء من الدیوان لتدریب عدد من موظفي الھیئات الرقابیة والمھنیة‒

ین
حر

•الب
.القضائیة والقانونیة تستھدف العاملین بالموارد البشریة والمالیة

س
ون

ت

:تعاون مع الھیات الوطنیة المھنیةإبرام بروتوكوالت ‒

•
.التعلیم العالي عند تنظیمھا لتظاھرات

:حوث المشتركة مع الھیئات الوطنیةوضع خطة للمشاركة في الب‒

.لیس ھنالك إنجازات•

) ز(‒
:لدیھا

•
.الداخلیین

:في اللجان التخصصیة لدیھا) لجھازا(لتنسیق مع الھیئات المھنیة لمشاركة أعضاء ا‒

حسب الدستور الجدید یضم •

.وأستاذ جامعي

•
.المھنیة

اء الدائرة كما یشارك أعض•
.التنسیق مع ھذه الھیئات لتكثیف عدد اللقاءات والمشاركات في اللجان التخصصیة لدیھا
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

ئر
جزا

ال

:تحدید اطر التعاون واالتفاق مع الھیئات‒

.ابرام اتفاقیات تعاون مع األجھزة العلیا للرقابة لھولندا ورومانیا•

:مع الھیئات حول برنامج لتبادل المعارفاالتفاق‒

.مشروع اتفاقیات تعاون مع المدیریات التابعة لوزارة المالیة•

•
.المعاییر الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة المتعلقة بالنزاھة

:ت المھنیةالمشاركة في أعمال الھیئا‒

.2018- 2015تم ادراج ذلك في الخطة االستراتیجیة •

‒
.القانونیة المتعلقة بذلك

:تشجیع انضمام األفراد للھیئات المھنیة‒

•
)البنك المركزي(المصرفیة لبنك الجزائر 

:المشاركة في نشاطات لجان الھیئات المھنیة‒

.2018- 2015تم ادراج ذلك في الخطة االستراتیجیة •

یة
ود

سع
ال

:عقد ندوات واجتماعات سنویة مع الھیئات الرقابیة والمھنیة والجامعات‒

.الجھات ذات العالقةندوه یدعوا لھا كافة یعقد الدیوان سنویاً •

.یعقد الدیوان اجتماعات عند الحاجة مع الھیئات الرقابیة والمھنیة والجامعات•

:المشاركة في كافة المسابقات البحثیة ذات العالقة‒

.یشارك الدیوان بالبحوث العلمیة في المؤتمرات واالجتماعات التي یشارك في عضویتھا•

:المشاركة في كافة اللجان التخصصیة‒

.یحضر الدیوان في كافة اللجان التخصصیة والتي یدعى لھا ویشارك في عضویتھا•



-57-

2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

اق
عر

ال

•
.والمحاسبیة في جمھوریة العراقالرقابیة 

الحكومیة المقامة من قبل الھیئات مؤتمرات ) 9(المشاركة في •
. واالختصاصات االخرىالعلیا في المحاسبة القانونیة من حملة الشھادات ) 48(عددھم 

•
.موظف) 90(المتخصصة وبواقع العراقیة ومراكز التدریب 

:الجامعاتاء المحاضرات في إلق•
.لجنة مع الجامعات) 1(

.لجنة مع وزارة التخطیط) 2(

.لجنة مع وزارة المالیة) 2(

.ادارة مكافحة الفسادالمشاركة كعضو في مجلس •

ین
سط

فل

•
:االتفاقیةومن ثم مراسیم توقیع 

•

15
.وجامعات

‒

.المترتبة وتحلیلھا

طر
ق

.ثنائیة جدیدة بھذا الشأن.ھیئة النزاھة والشفافیةإبرام اتفاقیات مع ‒

یت
كو

ال

.تحدید الجھات واالتفاق معھا‒

.اعداد واعتماد وتنفیذ الخطة‒

تم التعاون مع وزارة •
.تدریبیةوورش عمل ودورات ندوات االمة لتقدیم الدولة لشئون مجلس 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

ان
لبن

‒
:الوطني لإلدارة

.یستمر تنفیذه بشكل دائم•

‒
:المعھد المالي التابع لوزارة المالیةالمتحدة االنمائي وبتنفیذ من قبل 

یستمر تنفیذه بشكل دائم•

‒
:جامعة القدیس یوسف في بیروت

•
.وعھالمتصلة بموض

صر
م

‒
.توقیع البروتوكولتعاون واالتفاق على عقد بروتوكول و

المشتركة وبحوث اللدراسةعقد مقابالت مع المسئولین بالھیئات الوطنیة ‒
.اعتماد الخطة من الطرفینللبحوث ومشتركة 

مخاطبة ‒
:لدیھا

.المتابعةالمحاضرات وإللقاء ھمإیفادالمناسبین واختیار األعضاء •

‒
:التخصصیة لدیھا

.متابعة النتائج المترتبة على ذلكبھم وموافاة الھیئات المھنیة المناسبین واختیار األعضاء •

في الوقت الحالي

رب
مغ

: الرفع من عدد البروتوكوالت واالتفاقیات‒ال

. عقد دورات تدریبیة بناء على بروتوكوالت•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

15لتسلسلا

.التعاون وتبادل الخبراتتعزیز الھدف الرئیسي الثالث

.األجھزة العربیة ومع األجھزة األجنبیة)1.3(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-

مؤشرات قیاس األھداف

-
.األجھزة األعضاء

األمانة العامة مدى قیام -
.األجھزة األعضاءبین 

.في إنشاء منتدى في موقع المنظمة للمناقشة واالستفسار عن بعداألمانة العامةمدى فاعلیة - 

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

-1.1.3
.وبین األجھزة العربیة واألجنبیة) الجھاز(الدوریة بین 

)(إدراج 1.1.3-

.السعي لالستفادة منھا
.منتدى للمناقشة ضمن موقع المنظمة)األمانة العامة(إنشاء2.1.3-

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%1020%1280*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%1020%12100**الخبرات وأفضل الممارسات وعقد الورش مع األجھزة العربیةاألجھزة التي تبادلت

%933%12100**الخبرات وأفضل الممارسات وعقد الورش مع األجھزة األجنبیةاألجھزة التي تبادلت

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة12وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.التشغیلیة السابقةمع نتائج الخطة مقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

یی‒ا

. والمعلومات في مجال العمل الرقابي

. من الوفود الرقابیة العربیة بھدف تبادل الخبرات) 5(استقبال عدد ‒

ین
حر

الب

):PSC(اإلشرافیة التابعة لإلنتوساي المشاركة في اجتماع لجنة المعاییر ‒

.شارك الدیوان في االجتماع ممثال عن األرابوساي•

:تبادل الدیوان المعلومات الفنیة مع أجھزة الرقابة النظیرة‒

.قام الدیوان بالرد على كافة الطلبات واالستبیانات التي وردت من األجھزة•

س
ون

ت

‒
:وبین األجھزة العربیة واألجنبیة) الجھاز(الدوریة بین 

•

.2022-2018للمنظمة 

•

.المحاسبات الھولندیة

•40
.قیاس األداء المالي للقطاع العام

.ا استضافت الدائرة العدید من الوفود من األجھزة اإلفریقیةكم•
یة

ود
سع

:المشاركة الفاعلة في كافة الندوات وورش العمل‒ال

•
.البرامج التخصصیة بالتعاون مع األجھزة النظیرة



-61-

2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

اق
عر

ال

.مع الجھات األجنبیةتبادل الخبرات مجالمستمر العمل في •

•

االرقابة نموذجیة في 

. المالیة العامةالمستدامة واالدارة والتنمیة 

2017/تمثیل المنظمة •
. التنمیة المستدامةعن 

مك•
.االنتوساي

ین
سط

فل

‒

.االنترنت بكل جدید

•
.والمھني التي تعدھا المنظمة العربیة

.نشر أخبار وفعالیات الدیوان بشكل مستمر•

.تبادل الزیارات مع األجھزة وتوقیع اتفاقیات التعاون‒

•
)SDJ(

)OECD(
.ومشاركة في مؤتمر عقد في سویسرا

یت
كو

ال

:تحدید مجاالت تبادل الخبرات‒

البرامج المشاركة في •
.  االستضافات

‒
: التالي

.برنامج تدریبي وورشة عمل لألرابوساي•
.IDIورشة عمل مع الـ •
.2017ندوة األسوساي •

ن 
بنا

ل

.العدید من ورش العمل والدورات التدریبیة التي تمت في الخارجالمشاركة في‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

صر
و‒م

.وتطویرھاومتابعة تنفیذ االتفاقیاتمعھا 

رب
مغ

ال

. إبرام اتفاقیات التعاون مع االتحاد األوروبي ومع محكمة التدقیق الھولندیة‒

‒
. وجمھوریة أذربیجان والجھاز اللیبي

: تنظیم دورات تدریبیة لفائدة األجھزة األجنبیة‒

.اإلفریقیةللرقابة بالدول ة العلیا منتسبي األجھزدورة تدریبیة لفائدة •

نیا
یتا

ور
م

الزیارات تواصل ‒
.الخبراتوتبادل 

مة
لعا

ة ا
مان

األ

‒
بلغت األجھزة األعضاء التي 

. الرقابة المالیة أو على موقع واب المنظمة

‒
المعاییر والتي تحال بعد ذلك على فریق من لجنة األسئلة المتعلقة بمجال 

 .
:الشأنسؤال في ھذا 

.األعضاءھیاكل المنظمة واألجھزة ضبط خطة للتواصل بین •

.األعضاء
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

16التسلسل

.الخبراتتعزیز التعاون وتبادلالھدف الرئیسي الثالث

.التدریب)2.3(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-
.لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة-

مؤشرات قیاس األھداف

.التي أدرجتھا األمانة العامة ضمن موقع المنظمةاألعضاءلألجھزة عدد البرامج التدریبیة -
.المشاركة في الدورات التدریبیة من إجمالي األجھزةاألجھزة األعضاء عدد -
عدد المواضیع المقترحة من -

.السنویة لألجھزة

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

.)الجھاز(تعزیز مشاركة األجھزة العربیة في البرامج التدریبیة التي یقیمھا 1.2.3-
.خطة للمشاركة في الدورات التدریبیة التي تنفذھا األجھزة العربیة)الجھاز(وضع 2.2.3-

) األمانة العامة(توجیھ 1.2.3-
.التدریب لدیھاببرامج 

.على شبكة االنترنتبرامج التدریب ضمن موقع المنظمة)األمانة العامة(إدراج 2.2.3-

-1.2.3
.التدریب السنویة لألجھزة

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%714%853*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

-4%450**األجھزة التي قامت باستضافة مشاركین من األجھزة العربیة ضمن خطتھا التدریبیة

%540%788**شاركت في الدورات التدریبیة التي تقیمھا األجھزة العربیةاألجھزة التي

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة8وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

یة
ود

سع
ال

‒
.یقیمھا الدیوان

•
.للمشاركة فیھا في إطار برنامج عمل المنظمة العربیة

‒
:وانجازھا

•
.في إطار برنامج عمل المنظمة العربیة

اق
عر

ل األتمت المشاركة في •ال
.خطة تدریب المنظمة العربیة.والسعودیةوالجزائر والكویت والمغرب ومصر العربیة مثل تونس 

ین
سط

فل

‒
: واختیار ما یتالءم مع احتیاجات الدیوان ویلیھا ترشیح مشاركین

•

.والتركي والھولندي

.یتم المشاركة من خالل األخبار المنشورة من خالل مجلة الرقابة المالیة•

یت
كو

ال

.تم تعمیم خطة التدریب السنویة على األجھزة العربیة‒

.تنفیذ البرامج بمشاركة منتسبي األجھزة العربیةتم ‒

:تحدید األجھزة والبرامج‒

. المجلس التنفیذياعتماد الخطة من قبل •

:تنفیذ الخطة‒

برامج تدریبیة الخطة واستضافة التدریبیة المدرجة في المشاركة في البرامج •
.بالدیوان

صر
.ودعوتھم للمشاركة فیھاموافاة األجھزة العربیة بخطة التدریب للجھاز ‒م

ى‒
.االستفادة من البرامج

رب
مغ

ال

. المشاركة في أغلب اللقاءات المنظمة في إطار األرابوساي‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

بیا
.من قبل المیسرینIDIاستخدام منصة التواصل لـ ‒لی

.المنظمة

ة 
عام

 ال
نة

ألما
ا

‒

. الكویتإجابة واحدة من دیوان المحاسبة بدولة الخصوص وتلقت 

‒
:تعمیمھا على المشاركین وتنزیلھا بالموقعللمنظمة فإنھ یتم 

•
مینھا یتطلب 

.قبل األجھزة

.برامج التدریب للمنظمة یتم إدراجھا بالموقع‒
.لإلدراج
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

17التسلسل

.تعزیز التعاون وتبادل الخبراتالھدف الرئیسي الثالث

.فیما بینھا" مراجعة النظیر"أسلوب تشجیع األجھزة األعضاء على اعتماد)3.3(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-

مؤشرات قیاس األھداف

"األجھزة األعضاء عدد -
".النظیر

.على األقلأجھزة أعضاء من قبل أربعة " مراجعة النظیر"تنفیذ برنامج بشأن -
-

.النظیر

الھدف

".مراجعة النظیر"االتفاقیات مع بعض األجھزة العربیة بشأن )الجھاز(إبرام 1.3.3-

-1.3.3)(
.الخطط التشغیلیة لتطبیق أھداف المخطط ومن ضمنھا مراجعة النظیر

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315التشغیلیةاألجھزة التي أرسلت نتائج الخطة 

%540%747*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%475%7100**"مراجعة النظیر"األجھزة التي اعتمدت أسلوب 

-2%229**األجھزة التي ابرمت اتفاقیات مع األجھزة العربیة الزمیلة بشأن مراجعة النظیر

-3%343**األجنبیة بشأن مراجعة النظیراألجھزة التي ابرمت اتفاقیات مع األجھزة 

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة7وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز: معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

س
ون

ت

":مراجعة النظیر"زة العربیة بشأن االتفاقیات مع بعض األجھإبرام ‒

•

.إلى المستوى األعلى.التزال محدودةالمصري ثم أن الخبرة لدى األجھزة العربیة في ھذا المجال 

ئر
جزا

ال

:اعتماد مبدأ تقییم األداء من جھات خارجیة‒

.2013تم اعتماد المبدأ وتمت مراجعة نظیر تحت اشراف ھیئة أوروبیة •

:األداء بالعمل بالتوصیات الصادرةتحسین ‒

.تم االعتماد على التوصیات الصادرة إلعداد واعتماد مشروع التوأمة المنفذ حالیا•

اق
عر

ال

.2013مجال مراجعة النظیر خالل عام الجانب الھولندي في نفذت اتفاقیة مع •

ین
سط

فل

" مراجعة النظیر"تنظیم ورشة لبحث تطبیق برنامج ‒
.برامج المجموعة العربیة بخصوص مراجعة النظیرالمشاركة في‒
.اتفاقیات تفاھم مع النظراء لتبادل الخبرات‒
.تماد قانون دیوان الرقابة الجدیدتحسین اإلجراءات الداخلیة وسعى الع‒
•

.)السویديالھولندي، (النظیرة 
. جدر الذكر أنھ تم مراجعة تقاریر الرقابة البیئیة للدیوان من قبل الجھاز السویديی•
. تم اعتماد قانون دیوان الرقابة الجدید•

بیا
لی

‒
).تونس+ مصر (

للظروف في لیبیا.2018عام اعادة تفعیل البرنامج من قبل االرابوساي خالل •

مة
لعا

ة ا
مان

األ

‒

ISSA/s) 3995و3000(

5800ISSA/
. ةالعامة لإلشراف صحبة ممثل الجھاز الكویتي على تنفیذ ھذه المھم

.المرحلة

ر 
ایی

مع
 ال

نة
لج

ة 
ھنی

الم
یة 

قاب
لر

ویتبقى التنفیذ بناء على بالدور المطلوب منھا قامت اللجنة مع األمانة ‒وا
.جھاز رقابي
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

18التسلسل

.تعزیز التعاون وتبادل الخبراتالھدف الرئیسي الثالث

.شبكة اإلنترنت والمساھمة في اثراء موقع المنظمة)4.3(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-

مؤشرات قیاس األھداف

عدد-
.شبكة اإلنترنت

.التي تقوم سنویا بإثراء الموقع اإللكتروني للمنظمةاألجھزة األعضاء عدد-
.بإبراز إنجازات األجھزة األعضاء في تقریرھا السنوياألمانة العامةمدى قیام -

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

.على شبكة اإلنترنت سنویا) الجھاز(وضع خطة لتطویر وتحدیث موقع 1.4.3-
.خطة إلثراء الموقع اإللكتروني للمنظمة سنویا)الجھاز(وضع 2.4.3-

األمانة العامةتنسیق 1.4.3-
.سنتین الختیار أفضل موقع لألجھزة على شبكة االنترنت

األمانة العامةتنسیق2.4.3-
.المطلوب من األجھزة تقدیمھا لتضمینھا في موقع المنظمة

العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعيالتقییم 

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%1136%15100*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%1030%1387**اإلنترنتاألجھزة التي وضعت خطة لتطویر وتحدیث موقعھا على شبكة

%520%640**األجھزة التي وضعت خطة إلثراء الموقع اإللكتروني للمنظمة سنویا

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.التشغیلیة السابقةمقارنة مع نتائج الخطة 2017تم احتساب نسبة التغیر لعام **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

دن
ألر

ا

‒)USAID (
.إلخ....مختلف األنشطة واألدلة الرقابیة والتقاریر السنویة

ین
حر

.اإلمكان بمقاالت لمجلة الرقابة الصادرة عن منظمة األرابوسايالمشاركة قدر ‒الب

•2017
.أعمالھم االعتیادیة.من مجلة الرقابة المالیة

س
ون

ت

•
.الواب للدائرة

•
واألخبار

.األنشطة المبرمجة

.توفیر الموارد البشریة

ئر
جزا

ال

:وتنویع محتویاتھثراء إشبكة اإلنترنت، علىتطویر موقع الجھاز ‒

.نشر التقریر التمھیدي لقانون ضبط المیزانیة على الموقع•

.إطالق موقع إنترنت جدید•

:ھداف الجھاز الرقابیةأتطویر الموقع لجعلھ بوابة تخدم ‒

.جدیدصة المتعلقة بتطویر موقع أنترنت قدفتر الشروط الخاص بالمنااعداد •

المنظمة اعتماد آلیات دائمة لدعم موقع ‒
.وتوفیر المساندة

یة
ود

سع
ال

:تحدیث موقع الدیوان على شبكة االنترنت‒

.وتحدیث بوابة الدیوان على االنترنتإنشاء تم •

:بالمعلوماتادراج موقع الدیوان ضمن موقع المنظمة واثراءه ‒

.نات والمعلومات على موقع الدیوان اول بأولاكافة البییتم اضافة •

اق
عر

ال

•
واالدلة الرقابیة والمعاییر المحاسبیة الرقابة التخصصیة 

•
والمحاسبیة العلیا للرقابة المالیة العربیة العلیا لألجھزة 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتالجھازاسم 

ین
سط

فل

. وضع خطة لتطویر وتحدیث موقع الدیوان على شبكة االنترنت سنویاً واعتمادھا‒

:تحدیث الموقع االلكتروني للدیوان بصفة دوریة‒

•
).داخلي–انترانت (الشركاء، وذلك بالتعاون مع الجھاز السویدي حول 

.باللغة اإلنجلیزیة) تقریر الحساب الختامي(نشر التقاریر الرقابیة واألدلة الرقابیة•

.)باللغتین العربیة واالنجلیزیة(العمل مستمر بتحدیث وتطویر الموقع •

. نشر أخبار ونشاطات مختلفة بشكل دوري•

طر
ق

.تحدیث موقع الدیوان على االنترنت‒

یت
كو

ت‒ال
:االلكترونیة

.جدید وخدمات جدیدةلموقع الدیوان بنسق تدشین اإلصدار الجدید •

ان
.لى المعلوماتإموقع الدیوان یسھل عملیة الوصول استحداث تبویب جدید ل‒لبن

صر
‒م

.متابعة التطویر والتغذیة العكسیةواعتماد التطویر وتنفیذهو

رب
مغ

: التطویر المستمر للموقع االلكتروني للجھاز‒ال

. یتم نشر جمیع أنشطة المجلس•
بیا

تم تطویر وتحدیث الموقع ‒لی
http://www.audit.gov.ly.

نیا
یتا

ور
م

‒
.المسؤول المختص

مة
لعا

ة ا
مان

األ

تصمیم الموقع منذ سنتین كما انطلقت تمت إعادة ‒
)

واألمانة العامة تنتظر ) منتدیات في صلبھالوظائف في الصفحة الرئیسیة وإحداث 
التواصل مع األجھزة األعضاء ومدھا بالمعلومة مزید 

.وتقاسمھا مع بقیة األجھزة

•
.جھاز في تقاسمھا مع البقیةبالمعطیات التي یرغب كل العامة ومّدھا 

األجھزة 

في ھذا الشأنمقترحاتھم 

http://www.audit.gov.ly
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

19التسلسل

.تعزیز التعاون وتبادل الخبراتالھدف الرئیسي الثالث

.المختصة لتعزیز عملیة نشر وتبادل المعلومات)5.3(الھدف الفرعي 

التنفیذمسئولیة 
.األجھزة األعضاء-
.األمانة العامة-

األجھزة األعضاءعدد -مؤشرات قیاس األھداف
.والفرق التابعة للمنظمة

المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف

)الجھاز(تفعیل 1.5.3-
.والفرق التابعة للمنظمة

-1.5.3
.التنفیذي یوصي األجھزة بتكلیف موظف اتصال دائم

الفرعيالتقییم العام لنتائج تحقیق الھدف 

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

-6%640*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

**6100%6-

-6%6100**األجھزة التي تتواصل بفاعلیة مع األمانة العامة واللجان والفرق التابعة للمنظمة

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة6وھي(األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ مستوى كل جھاز النتائج المحققة على 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

‒ا
.بذلك

ین
حر

•الب
) PSC(خاصة فیما یتعلق بالتنسیق بین لجنة 

.ولجنة المعاییر المھنیة والرقابیة التابعة لألرابوساي

س
ون

‒ت
قلة الموارد البشریة.المكلف بإنجاز المطلوب

اق
عر

ال

•

للمنظمة بالجمعیة العمومیة واالجتماعات الخاصة 

. لھا

ین
سط

فل

‒
.بمثابة حلقة وصل في عملیة نشر وتبادل المعلومات

‒
.البدیل المناسب حین یقتضي األمرالعامة مع تحدید واختیار

•)
).االستراتیجي

•
.العربیة

صر
م

.كل منھاموافاتھا بكل ما ھو جدید في مجال عمل•

.اقتراح أوجھ التطویر لدراستھا•

.ابداء الرأي كلما أمكن أو طلب من الجھاز ذلك•

.المواظبة على حضور اجتماعاتھا•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

20التسلسل

.منظمة إقلیمیة نموذجیةالھدف الرئیسي الرابع

.االقتصاد والكفاءة والفاعلیةتعزیز القدرات التنظیمیة والبشریة لألمانة العامة على أساس )1.4(الھدف الفرعي 

األمانة العامة-مسئولیة التنفیذ

مؤشرات قیاس األھداف

.لألمانة العامةتصمیم ھیكل تنظیمي وإعداد توصیف وظیفي -

.من حیث العدد والكفاءةاألمانة العامة تعزیز الموارد البشریة لدى-

.األمانة العامةتأھیل نظام المعلومات واالتصال لدى-

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

.األمانة العامةالموارد البشریة لدى تدعیم1.1.4-

.األمانة العامةنظام المعلومات واالتصال لدى تأھیل2.1.4-

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

البیان
النتیجة
2017

النتیجة
2016

نعمنعماالعمل لدیھقیام األمانة العامة بإعداد مشروع لتنظیم 

نعمنعممن حیث العدد والكفاءةاقیام األمانة العامة بتعزیز الموارد البشریة لدیھ

نعمنعماقیام األمانة العامة بتأھیل نظام المعلومات واالتصال لدیھ
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2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

نة
ألما

ا
مة

لعا
ا

‒

بالكفاءة العالیة 
قضاة لتأمین إدارة 

. العامةالرفع من أداء األمانة 

.ل الترشحاتوقبوتم االعالن عن طلب االنتداب ‒
تم تدعیم نظام معلومات المنظمة بتركیز ‒

. المعلومةاألعضاء واألمانة العامة والسرعة في تداول 

.2018بدایة سنة والتطبیق سیكون جاھزا في تجاوز الصعوبات تم •

االو
.لتنفیذ الخطوةاعتمادھا 

.المناسببالمنظمة في الوقت الخبرات 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

21التسلسل

.منظمة إقلیمیة نموذجیةالرابعالھدف الرئیسي 

.تعزیز الموارد المالیة للمنظمة)2.4(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.المجلس التنفیذي-
.األمانة العامة-
.األجھزة األعضاء-

مؤشرات قیاس األھداف
.المتحملة ألعباء مشاركة منتسبیھا في اللقاءات التدریبیةاألجھزة األعضاءعدد -
.التي تسدد مساھماتھا في اآلجال المحددةاألجھزة األعضاءتحسن نسبة -
.األمانة العامةقیمة تمویل أنشطة المنظمة ومصادر الدعم التي تحصل علیھا -

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

.في موازنة المنظمة العربیة) الجھاز(تطور مساھمة 1.2.4-
.للمنظمة العربیة) الجھاز(النظر في زیادة قیمة المساھمات التطوعیة من 2.2.4-
.جمیع أعباء مشاركة أعضائھ في اللقاءات التدریبیة التي تنفذھا المنظمة العربیة) الجھاز(تحمل 3.2.4- 

2015مبادرة تعاون تكون جاھزة سنة )األمانة العامة(إعداد1.2.4-
.نتوسايلإل

األمانة العامة إعداد 2.2.4-
.2016العامة سنةالجمعیة 

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة 
التغیر
****

%151315نتائج الخطة التشغیلیةاألجھزة التي أرسلت

%813%960*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%617%778**المساھمات التطوعیة من األجھزة األعضاء للمنظمة العربیة 

%813%9100**تحمل األجھزة األعضاء جمیع أعباء مشاركة أعضائھ في اللقاءات التدریبیة التي تنفذھا المنظمة العربیة 

الالإعداد األمانة العامة مبادرة تعاون للعرض على لجنة المانحین لإلنتوساي

الال2016إعداد األمانة العامة مقترح بتعدیل مساھمات األجھزة األعضاء یعرض على الجمعیة العامة سنة 
).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 

).أجھزة9وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 
%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 

.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

.وبانتظامقیام الدیوان بتسدید مساھمتھ في موازنة المنظمة سنویاً ‒

مشاركة أعضاءهیتحمل دیوان المحاسبة كافة تكالیف ‒
.واألنشطة التي تعقدھا المنظمة

.یتحمل الدیوان مصاریف استضافة اللقاءات العلمیة التي تعقد في الدیوان‒

ین
حر

•الب
).6(األرابوساي وعددھا 

.دون تأخیرفي األرابوساي سّدد الدیوان رسوم عضویتھ •

س
ون

ت

•

.األجھزةاالنتوساي للرفع من أداء 

.مواصلة تحمل الدائرة تكالیف توفیر مقر األمانة العامة•

التشریعیة.تحمل جمیع أعباء المشاركة على الدائرة•

ئر
جزا

ال

‒
:برامج التدریب وبناء القدرات للمنظمةالمنظمة واالستفادة أكثر من 

.استضافة اللقاء التشاوري حول المخطط االستراتیجي•

.مشاركة الجھاز في مراقبة تنفیذ میزانیة األرابوساي•

:یتحمل الجھاز اعباء مشاركة أعضائھ في اللقاءات‒

.تحمل الجھاز أعباء مشاركتھ في اللقاءات العلمیة والتدریبیة•

یة
ود

سع
ال

.  یقوم الدیوان بتسدید حصتھ في میزانیة المنظمة في مواعیدھا المحددة•

•
. واللقاءات التدریبیة

•
.التكالیف المترتبة علیھا

اق
عر

.ة الجھاز في موازنة المنظمة العربیةھممستمر العمل بتطور مسا•ال

لبعض المشاركات.یتحمل الدیوان تكالیف الدورات التدریبیة لموظفیھ•
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

یت
كو

ال

‒
:أو عینیةوتكون المساھمة أما بصورة نقدیة 

•
.في البرامج التدریبیة

:االستمرار في سیاسة الدیوان وفق القرارات المنظمة لھا‒

.یتحمل الدیوان بصفة مستمرة ودائمة أعباء مشاركة أعضائھ في اللقاءات التدریبیة•

صر
.بالجھازتحمیل الجھاز بعض األعباء نیابة عن المنظمة في اجتماعاتھا التي تعقد •م

.تحمیل الجھاز نفقات السفر واالعاشة ألعضائھ في اللقاءات التدریبیة‒

رب
مغ

.المنظمةمستحقات المجلس اتجاه تسدید جمیع ‒ال
.في جمیع اللقاءاتمشاركة المجلس تحمل تكالیف ‒

.العربیةاللقاءات واالجتماعات استضافة تحمل مصاریف ‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

22التسلسل

.منظمة إقلیمیة نموذجیةالھدف الرئیسي الرابع

.ذوي الخبرة والتخصص وضمان استقرار عملھم)3.4(الھدف الفرعي 

التنفیذمسئولیة 
.األمانة العامة-
.اللجان وفرق العمل-
.األجھزة األعضاء-

-مؤشرات قیاس األھداف
.بالضوابط والقواعد المنظمة للجان وفرق العمل

المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف

-1.3.4) (
.لمنتسبیھ كأعضاء في اللجان وفرق العمل المشكلة من قبل المنظمة العربیة

-1.3.4)(
.والتنسیق مع األجھزة األعضاء من أجل المحافظة على أعضاء اللجان ألطول فترة. اللجان

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315أرسلت نتائج الخطة التشغیلیةاألجھزة التي 

%757%1173*األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام 

%757%11100**لمشاركة منتسبیھ في عمل اللجان والفرق

إلى حد األجھزة األعضاء بضرورة االلتزام بالقواعد المعتمدة في تشكیل اللجان والفرقإبالغ األمانة العامة 
ما

إلى حد 
ما

).جھاز15وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة11وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.شغیلیة السابقةمع نتائج الخطة التمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

‒ا
.والمحاسبةالمتخصصة المنبثقة عن المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة 

س
ون

ت

.یتم في كل الحاالت االلتزام بالضوابط والقواعد التي تحّددھا المنظمة العربیة•

یة
ود

سع
ال

ت•
.المناسبة لطبیعة اللجان وفرق العمل

اق
عر

ال

.تحدیثھا باستمرارالعملیة ویجري التعلیمات التي تنظم خالل اصدار مستمر العمل من •

ین
سط

‒فل
.واضحة

.مشاركة الدیوان في لجان عدة منھا المجلة المالیة والمخطط االستراتیجي•

یت
كو

•ال
105/2009.

صر
‒م
.اختیار البدیل المناسب في حالة ضعف المشاركةالشأن، وواقتراحاتھم في ھذا 

رب
مغ

ال

:التركیز على األعضاء ذوي الخبرة‒

.اللجانالمشاركة في عمل •

:ضمان استمرار نفس األعضاء‒

.نفس األعضاء في اجتماع المجلس التنفیذي، لجنة المعاییر المھنیة ولجنة بناء القدرات•

بیا
لی

‒
.والتواصل مع االجھزة األعضاء

االستراتیجي

مة
لعا

ة ا
مان

لم یسبق التعامل مع ھذا الموضوع بشكل ‒األ

. احترام المعیاربالمعاییر المذكورة فكانت اإلجابة أن تم 

بة 
رقا

 ال
نة

لج
یة

بیئ
ال

.ومن ذوي الخبرة واالختصاصأعضاء اللجنة مستقرین‒
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

23التسلسل

.منظمة إقلیمیة نموذجیةالھدف الرئیسي الرابع

.تطبیق المنھجیة الحدیثة في عقد اللقاءات العلمیة والتدریبیة على مستوى المنظمة)4.4(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.األمانة العامة-
.لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة-

قیاس األھدافمؤشرات 
.وفق المنھجیة الحدیثةاألمانة العامة درجة تطور عدد اللقاءات المنجزة من قبل -
-

.للتدریب

المشاریع المقترحة لتنفیذ 
الھدف

)األمانة العامة(التنسیق 1.4.4-
.وفق المنھجیة الحدیثة للتدریب

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

البیان
النتیجة
2017

النتیجة
2016

نعمنعمالحدیثة للتدریبالمنھجیة 

IDI
نعمنعمالحدیثة للتدریب

المنظمة / النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

ا

.الحدیثة في عقد اللقاءات العلمیة والتدریبیةیقوم الدیوان بتطبیق المنھجیة ‒

مة
لعا

ة ا
مان

األ

‒
التدریبیة وفق ھذه المنھجیة تقریبا كما أن خبراء ذلك یتم تنفیذ الدورات 

: والتدریبیةلتتوافق مع المنھجیة الحدیثة في عقد اللقاءات العلمیة الجوانب 

المباشرینقبل أخصائیي اآلي دي آي ومن ) بین األجھزة(مشتركة تنظیم دورات تدریبیة •

دون أن 

یضمن الجودة
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

24التسلسل

.منظمة إقلیمیة نموذجیةالھدف الرئیسي الرابع

.بالمعلومات)5.4(الھدف الفرعي 

مسئولیة التنفیذ
.العامةاألمانة -
.األجھزة األعضاء-

مؤشرات قیاس األھداف
.في تطویر بنك المعلومات الخاص بالمنظمةاألمانة العامة مستوى جھود -
.المساھمة في تزوید القاعدة بالبیاناتاألجھزة األعضاءعدد -
.ودرجة تطورھا سنویااألمانة العامة عدد الزیارات لقاعدة بیانات المنظمة لدى -

المقترحة لتنفیذ المشاریع 
الھدف

.في إثراء قاعدة البیانات للمنظمة بالمعلومات الھامة) الجھاز(مساھمة 1.5.4-

-1.5.4)(
.الالزمة وتضمین تقریر نشاط األمانة العامة سنویا لمعطیات حول مدى استغالل البنك

التقییم العام لنتائج تحقیق الھدف الفرعي

العددالبیان
النسبة 
المئویة
***

العدد
في عام 
2016

نسبة التغیر
****

%151315األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة

%580%960*عدد األجھزة التي شاركت في تحقیق الھدف بشكل عام 

%580%9100**في إثراء قاعدة البیانات للمنظمة بالمعلومات الھامةعدد األجھزة التي ساھمت بفاعلیة 

).جھاز15وھي(تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي أرسلت نتائج الخطة التشغیلیة * 
).أجھزة9وھي (تم احتساب النسبة المئویة مقارنة مع عدد األجھزة التي حققت الھدف بشكل عام ** 

%).34-صفر(، ضعیف %)49-35(، مقبول %)69-50(، جید %)84-70(، جید جدا %)100-85(ممتاز : معدل تقییم النسب*** 
.مع نتائج الخطة التشغیلیة السابقةمقارنة 2017التغیر لعام تم احتساب نسبة **** 
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2017–2013جنة المخطط االستراتیجي ل

2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

دن
ألر

‒ا
.وتزوید المنظمة بالمواد المترجمة أوالً بأولاإلنتوسايعن منظمة 

.تزوید األمانة العامة بأیة بیانات تطلب من قبلھم‒

س
ون

ت

.لقواعد بیاناتھایتم تزوید األمانة بالمعطیات التي تطلبھا لضمھا ‒

یة
ود

سع
ال

.یتم تزوید المنظمة بالبیانات والمعلومات دوریاً عند طلبھا•

اق
عر

•ال
. حال عدم توفرھاإلى اللغة العربیة في یقوم بترجمتھا 

. من كل عامالمترجمة إلى العربیة الرقابة الحكومیة مجلة تموز من یقوم بنشر عدد •

ین
سط

.المعلوماتأھم المعلومات واألنشطة حول الدیوان وتزوید بنك رحص‒فل

.الدیوانموافاة األمانة العامة بمستجدات ‒

.التزام الدیوان بالمشاركة الدائمة في مجلة الرقابة•

یت
كو

ال

.األمانة العامة بالبیانات المطلوبةتزوید یتم بصفة مستمرة ‒

رب
مغ

.بمستجدات الجھازموافاة األمانة العامة ‒ال
‒

.الدولیة
بیا

االعضاءإلى االجھزة .من قبل المیسرینIDIاستخدام منصة التواصل لـ‒لی

مة
لعا

ة ا
مان

األ

‒
:بالمعلومات

دراسة تطویر قاعدة البیانات ستشرع األمانة العامة في •
أن . تنمیة القدرات

محدودا النشاط مازال 
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2017تحلیل وتقییم نتائج تنفیذ الخطة التشغیلیة لعام 

25التسلسل

.منظمة إقلیمیة نموذجیةالھدف الرئیسي الرابع

.إرساء مزید من التعاون مع المنظمات والھیئات الدولیة واإلقلیمیة)6.4(الھدف الفرعي 

.المنظمة-مسئولیة التنفیذ

مؤشرات قیاس األھداف

-
.تطورھا سنویا

المنظمةعدد البرامج واألنشطة المنجزة في إطار مبادرات التعاون بین -
.الدولیة واإلقلیمیة

األمانة العامةتنسیق 1.6.4-المشاریع المقترحة لتنفیذ الھدف
.أجل إقرار مبادرات تعاون

المنظمة/ النتائج المحققة على مستوى كل جھاز 

المعوقاتاإلنجازاتاسم الجھاز

نة
ألما

ا
مة

لعا
ا

. ساھمت األمانة العامة ‒
وتقدیم عرض لھذه Eإبرام مذكرة التفاھم بین المنظمة العربیة ومنظمة األفروساي أن تم 

28المنظمة 
292017Eو

الرؤساء الثالثة واألمانة 
.  2019-2018وإعداد برنامج عمل للسنتین في جمیع مجاالت تدخلھا 

56

 .
.المشتركة الضفائھا مزید من الفعالیة والنجاعةلتحدید شروط مرجعیة لتنظیم المؤتمرات 

أ‒

52017

.عدم بلوغ األھداف المرجوةالعربیة في تحقیق ھذه األولویة ومخاطر 

‒

.لالنتوساي في إطار مساھمتھا لألجھزة األعضاء بالمنظمة العربیةالخمس 
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اتــــــالتوصی
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2018-2022

:إضافة إلى أھمیة مراعاة التوصیات التالیةأوردتھا سابقاً،

1-" "

. المنظمة واألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة

2-

.2022-2018المشاریع التي سوف یتضمنھا المخطط االستراتیجي 

3-

. تفادة من نتائج التقاریر والعمل على تفعیل التوصیاتواالس

4-

. ذات الصلة بموضوع التخطیط االستراتیجي

5-

.للمنظمة

التأكید على ضرورة حضور أعضاء لجنة المخطط االستراتیجي اجتماعاتھا، وتأمل اللجنة من الدول -6

.اعات مثمرةالمستضیفة تسھیل مشاركة األعضاء تمكیناً لھم من عقد اجتم

7-

.االستراتیجي واعداد الخطط التشغیلیة وتقییمھا

8-

.تشاوري تطرح فیھ أفضل الممارسات في اعداد الخطط التشغیلیة
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إال أن نشكر األجھزةفي ختام ھذا التقریرال یسعنا
التابعة األعضاء واألمانة العامة واللجانالعربیة

اللجنةللمنظمة العربیة التي ساھمت في نجاح عمل 
.واالرتقاء بالعمل الجماعي والمؤسسي

مع تحیات،

المخطط االستراتیجي للمنظمة العربیةلجنة
2018مارس 




