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)1( المرفق رقم 
خطة العمل

2019في مجال التدریب والبحث العلمي لسنة 

:اللقاءات العلمیة والتدریبیة:أوال
"رقابة الجودة على االعمال الرقابیة" حول موضوع IDIوفقا لمنھجیة الـ برنامج تدریبيـ 1

من قبل فریق من الخبراء دلیل المدرب ودلیل المشاركوإلعدادلموضوع التفصیلیة لعناصر اللتحدید الجھاز المستضیف للبرنامج یعقدهأ ـ لقاء تمھیدي
. العامةاألمانةالمدربین یتم التنسیق بشأنھم مع 

:وفقا للتفصیالت التالیةلقاء تدریبيتنظیم ب ـ 

الجھاز اللقاءأھداف
للقاءالعناصر التفصیلیة اللقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة المستضیف

تحدد االھداف 
خالل اللقاء التمھیدي 

لفریق الخبراء .
المدربین 

دائرة المحاسبات 
في الجمهوریة 

التونسیة

تحــدد بالتنســـیق بـــین 
العامـــــــــــــة األمانـــــــــــــة

والجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز 
المستضیف

حـــدد بالتنســـیق بـــین ی
األمانـــــــــــــة العامــــــــــــــة 
والجهاز المستضیف

موظفـــون فنیـــون اللقـــاءیشـــارك فـــي 
مـدقق أوممن هم في درجة مراقب 

وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

بالنســبة لمــن یحملــون أمــا. ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

تتـوفر لـدى أنویتعین . عشر سنة 
ضــوع المتــدرب خبــرة فــي مجــال مو 

یفــوق ســنه عــن الخمســة وأالاللقــاء
سنةوأربعین

ــــین  ــــراوح العــــدد ب متــــدربا 35و20یت
فـــــــــي ءاألجهـــــــــزة األعضـــــــــایمثلـــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحــد أصــلیینالثـة مــوظفین، اثنـین ث

العامـــــة األمانـــــةوتســـــتوفي .احتیـــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
للجهـاز الـذي لـم یسـتفد مـن ةاألفضلی

مثل هذه الفرصة من قبل 

اللقــاء لخــالاللقــاء التــدریبيتحــدد عناصــر 
ویفضـل . التمهیدي الـذي یعقـد لهـذا الغـرض

أن تــــــــــتم االســــــــــتعانة بــــــــــالخبراء المــــــــــدربین 
المتخـــــرجین مـــــن مبـــــادرة تنمیـــــة االنتوســـــاي 

.المتخصصین في هذا الموضوع 
كمــــا یتعــــین ان تــــتم عملیــــة التقــــویم القبلــــي 

عمـــــال بقــــرار المجلـــــس للمتــــدربینوالبعــــدي 
.التنفیذي في اجتماعه الثالث والخمسین
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
قاء للاإدارة

عملیةإعداد حاالت
حول موضوع 

اللقاء
طبع وتوزیع اللقاءتكالیف 

الشھاداتاللقاءتقویم اللقاءوثائق 

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

یعـــــــــــــــین مـــــــــــــــدیر 
بالتنســیق البرنــامج

بین رئیس الجهـاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ویتعـــــــین .  البرنـــــــامج 
ــــــــــــاءیســــــــــــتخدم نأ أثن

والتقــدیم نظــام اإلعــداد
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادیعتبــــر و 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
.اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصت علیه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفق ماالبرنامج

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
مــــع والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة،

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. البرنامج أثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكـــــــذلك نتـــــــائج تحلیـــــــل البرنـــــــامج
صــــــــحائف استقصــــــــاء المتــــــــدربین 

أمكــــنوالخبــــراء والمقترحــــات التــــي 
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـاز دورة "شهادات البرنامج
األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
ء والـى الخبـراء والى مـدیر اللقـا

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.البرنامج كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.البرنامج 
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" تقاریر االجھزة العلیا ودورھا في رفع كفاءة الجھاز المالي للدولة " حول موضوع علمياللقاء الـ 2

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

اعدادھا  ودورھا في 
ك

.المالي للدولة

الجهاز المركزي 
للمحاسبات 

بجمهوریة مصر 
العربیة

الـــــــــــــــــــــــى 13مـــــــــــــــــــــــن خمسة ایام
17/10/2019

یشــــــــارك فــــــــي اللقــــــــاء االشــــــــرافیون
ــــــــــة  ــــــــــي أجهــــــــــزة الرقاب والمــــــــــدراء ف

لـــــدیهم خبـــــرة فـــــي األعضـــــاء ممـــــن 
.مجال موضوع اللقاء

مشـــاركا 35و20یتـــراوح العـــدد بـــین 
فــــــــي ءاألجهــــــــزة األعضــــــــایمثلــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحـد أصـلیینثالثة مـوظفین، اثنـین 

العامــــة األمانــــةوتســــتوفي .احتیــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاء تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
الـذي لـم یسـتفد مـن للجهازةاألفضلی

.  مثل هذه الفرصة من قبل

مقدمة عن انواع التقاریر الصادرة *
عن االجھزة العلیا للرقابة

.المستفیدة منھاواألطراف
معاییر اعداد التقاریر الرقابیة*
اجراءات اعداد واصدار التقاریر وفقا *

1700ISSAIللمعیار 
اھمیة التقاریر الصادرة عن الجھاز *

االعلى للرقابة بالنسبة للجھات 
.على الجھازوإثرھاالخاضعة للرقابة 

عرض تجارب االجھزة االعضاء *
التوصیات الخاصة بموضوع اللقاء*
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

حاالت عملیة إعداد
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءاللقاءتكالیف 

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
اإلعــدادأثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادویعتبــــر 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
إذاالمستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین 

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.ورةالمذك
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

علــى صــحیفة المشــاركونـــ یجیــب 
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

فــــي نهایــــة المشــــاركونیعطــــى 
مشــــاركة فــــي "شــــهادات اللقــــاء

كمــــــــا تمــــــــنح " . لقــــــــاء علمــــــــي
شــــــــــهادات "العامــــــــــة مانــــــــــةاأل

رئــــــیس الجهــــــاز إلــــــى" تقــــــدیر
المستضــیف والــى مــدیر اللقــاء 

.والى الخبراء المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

فـــي االعتبـــار األخـــذالمشـــاركة
حضــــــــــور ألتالیــــــــــةالعناصــــــــــر 

اللقـاء كامل جلسـات المشارك 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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"دور االجھزة العلیا في التدقیق في ظل الكوارث"اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 3

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

.الكوارث 

السعودیة

تحدد بالتنسیق مع 
االمانة العامة

یحــــدد بالتنســــیق 
ـــــــــــة  مـــــــــــع االمان

العامة

یشـــارك فـــي اللقـــاء موظفـــون فنیـــون 
مـدقق أوممن هم في درجة مراقب 

وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

بالنســبة لمــن یحملــون أمــا. ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

تتـوفر لـدى أنویتعین . عشر سنة 
ضــوع مو المتــدرب خبــرة فــي مجــال 

ســـــنه الخمســـــة یتجـــــاوزوأالاللقـــــاء 
.سنةوأربعین

ــــدربا 35و20یتــــراوح العــــدد بــــین  مت
فــــــــي ءاألجهــــــــزة األعضــــــــایمثلــــــــون 

المنظمـــة ، بحیـــث یرشـــح كـــل جهـــاز 
وواحـد أصـلیینثالثة مـوظفین، اثنـین 

العامــــة األمانــــةوتســــتوفي .احتیــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 

إعطـــــــاءتراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار أن
یسـتفد مـن للجهاز الـذي لـم ةاألفضلی

مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*
ـ التعریف بالدقیق في ظل الكوارث 

واھمیتھ
ـ انواع الكوارث التي یمكن ان 

تتعرض لھا الجھات الخاضعة للرقابة 
معاییر التدقیق الدولیة الصادرة عن ـ 

والمتعلقة بالتدقیق في ظل االنتوساي
الكوارث واجراءات التدقیق 

اجراءات التدقیق في ظل الكوارثـ 
ـ الصعوبات التي تواجھ االجھزة في 

عملیة التدقیق في ظل الكوارث
ـ تمارین عملیة لتعزیز الجوانب 

النظریة 

لألجھزة ( ـ عرض حاالت عملیة 
)مھمات رقابیة ( المشاركة 

یرى الجھاز ـ ایة عناصر اخرى 
المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمتدربین*
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
اللقاءإدارة

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
االعــداد أثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER

POINT إعدادویعتبر
الحالـــــــــــــــــة العملیـــــــــــــــــة 

شروط إحدىالمذكورة 
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
نفقــات بعــض المحاضــرین اذا المستضــیف،

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.المذكورة
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةلالســـــتفادة مـــــن التنفیـــــذي . المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتصــــها مــــن استخال عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـــــاز دورة "شـــــهادات اللقـــــاء

األمانــــةكمــــا تمــــنح " . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والى مـدیر اللقـاء والـى الخبـراء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــي اال ــــــــــــار العناصــــــــــــر ف عتب
حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة

.اللقاء كامل جلسات 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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"الرقابة على البعثات الدبلوماسیة في الخارج"اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 4

الجھاز اللقاءأھداف
العناصر التفصیلیة للقاءعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تزوید المشاركین 
بالمعارف 

خاصة والمھارات ال
بنظم اعمال البعثات 

الدبلوماسیة 
واجراءات الرقابة 

على العملیات المالیة 
واالداریة المتبعة 

لدیھا

المحاسبة بدولة 
الكویت 

ت

والجھاز المستضیف

یحدد بالتنسیق بین 
األمانة العامة 

والجھاز 
المستضیف

عن سنتین بالنسبة لحملة الشھادات 

. ت سنوا

خمس سنوات وال تزید عن خمسة 
. عشر سنة 

وأال 
.الخمسة وأربعین سنة

35و20

أصلیینثالثة موظفین، اثنین 
.

أن
األفضلیة

.  مثل ھذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمشاركین*

واالداري

 )

).ومراقبتھا 

الدبلوماسیة
ـ اھداف ومؤشرات قیاس نجاعة اداء 

البعثات الدبلوماسیة

النظریة 
لألجھزة ( عرض حاالت عملیة 

)مھمات رقابیة ( المشاركة 
ـ ایة عناصر اخرى یرى الجھاز 

المستضیف اضافتھا

التقییم البعدي للمشاركین* 
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تصمیم دلیل 
ودلیل المدرب 

المشارك
ادارة اللقاء

اعداد حاالت عملیة 
حول موضوع 

اللقاء
الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین  بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
االعــداد أثنــاءیســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER

POINT إعدادویعتبر
الحالـــــــــــــــــة العملیـــــــــــــــــة 

شروط إحدىالمذكورة 
اللقاءالمشاركة في 

یف نفقـــات تنفیـــذ ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــ
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
المستضــیف، نفقــات بعــض المحاضــرین اذا 
تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 

الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 
.المذكورة

ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ
.إلیهموفدیها وٕاقامة

وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 
التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةالتنفیـــــذي . لالســـــتفادة مـــــن المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

مانـــةاألــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتاستخالصــــها مــــن  عل

. هذه الصحائف

یعطـــــى المتـــــدربون فـــــي نهایـــــة 
اجتیـــــاز دورة "شـــــهادات اللقـــــاء

األمانــــةنح كمــــا تمــــ" . تدریبیــــة
ــــى" شــــهادات تقــــدیر"العامــــة  إل

رئـــــــیس الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
والى مـدیر اللقـاء والـى الخبـراء 

.المدربین
شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 

األخـــذاجتیـــاز الـــدورة التدریبیـــة 
ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف

حضـــــــور المتـــــــدرب -:التالیـــــــة
.اللقاء كامل جلسات 

مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -
والتمارین العملیة التي تضمنها 

.اللقاء 
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"فحص نظم الرقابة الداخلیة وفقا لمعاییر االنتوساي"حول موضوع التدریبياللقاء ـ 5

الجھاز اللقاءأھداف
للقاءالعناصر التفصیلیةعدد المشاركین في اللقاءالمشاركون في اللقاءموعد اللقاءمدة اللقاءالمستضیف

تعریف المشاركین 
بالمعاییر الدولیة ذات 

الصلة بتقییم انظمة 
الرقابة الداخلیة 

وتزویدھم بالمھارات 
الخاصة بتقییم انظمة 
الرقابة الداخلیة وفقا 

. لمعاییر االنتوساي

جھاز الرقابة 
المالیة 

واإلداریة 
للدولة بسلطنة 

عمان

ت

المستضیفوالجھاز 

یحدد بالتنسیق 
بین األمانة العامة 

والجھاز 
المستضیف

یشـــارك فـــي اللقـــاء موظفـــون فنیـــون 
ممن هم في درجة مراقب أو مـدقق 
وتتـــــوفر لــــــدیهم خبــــــرة عملیــــــة فــــــي 
ـــة ال تقـــل عـــن  ـــة المالی مجـــال الرقاب
ســــنتین بالنســـــبة لحملـــــة الشـــــهادات 
الجامعیــــــــة وال تزیــــــــد عــــــــن عشــــــــر 

أمــا بالنســبة لمــن یحملــون .ســنوات 
مـــؤهالت متوســـطة ، فـــال تقـــل عـــن 
خمــس ســنوات وال تزیــد عــن خمســة 

ویتعین أن تتـوفر لـدى . عشر سنة 
اســتخدام المتــدرب خبــرة فــي مجــال 

سنه الخمسة یتجاوزوأالالحاسوب
سنةوأربعین

ــــین  ــــراوح العــــدد ب متــــدربا 35و20یت
یمثلـــــــــون األجهـــــــــزة األعضـــــــــاء فـــــــــي 

شـــح كـــل جهـــاز المنظمـــة ، بحیـــث یر 
ثالثـة مــوظفین، اثنـین أصــلیین وواحــد 

وتســـــتوفي األمانـــــة العامـــــة .احتیـــــاطي
الــنقص مــن بــین االحتیــاطیین وعلیهــا 
أن تراعـــــــي فـــــــي االختیـــــــار إعطـــــــاء 
األفضلیة للجهـاز الـذي لـم یسـتفد مـن 

.  مثل هذه الفرصة من قبل

التقییم القبلي للمتدربین*
التعریف بالمعاییر الدولیة ذات الصلة *

واھدافھابتقییم الرقابة الداخلیة 
مكونات ومقومات انظمة الرقابة *

الداخلیة
اسالیب وطرق تقییم انظمة الرقابة *

الداخلیة
اثر تقییم الرقابة الداخلیة على المھام *

الرقابیة
تقدیم حاالت عملیة *
عرض تجارب االجھزة المشاركة في *

اللقاء
للمتدربینالتقییم البعدي *
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تصمیم دلیل 
المدرب ودلیل 

المشارك
حول بحوثإعداداللقاءإدارة

الشھاداتتقویم اللقاءطبع وتوزیع وثائق اللقاءتكالیف اللقاءموضوع اللقاء

یصمم الدلیل مـن 
قبل فریق الخبراء 

المدربین 

اللقــاءیعــین مــدیر 
ـــــــــــین بالتنســـــــــــیق ب
رئــــــــــیس الجهــــــــــاز 
المستضـــــــــــــــــــــــــــیف 

العـــــــــــام واألمـــــــــــین
للمنظمة

یتعـــین علـــى كـــل وفـــد 
إعــــدادجهــــاز مشــــارك 

وتقــــــدیم حالــــــة عملیــــــة 
تتضــمن تجربــة جهــازه 

المجـــاالت إحـــدىفـــي 
المتعلقــــــــــة بموضــــــــــوع 

ــــــــاء  أنویتعــــــــین .اللق
دأثنــاء اإلعــدایســتخدم 

ـــــــــــــــــــدیم نظـــــــــــــــــــام  والتق
POWER POINT

الحالــــة إعــــدادویعتبــــر 
ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة  العملی

شـــــــــــــــــــروط إحـــــــــــــــــــدى
اللقاءالمشاركة في 

ــــ یتحمـــل الجهـــاز المستضـــیف نفقـــات تنفیـــذ 
نصـت علیـه الفقـرة ـ أ ـ مـن وفـق مـااللقـاء

المادة السادسـة مـن قواعـد اللقـاءات العلمیـة 
والتدریبیــــة والبحــــث العلمــــي للمنظمــــة، مــــع 

تحمل المنظمة وبطلـب مـن الجهـاز إمكانیة
نفقــات بعــض المحاضــرین اذا المستضــیف،

تــم اســتقدامهم مــن خــارج الجهــة المستضــیفة 
الفقـرة ـ ب ـ مـن المـادة بأحكـاموذلـك عمـال 

.المذكورة
ــــ تتحمــــل  المشــــاركة نفقــــات ســــفر األجهــــزةـ

.إلیهموفدیها وٕاقامة
وٕاقامــــــةـــــــ تتحمــــــل المنظمــــــة نفقــــــات ســــــفر 

التـــــي یعینهـــــا المجلــــــس األجهـــــزةمرشـــــحي 
ـــــةلالســـــتفادة مـــــن التنفیـــــذي . المنحـــــة المالی

ـــك بواقـــع مشـــارك واحـــد مـــن كـــل  ویكـــون ذل
.جهاز

یتـــــــولى الجهـــــــاز المستضـــــــیف 
و نســخ الوثــائق المتعلقــة أطبــع 

ــــــــــى بالبرنــــــــــامج وتوزیعهــــــــــا عل
. ءاللقاأثناءالمتدربین 

ـــى صـــحیفة  ـــ یجیـــب المتـــدربون عل ـ
لجنــــــة أعــــــدتهااالستقصــــــاء التــــــي 

.تنمیة القدرات المؤسسیة
ــــــ یجیـــــب الخبـــــراء علـــــى صـــــحیفة 

لجنة تنمیة أعدتهااالستقصاء التي 
.القدرات المؤسسیة

األمانـــةــــ یعـــد مـــدیر اللقـــاء وممثـــل 
ـــرا مشـــتركا یستعرضـــان  العامـــة تقری
فیــه جمیــع الجوانــب المتعلقــة بتنفیــذ 

وكذلك نتائج تحلیل صحائف اللقاء
استقصــــــــــاء المتــــــــــدربین والخبــــــــــراء 

ـــــــــــــــــي  أمكـــــــــــــــــنوالمقترحـــــــــــــــــات الت
ــــى اإلجابــــاتصــــها مــــن استخال عل

. هذه الصحائف

فــــي نهایــــة لمشــــاركونایعطــــى 
" . اجتیـاز دورة"شهادات اللقاء

العامـــــــة األمانـــــــةكمـــــــا تمـــــــنح 
رئـــــیس إلــــى" شــــهادات تقــــدیر"

الجهاز المستضیف والى مدیر 
.اللقاء والى الخبراء المدربین

شــــــهادة إعطــــــاءویجــــــب عنــــــد 
ذا ألخــعلمیــمشــاركة فــي لقــاء 

ــــــــــــار العناصــــــــــــر  ــــــــــــي االعتب ف
المتـــــــدربحضـــــــور -:التالیـــــــة

.اللقاء كامل جلسات 
مســـــاهمته  فـــــي المناقشـــــات -

والتمارین العملیة التي تضمنها 
.اللقاء 
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:البحث العلمي: ثانیا 

:ـ المسابقة الثانیة عشرة للبحث العلمي1

.على اللجنة في اجتماعھا القادم القتراح الفائزین في المسابقةالمسابقة الثانیة عشرة ـ عرض نتائج تقویم 

:ـ الترجمة2

من قبل كل من الجھاز المركزي للمحاسبات بجمھوریة مصر 2019سنة المجلة الدولیة للرقابة المالیة الحكومیة الى اللغة العربیة ترجمة االعداد الصادرة منـ 
و) یولیو ( ودیوان الرقابة المالیة االتحادي بجمھوریة العراق ) عدد ابریل ( ودیوان المحاسبة بدولة الكویت )ینایر ( العربیة 

. على موقع المنظمة على شبكة االنترنتوإدراجھا) اكتوبر ( الھاشمیة 

: قد ابدى كل من ووفي ھذا المجال ، .لتوزیعھا على بقیة األجھزة

*
.من مجلة االنتوساي الى اللغة العربیة2019باالضافة الى ترجمة العدد الصادر من شھر یولیو 

*
.عدد من المخرجات ذات العالقة بمعاییر االنتوساي

: دیوان المحاسبة بدولة قطر *

.لألمانة العامة


