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                                                  مشروع خطة العمل                                                           

 2020في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

 والتدريبية:: اللقاءات العلمية أوال

 (  GUID 9020أ ـ اللقاء التدريبي حول موضوع " تقييم السياسات العمومية )   

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 للقاءالعناصر التفصيلية  اللقاءعدد المشاركين في  اللقاءالمشاركون في  اللقاءموعد  اللقاءمدة 

تعريف المتدربين  
 وأهداف بأهمية

ومنهجية تقييم 
السياسات العمومية 

مهارات  وإكسابهم
جديدة تتعلق بتقييم 
السياسات العمومية 
والتحكم في استخدام  
 ادوات وطرق التقييم

مجلس المحاسبة  
بالجمهورية 

الجزائرية  
الديمقراطية  

   الشعبية

الننننننن   21/6مننننننن   خمسة ايام
25/6/2020 

موظفاااون  ن اااون  اللقااا  يشااا في  ااا  
مااقق   أوممن هم    دفجة مراقب 

وتتااااااو ر لااااااقيةم ي اااااار   مل ااااااة  اااااا  
مجااا ل الرق ااااة الم ل اااة   تقااا   ااان 
سااااانت ن ا لنحااااا ة لدملاااااة الشاااااة دا  
الج مع ااااااااة و  تشراااااااااق  ااااااااان  شااااااااار 

ا لنحاا ة لماان يدملااون  أماا ساانوا    
ماااتهم  متوساااالة ق  ااام تقااا   ااان 
يمااس ساانوا  و  تشرااق  اان يمحااة 

تتااو ر لااق   أن شر سنة   ورتع ن 
المتااقفخ ي ااار   اا  مجااا ل مو اااو  

يفااوس ساان   اان ال محااة  وأ  اللقاا  
 سنة وأفبع ن

لاا  ي اار    تقاا   اان يمااس ساانوا  
 األدا  لى    مج ل الرق اة 

فب  متاااااق 35و 20يتاااااراود العاااااقد  ااااا ن 
 ااااااااا    األجةاااااااااش  األ  ااااااااا يمثلاااااااااون 

المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةاااا   
وواحااق  أصاال  نمثااة مااوظف نق اثناا ن ث 

الع مااااااة  األم نااااااةاحت  ط  وتحااااااتو   
الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  

إ الااااااااا   ترا ااااااااا   ااااااااا  ا يت ااااااااا ف  أن
للجةاا   الاام  لاام يحااتفق ماان  ةاأل  ل  

   مث  همه الفرصة من ق  
 

 

 *ن التقييم القبلي للمتدربي  
*مفةوم وأهقاف وي ص    تق  م الح  ساا   

 العموم ة
اوجاااااا  ا يااااااتمف والتقاااااا فخ  اااااا ن تق اااااا م  *

 الح  س   العموم ة وتق  م ا دا 
اسااااااا ل ب ومنةج ااااااا   تق ااااااا م الح  سااااااا    *

 والتقن    (العموم ة ) ا ل    
*المراحااا  ا س سااا ة التااا  تمااار  ةااا   مل اااة 

 الح  س   العموم ة
اية عناصر اخرى يرى الجهاز  *

 المستضيف اضافتها

 ا استعراض ح     مل ة 
 تم فرن  مل ة لتق  م الجوانب النظررة *
 ااااااارض تجااااااا فخ الجةااااااا   المحت ااااااا    *

 وتج فخ ا جةش  ا      
 توص    اللق  *

 البعدي للمتدربينالتقييم *
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 قاء للا إدارة

  عملية إعداد حاالت
حول موضوع 

 اللقاء
 اللقاءتكاليف 

 طبع وتوزيع 
 اللقاءوثائق 

 الشهادات اللقاءتقويم 

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

يعااااااااااااااااا ن ماااااااااااااااااقير 
ا لتنحاا    ال رناا م 

  ن فئ س الجةاا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

ورتعاااااااا ن    ال رناااااااا م  
 أثنااااااااااااا  يحااااااااااااات قم  نأ

والتقااقيم نظاا م  اإل ااقاد
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادرعت اااار و 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق   المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصت  ل   الفقاار  ا أ ا ماان  و   م  ال رن م 

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 وف  المم 

المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  
  إل  مو قية   وإق مة

 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 
التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
   ال رن م   أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

  نااااةاألما يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ااااااااملع نتاااااااا ئ  تدل اااااااا   ال رناااااااا م 
صاااااااااد ئ  استقصااااااااا   المتاااااااااقفب ن 

 أمكاااانوال  اااارا  والمقترحاااا   التاااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

يعالاااااى المتاااااقفبون  ااااا  نة ياااااة 
جااة دا  جاجت اا   دوف   ال رن م 

 األم نااااةتماااان  تقفر  ااااةج    ماااا  
 إلااااىالع مااااة ججااااة دا  تقااااقيرج 

فئااااااا س الجةااااااا   المحت اااااااا   
والااى مااقير اللقاا   والااى ال  اارا  

 المقفب ن 
جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 

 األياااماجت ااا   الاااقوف  التقفر  اااة 
 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 

ح اااااااوف المتاااااااقفخ  -الت ل اااااااة 
  ال رن م  ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  ال رن م  
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   ( وتأثيرها على التقارير Big DATAالبيانات الضخمة ) حول موضوع "  علمياللقاء الـ  2

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

الفهممممممم وا لمممممممام 
بموضمممول البيانمممات 

كيفيممممة  و الضممممخمة
فمممي  التعاممممع معهممما
 ا عماع الرقابية 

 
ديوان المراجعة  

القومي بجمهورية 
 السودان 

يننننتم دحدينننندي بالت سنننني   خمسة ايام 
بننننننني  المامنننننننة العامنننننننة 

 والجهاز المستضيف

 يشاااااااا في  اااااااا  اللقاااااااا   ا جاااااااارا  ون 
أجةاااااااااااش  الرق ااااااااااااة والماااااااااااقفا   ااااااااااا  

األ  ااااا   ممااااان لاااااقيةم ي ااااار   ااااا  
 مج ل مو و  اللق   

مشااا ف    35و 20يتاااراود العاااقد  ااا ن 
 ااااااااا    األجةاااااااااش  األ  ااااااااا يمثلاااااااااون 

المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةااا   
وواحااق  أصاال  نثمثة مااوظف نق اثناا ن 
الع مااااااة  األم نااااااةاحت  ط  وتحااااااتو   

الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  
إ الاااااااا   ت اااااااا ف ترا اااااااا   اااااااا  ا ي أن

للجة   الاام  لاام يحااتفق ماان  ةاأل  ل  
 مث  همه الفرصة من ق     

 

 
 *تعريف البيانات الضخمة  
 *ميزات البيانات الضخمة

 *مجاع استخدام البيانات الضخمة
*التدقيق على البيانات الضخمة: تحليع 

البيانات باساليب مناسبة لحجمها 
 وسرعة تغيرها

الضخمة على  *تأثيرات البيانات 
التقارير: تحديد المخاطر واستعماع  
 البيانات الضخمة في ا عماع الرقابية

اية عناصر اخرى يرى الجهاز  *
 المستضيف اضافتها

  *عرض تجارب ا جهزة ا عضاء
 توصيات اللقاء*
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حاالت عملية   إعداد
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
 ق    رر  ال  را  

 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
 اإل ااقاد أثناا  يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادورعت اااار 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق  المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
 إ االمحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن 

تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 
د  الفقاار  ا خ ا ماان الماا  اأحكاا مو لااع  ماام 

 المم وف  
المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  

  إل  مو قية   وإق مة
 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 

التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
متعلقااة و نحااا الوثاا ئ  الأط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

 لاااى صاااد فة  المشااا ف ون ا يج اااب 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

 اااا  نة يااااة  المشاااا ف ون يعالااااى 
ف ة  اااا  مشاااا جااااة دا  ج اللقاااا  

ج    ماااااااا  تماااااااان  لقاااااااا    لماااااااا 
 الع ماااااااااااة ججاااااااااااة دا   األم ناااااااااااة
فئااااااا س الجةااااااا    إلاااااااىتقاااااااقيرج 

المحت اا   والااى مااقير اللقااا   
 والى ال  را  المقفب ن 

جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 
 ااا  ا  ت ااا ف  األيااام المشااا ف ة

ح ااااااااااوف  ألت ل ااااااااااةالعن صاااااااااار 
اللقاا     ماا  جلحاا    المش في 

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  اللق   
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 تطبيق معايير رقابة االلتزام في مجال الرقابة على المشتريات الحكومية " اللقاء التدريبي حول موضوع ـ  3

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء المشاركين في اللقاءعدد  المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

اكسممممماب المتمممممدربين 
الخاصمممة المعلوممممات 

بمعايير رقابمة ا لتمزام 
في مجاع الرقابة علمى 
المشممتريات الحكوميممة 
وآليممة تطبيممق المعممايير 
واللممممواال والقمممموانين 
المرتبطممة بالمشممتريات 

 الحكومية

ــة  ــاز الرقابـ جهـ
الماليــــــــــــــــة 
واالداريـــــــــــة 

بســلطنة للدولــة 
 عمان

النن   1/11منن   خمسة ايام  
5/11/2020 

يشااا في  ااا  اللقااا   موظفاااون  ن اااون 
مااقق   أوممن هم    دفجة مراقب 

وتتااااااو ر لااااااقيةم ي اااااار   مل ااااااة  اااااا  
مجااا ل الرق ااااة الم ل اااة   تقااا   ااان 
سااااانت ن ا لنحااااا ة لدملاااااة الشاااااة دا  
الج مع ااااااااة و  تشراااااااااق  ااااااااان  شااااااااار 

ا لنحاا ة لماان يدملااون  أماا ساانوا    
ماااتهم  متوساااالة ق  ااام تقااا   ااان 
يمااس ساانوا  و  تشرااق  اان يمحااة 

تتااو ر لااق   أن شر سنة   ورتع ن 
 اااو  مو المتااقفخ ي ااار   اا  مجااا ل 

سااااان  ال محاااااة  يتجااااا و  وأ اللقااااا   
  سنة وأفبع ن

 
 

متااااقفب   35و 20يتااااراود العااااقد  اااا ن 
 ااااااااا    األجةاااااااااش  األ  ااااااااا يمثلاااااااااون 

المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةااا   
وواحااق  أصاال  نثمثة مااوظف نق اثناا ن 
الع مااااااة  األم نااااااةاحت  ط  وتحااااااتو   

الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  
إ الاااااااا   ترا اااااااا   اااااااا  ا يت اااااااا ف  أن

يحااتفق ماان للجة   الاام  لاام  ةاأل  ل  
 مث  همه الفرصة من ق  

 

 التقييم القبلي للمشاركين*
م التعريف بمعايير رقابة ا لتزام 

ISSAI 4000          
م المتطلبات الواجب على المدقق 

 ا لتزام معرفتها في رقابة 
ة ذات العالقة  متطلبات المعايير الدوليم 

وإعداد التقارير  بالتخطيط والتنفيذ
بخصوص رقابة ا لتزام في مجاع  

 الرقابة على المشتريات
*تحديد المخاطر المتعلقة بمجاع الرقابة  
على المشتريات الحكومية في كافة 

 مراحلها 
*اهداف  الرقابة والمعايير ومصادر  

ا ثبات وطرق جمعها  ادلة 
وا جراءات وا جراءات الرقابية في  
مجاع التدقيق على المشتريات 

 الحكومية
 م تقديم حا ت عملية

م تمارين عملية لتدعيم الجوانب 
: جرد مخازن م عمع مخزن  النظرية
 مصغر 

م اية عناصر اخرى يرى الجهاز 
 المستضيف اضافتها

 م توصيات اللقاء
 البعدي للمتدربينالتقييم *

 
 



6 
 

تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

اعداد حاالت عملية  
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
ا  ااقاد  أثناا  يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادرعت اااار و 
ماااااااااااااام وف  العمل ااااااااااااااة ال
جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 

 اللق  المش ف ة    
 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 وف  المم 

المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  
  إل  مو قية   وإق مة

 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 
التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى   ل رنااااااااااا م ا 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

يعالاااااى المتاااااقفبون  ااااا  نة ياااااة 
جاااااة دا  جاجت ااااا   دوف   اللقااااا  

 م نااااةاألتقفر  ااااةج    ماااا  تماااان  
 إلااااىالع مااااة ججااااة دا  تقااااقيرج 

فئااااااا س الجةااااااا   المحت اااااااا   
والااى مااقير اللقاا   والااى ال  اارا  

 المقفب ن 
جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 

 األياااماجت ااا   الاااقوف  التقفر  اااة 
 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 

ح اااااااوف المتاااااااقفخ  -الت ل اااااااة 
  اللق   ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
منة  والتم فرن العمل ة الت  ت 

  اللق   
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 " الرقابة على اهداف التنمية المستدامة" اللقاء التدريبي حول موضوع ـ  4

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تنمية الوعي بأهمية  
ج اهداف التنمية ادرا

المستدامة في  
الرقابية  األعماع

لألجهزة العليا 
للرقابة وتزويد  

المتدربين بالمهارات 
والمعارف الالزمة  
للتدقيق على اهداف  
 التنمية المستدامة 

لمجلس األعلى ا

ــابات  للحســـــــــ

بالمملكـــــــــــــة 

  المغربية

يحدد بالتنسيق بين  خمسة أيام

األمانة العامة  

والجهاز  

 المستضيف 

يشارك في اللقماء موظفمون فنيمون 

ممممن هممم فممي درجممة مراقممب أو 

مدقق وتتموفر لمديهم خبمرة عمليمة 

فممي مجمماع الرقابممة الماليممة   تقممع 

عن سنتين بالنسبة لحملة الشهادات 

الجامعيمممة و  تزيمممد عمممن عشمممر 

سنوات . أما بالنسبة لمن يحملمون 

مؤهالت متوسطة ، فمال تقمع عمن 

خمس سنوات و  تزيد عن خمسة 

شر سنة . ويتعين أن تتوفر لمدى ع

اسمتخدام المتدرب خبرة في مجاع 

سممممن   يتجمممماوزوأ   الحاسمممموب

 .الخمسة وأربعين سنة

 

 

 

 

متمدربا  35و 20يتراوح العدد بمين 

فمممي  األجهمممزة األعضممماءيمثلمممون 

المنظمة ، بحيم  يرشمل كمع جهماز 

وواحد  أصليينثالثة موظفين، اثنين 

العامممة  األمانممةاحتياطي.وتسممتوفي 

لنقص من بين ا حتيماطيين وعليهما ا

إعطممماء تراعمممي فمممي ا ختيمممار  أن

للجهاز الذي لم يسمتفد ممن  األفضلية

 مثع هذه الفرصة من قبع.  

 

 التقييم القبلي للمشاركين*

مفهممموم التنميمممة المسمممتدامة ونشمممأتها 

 واهدافها 

واهمداف  2030با جندة التعريف  *

  التنمية المستدامة 

دور ا جهزة العليا في الرقابة علمى *

 اهداف التنمية المستدامة

مراحع تنفيذ مهمة رقابية على تنفيمذ *

 اهداف التنمية المستدامة

الصممعوبات التممي تواجمم  ا جهممزة  *

في تنفيذ اهمداف التنميمة العليا للرقابة 

 المستدامة

م تممممارين عمليمممة لتعزيمممز الجوانمممب 

 ظرية الن 

تجربة الجهاز المستضيف  عرض 

م  م  حا ت عملية لألجهزة المشاركة و
اية عناصر اخرى يرى الجهاز  

 المستضيف اضافتها
 *توصيات اللقاء

  

 * التقييم البعدي للمشاركين 
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 ادارة اللقاء

اعداد حاالت عملية  
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء اللقاءتكاليف 

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
ا  ااقاد  أثناا  يحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER 

POINT إ ااقادورعت ر 
الد لااااااااااااااااااة العمل اااااااااااااااااااة 

جرو   إحق المم وف  
 اللق  المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
 ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان نصاات  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 
تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت اا فة 

الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 
 المم وف  
المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  

  إل  مو قية   وإق مة
 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 

التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
 ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة ا يج اااااااب ال 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  ج ااااا  اإلاست مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

يعالاااااى المتاااااقفبون  ااااا  نة ياااااة 
جاااااة دا  جاجت ااااا   دوف   اللقااااا  

 األم نااااةتقفر  ااااةج    ماااا  تماااان  
 إلااااىالع مااااة ججااااة دا  تقااااقيرج 

فئااااااا س الجةااااااا   المحت اااااااا   
والااى مااقير اللقاا   والااى ال  اارا  

 المقفب ن 
جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 

 األياااماجت ااا   الاااقوف  التقفر  اااة 
 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 

ح اااااااوف المتاااااااقفخ  -الت ل اااااااة 
  اللق   ك م  جلح   

محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -
والتم فرن العمل ة الت  ت منة  

  اللق   
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 " المستدامة من منظور بيئيمؤشرات ومعايير الرقابة على اهداف التنمية " حول موضوع  التدريبي اللقاء ـ  5

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تعريف المتدربين 
التنمية المستدامة  ب
من  هامؤشراتو

منظور بياي 
المهارات  مواكسابه

الالزمة لتنفيذ 
اجراءات الرقابة  

  بأهدافالمتعلقة 
 التنمية المستدامة 

الجهاز 
المركزي 

للمحاسبات 
بجمهورية 
 مصر العربية

حممدد بالتنسمميق بممين ت 
األمانمممممممة العاممممممممة 
 والجهاز المستضيف

الى   11/10
15/10/2020 

يشااا في  ااا  اللقااا   موظفاااون  ن اااون 
ممن هم    دفجة مراقب أو مااقق  
وتتااااااو ر لااااااقيةم ي اااااار   مل ااااااة  اااااا  
مجااا ل الرق ااااة الم ل اااة   تقااا   ااان 
سااااانت ن ا لنحااااا ة لدملاااااة الشاااااة دا  
الج مع ااااااااة و  تشراااااااااق  ااااااااان  شااااااااار 
ساانوا    أماا  ا لنحاا ة لماان يدملااون 
ماااتهم  متوساااالة ق  ااام تقااا   ااان 
يمااس ساانوا  و  تشرااق  اان يمحااة 

شر سنة   ورتع ن أن تتااو ر لااق   
اساات قام المتااقفخ ي اار   اا  مجاا ل 

سن  ال محة  يتج و  وأ  الد سوخ
 سنة وأفبع ن

 
 

متاااااقفب   35و 20يتاااااراود العاااااقد  ااااا ن 
يمثلاااااااااون األجةاااااااااش  األ  ااااااااا    ااااااااا  
المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةاااا   
ثمثااة مااوظف نق اثناا ن أصاال  ن وواحااق 
احت  ط  وتحااااااتو   األم نااااااة الع مااااااة 
الاانقم ماان  اا ن ا حت اا ط  ن و ل ةاا  
أن ترا ااااااااا   ااااااااا  ا يت ااااااااا ف إ الااااااااا   
األ  ل ة للجةاا   الاام  لاام يحااتفق ماان 

 من ق     مث  همه الفرصة 
 

 التقييم القبلي للمتدربين*
   هداف التنمية المستدامةأ*التعريف ب

 وأبعادها وخصااصها 
*اهم العوامع البياية التي تؤثر على  
معد ت التنمية المستدامة وكيفية 

 الوقاية منها
معايير ومؤشرات الرقابة على اهداف  *

 التنمية المستدامة
التنمية *ادوات الرقابة على اهداف 
 المستدامة من المنظور البياي

*ا جراءات الرقابية المناسبة للتحقق 
من وضع الخطط الالزمة لتنفيذ اهداف  

التنمية المستدامة والتحقق من سير 
العمع بها فيما يتعلق با هداف ذات 

 العالقة البياية
المعوقات التي تواج  ا جهزة *

ا عضاء في تطبيق المبادئ 
خاصة بالتنمية والممارسات ال

 المستدامة
*عرض حا ت عملية عن افضع  
الممارسات المتعلقة بالرقابة على 

اهداف التنمية المستدامة من منظور 
 بياي

*تمارين عملية لتعزيز الجوانب 
 النظرية

 *توصيات اللقاء
 

 للمتدربين*التقييم البعدي 
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حول  بحوثإعداد
 موضوع اللقاء

 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء

يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
 دأثناا   اإل ااقايحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادورعت اااار 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق  المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 

 اا فة تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت 
الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 

 المم وف  
المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  

  إل  مو قية   وإق مة
 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 

التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

تاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   ي 
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااارا  

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

 اااا  نة يااااة  ون لمشاااا ف ايعالااااى 
ج   اجت اا   دوف جة دا  ج اللق  

الع مااااااااة  األم نااااااااةكماااااااا  تماااااااان  
فئااااا س  إلاااااىججاااااة دا  تقاااااقيرج 

الجة   المحت    والى مقير 
 اللق   والى ال  را  المقفب ن 

جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 
 م  أليااا  لم ااا مشااا ف ة  ااا  لقااا   

 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 
 المتاااااااقفخح اااااااوف  -الت ل اااااااة 

  اللق   ك م  جلح   
محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -

والتم فرن العمل ة الت  ت منة  
  اللق   
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 املعّد من قبل املنظمةلقاء تدريبي حول دليل الرقابة املالية للوحدات االقتصادية في القطاع العمومي ـ  6

 أهداف اللقاء
الجهاز 

 المستضيف
 العناصر التفصيلية للقاء عدد المشاركين في اللقاء المشاركون في اللقاء موعد اللقاء مدة اللقاء

تهدف الدورة التدريبية 

إلى تمكين األجهزة العليا 

للرقابة من خالل  

املحاضرات والتمارين 

والنقاش، من تنفيذ 

الرقابة املالية على 

الوحدات االقتصادية 

وفقا ملعايير اإلنتوساي 

 ودليل الرقابة املالية

يتّم تحديد أهداف )

الدورة التدريبية بأكثر 

ة خالل اللقاء 
ّ
دق

يق التمهيدي لفر 

 (الخبراء املدربين

يتم تحديده  

بالتشاور بين 

 األجهزة واملنظمة

يتتتتم تحديتتتدقا متتتن ق تتتل 

فريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  املتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدر ين 

بالتنستتتتتتتتي  متتتتتتتت  األمانتتتتتتتتة 

 العامة

يتم تحديدها 
بالتنسيق بين 
الجهاز  

المستضيف  
 واألمانة العامة 

يشارك في الدورة التدريبيتتة متتدققون 

تتتتتتوفر لتتتتد هم خةتتتترة عمليتتتتة فتتتتي م تتتتال 

الرقابتتتتتتتتتتة املاليتتتتتتتتتتة و تتتتتتتتتتذل   متتتتتتتتتتدققون 

 وأ  لتنفيتتذ الرقابتتة املاليتتة متوقعتتون 
 سنة ال محة وأفبع ن ةمسن  يتج و 

 
 

متاااااقفب   35و 20يتاااااراود العاااااقد  ااااا ن 
يمثلاااااااااون األجةاااااااااش  األ  ااااااااا    ااااااااا  
المنظماااة ق اد ااا  يرجااا   ااا  جةاااا   
ثمثااة مااوظف نق اثناا ن أصاال  ن وواحااق 
احت  ط  وتحااااااتو   األم نااااااة الع مااااااة 

   ن ا حت  ط  ن    النقم من
 

 *التق  م الق ل  للمتقفب ن
 * اإلط ف الع م إل قاد القل   

 المف ه م الرئ ح ة*
 لقل    و ق  الم ل ة الرق اة تنف م مراح 
 الم ل ة  الرق اة

األ م ل التمة قية أل م ل التقق   *
)مراجعة  ت  ملف   المراجعةقاست ف   

المةنةقيال خ  وسلو      متالل    آداخ
 افت    مةمة التقق  

 الرق اة الم ل ة  ت ال ط*
 * تنف م الرق اة الم ل ة

 تقررر الرق اة الم ل ة )إ قا  الرأ (*
 (المت اعة )مت اعة التدفظ  * 

 *تم فرن  مل ة لتعشرش الجوانب النظررة
 *توص    اللق  

 
 *التق  م ال عق  للمتقفب ن

 

 

تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حول  بحوثإعداد
 موضوع اللقاء

 الشهادات تقويم اللقاء طبع وتوزيع وثائق اللقاء تكاليف اللقاء
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يصمم القل   ماان 
ق    رر  ال  را  

 المقفب ن  
 

 اللقااا  يعاا ن ماااقير 
ا لتنحاااااااااااا    اااااااااااا ن 
فئااااااااااا س الجةااااااااااا   
المحت اااااااااااااااااااااااااااا   

العاااااااااااا م  واألمااااااااااا ن
 للمنظمة

يتعاااا ن  لااااى  اااا  و ااااق 
 إ ااااقادجةاااا   مشاااا في 

وتقااااااقيم ح لااااااة  مل ااااااة 
تت اامن تجربااة جةاا  ه 

المجاااا     إحااااق  ااا  
المتعلقاااااااااااة امو اااااااااااو  

 أنورتعااااااااا ن   اللقااااااااا   
 دأثناا   اإل ااقايحاات قم 

والتقااااااااااااااااااااقيم نظااااااااااااااااااااا م 
POWER POINT 

الد لااااة  إ ااااقادورعت اااار 
العمل ااااااااااااااة الماااااااااااااام وف  

جاااااااااااااااااااارو   إحااااااااااااااااااااق 
 اللق  المش ف ة    

 

ا يتدمااا  الجةااا   المحت ااا   نفقااا   تنف ااام 
نصاات  ل اا  الفقاار  ا أ ا مااان  و اا  ماا  اللقاا  

الماا د  الح دسااة ماان قوا ااق اللقاا  ا  العلم ااة 
والتقفر  ااااة وال داااا  العلماااا  للمنظمااااةق ماااا  

تدم  المنظمة وباللااب ماان الجةاا    إمك ن ة
المحت اا  ق نفقاا   اعااا المد  ااررن ا ا 

 اا فة تاام اسااتققامةم ماان ياا فا الجةااة المحت 
الفقاار  ا خ ا ماان الماا د   اأحكاا مو لااع  ماام 

 المم وف  
المشااااا ف ة نفقااااا   سااااافر  األجةاااااش ا تتدمااااا  

  إل  مو قية   وإق مة
 وإق ماااااااةا تتدمااااااا  المنظماااااااة نفقااااااا   سااااااافر 

التاااااا  يع نةاااااا  المجلااااااس  األجةااااااش مرجااااااد  
لمساااااتف د  مااااان المنداااااة الم ل اااااة   التنف ااااام 

وركاااون  لااااع  واقاااا  مشااا في واحااااق ماااان  اااا  
   جة  

يتاااااااولى الجةااااااا   المحت ااااااا   
و نحااا الوثاا ئ  المتعلقااة أط اا  

وتو رعةااااااااااا   لاااااااااااى  ا ل رنااااااااااا م 
    اللق  أثن  المتقفب ن 

ا يج ااااب المتااااقفبون  لااااى صااااد فة 
لجنة تنم ة  أ قتة ا ستقص   الت  

 الققفا  المتسح ة 
ا يج اااااااب ال  ااااااارا   لاااااااى صاااااااد فة 

لجنة تنم ااة  أ قتة ا ستقص   الت  
 الققفا  المتسح ة 

 األم نااااةا يعاااق ماااقير اللقااا   وممثااا  
الع ماااة تقرراااارا مشاااتر   يحتعر اااا ن 
  اا  جم اا  الجوانااب المتعلقااة  تنف اام 

و ملع نت ئ  تدل   صد ئ   اللق  
ا  استقصاااااااااا   المتااااااااااقفب ن وال  ااااااااااار 

 أمكاااااااااااااااااانوالمقترحاااااااااااااااااا   التاااااااااااااااااا  
 لااااى  اإلج ااااا  است مصااااة  ماااان 
 همه الصد ئ   

 اااا  نة يااااة  لمشاااا ف ون ايعالااااى 
ج   اجت اا   دوف جة دا  ج اللق  

الع مااااااااة  األم نااااااااةكماااااااا  تماااااااان  
فئااااا س  إلاااااىججاااااة دا  تقاااااقيرج 

الجة   المحت    والى مقير 
 اللق   والى ال  را  المقفب ن 

جاااااااة د   إ الاااااا  ورجااااااب  نااااااق 
 م  أليااا    لم ااا مشااا ف ة  ااا  لقااا 

 ااااااااااااا  ا  ت ااااااااااااا ف العن صااااااااااااار 
 المتاااااااقفخح اااااااوف  -الت ل اااااااة 

  اللق   ك م  جلح   
محااااا همت    ااااا  المن قشااااا    -

والتم فرن العمل ة الت  ت منة  
  اللق   

 

 

 

 

 ثانيا : البحث العلمي:

 :عشرة للبحث العلمي الثالثةـ المسابقة  1
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عشرة للبح  العلمي )المرفق بهذا ( من قبمع لجنمة تنميمة القمدرات المؤسسمية واقمراره ممن قبمع المجلمس التنفيمذي فمي اعتماد ا عالن المتعلق بالمسابقة الثالثة م 

 اجتماع  الستين.

 م تعميم خطاب على جميع ا جهزة ا عضاء للمشاركة في هذه المسابقة وفق الشروط والمعايير التي يتضمنها ا عالن.

 :  ـ الترجمة  2

من قبع كع من الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر  2020 سنة المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية الى اللغة العربية   صادرة منترجمة ا عداد الـ 

ديوان المحاسبة بالمملكة األردنيمة  والعربية ) يناير ( وديوان المحاسبة بدولة الكويت ) عدد ابريع ( وديوان الرقابة المالية ا تحادي بجمهورية العراق ) يوليو ( 

 بكة ا نترنت. على موقع المنظمة على ش ) اكتوبر ( وإدراجهاالهاشمية 

انمة العاممة بهما م ترجمة بعض األدلة واإلصدارات الصادرة عن الجهات األجنبية في مجاع الرقابة الماليمة ممن قبمع األجهمزة التمي تر مب فمي ذلمك وموافماة األم

 قد ابدى كع من : ووفي هذا المجاع ،  لتوزيعها على بقية األجهزة.

ع الصادرة عن ا جهزة  اعمترجمة القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي للمنظمة وكذلك استعداده لترجمة األ : مية*ديوان المحاسبة بالمملكة ا ردنية الهاش

 الرقابية ا جنبية واي وثااق هامة تتعلق بالعمع الرقابي. 

 والبحو  والمقا ت والمعايير ذات الصلة بالعمع الرقابي. ديوان الرقابة المالية ا تحادي بجمهورية العراق : ا ستعداد لترجمة أي من المواد العملية  *

 *ديوان المحاسبة بدولة الكويت: ترجمة بعض الموضوعات التي يرى الجهاز اهميتها وتعميمها على ا جهزة ا عضاء في المنظمة. 

 


