
1 
 

                                

 مشروع خطة العمل

 2022في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة 

 اللقاءات العلمية والتدريبية: 

 " الرقابة على الصناعات االستخراجيةلقاء علمي حول موضوع " أ ـ 

 اللقاء أهداف
الجهاز 

 المستضيف
 للقاءالعناصر التفصيلية  اللقاءعدد المشاركين في  اللقاءالمشاركون في  اللقاءموعد  اللقاءمدة 

 اللقاء: من خالليتم 
تبادل المعرفة  -

والتجارب في مجال 
على قطاع الرقابة 

الصناعات 
االستخراجية من 
أجل تعزيز الحكم 
الرشيد والتنمية 

 المستدامة.
تعريف المشاركين  -

بأنواع الصناعات 
االستخراجية 

وأساليب التدقيق 
 عليها.

تعزيز قدرات  -
مدققي األجهزة 

الرقابية العليا إلنجاز 
أعمال التدقيق على 

الصناعات 
االستخراجية بجودة 

 عالية.
 

ديوان المحاسبة 
 بدولة الكويت

التنسييييييق بين حدد بت
األمييييانيييية الييعيييياميييية 

از هييييييييييوالييييييييييجيييييييييي

 .المستضيف

يحدد بالتنسييييييق بين 
األمييييانيييية الييعيييياميييية 
والييييييييييجييييييييييهيييييييييياز 

 .المستضيف

والمدراء  ون يشارك في اللقاء المشرف
في أجهزة الرقابة األعضاااااااااااااء  م  

وات في نس 7لديهم خبرة ال تقل ع 
 جاااا الرقااابااة  نهااا سااااااااااااان    عل  

الصااااااااناعات األقل في الرقابة عل  
. ولاااديهم خبرة في االسااااااااااااا  راج اااة

  جاا  وضوع اللقاء.

ا شاااااااااااار   35و 20ي راوح العدد ب   
فاي  ءاألجااهاازة األعضاااااااااااااااااااايااماا االااون 
جهاا  ، بح ا  يرحااااااااااااا   ال المنظماة

وواحد  أصاااااال   الثة  وظف  ، اثن   ث
العا ة  األ انةوتسااااااااااااا وفي  اح  اطي.

النقص    ب   االح  ااااط    وعل هاااا 
إعااءااااااااء تااراعااي فااي االخاا اا اااااااار  أن

للجها  الذي لم يسااا فد     ةاألفضااال 
  .  ل هذه الفرصة    قبل

 

نظرة عامة على الصناعات  -
 االستخراجية.

الطبيعية اإلدارة الرشيدة للموارد  -
وعالقتها بتحقيق أهداف التنمية 

 المستدامة.
األجهزة العليا للرقابة المالية  دور -

والمحاسبة فى التدقيق على مراحل 
 -الصناعات االستخراجية )العقود 

تقييم  -اإلنتاج  - والتنمية االستكشاف
إدارة وتوزيع  -اإليرادات وتحصيل 
 اإليرادات(.

التنمية الرقابة على تنفيذ أهداف  -
المستدامة ذات العالقة بالصناعات 

 االستخراجية.
الصعوبات والتحديات التى تواجه  -

عمليات التدقيق على الصناعات 
 االستخراجية.

تجارب األجهزة في مجال التدقيق  -
 على الصناعات االستخراجية.
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 قاء للا إدارة

 عملية إعداد حاالت
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات اللقاءتقويم  للقاء تعميم المادة العلمية اللقاءتكاليف 

يصاامم الدل ل    
قبل فريق ال براء 

 المدرب   
 

يااااااعاااااا اااااا   ااااااادياااااار 
بال نساااا ق  البرنا ج

ب   رئ س الجهاا  
المسااااااااااااا ضااااااااااااا   

الاااااعاااااااا   واأل ااااا ااااا 
 للمنظمة

ي ع   عل   اااال وفااااد 
 إعدادجها   شاااااااااااارك 

وتقااااديم حااااالااااة عمل ااااة 
ت ضاااااام  تجربة جها ه 

المجاااااالت  إحااااد في 
الم علقااااااة بموضاااااااااااااوع 

 نوي ع   أ .البرناااااا ج
 اإلعداد أثناءيسااااا  د  

والاااااا ااااااقااااااادياااااام نااااااظاااااااا  
POWER POINT 

الحاااالاااة  إعاااداديع بر و 
الااعااماالاا اااااااة الااماااااااذ ااورة 

حاااااااااااااااااااااارو   إحااااااااااد 
 اللقاء.المشار ة في 

 

اااااااااااااا ي حمل الجها  المس ض   نفقات تنف ذ 
نصت عل ه الفقرة اااااااا أ اااااااا     وفق  ا اللقاء

المادة السااااادسااااة    قواعد اللقاءات العلم ة 
وال اااادريب ااااة والمحاااا  العلمي للمنظمااااة،    

تحمل المنظمة وبءلب    الجها   إ كان ة
المساا ضاا  ، نفقات بعم المحاضااري  ا ا 
تم اسااا قدا هم    خارل الجهة المسااا ضااا فة 

الفقرة اااااا ن اااااا    المادة  بأحكا و لك عمال 
 ورة.المذ 

المشااااار ة نفقات ساااافر  األجهزةااااااااااااااااا ت حمل 
 .إل ه وفديها  وإقا ة

 وإقا ةااااااااااااااااااااااا ت حمل المنظمة نفقات ساااااااااافر 
ال ي يع نهااااااا المجلس  األجهزة رحاااااااااااااحي 

وفقا  لالساااااااا فادة    المنحة المال ة ال نف ذي
. ويكون  لك للقواعد المعموا بها بالمنظمة

 .جها بواق   شارك واحد     ل 

 ضاااااااااا  ي ول  الجها  المساااااااااا 
 باااال عااااون    األ ااااناااة العاااا اااة

تعم م النساااااااااااا  االل  رون ة    
المادة العلم ة عل  المشااااار    

 في اللقاء. 

ااااااااااااااا يج ب الم دربون عل  صح فة 
لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 
 .للمنظمة القدرات المؤسس ة

اااااااااااااااااااا يج ب ال براء عل  صاااااااح فة 
لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 

 القدرات المؤسس ة.
 األ انةااااااااااااااا يعد  دير اللقاء و م ل 

العا ة تقريرا  شاااا ر ا يساااا عرضااااان 
ف ااه جم   الجوانااب الم علقااة ب نف ااذ 

و اااااذلاااااك ن اااااائج تحل ااااال  البرناااااا ج
صااااااااحائء اساااااااا قصاااااااااء الم درب   

 أ ك وال براء والمق رحاااااااات ال ي 
عل   اإلجاباتاساااااااا  الصااااااااها    

 هذه الصحائء. 

يعء  الم ااااادربون في نهااااااياااااة 
  شااار ة فيحااهادات   البرنا ج

 األ انة.  ما تمن   لقاء علمي
 إل العا ة  حاااااااااااااهادات تقدير  

رئ س الجها  المساااااااااا ضاااااااااا   
وال   اادير اللقاااء وال  ال براء 

 المدرب  .
حاااااااااااااهااادة  إعءاااءويجااب عنااد 
 األخذ لقاء علمي  شااااااار ة في

فاي االعا اماااااااار الاعانااااااااصاااااااااااااار 
حضاااااااااااااور الم اادرن  -ال ااال ااة 

 .البرنا جكا ل جلسات 
 سااااااااهم ه  في المناقشاااااااات  -

وال ماري  العمل ة ال ي تضمنها 
 .البرنا ج
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  " على االستثمارات العامةرقابة اللقاء تدريبي حول موضوع " ـ  ب

 اللقاء أهداف
الجهاز 

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

تمك   الم اادرب      ال عر   -
عل  المفهو  العا  لالسااا  مارات 

 وال حسااااااااااااا سوأنواعهاااا العاااا اااة 
بأهم ة الرقابة عل  االس  مارات 

 العا ة
تزويااااد الم اااادرب   بااااالقاااادرات  -

الال  ااة للا ااا  بااأعماااا الرقااابااة 
عل  االساااااااااااا  مارات العا ة وفقا 

 (Intosai) اإلن وسايلمعاي ر 
السااااااااااااا اااااسااااااااااااااااات بااااال عري   -

المحاسب ة واإلدارية الم علقة بها 
وأساااااااال ب إظهارها وعوائدها في 

 الب انات .
تمااادا ال برات وال جااارن في  -

الرقابة عل  االسااا  مارات العا ة 
 والم اطر الم علقة بها

ديوان المحاسبة 
بالمملكة 
األردنية 
 الهاشمية

يتم تحديده  .خمسة أيام
بين بالتنسيق 

االمانة العامة 
والجهاز 

 .المستضيف

يشييييييارل في اللقاء موظفون فنيون 
رة عملية في مجال تتوفر لديهم خب

وأن  سيييينوات 5ال تقل عن  الرقابة
يكون من بين المرشحين األصليين 
من قبييل الجهيياز من لييه خبرة في 

االسيييييييت مارات مجال الرقابة على 
سييينه الخمسييية  يتجاوزوأال  العامة.

 .وأربعين سنة

 شااااااااااار ا  35و 20ي راوح العدد ب   
فاي  ءاألجاهازة األعضااااااااااااااااااااياما الاون 

المنظمة، بح   يرحااااااااااااا   ل جها  
وواحد  أصااااال   ثالثة  وظف  ، اثن   

العا ة  األ انةوتساااااااااااا وفي  اح  اطي.
النقص    ب   االح  اااط    وعل هااا 

إعااءااااااااء تااراعااي فااي االخاا اا اااااااار  أن
للجها  الذي لم يسااا فد     ةاألفضااال 

   ل هذه الفرصة    قبل.  
 

 *ال ق  م القبلي

  فهو  االس  مارات واهم  ها وانواعها. -

االطر القاااااانون اااااة وال نظ م اااااة الم علقاااااة  -
 باالس  مارات العا ة و د  االل زا  بها.

وأساااااااااال ب    اطر االسااااااااا  مارات العا ة -
 الرقابة عل ها

الماال اة الم علقاة عرض وتاأ    الب ااناات  -
 باالس  مارات بشفاف ة وعدالة.

 حو مة إدارة االس  مارات العا ة. -
وجود خءط اسااااااااااااا رات ج اااة لمشاااااااااااااااااري   -

االساا  مارات العا ة في نءاخ خءط ال نم ة 
 المس دا ة.

وجود تمويل  افي لالسااااااااااا  مارات العا ة  -
واهدا   حددة و ؤحاارات أداء قابلة للا ا  

 وال ق  م.
 المعدي* ال ق  م 
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حاالت عملية  إعداد
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء للقاء تعميم المادة العلمية تكاليف اللقاء

يصاامم الدل ل    
 قبل فريق ال براء 

 

 اللقااااءيع    ااادير 
باااااااال نسااااااااااااا ق ب   
رئااا اااس الاااجاااهاااااااا  
المسااااااااااااا ضااااااااااااا   

الاااااعاااااااا   واأل ااااا ااااا 
 للمنظمة

ي ع   عل   اااال وفااااد 
 إعدادجها   شاااااااااااارك 

وتقااااديم حااااالااااة عمل ااااة 
ت ضاااااام  تجربة جها ه 

المجاااااالت  إحااااد في 
الم علقااااااة بموضاااااااااااااوع 

 أنوياا ااعاا اا   .الاالااقااااااااء
 اإلعداد أثناءيسااااا  د  

والاااااا ااااااقااااااادياااااام نااااااظاااااااا  
POWER POINT 

الحاااالاااة  إعااادادويع بر 
الااعااماالاا اااااااة الااماااااااذ ااورة 

حاااااااااااااااااااااارو   إحااااااااااد 
 اللقاءالمشار ة في 

 

اااااااااااااا ي حمل الجها  المس ض   نفقات تنف ذ 
نصت عل ه الفقرة اااااااا أ اااااااا     وفق  ا اللقاء

المادة السااااادسااااة    قواعد اللقاءات العلم ة 
وال اااادريب ااااة والمحاااا  العلمي للمنظمااااة،    

تحمل المنظمة وبءلب    الجها   إ كان ة
المساا ضاا  ، نفقات بعم المحاضااري  ا ا 

ضااا فة تم اسااا قدا هم    خارل الجهة المسااا 
الفقرة اااااا ن اااااا    المادة  بأحكا و لك عمال 

 المذ ورة.
المشااااار ة نفقات ساااافر  األجهزةااااااااااااااااا ت حمل 

 .إل ه وفديها  وإقا ة
 وإقا ةاااااااااااااااااااااااا ت حمل المنظمة نفقات ساااااااااافر 

ال ي يع نهااااااا المجلس  األجهزة رحاااااااااااااحي 
وفقا  لالسااااااااا فادة    المنحة المال ة ال نف ذي

لك . ويكون  للقواعد المعموا بها بالمنظمة
 .جها بواق   شارك واحد     ل 

 ي ول  الجها  المساااااااااا ضاااااااااا  
 باااال عااااون    األ ااااناااة العاااا اااة

تعم م النساااااااااااا  االل  رون ة    
المادة العلم ة عل  المشااااار    

 في اللقاء.

عل  صح فة  المشار ون ااااااااااا يج ب 
لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 

 القدرات المؤسس ة.
اااااااااااااااااااا يج ب ال براء عل  صاااااااح فة 

لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 
 القدرات المؤسس ة.

 األ انةااااااااااااااا يعد  دير اللقاء و م ل 
العا ة تقريرا  شاااا ر ا يساااا عرضااااان 
ف ااه جم   الجوانااب الم علقااة ب نف ااذ 

و ذلك ن ائج تحل ل صحائء  اللقاء
اسااااااااااااا قصاااااااااااااااء الم اادرب   وال براء 

صها اس  ال أ ك والمق رحات ال ي 
 عل  هذه الصحائء.  اإلجابات   

في نهاية  المشاااااااااااااار ون يعء  
  شاااااااار ة فيحاااااااهادات   اللقاء
 األ انة.  ما تمن   تدريبي لقاء

 إل   تقديرحاااااااااااااهادات العا ة  
رئ س الجها  المساااااااااا ضاااااااااا   
وال   اادير اللقاااء وال  ال براء 

 المدرب  .
حاااااااااااااهااادة  إعءاااءويجااب عنااد 

في االع مار  األخذ  شاااااااااااااار ة
حضاااااااااااااور  ال ال ةالعناصااااااااااااار 

اللقاء  ا ل جلسااات  المشااارك 
 سااااااااهم ه  في المناقشاااااااات  -

وال ماري  العمل ة ال ي تضمنها 
 .اللقاء
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 " مهارات كشف مخاطر الغش واالحتيال من قبل األجهزة العليا للرقابةلقاء تدريبي حول موضوع " ـ  ج

 اللقاء أهداف
الجهاز 

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

ال عر  عل   فهو   -
االح  اا والفسااااااااااااااد    
 نظور رقاااابي في ظااال 
األدلة االسااااااااااا رحاااااااااااادية 

سااوساااي واأل لالن وساااي
و عارفاااااااة عنااااااااصاااااااااااااار 

 االح  اا والفساد
فااهاام خصاااااااااااااااااااائاص  -

وإجاااااااراءات الااااااارقااااااااباااااااة 
ال اصااااة ب ق  م   اطر 

والقاااادرة عل  االح  اااااا 
تحديد الم اطر و شء 
االح  ااااااااا في العمااااااال 

 الرقابي
ال عر  عل  أسال ب  -

الاشاو واالحا ا ااااااااا في 
ظل ال  نولوج ا الحدي ة 
والاااماااهاااااااارات الاااال  اااااااة 

 لل شء عنها
. 

جهاااااااا  الرقااااااااباااااااة 
الماااال اااة واإلدارياااة 
للاادولااة بسااااااااااااالءنااة 

 عمان

بت التنسييييييييق بين حدد 
األمييييانيييية الييييعيييياميييية 

 .از المستضيفهوالج

 هديحديتم ت
التنسيق بين ب

األمانة العامة 
از هوالج

 .المستضيف

يشييييييارل في اللقاء موظفون فنيون 
رة عملية في مجال تتوفر لديهم خب

وأن  سيييينوات 5ال تقل عن  الرقابة
يكون من بين المرشحين األصليين 
من قبييل الجهيياز من لييه خبرة في 

سييينه  يتجاوزوأال . موضيييوع اللقاء
 .الخمسة وأربعين سنة

 

  شااااااااااار ا 35و 20ي راوح العدد ب   
فاي  ءاألجاهازة األعضااااااااااااااااااااياما الاون 
، بح   يرحااااااااااااا   ل جها  المنظمة

وواحد  أصااااال   ثالثة  وظف  ، اثن   
العا ة  األ انةوتساااااااااااا وفي  .اح  اطي

النقص    ب   االح  اااط    وعل هااا 
إعااءااااااااء تااراعااي فااي االخاا اا اااااااار  أن

يسااا فد    للجها  الذي لم  ةاألفضااال 
    قبل  ل هذه الفرصة 

 

 *ال ق  م القبلي للمشار   

 فهو  الشو واالح  اا  أحد  ظاهر -
 الفساد

دواف  وطرخ الشو واالح  اا و هارات -
 ووسائل اك شافها

أسال ب الشو واالح  اا في ظل ال حوا 
 الرقمي

دور نظم الرقابة الداخل ة في الحد    
   اطر الشو واالح  اا

الرقابة ال اصة ب ق  م   اطر  إجراءات
 االح  اا

دور األجهزة الرقاب ة في  ن  الشو  -
 وال شء ع  االح  اا في العمل الرقابي

تجارن األجهزة في  جاا  شء   اطر  -
  الشو واالح  اا  

 ال ق  م المعدي للم درب  *
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

اعداد حاالت عملية 
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء للقاء تعميم المادة العلمية تكاليف اللقاء

يصاامم الدل ل    
قبل فريق ال براء 

 المدرب   
 

 اللقااااءيع    ااادير 
باااااااال نسااااااااااااا ق ب   
رئااا اااس الاااجاااهاااااااا  
المسااااااااااااا ضااااااااااااا   

الاااااعاااااااا   واأل ااااا ااااا 
 للمنظمة

ي ع   عل   اااال وفااااد 
 إعدادجها   شاااااااااااارك 

وتقااااديم حااااالااااة عمل ااااة 
ت ضاااااام  تجربة جها ه 

المجاااااالت  إحااااد في 
الم علقااااااة بموضاااااااااااااوع 

 أنوياا ااعاا اا   الاالااقااااااااء.
االعداد  أثناءيسااااا  د  

والاااااا ااااااقااااااادياااااام نااااااظاااااااا  
POWER POINT 

الحاااالاااة  إعاااداديع بر و 
الااعااماالاا اااااااة الااماااااااذ ااورة 

حاااااااااااااااااااااارو   إحااااااااااد 
 اللقاءالمشار ة في 

 

اااااااااااااا ي حمل الجها  المس ض   نفقات تنف ذ 
نصت عل ه الفقرة اااااااا أ اااااااا     وفق  ا اللقاء

المادة السااااادسااااة    قواعد اللقاءات العلم ة 
وال اااادريب ااااة والمحاااا  العلمي للمنظمااااة،    

تحمل المنظمة وبءلب    الجها   إ كان ة
المساا ضاا  ، نفقات بعم المحاضااري  ا ا 
تم اسااا قدا هم    خارل الجهة المسااا ضااا فة 

الفقرة اااااا ن اااااا    المادة  بأحكا و لك عمال 
 ورة.المذ 

المشااااار ة نفقات ساااافر  األجهزةااااااااااااااااا ت حمل 
 .إل ه وفديها  وإقا ة

 وإقا ةااااااااااااااااااااااا ت حمل المنظمة نفقات ساااااااااافر 
ال ي يع نهااااااا المجلس  األجهزة رحاااااااااااااحي 

وفقا  لالساااااااا فادة    المنحة المال ة ال نف ذي
. ويكون  لك للقواعد المعموا بها بالمنظمة

 .جها بواق   شارك واحد     ل 

 ضاااااااااا  ي ول  الجها  المساااااااااا 
 باااال عااااون    األ ااااناااة العاااا اااة

تعم م النساااااااااااا  االل  رون ة    
المادة العلم ة عل  المشااااار    

 في اللقاء.

ااااااااااااااا يج ب الم دربون عل  صح فة 
لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 

 القدرات المؤسس ة.
اااااااااااااااااااا يج ب ال براء عل  صاااااااح فة 

لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 
 القدرات المؤسس ة.

 األ انةااااااااااااااا يعد  دير اللقاء و م ل 
العا ة تقريرا  شاااا ر ا يساااا عرضااااان 
ف ااه جم   الجوانااب الم علقااة ب نف ااذ 

و ذلك ن ائج تحل ل صحائء  اللقاء
اسااااااااااااا قصاااااااااااااااء الم اادرب   وال براء 

اس  الصها  أ ك والمق رحات ال ي 
 عل  هذه الصحائء.  اإلجابات   

يعء  الم ااااادربون في نهااااااياااااة 
 ر ة في  شااااااااحاااااااهادات   اللقاء
 األ انة ما تمن    .تدريبي لقاء

 إل العا ة  حاااااااااااااهادات تقدير  
رئ س الجها  المساااااااااا ضاااااااااا   
وال   اادير اللقاااء وال  ال براء 

 المدرب  .
حاااااااااااااهااادة  إعءاااءويجااب عنااد 

 األخذتدريبي  لقاء في  شاااار ة
فاي االعا اماااااااار الاعانااااااااصاااااااااااااار 

حضاااااااااااااور الم اادرن  -ال ااال ااة 
 .اللقاء كا ل جلسات 

 سااااااااهم ه  في المناقشاااااااات  -
وال ماري  العمل ة ال ي تضمنها 

 .اللقاء 
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 "رقابة األداء على قطاع االتصاالت"اللقاء التدريبي حول موضوع ـ  د

 اللقاء أهداف
الجهاز 

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

تيييييييعيييييييرييييييييف الييييييي -

خصيييييييييوصييييييييييييييات بييي

ومييييميييييييييزات قييييطيييياع 

االتصييييييياالت ومعاييره 

في  نتييييه  ودوره ومكييييا

 االقتصاد الحديث

 لمتييدربينااكسيييييييياب  -

المهارات الضييييييرورية 

بخصوص رقابة األداء 

 على قطاع االتصييياالت

 وفقاً لمعايير اإلنتوساي

تيييبييييادل اليييخيييبيييرات  -

والتجيييارب فيميييا يتعلق 

بييرقييييابيييية األداء عييلييى 

 قطاع االتصاالت

 

األعاالا  الاامااجاالااس 
لااااالاااااحسااااااااااااااااااااباااااااات 

 بالممل ة المشرب ة

التنسييييييييق بين حدد بت

األمييييانيييية الييييعيييياميييية 

 .از المستضيفهوالج

 هديحديتم ت

التنسيق بين ب

األمانة العامة 

از هوالج

 .المستضيف

يشييييييارل في اللقاء موظفون فنيون 

ممن هم في درجة مراقب أو مدقق 

وتتوفر لييييديهم خبرة عملييييية في 

ال تقييل  على األداءمجييال الرقييابيية 

بالنسيييبة لحملة  سييينواتخمس عن 

الجامعية وال تزيد عن  الشييييييهادات

النسييييبة لمن . أما بعشيييير سيييينوات

، فال يحملون مؤهالت متوسيييييييطيية

سييييينوات وال تزيد  عشيييييرتقل عن 

ويتعين أن  سيينة.عن خمسيية عشيير 

تتوفر لييييدم المتييييدرب خبرة في 

سييييييينييه  يتجيياوزوأال  اللقيياءمجييال 

 .الخمسة وأربعين سنة

 

 

 

 

تراوح  ين ي ب لعييييدد   35و 20ا

 األجهزة األعضاءمتدربا يم لون 

، بحيث يرشييييييي  كل في المنظمة

جهيييياز  ال يييية موظفين، ا نين 

 وواحييييد احتييييياطي. أصيييييييليين

العامة النقص  األمانةوتسيييييتوفي 

 أنمن بين االحتييياطيين وعليهييا 

إعطيييياء تراعي في االختيييييار 

للجهاز الذي لم يسيييتفد  األفضيييلية

 من م ل هذه الفرصة من قبل.  

 

 التقييم القبلي للمشاركين*

مفاهيم أساسية حول قطاع االتصاالت، أنظمته  -
 ومكوناته ومنتجاته والهياكل القاعدية 

دور سلطة ضبط االتصاالت في تنظيم سوق  -
 االتصاالت وعالقتها مع مؤسسات االتصال

المعمولة بها في مجال التعريف بالمعايير  -
 االتصاالت

تدريب المشاركين على إعداد وتنفيذ عملية  -
من خالل رقابة األداء على مؤسسة االتصاالت 

 المحاور التالية:
اقتناء أجهزة االتصاالت واستغاللها وصيانتها *

وأ رها على تحقيق األهداف االستراتيجية 
 للمؤسسة وتغطية حاجيات السوق

ة االتصال وأ رها على جودة خدمات مؤسس*
مردودية االستغالل واألعمال والمردودية 

 المالية 
اسييتعرات تجارب األجهزة العليا للرقابة في  -

  الرقابة على قطاع االتصاالت مجال

 
 * التقييم البعدي للمشاركين
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 ادارة اللقاء

اعداد حاالت عملية 
حول موضوع 

 اللقاء
 الشهادات تقويم اللقاء للقاء تعميم المادة العلمية تكاليف اللقاء

يصاامم الدل ل    
قبل فريق ال براء 

 المدرب   
 

 اللقااااءيع    ااادير 
باااااااال نسااااااااااااا ق ب   
رئااا اااس الاااجاااهاااااااا  
المسااااااااااااا ضااااااااااااا   

الاااااعاااااااا   واأل ااااا ااااا 
 للمنظمة

ي ع   عل   اااال وفااااد 
 إعدادجها   شاااااااااااارك 

وتقااااديم حااااالااااة عمل ااااة 
ت ضاااااام  تجربة جها ه 

المجاااااالت  إحااااد في 
الم علقااااااة بموضاااااااااااااوع 

 أنوياا ااعاا اا   الاالااقااااااااء.
االعداد  أثناءيسااااا  د  

والاااااا ااااااقااااااادياااااام نااااااظاااااااا  
POWER 

POINT إعاادادويع بر 
الاااحاااااااالاااااااة الاااعااامااالااا اااااااة 

حارو   إحد المذ ورة 
 اللقاءالمشار ة في 

 

اااااااااااااا ي حمل الجها  المس ض   نفقات تنف ذ 
نصت عل ه الفقرة اااااااا أ اااااااا     وفق  ا اللقاء

المادة السااااادسااااة    قواعد اللقاءات العلم ة 
وال اااادريب ااااة والمحاااا  العلمي للمنظمااااة،    

تحمل المنظمة وبءلب    الجها   إ كان ة
المساا ضاا  ، نفقات بعم المحاضااري  ا ا 
تم اسااا قدا هم    خارل الجهة المسااا ضااا فة 

الفقرة اااااا ن اااااا    المادة  بأحكا و لك عمال 
 ورة.المذ 

المشااااار ة نفقات ساااافر  األجهزةااااااااااااااااا ت حمل 
 .إل ه وفديها  وإقا ة

 وإقا ةااااااااااااااااااااااا ت حمل المنظمة نفقات ساااااااااافر 
ال ي يع نهااااااا المجلس  األجهزة رحاااااااااااااحي 

وفقا  لالساااااااا فادة    المنحة المال ة ال نف ذي
. ويكون  لك للقواعد المعموا بها بالمنظمة

 .جها بواق   شارك واحد     ل 

 ضاااااااااا  ي ول  الجها  المساااااااااا 
 باااال عااااون    األ ااااناااة العاااا اااة

تعم م النساااااااااااا  االل  رون ة    
المادة العلم ة عل  المشااااار    

 في اللقاء.

ااااااااااااااا يج ب الم دربون عل  صح فة 
لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 

 القدرات المؤسس ة.
اااااااااااااااااااا يج ب ال براء عل  صاااااااح فة 

لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 
 القدرات المؤسس ة.

 األ انةااااااااااااااا يعد  دير اللقاء و م ل 
العا ة تقريرا  شاااا ر ا يساااا عرضااااان 
ف ااه جم   الجوانااب الم علقااة ب نف ااذ 

و ذلك ن ائج تحل ل صحائء  اللقاء
اسااااااااااااا قصاااااااااااااااء الم اادرب   وال براء 

اس  الصها  أ ك والمق رحات ال ي 
 عل  هذه الصحائء.  اإلجابات   

يعء  الم ااااادربون في نهااااااياااااة 
 ر ة في شااااااااحاااااااهادات   اللقاء
 األ انة.  ما تمن  تدريبي  لقاء

 إل العا ة  حاااااااااااااهادات تقدير  
رئ س الجها  المساااااااااا ضاااااااااا   
وال   اادير اللقاااء وال  ال براء 

 المدرب  .
حاااااااااااااهااادة  إعءاااءويجااب عنااد 

ال ادريبي  اللقااء  شااااااااااااااار ة في
في االع مار العناصاااااااااار  األخذ

حضاااااااااااااور الم اادرن  -ال ااال ااة 
 .اللقاءكا ل جلسات 

مناقشاااااااات  سااااااااهم ه  في ال -
وال ماري  العمل ة ال ي تضمنها 

 .اللقاء
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 "تدقيق إيرادات الجمارك"حول موضوع  التدريبياللقاء ـ  ه

 اللقاء أهداف
الجهاز 

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

تعريف المتدربين  -
الجمركية بالرسوم 

وقانون الجمارل 
واللوائ  والقرارات 

ذات الصلة وتزويدهم 
بالمهارات الالزمة 

للقيام بتخطيط وتنفيذ 
األعمال الرقابية على 

تحصيل الرسوم 
الجمركية واعداد 

 التقارير بنتائج الرقابة
تزويد المشاركين  -

بالمعارف والمهارات 
التعريف باإلطار العام 
للرقابة على اإليرادات 

وفقاً لمعايير 
اإلنتوساي، والالزمة 

لتدقيق إيرادات 
 الجمارل.

تبادل الخبرات  -
 والتجارب فيما يتعلق
 بالرقابة على الجمارل

 
 
 

 

ديوان الرقابة 
المال ة واإلدارية 
 بممل ة المحري 

حييدد بييالتنسييييييييق بين ت
األمانة العامة والجهاز 

 المستضيف

يحدد بالتنسيق 
بين األمانة العامة 

 والجهاز
 المستضيف

يشااااااااااااارك في اللقاء  وظفون فن ون 
 م  هم في درجة  راقب أو  دقق 
وت وفر لديهم خبرة عمل ة في  جاا 
الرقابة المال ة ال تقل ع  ساااااااااااان    
بالنسااامة لحملة الشاااهادات الجا   ة 

أ ا  ساااااااااانوات.وال تزيد ع  عشاااااااااار 
بااااالنسااااااااااااامااااة لم  يحملون  ؤهالت 

فال تقاااال ع  خمس    وساااااااااااااءااااة،
ساااانوات وال تزيد ع  خمسااااة عشاااار 

وي ع   أن ت وفر لااااااد   سااااااااااااانااااااة.
اساااااااااا  دا  الم درن خبرة في  جاا 

سنه ال مسة  ي جاو  وأال الحاسون
 سنة وأربع  

 
 

  دربا  35و 20ي راوح العدد ب   
يم لون األجهزة األعضااااااااااااااااء في 

بح   يرحاا   ل جها   المنظمة،
ثالثااة  وظف  ، اثن   أصااااااااااااال    

وتسااااااااااااا وفي  وواحااااااد اح  اااااااطي.
األ ااااناااة العاااا اااة النقص    ب   
االح  ااااااط    وعل هاااااا أن تراعي 
في االخ  ار إعءاء األفضااااااااااااال ة 
للجها  الذي لم يساااااااااا فد      ل 

 هذه الفرصة    قبل.  
 

 التقييم القبلي للمتدربين*
الجمر  اااااة اإليرادات   فااااااا م عاااااا اااااة حوا -

 المؤحرات( –األنواع -)اإلطار العا  
أهم ة اإليرادات الجمر  ة في إطار الس اسات  -

 االق صادية والمال ة للدوا
دور األجهزة العل اااا للرقااااباااة بشاااااااااااااااأن تااادق ق  -

إيرادات الجماااااارك وتل اااااة تنف اااااذ هاااااذه الرقااااااباااااة 
 والصعوبات ال ي تواجهها 

اآلل ااااااات الحاااااادي ااااااة لل اااااادق ق عل  إيرادات  -
 الجمارك

تثار ون ائج عمل ات تدق ق إيرادات الجمارك  -
وانعكاسااااتها عل  السااا اساااة االق صاااادية والمال ة 

 للدوا
المنااااا عااااات في  جاااااا اآلل ااااات الجمر  ااااة  -

 وتل ات تدق قها.   
حاااالت عمل ااة ب صاااااااااااااو  تاادق ق إيرادات  -

 الجمارك               
 للمتدربين*التقييم البعدي 
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تصميم دليل 
المدرب ودليل 

 المشارك
 اللقاء إدارة

حول  بحوث إعداد
 موضوع اللقاء

 الشهادات تقويم اللقاء للقاء تعميم المادة العلمية تكاليف اللقاء

يصاامم الدل ل    
قبل فريق ال براء 

 المدرب   
 

 اللقااااءيع    ااادير 
باااااااال نسااااااااااااا ق ب   
رئااا اااس الاااجاااهاااااااا  
المسااااااااااااا ضااااااااااااا   

الاااااعاااااااا   واأل ااااا ااااا 
 للمنظمة

ي ع   عل   اااال وفااااد 
 إعدادجها   شاااااااااااارك 

وتقااااديم حااااالااااة عمل ااااة 
ت ضاااااام  تجربة جها ه 

المجاااااالت  إحااااد في 
الم علقااااااة بموضاااااااااااااوع 

 أنوياا ااعاا اا   .الاالااقااااااااء
 دأثناء اإلعدايسااااا  د  

والاااااا ااااااقااااااادياااااام نااااااظاااااااا  
POWER POINT 

الحاااالاااة  إعااادادويع بر 
الااعااماالاا اااااااة الااماااااااذ ااورة 

حاااااااااااااااااااااارو   إحااااااااااد 
 اللقاءالمشار ة في 

 

اااااااااااااا ي حمل الجها  المس ض   نفقات تنف ذ 
نصت عل ه الفقرة اااااااا أ اااااااا     وفق  ا اللقاء

المادة السااااادسااااة    قواعد اللقاءات العلم ة 
وال اااادريب ااااة والمحاااا  العلمي للمنظمااااة،    

تحمل المنظمة وبءلب    الجها   إ كان ة
المساا ضاا  ، نفقات بعم المحاضااري  ا ا 

ضااا فة تم اسااا قدا هم    خارل الجهة المسااا 
الفقرة اااااا ن اااااا    المادة  بأحكا و لك عمال 

 المذ ورة.
المشااااار ة نفقات ساااافر  األجهزةااااااااااااااااا ت حمل 

 .إل ه وفديها  وإقا ة
 وإقا ةااااااااااااااااااااااا ت حمل المنظمة نفقات ساااااااااافر 

ال ي يع نهااااااا المجلس  األجهزة رحاااااااااااااحي 
وفقا  لالساااااااا فادة    المنحة المال ة ال نف ذي

لك . ويكون  للقواعد المعموا بها بالمنظمة
 .جها بواق   شارك واحد     ل 

 ي ول  الجها  المساااااااااا ضاااااااااا  
 باااال عااااون    األ ااااناااة العاااا اااة

تعم م النساااااااااااا  االل  رون ة    
المادة العلم ة عل  المشااااار    

 . في اللقاء

ااااااااااااااا يج ب الم دربون عل  صح فة 
لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 

 القدرات المؤسس ة.
اااااااااااااااااااا يج ب ال براء عل  صاااااااح فة 

لجنة تنم ة  أعدتهااالس قصاء ال ي 
 القدرات المؤسس ة.

 األ انةااااااااااااااا يعد  دير اللقاء و م ل 
العا ة تقريرا  شاااا ر ا يساااا عرضااااان 
ف ااه جم   الجوانااب الم علقااة ب نف ااذ 

و ذلك ن ائج تحل ل صحائء  اللقاء
اسااااااااااااا قصاااااااااااااااء الم اادرب   وال براء 

صها اس  ال أ ك والمق رحات ال ي 
 عل  هذه الصحائء.  اإلجابات   

في نهاية  لمشاااااااااااااار ون ايعء  
 شاااااااار ة في حاااااااهادات   اللقاء
 األ انة.  ما تمن   تدريبي لقاء

 إل العا ة  حاااااااااااااهادات تقدير  
رئ س الجها  المساااااااااا ضاااااااااا   
وال   اادير اللقاااء وال  ال براء 

 المدرب  .
حاااااااااااااهااادة  إعءاااءويجااب عنااد 

 ذألخا تدريبي شاااار ة في لقاء 
 ال ال ة في االع مار العناصااااار 

 اااا ااال  الم ااادرنحضاااااااااااااور  -
 .اللقاء جلسات 

 سااااااااهم ه  في المناقشاااااااات  -
وال ماري  العمل ة ال ي تضمنها 

 .اللقاء 

 

 

 


