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مقدمـة :
يسر األمانة العامة جمللس التعاون ـ إدارة شئون دواوين احملاسبة
والرقـابة املالية ـ أن تقـدم الئحة تنظيم مسـابقة جملس التعاون
للبحوث والدراسات يف جمال الرقابة واحملاسبة، وهي خاصة بالعاملني
بدواوين املراقبة واحملاسبة يف دول جملس التعاون ، وقد مت إقرارها من
قبل أصحـاب املعايل رؤساء الدواوين يف اجتـماعهم الرابع املنعقد
بدولة الكويت يف ديـسمرب 2004م ، وصدرت الالئحة بقرار من
معايل األمني العـام جمللس التعاون برقم 6 / 21 وتاريخ 12 / 1 /

2005م .
وقد جرى تطوير هـذه الالئحة بإعداد بعض التعديالت على
عدد من موادها، وذلك وفقًا لتوصيات جلنة التدريب والتطوير وجلنة
الوكالء ملا الحظته عليها أثناء التطبيق يف املسابقة األوىل، وأعتمدت
تلك التعديالت بالصيغـة املرفقة هبذا الكتيب بقرار أصحاب املعايل

رؤساء الدواوين باجتماعهم السابع املنعقد بدولة قطر 2008م .
واهلل املوفـق ،،،
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تقديم :
انـطالقًا من األهـداف الساميـة جمللس التعاون لدول اخلليج
العـربية والسيمـا ما تضمنته املـادة الرابعـة من نظامه األساسي
بشأن تكريس االهتمام بـالتقدم العلمي يف كافة اجملاالت وتشجيعًا
للــبحوث والدراسات يف كافة دوله، وإدراكًا ألمهية العمل املنوط
بدواوين وأجهزة الرقابة املالية واحملاسبة يف دول اجمللس وتنفيذًا للقرار
الذي اختذه أصحاب املعـايل رؤساء دواوين املراقبـة واحملاسبة يف

اجتماعهم الثالث املنعقد يف الدوحة يف مايو 2003م .
تنظم األمانة العامة جمللس التعاون لـدول اخلليج العربية )اإلدارة
العامة لشؤون دواوين احملـاسبة والرقابة املالية( مسابقة دورية الختيار
أفضل البحوث والدراسـات يف جمايل الـرقابة املالـية واحملاسبة فيما
بني العاملني بدواوين وأجهـزة املراقبة واحملاسبة يف دول جملس التعاون
وذلك إذكاًء لروح اجلد واملنـافسة ، على أن مينح أصحاب البحوث
والدراسات الفائزة باملـراكز املتقدمة جوائز مالية تقديرًا وحفزًا هلم ،
وعلى أن تنشـر وتعمم األحباث والدراسات الفـائزة على الدواوين
حتقيقًا للفائدة املرجوة منها ، كل ذلك وفقًا ألحكام الالئحة التالية : 
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مادة ) 1 (
تعريفـات

جملـس التعـاون  :  جملـس التعـاون لدول اخلليــج العربيـة 
األمـانـة العامــة :  األمانة العامة جمللس التعاون لـدول اخلليـج

العربية. 
إدارة شئـون الدواوين : اإلدارة العامة لشؤون دواوين احملاسبة والرقابة

املالية باألمانة العامة . 
الدواويـن : دواوين املراقبة واحملاسبة يف دول جملس التعـاون . 

املـسـابقة : مسابقة جملس الـتعاون للبحوث والدراسات يف جمال
الرقابـة واحملاسبة .

هيئـة املسابقة : جلنة التـدريب والتطوير للعاملني بدواوين املراقبة
واحملاسبة بدول جملس التعاون .

جلنة تقييم البحوث : فريق من املختصني من دواوين املراقبة واحملاسبة يتولون
تقييم البحوث املقـدمة يف املسابقة والتوصية مبنح جوائـز

املسابقة للبحوث الفائـزة  .
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مادة ) 2 (
اسـم املسابقـة

مسابقة جملـس التعاون للبحوث والدراسات يف جمـال الرقابة
واحملاسبة. 

مادة ) 3 (
أهـداف املسـابقة

1 _ التشجيع علـى إثـراء وتطـويـر العمل يف جماالت الرقابة
واحملاسبة.

2 _ حفز العاملني علـى بذل املزيد من اجلهد من خالل اجلوائز اليت
متنح لـألحبـاث والدراسات الفائزة إسهامًا يف االرتقاء باملورد

البشري . 
3 _ تعزيز الثقافـة الرقابية ونشرها بيـن العاملني يف الدواوين . 

4 _ تعزيز التواصل والتعاون بني الدواوين باعتبار املسابقة وسيلة من
وسائل تبادل اخلربات واملعارف . 

5 _ توجيه اجلهود البحثية ملـواكبة كافة مستجدات العمل الرقايب
واحملاسيب . 
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مادة ) 4 (
تنظيـم املسـابقة

تتوىل األمانـة العامة )إدارة شـؤون الدواوين( اإلعالن عن
املسابقة بني الدواوين ، كما تتولـى طباعة البحوث الفائـزة جبوائز
املسابقة بعـدٍد كاٍف من النسخ لتوزيـعها علـى الدواوين بدول
اجمللـس وذلك دون اإلخـالل حبق أصحـاب تلك الـبحوث يف

ملكيتها والتصرف فيها وفق مشيئتهم . 
كمـا حيق لألمانة العامة _ إدارة شؤون الدواوين _ أن توزع

بنفس األسلوب البحوث اليت مل تنل جائزة يف هذه املسابقة . 

مادة ) 5 (
دوريـة املسـابقة

تعقد املسابقة كـل ثالث سنوات ويتم اإلعالن عنها من قبل
إدارة شؤون الدواوين وختطر هبا الدواوين وتتلقـى اإلدارة البحوث
والدراسات املقدمة يف موضوعات املسابقة وتتوىل عرضها على هيئة

املسابقة . 
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مادة ) 6 (
موضوعات املسابقة

تتضمن املسابقة موضوعني للفئة األوىل، وموضوع واحد للفئة
الثانية ـ املوضحة بـاملادة )7( ـ تتصل مباشرة بـأعمال الرقابة
واحملاسبة، على أن يتـم حتديد واختيار املوضوعات واحملاور الرئيسية
لكل موضوع من قبل جلنة التدريب والتطوير وترفع إىل جلنة الوكالء
العتمـادها وختطر هبا إدارة شـؤون الدواوين قبل وقت كاٍف من

تاريخ اإلعالن عنها.

مادة ) 7 (
فئات املتسابقني

الفئة األوىل : ممن ال تزيد مدة خدمتهم على عشر سنوات.
الفئة الثانية : ممن تزيد مدة خدمتهم على عشر سنوات.

مادة ) 8 (
الشروط املطلوب توفرها يف املتقدم للمسابقة :

1 _ أن ال يزيد مستوى املؤهل الدراسي عن درجة املاجستري أو ما
يعادهلا . 
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2 _ أن يكون من مواطنـي دول جملس التعاون . 
3 _ االلتزام بكـافة الشروط الواردة بإعالن تنظيم املسابقة . 

مادة ) 9 (
الشروط املطلوبة يف البحث أو الدراسة املقدمة : 

1 _ أن يتوافر فيه أسس وشروط البحث العلمي ويتصف باملوضوعية
واجلدية وحمررًا بلغة عربية سليمة .  

2 _ أن ال تقل أوراق البحث أو الدراسة عن ) 30 (  ورقة وأن ال
تزيد عن ) 50 ( ورقـة . 

3 _ تقتصر املشاركة على موضوع واحد من موضوعات املسابقة .
4 _ ترسـيخًا لروح التعاون جيوز االشـتراك يف البحث بأكثر من
مشـارك حبيث ال يزيد عن اثنـني ، ويف حالة فوز البحث أو

الدراسة تقسم جائزته بينهما بالتساوي . 
5 _ أن يكون البحث قد أعد خصـيصًا لالشتراك يف املسابقة ومل

يسبق التقدم به لذات املسابقة أو  لغريها . 
6 _ أن ال يكون البحث قد أعد يف نطاق جامعي أو للحصول على

درجة علمية . 
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مادة ) 10 (
تقييـم البحـوث

يتم تقييم البحوث من قبل املختصني يف دواوين املراقبة واحملاسبة
على أن ال يقل عدد املقيمـني عن أربع دواوين، ويقوم كل ديوان
بتزويـد األمانة العامة بنتائج تقييمه للبحث احملال إليه وفقًا الستمارة

خاصة تعد لذلك . 
وتعرض هذه النتائج على جلنة التدريب والتطوير، ويتم اعتمادها

من جلنة الوكالء وفقًا للمعايري التالية :
) أ ( املركز األول / للحاصل علـى أعلى درجة ، على أن ال تقل

عن %80.
)ب( املركز الثاين / للحاصل على الدرجة اليت تليها على أن ال تقل

عن %75.
)ج( املركـز الثالث / للحاصل على الـدرجة اليت تليها على أن ال

تقل عن %70.
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مادة ) 11 (
جوائـز املسـابقة

متنح األحباث والدراسات الفائزة باملراكز الثالثة األوىل يف كل
موضوع من موضوعات املسابقة اجلوائز املالية التالية : 

الفائز األول : مبلغ مخسة وعشرين ألف ريال سعودي .  
الفائز الثاين : مبلغ عشرون ألف ريال سعودي . 
الفائز الثالث : مبلغ عشرة آالف ريال سعودي .
فضاًل عن منح املشاركني شهادات تقدير . 

مادة ) 12 (
متويل جوائز املسابقة

ترصد ميزانية خاصة هلذه املسابقة تودع يف حساب خاص لدى
األمانة العامة باسم املسـابقة ، وحتدد حصص مسامهة الدواوين يف
متويل املسابقة بالتساوي بني الدول األعضاء ، وأن تودع املسامهات
يف احلساب اخلـاص بذلك قبل اإلعالن عن املسابقة ، وحتدد قيمتها

اإلمجالية مببلغ مائة ومخسني ألف ريال سعودي .
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مادة ) 13 (
كيفية االشتراك يف املسابقة

فور إخطـار إدارة شؤون الدواوين عـن املسـابقة وإخطار
الدواوين بذلك ، تتوىل الدواويـن التعميم بذلك على كافة شاغلي
الوظائف من املواطنني العاملني لديها ممن تتوافر فيهم شروط املسابقة،
وعلى أن تقوم بتجميع البحوث املقدمة منهم وإرساهلا إىل إدارة شؤون

الدواوين قبل هناية املواعيد املقررة . 

مادة ) 14 (
منـح اجلـوائـز

يقام حفل منح اجلوائز للفائزين علـى هامش اجتماع رؤساء
الدواويـن التالـي إلعالن النتائج . 

مادة ) 15 (
إجراءات منح اجلوائز

ينعقد اإلشـراف على إجراءات منح اجلـوائز إلدارة شؤون
الدواوين .
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مادة ) 16 (
تعميم البحوث الفائزة

تقوم إدارة شؤون الدواوين وفور اإلعالن عن البحوث الفائزة
بتعميـم كافة هذه البحوث على الدواوين لتكون حتت نظر العاملني

فيها حتقيقًا للفائدة املرجوة منها.  

مادة ) 17 (
يعمل هبذه الالئحة بعد إقرارها من رؤساء الدواوين وإصدارها
عن األمني العام وعلى أن تتبع ذات اإلجراءات حال الرغبة يف تعديل

بعض أحكامها* . 

____________________
* مت إقرار الالئحة باالجتمـاع الرابع لرؤساء الدواوين وأصدرها األمني العام

بالقرار رقـم 6/ 21 وتاريخ 12/1/2005م .

 _ 16 _


