
  

 
 

 الستمرارية عمل األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة   19-كوفيدالمنحة المقدمة خالل جائحة  
  

  برنامًجا   ةسياسات والشؤون المالية واإلداريلجنة ال  أعدت
ً
فائض أموال    منيورو    700،000  مبلغ وقدره لتوزيع  تمويليا

ي ذلك  ،عملياتها على استمرارية  دة األجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبةاإلنتوساي بهدف مساع
 استجابة ويأت 

يورو في السنة األولى لتقديم المساعدة لألجهزة    400،000  وسيتم تخصيص.  19-كوفيدجائحة   لالحتياجات الناجمة عن

ألف يورو في العامين الثاني والثالث    150  سيتم توفي  بينما    اإلنتوساي، والمحاسبة األعضاء في    العامة  العليا للرقابة المالية 

 .لتقديم المساعدة في ضوء حالة الطوارئ العالميةوقد اتخذت اإلنتوساي هذا اإلجراء الفريد من البرنامج. 
األشهر  قدت  و  في  والمحاسبة  المالية  للرقابة  العليا  األجهزة  ة،شهدت جميع  الصحة    19-كوفيدآثار جائحة    األخي  على 

مبادرة   جمعت.  واألجهزة الرقابية وموظفيهاواإلنتوساي    ،والمواطنين الذين نخدمهم   ،وحكوماتنا  ،واالقتصاد العالمي  ،العامة
بما في ذلك االفتقار إلى تكنولوجيا المعلومات   ،الجائحةمن التحديات أثناء  عدًدا  بيانات ووضحت فيها  اإلنتوساي للتنمية

ورية، مجيات،   الضر الموظفين.    والير لتعزيز سالمة  الحماية  إلى  وومعدات  العليا    ذلك، باإلضافة  األجهزة  العديد من  فإن 

محدودة بسبب هذه استيعابية    بطاقةل  ال تعمل حاليًا والعديد من األجهزة األخرى تعمالمالية العامة والمحاسبة  للرقابة  

ة عىليتطلب    والمحاسبة،  العامة  بالنسبة للعديد من األجهزة العليا للرقابة الماليةوالتحديات.     االجهزة   العمل مضوفات كبي 

نت، واالتصال    الداخلية، ، والشبكات  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  وبرامج والتدريب على استخدام األدوات   باإلني 

 .سالمة الموظفين إجراءاتوالمنصات الرقمية وكذلك 

 
نامج ودعت لتقديم الطلبات لمبلغ ال يتجاوز      200،00وقد استجابت اللجنة لهذا الحدث بإعداد هذا الير

 
المنحة:   القصي  من حلولالهدف من  المدى  المعلومات  ل  تقديم دعم عىل  ومعدات تكنولوجيا  والتدريب  واالتصاالت 

 . 19-كوفيدبجائحة ة المالية والمحاسبة المتأثرة سالمة الموظفين لتمكين استمرار عمليات األجهزة العليا للرقاب
 

ي اإلنتوساي   معايير استحقاق المنحة: 
 فر
ً
ر أن يكون الجهاز المتقدم عضوا ي الطلب، يتعي 

 ليتم النظر فر
 

ي  يورو كحد   00،200 مبلغ المنحة:    1أقىص مقدمة من لجنة السياسات والشؤون المالية واإلدارية لكل جهاز رقاتر
 

الدعوة  التقديم ي 
فر الطلبات  تقدم  )  العالمية:  حات  المقي  األول(    الفئةلتقديم 

عىل  intosai.donor.cooperation@idi.no عىل ونسخة   ،kerry.crawford@idi.n    نموذج باستخدام 
ي الطلبات بشكل شهري، عىل أن يكون  

ي ،  للتقديم  ر آخر موعدمن كل شه  15المنحة أدناه. وسيتم النظر فر
الطلبات    والنظر فر

 .  2020نوفمير    15المستلمة من الدفعة األوىل حت  تاري    خ 
 

لإلنتوساي:  التقارير العامة  األمانة  إيميل  إىل  األموال  استخدام  وتفاصيل  النتائج  فيها  موضح  التقارير  ترفع   :

nungshof.gv.atintosai@rech   .ر يوم  خالل ستي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  يمكن ذلك،   ومع. األولى السنة  في يورو  00,200 هو  واإلدارية المالية  والشؤون السياسات لجنة برنامج من جهاز لكل للمنحة   األقصى الحد 1

 . الشروط عليهم انطبقت إذا  آخرين دعم مقدمي قبل من الحصول عليه  يتم  قد والذي أكبر،   لمبلغ طلب  تقديم  للرقابة العليا لألجهزة
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Grant Application Template (in English) 
 نموذج التقديم على المنحة  

 

1. Name of SAI: 
 اسم الجهاز:  

2. Country: 
 الدولة:  

3. Amount applied for (Euro): 
 المبلغ المطلوب باليورو:  

4. Name of Head of SAI: 
 اسم رئيس الجهاز 

5. Challenges faced due to COVID-19: 
 التحديات التي طرأت نتيجة للجائحة  

 
Explain how the SAI’s operations have been affected by COVID-19. Consider what has been affected as it relates 
to delivering the SAI’s plan and how has it been affected. (max. 300 words) 

   كلمة(.  300)بحد أقصى  . نأمل ذكر ما الذي تأثر فيما يتعلق بتنفد خطة الجهاز وكيف تأثر. كيف تأثرت عمليات الجهاز من الجائحة

 

6. Proposed Solutions: 
 الحلول المقترحة  
 
Explain briefly how the SAI plans to use this funding to address the challenges identified above. Consider the key 
activities that need to be done to resolve the issues being faced. (max. 300 words) 

ر تنفيذها   لاألموا بشكل مختض، كيف سيعمل الجهاز عىل استخدام  ي يتعي 
ي معالجة التحديات. نأمل ذكر األنشطة الرئيسة الت 

فر
 لمعالجة هذه التحديات.  

 

7. Funding Request: ICT Solutions, ICT Training, PPE2 required 
معدات الحماية    واالتصاالت،التدريب على تكنولوجيا المعلومات  واالتصاالت،حلول تكنولوجيا المعلومات  طلب التمويل: 

 الشخصية المطلوبة 
 

Description  الوصف Objective  الهدف Estimated Cost (Euro) 
 التكلفة المتوقعة باليورو 

   

   

   

   

   

   

   
 

8. Results Expected: 
 
What the SAI expects to happen to its operations or outputs due to the implementation of this project. E.g. able 
to carry out audit plan or conduct 20% or 10 more audits or timely QA reviews (max. 300 words) 

الخطة   : سيتمكن الجهاز من تنفيذمخرجاته نتيجة تنفيذ هذا المشروع. على سبيل المثال  األثر المتوقع على عمليات الجهاز الرقابي أو 
  ة مراجععمليات لأو   إضافية  رقابيةعمليات  10أو  ٪ من العمليات اإلضافية على الخطة الرقابية، 20أو إجراء ما نسبته   الرقابية

 .  كلمة 300)بحد أقصى  حينها.ضمان الجودة في  

 

9. Key Indicators:   المؤشرات الوطنية 
 

 
2 PPE = personal protection equipment 



  

This is what output or outcome will be used to show the results that the project will achieve. Indicators should be 
easily measured. E.g. (i) Number of staff able to resume work due to grant  (ii) Number of audits made possible 
by the grant (max. 300 words) 
 

` عدد الموظفين  1على سبيل المثال ' ف.  ويتعين قياسها بطريقة سهلة النتائج التي سيحققها المشروع.  التي سيتم استخدامها إلظهار  المخرجات  

 كلمة(  300المنحة )بحد أقصى   تم تنفيذها نتيجة لهذهالتي  بيةالعمليات الرقا` عدد 2القادرين على استئناف العمل بسبب المنحة'  

10. External Support received to address COVID-19 Impact to date or over the last 2 years: 
 
State the organisation, amount received in original currency and what was supported. If no support was 

received, put Not Applicable.  
 حتى تاريخه أو خالل العامين الماضيين:    19- كوفيددعم خارجي مقدم للتصدي ألثر جائحة 

 .   ق ذكر اسم المنظمة والمبلغ المستلم بالعملة األصلية وأوجه الدعم. في حال عدم استالم أي دعم، يرجى كتابة ال ينطب 
 

  



  

11. Bank account details: 
   البنكي: تفاصيل الحساب 

In the case of an approval from the Funding Board, please complete the details of your bank account for prompt 
money transfer: 

 :لتحويل األموال بسرعة البنكييرجى إكمال تفاصيل حسابك  التمويل، في حالة مجلس  

 

Recipient (name, address, country): 
 المستفيد )االسم، العنوان ، الدولة(  

 

IBAN3/bank account no. of recipient: 
   رقم حساب أيبان المستفيد

 

BIC (bank identifier code)  الرمز التعريفي للبنك  

Bank (name, address, country)   ، البنك )االسم، العنوان

 الدولة(  

 

Routing type and/or routing code (if applicable)4   )رمز التوجيه البنكي )إن وجد 

  
 

 

 

Name of SAI Contact for this Proposal: _________________________________________ 
 اسم مسؤول االتصال  
 
Position / Title: ______________________________________________ 
 المنصب  
 
Signature: ____________________ Date of Submission (dd/mm/year):  ____________________ 

 التوقيع 
   اإلرسال  تاريخ 

 

 
 

 
3 IBAN = International Bank Account Number 

: الرقم الدولي للحساب البنكي اآليبان  
 
4 Bank routing type/code or routing transit number (RTN) is a nine digit number used to identify financial 

institution in a transaction. In the US, banks and other financial institutions use routing numbers to identify 
themselves. 

وك  الرمز التعريفي للبنك: رقم كون من تسع خانات يستخدم لتعريف المؤسسة المالية في أي عملية مالية. وفي الواليات المتحدة، تستخدم البن
 والمؤسسات المالية الرمز التعريفي لتعريف نفسها.  

 

 
 



  

Reporting Template (in English) 
   رفع التقرير نموذج 

 
(Use this section to report on the results achieved and use of funds by e-mail to the INTOSAI General 
Secretariat: intosai@rechnungshof.gv.at within 60 days) 

إلى األمانة العامة لإلنتوساي خالل ستين    هاألموال وإرسال  وتفاصيل استخداميستخدم هذا النموذج لرفع تقرير بشأن النتائج المحققة  
 يوم 

 

1. Name of SAI:  
 اسم الجهاز:  

2. Country:  
 الدولة  

3. Amount applied for (Euro):  
 المبلغ المطلوب باليورو  

4. Name of Head of SAI:  
 اسم رئيس الجهاز الرقابي:  

5. Key results achieved: 
 النتائج الرئيسة التي تحققت 

 
Explain what happened to its operations or outputs due to the implementation of this project. E.g. implemented 90% 
of the audit plan instead of 45%.  audit plan or conduct 20% or 10 more audits or timely QA reviews. These should be 
measurable and linked to the expected results as best as possible. 

  % من الخطة الرقابية بدالً 90: تمكن الجهاز من تنفيذ مخرجاته نتيجة تنفيذ هذا المشروع. على سبيل المثال األثر المتوقع على عمليات الجهاز الرقابي أو

حينها.  ضمان الجودة في   ةمراجععمليات لأو   إضافية  رقابيةعمليات  10أو من العمليات اإلضافية على الخطة الرقابية،  ٪ 20 ه ما نسبتأو إجراء %،   45

 ويتعين أن تكون هذه القياسات قابلة للقياس ومرتبطة بالنتائج المتوقعة على أفضل نحو ممكن. 
 
 

6. Financial Report: 
 التقرير المالي  

Description 
 الوصف 

Original 
Currency 
العملة  
 األصلية 

Amount in 
Original 
Currency 
المبلغ بالعملية  
 األصلية 

Exchange 
Rate 
معدل  
 الصرف  

Local 
Currency 
العملية  
المحلية  

_________ 
Euro 
 اليورو 

List the supporting 
documents attached 
 الوثائق المرفقة  

A - Funds received: 
 المبالغ المستلمة  

     E.g. Invoice or Bank 
Statement 
مثال: كشف حساب بنكي أو  
 إيصال 

PFAC 
من لجنة السياسات والشؤون المالية  
 واإلدارية 

      

Other: 
 جهات أخرى  

      

XXX       
XXX       
XXX       

Total Funds received  
 إجمالي المبالغ المستلمة  

      

B - Expenditure:   المصروفات       
ICT Hardware        
ICT Software       
ICT Licenses       
ICT Training       
Internet Connectivity       
Staff Safety 
 أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

المعلومات واالتصاالت برامج تكنولوجيا   
 تراخيص تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
التدريب على تكنولوجيا المعلومات  

 واالتصاالت
 االتصال بشبكة اإلنترنت 
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 سالمة الموظفين 
Other: 
 أمور أخرى  

      

XXX       
XXX       
XXX       

Total Expenditure 
 إجمالي المصروفات  

      

Balance 
 الرصيد 

      

       
Number of supporting documents attached:   عدد الوثائق المرفقة……    
        

 
 
Name of SAI Contact for this Report: _________________________________________ 

 
   االتصال: اسم مسؤول 

Position / Title: ______________________________________________ 
 

 المنصب  
Signature: ___________________________   Date Reporting (dd/mm/year): _____________ 

 التوقيع 
 

 تاريخ رفع التقرير  

 


