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 الخامسمحضر االجتماع 

 للجنة تنمية القدرات المؤسسية

 بية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةللمنظمة العر 
 

 المملكة األردنية الهاشمية

 2012أكتوبر  3 - 1 خالل الفترة من
 

 
 

 

 

 

رئطيس دوطواا المحاسطبة مصطفف  البطرار  / السةددعلى الدعوة الكريمة  الموهةة   ةع  يةال   بناء  

فة   دينة   الخةا   سةد  اهمماعةةاعقدت لجن  تنمدة  القةدتات الم   ، الشقيقةبالمملكة األردنية الهاشمية 

بمشاتك   مثل  األهةةةة  2112أكموبر  3 - 1 خالل الفمرة  ع بالمملكة األردنية الهاشمية الشقيقةعمان 

 :واأل ان  اليا   وهمف  اللجن  األعضاء 
 

 
 

 :ديوان المحاسبة بدولة الكويت  ●

 ▪ األنصاريي ـعلفيصل / السيد 
رئيس  -             مدير إدارة المنظمات الدولية 

 اللجنة

 ▪ سعود غصاب الزمانان/ السيد 
 -                               مدير إدارة التدريب 

 وـعض

 :المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية  ●

 ▪ محمـد الصـوابي/ السيد 
نائب رئيس  -                         ةــرئيس غرف

 اللجنة

 :ة العامة بالمملكة العربية السعوديةديوان المراقب ●

 ▪ علي بن صالح العامري/ السيد 
 -                          إدارة التدريب            

 عضـو

 الجهاز المركزي للمحاسبات جمهورية مصر العربية ●

 ▪ حنان محمد األنور بكري / السيدة  
 -      المؤتمرات العربية               عام مدير 

 عضـو
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 ديوان المحاسبة بالمملكة االردنية الهاشمية   ●

 ▪ راضي الطراونة/ السيد 
 والدوائر الحكوميةالوزرات  مديرية الرقابة علىمدير 

 العامة التابعة للموازنة 

  -                           عضـو

 ▪ مروان قموة. د/ السيد 
 -                والتدريب الدراسات مديريةمدير 

 عضـو

 : ديوان المحاسبة بدولة قطر ●

 ▪ عبدالعزيز آل خليفة/ السيد 
 -                                      المكتب الفني رئيس
 وـعض

 ▪ نورة ربيعة الكواري/ ةالسيد 
 -                        رئيس قسم بالمكتب الفني

 عضـو

 ▪ حمد المري/ السيد 
 -                                       رئيس قسم التدريب

 عضو

● 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية 

 :اليمنية 

 ▪ إسماعيل الشيباني/ السيد 
 -                                             وكيل مساعد 

 عضـو

 ▪ رجبيس الشإدري/ السيد 
 -                                مدير عام مركز التدريب

 عضـو

 ( :األرابوساي)العربية  للمنظمةاألمانة العامة  ●

 ▪ عبدالسالم شعبان/ السيد 
 -                   المشرف العام لألمانة العامة للمنظمة

 عضـو

 ( : IDI) مبادرة تنمية اإلنتوساي  ●

 منظمة العربيةالالتعاون مع مدير البرامج المكلف ب ▪ عبدالحكيم بن األزرق/ السيد 
 

 . واعمذت عع المشاتك  عضو اللجن   مثل الجةاز الجةائري
 

ردنيططة سططبة بالمملكططة األمصططفف  البططرار  رئططيس دوططواا المحا/ السةةدد افمةةما اتهممةةاا  يةةال  

هةذا اتهممةاا الةدوتي للجنة  تنمدة   ت مضةاف   ةياتت الجةاز حدث عبر عةع  س ول  بحضوت  الهاشمية

وانيكا ةات  المنمظةره اللجنة   هيمةل هةذلالقصةو   اتهمدة للمنظم  اليربدة   شةدتا  علةى القدتات الم  سد  

فة  وةوء الضةاو ات  خاصة فة  المةال اليةا   المصةر علةى انظمة   ذاكةوللرقابة  هةةة اليربدة  على األ

 .  الممةايدة اقلدمدا  وتولدا  تحمواء  ظاهر الفسات المال  بمخملف اشكال
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 شةةاتك  اعضةةاء اللجنةة  الفاعلةة  فةة  تتا ةة  وبحةةث  مصططفف  البططرار /  السةةددكمةةا نمةةع  يةةال  

 .وتقديم الموصدات الالز   بشأنةاالممصل  ببناء قدتات المنظم  اليربد  الموووعات 
 

                              فيصططططي الططططي األنصططططار  رئططططيس اللجنططططة/ السةةةةددوفةةةة  الكلمةةةة  المةةةة  ألقاهةةةةا بةةةةةذه المنا ةةةةب  

/ والسةةدد مثةةل األ انةة  اليا ةة   ابدالسططالش شططعباا/ والسةةدد  األهةةةةة أعضةةاء اللجنةة   مثلةةتحةةب بالسةةاتة 

ل أعمةةال ن  هةةدوأن  ةةا تضةةم  ووةةحا  (  IDI)  مثةةل  بةةاتتة تنمدةة  اينمو ةةاي  ابططدالحكيب بططن األ ر 

  اتهمماا 

 

 

 ينجةاز  ةا تةم تكلدةفبةذل الجةةد ب د  عمل هذه اللجن  وأن ذلك يمطلعلى أهم  ع  وووعات يدل

المة  ذات اليالقة  المووةوعات األخةر   مابية   ع قبل المجل  المنفدذي بايواف  إلى   ةا  اللجن  ب   ع

 .تخاذ قراتات وتوصدات بشأنةا اتحماج إلى 

 

الرئد  األول لدائرة با م عع شكره بكلمم  ف  افمماح اتهمماا  السالش شعباا ابد/ السدد عبركما 

إلةى  ابطدالقادر الزقلطي/  يةال  السةدد الجمهوروطة التونسطيةظم  اليربدة  فة  المحا بات واأل دع اليا  للمن

                                       بالمملكططططططة األردنيططططططة الهاشططططططميةرئططططططيس دوططططططواا المحاسططططططبة مصططططططفف  البططططططرار   /السةةةةةةدد  يةةةةةةال 

اف  الظرو  المنا ةب  توفدر كعمال هذه اللجن  وكلف بالمنظدم على ا مضاف  أريق المفالأعضاء وإلى كاف  

 . ال  حضوره هذا االجتماع ممثي مبادرة تنمية اإلنتوسا كما شكر السدد  لذلك،
 

 

تنمدة  القةدتات الم  سةد  لجنة  كما أكد ايضا  على وروتة تحقدق المكا ةل واتنسةجا  بةدع اعمةال 

ات و قمرحةات خالل اهمماع  اتخدةر فة  تةون   ةع  الحظة  ات مراتدجو ا توصل الد  فريق المخطط  

 .افاق المنظم حول واقع و

   

 :  ا يل  وبيد ذلك شرعت اللجن  ف  تتا   البنوت المدته  على هدول أعمالةا وانمةت إلى
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 :جدول األعمال مشروع إقرار  :األول البنـد
 

وفقةا  للمةال   هتةم إقةرات عمةالاألهةدول  شروا بيد أن ا ميرض تئد  اللجن  البنوت الم  تضمنةا 

وهةة  تميلةةق " أعمةةال  ةةع  يسةةمجد ةةا " وةةمع بنةةد للةةثالم  ووةةوعات المدتهةة    ووةةوعدع  وةةاف ةةع ا

بنةاء علةى اقمةراح  ةع  مثةل اليلمدة  و اللقةاءات المدتيبدة الخاصة  بالمشةاتك  فة  نموذج الشةةاتة بمراهي  

د  اتنمو اي تنم ا تقديم عرض  ع قبل  مثل  باتتة كذو بالمملكة العربية السعودوةتيوان المراقب  اليا   

(IDI)  : 

 

 .عمالإقرات  شروا هدول األ:             د األول ـــنــالب

فةة   جةةال المةةدتيب والبحةةث  ةةع خطةة  اليمةةل تنفدةةذ الجةةةء األخدةةر تتا ةة  نمةةائ  :            البنةةد الثانــــةةـ 

 .2111لسن    اليلم  

 .2112ط  اليمل لسن  تتا   نمائ   ا تم تنفدذه  ع خ :            الثـالــثد ـالبن

 .2113 لسن  لمدتيب والبحث اليلم إعدات  شروا خط  اليمل ف   جال ا:             الرابـــعالبنـد 

والخةةا    الرابةةع اهمماعدةة فةة  اليربدةة  نمةةائ  فريةةق عمةةل البدنةة  للمنظمةة  تتا ةة  :         الخا ةةـ البنةةـد 

 .(ات مثنائ )

المقددم المقةد   ةع الفريةق المكلةف بدتا ة  شةرو   سةابق  البحةث اليلمة   تتا     :           السـاتسالبنـد 

 المةة  تنظمةةةا المنظمةة  اليربدةة  كةةل نةةالم  ةةنوات وعناصةةر تقةةويم هةةذه المسةةابق 

 .وهوائةها

 .النظر ف  تحديث الدلدل اليا  للمدتيب للمنظم  اليربد   :          الســـابـعالبنـد 

حث كدفد  إهراء تقدةدم لنمةائ  تنفدةذ بةرا   وخطةط اليمةل كةل نةالم  ةنوات قبةل ب   :            الثا عالبنـد 

 .انيقات الجميد  اليا   وفقا  لموصدات المجل  المنفدذي

الرقابةة  علةةى تقندةة  "  مابيةة  ايهةةراءات المةة  تمةةت بشةةأن تنظةةدم برنةةا      :  عــــــــــــــــةةـالما البنةةـد 

 ".الميلو ات 

 . ا يسمجد  ع أعمال  :   رـــــــــــــــــالياشالبنـد 

 .القات  للجن  اتهممااتحديد  كان و وعد     :عشر  الحاتيالبنـد 
 

 
تنفيذ الجزء األخير من خطة دراسة نتائج  :الثاني البنـد

 : 1111لسنة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي 

 
 

 :كالمال  وهما 2111 ع  ن   الثان ل النصف خال اللذيع عقدا اللقاءيع تنفدذ ا ليت اللجن  على نمائ   
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 التاروخ الجها  المستضيف اللقاء

توت الميـايدر المةند  " اللقاء اليلم  حول  وووا 

والرقابد  لألنمو اي ف  تحقدق المجان  والموافق ف  

األتاء المةن  بدع األهةةة األعضاء ف  المنظم  

 "اليربد 

 تيوان المراقب  اليا  

 اليربد  السيوتي المملك  
 4122 بممبر  42 – 42

 راهي  المنوا " اللقاء المدتيب  حول  وووا 

 "البدولوه 

 المجل  األعلى للحسابات

 المملك  الماربد 
 4122تيسمبر  9 – 5

 

 . نمائ  تنفدذ اللقاءيع المذكوتيع ( 1) رقب وتضمن المرفق و -
 

بةراء فة  علةى إهابةات المشةاتكدع والخ  ةالاواتوبيد المناقش  وتباتل الرأي بدع أعضاء اللجنة  

 :  اتنمةاء الى ات منماهات والمقمرحات المالد الذكر ، تم  اللقاءيع  الف 
 

 يعدات قدم ا وان الخبراء قد بذلوا هةوتا م ع حدث المنظدم واتعدات لة نناهحا اللقاءيع ان .1

   .الى المشاتكدع الماتة اليلمد  والمدتيبد  وتقديمةا 
 الم  اتبيوها ف  تنفدذ اللقاءيع وكانت  شاتك  اخصائد  المدتيب  ثمرة  ع حدث المنةجد   لقد .2

 .ف  المواصل والمفاعل بدنةم وبدع المشاتكدع مدة مبشكل  ت  اهم

اعدوا تجاتبةم قبل حضوت اللقاء  حدثن على ا ميدات للمشاتك  ف  اللقاء والمشاتك كان .3

 .وفق  ا  لب الدةم(   Power point) وقد وها با مخدا   نظا  

 ايمضمع هدكلةخاص  بالنسب  لألهةةة الم  الميلم وفقا  لمرئدات كل هةاز تقددم اتباا نظا   اهمد  .4

على كل اخمبات قبل  وبيدي بالمدتبدع  قدا ف   هراءا ايممثل هذوي .مدتيبالمنظدم  اتاتة لل

وقداس  ةم قبل البرنا   وبيده ياتف بةد  اخمباتالبرنا   و حاوت اط   حمو  يالمشاتكدع 

البرنا   عقب انمةاء نسب  ايهابات الصحدح   تطوت  ع خالل يات  هديدة  ةماكمساب  د 

 .المدتيب  

اعدات المقاتير المميلق  بنمائ  تنفدذ الدوتات والبرا     نةجد وروتة اليمل على توحدد  .5

، النمائ  وتدسدر وتيمدم ات مفاتة  نةابما يمكع  ع ومان شمولد  وتتل  هذه المدتيبد  واليلمد  

يمألف  ع  مثل  كل  ع المجل  األعلى للحسابات  لبحث هذا المقمرحوقد تم تكويع فريق 

هذا الفريق ويقد   .بالجمهوروة اليمنيةوالجةاز المركةي للرقاب  والمحا ب   بالمملكة المغربية

  .ف  اهمماا اللجن  القات    قمرح

 :ما يل عع هذه اللقاءات والم  تممثل فد لصاتتةاعممات الموصدات ا .6
 

التوصيات المتعلقة باللقاء العلمي المنعقد بالمملكة العربية السعودوة حول موضوع  . أ

دور المعـاوير المهنية والرقابية لألنتوسا  في تحقيق التجانس والتوافق في " 

 : "األداء المهني بين األجهزة األاضاء في المنظمة العربية

هةةة الى ايالء الميايدر الصاتتة عع اتنمو اي  ا تسمحق   ع اهمد  والنظر ف  السبل األ تعوة .1

 .صلد  و بما يمنا ب  ع خصوصدات كل هةازالكفدل  بمحقدق ات مفاتة  نةا ف  صدامةا األ
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و الميدل  وفق أصلد  اليمل على اصدات لوائا واتل  عمل تمضمع هذه الميايدر ف  صدامةا األ .2

 .الجةاز لممكع  ةيدا  ع ات مدياب  ع  ر  المراقبدع خصوصدات

لى إ وإبالغةاهةةة  ان  اليا   للمنظم  لميمدمةا على باق  األابالغ هذه اللوائا  واتتل  الى األ .3

لجن  الميايدر المةند  والرقابد  لال مفاتة  نةا ف  ووع اتل  عربد  تسما بمحقدق المجان  

 .نشوتمال

ة  ع الميايدر الدولد  بنف  الحة  واتلمةا  لمحقدق  ةيد  ع المجان  والموافق السي  الى ات مفات .4

 .ف  اتتاء المةن 

 راهي  نشا   يدع  ع قبل ) والمراهي  الممةا ن  ( كثر أو أبدع هةازيع ) المراهي  المشمرك   .5

الم   ع شأنةا  هم اآللداتأوتقا م النمائ  الممرتب  عنةا تيمبر  ع ( أكثر  ع هةاز ف  نف  الوقت

 .هةةة اليربد ألالمساهم  ف  تحقدق المجان  والموافق ف  عمل ا

هةةة لمواكب  الميايدر المةند  والرقابد  الدولد  لووع خطط لبناء ألوروتة تحديد احمداهات ا .6

هةةة على الميايدر وتوفر اآللدات المنظدمد  قدتاتةا وذلك اعمماتا على  د  ا الا  نسوب  األ

 .هذه الميايدر وصداغمةا ف  شكل اتل  وبرا   عمل ت مخدا 

هةةة واقمراح الخطط تعوة لجن  الميايدر المةند  والرقابد  الى ووع آلدات لمحديد احمداهات األ .7

 .لةذا الارض ها  الء  االم  تر

ذلك تعوة لجن  الميايدر المةند  والرقابد  الى اعاتة النظر ف  المرهم  اليربد  للميايدر الدولد  و .8

 .توحددا للمصطلحات

 

" التوصيات المتعلقة باللقاء التدروبي المنعقد بالمملكة المغربية حول موضوع     -ب

 ":مراجعة التنوع البيولوجي
الجةات الحكو د   وحثتأكدد الدوت الحدوي لألهةةة اليلدا للرقاب  ف  حماي  المنوا البدولوه   .1

 .يم  المخمص  بأهمد  ووع السدا ات الالز   لحما

أهمد   راعاة البيد البدن  بصف  عا    والمنوا البدولوه  بصف  خاص  بما يحقق األهدا   .2

 .المنشوتة للموازن اتيكولوه   ع هانب واألهدا  اتقمصاتي  واتهمماعد   ع هانب آخر

م بميايدر المحا ب  والمراهي  الم  تكفل توافر اي ات المنظدم  للمقددالالز  ايالء اتهمما   .3

 .المحا ب  والمةن  لمراهي  المنوا البدولوه  

أهمد  توافر إ ات  رهي  قابل للمنفدذ على  سمو  األهةةة اليلدا للرقاب  والمحا ب  لمراهي   .4

 .المنوا البدولوه  

قدا  األهةةة اليلدا للرقاب  بدوتها الرقاب   ع خالل ووع  نةاج تقاب  و راهي  المواودع  .5

ولوه  للمساهم  ف  تحديد اتنحرافات واآلنات السلبد  وبما يساعد ف   ال   الممصل  بالمنوا البد

 . اتخاذ القراتات المرتبط  بإتاتة وحماي  هذه المواتت

تكثدف الجةوت لمةيد  ع تنمد  قدتات اليا لدع باألهةةة اليلدا للرقاب  اليربد  ف   جال المراهي   .6

  بصف  خاص  بالنظر إلى أهمدمةا وتشيب  راهي  المنوا البدولوهوالبدند  بصف  عا   

 . وووعاتةا

المحدي الذي   واهة تكثدف المواصل وتباتل الخبرات بدع األهةةة اليلدا للرقاب  بما يمكع  ع  .7

 .يمثل  هذا النوا  ع المراهي  باعمبات ان  ف  بدايات  ف  اغلب األهةةة اليلدا للرقاب  اليربد  
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بشري  ها ال واتت لممكدعرقاب   ع الخبراء و   سات البحث اليلم  المواصل بدع األهةةة اليلدا لل .8

 .ف  هذا المددانالمكمسب   تبامج ع ال ات مفاتة ع 

تشجدع البحث اليلم  لمطوير  رق و يايدر المدقدق المميلق  بمجال المنوا البدولوه  وتباتل  .9

 .نمائ  البحوم بدع األهةةة الرقابد  اليربد 

 .تنسدق وتنفدذ  ةا  تقابد   شمرك  ف   جال المنوا البدولوه  المفكدر  سمقبال ف  .11

 ةيدا   ع الجةد على بذل  أخر اذ تثمع اللجن   ا هاء بةذه الموصدات، فة  ت كد  رة  و

و أالرقاب   ألهةةةنسب  البةا الى  رتب  المرهيد   واء ب  رتقبيدا  عملدا  وواقيدا  يمضمدنةا ل

 .لرقاب  لالةدنات الخاوي  

عمل البدن  كل فدما فريق وهذه الموصدات الى لجن  الميايدر المةند   كما قرتت اللجن  احال 

 . يخص 

 
دراسة نتائج ما تم تنفيذه من خطة العمل  :الثالث البنـد

 : 1111لسنة 
 

 :اللقاءات العلمية والتدروبية:  أوالا   

 

 :وه  كالمال   2112  بممرحمى شةر ا ليت اللجن  على نمائ  تنفدذ اللقاءات الم  نظمت 

 

 التاروخ الجها  المستضيف اللقاء

توت األهةةة " مدتيب  حول  وووا اللقاء ال

اليلدا للرقاب  ف   جال تطوير   شرات أتاء 

 " األهةةة الحكو د 

 الجةاز المركةي للمحا بات

 همةوتي   صر اليربد 
 2112 ايو  11 – 6

ر توت الميةايد"يلم  حول  ووةوا اللقاء ال
المةندةةة  والرقابدةةة  لالنمو ةةةاي فةةة  تحقدةةةق 
المجةةان  والموافةةةق فةةة  األتاء المةنةةة  بةةةدع 

 ".اليربد   المنظم األهةةة األعضاء ف  

 تيوان المراقب  اليا  

 المملك  اليربد  السيوتي 
 2112 بممبر  12 – 8

 
 
 

 .ونالمذكور نتائج تنفيذ اللقاءون(  1) وتضمن المرفق رقب و -

ات ةمفاتة  وتحقدةق راء المةاتة اليلمدة  علةى نة الةذكر   الف اللقاءيعوالخبراء ف  ن المشاتكواهمع 

 ةد  قابلدة  و لمقديمةا وهوت بيض المحفظ بخصوص  د  كفاي  الفمرة الة ند    نةا  ع المرهوة 

 .اهةةتةمتطبدق  ا تيلموه ف  
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 2112بقةةى  ةةع  ةةن  ا ميروةت اللجنةة  بقدةة  اللقةاءات المة ةةع انجازهةةا فدمةا ت ،  خةةر ةع ناحدةة  ا

 يسمضةدف المةدتيب  والةذي  البرنةا  ف  تحديد الفمرة الة ند  المخصص  لمنفدذ  باي راا وأوصت

 .(تفبيقات)  للبيانات المالية اآلليةموضوع المراجعة الجةاز اللبنان  حول 

مثةل تفع توصد  الى المجل  المنفدةذي تم الى  المووواضاء اللجن  عند  ناقش  هذه أعنمةى اكما 

اننةاء اهممةاا واليلمدة   المدتيبدة تحديةد الفمةرات الة ندة  ليقةد اللقةاءات  يةد  الةى ف  اتخاذ قرات 

 لأل انة حدةث يمسةنى ب عةا  ةع كةل   شطهر ونطاورر قبةل نةاية  يعلى اقصةى تقةدالمجل  المنفدذي أو 

  .بالجدو  المرهوة المنظم اليا    مابي  تنفدذ انشط  
 

 :تممثل فدما يل المذكوتيع و يعموصدات الصاتتة عع اللقاءاعممات الوتقمرح اللجن  
 

حول  بجمهوروة مصر العربيةالمنعقد التدروبي التوصيات المتعلقة باللقاء   -أ 

دور األجهزة العليا للرقابة في مجال تفوور مؤشرات أداء " موضوع 

 : " األجهزة الحكومية
عمل الوحدة  حةل المراهية  حمةى يمسةم  وـروتة أن يكون لد  المراهع خبرة  قبول  ف   جال .1

 .تقددم  بالموووعد 

أهمد  الندوات والدوتات المدتيبد  ذات اليالقة  بقدةاس وتقةويم األتاء فة  الميريةف بقدةاس األتاء  .2

 .وأهمد  تطبدق 

تعم توت األهةةة الرقابد  فة   مابية  نمةائ  قدةاس أتاء األهةةةة الحكو دة  وتحسةدع أتائةةا،  ةع  .3

 .هةةة الرقابد  بما يمكنةا  ع تأتي  هذا الدوت بكفاءة وفيالد وروتة تعم األ

المأكدد على أهمد  الةيةاتات المدداندة  للجةةات  حةل المراهية  والميةر  علةى آلدةات اليمةل بةةا  .4

 .على الطبدي 

فاعلد  اتعممات علةى نمةاذج تجمدةع البدانةات  ةع الجةةات  حةل المراهية  واتعممةات علدةةا عنةد  .5

 .مةددا لمقددم تحلدل األتاء ت

ات ةةمفاتة  ةةع خبةةرات إنشةةاء  راكةةة لقدةةاس أتاء األهةةةةة الحكو دةة  بةةةد  تحسةةدع أتاء تلةةك  .6

 .األهةةة واي ةا  ف  عملد  المنمد  ايتاتي 

ة بمةاوروتة أن يكون لد  الم  سات والمشروعات   شةرات أتاء  .7 تقدةدم  ووةوع    ةعع يمك 

مةا كةان بفيلدةا  ةع األهةدا   قاتنة   لنجاح تلك المشروعات وذلك عع  ريق قداس  ا تم تحقدق 

 . خططا

 .وروتة اليمل على تحديث نظا  الميلو ات باألهةةة الحكو د  .8

 .اليمل على إيجات  يايدر نموذهد  ألتاء اليا لدع تسمخد  كم شرات إتشاتي  .9

 .اعممات   شرات قداس األتاء ف  الرقاب  على األتاء وروتة حث أهةةة الرقاب  على .11

والم  سةات  الةدنةات اليلدةا للرقابة  وروتة تنظدم وعقد وتش عمل عع  ريق المياون  ةابدع  .11

الحكو د  للميريف بم شرات األتاء ونشر الوع  بدع الموظفدع  ع أهل تدسةدر  واكبة  المطةوت 

 .ف    شرات األتاء
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 ةا بةدع المسةنولدع فة  ايتاتة الحكو دة  فة  تنمدة  الةنظم المحا ةبد  اليمل على تحقدةق الميةاون  .12

والمالد  إواف  إلى المساهم  ف  ترشدد اينفاق وتنمد  اييراتات وعقد لقةاء علمة   و ةع يةوفر 

 .الميلو ات الكافد  ف  هذا الشأن

للمنظمة  اليربدة   تشكدل لجن  فرعد  للرقاب  على األتاء  نبثق  عع لجن  الميايدر المةندة  المابية  .13

 .لألهةةة اليلدا للرقاب  المالد  والمحا ب 

حول  المنعقد بالمملكة العربية السعودوة علميال التوصيات المتعلقة باللقاء ب ـ 

دور المعاوير المهنية والرقابية لالنتوسا  في تحقيق التجانس "موضوع 

 : "العربية  المنظمةوالتوافق في األداء المهني بين األجهزة األاضاء في 
 

 

لمنفدذها   2112 ان  اليا   المنسدق  ع اتهةةة المسمضدف  للقاءات الممبقد   ع عا  و مواصل األ

 :وفقا  لما هو  خطط ل  وه 

 ."  الوقائد دتقدم اتتاء على الخد ات الصح"حول  وووا  اللقاء التدروبي بدولة الكووت .1

الدب وتقندات المراهي  ـــــــــــأ   " حول  وووا  العرا  ةــــــــــــاللقاء العلمي بجمهورو .2

 ". البدند 

المراهي   "  ول  ووواـــــح ةــــــــــــــــــة اللبنانيــــــــــــــبالجمهورو ج التدروبيــــــــالبرنام .3

 .(تطبدقات )  اآللد  للبدانات المالد 
 

- :البحث العلمي: ثانيا 
 

 :العلميالمسابقة العاشرة للبحث ـ  1

بةالبحوم المة   بالمسةابق عضاء ف  لجن  تقةويم البحةوم الخاصة  هةةة األ ان  اليا   األوافت األ 

حةول المووةوعات الثالنة  الخاصة  بةةذه  بحثةا   (21)عضةاء والمة  بلةد عةدتها هةةة األاعدتةا األ

اقمةراح الفةائةيع و تتا   نمائ  تقددم البحوم المقد  اهمماعةا القات  اللجن  ف   و ممولى .المسابق 

 .فدةا

 :الترجمةـ  2 
 

،  نمو ةاياتتواصل المنظمة  ترهمة  اتعةدات الصةاتتة  ةع المجلة  الدولدة  الصةاتتة عةع  نظمة  

 ةةع قبةةل الجةةةاز  2112 انةة  اليا ةة  ترهمةة  اليةةدتيع الصةةاتتيع خةةالل شةةةر ينةةاير ألحدةةث تلقةةت ا

                          ةةع قبةةل تيةةوان المحا ةةب  2112وعةةدت ابريةةل  بجمهوروططة مصططر العربيططةالمركةةةي للمحا ةةبات 

هةةةة لطباعمةمةا وتوزييةمةا علةى األبةمةا ووافةت الجةةاز ات ريكة   بالمملكة االردنية الهاشمية

 .أتتهت األ ان  اليا   هذه المرهم  على  وقيةا على شبك  اتنمرنت كما،  األعضاء

 

بالمرهمةة   شةةكوتا   المملكططة العربيططة السططعودوةبقةةا  تيةةوان المراقبةة  اليا ةة   ، وعةةالوة علةةى ذلةةك

نظم  المراهية  الداخلدة  أتقددم وتحسدع حول  وووا " ات و اي الما ع بحث اليربد  لمشروا 

 ".اليلدا للرقاب   باألهةةةوعالق  وحدات المراهي  الداخلد  
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بع ند الرا تدريب  :الب جال ال في م مل  طة الع شروع خ عداد م إ

 : 1113لسنة والبحث العلمي 
 

اء، تقمرح اللجن  أن يكون  شروا خط  مقمرحات المقد    ع األهةةة األعضبيد اي الا على ال

وفقةا كما هو  ووا ف  الجدول المال  وتفاصدل ذلةك  2113 ليا اليمل ف   جال المدتيب والبحث اليلم  

 . ( 3 )للمرفق رقب 

 اروخ المقترحالت مكاا اقد اللقاء اللقاءات العلمية والتدروبية

تحليطي اآلثطار االقتصطادوة للمشطكالت " تدروبي حول موضطوع اللقاء ال
 "البيئية

 الجها  المركز  للمحاسبات

 جمهوروة مصر العربية

شهر ماوو 

1113 

 "المراجعة اآللية لتقنية المعلومات" تدروبي حول موضوع اللقاء ال
 دوواا المراقبة العامة 

 بالمملكة العربية السعودوة 
 1113سبتمبر 

منهجيططة التططدقيق بااتمططاد تقيططيب " تططدروبي حططول موضططوع ال البرنططامج
 "المخاطر 

 جها  الرقابة المالية واإلداروة 

 سلفنة امااب للدولة
 1113سبتمبر 

منهجية إاداد التقارور لألجهطزة العليطا " علمي حول موضوع اللقاء ال

 "للرقابة المالية والمحاسبة 

 دوواا المحاسبة

 ة قفربدول

دوسمبر  11 – 8

1113 

 "تقييب أداء قفاع التعليب العالي " تدروبي حول موضوع اللقاء ال
 دوواا الرقابة المالية

 جمهوروة العرا 
 

ف   " المدقدق باعممات تقددم المخا ر  نةجد "  وووا كما تقمرح اللجن  ان يمم تنظدم اللقاء المدتيب  حول 

 .ولحدانم  نسبدا   هذا الموووا  لخصوصد نظرا  شكل برنا   تدتيب  
 
 
 

نال خامس دب سة : ال مة درا ئة للمنظ مل البي يق ع تائج فر ن

ــة  ــي اجتماعالعربي ــف ــعه ي ــامس    الراب والخ

 :(االستثنائي)
 

خةالل دولة  الكويةت المنيقةد ب الرابةععمال فريق عمل البدن  ف  اهمماعة  أاللجن  نمائ   ا ميروت

 المنيقةةد بجمةوتيةة   صةةر اليربدةة ( ات ةةمثنائ )همماعةة  الخةةا   وا ، 2112أبريةةل  26 – 23الفمةةرة  ةةع 

   (.تقرور النشاط السنو  لفروق امي البيئة 4رقب مرفق ) 2112 بممبر  6 – 3خالل الفمرة  ع 
 

نجةاز المةةا  المة  إ مواصةل المأكدد على الفريق ب، تقمرح اللجن  اعممات هذه النمائ ، ووبيد المناقش 

 . إلد الموكل  مةا  الينجاز  ( برنا   ز ن )  مواتيخ  حدتةلخط  عمل الفريق ب فقا  وتم اتتفاق بشأنةا 
 

 تأتخةاص  بةالفريق المةذكوت   علةى شةبك  اتنمرنةتوبخصوص المقمرح المميلق بأحدام  وقع  

حةدام الحةال  أو ابمقديم تصوت حول تطوير الموقةع تشفُع بدتا   فند  و الد  ان تقو  ات ان  اليا   اللجن  

 المجلة  المنفدةذي النظةر فة  هةذا المصةوت وتفية  الةىاللجنة  وتمةولى .  وقع هديد لفائةدة الفريةق المةذكوت 

 .تتخاذ  ا يراه ف  هذا الشأن
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دراسة التقييم المقدم من الفريق المكلف : السادس البند

بدراسة شروط مسابقة البحث العلمي التي تنظمها 

عناصر تقويم المنظمة العربية كل ثالث سنوات و

 :هذه المسابقة
 

 
ا ميروت اللجن  نمائ  أعمال الفريق الذي تم تكلدفة  بدتا ة  شةرو   سةابق  البحةث اليلمة  المة  

والمكةةةون  ةةةع                         وهوائةهةةةا  تنظمةةةةا المنظمةةة  اليربدةةة  كةةةل نةةةالم  ةةةنوات وعناصةةةر تقةةةويم هةةةذه المسةةةابق 

 .(5)بالمرفق رقب ت الواتتة المقمرحاوانمةت الى ( المارب والدمع)
 

نـد سابع الب تدريب : ال عام لل لدليل ال حديث ا في ت ظر  الن

 :للمنظمة العربية
 

  نظمةة  وأهميةةت علةةى اهمدمةة  ناقشةةت اللجنةة  بالمفصةةدل  ووةةوا تحةةديث الةةدلدل اليةةا  للمةةدتيب للم

 (IDI) اتنمو ةاي تنمد    باتتةيموفر لد  وحدث  . تنمد  المواتت البشري على   تنيكا ات  اتيجابدنظرا  

                ةةع  مثلةةدع عةةع اهةةةةة الرقابةة  فةة  كةةل  ةةع  يمكةةونتلدةةل للمةةدتيب فقةةد تةةم اتتفةةاق علةةى تشةةكدل فريةةق 

ان تةمم بيةد اخذا  باتعمبةات تلدةل  بةاتتة تنمدة  اتنمو ةاي محديث هذا الدلدل ل( اتتتن والكويت والسيوتي )

كما اوصت اللجن  بأن يمم الرهوا ف  . ا   ف  المملك  اليربد  السيوتي  ع قبل تيوان المراقب  الي ترهمم 

 .النمو ايبناء القدتات الم  سد  لتلدل الى  هذا المحديث كذلك

 

نـد ثامن الب يذ : ال تائج تنف ييم لن جراء تق ية إ حث كيف ب

قاد  بل انع سنوات ق ثالث  كل  مل  طط الع برامج وخ

 :لتنفيذيالجمعية العامة وفقًا لتوصيات المجلس ا

 
 

ونظرا  ألهمدم  عند اتعدات المسبق لبرنةا   عمةل المنظمة  ناقشت اللجن  بالمفصدل هذا الموووا 

لمقددم  ا نفذ  ةع بةرا   خةالل ( والكويت والدمع المارب)عمل يضم كل نالم  نوات قرتت تكلدف فريق 

 .للارض ز  الال ان  اليا   بموفدر كاف  البدانات ألاتيةد  ع  2113-2111الفمرة  ع 
 

بمةةون  خةةالل المنيقةةد فريةةق المخطةةط ات ةةمراتدج    علمةةا  بنمةةائ  اتهممةةاا الثةةان  لوأخةةذت اللجنةة

ضةاء حةول عهةةةة األات مبدان الخاص بمقمرحةات األب وافاة اللجن   حدث تم 26/9/2112-24الفمرة  ع 

 ذا ات ةةمبدان هةةووالاةةرض  ةةع هةة 2117-2113هةةدا  والمقمرحةةات للمخطةةط ات ةةمراتدج  لألعةةوا  األ

هةةة بةذا الخصوص  ما  دمكع لجن  تنمد  القدتات الم  سد   ع ات ةمفاتة  مةا تمدحة  اتاء األ مةاجا م

 .نمائ  هذا ات مبدان  ع بدانات  فددة يعدات برا جةا المسمقبلد 
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نـد سع الب ظيم : التا شأن تن مت ب تي ت جراءات ال عة اإل متاب

 :معلوماتالرقابة على تقنية ال" برنامج 

 
 

ات ا د  وحدث أنة   هبةا اعدات وتنفدذ هذا البرنا   وبمحاوت ت اللجن  علما  بالمراحل الم   ر  أخذ

 .فسدمم  وافاة المجل  المنفدذي تحقا  بنمائج اللجن   تتنفدذه انناء فمرة انيقاهاتي 

 
 :ما يستجد من أعمال : العاشر البند

 

اطاش  ق  العربي االوروبي القادش المقطرر اقطده بجمهوروطة أيربيجطاااقتراح موضوع محور الملت     :أوالا 

1113 
 

 

 (6المرفططق رقططب  )الةةواتتة عةةع اتهةةةةة بخصةةوص هةةذا المووةةوا  تناقشةةت اللجنةة  المقمرحةةا  

- :المالد    وانمةت الى المقمرحات الثالن

 

 المقترح الثالث المقترح الثاني المقترح االول

 

 لمعلومات تحدوات تدقيق تكنولوجيا ا

 :ـ المواودع الفرعد   

اتتجاهات الحالد  ف  تكنولوهدا .  

 .الميلو ات

الرقاب  الداخلد  الم نرة على  در .  

 .اليمل

 .المسائل ات ند  للميلو ات.  

 . جموع   ةاتات المدققدع.  

 .خطط تدتيبد .  

 راهي  توتي  للمدقدق على .  

 .تكنولوهدا الميلو ات و خرهاتةا

 

ه االجهزة العليا ـــحدوات التي تواجلتا

للرقابة ال  ضوء اال مة االقتصادوة 

  والمالية

 

دور االجهزة العليا للرقابة في 

 :المحافظة ال  البيئة

 :ـ المواودع الفرعد 

كدفد  المخطدط لمةمات الرقاب  .  

 .على البدن  واخمدات  واوديةا

الميوقات الم  قد تواه  اتهةةة .  

ةا  الرقاب  على البدن  ف  تنفدذ  

 وكدفد  المالب علدةا

. 

 

 .المقمرح النةائ  عمماتتواأل ر  يروض على المجل  المنفدذي 

 التعاوا بين المنظمة العربية ودائرة التدقيق الهولندوة في مجال التدقيق الذاتي للنزاهة    :ثانياا 

 بةةاتتت 2116منظممةةدع اليربدة  واألوتبدةة   ةةن  تفيدةةل اتفاقدةة  الميةاون المبر ةة  بةةدع ال ةةات فة  ا            

 .لفائدة المنظم  اليربد  منظدم توتة حول المدقدق الذات  للنةاه  بالمدقدق الةولندي   حكم  

أن بدأ المرتدب لةةا علةى دوتة الم   مضاف  هذه ال شكوتا  اوقد قبل تيوان المحا ب  بدول  الكويت 

 .2112تنجة خالل شةر تيسمبر 
 

 .اللجن  المجل  المنفدذي تحقا  بنمائ  هذه الدوتةو مواف  
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 :مانة العامة والهيئة المدورة للتعاوا بين االنتوسا  والمانحينالتعاوا بين األ    :ثالثا
 

الم  تقد ت بةا األ ان  اليا   إلى  جموع  المانحدع لدعم  نظممنا  المقمرحات تنفدذف  ا ات 

ل إلى بلوتة  شروا للمياون يشمل الفمرة  نمو ايات اليربد  بالمنسدق  ع  باتتة تنمد  ، تم  الموص 

 :ويمكون  ع اليناصر المالد   2112-2114

 .انمداب خبدر ف  تنمد  القدتات لد  األ ان  اليا   للمنظم  -

 .المدتبدعاعدات تنفدذ برنا    -

 .تعم القدتات المنظدمد  والمشادلد  لأل ان  اليا   للمنظم  -

 

ل والثان  للت  باتتة تنمد  اينمو اي بموفدر المواتت المسموهب  لتكفقد و بقدم  ينصريع األو 

حدث ( $ 75,111)بقدم  و يت للبحث عع  صاتت لممويل الينصر الممبق  ( $ 891,111)

توصلت إلى  وافق   بدئد   ع قبل الوكال  األ ريكد  للمنمد  الدولد  الم  أبدت ا ميداتها لدعم 

 .خالل تمويل  شروا  مكا ل على المد  الطويل المنظم   ع

 ناقش  وبمساعدة  باتتة تنمد  اينمو اي بيد المشاوت  ع  مثل الوكال  ات ريكد  للمنمد  وقد تم  

وتم اتتفاق على (  تعم القدتات المنظدمد  والمشادلد  لأل ان  اليا   للمنظم ) الينصر الثالث 

طدط ات مراتدج  للمنظم   ع خالل ووع إ ات  مكا ل صداغ   قمرح يممثل ف  تعم المخ

 . األهدا  ات مراتدجد  للمنظم  تحقدقللممابي  والمقددم والمساعدة على 

ات ان  اليا    يال  تئد  المجل  المنفدذي بمحمو   شروا المياون وابد   وافقم   وافتوقد 

 .وترحدب  بةذا المياون

ول المميلق باخمدات خبدر ف  تنمد  القدتات ألتنفدذ الينصر ا ن  تمأ ان  اليا   ألا تفددكما 

تتة تنمد  اتنمو اي بمقر ات ان  اليا    االم  سد  للمنظم  عقب  قابل  اهراها  مثالن عع  ب

المشاوت  األ ان  اليا   تواصل، فدما   ع تائرة المحا بات المونسد  المرشحدع ع عدت  ع 

و ع الوكال  ات ريكد  للمنمد  الدولد    " المدتبدع اعدات"  منفدذ برنا  لوالمنسدق  ع هذه المباتتة 

 .المخطدط ات مراتدج  ساندة وقدتات ات ان  اليا   تعم حول المشروا المقد  بخصوص 

 

 . للمنظمة تعدوي نمويج شهادة المشاركة في اللقاءات التدروبية والعلمية :رابعاا 

اليا ة  فة  المملكة  اليربدة   المراقبة ع تيةوان  ةبةةذا الخصةوص  المقد نظرت اللجن  ف  المقمرح 

 ةع حدةث السيوتي  وبيد المقاتن   ع الصدا  الميممدة حالدةا  تبةدع أنةةا تسةمجدب عمو ةا  للمطلةوب 

( LOGO) شةيات توفر البدانات المطلوب  علةى انة  يمكةع اخةذ هةذا المقمةرح فة  اتعمبةات يوةاف 

، ولةةم يةةمم اتخةةذ بةةالمقمرح الخةةاص لةةذي يمةةولى اعممةةات الشةةةاتةاتئدسةة   ا ةةموالجةةةاز المسمضةةدف 

بإتتاج ا ماء الخبراء  يةدي و نفةذي البةرا   المدتيبدة  وذلةك ليةد   الئممة  خاصة   عنةد اشةمرا  

 .أكثر  ع هة  خاتهد  أو هةاز ف  اعدات وتنفدذ الماتة اليلمد  
 

المنظمةة    ةةعزتق حةةول الميةةاون اتبةة دمالحكةةالسةةدد عبةةد  مثةةل  بةةاتتة تنمدةة  اتنمو ةةاي عةةرض  :خامساا 

 .اليربد 

 :حول نالن   واودعتمحوت هذا اليرض  

( ا   شةةاتك 32)أهةةةةة  مان الجةةوتة الةةذي تشةات  فدةة  نمةان يميلةق ببرنةةا   وة: يـــــــــططـالتعطاوا الحال .1

 عمال  
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( IDI)نمو ةاي اتباتتفاقد  الم  أبر ت بةدع المنظمة  اليربدة  و بةاتتة تنمدة  

 ةع هةذا تمةت المة  اتنجاز راحل  مثل هذه المباتتة  وا ميرض  2111 ن  

هو تكويع  ةدتبدع فة   جةال هذا المياون   اهد ع بدع  االبرنا    ذكرا  بأن 

 .لفائدة المنظم  الجوتة

 :التعاوا المستقبلي  .2

  ف  المخطدط لةذا البرنا   والذي 2112خالل شةر  بممبر تم الشروا : المدربين اادادبرنامج  . أ

 :يموقف نجاح  على         

 دوكةةذا ا ةةمفاتة المنظمةة   ةةنةم عنةةالمةةةا  األهةةةةة بات ةةمفاتة  ةةع المةةدتبدع  -

 .الحاه 

 .حسع اخمدات المشاتكدع -

 .تطبدق المةاتات المكمسب  -

 2116-2111 ات ةةمراتدج  ليةةا فةة  إ ةةات تنفدةةذ المخطةةط  :نتوسططا االبرنططامج تفبيططق معططاوير  . ب

نمو اي لووع برنا   لمساعدة األهةةة على تطبدق  باتتة تنمد  ات تم تكلدف ،نمو ايلمنظم  ات

 :، وتيمة  المباتتة تنفدذ هذا البرنا   وفقا  للمال الميايدر الصاتتة عع المنظم  المذكوتة 

 

 .لقداتات األهةةةاهمماا تمةددي  -

 .تقددم اتحمداهات -

 .اكمساب القدتة على تنفدذ البرنا   -

 .دق الميايدرهةةة على تطباأل ساعدة  -

 . نمد  للممابي  وتباتل الخبرات والمجاتب -
 

 

الم  تكمسدةا باعمباتهةا تمثةل فرصةا    وصهمد  القاأل واكدت على هذه المواودع وناقشت اللجن  

 .وأعضاءهابناء قدتات المنظم   لوا مكما اوه  النقصنمدن  لمدات  بيض 

 اعةةداتبةةالخطط المفصةةدلد  لمنفدةةذ برنةةا ج    بةةاتتة تنمدةة  اتنمو ةةاي لموافاتةةةا ةةع اللجنةة  وتأ ةةل 

             كمةةا  بةةةاالمجلةة  المنفدةةذي   المةةدتبدع وتطبدةةق  يةةايدر اتنمو ةةاي يبةةداء الةةرأي فدةةةا قبةةل احا ةة

-2114لفمةرة تلمة  اللجن  بآخذ عناصر هذه الخط  ف  اتعمبات عند اعدات برنا   عمل المنظمة  ل

الذي الجوتة البرنا جدع المذكوتيع وبرنا     ع خاللاصل  مماشى  ع المكمسبات الحبما ي 2116

 . ت يةال بصدت المنفدذ
 

 

ند حادي الب شر ال قادم : ع ماع ال عد اإلجت كان ومو يد م تحد

 :للجنة 
 

 .الكويتتول   ف  2113 ايو  31 – 28 الفمرة  عخالل الساتس قرتت اللجن  أن تيقد اهمماعةا 
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وذلك بووع تقريرها ف    2112أكموبر  3 الموافقاألتبياء  أعمالةا يو خمممت اللجن  وقد ا

صدام  النةائد  وباتخاذ بيض الموهدةات فدما يميلق باليمل المسمقبل  للجن  وأكدت على أهمد  المواصل 

بدع أعضائةا عع  ريق البريد اتلكمرون  والفاك  وغدرها  ع و ائل اتتصال قبل عقد اهمماعةا القات  

 .تا   المواودع واألنشط  المميلق  بيملةا لد

 
 

تيوان المحا ب  كما عبر المشاتكون ف  نةاي  اتهمماا عع تقديرهم اليمدق لجمدع اليا لدع ف  

على  ا  رئيس دوواا المحاسبةمصفف  البرار  / السيدمعالي  برأسه وال  بالمملكة األردنية الهاشمية

دق  ا قتسةدل عمل اللجن  وتح اف  و ائل الراح   ما أ ةم ف ر كقد وه  ع تعم و يون  صاتق  وتوفد

 .توصلت إلد   ع نمائ 
 

ديوان المحا ب  بدول  الكويت تي  دير إتاتة المنظمات الدولد  بفدصل األنصا/ وألقى السدد

ف  وتئد  اللجن  كلم  هدت فدةا الشكر إلى كل المشاتكدع ف  هذا اتهمماا على  ا أبدوه  ع عناي  وتفان 

 .  ناقش  بنوت هدول أعمال اللجن 

 

 

 

 

 

 

                                               مقرر اللجنة                      رئيس اللجنة  

     

                                      السالم شعبان عبد                 األنصاري علي فيصل

     


