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محضر االجتماع السادس  

للجنت المعايير المهنيت والرقابيت  

للمنظمت العربيت لألجهزة العليا 

للرقابت الماليت والمحاسبت 

  (األرابــــــىساي  )

 

  2013 ديسمبر 26 – 24 خالل الفترة مه

 دولت الكىيت  –ديىان المحاسبت 
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

  السادسمحضر االجتماع 
لمجنة المعايير المهنية والرقابية  

 (األرابوساي  ) لممنظمة العربية لألجهزة العميا لمرقابة المالية والمحاسبة
 ( دولة الكويت - ديوان المحاسبة  )

  12/2013 /26 – 24خالل الفترة من 

 

غبسامؼٍزز ًوسف امؼسساين ، رئُس دًوان احملاس بة / بناًء ػىل ادلغوة امكصمية املوهجة من مؼايل الأس تاذ

 امكوًت ذالل امفرتة بسوةل  امسادسبسوةل امكوًت ، غلست جلنة املؼاًري املينَة وامصكابَة نومنظمة امؼصبَة احامتغيا

الأماهة امؼامة يف انوجنة ممثل مبشاركة ممثًل الأهجزة الأغضاء وىشا الاحامتع غلس .  2013 دٌسمرب 26 – 24من 

 :م ـــــــوه

 

 دٕٚاٌ انًحاعثح تذٔنح انكٕٚد  ●

ب       ▪ سؼود غطاب امزماانن/ امس َس  دارة امتسًر   الاحامتعرئُس -  مسٍص اؤ

 غضــــو-  كبري مسكلني             ▪ غَساء غبسانوعَف املضف/ امس َسة 

 غضــــو-  كبري مسكلني             بسر محمس امسؼَس / امس َس 

 غضــــو- مسكق رئُيس              ▪مشؼل غبسهللا امس َس / امس َس 

 دٕٚاٌ انًحاعثح تانًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح  ●

ة امصكابة ػىل اموزارات وادلوائص احلكومِة ▪ رايض امعصاوهة/ امس َس  -   مسٍص مسًٍص

                       غضــــو

ة امصكابة ادلاذوَة  فاٍز امش َخ  /امس َس                         غضــــو-  مسٍص مسًٍص

 دٕٚاٌ انًحاعثح تذٔنح قطش ●

دارة امصكابة ػىل املعاع الاكتطادي   ▪ محمس غبسامؼٍزز مصاد/ امس َس   غضــــو-  مسٍص اؤ

 غضــــو -  رئُس كسم امصكابة ػىل احلساب اخلتايم ▪ محس امحس امسوَعي/ امس َس 

 انًجهظ األػهٗ نهحغاتاخ تانًًهكح انًغشتٛح  ●

 
مستشار مرشف رئُس فصع بغصفة الاس تئناف ابجملوس الأػىل  ▪ بوشؼَب بُبط/ امس َس

 غضــــو-  نوحساابت 
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

 انجٓاص انًشكض٘ نهشقاتح ٔانًحاعثح تانجًٕٓسٚح انًُٛٛح  ●

س/ امس َس   غضــــو– نولعاع الاكتطاديوكَل اجلياز  ▪ محمس درمه ًز

لي/ امس َسة   غضــــو- واحملاس بني املاهوهَنيمسٍص ػام الؤدارة املينَة  ▪ فاظمة غبسهللا امؼًص

  انًًهكح انؼشتٛح انغؼٕدٚح  بدٕٚاٌ انًشاقثح انؼايح ●

 غضــــو – مصاكب مايل  ▪ ػادل بن سامل ابربود / امس َس 

  (األساتٕعا٘)األياَح انؼايح نهًُظًح انؼشتٛح  ●

 غضــــو – ممثل غن الأماهة امؼامة ▪ رضا املاحصي/ امس َس 

 

 لكمة الاحامتع رئُس سؼود غطاب امزماانن بطفتو / مس َساممثل دوةل امكوًت ملى  أ يف بساًة الاحامتع ، 

  غبسامؼٍزز ًوسف امؼسساين /  الاس تاذتصحِب مؼايل رئُس دًوان احملاس بة بسوةل امكوًت امس َس فهيا هلل

سٌلغَل امغامن وكَل دًوان احملاس بة ومجَع منتسبِو جبمَع املشاركني يف الاحامتع ممتنَا نوجمَع ظَب / وامس َس اؤ

جناز امليام املولكة اىل انوجنة كامة وامتوفِق يف اؤ . الؤ

 

ومبناس بة غلس ىشا الاحامتع بسوةل امكوًت امشلِلة، ثلسم ممثل الأماهة امؼامة امس َس رضا املاحصي هَابة 

غن مؼايل الأمني امؼام نومنظمة امؼصبَة ملأهجزة امؼوَا نوصكابة واحملاس بة الأرابوساي وهَابًة غن املشاركني ابمشكص 

سٌلغَل ػًل / وامس َس   رئُس دًوان احملاس بةغبسامؼٍزز ًوسف امؼسساين/  الاس تاذوامتلسٍص والامتنان ملؼايل اؤ

ػىل اس تضافة ىشا الاحامتع وػىل حسن الاس تلبال وكصم امضَافة وػىل امغامن وكَل دًوان احملاس بة ومجَع منتسبِو 

ػساد هل وثوفري مجَع مس توزمات جناحو  . اجليود امكبرية اميت بشمت مالؤ

 

ىل دراسة ومناكشة خمتوف امبنود املسرخة   خسول الأغٌلل واختشت بشأأهنا امللرتحات يفمث اهتلوت انوجنة اؤ

. كادمغصضيا ػىل اجملوس امتنفِشي يف احامتػو البغَة امتامَة 

 

إقشاس يششٔع جذٔل األػًال   :  األٔلانثُذ 

دذال بؼظ امتؼسًالت ػوَو الاحامتعبؼس  أن اس تؼصض رئُس  كصاره بؼس اؤ  . مرشوع خسول الأغٌلل ، مت اؤ
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

 اَرخاب سئٛظ انهجُح َٔائة نهشئٛظ ٔيقشس نهجُح :  انثاَٙانثُذ 

:  من امالحئة امتنظميَة نوجنة املؼاًري املينَة وامصكابَة متت املوافلة ابلؤحٌلع ػىل6 املادة 1ثعبَلًا مللتضَات امفلصة 

 .سؼود غطاب امزماانن ممثل دًوان احملاس بة بسوةل امكوًت رئُسا نوجنة/ اهتزاب امس َس  -

 . ممثل دًوان احملاس بة بسوةل كعص   انئبا نوصئُسمحمس غبسامؼٍزز مصاد /  امس َساهتزاب -

 . ممثل اجملوس الأػىل نوحساابت ابملموكة املغصبَة ملصرا نوجنةبوشؼَب بُبط/  امس َس اهتزاب -

   (2016 – 2014 ) إػذاد يششٔع تشَايج ػًم انهجُح نهغُٕاخ:  انثانث انثُذ
ػىل ضوء ما خاء ابخلعة الاسرتاثَجَة نومنظمة امؼصبَة ملأهجزة امؼوَا نوصكابة املامَة واحملاس بة نوس نوات 

نوجمؼَة امؼامة نومنظمة امؼصبَة يف دورهتا امؼادًة احلادًة غشـصة  (29)، وبناًء ػىل املصار رمق 2017 - 2013

ىل 25املنؼلسة بسوةل امكوًت ذالل امفرتة من  ػساد مشـصوع معويا ذالل 2013 ًوهَو 27 اؤ  ، كامت انوجنة ابؤ

مبا حيلق اميسف امصئُس الأول املتؼوق بتؼٍزز املساءةل وثعوٍص املؼاًري املينَة وذكل ػىل  (2016 - 2014)امس نوات 

: امنحو امتايل

 صىىاث التىفيذ
 األهذاف الفزػيت المشاريغ األوشطت

2016 2015 2014 

   
تجمٌع وترتٌب وتصنٌف 

معاٌٌر اإلنتوساي 
تطوٌر قاعدة المعلومات 
المتعلقة بالمعاٌٌر المهنٌة 

واألدلة  اإلرشادٌة 
 والعمل على تحدٌثها

الهذف الفزػي الزابغ 

سصذ ٔذجًٛغ ٔذشذٛة ٔذصُٛف 

انًؼاٚٛش انًُٓٛح ٔانشقاتٛح 

ٔاإلسشاداخ انًرؼهقح تٓا ٔصٛاغرٓا 

ٔذطٕٚشْا ٔذضٔٚذ األجٓضج األػضاء 

تٓا نالعرفادج يُٓا حغة حاجٛرٓا 

 

 

   

ذجًٛغ ٔذشذٛة ٔذصُٛف 

انًؼاٚٛش ٔاإلسشاداخ 

انًغرخذيح يٍ طشف 

 األجٓضج انؼشتٛح

   

تحدٌث وتجمٌع المعلومات 
:- حول

 المدربٌن المؤهلٌن -
 المادة العلمٌة -
ممثلو األجهزة العربٌة  -

األعضاء فً اللجان التابعة 
للمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة 

   

دراسة المعاٌٌر وصٌاغتها 
وتطوٌرها  قصد تعمٌم 

استخدامها على األجهزة 
العربٌة 

ذثُٙ  انًؼاٚٛش 

ٔاإلسشاداخ انًُاعثح 

نألجٓضج انؼشتٛح 

   
تنظٌم دورة واحدة فً السنة 

على األقل 
تنظٌم برامج تدرٌبٌه 

حول المعاٌٌر 
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

 صىىاث التىفيذ
 األهذاف الفزػيت المشاريغ األوشطت

2016 2015 2014 

   

تجمٌع األدلة المستخدمة من 

طرف األجهزة العربٌة 

إػذاد ٔذثُٙ األدنح 

انًُاعثح نألجٓضج انؼشتٛح 
* الهذف الفزػي الخامش 

إػذاد انًُظًح ألدنح سقاتٛح ٔيُّٓٛ 

فٙ شرٗ انًٛادٍٚ ٔذحذٚث انصادس 

يُٓا ٔذثغٛطٓا فٙ ضٕء انرطٕساخ 

انذٔنٛح 

 

 

 

 

 

  

دراسة األدلة وصٌاغتها 
وتطوٌرها بهدف تعمٌم 

استخدامها على األجهزة 
العربٌة 

   
إعداد معجم المصطلحات 

باللغات العربٌة واالنجلٌزٌة 
 والفرنسٌة

   

ذثُٙ يُٓجٛح اإلَرٕعا٘ 

نقٛاط أداء األجٓضج انؼهٛا 

نهشقاتح انًانٛح ٔيراتؼح يا 

ذصذسِ اإلَرٕعا٘ يٍ 

يؼاٚٛش فٙ ْزا انشأٌ خاصح 

: انًؼاٚٛش انرانٛح 

 -ISSAI 10 : 

إػالٌ انًكغٛك حٕل 

اعرقالنٛح أجٓضج انشقاتح 

انؼهٛا 

 -ISSAI 11 : 

أفضم انًًاسعاخ حٕل 

اعرقالنٛح جٓاص انشقاتح 

 األػهٗ

 -ISSAI 20 : 

يثادئ انشفافٛح ٔانًغاءنح 

 -ISSAI 30 : 

قإٌَ أخالقٛاخ انًُٓح 

 -ISSAI 40 : 

سقاتح جٕدج انرذقٛق 

ٔغٛشْا يٍ انًؼاٚٛش راخ 

 .انؼالقح 

ذثُٙ يُٓجٛح اإلَرٕعا٘ 

نقٛاط أداء األجٓضج انؼهٛا 

نهشقاتح انًانٛح ٔيراتؼح يا 

ذصذسِ اإلَرٕعا٘ يٍ 

 يؼاٚٛش فٙ ْزا انشأٌ

الهذف الفزػي الضادس 

ٔضغ دنٛم إسشاد٘ نرقٛٛى األجٓضج 

انشقاتٛح ألدائٓا ٔكفائرٓا ٔيشدٔدٚح 

 أػًانٓا

 :ملحىظت * 
ىل لكمة          أذشًا بؼني الاغتبار ما ورد يف اخلعة الاسرتاثَجَة بشأأن اميسف امفصغي اخلامس ، حِث متت الؤشارة اؤ

ػساد  أدةل ركابَة  ) هتوساي ومنظٌلت  (اؤ ، تصى انوجنة  أن دورىا جيب  أن ٍصكز ػىل ثبين بؼظ الأدةل املؼسة من ظصف منظمة الؤ

كوميَة  أدصى  أو  أهجزة غصبَة واميت ثلسر انوجنة  أن فهيا كمية مضافة وذكل متاش ًَا مع ثوحهيات اجملوس امتنفِشي يف ىشا اجملال  اؤ

 . جبميورًة مرص امؼصبَة 2009واملنؼلس يف دٌسمرب 
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

   2014انخطح انرفصٛهٛح نغُح : انثُذ انشاتغ 

بساء امص أي و أذشا بؼني الاغتبار امللرتح املتؼوق بربانمج معل انوجنة نوس نوات                   بؼس املناكشة واؤ

:  ػىل امنحو الآيت2014، وافق  أغضاء انوجنة ػىل اكرتاح دعة امؼمل امتفطَوَة مس نة 2016 و2015 و2014

 األهذاف الفزػيت المشاريغ األوشطت الجهت المضؤولت ػه التىفيذ

دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت   تجمٌع وترتٌب وتصنٌف 
معاٌٌر االنتوساي 

تطوٌر قاعدة 
المعلومات المتعلقة 

بالمعاٌٌر المهنٌة 
واألدلة  اإلرشادٌة 

والعمل على تحدٌثها 
 
 

 

الهذف الفزػي الزابغ 

سصذ ٔذجًٛغ ٔذشذٛة 

ٔذصُٛف انًؼاٚٛش انًُٓٛح 

ٔانشقاتٛح ٔاإلسشاداخ 

انًرؼهقح تٓا ٔصٛاغرٓا 

ٔذطٕٚشْا ٔذضٔٚذ األجٓضج 

األػضاء تٓا نالعرفادج يُٓا 

حغة حاجٛرٓا  

 

 

األياَح انؼايح تانرُغٛق يغ سئٛظ 

انهجُح ٔتاقٙ األػضاء 

ذجًٛغ انًؼاٚٛش ٔاإلسشاداخ 

انًغرخذيح يٍ طشف األجٓضج 

 انؼشتٛح 

األياَح انؼايح تانرُغٛق يغ سئٛظ 

 انهجُح ٔتاقٙ األػضاء
تجمٌع األدلة المستخدمة من 

طرف األجهزة العربٌة  

األياَح انؼايح تانرُغٛق يغ سئٛظ 

 انهجُح ٔتاقٙ األػضاء
: تجمٌع المعلومات حول

المدربٌن المؤهلٌن فً مجال  -
 المعاٌٌر؛

المادة العلمٌة المتعلقة بهذا  -
 المجال؛

األجهزة العربٌة األعضاء  -
فً اللجان التابعة من طرف 
المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة  

اللجنة بالتنسٌق مع لجنة بناء القدرات 
واألمانة العامة 

تنظٌم دورة واحدة فً سنة 

 حول المعاٌٌر الرقابٌة 2014

تنظٌم برامج تدرٌبٌه 
حول المعاٌٌر 

 

األمانة العامة بالتنسٌق مع رئٌس اللجنة 

 وباقً األعضاء
تجمٌع األدلة المستخدمة من 

طرف األجهزة العربٌة  

إػذاد ٔذثُٙ األدنح 

انًُاعثح نألجٓضج 

انؼشتٛح 

الهذف الفزػي الخامش 

إػذاد انًُظًح ألدنح سقاتٛح 

ٔيُّٓٛ فٙ شرٗ انًٛادٍٚ 

ٔذحذٚث انصادس يُٓا 

ٔذثغٛطٓا فٙ ضٕء 

انرطٕساخ انذٔنٛح 

 

ممثل المجلس األعلى للحسابات 
بالمملكة المغربٌة فٌما ٌخص الترجمة 

الى اللغة الفرنسٌة 
ممثل دٌوان المحاسبة بالمملكة 

األردنٌة الهاشمٌة فٌما ٌخص الترجمة 
الى اللغة اإلنجلٌزٌة 

إعداد معجم المصطلحات  
باللغات العربٌة واالنجلٌزٌة 

 والفرنسٌة

 

أػضاء انهجُح 

ذثُٙ يُٓجٛح اإلَرٕعا٘ نقٛاط 

أداء األجٓضج انؼهٛا نهشقاتح 

انًانٛح ٔيراتؼح يا ذصذسِ 

اإلَرٕعا٘ يٍ يؼاٚٛش فٙ ْزا 

: انشأٌ خاصح انًؼاٚٛش انرانٛح 

 

 

ذثُٙ يُٓجٛح 

اإلَرٕعا٘ نقٛاط أداء 

األجٓضج انؼهٛا نهشقاتح 

انًانٛح ٔيراتؼح يا 

ذصذسِ اإلَرٕعا٘ يٍ 

 يؼاٚٛش فٙ ْزا انشأٌ

الهذف الفزػي الضادس 

ٔضغ دنٛم إسشاد٘ نرقٛٛى 

األجٓضج انشقاتٛح ألدائٓا 

 ٔكفائرٓا ٔيشدٔدٚح أػًانٓا
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

 األهذاف الفزػيت المشاريغ األوشطت الجهت المضؤولت ػه التىفيذ

 -ISSAI 10 : 

إػالٌ انًكغٛك حٕل اعرقالنٛح 

أجٓضج انشقاتح انؼهٛا  

 -ISSAI 11 : 

أفضم انًًاسعاخ حٕل 

 اعرقالنٛح جٓاص انشقاتح األػهٗ

 -ISSAI 20 : 

يثادئ انشفافٛح ٔانًغاءنح  

 -ISSAI 30 : 

قإٌَ أخالقٛاخ انًُٓح 

 -ISSAI 40 : 

سقاتح جٕدج انرذقٛق  

ٔغٛشْا يٍ انًؼاٚٛش راخ 

. انؼالقح 

يُاقشح انًقاالخ حٕل انًؼاٚٛش  : انثُذ انخايظ 

ػالء ادلٍن / اظوع  أغضاء انوجنة ػىل اجليود اميت بشميا مؼسو ثكل امللالت و أشادوا ابخلطوص ابمس َس

غبس امصمحن غباس ممثل اجلياز املصكزي نومحاس بات جبميورًة مطـص امؼصبَة اذلي رمغ ػسم جتسًس غضوًة اجلياز 

. املصكزي نومحاس بات جبميورًة مرص امؼصبَة ابنوجنة  أوىف ابمزتاماثو جتاه انوجنة
 

: بؼس ذكل ، وافق  أغضاء انوجنة فامي خيص ورش امللالت ػىل ما ًًل

جبات وػالكهتا بأأىساف ومؼاًري " تلكَف ممثًل اجلياز اهميين بتورَص امللال امللرتح خبطوص  -  أمهَة  أدةل الؤ

 ."املصاحؼة وثأأجري ذكل ػىل هتاجئ املصاحؼة

كفال احلساابت " تلكَف ممثًل دًوان احملاس بة بسوةل كعص بهتَئة ملرتح امللال املتؼوق  - ابلأحساث امالحلة لؤ

دذال امتؼسًالت اميت هوكشت  أجناء الاحامتع  ، كٌل مت  " ودور املسكق اخلاريج يف ضَغتو اههنائَة بؼس اؤ

دذال امتؼسًالت ػىل امللال املؼس حول  ثباع مهنج اخملاظص يف املصاحؼة " تلكَفيٌل ابؤ  ".اؤ

  . "بهتَئة امللال حول الؤحصاءات امتحوَوَة" تلكَف ممثًل دًوان احملاس بة ابملموكة الأردهَة اميامشَة  -

ىشا ، وستمت موافاة رئُس انوجنة هبشه امللالت يف ضَغهتا اههنائَة يف  أخل  أكطاه شيص من اترخي ىشا الاحامتع 

. وذكل منرشىا مبجةل امصكابة املامَة
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 (األرابىصاي)االجتماع الضادس للجىت المؼاييز المهىيت والزقابيت للمىظمت الؼزبيت لألجهزة الؼليا للزقابت الماليت والمحاصبت محضز 

  ( دولت الكىيج-ديىان المحاصبت  ) 2013 ديضمبز 26 – 24خالل الفتزة 

 

 

يؼجى انًصطهحاخ   :  انثُذ انغادط 

انكشت انوجنة مؼجم املطعوحات اخلاضة ابملؼاًري املينَة وامصكابَة اذلي  أػسه اجلياز املصكزي نومحاس بات 

ة  ىل انوغة الؤجنوزًي يف مجيورًة مرص امؼصبَة وكس  أكصت انوجنة املؼجم ، وكس اختشت كصارًا برتمجة املطعوحات اؤ

بوشؼَب بُبط بأأن ًلوم برتمجة / وامفصوس َة ، ومت تلكَف ممثل اجملوس الأػىل نوحساابت ابملموكة املغصبَة امس َس

ىل انوغة امفصوس َة وممثل دًوان احملاس بة ابملموكة الأردهَة اميامشَة امس َس  فاٍز امش َخ برتمجة / املطعوحات اؤ

ة يف موػس  أكطاه شيص ًوهَو   . 2014املطعوحات نوغة الؤجنوزًي

انرُغٛق يغ انهجاٌ انًُٓٛح فٙ اإلَرٕعا٘ ٔانًُظًاخ اإلقهًٛٛح األخشٖ فٙ يجال : انثُذ انغاتغ 

انًؼاٚٛش انًُٓٛح   

ًوسف ًؼلوب ًوسف اموكَل املساػس نوموارد وهظم املؼوومات بسًوان / اظوؼت انوجنة ػىل كتاب امس َس

ة مبموكة امبحٍصن بتارخي  ل 25امصكابة املامَة والؤداًر بًص  واذلي ًتضمن امتأأكَس ػىل  أمهَة امتنس َق بني جلنة 2013 اؤ

مع ممثًل املنظمة يف انوجنة  (الأرابوساي)املؼاًري املينَة وامصكابَة يف املنظمة امؼصبَة ملأهجزة امؼوَا نوصكابة واحملاس بة 

هتوساي واذلي ثضمن  أمه بنوده ما ًًل   :الؤرشافِة نوجنة املؼاًري املينَة الؤ

هتوساي ابمتنس َق اماكمل مع جلنة املؼاًري امتابؼة  -1 امزتام  أغضاء انوجان امتابؼة نوجنة املؼاًري املينَة مالؤ

رسال خسول الأغٌلل وبؼس حضور الاحامتع من ذالل  ملأرابوساي كبل حضور الاحامتع من ذالل اؤ

ػسادىا ، كٌل ثوزتم جلنة املؼاًري امتابؼة  تزوًسمه مبحضـص الاحامتع و أي خمصخات  أو ثلاٍرص ًمت اؤ

هتوساي مبحارض احامتػاهتا وخمصخاهتا كٌل ثعوب  ملأرابوساي بزتوًس  أغضاء انوجان امتابؼة نوجان الؤ

 . مالحظاهتم ومصئَاهتم حول املواضَع اميت ثعصح 

هتوساي -2  .تكوٍن كاػسة بَاانت ثتضمن ثواضل الأغضاء يف انوجان املنبثلة من جلنة املؼاًري يف الؤ

 .رضورة امتنس َق بشأأن معوَة امرتمجة ومعوَة امتوغَة وثعبَق املؼاًري  -3

سؼود غطاب امزماانن ثلٍصصًا موحزًا مسري  أغٌلل جلنة املؼاًري / بؼس ذكل اس تؼصض رئُس انوجنة امس َس 

هتوساي ذالل   من  أخل اموكوف ػىل املس تجسات اميت ظص أت ػىل موضوع املؼاًري 2013 – 2011امتابؼة مالؤ

.  الأرابوساي –املينَة وامصكابَة وملواكبة امتعورات من كبل جلنة املؼاًري ابملنظمة امؼصبَة 

 



 

 

 
 

 

 

8 
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 أػضاء نجُح انًؼاٚٛش انًُٓٛح ٔانشقاتٛح 
"  األساتٕعا٘ " نهًُظًح انؼشتٛح نألجٓضج انؼهٛا نهشقاتح انًانٛح ٔانًحاعثح   

 

وــــــاالط الذولت و  انثشٚذ االنكرشَٔٙ أسقاو انٕٓاذف 

1 

 الكويت

 zamanany@hotmail.com 0096555410101 سعود الزمانان

 ml2882012@gmail.com 0096599707988 مشعل عبداهلل عبد السيد 2

 bzone999@yahoo.com 0096599630888 بدر محمد السعيد 3
 ghyd70@yahoo.com 9656669759400 غيداء عبدالمطيف المضف 4
5 

 اليمن
 00967733212560 محمد درهم زيد

fatimayemen@yahoo.com 
 00967733580173 فاطمة عبداهلل العريقي 6
 barboud2003@yahoo.com 0504456927 عادل سالم باربود السعودية 7

8 
 األردن

 00962795048142 راضي الطراونة
00962777615106 www.rtarawneh@ab.gov.jo 

 fdarwish@ab.gov.jo 00962799048038 فايز الشيخ. د 9
 ridha55mejri@gmail.com 0021698329928 رضا الماجري تونس 10
11 

 قطر
 hamad_2244@hotmail.com 0097455515571 حمد أحمد السميطي

 mohammed.murad@abq.gov.qa 9745551471100 محمد عبدالعزيز مراد 12
 Bibat_bouch@yahoo.com 00212661538606 بوشعيب بيبط المغرب 13

 

 

 

 


