
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

 الثامنمحضر االجتماع 
 للجنة تنمية القدرات المؤسسية 

 ةالعليا للرقابة المالية والمحاسبللمنظمة العربية لألجهزة 
 

 (المملكة المغربية )  الدار البيضاء
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 محضر االجتماع الثامن
 للجنة تنمية القدرات المؤسسية 

 جهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةللمنظمة العربية لأل
 (المملكة المغربية )  الدار البيضاء

51 – 51 /51 /1152  

بالمملكة المغربية خالل  الدار البيضاءبمدينة  الثامن عقدت لجنة تنمية القدرات المؤسسية اجتماعها

ادريس جطو،  /لسيدمعالي ابناء على الدعوة الكريمة الموجهة من   51/51/1152الى  51الفترة من 

بمشاركة الستضافة االجتماع المذكور ، و للحسابات بالمملكة المغربية األعلىللمجلس  األولالرئيس 

 : وهم ومبادرة تنمية االنتوساي واألمانة العامةفي اللجنة ممثلي األجهزة األعضاء 

 

 :ديوان المحاسبة بدولة الكويت  ●

 رئيس اللجنة ارة المنظمات الدولية مدير إد ▪ فيصل علـي األنصاري/ السيد 

 ▪ عبد الرزاق عبد هللا عبد الكريم / السيد 
علددددددى االستكشددددددافات  الرقابددددددة إدارةمددددددير 
 والتكرير

 عضو

 عضو مدير إدارة التدريب           ▪ سعود غصاب الزمانان/ السيد  

 : المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية ●

 
 ▪ يبــمحمـد الصـوا/ السيد

 
  رئيس غرفــــة

    
 نائب رئيس اللجنة

 عضو والعالقات العامة رئيس مصلحة التعاون ▪ عبد الرزاق الدرعي/ السيد 

 : ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية الهاشمية ●

 عضو رئيس قسم األبحاث والدراسات ▪ سها النجار/ ةالسيد 

 عضو ات والتعاون الدوليرئيس قسم العالق ▪ انتصار الدعجة/ ةالسيد 

 : بدولة فلسطينواإلدارية ديوان الرقابة المالية  ●

 ▪ اغريبعالء / السيد 

 
مددددددددير عدددددددام اتدارة العامدددددددة لتكنولوجيدددددددا 

 المعلومات

 

 عضو

 : ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية ●

 وعض    المشرف على التدريب ▪ محمد بن ربيع الزهراني/ السيد 
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 :ديوان المحاسبة بدولة قطر  ●

 عضو المكتب الفني ةرئيس ▪ ربيعة الكواري هنور/ السيدة 

 عضو مدير إدارة الشؤون اتدارية والمالية ▪ هاشم السادة إبراهيم/ السيد 

 :الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية  ●

 عضو ؤتمرات العربيةرئيس قطاع الم ▪ حنان محمد األنور بكري/ السيدة 

 عضو المؤتمرات العربية شعبة ةرئيس ▪ حنان حسني البيومي/ السيدة 

  :الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية  ●

 
 محمد عوض ثابت/ السيد 

 
▪ 

 
 وكيل مساعد قطاع الشؤون الفنية

 
 عضو

 عضو مدير مركز التدريب   صالح أحمد محمد الريامي.د/ السيد

 عضو مدير عام ▪ إدريس سعيد الشرجبي/ السيد 

 : (األرابوساي)األمانة العامة للمنظمة العربية  ●

 ▪ خميس الحسني/ السيد 
المكلددددف  / المدددددير بدرجددددة اسددددتثنائية

 بالتدريب والبحث العلمي                               
 عضو

 ( : IDI) مبادرة تنمية اإلنتوساي  ●

 ▪ بدالحكيم بن األزرقع/ السيد 
مدددير البددرامم المكلددف بالتعدداون مددع 

 المنظمة العربية
 عضو

 ▪ منى المسدي/ اآلنسة 
األمانددة  مستشددار تنميددة القدددرات لددد 

 لمنظمة العربيةالعامة ل
 عضو

 
عبدر ادريدس جطدو / معدالي السديدنيابًة عن بكلمة ألقاها الصوابي محمد / السيدافتتح االجتماع و

، ورحب بدالوفود المشداركة متمنيداً لهدم اقامدة طيبدة فدي بلددهم ته باستضافة هذا االجتماع فيها عن سعاد

 . المملكة المغربيةالثاني 

الدور الذي تقوم بده لجندة تنميدة القددرات المؤسسدية فدي تطدوير وكما أشاد بأهمية هذا االجتماع 

العلمي ومجاالت التعاون بين عمل االجهزة العربية وكوادرها من خالل اعتماد خطط التدريب والبحث 

 .المنظمة العربية وغيرها من المنظمات الدولية واالقليمية 
 

 

للمجلس  عن شكره وتقديره فيها عبر فيصل األنصاري رئيس اللجنة/ لسيدا ثم تناول الكلمة

زة األجه ممثليبالسادة وترحيبه  ،االجتماع لهذا  على استضافته االعلى للحسابات بالمملكة المغربية

بن  معبد الحكي/ والسيد ،للمنظمة العربيةممثل األمانة العامة  ،خميس الحسني/ والسيدأعضاء اللجنة 

 . ( IDI) مبادرة تنمية اتنتوساي  يممثل ،المسديمنى / ةسنواآلاألزرق 
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عبدالعزيز يوسف العدساني رئيس / السيد معالي باسمعن شكره رئيس اللجنة / لسيدا عبركما 

ادريس / السيد معالي إلى للمنظمة العربية ورئيس المجلس التنفيذي  اسبة بدولة الكويتديوان المح

كلف بالتنظيم ريق المفالأعضاء لى كافة إواألعلى للحسابات بالمملكة المغربية  جطو، رئيس المجلس

 . لنجاحهتوفير كافة الظروف المناسبة عمال هذه اللجنة وعلى استضافة أ
 

/ من خالل كلمته بالشكر باسدم معدالي السديدممثل االمانة العامة س الحسني خمي/ كما تقدم السيد

األمددين العددام للمنظمددة وبالجمهوريددة التونسددية الددرئيس األول لدددائرة المحاسددبات  اللطيددف الخددراط،عبددد 

وإلى كافة أعضاء الفريق المكلف بالتنظيم على استضافة أعمدال  جطو يسادر/ السيد إلى معاليالعربية 

مبددادرة تنميددة اتنتوسدداي علددى  يكمددا شددكر ممثلدد . للجنددة وتددوفير كافددة الظددروف المناسددبة لددذل هددذه ا

 .هذا االجتماع امحضوره
 

 : ما يلي وبعد ذل  شرعت اللجنة في دراسة البنود المدرجة على جدول أعمالها وانتهت إلى
 
 

 :جدول األعمال مشروع إقرار  :األول البنـد
 

 بعض  بعد إدخال ه، تم إقرار لجنة البنود التي تضمنها جدول األعمالبعد أن استعرض رئيس ال    

 : للتالي  وفقاوذل  التعديالت عليه 

 .إقرار مشروع جدول األعمال  .1

 . 1152دراسة نتائم تنفيذ خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لعام  .2

 .1151إعداد مشروع خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لعام  .3

 :النظر في نتائم دراسة الموضوعات التالية  .4

  استمارة االستقصاء المتعلقة بتقييم اللقاءات التدريبية والعلمية. 

  استمارة االستقصاء الخاصة بتقييم المدربين. 

  النموذج الخاص بتفريغ بياناتهما. 

يدداه والصددرف رقابددة األداء علددى قطدداع الم" مناقشددة موضددوع تنفيددذ اللقدداء التدددريبي حددول موضددوع  .5

 ". الصحي

مدارس  11 - 51االطالع على تقرير فريق عمل البيئة في اجتماعه السابع المنعقد خالل الفتدرة مدن   .6

 .بجمهورية العراق  1152

اقتراح الجهداز المستضديف للجمعيدة العامدة القادمدة لموضدوع النددوة التدي سدتنظم أثنداء انعقداد الددورة  .7

 .الثانية عشرة للجمعية العامة

 .ر في تطوير الموقع الخاص للمنظمة عبر شبكة اتنترنتالنظ .8
 " .الرقابة على تقنية المعلومات" دراسة نتائم تقييم اللقاء التدريبي حول موضوع  .9

 ".تدريب المدربين" دراسة نتائم تقييم الدورة التدريبية حول موضوع . 51
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الدذي " أداء األجهدزة العليدا للرقابدة  إطار قيداس" دراسة نتائم تقييم الدورة التدريبية حول موضوع . 55

 .عقد بالمملكة العربية السعودية 

 .بالتعاون مع مبادرة تنمية االنتوساي تطبيق معايير اتنتوسايتنفيذ برنامم ـ النظر في  51

 .النظر في موضوع مصفوفة تنفيذ المخطط االستراتيجي للمنظمة  -53

 : ما يستجد من أعمال ـ 52 

  ة االنتوسداي بالتعداون مدع المنظمدة البدرامم المسدتقبلية التدي تنظمهدا مبدادرة تنميد أولوياتاقتراح

 .العربية

 .تحديد مكان وموعد االجتماع القادم للجنة . 51
 

 
 

 
 

 

خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي  ما تم تنفيذه مندراسة نتائج  :الثاني البنـد
 :1152لسنة 

 
 

 

 :والتدريبية اللقاءات العلمية :  أوالا 

 :كالتالي  وهي 1152التي نظمت سنة  الثالثة اطلعت اللجنة على نتائم تنفيذ اللقاءات   
 

 التاريخ الجهاز المستضيف التدريبي اللقاء

الفني على  اتشرافمهارات 
على جودة العمل  وأثرهاالتدقيق 
 الرقابي

 الجهاز المركزي للمحاسبات 
 جمهورية مصر العربية

 1152يو ما 11 – 51

 

تقنية الرقابة على المعلومات 
 COBIT إصدارحسب آخر 

 

ديوان المحاسبة بالمملكة األردنية 
 الهاشمية

 1152سبتمبر  51 – 52

 األجهزةالتحديات التي تواجه 
  الرقابية في المراجعة البيئية

 1152 نوفمبر 53 – 9 ديوان المحاسبة بدولة الكويت

 
 

ء الرابع الذي كان من المقرر إقامته بجمهورية العراق خدالل شدهر ولم يتسن تنظيم كل من اللقا

نظدرا لعددم تدوفر " اتجراءات التحليلية في عملية الفحص والمراجعة "حول موضوع   1152سبتمبر 

برندامم وتم تأجيله إلى موعد الحق وتقترح اللجندة إعدادة إدراجده ضدمن العدد المطلوب من المشاركين 

 .القادمةللسنوات  المنظمة عمل
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فلدم يدتم " رقابة األداء على قطاع الميداه والصدرف الصدحي" اللقاء الخامس حول موضوع  أما 

 .البند الخامس ذل  في اتشارة إلى وسيتم  جهاز استعداده الستضافته أي إبداءنظرا لعدم تنفيذه 
 

 .عاله تنفيذ اللقاءات المذكورة أ االنتائم التي أسفر عنه ( 5) المرفق رقم يتضمن و
 

واالطالع على نتائم تحليدل االسدتبيانات الخاصدة وبعد المناقشة وتبادل الرأي بين أعضاء اللجنة 

 : ، تم االنتهاء إلى االستنتاجات والمقترحات التالية بالمشاركين والخبراء في اللقاءات سالفة الذكر 
 

ء من الخبراما بذله ت اللجنة ، وثمننجاحات من حيث التنظيم واتعداد لها  الثالثةحققت اللقاءات  - أ

   . إعداد المادة العلمية والتدريبية وتقديمها إلى المشاركينفي قيمة جهود 

، حيث كانت مثمرة من حيث المنهجية التي  تميزت اللقاءات بمشاركة اخصائيي التدريب -ب

 . في التواصل والتفاعل بينهم وبين المشاركين بشكل كبيرمما ساهم ، اتبعوها 

تجاربهم  إعداد وذل  من خالل اتفي اللقاء الفعالةللمشاركة  بالتجهيز والتحضيرن يالمشارك قيام - ج

 .ما طلب منهم ل اً وفق(   Power point) نظام  باستخدام وتقديمها اتبل حضور اللقاءق
 

       حولالهاشمية  األردنيةالمملكة اللقاء التدريبي المنعقد في عن  الصادرة التوصياتاعتماد  - د
 : ما يليفيوتتمثل  " COBIT إصدارتقنية الرقابة على المعلومات حسب آخر "

 :ـ توصيات عامة 
ـ العمل على تكثيف الدورات واللقاءات ذات الطابع النظري والتطبيقي في مجال الرقابة على 

أعضاء المنظمة تقنية المعلومات وفقا آلخر اتصدارات وبما يخدم عمل األجهزة الرقابية 
 .العربية

 

د وجهات النظر واآلليات المتعلقة بمجال الرقابة على تقنية يعلى توحقدر اتمكان ـ العمل 
 .المعلومات بالوصول إلى منهجية معتمدة يتم تحديثها بشكل مستمر وفقا آلخر إصدار

 

 .ـ العمل على انجاز وإصدار أدلة تدقيق في مجال الرقابة على تقنية المعلومات
 

تناط بها مسؤولية القيام بمهام الرقابة على تقنية  ماأقسأو إدارات ـ العمل على تخصيص 
 .كل جهازلمرئيات وفقا وأعضاء المنظمة  المعلومات في جميع أجهزة الرقابة

 

ـ تخصيص ركن خاص في مجلة الرقابة المالية التي تصدرها المنظمة العربية لألجهزة العليا 

صوال إلى إصدار مجلة دورية متخصصة في مجال للرقابة المالية والمحاسبة كمرحلة أولى و

الرقابة على تقنية المعلومات تقوم بتتبع آخر اتصدارات بهذا المجال وتزود أجهزة الدول 

 .األعضاء بتل  المجلة أوال بأول
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 ـ توصيات خاصة               

 (.COBIT)يت ـ تدريب وإشرا  المدققين بدورات مستمرة على البرامم المرتبطة بإطار كوب

وفقا آلخر ( COBIT)ـ إمكانية العمل على ترجمة اتصدارات المتعلقة بإطار كوبيت 

 .اتصدارات وتعميمها على األجهزة األعضاء

 ـ وضع برامم تدريب للمدققين حول أنظمة المعلومات المندمجة والمعقدة على سبيل المثال 

   (ERP/SAP  ). 

 .نظيم المعلومات للمدققين كنظام مرخص معد مسبقاـ تأمين بعض أدوات الرقابة على ت
 

        هـ ـ اعتماد التوصيات الصادرة عن اللقاء التدريبي المنعقد بدولة الكويت حول موضوع

 ":المراجعة البيئيةالتحديات التي تواجه األجهزة في "

العربية بهدف تبادل الخبرات االهتمام بالقيام بأعمال مراجعة بيئية مشتركة فيما بين األجهزة الرقابية  ـ
 .والمعارف وخاصة في المشاكل البيئية المشتركة

 ،الحد من االنبعاثات)منها زيادة مجاالت التدريب في الموضوعات البيئية المرتبطة بالطاقة البديلة و ـ
 .ألهميتها في عملية التنمية المستدامةنظرا  (التخلص من النفايات الخطرة ،التنوع البيولوجي

أهمية تعاون األجهزة الرقابية مع الجهات المسئولة عن الرقابة البيئية بالدول لتقديم الدعم المناسب  ـ
 .والقيام بمهام رقابية دون اتخالل باستقاللية األجهزة في هذا الشأن

وع حث األجهزة الرقابية التي لم تمارس الرقابة البيئية إلى البدء بالتهيئة المناسبة لممارسة ذل  الن ـ
 .المهم من الرقابة وفي ظل التشريعات القائمة لديها

العمل على تبادل التجارب العملية والتقارير الرقابية فيما بين األجهزة الرقابية، األمر الذي يساهم في  ـ
 .زيادة التعاون فيما بينها وصوال ألفضل الممارسات

مجاالت البيئة ألهميتها في زيادة التراكم  االهتمام باتصدارات الرقابية لمنظمة اتنتوساي وخاصة في ـ
 .المعرفي والمهني لألجهزة الرقابية

 

 :البحث العلمي: ثانيا     
 :ـ ترجمة المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية إلى اللغة العربية 5

عداد ألبناء على قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الخمسين،المتعلق بمواصلة ترجمة ا

ة من مجلة االنتوساي إلى اللغة العربية، من قبل أجهزة الرقابة في كل من مصر بالنسبة لعدد الصادر

قامت  يناير والكويت بالنسبة لعدد ابريل والعراق بالنسبة لعدد يونيو واألردن بالنسبة لعدد أكتوبر، 

 قامت و 1152أجهزة الرقابة في كل من مصر والكويت والعراق بترجمة اتعداد الصادرة خالل سنة 

 .لطباعتها وتوزيعها على األجهزة األعضاء في المنظمةبها الجهاز األمريكي بموافاة األمانة العامة 

 .من المجلة المذكورة 1152ويتولى الجهاز األردني حاليا ترجمة العدد الصادر خالل شهر أكتوبر 
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 :ـ مسابقة البحث العلمي 1
إلى األجهزة األعضاء للمشاركة في المسابقة الحادية  بناء على الطلب المقدم من األمانة العامة

عشرة للبحث العلمي التي حددت الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الحادية عشرة موضوعاتها الثالثة 

 :التالية

 .التحديات التي تواجه األجهزة الرقابية في المراجعة البيئية: الموضوع األول -

 .البرامم واألداء وفاعليتها في ترشيد النفقات أهمية موازنة: الموضوع الثاني -

مساهمة األجهزة العليا للرقابة في تطوير نظم الرقابة الداخلية في الجهات : الموضوع الثالث -
  .الخاضعة لرقابتها

أفادت أجهزة الرقابة في كل من األردن  ومصر والجزائر وقطر وعمان وفلسطين والسعودية 

وحيث أن . بأسماء مرشحيها في المسابقة وباستمارات المشاركة والمغرب  والكويت والعراق والبحرين

مرشحي هذه األجهزة قد توفرت فيهم شروط المشاركة، فقد أفادت األمانة العامة هذه األجهزة بذل  

وطلبت إلى كل منها اتيعاز إلى مرشحيه إعداد البحث حول الموضوع الذي اختاره وموافاتها به قبل 

وفق ما تم تحديده في اتعالن المتعلق بهذه المسابقة وذل  ترسال جميع البحوث  35/3/1151موفى 

 . الواردة إليها إلى أعضاء لجنة التقويم

 : 1151لسنة ال التدريب والبحث العلمي إعداد مشروع خطة العمل في مج :الثالثالبند 

اللجندة أن يكدون مشدروع بعد اتطالع على المقترحات المقدمة من األجهزة األعضاء ، تقتدرح 

 المدذكور أدنداهكما هدو موضدح فدي الجددول  1151خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لعام 

 ( . 1) وتفاصيل ذل  وفقا للمرفق رقم 
 

 :اللقاءات العلمية والتدريبية : والا أ
 

عيدة الجم أقرتهدا والتدي 1151خطدة العمدل فدي مجدال التددريب والبحدث العلمدي لسدنة  تضمنت

 : التالية اللقاءات العلمية والتدريبيةالعامة في دورتها الحادية عشرة 
 

 ".مراجعة ضمان الجودة" حول موضوع  IDIالبرنامم التدريبي وفقاً لمنهجية الـ  -5

 ."أفضل التجارب والممارسات : تقييم البرامم والسياسات العمومية " اللقاء العلمي حول  -1
 "ة األداء على قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية رقاب" اللقاء التدريبي حول  -3
 "الرقابة على البيانات المالية باستخدام التطبيقات المعلوماتية " اللقاء التدريبي حول  -2
 ".مكافحة الغش والفساد في القضايا البيئية " موضوع  اللقاء التدريبي حولـ  1    
 

بخصوص استضافة  العربية ألجهزة أعضاء المنظمةوقد ناقشت اللجنة المقترحات الواردة من ا
 : وتوصي بما يلياللقاءات العلمية والتدريبية تل  
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 التاريخ المقترح الجهاز المستضيف البرامج واللقاءات العلمية والتدريبية

حول  IDIالبرنامم التدريبي وفقاً لمنهجية الـ 

 ".مراجعة ضمان الجودة" موضوع 
  1151مايو  ولة قطرديوان المحاسبة بدـ 

تقييم البرامم والسياسات " اللقاء العلمي حول 

 ."أفضل التجارب والممارسات : العمومية 

ديوان المحاسبة بالمملكة 

 االردنية الهاشمية

النصف الثاني من عام 
1151 

رقابة األداء على قطاع إنتاج اللقاء التدريبي حول 

 "وتوزيع الطاقة الكهربائية 

كزي للمحاسبات الجهاز المر

 بجمهورية مصر العربية
 1151يونيو 

الرقابة على البيانات المالية " اللقاء التدريبي حول 

 "باستخدام التطبيقات المعلوماتية 

ديوان المراقبة العامة 

 بالمملكة العربية السعودية

النصف الثاني من عام 

1151 

مكافحة الغش والفساد " حول موضوع اللقاء التدريبي 

 ".في القضايا البيئية 

المجلس األعلى للحسابات 

 بالمملكة المغربية

النصف الثاني من عام 

1151 
 

  البحث العلمي : 
 الخاصة بالمسابقة الحادية عشرة للبحث العلمي اتجراءاتمواصلة  -
 :الترجمة  -

ل من مصر والكويت  مواصلة أجهزة الرقابة في ك: ترجمة مجلة االنتوساي  -5
  .ترجمة األعداد الصادرة من مجلية االنتوساي والعراق واألردن 

واألدلة الصادرة عن المنظمات  اتصداراتحث األجهزة األعضاء على ترجمة  -1
 .األجنبية ذات الصلة

 

اعتماد استمارتي االستقصاء الخاصتين بالمشاركين والمدربين في  :الرابع  البند

 :تهمااوالتدريبية والنموذج الخاص بتفريغ بيان اللقاءات العلمية
 

شكلت لجنة تنمية القدرات المؤسسية في اجتماعها السابع فريقا مكونا من ممثلي كل من ديوان 

المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة بدولة الكويت وديوان المحاسبة بدولة قطر 

تعلقة بتقييم اللقاءات التدريبية والعلمية وكذل  استمارة االستقصاء لدراسة استمارة االستقصاء الم

المتعلقة بتقييم المدربين وإبداء مرائياتهم بشأن الحاجة إلى تحديثهما، وإعداد نموذج خاص لتفريغ 

بيانات تل  االستمارات بشكل يعكس نتائم هذه اللقاءات وذل  خالل شهرين من نهاية االجتماع السابع 

 .مهيداً لعرضها على اللجنة في اجتماعها الثامن للجنة ت
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وطريقة تفريغهما وجدول التفريغ وتحليل نتائم وقد اعتمدت اللجنة االستبيانين المذكورين 

 (. 3مرفق رقم وفقا لل) اللقاءات 

 
 

رقابــة األداء "مناقشــة موضــوع تنفيــذ اللقــاء التــدريبي حــول موضــوع : الخــامس  البنـــد
 ":ه والصرف الصحيعلى قطاع الميا

اعتمد المجلس التنفيذي في اجتماعه الخمسين المنعقد بجمهورية مصر العربية خالل الفترة من 

الذي  1152مشروع خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي لسنة   3/1152/  1إلى  2

 . اميوثالثة لقاءات تدريبية ولقاء علوفقا لمنهجية اآلي دي آي تضمن برنامجا تدريبيا 
 

رقابة " استضافة اللقاء التدريبي حول موضوع رغبته في وحيث أنه لم يعبر أي جهاز عن 

، فقد دعا المجلس األجهزة األعضاء النظر في استضافة "األداء على قطاع المياه والصرف الصحي 

 . مهمة التنسيق بهذا الخصوصبألمانة العامة كلف االلقاء التدريبي و
 

مخاطبة جميع األجهزة األعضاء وطلبت إلى كل منها إفادتها باألمانة العامة  قامتوتنفيذا لذل ، 

 .تهولم يعبر أي جهاز عن رغبته في استضاف .1152بمد  رغبته في استضافة هذا اللقاء خالل سنة 
 

وترفع الموضوع إلى  1152خالل عام  باالكتفاء بالبرامم الثالثة التي نفذتاللجنة  وتوصي
 .التخاذ ما يراه في هذا الشأن المجلس التنفيذي

  

االطــ ع علــى تقريــر فريــق عمــل البيئــة فــي اجتماعــ  الســابع المنعقــد  :الســادس البنـــد 
 :بجمهورية العراق

استعرضددت اللجنددة نتددائم أعمددال فريددق عمددل البيئددة فددي اجتماعدده الخددامس المنعقددد بجمهوريددة 
   .11/3/1152 إلى 51العراق خالل الفترة من 

 

وطلدبهم تمديدد ، بالتفصيل واالطالع على تقارير الفريق فدي االجتماعدات السدابقة قشةوبعد المنا

 :تؤكد اللجنة على التالي مدة خطة الفريق لتتوافق مع خطة عمل االنتوساي 

قيام الفريق بتحديد برنامم عمل زمني واضدح يمكدن انجدازه خدالل فتدرة  أهميةالتأكيد على  - أ

 .تماع السابق واالجتماع الالحقزمنية محددة والتي تفصل بين االج

 .بعد االنتهاء مما تم برمجته من أعمال وتكليفات إالعدم اقتراح أية موضوعات جديدة  - ب

الموضوعات ذات الصلة ضدمن برندامم عملده وفقدا لمدا يكلدف بده  إدخاليعمل الفريق على  -ج

 .ةمن قبل المجلس التنفيذي حتى تحقق هذه األعمال أهدافها وفقا لمنهجية واضح

حددث الفريددق علددى مواصددلة العمددل النجدداز الموضددوعات المعتمدددة سددابقا حتددى موعددد انعقدداد  -د

 .االجتماع القادم للفريق ورفع تقرير نهائي بها حتى يتم اتخاذ القرار الخاص بشأنها
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اقتــراح موضــوع النــدوة التــي ســتنظم فــي الــدورة الثانيــة عشــرة للجمعيــة : البنــد الســابع 

 :العامة

     عية العامة للمنظمة في دورتها الحادية عشرة المنعقدة بدولة الكويت خالل الفترة منقررت الجم

تنظيم ندوة خالل الجمعية العامة بدال من الموضوعات الفنية لما توفره من جهد  52/6/5102إلى  52

مع األمانة على أن يتولى الجهاز المستضيف للجمعية العامة اقتراح موضوع الندوة بعد التنسيق   ،ووقت

العامة واألجهزة األعضاء واعتماده من قبل المجلس التنفيذي، وعلى أن تقوم األمانة العامة باتخاذ ما 

يلزم مع لجنة تنمية القدرات المؤسسية لتعديل القواعد اإلجرائية للجمعية العامة بما يتواءم مع هذا التعديل 

 .وعرضه على المجلس التنفيذي في اجتماعه الخمسين
 

بناء على ذلك، وبعد تعديل القواعد اإلجرائية للجمعية العامة من قبل المجلس التنفيذي في و

اجتماعه الخمسين الذي استضافه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربي ـ مشكورا ـ 

راق، ، طلبت األمانة العامة إلى ديوان الرقابة المالية االتحادي بجمهورية الع5102خالل شهر مارس 

ـ ، موافاتها  5106باعتباره الجهاز المستضيف للدورة الثانية عشرة للجمعية العامة التي تقام سنة 

وقد اقترح الجهاز العراقي الموضوع  .بالموضوع الذي يقترحه للندوة التي تنظم خالل هذه الدورة

 :الرئيسي ومحوريه التاليين
 

 :م تقديرات الموازنة العامة للدولة دور األجهزة العليا للرقابة في تقوي :الموضوع 

دور األجهزة العليا للرقابة في تقويم المنهاج االستثماري للموازنة العامة  :ـ المحور األول

 .للدولة

التحديات التي تواجه األجهزة العليا للرقابة في تقويم الحساب الختامي وأثره :  ـ المحور الثاني

 . ارة المالية العامةفي تعزيز المساءلة والشفافية في اإلد
 

وقد نظرت اللجنة في هذا المقترح وفي اإلجابات التي تلقتها األمانة العامة  من االجهزة 

مع التوصية والثاني  األولاالعضاء حول مدى موافقتها عليه، ورأت الموافقة على الموضوع ومحوريه 

وذلك منعا لاللتباس  (وازنة العامة للدولةدور األجهزة العليا للرقابة في تقويم الم)بتعديل العنوان ليكون 

وترفع اللجنة األمر  ،حيث أن تقديرات الموازنة من اختصاصات وزارة المالية أو السلطة التنفيذية

 . التخاذ قراره بهذا الشأنلمجلس التنفيذي ل
 

 :النظر في تطوير الموقع الخاص للمنظمة على شبكة االنترنت: الثامن البنـد
لمذكرة المقدمة من األمانة العامدة بخصدوص تطدوير موقدع المنظمدة علدى شدبكة درست اللجنة ا

التدي أشدارت وبهدذا الخصدوص التي قددمها ممثدل األماندة العامدة  البيانات إلى استمعت  ، حيثاالنترنت

يشدتمل علدى صدفحة رئيسدية وانده فدي طدور التجربدة واالنتهاء من إعداد هذا الموقع في شكل جديد  إلى

ف بالمنظمددة وأعضددائها وبمختلددف أنشددطتها  وصددفحات فرعيددة مسددتقلة للجددان وفددرق خصصددت للتعريدد
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العمل المختصة ومن بينها صفحة للجنة تنمية القدرات المؤسسية يتم من خاللها نشر الوثائق والتعريف 

 .بأنشطتها والتواصل بين أعضائها
 

النهدائي ووضدعه حيدز وقد أوصت اللجنة األماندة العامدة بسدرعة  انجداز هدذا الموقدع فدي شدكله 
 .االستخدام 

 
 

الرقابة على تقنية " دراسة نتائج تقييم الدورة التدريبية حول موضوع : لتاسعالبنـد ا
 ."المعلومات

للمجلس التنفيذي في اجتمـاعه الثـامن واألربعيـن المنعقـد بدولة  512/1153تنفيذا للقرار رقم 

تراح األمانة العامة االستفادة من المبلغ المتبقي من والذي أقر فيه اق  12/1/1153و 13الكويت يومي 

الهبة المقدمة من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي بجمهورية العراق وديوان المحاسبة بدولة الكويت 

بمشـاركين جدد، عقد هذا اللقاء التدريبي " الرقابة على تقنية المعلومات"من خالل عقد اللقـاء التدريبي

إلى إطالع المشاركين على والذي يهدف إلى   53/15/1152إلى  1/15الفترة من خالل بتونس 

 .مفهوم وطرق وأساليب الرقابة على تقنية المعلومات وأهميتها، وتطوير قدراتهم في هذا المجال
 

تكثيف مثل هذه الدورات بوقد اطلعت اللجنة على نتائم تنفيذ هذه الدورة التدريبية وأوصت 

 األعضاء األجهزةلمنظمة للسنوات القادمة لما لها من فائدة في تطوير عمل موظفي ضمن برامم عمل ا

 .في مجال تقنية المعلومات
 

 :تدريب المدربين" دراسة نتائج تنفيذ الدورة التدريبية حول موضوع : العاشرالبنـد 
التدريبية حول دورة للالمحاسبة بدولة الكويت  ديواناطلعت اللجنة على البيانات المتعلقة بتنظيم 

بين المنظمة بالتعاون  عقدتالتي و 1152-11-51إلى  12- 11خالل الفترة من " تدريب المدربين"

دعم قدرة المنّظمة العربّية وأجهزتها األعضاء على هدف إلى تي تالومبادرة تنمية االنتوساي العربية و

 . تدريبّيةالبرامم التصميم وتنفيذ 
 

البيانات التي قدمها ممثل  إلىتقويم هذه الدورة التدريبية واستمعت  كما اطلعت اللجنة على نتائم

 .هذه الدورة انجازمبادرة تنمية االنتوساي حول مراحل 
 

 :وتوصي اللجنة بما يلي 

 .هذا البرنامم ضمن برنامم عمل المنظمة للسنوات القادمة إدراجأهمية العمل على  -5

لتأهيل أكبر عدد من منتسبيها في هذا  اخلهاحث األجهزة على تنظيم برنامم تدريب مماثل د -1

 .المجال

االستعانة قدر اتمكان بجميع خريجي هذا البرنامم في إعداد وتنفيذ البرامم المدرجة ضمن  -3

 .خطة تدريب كل جهاز
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 أداءقياس  إطار" دراسة نتائج تقييم الدورة التدريبية حول  : حادي عشرالبنـد ال

 "العليا للرقابة  األجهزة

العامة والمتضمنة البيانات المتعلقة بانعقاد  األمانةمن  إليهاعت اللجنة على المذكرة المقدمة اطل

إطار قياس " حول موضوع 1/3/1152-1خالل الفترة بالمملكة العربية السعودية الدورة التدريبية 

ئم بين المنظمة العربية التي تندرج في إطار التعاون القاو" أداء األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

لألجهزة العليا للرقابة وأمانة تعاون اتنتوساي والجهات المانحة في مجال تعزيز وتنمية قدرات أجهزة 

 .كما اطلعت اللجنة على نتائم تقويم هذه الدورة من خالل استمارات التقويم .المنظمة العربية
 

، فإن األعضاءالعربية  األجهزة أداءلقياس وتطوير  أهميةونظرا لما يمثله هذا الموضوع من 

يشرف عليها المشاركون الذين ساهموا العربية  األجهزةاللجنة توصي بتكثيف مثل هذه الدورات داخل 

 .في هذه الدورة التدريبية
 

بالتعـاون مـع مبـادرة برنامج تطبيق معايير االنتوسـاي تنفيذ النظر في : عشر ثانيالبنـد ال
 :تنمية االنتوساي

لى ترحيب المجلس التنفيذي في اجتماعه الخمسين المنعقد بجمهورية مصر العربية خالل بناء ع

بتنظيم مبادرة تنمية االنتوساي برنامجا لفائدة المنظمة العربية حول تطبيق معايير  1152شهر مارس 

التي االنتوساي، اطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة إليها من األمانة العامة بخصوص ورشة العمل  

إدريس جطو، / استضافها المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربية وبدعوة كريمة من معالي األستاذ

إلى  12الرئيس األول للمجلس ، لفائدة رؤساء األجهزة العربية األعضاء في المنظمة خالل الفترة من 

 . والنتائم المنتظرة منه  وذل  لمناقشة أهداف ومراحل انجاز هذا البرنامم ومحتوياته  1/1152/  11
 

لتزامات الذي ابرم بين مبادرة تنمية االنتوساي االكما اطلعت اللجنة على ما تضمنه بيان 

 .وذل  في نهاية ورشة العمل المذكورة  واألجهزة واألمانة العامة للمنظمة ممثلة في أمينها العام
 

تضمن مزيدا من المعلومات حول وقد قدم ممثل مبادرة تنمية االنتوساي عرضا حول البرنامم 

 :طار نتائجه والمتمثلة في إ

 تطوير مواد عالمية متاحة للعموم باللغة العربية ، -5

تطبيق معايير االنتوساي في رقابة األداء ورقابة  يبرامم الحصول على شهادة ميسر -1

 االلتزام والرقابة المالية،

 مجتمع الممارسة، -3

 وساي،مهام رقابية مستندة إلى معايير االنت -2

 .بدء تطبيق معايير االنتوساي من قبل األجهزة -1
 

االنتوساي واألمانة العامة واألجهزة األعضاء بين مبادرة تنمية وتوصي اللجنة بالتنسيق 

 .لضمان حسن تنفيذ هذا البرنامم
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 اعتماد مصفوفة تنفيذ المخطط االستراتيجي للمنظمة: عشر الثالثالبنـد 

لجنة تنمية القدرات المؤسسية في اجتماعها السابع والتي بناء على التوصية المقدمة من 

وتقديم  ء اللجنةاستمزاج آراء أعضا اعتمدها المجلس التنفيذي في اجتماعه الخمسين، بخصوص

وموافاة  مصفوفة تنفيذ المخطط االستراتيجي للمنظمةضمن  إدراجهاالتي يمكن  األنشطةمرئياتهم حول 

جاوز ثالثة أسابيع من تاريخ انتهاء اجتماع اللجنة حتى يتسنى له إعداد رئيس اللجنة بها في موعد ال يت

، ناقشت اللجنة هذه المصفوفة ورأت اعتمادها مصفوفة موحدة في ضوء المقترحات المقدمة إليه

  .(2رقم  وفقا للمرفق) الى فريق المخطط االستراتيجي للمنظمة وإحالتها

 

رامج المستقبلية التي تنظمها مبادرة تنمية ولويات البأاقتراح : عشر الرابعالبنـد 

 :االنتوساي بالتعاون مع المنظمة العربية

عرضا حول ورشة العمل حول مستشارة تنمية القدرات المؤسسية باألمانة العامة  قدمت

التي نظمتها مبادرة تنمية االنتوساي " ولويات برامم تنمية القدرات أالتخطيط وتحديد "   موضوع

والتي شار  فيها ممثلون عن اقاليم االنتوساي ومن  3/51/1152الى  5و خالل الفترة من وسلأبمدينة 

حد الخبراء والتي كان الهدف منها مشاركة مبادرة أمينها العام وأة في بينها األمانة العامة للمنظمة ممثل

 1151ـ  1151تنمية االنتوساي التفكير حول سبل تحقيق نجاح برامم تنمية القدرات للفترة من 

 :جهزتهاأوالتعبير عن رغبتها في المشاركة في احد  البرامم السبعة التالية حسب احتياجات 

  .العليا للرقابة لألجهزةتنمية القدرات المؤسسية  -5

  .تعزيز القدرة على التعلم االلكتروني -1

 (.دعم النزاهة والشفافية ) مكافحة الغش والفساد  -3

 .ر واالبالغ عن اداء االجهزة العليا للرقابةالتخطيط االستراتيجي ورفع التقاري -2

 .ذات الصلة  اتطرافالعالقة مع  -1

 .تطبيق المعايير الدولية -1

 .برامم القادة الشباب -1

 

جميع البرامم عدا البرنامم  الرابع  في تشار  المنظمة  أنوقد  اقترحت األمانة العامة 

وذل  للمساهمة في تحقيق الهدف "  مراجعة النظير" مع إضافة برنامم ( التخطيط االستراتيجي )

 .1151ـ  1153من المخطط االستراتيجي للمنظمة العربية  3ـ  3االستراتيجي الفرعي 

 

 



 

 

 

 

 

 

14 

 

وبعد المناقشة وتبادل الرأي بين أعضاء اللجنة، تقترح اللجنة على المجلس التنفيذي تحديد 

 :تيب التالي مع مبادرة تنمية االنتوساي وفقا للتراألولويات في تنفيذ البرامم 

 .(دعم النزاهة والشفافية ) مكافحة الغش والفساد  -5

 .العالقة مع اتطراف ذات الصلة  -1

 .تنمية القدرات المؤسسية لألجهزة العليا للرقابة -3

 .تعزيز القدرة على التعلم االلكتروني -2

 .برامم القادة الشباب -1

 .مراجعة النظير -1

 

خطة عملها لعام لكي تتمكن من إقرار الوقت لد  مبادرة تنمية االنتوساي و لضيقونظرا 

فإن اللجنة تقترح أن يعقد اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية على هامش ، 1151

لمناقشة هذا البند  1151الملتقى العربي األوروبي المقرر عقده في دولة قطر في بداية شهر فبراير 

  .واتخاذ قرار بشأنه

الجهاز المركزي  الغش والفساد باعتبار أنمكافحة األولوية لبرنامم كما تقترح اللجنة إعطاء 

، مما للمحاسبات بجمهورية مصر العربية يترأس فريق عمل االنتوساي لمكافحة الفساد وغسل األموال

 .سيمكنه من التعاون مع المبادرة في تنفيذ هذا البرنامم

 

 :م للجنة تحديد مكان وموعد اإلجتماع القاد: الخامس عشر البنـد
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