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  العاممحضر االجتماع الثاني لفريق المخطط االستراتيجي 

  منظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةلل

  الجمهورية التونسية ( تونس ) 

  هـ 1433ذو القعدة  10ـ  08

  26/9/2012ـ  24الموافق 
  

للمنظمة العربية القيام بالمهام التي العام في نطاق مواصلة فريق المخطط االستراتيجي 
سادس واألربعين والمتعلقة بتقييم نتائج تنفيذ أوآلها إليه المجلس التنفيذي في اجتماعه ال

وإعداد المخطط االستراتيجي القادم  2012ـ  2008للسنوات العام المخطط االستراتيجي 
العليا للرقابة  لألجهزةللمنظمة العربية العام عقد فريق المخطط االستراتيجي لهذه المنظمة، 

هـ 1433 ذو القعدة 10إلى  8ترة من بتونس خالل الف الثانيالمالية والمحاسبة اجتماعه 
  الفريق وهم: األجهزة في وذلك بمشارآة ممثلي  26/9/2012الى  24الموافق من 

  .ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعوديةممثل علي بن عبداهللا الغامدي،   ـ السيد/

  ين.بفلسط واإلداريةديوان الرقابة المالية ممثل ـ السيد/ شاهر قاللوة، 

ورئيس  يوان المحاسبة بدولة الكويتممثال دـ السيد الدآتور/ محمد إبراهيم اشكناني 

  .الفريق

  .يوان المحاسبة بالجمهورية اللبنانيةممثال دـ السيد/ نعمان زرزور والسيد/ وسيم ابو سعد، 

ان محمد سعيد ونضال سبع خماس، ممثلو ديوان دـ السيد/ قاسم ناصر مطر والسيدتان/ شا
  رقابة المالية بجمهورية العراق.ال

ـ السيد/ نجيب احمد سيف البكري، ممثل الجهاز المرآزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية 
  اليمنية.

، ونائب محكمة الحسابات بالجمهورية االسالمية الموريتانيةممثل ـ السيد/ احمد ولد بداد، 
  رئيس الفريق.

  .ومقرر الفريق امة للمنظمة العربيةالع األمانة لممثـ السيد/ خميس الحسني ، 
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  المجلس االعلى للحسابات بالمملكة المغربية.ممثل وتغيب عن حضور االجتماع  

عبد القادر الزقلي، الرئيس األول لدائرة / معالي األستاذوفي بداية االجتماع، رحب 
 هم إقامة طيبةبأعضاء الفريق في تونس متمنيا ل المحاسبات واألمين العام للمنظمة العربية

  بالنجاح والتوفيق. مهتمنى أن تتوج أعمالو

وتوصل المدرجة على جدول أعماله الموضوعات  انتقل الفريق الى مناقشة مختلفثم 
  إلى ما يلي:

  

مخطط لل تقرير المتعلق بتقييم نتائج تحقيق أهداف الخطة التنفيذيةدراسة ال: األول البند
   .2012ـ 2008االستراتيجي العام 

تقييم نتائج تحقيق إلى هدف ياعد استبيانا  أنالعام د سبق لفريق المخطط االستراتيجي لق
 تم توزيعه من قبل 2012ـ 2008مخطط االستراتيجي العام لل أهداف الخطة التنفيذية

وردت إجابات سّتة عشر جهازا على هذا وقد  .األعضاء األجهزةالعامة على جميع  األمانة
مشروع تقرير تضمن تقييما لنتائج  بإعدادبدوره الذي قام  فريقرئيس الاالستبيان وبلغ بها 

  .الخطة المذآورة أهدافتحقيق 

الرئيسية  األهدافالمتضمن وخالل هذا االجتماع، درس الفريق مشروع التقرير المذآور 
 العام واألهداف الفرعية لكل منها وااليجابيات والسلبيات التيي للمخطط االستراتيج األربعة

رافقت تنفيذها وتحديد أسبابها واقتراح سبل معالجتها. وفي ضؤ ذلك، تم اجراء التعديالت 
التي رآها أعضاء الفريق مناسبة على هذا المشروع ووضعه في صيغته النهائية (مرفق رقم 

1(.  

آما اعد الفريق ملخصا موجزا لهذا التقرير لعرضه على المجلس التنفيذي في اجتماعه 
    ). 2( مرفق رقم  بعينواألرالسابع 

  

االهداف اعداد االستبيان الخاص بمقترحات االجهزة االعضاء حول :نيالثا البند
  :2017ـ  2013العام المقترحات للمخطط االستراتيجي و

 2008االستراتيجي العام خطة التنفيذية للمخطط في ضوء النتائج التي اسفر عنها تقييم ال
، قام الفريق 2017ـ  2013المخطط االستراتيجي مشروع  إلعداد، وتمهيدا 2012ـ 

حول هذا المشروع وتقديم مقترحاتها بهذا  األجهزةاستمزاج آراء  إلىاستبيان يهدف  بإعداد
  . ) 3مرفق رقم  ( الخصوص
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 األجهزةاالمانة العامة مهمة تعميم هذا االستبيان على جميع  إلىالفريق  أوآلوقد 
لتلقي اإلجابات بهذا الخصوص وذلك آي  2012 برأآتووتحديد نهاية شهر  األعضاء

 إلعداد يعقد لهذه الغايةيلها وعرضها على الفريق في اجتماع ليتسنى لرئيس الفريق تح
المقرر  واألربعينثامن ال همشروع المخطط القادم وتقديمه الى المجلس التنفيذي في اجتماع

ية عشرة للجمعية العامة للمنظمة قبيل انعقاد الدورة الحاد 2013عقده بدولة الكويت سنة 
  العربية.

  

  :تحديد موعد ومكان االجتماع القادم للفريق: لثالثا البند

بمقر األمانة العامة أو في بلد أحد األجهزة األعضاء  لثقرر الفريق أن يعقد اجتماعه الثا
  وذلك في ضؤ ورود إجابات األجهزة األعضاء. في الفريق.

العام للمنظمة العربية  األمين إلىالفريق بالشكر والتقدير وفي نهاية االجتماع، تقدم 
والتنظيم له والذي آان له  اإلعدادومساعديه على عقد هذا االجتماع بتونس، وعلى حسن 

  . إليهاالتي تم التوصل  النتائجاالثر الكبير في تحقيق 

  .2012 – 9 – 26واختتم الفريق أعماله يوم االربعاء 

  

  مقرر الفريق                              رئيس الفريق  

 


