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تاذ   الي األس ن مع ة م ة الموجه دعوة الكريم ى ال اء عل ن / بن امة ب ه، أس ر فقي جعف
درات          ة الق ة تنمي دت لجن ة السعودية، عق ة العربي ة بالمملك رئيس ديوان المراقبة العام

ـ الموافق   1431ذو القعدة  15 السبت المؤسسية اجتماعها الثاني بمدينة الرياض يوم ه
  : بمشارآة ممثلي األجهزة األعضاء واألمانة العامة في اللجنة وهم م 23/10/2010
  :ة بدولة الكويتديوان احملاسب  ●

  مدير إدارة المنظمات الدولية ورئيس اللجنة ▪ فيصل علي األنصاري/ السيد  
  مدير اإلدارة الثانية للرقابة على الشرآات ▪ فهـد حمـد المبارآي/ السيد  
  :اجلهاز املرآزي للمحاسبات جبمهورية مصر العربية   ●

  رآزي للمحاسباتوآيل الجهاز الم ▪ محمد هاشم علي أبوشنب/ السيد  
  :ديوان احملاسبة باململكة األردنية اهلامشية   ●
  رئيس قسم التدريب والتعاون الدولي ▪ انتصـار ضيف اهللا الدعجـة/ اآلنسة  
  :ديوان املراقبة العامة باململكة العربية السعودية   ●
  مدير عام إدارة التطوير اإلداري ▪ محمد بن مطلق النفيــعي/ السيد  
  مدير إدارة التدريــــــب ▪ إبراهيم بن ناصر الدوسري/ دالسي  
  :جملس احملاسبة باجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية   ●
  رئيس ديوان المجلس  أحمد سعيدي/ السيد   
 الناظر العام ▪ إسماعيل بلقاسم ناصر/ السيد  
  :الس األعلى للحسابات باململكة املغربية   ●

  رئيس غرفة ▪  ـد الصـوابيمحم/ السيد  
  : ديوان احملاسبة بدولة قطر  ●
 رئيس قسم ▪ زايــد محمــد زايــد/ السيد  
  :اجلهاز املرآزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية   ●
  وآيل مساعد بالجهـــاز ▪ إسـماعيل الشيباني/ السيد  
  مدير عام مرآز التدريب ▪ إدريس الشـرجبي/ السيد  
  ) :األرابوساي(مانة العامة للمجموعة العربيةاأل  ●
  الكاتب العام لدائرة المحاسبات والمشرف العام  ▪ عبدالسالم شعبان/ السيد  
  المديـر المكلف بالتدريب والبحث العلمــي ▪ خميس الحسـني/ السيد  

  
  

ة انتوس    / آما حضر هذا االجتماع السيد ادرة تنمي ثًال لمب اي عبدالحكيم باألزرق مم
(IDI).  

ة فيصل علي األنصاري / لسيداوافتتح االجتماع  ادة     رئيس اللجن حيث رحب بالس
ى         دّل عل اع من موضوعات ي ال االجتم الحضور ، موضحًا أّن ما تضّمنه جدول أعم

ائل    ونظرًا  . أهمية عمل هذه اللجنة وأّن ذلك يتطّلب أسلوبًا فّعاال في التعاطي مع المس
البون   ا مط وب      لضيق الوقت فإنن ا هو مطل ك   .بإنجاز م د ذل يد    وبع ة الس اول الكلم  /تن
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ة  ة العام وان المراقب ل دي ي ممث د النفيع عودية محم ة الس ة العربي ث رحب  بالمملك حي
ة   . بالوفود المشارآة وتمنى لهم طيب اإلقامة ولالجتماع النجاح والتوفيق  ثم أخذ الكلم

ة    السيد عبدالسالم شعبان الكاتب العام لدائرة المحاسبا ة العام ام لألمان ت والمشرف الع
تاذ  يس      / للمجموعة حيث تقدم بالشكر الجزيل إلى معالي األس ه رئ ر فقي ن جعف امة ب أس

رة       ود الكبي ى الجه رم الضيافة وعل ديوان المراقبة العامة وإلى أعضاء الديوان على آ
   .التي بذلت إلعداد لهذا االجتماع

ود الم ثم  ا وانتهت      شرعت اللجنة في دراسة مختلف البن ى جدول أعماله درجة عل
  :إلى ما يلي

  
 إقرار جدول األعمال  :  املوضوع األول

يد   تعرض الس د أن اس ة / بع يس اللجن ي ت   رئ ود الت ف البن دول  ، مختل منها ج ض
ذا    رار ه م إق ال، ت روع األعم از        المش ل الجه ن ممث دم م رح المق افة المقت د إض بع

ة بخص    دة من     المرآزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربي نح شهادات معتم وص م
قبل مبادرة تنمية أنتوساي إلى المدربين من األجهزة العربية األعضاء في المجموعة   

  .إلى بند ما يستجد من أعمال
  

ثاني    ضوع ال طة              :املو من خ خري  جلزء األ يذ ا تائج تنف سة ن درا
 : م2009العمل لسنة 

والتي   م2009 ل لسنة اطلعت اللجنة على نتائج تنفيذ الجزء األخير من خطة العم
بالمملكة العربية السعودية حول موضوع   الذي عقداشتملت على تنفيذ اللقاء التدريبي 

ي " تخدام الحاسب اآلل ات باس ى البيان ة عل دريبي " الرقاب اء الت دواللق ذي عق ة  ال بدول
دريبي   " تقييم أداء القطاع النفطي "الكويت حول موضوع  اء الت د  واللق ذي عق ة   ال بدول

  ". تقييم جودة العمل الرقابي" ول موضوع قطر ح
ائج       ة نت دت اللجن ة، اعتم اء اللجن ع أعض ين جمي رأي ب ادل ال ة وتب د المناقش وبع
 : تقييمها ووافقت على التوصيات المتعلقة باللقاء التدريبي المنعقد بدولة الكويت وهي

زة بمتخصص    -   م األجه ة دع ة بعملي ا للرقاب زة العلي ام األجه د ضرورة اهتم ين عن
ذي   أداءتنفيذ مهام رقابة األداء وخاصة عند التدقيق على  القطاع النفطي، األمر ال

 .يعطي أآثر عمقا في تقييم األنشطة التشغيلية
إعطاء األهمية للتخطيط االستراتيجي بدرجة قصوى في تحديد الموضوعات التي   - 

تخدام وقت  الي اس ا وبالت دقيق أداء عليه ات ت ة يمكن إجراء عملي دققين بطريق الم
  .مثلى
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اطق أو األنشطة الواجب        -  د المن يعد تقييم المخاطر من األمور الجوهرية في تحدي
دريب       الخبرات والت ة األداء ب ة دعم رقاب فحصها لذلك يتعين على األجهزة الرقابي

  .الكافي إلدخال منهج المخاطر ضمن أعمال رقابة األداء
البرامج واألداء من قبل األجهزة العليا للرقابة من  إعطاء األهمية الستخدام موازنة   -

  .خالل رقابة األداء وإعطاء توصيات بشان مدى فاعلية تلك البرامج
د عل  - ا للرقـى األجهـالتأآي ر المالي ـزة العلي اييس األداء غي تخدام مق ل ـة مثـابة باس

اييس الما  ) بطاقة األداء المتوازن( ع المق ة وإعطاء   والتي تعمل جنبا إلى جنب م لي
  .التدريب الكافي للمدققين باستخدام المقاييس غير المالية

ين      - التأآيد على استمرارية تبادل المعلومات بشان مؤشرات األداء للقطاع النفطي ب
  .األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

ة نصوصا تم        - ة المالي ا للرقاب زة العلي وانين األجه ا من   التأآيد على أن تتضمن ق كنه
  .ممارسة رقابة األداء

ى             ا عل ك بتعميمه ذه التوصيات وذل تفادة من ه ة االس ى أهمي ة عل وقد أآدت اللجن
ت   بكة االنترن ى ش ة عل ع المجموع ى موق عها عل اء ووض زة األعض ع األجه جمي

  .لالستفادة منها
 
لث  ا ضوع الثا مل يف          : ملو طة الع من خ يذه  ما مت تنف تائج  سة ن درا

 :م2010العلمي لسنة  جمال التدريب والبحث

امج عم   تمل برن د اش ة ف ـلق نة   ـي مجـل المجموع ي لس دريب والبحث العلم ال الت
  :على ما يلي م2010

  
  : اللقاءات العلمية والتدريبية:  أوًال

اء العلمي ب -1 ة حول موضوع اللق ة مصر العربي ة "جمهوري ة األهمي وم وطبيع  مفه
  ."النسبية ومخاطر المراجعة

ة    " ريبي بالمملكة العربية السعودية حول موضوع    اللقاء التد -2 ى األنظم ة عل الرقاب
  ".اإللية للمعلومات

مية حول موضوع  -3 ة الهاش ة األردني دريبي بالمملك اء الت داد " اللق ى إع ة عل الرقاب
  ".الموازنة العامة للدولة

وع        -4 ول موض عبية ح ة الش ة الديمقراطي ة الجزائري دريبي بالجمهوري اء الت " اللق
  ".الرقابة على البعثات الدبلوماسية في الخارج
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  ".الرقابة على البيئة" اللقاء التدريبي بدولة الكويت حول موضوع  -5
وقد نظرت اللجنة في المذآرة التي أعدتها األمانة العامة حول نتائج تنفيذ اللقاءات 

ردنية المنعقدة بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والمملكة األ
وبعد المناقشة وتبادل اآلراء، اعتمدت اللجنة نتائج تقييمها ووافقت على . الهاشمية

التوصيات المتعلقة باللقاء العلمي المنعقد بجمهورية مصر العربية واللقاء التدريبي 
  :المنعقد بالمملكة األردنية الهاشمية وهي

   

  :العربيةأ ـ التوصيات المتعلقة باللقاء المنعقد بجمهورية مصر 
مراعاة اهتمام األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالدعم المستمر لزيادة   -

 :التأهيل العلمي والعملي لمراقبي الحسابات وذلك من خالل
  .   البرامج التدريبية المهنية المستمرة 
حضور الندوات والمؤتمرات سواء محليا أو دوليا لتبادل الخبرات والتجارب  

  .   ة لكافة المشارآينالشخصي
  .تحفيز أعضائها للحصول على عضوية الجمعيات والمنظمات المهنية 
  .تنمية مهارات القيادة واإلشراف على أعضاء فريق العمل 
  .لعمل على تنوع الخبرات في مجال عمل المراقبا 

ينبغي على مراقب الحسابات القيام بتخطيط وأداء عملية المراجعة متبعًا أسلوب   -
ك المهني وأن يكون مدرآا للعوامل التي قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية الش

  .تحريفا هاما ومؤثرا ومن ثم عدم مصداقيتها
على مراقب الحسابات أن يدرس خطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى  -

وأن يتسم أداؤه بدرجة  –القوائم المالية بأآملها وعلى مستوى آل بند من البنود 
عالية من المرونة التي تمكنه من تعديل خطة وإجراءات عملية المراجعة آنتيجة 
لألحداث غير المتوقعة والتغيرات في الظروف أو أدلة المراجعة التي تم الحصول 

  .عليها
ينبغي على مراقب الحسابات توثيق إستراتيجية المراجعة العامة وخطة المراجعة   -

تغييرات جوهرية تتم عليها أثناء عملية  العامة وخطة المراجعة وآذلك أي
  . المراجعة وآذا آافة ما قام به من أعمال

ضرورة قيام مراقب الحسابات بإبالغ إدارة المنشأة عن أي تحريفات هامة مؤثرة   -
تشملها القوائم المالية في الوقت المناسب ومراعاة أثر تلك التحريفات على رأيه 
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ية خاصة للتحريفات التي تعتبر من قبيل الغش أو الوارد بالتقرير مع إعطاء أهم
  .التدليس

  .مراعاة تطبيق معايير رقابة الجودة على أعمال المراجعة   -
دعم محاوالت تطوير نماذج مخاطر المراجعة والعمل على زيادة استخدامها   -

  .واالعتماد عليها في عمليات المراجعة
 للرقابة المالية والمحاسبة بإصدار نموذج قيام المجموعة العربية لألجهزة العليا   -

لمخاطر المراجعة يتناسب مع المتطلبات القانونية والمهنية حتى تتحقق عوامل 
تخفيض هذه المخاطر ألدنى حد ممكن ومراعاة أن يكون مالئمًا ألغراض تقييم 

  .نتائج عملية المراجعة
علوم الرياضيات  لىع ضرورة االهتمام باستخدام األساليب الكمية التي تقوم  -

  .واإلحصاء وبحوث العمليات في مجال المراجعة
تفعيل تطبيق مفاهيم ومبادئ حوآمة الشرآات بالوحدات الخاضعة لرقابة األجهزة   -

 .العليا للرقابة المالية والمحاسبة
اقتراح وضع دليل إجراءات استرشادي عربي يحدد خطوات تحديد مخاطر   -

  .المراجعة
  :ت المتعلقة باللقاء المنعقد بالمملكة األردنية الهاشميةب ـ التوصيا  
ة      - ا للرقاب زة العلي وضع دليل لمقابلة المفاهيم المحاسبية والمصطلحات المالية لألجه

  .بالمجموعة العربية
الترآيز على فهم وإدراك وتطبيق المنهجية الحديثة في إعداد وإقرار وتنفيذ ورقابة   -

ة ة العام انون الموازن لوب  ق اع أس ة بإتب ة  (R.O.B)للدول ن التجرب تفادة م واالس
 .األردنية بهذا المجال

ات       - ي تتضمن المخالف ارير الت داد التق ة بإع ا للرقاب زة العلي ة دور األجه ان أهمي بي
  .واالختالالت التي حدثت أثناء تنفيذ قانون الموازنة العامة

ة ال    - ة الحكومي بية الدولي ايير المحاس اد المع ن اعتم ادرة ع ال  (GASB)ص ي أعم ف
 .ومهام األجهزة العليا للرقابة

انون   (GFMIS)الحاجة لوجود نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية   - متكامل مع ق
الموازنة واالستفادة من التجربة األردنية بهذا المجال لدعم وتطوير وتنفيذ الموازنة 

 .العامة للدولة
ي ا  - ة ف زة الرقاب اد أجه ة اعتم دول العربي املة (ل ة الش ل ) الرقاب ك التحلي ي ذل ا ف بم

 .المالي للحساب الختامي للدولة وإعطاءه العناية الالزمة ألهميته وإخراجه بقانون
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اقالت في التخصيصات وإصدار           - ا ألخطار إجراء المن ة العلي اهتمام أجهزة الرقاب
 .الموازنات التكميلية والمالحق

ق إجراءات و    - ام     دراسة تطبي اق الع ويم أداء اإلنف رامج تق اق    " ب ة اإلنف ردود عملي م
VFM "      بقًا دة مس رات المع ى المؤش تنادًا إل دقيق اس عة للت دوائر الخاض ن ال ل م لك

 .والمتفق عليها مع الوزارة المعنية
ة            - ة اإلداري ة من الناحي ة عن السلطة التنفيذي تقاللية تام ة اس إعطاء األجهزة الرقابي

ة       والمهنية تمشيًا  ا في الرقاب ا وآفاءته ع فعاليته ة لرف مع الممارسات بالدول المتقدم
  .على المال العام

زة       ى األجه ا عل ك بتعميمه وقد أآدت اللجنة على االستفادة من هذه التوصيات وذل
  .األعضاء ووضعها على موقع المجموعة على شبكة االنترنت

ة عل     اءات القادم يفة للق زة المستض ة األجه ا أوصت اللجن راءات  آم اذ اإلج ى اتخ
اءات بوقت آ    اة  الالزمة إلعداد دليلي المشارك والمدرب قبل موعد انعقاد اللق اف ومواف

امج     . األمانة العامة بها د إعداد البرن افي عن آما تؤآد على ضرورة تخصيص الوقت الك
  . الزمني للقاءات لتقديم تجارب الوفود المشارآة ومناقشتها

ذ    اءين الل ق باللق ة       وفيما يتعل ة الديمقراطي ة الجزائري ين سيعقدان بكل من الجمهوري
ا سينظمان       ة باعتبارهم ل اللجن الشعبية ودولة الكويت، فسوف يتم تقييمهما الحقا من قب

  .م2010خالل شهري نوفمبر وديسمبر 
  

  : البحث العلمي: ثانيًا
  :ة براك خالد المرزوق للبحث العلميقمساب  أ ـ

المقدمة من األمانة العامة بخصوص نتائج تقويم  بعد أن درست اللجنة البيانات
المسابقة ، رأت أن معدل العالمات التي تحصل عليها الفائزون بالمراتب الثالثة 
األولى في آل موضوع من موضوعات هذه المسابقة تستجيب للمعايير المحددة من 

   :أن يتم إسناد الجوائز آما يلي واقترحت قبل المجلس
دور األجهزة العليا للرقابة في الحد من : "في الموضوع األولالفائزون الثالثة 
  : آل من السادة "غسيل األموال

  المعدل  الدولة  الجهاز  اإلسم الترتيب

مصطفي دويكات ، سمر دويكات ،   األول
  ايمان نور، إيفا الدرابيع

ديوان الرقابة المالية 
  واإلدارية 

السلطة الوطنية 
  84  الفلسطينية

الجهاز المرآزي   ناجي محسن المولدفؤاد   الثاني
  81.8  الجمهورية اليمنية  للرقابة والمحاسبة 
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الجهاز المرآزي   محمد حمدي محمد البربري  الثالث
  للمحاسبات

جمهورية مصر 
 78  العربية

  

ي الموضوع ة ف ائزون الثالث اني الف ز " الث ي تعزي ا ف اءلة ودورهم فافية والمس الش
  :آل من السادة  "مالية والمحاسبةدور األجهزة العليا للرقابة ال

  
التر
  المعدل  الدولة  الجهاز  اإلسم  تيب

 82,60  المملكة المغربية  المجلس األعلى للحسابات محمد براو األول

 الثاني
إيمــان زهيــــر 

الزيـــــــــات ، مجدي محمد 
  جودت ميتاني

ديوان الرقابة المالية 
 79,60  السلطة الفلسطينية  واإلدارية

الالث
الجهاز المرآزي للرقابة   محمد يوسف عبده سالم   ث

  72,8  الجمهورية اليمنية  والمحاسبة
  

دور السلطة التشريعية في دعم نتائج أعمال "الثالث  الفائزون الثالثة في الموضوع
  :آل من السادة  "األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

  
  المعدل  الدولة  الجهاز  اإلسم الترتيب

 80,4  الجمهورية اللبنانية  ديوان المحاسبة  محمد ياسين غادر  ولاأل

الجهاز المرآزي   غادة شوقي محمد الحظ  الثاني
 76,6  جمهورية مصر العربية  للمحاسبات

  الثالث
اهين ، محمد ـــأيمن ش

رة ، ورود الدحدوح ـاصــمن
  ، ماهر منصور

ديوان الرقابة المالية 
 73  السلطة الفلسطينية  واإلدارية

  
للجمعية  التاسعةب ـ جائزة أحسن مقال نشر بمجلة الرقابة المالية منذ الدورة 

  :العامة
ية للمجموعة   درست لجنة   درات المؤسس ي نشرت       تنمية الق االت الت ويم المق ائج تق نت

ه األ      والعاشرة  بين الدورتين التاسعة  ذي أعدت ة والكشف ال ة العام ي    للجمعي ة ف ة العام مان
ى      ب توصيو، ضوء هذه النتائج ال إل ائزة أحسن مق ناد ج تم إس دآتور  السيد  أن ي هشام  / ال

ة   ى   لحصوله ، زغلول من الجهاز المرآزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربي ى عل  أعل
نحو  "عن مقاله بعنوان درجة ) 81(معدل للعالمات التي أسندها إليه أعضاء لجنة التقويم 

  ".لحديثةمؤشرات لتقييم األداء تتالءم وبيئة التصنيع ا
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  : ج ـ الترجمة
ة األ   واصلت أجهزة الرقابة في آل من مصر و راق والكويت ترجم داد  األردن والع ع

نة            داد س ة أع ة، حيث تمت ترجم ة العربي ى اللغ ة االنتوساي إل  م2009الصادرة من مجل
ا      م2010األربعة وعددي يناير وابريل  از األمريكي لطباعته ا الجه ويواصل  . ووافت به

بة      م2010بة بجمهورية العراق ترجمة عدد يوليو جهاز الرقا وان المحاس ا سيشرع دي فيم
 .بدولة الكويت ترجمة العدد الصادر خالل شهر أآتوبر من هذه السنة

آما وافى ديوان المحاسبة بدولة الكويت ـ مشكورا ـ األمانة العامة بنسخة من الترجمة 
  .ر عن محكمة المدققين األوروبيةالعربية للتقرير الخاص بمراجعة نظراء دولية الصاد
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بع   ضوع الرا لة          : املو مت بدو ليت نظ مل ا شة الع تائج ور سة ن درا
ع    يت بالت ي   ـالكو بني د س ـاون  ل ـوان احملا ة ـبة بدو

 :ابة املالية مبملكة البحرينـوان الرقـالكويت ودي

اللجنة على نتائج تنفيذ ورشة العمل السالفة الذآر والتي تمحور اطلعت 
وبعد المناقشة وتبادل  . " رفع التوعية بشان المعايير الدولية"ول ـموضوعها ح

  :أعضاء اللجنة تم إقرار توصياتها اآلتية  الرأي بين
هناك ضعف في مستوى معرفة وإدراك الموظفين المهنيين في جميع المستويات  -1

 للمعايير الدولية للرقابة وأهدافها وأهميةللرقابة الوظيفية في األجهزة العليا 
وعليه هناك حاجة إلى مزيد من التوعية والتثقيف حول تلك المعايير ، . تطبيقها 

وباألخص إلى اإلدارات العليا في تلك األجهزة وذلك للحصول على الدعم الدائم 
  .والمستمر لتطبيق تلك المعايير 

 .الحاجة إلى تأهيل الموظفين الفنيين لفهم وتطبيق المعايير الدولية  -2
ديد من المعايير الدولية مع التشريعات والقوانين المنظمة ألعمال م العؤدعم تال -3

خاصة فيما يتعلق بنشر التقارير  ،بعض األجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
 .واستقاللية األجهزة وسرية المعلومات ومراجعة التقارير 

العليا  الرقابة العمل على توحيد المصطلحات الرقابية المعمول بها في أجهزة -4
 .استخدامهاوالعربية مع تلك الواردة في المعايير الدولية ليسهل فهمها 

ن يتم تنفيذ ورشات داخلية على مستوى األجهزة األعضاء  آما أوصت اللجنة بأ
يشرف عليها من الناحية العلمية المشارآون في الورشة المذآورة وذلك بهدف نقل 

  . الئهم في األجهزة التي ينتسبون إليهاها إلى زموالمعلومات والخبرات التي اآتسب
   

ضوع   خلامس املو تدريب و       تق: ا يتني لل طتني العمل ية  ييم اخل تقن
  . م2009املعلومات لسنة 

ة   ت اللجن ول       درس ة ح ة العام ه األمان ت ب ذي قام يم ال ين  التقي ين العمليت الخطت
ي ضوء   ـوت  . م2009تقنية المعلومات لسنة   للتدريب و ا  اختصاصها رى ف مج أن برن

ة    د خط ث يع وب حي الغرض المطل ي ب ي يف دريب والبحث العلم ال الت ي مج ل ف العم
ذ خ   ة تنف تقبلية للمجموع ـمس ة  ـ ثالث المقبل نوات ال اء، الل الس أن    واالآتف م بش ا ت بم

ـالخط دريب وتقن ــ ين للت ـتين العمليت ات ــ ن ية المعلوم ـللجن، ويمك ع  ــ يق م ة بالتنس
ـ دود الحـــزة في حـــلية من األجهات تكميــألمانة العامة طلب بيانا ى إع ــ ـ اجة إل داد ــ

 .اء القدرات المؤسسية لألجهزةـــالبرامج المتعلقة ببن
ضوع   سادس املو تائج اللق   : ال سة ن ح   ــ درا في  ول ـاء التعري

 :ي لتقنية املعلوماتـالتقييم الذات
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 29اطلعت اللجنة على نتائج تنفيذ اللقاء التعريفي المنعقد بتونس يومي 
حول التقييم الذاتي لتقنية المعلومات والذي اشرف عليه خبيران من  م30/3/2010و

  :الجهاز الهولندي وأقرت التوصيات التي قدمت خالل هذا اللقاء والمتمثلة في
ى         - ا عل ة وتوزيعه ة العربي ى اللغ ة إل ذه الورش ة به ة الخاص ادة العلمي ة الم ترجم

 .األجهزة األعضاء في المجموعة
  .نسخة من المادة المترجمة على موقع المجموعة على شبكة االنترنت وضع   -
ة              - ة المعلومات بمخاطب ذاتي لتقني يم ال ة التقي ا بعملي دي رغبته ي تب زة الت قيام األجه

  .األمانة العامة بهذا الخصوص
ع     - يق م ذلك بالتنس ذي يرغب ب از ال دربين للجه ل الم ن قب ل م دريب خالل العم الت

  .بيةالمجموعة العر
ل            - ة العم ارآة بورش زة المش ى األجه ي عل يم ذات ل تقي ى بعم ة أول ام آمرحل القي

  .المذآورة
ة أخرى للمشارآة       - عقد لقاء آخر وعرض النتائج والتوصيات ودعوة أجهزة عربي

  .فيه
وتشير اللجنة إلى أن جهاز الرقابة المالية واإلدارية بدولة فلسطين قد قام مشكورا  

ادة  ة الم ي  بترجم ة الت ة العام ا األمان ى به ذآورة وواف ة الم ة للورش ة والتدريبي العلمي
ة   ع المجموع ى موق ا عل زة األعضاء، فضال عن إدراجه ى األجه ا عل تولت توزيعه

  . على شبكة االنترنت
 

 :دراسة نتائج فريق عمل البيئة للمجموعة: املوضوع السابع
ة للمجموعة في اج     ر     درست اللجنة نتائج فريق عمل البيئ د بمق اني المنعق تماعه الث

ن          رة م الل الفت ة خ ر العربي ة مص بات بجمهوري زي للمحاس از المرآ ى   23الجه إل
ق ومشروع  م27/5/2010 ة للفري اع والالئحة التنظيمي ى محضر االجتم واطلعت عل

  .م2012 - 2010البرنامج التفصيلي لخطة العمل للسنوات 
ذي      اللجنة ترفعوبعد تبادل الرأي بين أعضائها ،  ى المجلس التنفي هذا الموضوع إل

  :التخاذ ما يراه بشأن ما يلي 
  .اعتماد الالئحة التنظيمية 
  .م2012-2010للسنوات  الموافقة على البرنامج التفصيلي لخطة العمل 
موافاة األمانة العامة بنسخ من البحوث والدراسات التي تناولها الفريق  

 .ترنتإلدراجها ضمن موقع المجموعة على شبكة االن
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ثامن   ضوع ال تدريب         : املو جمال ال مل يف  نامج الع شروع بر قرتاح م ا
 .م 2013ـ  2011لبحث العلمي للسنوات وا

زة األعضاء بخصوص مشروع          ة من األجه ى المقترحات المقدم بعد اإلطالع عل
ايير       ة المع برنامج العمل للسنوات المذآورة وآذلك المقترحات المقدمة من آل من لجن

ة          المهنية وا ة للمجموعة بخصوص بعض المواضيع المتعلق ة وفريق عمل البيئ لرقابي
ى المجلس     بالمعايير المهنية والرقابية والبيئية، تقترح لجنة تنمية القدرات المؤسسية عل

  . )1مرفق رقم ( التنفيذي مشروع برنامج العمل المرفق 
  

سع    ضوع التا ستناقش يف          : املو ليت  ية ا ضوعات الفن يار املو اخت
لدو  عة        ا مة للمجمو ية العا شرة للجمع ية ع رة احلاد

 :وتشكيل هيئاهتا
زة األعضاء بخصوص الموضوعات     ن األجه ة م ات المقدم ة المقترح د دراس بع
رح      ة، تقت ة للمجموع ة العام رة للجمعي ة عش دورة الحادي الل ال تناقش خ ي س ة الت الفني

  :التالي اللجنة على المجلس التنفيذي الموضوعات الفنية وهيئاتها على النحو
وع األول ة  : الموض ي مراقب بة ف ة والمحاس ة المالي ا للرقاب زة العلي دور األجه

   .الحسابات الختامية للدولة
  تونس :الرئيس 
  مصر  :المقرر 
 .للجمعية العامة  الجهاز المستضيف: المنسق 

اني  وع الث بة    : الموض ة والمحاس ة المالي ا للرقاب زة العلي ق   دور األجه ي تطبي ف
  . لكترونيةالتعامالت اال

  السعودية :الرئيس 
  الكويت :المقرر 
  .للجمعية العامة  الجهاز المستضيف: المنسق 

الي  دور األجهزة العليا للرقابة وا: الموضوع الثالث لمحاسبة في تطوير النظام الم
  .الحكومي

  الكويت :الرئيس 
  السعودية :المقرر 
 .للجمعية العامة  الجهاز المستضيف: المنسق 

  
المتعلقة بإعداد البحوث والتقارير الخاصة بالموضوعات يد المواعوبخصوص 

 :ما يلي الفنية، تقترح اللجنة 
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وعات    :م2011ارسـشهر م*   ية للموض ر األساس ة بالعناص ة العام اة األمان مواف
  .الفنية من قبل المقررين

ي         :م2011شهر سبتمبر*  يلية الت املة والتفص البحوث الش ة ب ة العام اة األمان مواف
زة       يعدها ى األجه ة إل ة العام ل األمان المقررون وإرسالها من قب

  .األعضاء إلعداد أوراقها القطرية
زة       :م2012شهر يوليو*   دها األجه ي تع موافاة األمانة العامة بالبحوث القطرية الت

  .األعضاء وإرسالها إلى المقررين إلعداد تقاريرهم
اري   :م2012شهر ديسمبر* ة بتق ة العام اة األمان ع مواف ال جمي ررين وإرس ر المق

ة   ة العام يف للجمعي از المستض ى الجه ارير إل وث والتق البح
ع        ى جمي ا عل دات وتوزيعه ي مجل ا ف رة لطباعته ة عش الحادي

  .األجهزة األعضاء
  

شر   ضوع العا ضاء          : املو هزة األع من األج مة  حات املقد سة املقرت درا
ــرباء يف     ــارآني واخل ــتمارتي املش ــوير اس ــوص تط خبص

 :يت تنظمها اموعةاللقاءات ال

بعد اطالع اللجنة على المقترحات المقدمة من األجهزة األعضاء بشأن مرئياتها 
لتطوير استمارتي المشارآين والخبراء في اللقاءات التي تنظمها المجموعة ، ورغبة 
من اللجنة في إيالء هذا الموضوع ما يستحقه من عناية لتحقيق الهدف المرجو فقد تم 

مصر والجزائر من أعضاء اللجنة من األجهزة الرقابية في آل من تكليف فريق 
بشأنها خالل  المطلوب تصورالوتقديم الواردة للجنة واليمن لدراسة المقترحات 

  .االجتماع القادم للجنة
  

 :ما يستجد من أعمال : املوضوع احلادي عشر 
 النظر يف إمكانية منح املشارآني يف دورات إعداد املـدربني   -أ    

 .(IDI)شهادة مدرب من قبل 

ة     ممثل ناقشت اللجنة طلب  ة مصر العربي الجهاز المرآزي للمحاسبات بجمهوري
زة شهادة    إمكانية  حول ا األجه منح المشارآين في دورات إعداد المدربين التي تنظمه

  ) .IDI(مدرب معتمدة من 
ل  اد ممث ك أف ى ذل اي وردًا عل ة األنتوس ادرة تنمي ذه اإلمكانمب أن ه ة ال ب ا ي تتيحه

ا العمل    ى أن   القواعد الجاري به ة      (IDI)، عالوة عل تتعامل مع المجموعات اإلقليمي
  .وليس مع األجهزة
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دريب            د من أخصائيي الت وج جدي ل ف ة تأهي ة إمكاني وفي هذا السياق ناقشت اللجن
ى    دة، عل لألجهزة األعضاء بالتعاون مع مبادرة تنمية األنتوساي وفق المنهجية المعتم

  .قادم للجنة اجتماعيتم الحقًا تعميق النظر في الموضوع في أن 
  
عرض ممثل مبادرة تنمية أنتوساي حول التعاون مع اموعة             -ب 

 :العربية 

ين    / قدم السيد    اون ب عبدالحكيم باألزرق عرضًا موجزًا تناول فيه موضوع التع
از برن     ي إنج دم ف تعرض التق ة، واس ات المانح اي والجه ة أنتوس يط منظم امج التخط

ادرة والمجموعة   . االستراتيجي آما قدم موجزًا عن برنامج التعاون المستقبلي بين المب
  .العربية والمتعلق ببرنامج ضمان الجودة

  
ضوع   ثاني املو شر  ال قادم          : ع ماع ال عد االجت كان ومو يد م حتد

 :للجنة

ا الق   د اجتماعه ـ ترى اللجنة أن تعق زة األعضاء في      ـ د أحد األجه ة   ادم في بل اللجن
ق    .امةــانة العـــفي ذلك أو في مقر األمالذي يرغب  يس الفري مع  التنسيق  ويتولى رئ

  .تحديد موعد ومكان هذا االجتماعلامة ـــانة العــاألم
  

ا   ة أعماله ت اللجن اء واختتم وم مس ي   م23/10/2010ي ا ف ك بوضع تقريره وذل
ق بالع   ا يتعل ة وأآدت     صيغته النهائية وباتخاذ بعض التوجيهات فيم تقبلي للجن مل المس

على أهمية التواصل بين أعضائها عن طريق البريد االلكتروني والفاآس وغيرها من  
ا     ة بعمله وسائل االتصال قبل عقد اجتماعها القادم لدراسة المواضيع واألنشطة المتعلق

.  
  

املين في        ع الع ق لجمي ديرهم العمي آما عبر المشارآون في نهاية االجتماع عن تق
تاذ ديو / ان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى رأسهم معالي األس

وفير           ة صادقة وت دموه من دعم ومعون ا ق ى م ديوان عل أسامة بن جعفر فقيه رئيس ال
ـ ل عمــم في تسهيـافة وسائل الراحة مما أسهــآ ـ ل اللجنــ ه     قة وتحـ ا توصلت إلي ق م ي

  .من نتائج
  
ديوان المحاسبة       ف/ وألقى السيد   ة ب دير إدارة المنظمات الدولي يصل األنصاري م

ذا          ي ه ارآين ف ل المش ى آ كر إل ا الش دد فيه ة ج ة آلم يس اللجن ت ورئ ة الكوي بدول
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ة           ال اللجن ود جدول أعم ان في مناقشة بن ة وتف دوه من عناي ا  . االجتماع على ما أب آم
ذا   عبد الحكيم باألزرق، ممثل مبادرة تنمية انتوس/ شكر السيد اي على المشارآة في ه
  .االجتماع

    
 رئيس اللجنة  مقرر اللجنة    

 
 فيصل األنصاري  السالم شعبان عبد     
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 )1مرفق رقم ( 
 برنامج عمل اموعة يف جمال مشروع 

 م2013 – 2011التدريب والبحث العلمي للسنوات 
  

  : يةاللقاءات العلمية والتدريب: أوًال 
  م2011سنة 

وع      ول موض ي ح اء علم ي     "لق اي ف ة لالنتوس ة والرقابي ايير المهني دور المع
ين األجه       ي ب ي األداء المهن ق ف انس والتواف ق التج ي  تحقي اء ف زة األعض

  ". المجموعة العربية
  ) .آبراء المدققين والمراجعين: الفئة المستهدفة (
  "مراجعة التنوع البيولوجي" لقاء تدريبي حول موضوع  
  " .رقابة األداء على المشاريع االستثمارية " لقاء تدريبي حول موضوع  
 "COBIT تقنية الرقابة على المعلومات" لقاء تدريبي حول موضوع  
 " .استخدام العينات اإلحصائية في الرقابة"لقاء تدريبي حول موضوع  
  م2012سنة 

وع      ول موض ي ح اء علم ي     "لق اي ف ة لالنتوس ة والرقابي ايير المهني دور المع
ي         اء ف زة األعض ين األجه ي ب ي األداء المهن ق ف انس والتواف ق التج تحقي

  ".المجموعة العربية 
  )راءاإلشرافيين والمد: الفئة المستهدفة (
  "تقييم األداء على الخدمات الصحية الوقائية " لقاء تدريبي حول موضوع  
  ) "تطبيقات(المراجعة اآللية للبيانات المالية " لقاء تدريبي حول موضوع  
 " .أساليب وتقنيات المراجعة البيئية " لقاء تدريبي حول موضوع  
وع      ول موض دريبي ح اء ت وير      " لق ال تط ي مج ة ف ا للرقاب زة العلي دور األجه

  ".مؤشرات أداء األجهزة الحكومية
  م2013سنة 

وع     ول موض ي ح اء علم ة     " لق ا للرقاب زة العلي ارير لألجه داد التق ة إع منهجي
  "المالية والمحاسبة 

  "تقييم أداء قطاع التعليم العالي " لقاء تدريبي حول موضوع  
  "المراجعة اآللية لتقنية المعلومات" دريبي حول موضوع لقاء ت 
 "منهجية التدقيق باعتماد تقييم المخاطر " لقاء تدريبي حول موضوع  
 "تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية" لقاء تدريبي حول موضوع  
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  البحث العلمي: ثانيًا 
  .المسابقة العاشرة للبحث العلمي  -1

التجاهات الحديثة لتفعيل المراجعة من خالل مدخل تقييم المخاطر  ا:  الموضوع األول
.  

  .مدى تطبيق إدارة الجودة على مخرجات العمل الرقابي :  الموضوع الثاني
  .التطبيقات العملية للحوآمة لمواجهة الفساد اإلداري والمالي :  الموضوع الثالث

  
  :الترجمة  -2
  .لة انتوساي إلى اللغة العربية مواصلة ترجمة األعداد الصادرة عن مج -أ
ى         -ب ة إل ة والبحوث الصادرة عن الجهات األجنبي ة األدل تشجيع األجهزة على ترجم

  .اللغة العربية 
  

  
  


