
                                                 

يسم هللا الرحمن الرحيم 

الالئحة التنظيمية  
للجنة المعايير المهنية والرقابية 

 
 

المادة األولى 
 موضوع الالئحة

ربدد دبوجب ىذه الالئحة أىداؼ ومهام جلنة ادلعايًن ادلهنية والرقابية وقواعد تنظيمها 
. وسًنىا وتقييم نتائج أعماذلا

 

المادة الثانية 
التعاريف 

يكون لأللفاظ والتعابًن التالية أينما وردت يف ىذه الالئحة ادلعاين ادلبينة أمام كل منها ما 
: مل يقتض سياؽ الكالم معىن آخر 

 

. ادلنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة ادلالية واحملاسبة:  ادلنظمة    
. اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية :    اجمللػػس  
. األجهزة األعضاء يف اادلنظمة:          األجهػزة

األمانة العامة للمنظمة العربية : األمانة العامة 
 .جلنة ادلعايًن ادلهنية والرقابية:  اللجنػة     

. رئيس جلنة ادلعايًن ادلهنية والرقابية:  رئيس اللجنة 
 

 األهداف، المهام واالختصاصات : الفصل األول
المادة الثالثة 

األهداف 
: هتدؼ اللجنة إىل 

تبين ادلعايًن ادلتعارؼ عليها دوليا والعمل على مالءمتها دلتطلبات األجهزة العربية؛  -1
 ادلسامهة يف وضع وتطوير معايًن مهنية ورقابية مالئمة وفعالة ؛ -2

إعداد أدلة يف رلال ادلعايًن ادلهنية والرقابية والعمل على ربديثها يف ضوء التطورات  -3
 العادلية ؛
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 .دعم عملية تطبيق ادلعايًن ادلهنية والرقابية هبدؼ ربسٌن أدائها -4
 

المادة الرابعة 
المهام واالختصاصات 

: تتوىل اللجنة القيام بادلهام التالية 
رصد وذبميع وترتيب وتصنيف ادلعايًن ادلهنية والرقابية ؛ - 1
العمل تدرجييا على إنشاء قاعدة بيانات ربتوي على ادلعايًن ادلهنية ؛ - 2
تعريب وتوحيد ادلصطلحات ادلهنية والرقابية ؛ - 3
العمل بتنسيق مع األمانة العامة على تعميم ذبارب األجهزة األعضاء يف رلال - 4

استخدام وتطبيق ادلعايًن ادلهنية والرقابية ؛ 
اقرتاح وادلسامهة يف تصميم برامج تدريبية وتنظيم لقاءات علمية يف رلال ادلعايًن ادلهنية - 5

والرقابية ؛ 
تقدمي الراي وادلشورة للمنظمة واألجهزة األعضاء يف رلال ادلعايًن ادلهنية والرقابية ؛ - 6
دراسة ادلوضوعات اليت حييلها إليها اجمللس التنفيذي وتقدمي مقرتحات بشأهنا - 7
للمجلس ؛ 
تقدمي مقرتحات، بتنسيق مع األمانة العامة واألجهزة األعضاء، ألجل تعزيز التعاون - 8

مع ادلنظمات واذليئات الدولية واإلقليمية ادلهتمة بإعداد وتطوير ادلعايًن ادلهنية والرقابية ؛ 
تقدمي اقرتاحات اىل اجمللس التنفيذي لشكيل فرؽ عمل لدراسة موضوعات معينة يف - 9

غًن أنو ال يسوغ لفريق عمل أن يزاول أي اختصاص من االختصاصات العامة . مدة زمنية زلددة
. ادلخولة للجنة

 

: وذلذه الغاية تقوم اللجنة ب 
وضع خطة عمل متكاملة عن فرتة ثالث سنوات ؛ - 
إعداد برنامج عمل سنوي تفصيلي يف اإلطار ادلرسوم لو يف خطة العمل ادلشار إليها يف - 

الفقرة السابقة ؛ 
  .إعداد تقرير يتضمن تقييما لنتائج تنفيذ برنامج العمل السنوي- 

. يوايف رئيس اللجنة األمانة العامة هبذه الوثائق قصد عرضها على اجمللس التنفيذي
 

 تشكيل اللجنة  :  الفصل الثانـي
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المادة الخامسة 
تتألف اللجنػة، باإلضافة إىل ممثل األمانة العامة، من ستة أعضاء يتم تعيينهم بقرار - 1

. من اجمللس
. يراعى يف اختيار أعضاء اللجنة االلتزام والكفاءة واخلربة يف رلال اختصاصاهتا- 2
. يعٌن أعضاء اللجنة دلدة ست سنوات وجيدد نصف أعضائها كل ثالث سنوات- 3
يعمل كل جهاز عضو، يف حدود اإلمكان، علػى عدم تغيًن ممثلو يف اللجنة طيلة - 4

. ىذه ادلدة
تسقط عضوية كل جهاز يف اللجنة بتغيب ممثلو عن حضور اجتماعٌن متتاليٌن بدون - 5
. عذر مقبول

حييط رئيس اللجنة رئيس اجلهاز ادلعين بكل تقصًن أو إخالل دلمثلو بواجباتو داخل - 6
. اللجنة

 

 سيير اللجنةت  : الفصل الثالث

المادة السادسة 
. تنتخب اللجنة رئيسا ذلا ونائبا للرئيس ومقررا دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد- 1
يسهر الرئيس على حسن سًن أعمال اللجنة وأدائها للمهام ادلناطة هبا وتنسيق وتتبع - 2

. إجناز ىذه ادلهام  يف اآلجال ادلقررة وفقا ألحكام ىذه الالئحة وطبقا لتوجيهات وقرارات اادلنظمة
. إذا غاب الرئيس لسبب من األسباب ناب عنو نائب الرئيس- 3
.  أشغاذلاجيتوىل مقرر اللجنة ربرير زلاضر اجتماعاهتا وإعداد التقارير بشأن نتائ- 4

.      يوقع الرئيس وادلقرر على ىذه احملاضر
 .للجنة أن تضع ذلا نظاما داخليا -5
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المادة السابعة 
اجتماعات اللجنة 

تعقد اللجنة اجتماعا سنويا قبل انعقاد اجتماع اجمللس التنفيذي بشهر على األقل وذلك 
ويتم . يف بلد أحد األجهزة األعضاء الذي يعرب عن رغبتو يف استضافتها أو يف مقر األمانة العامة

ربديد موعد ىذا االجتماع بالتشاور والتنسيق بٌن األمٌن العام ورئيس اجلهاز ادلستضيف ورئيس 
. اللجنة

للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية، دببادرة من رئيسها أو بقرار من اجمللس التنفيذي أو 
. بناء على طلب من األمٌن العام، لتدارس موضوع زلدد

 

المادة الثامنة 
جدول األعمال 

يعد رئيس اللجنة، بالتنسيق مع األمانة العامة وقبل موعد كل اجتماع، مشروع جدول - 1
األعمال وتواىف بو األجهزة األعضاء يف اللجنة قبل تاريخ انعقاد االجتماع خبمسة عشر يوما على 

وجيب أن يتضمن مشروع جدول األعمال ادلوضوعات الداخلة يف نطاؽ اختصاصات اللجنة . االقل
: سيما 

إعداد خطة العمل للثالث سنوات ؛  * 
حصر الربنامج السنوي لعمل اللجنة ؛  * 
. إعداد التقرير السنوي حول نشاطها * 

 

. تصادؽ اللجنة، يف بداية كل اجتماع ذلا، على جدول أعماذلا- 2
 

المادة التاسعة 
 النصاب القانوني

ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعضائها على األقل من بينهم 
. الرئيس أو نائبو
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المادة العاشرة 
اتخاذ القرارات 

ويف حالة . تتخذ اللجنة قراراهتا وتصدر مقرتحاهتا وتوصياهتا بأغلبية أعضائها احلاضرين- 1
. تعادل األصوات، يرجح اجلانب الذي ينتمي إليو الرئيس

 

. يكون التصويت علنيا ما عدا يف حالة انتخاب الرئيس ونائبو ومقرر اللجنة- 2
 

المادة الحادية عشرة 
تكاليف االجتماعات 

تتحمل األجهزة األعضاء يف اللجنة، نفقات سفر وإقامة ممثليها دبناسبة االجتماعات - 1
. اليت تعقدىا سواء ببلد أحد األجهزة األعضاء أو دبقر األمانة العامة

 

وتتحمل مجيع . توفر اجلهة ادلستضيفة لالجتماع مجيع اإلمكانات الالزمة لعقده- 2
. النفقات ادلرتتبة عن ذلك

 

 اعتماد وتعديل الالئحة  : الفصل الرابع

المادة الثانية عشرة 
يتم اعتماد ىذه الالئحة التنظيمية من قبل اجمللس التنفيذي وتعترب نافذة من تاريخ 

. ويف حالة احلاجة إىل إجراء أي تعديل عليها، يرفع ادلقرتح إىل اجمللس الزباذ ما يراه بشأنو. اعتمادىا
. لألجهزة األعضاء واألمانة العامة ورئيس اللجنة حق اقرتاح التعديل

 
 

 أحكام انتقالية  : الفصل الخامس
 

المادة الثالثة عشرة 
 األول للجنة، يعٌن نصف األعضاء دلدة ست سنوات والنصف الثاين دلدة ؼيف التأيل- 1
. ثالث سنوات
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تنتهي مهام جلنة األدلة وادلصطلحات دبجرد دخول ىذه الالئحة حيز التنفيذ - 2
. وتشكيل جلنة ادلعايًن ادلهنية والرقابية وتنقل إىل ىذه األخًنة زلفوظات ووثائق اللجنة األوىل

 


