ِذعـشاجزّبع

يحضز اجخًاع انًجهش انخُفٍذي انثايٍ واألربؼٍٍ
نهًُظًت انؼزبٍت نألجهزة انؼهٍا نهزلابت انًانٍت وانًحاصبت
انًُؼمذ بذونت انكىٌج
خالل انفخزة يٍ  14إنى  15شؼباٌ  1434هـ
انًىافك  23إنى ٌ 24ىٍَى 2013و

محضر اجتماع المجلس التنفٌذي الثامن واألربعين
للمنظمة العربٌة لألجهزة العلٌا للرقابة المالٌة والمحاسبة
المنعقد بدولة الكوٌت
خالل الفترة من  14إلى  15شعبان  1434هـ
الموافق  23إلى ٌ 24ونٌو 2013م
ػمذ اٌّجٍظ اٌزٕفٍزي ٌٍّٕظّخ اٌؼشثٍخ ٌألجٙضح اٌؼٍٍب ٌٍشلبثخ اٌّبٌٍخ ٚاٌّذبعجخ اجزّبػٗ
 23إنى
 14ئٌى  15شؼجبْ ٘ 1434ـ اٌّٛافك
اٌثبِٓ ٚاألسثؼٍٓ خالي اٌفزشح ِٓ
ٌ/24ىٍَى َ2013/ثفٕذق "اٌشٌجٕغً" ثذٌٚخ اٌىٌٛذ رذذ سػبٌخ دٌٛاْ اٌّذبعجخ ٚ ،رٌه ثشئبعخ
ِؼبًٌ اٌغٍذ /أث ٛثىش دغٍٓ اٌغمبف سئٍظ اٌجٙبص اٌّشوضي ٌٍشلبثخ ٚاٌّذبعجخ ثبٌجّٛٙسٌخ
إٌٍٍّخ ٚإٌبئت األٚي ٌشئٍظ اٌّجٍظ ٚدعٛس ِؼبًٌ اٌغٍذ /ػجذاٌؼضٌض ٌٛعف اٌؼذعبًٔ سئٍظ
دٌٛاْ اٌّذبعجخ ثذٌٚخ اٌىٌٛذ ٚإٌبئت اٌثبًٔ ٌشئٍظ اٌّجٍظ ِٚ ،ؼبًٌ اٌغٍذ /ػجذاٌمبدس اٌضلًٍ
اٌشئٍظ األٚي ٌذائشح اٌّذبعجبد فً اٌجّٛٙسٌخ اٌزٔٛغٍخ ٚاألٍِٓ اٌؼبَ ٌٍّٕظّخ اٌؼشثٍخ ،
ٚدعٛس سؤعبء األجٙضح ٚأػعبء اٌٛفٛد فً اٌّجٍظ .
دٌىاٌ انًحاصبت بذونت اإلياراث انؼزبٍت انًخحذة:
ـــ ِؼبًٌ اٌذوزٛس /دــبسة عــؼٍذ اٌؼٍّـــًّ

سئٍـــظ اٌذٌــــٛاْ

ـــ اٌغٍذِ /ذّـذ ساشـذ اٌضػـبثً

اٌٛوًٍ اٌّغبػذ

ـــ اٌغٍذ /أدّـــذ اٌشــذً

ِـذلـــــــــــــــــــــــــك

ـــ اٌغٍذ /شــــٙبة اٌّــال

ِـذلـــــــــــــــــــــــــك

دٌىاٌ انزلابت انًانٍت واإلدارٌت بًًهكت انبحزٌٍ:
ـــ ِؼبًٌ اٌغٍذ /دغٓ ثٓ خٍٍفخ اٌجالّ٘خ

سئٍـــظ اٌذٌـــٛاْ

ـــ اٌغٍذ /ػجذاٌٍـــٗ ثٓ خـــبٌذ آي خٍٍـــــــــفٗ

ٚوًٍ اٌذٌٛاْ ٌٍشلبثخ اإلداسٌـخ

ـ اٌغٍذ /جؼـفــش دغـــٓ ِذّــــــــــــــذ

ِذٌش ئداسح اٌشلــــــبثخ إٌظــبٍِخ
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دٌىاٌ انًزالبت انؼايت بانًًهكت انؼزبٍت انضؼىدٌت:
ـــ اٌغٍذِ /ذّـــــذ ثٓ ِطــٍك إٌفٍـــؼً
ـــ اٌغٍذ /عـــــؼذ ثـــــٓ صـبٌــخ اٌؼزٍـــــــجً

اٌشئٍظاٌشئٍظ
ػبَ ِىزت
ِذٌشِىزت
ِذٌش ػبَ
ِشالـــــــــــــت ِــــــــــــــبٌـــً
ِشالت ِبًٌ

دٌىاٌ انزلابت انًانٍت االححادي بجًهىرٌت انؼزاق:
ـــ اٌغٍذٌٍ /ـــــــث اعـــّبػًٍ أدّـــذ

ِذٌـــــــــش ػــــــــــــــــبَ

ـــ اٌغٍذحٌٍّ /ـــبء شــــــــٍذ اعـــــــــىٕذس

ِذٌش ِىزت اٌشئٍظ

ـــ اٌغٍذح/د .آالء دـبرـــُ وبظــــــــــــــُ

ِذٌــــــــــش ػــــــــــــــبَ

ـــ اٌغٍذح /شـــبداْ ِذّـــــــــذ اثشاٍ٘ـــــــُ

ِـذٌــــــــــش ألــــــــــــذَ

ـــ اٌغٍذحٔ /عــــبي عـــجغ خّـبط

سئٍـــــظ ِالدظـــــــٍٓ

دٌوان الرقابة المالٌة واإلدارٌة بدولة فلسطٌن :
ـــ معالً الدكتور /ســــمٌر احمـد أبو زنٌــــد رئٌــــــــــــــــــــــس الدٌــــــــــــــــــــــــوان
ـــ السٌد /فٌصــل عبدالعــزٌز عثـــمان

مدٌر عام الشؤون المالٌة واإلدارٌة

ـــ السٌد /ؼسـان نمـــــر دودٌـــن

نائب مدٌر عام دٌوان رئٌس دٌـــوان

دٌىاٌ انًحاصبت بانجًهىرٌت انهبُاٍَت:
ـــ اٌغٍذ اٌمبظً /فـــٛصي خٍّـظ
ـــ اٌغٍذ اٌمبظً /ػجـذ اٌشظى
ٔـــــــبصــــــــــش
ـــ اٌغٍذٔ /ؼــّـــــبْ صسصٚس
المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربٌة:
ـــ اٌغٍذِ /ذّــذ اٌصـٛاثً

ِـــذػــً ػـــــــبَ اٌذٌــــــٛاْ
سئٍظ غـــــشفــــخ ثبٌٛوبٌخ
سئٍـــظ اٌّصٍذخ اإلداسٌـــخ

ٔبئت سئٍظ اٌّجٍظ
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يحكًت انحضاباث بانجًهىرٌت اإلصاليٍت انًىرٌخاٍَت :
ـــ معالً السٌد /محمد األمـٌن ولــد المـــــامً رئٌـــــــــــس المحكمـة
ـــ السٌد /لــــــال ولــــــد محمــد عمـــــــــر

مســتشـار بالمحكمـــة

ورافق معالً السٌد /أبو بكر حسٌن السقاؾ ،رئٌس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
بالجمهورٌة الٌمنٌة والنائب االول لرئٌس المجلس التنفٌذي:
ـــ

السٌد /محمــد درهـــــــــــم زٌـــــــــــــد

وكٌل الجهــــــاز للقطـاع االقتصادي

ـــ

السٌد/أحمـــــــــد حسـٌن الهمـدانً

الوكٌـل المسـاعد ،مدٌـر مكتب الرئٌس

ـــ

السٌد/أحمد قائــد الشــٌبانً

مدٌـــــر عـام التعاون الفنً

كما رافق معالً السٌد  /عبد العزٌز ٌوسؾ العدسانً ،رئٌس دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت
والنائب الثانً لرئٌس المجلس:
ـــ السٌد /إسـماعٌل علـً الؽـــانم

وكٌـل دٌـوان المحاســبة باإلنـابة

ـــ السٌد /فٌصل علً األنصاري

مدٌـــر إدارة المنظمات الـدولٌة

ـــ السٌد /د .محمد ابراهٌـــــم أشـكنانً

مدٌــر المكتــب الفنً للشؤون اإلدارٌة
والمالٌة
مدٌر إدارة التــــــــدرٌـــب

ـــ السٌد /ســعود ؼصاب الزمـانـــان

كما رافق معالً السٌد /عبد القادر الزقلً  ،الرئٌس االول لدائرة المحاسبات فً الجمهورٌة
التونسٌة واالمٌن العام للمنظمة:
ـــ السٌد /خمٌـــس الحســـــنً

المدٌـر المكلـؾ بالتدرٌب والبحث العلمً

ـــ السٌد /حســـٌن بوصــــندل

القــــاضً بدائرة المحاســــبة التونســـــٌة

وتؽٌب عن االجتماع الجهاز المركزي للرقابة المالٌة بالجمهورٌة العربٌة السورٌة.
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وفً بداٌة الجلسة االفتتاحٌة ،أ لقى معالً السٌد /عبد العزٌز ٌوسؾ العدسانً  ،رئٌس دٌوان
المحاسبة بدولة الكوٌت كلمة رحب فٌها بالوفود المشاركة فً االجتماع الذي تشرؾ دٌوان
المحاسبة بدولة الكوٌت باستضافته ،داعٌا ً هللا جلت قدرته أن ٌكلل جهود الجمٌع بالتوفٌق
والنجاح وتعزٌز مسٌرة منظمتنا الرقابٌة وتحقٌق أهدافها وتعزٌز دورها الفاعل حماٌة لمواردنا
العربٌة وهادٌا ً لتحقٌق خطط مجتمعاتنا فً التنمٌة والبناء.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل رئاسة المجلس واألمانة العامة للمنظمة والمتابعة الحثٌثه
للقرارات والموضوعات واإلسهام فً اإلعداد والتجهٌز لهذا االجتماع .وتمنى فً خاتمة كلمته
للوفود المشاركة اقامة طٌبة فً بلدهم الثانً دولة الكوٌت.
ثم أحٌلت الكلمة إلى معالً السٌد /أبو بكر حسٌن السقاؾ رئٌس الجهاز المركزي للرقابة
والمحاسبة و النائب األول لرئٌس المجلس التنفٌذي ،حٌث تقدم باسم المجلس بجزٌل الشكر
واالمتنان إلى دولة الكوٌت أمٌراً وحكومة ً وشعبا ً فً شخص معالً السٌد /عبدالعزٌز ٌوسؾ
العدسانً على كرٌم استضافتهم الجتماع المجلس فً دولة الكوٌت وعلى ما أحاطوا به الوفود
المشاركة من رعاٌة أخوٌة وحسن استقبال وكرم الضٌافة.
كما رحب بالوفود المشاركة وأبرز الدور المحوري لهذا االجتماع فً النهوض بالمنظمة العربٌة
وإسهامه الفاعل فً رسم سٌاستها وإعداد خططها االستراتٌجٌة وإقرار برامج العمل المشتركة
ومتابعة تنفٌذ قرارات الجمعٌة العامة والتحقق من بلوغ األهداؾ المرسومة.
كما بٌن أهمٌة الموضوعات التً ستناقش فً االجتماع والتً من شأنها أن تساهم فً
مواكبة التطورات والمستجدات فً حقول األجهزة األعضاء واالستفادة من تجارب األجهزة
النظٌرة فً الدول المتقدمة.
واختتم كلمته بتوجٌه الشكر إلى معالً األمٌن العام ومنسوبً األمانة العامة على جهودهم
المو ّفقه فً التنسٌق واإلعداد المتمٌز لهذا االجتماع  ،وتمنى أن تتوج أعماله بأفضل القرارات
والتوصٌات لدفع مسٌرة المنظمة العربٌة وتعزٌز التعاون مع المنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة.
ثم أحٌلت الكلمة إلى معالً السٌد /عبدالقادر الزقلً  ،الرئٌس األول لدائرة المحاسبات التونسٌة
واألمٌن العام للمنظمة  ،حٌث تقدم إلى دولة الكوٌت أمٌراً وحكومة ً وشعبا ً  ،بأسمى عبارات
زمالئه اعضاء
الشكر والتقدٌر على استضافة هذا االجتماع وعلى كرم الضٌافة ورفع باسم
المجلس التنفٌذي أسمى آٌات التقدٌر واالمتنان وأصدق عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب
السمو الشٌخ /صباح األحمد الجابر الصباح  ،لما أواله من رعاٌة سامٌة لهذا االجتماع  ،مشٌداً
بما حققته دولة الكوٌت من إنجازات متعددة بوأتها مكانة متمٌزة على الصعٌدٌن اإلقلٌمً
والدولً وأشاد بالجهود الكبٌرة التً بذلها معالً السٌد /عبدالعزٌز ٌوسؾ العدسانً ومساعدوه
الستضافة هذا االجتماع الذي تمٌز بحسن اإلعداد والتنظٌم .ثم أبرز أهمٌة هذا االجتماع وكذلك
اإلنجازات التً حققتها المنظمة العربٌة على الصعٌد العربً وبالتعاون مع منظمة األنتوساي
ومبادرة تنمٌة األنتوساي ومنظمة األوروساي.
وتمنى فً خاتمة كلمته أن تتوج أعمال اجتماع المجلس بقرارات وتوصٌات عملٌة مفٌدة
تساعد على تحقٌق إنجازات إضافٌة للمنظمة العربٌة على الصعٌدٌن العربً والدولً.
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وبعد ذلك  ،انطلقت أعمال المجلس  ،حٌث ناقش مختلؾ الموضوعات المدرجة على جدول
أعماله وتوصل إلى ما ٌلً :

انبُــذ األول :إلزار يشزوع جذول األػًال :
بعد أن استعرض معالً رئٌس المجلس التنفٌذي الموضوعات المدرجة على مشروع
جدول األعمال ،قرر المجلس إقرار هذا المشروع.
انبُــذ انثـــاًَ  :حمزٌز رئٍش انًجهش انخُفــٍذي ػٍ َشاطه وَشاط انًجهش يُذ آخز اجخًاع
نه:
بعد أن تم استعراض تقرٌر معالً رئٌس المجلس التنفٌذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ
آخر اجتماع له  ،تقدم المجلس بالشكر إلى معالٌه على تقرٌره الذي أبرز أهم اإلنجازات التً قام
بها.

انبُــذ انثانث:حمزٌز األياَت انؼايت ػٍ َشاطها يُذ آخز اجخًاع نهًجهش:

بعد أن استعرضت األمانة العامة ملخصا ً عن تقرٌرها منذ آخر اجتماع للمجلس ،تقدم
المجلس بالشكر إلى األمانة العـامة على جهودها فً إنجاح مختلؾ األنشطة المنجزة.

انبُــذ انزابغ:حمزٌز نجُت انًؼاٌٍز انًهٍُت وانزلابٍت نهًُظًت فً اجخًاػها انخايش:
بعد أن استعرض رئٌس اللجنة التقرٌر الذي أعدته اللجنة فً اجتماعها الخامس
والمتضمن نتائج عملها ، ،تقدم المجلس بالشكر إلى هذه اللجنة على الجهود التً تبذلها  ،ثم
جرت مناقشات بٌن أعضاء المجلس تناولت موضوع تبنً المعاٌٌر الدولٌة من قبل منظمتنا
العربٌة واقتراح تعدٌالت على بعض التوصٌات التً تقدمت بها هذه اللجنة.
وقد اتخذ المجلس القرار المرفق (القرار رقم  2013/163م.ت .) 48.
البنــد الخامس:تقرٌر لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة فً اجتماعها السادس :
ثؼذ أْ اعزؼشض سئٍظ اٌٍجٕخ اٌزمشٌش اٌزي أػذرٗ اٌٍجٕخ فً اجزّبػٙب اٌغبدط
ٚاٌزٛصٍبد اٌزً رعّٕٙب ثخصٛص ػذد ِٓ اٌّٛظٛػبد  ،رمذَ اٌّجٍظ ثبٌشىش ئٌى ٘زٖ اٌٍجٕخ
ػٍى اٌجٛٙد اٌزً رجزٌٙب ،ثُ جشد ِٕبلشبد شبسن فٍٙب أػعبء اٌّجٍظ دٛي ػذد ِٓ
اٌّٛظٛػبد ِٓ ثٍٕٙب رمٍٍُ ٔزبئج رٕفٍز ثشٔبِج اٌؼًّ فً ِجبي اٌزذسٌت ٚاٌجذث اٌؼًٍّ ٌغٕخ
 2013فً ِجبي اٌزذسٌت
ٚ 2012رمٍٍُ ٔزبئج فشٌك ػًّ اٌجٍئخ ٚثشٔبِج ػًّ إٌّظّخ ٌغٕخ
ٚاٌجذث اٌؼًٍّ اٌّمزشح ِٓ ٌجٕخ رٍّٕخ اٌمذساد اٌّإعغٍخ ٚ ،رغٍّخ اٌفبئضٌٓ فً اٌّغبثمخ اٌؼبششح
ٌٍجذث اٌؼًٍّ ٌٍّٕظّخ ٚرٕظٍُ ٔذٚح ثذال ِٓ ِٕبلشخ اٌّٛظٛػبد اٌفٍٕخ خالي اٌذٚساد اٌمبدِخ
ٌٍجّؼٍخ اٌؼبِخ ٚاالعزفبدح ِٓ اٌّجٍغ اٌّزجمً ِٓ اٌٙجخ اٌّمذِخ ِٓ وً ِٓ دٌٛاْ اٌشلبثخ اٌّبٌٍخ
االرذبدي ثجّٛٙسٌخ اٌؼشاق ٚدٌٛاْ اٌّذبعجخ ثذٌٚخ اٌىٌٛذ ٚرطٌٛش ِٛلغ إٌّظّخ ػٍى شجىخ
اإلٔزشٔذ ،ئٌى جبٔت ِٛاصٍخ اٌزٕغٍك ِغ ِجبدسح رٍّٕخ االٔزٛعبي ثخصٛص رٕظٍُ ثشٔبِج رذسٌت
اٌّذسثٍٓ
(انمزار رلى  2013/164و.ث .) 48.
ٚلذ ارخز اٌّجٍظ اٌمشاس اٌّشفك
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انبُــذانضادس :إػادة حشكٍم نجُخً حًٍُت انمذراث انًؤصضٍت وانًؼاٌٍز انًهٍُت وانزلابٍت
نهًُظًت انؼزبٍت:
بناء على قرار المجلس التنفٌذي فً اجتماعه الواحد واألربعٌن رقم (  2008/94م.ت
 20و ، 2008/12/21
 )41المنعقد بمدٌنـة عمــان بالمملكة األردنٌــة الهاشــمٌة ٌــومـً
والمتعلق بإعادة تشكٌل لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة ولجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة للمنظمة
خالل كل اجتماع ٌسبق الدورة العادٌة للجمعٌة العامة للمنظمة ،وذلك وفق ما نصت علٌه الفقرة
(  ) 3من الالئحة التنظٌم ٌة للجنتٌن المذكورتٌن والتً نصت على أن "ٌعٌن أعضاء اللجنة لمدة
ست سنوات وٌجدد نصؾ أعضائها كل ثالث سنوات"  ،وبعد أن درس المجلس المذكرة المقدمة
إلٌه من ا ألمانة العامة بخصوص هذا الموضوع والتً تضمنت قائمة ا ألجهزة التً عبرت عن
رؼبتها فً الترشح أو إعادة الترشح إلى عضوٌة كل لجنة أو كلٌهما معا ،شكل المجلس لجنة من
ممثلً دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت وممثلً األمانة العامة وتم فً مرحلة أولى إجراء القرعة
وأسفرت عن انتهاء عضوٌة أجهزة الرقابة فً كل من الكوٌت والمؽرب والٌمن بالنسبة للجنة
تنمٌة القدرات المؤسسٌة التً تضم فً عضوٌتها ثمانٌة أعضاء ،وانتهاء عضوٌة أجهزة الرقابة
فً كل من الكوٌت والمؽرب ومصر بالنسبة للجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة التً تضم فً
عضوٌتها ستة أعضاء.
بعد ذلك ،جرت عملٌة االقتراع السري التً تم بموجبها إعادة تشكٌل كل من اللجنتٌن
المذكورتٌن على النحو التالً:
 1ـ لجنة تنمٌة القدرات المؤسسٌة :وتضم فً عضوٌتها أجهزة الرقابة فً كل من األردن
والسعودٌة ومصر وقطر والكوٌت والمؽرب والٌمن وفلسطٌن ،باإلضافة الى األمانة العامة.
 2ـ لجنة المعاٌٌر المهنٌة والرقابٌة  :وتضم فً عضوٌتها أجهزة الرقابة فً كل من قطر
واألردن والٌمن والكوٌت والسعودٌة والمؽرب باإلضافة إلى األمانة العامة.
ٚلذ ارخز اٌّجٍظ اٌمشاس اٌّشفك (انمزار رلى  2013/165و.ث .) 48.
البنــد السابع :اعتمــاد مشــروع المخطــط االســتراتٌجً للمنظــمة العربٌــة للسنوات -2013
: 2017
بعد أن استمع المجلس إلى العرض المقدم من رئٌس اللجنة والمتضمن المراحل التً تم
إنجازها بخصوص إعداد مشروع المخطط االستراتٌجً القادم وكذلك محتوى هذا المخطط ،
تقدم المجلس بالشكر إلى هذا الفرٌق على الجهود المبذولة  ،ثم جرت مناقشات تناولت بعض
المالحظات والتعدٌالت حول بعض الجوانب المتعلقة بهذا المشروع.
(القرار رقم 2013/166م.ت)48 :
وفً ضوء ذلك  ،اتخذ المجلس القرار المرفق
البنــد الثامن :النظر فً تعدٌل المبلغ الخاص بالفوارق الناشئة عن تكالٌف تحوٌل المساهمات
المطلوبة من األجهزة األعضاء والمشار إلٌه ضمن قرار المجلس التنفٌذي رقم ()2012/157
فً اجتماعه السابع واألربعٌن:
بعد أن استمع المجلس إلى العرض المقدم من األمانة العامة بخصوص هذا الموضوع،
وبعد االستفسارات والمناقشات التً أثارها بعض أعضاء المجلس بهذا الخصوص وكذلك

يحضز اجخًاع انًجهش انخُفٍذي انثايٍ واألربؼىٌ نهًُظًت انؼزبٍت نألجهزة انؼهٍا نهزلابت انًانٍت وانًحاصبت (األرابىصاي)
دونت انكىٌج خالل انفخزة يٍ  14إنى  15شؼباٌ  1434هـ انًىافك  23إنى ٌ 24ىٍَى 2013و

6

الردود المقدمة من األمانة العامة فً هذا الشأن ،اتخذ المجلس القرار المرفق
2013/167م.ت. )48 :

(القرار رقم

البند التاسع :اعتماد الحساب الختامً لسنة : 2012
بعد أن استمع المجلس إلى ملخص لتقرٌر ا ألمانة العامة عن الحساب الختامً لسنة
 2012و إلى تقرٌر لجنة الرقابة المالٌة والرأي المهنً حول هذا الحساب ،وبعد المالحظات
(القرار رقم
التً أبداها بعض أعضاء المجلس ،اتخذ المجلس القرار المرفق
2013/168م.ت.)48 :
البند العاشر :اعتماد مٌزانٌة تكمٌلٌة لسنة : 2013
بعد أ ن استعرض المجلس المذكرة المقدمة من ا ألمانة العامة والتً تضمنت طلب
الترخٌص لها فً اعتماد مٌزانٌة تكمٌلٌة لسنة  2013بمبلػ  20.000دوالر أمرٌكً نتٌجة
عدم كفاٌة االعتمادات المخصصة ضمن البند الثالث من الموازنة حتى ٌتسنى لألمانة العامة
تؽطٌة بقٌة األنشطة المبرمجة خالل هذه السنة ،وكذلك تخصٌص الهبة المقدمة فً سنة 2013
من قبل كل من دٌوان المحاسبة بدولة قطر ودٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت لتموٌل المٌزانٌة
التكمٌلٌة ،اتخذ المجلس القرار المرفق (القرار رقم  2013/169م.ت.)48 :
البند الحادي عشر :اعتماد الموازنة التقدٌرٌة للسنوات :2016-2014
ثؼذ أْ اغٍغ اٌّجٍظ ػٍى اٌّزوشح اٌزً لذِزٙب األِبٔخ اٌؼبِخ ٚاٌّزعّٕخ ِششٚع
اٌّٛاصٔخ اٌزمذٌشٌخ للسنوات ٚ ،2016-2014ػمت االعزّبع ئٌى ثؼط اٌّالدظبد اٌزً أثذا٘ب
ثؼط أػعبء اٌّجٍظ ال عٍّب فٍّب ٌزؼٍك ثأٍّ٘خ دجُ اٌؼجض ٚظشٚسح اٌجبد دٍٛي دائّخ ٌزًٌّٛ
ِٛاصٔخ إٌّظّخ ،ارخز اٌّجٍظ اٌمشاس اٌّشفك (القرار رقم 2013/170م.ت.)48 :
البندالثانً عشر  :اعتماد تقرٌر المجلس التنفٌذي عن متابعة نشاط المنظمة واإلجراءات التً
اتخذها لتنفٌذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعٌة العامة فً دورتها العاشرة :
بعد أن استعرض المجلس التقرٌر الذي أعده معالً رئٌس المجلس التنفٌذي بالتنسٌق مع ا ألمانة
العامة حول متابعة نشاط المنظمة واإلجراءات التً اتخذها لتنفٌذ برنامج العمل الذي أقرته
(القرار
ا العاشر ة ،اتخذ المجلس القرار المرفق
الجمعٌة العامة فً دورته
رقم2013/171م.ت.)48:
البند الثالث عشر :عــرض تقــارٌر األجهــزة عن مشــاركاتها فـً أعمــال اللجــان
ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة اإلنتوساي :
بعد أن استمع المجلس إلى التقارٌر التً قدمها أصحاب المعالً رؤساء األجهزة
أعمــال اللجــان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة
األعضاء حول مشاركاتهم فً
اإلنتوساي ،اتخذ المجلس القرار المرفق (القرار رقم2013/172م.ت.)48:
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البند الرابع عشر :اقتراح موعد الملتقى العربً األوروبً القادم:
بعد أن اطلع المجلس على المقترح المقدم من دٌوان المحاسبة بدولة قطر الذي
سٌستضٌؾ الملتقى العربً االوروبً القادم ،والمتمثل فً تحدٌد ٌومً  9و  2015/2/10لعقد
هذا الملتقى ،اتخذ المجلس القرار المرفق (القرار رقم2013/173م.ت.)48:
البند الخامس عشر :تحدٌد موعد االجتماع القادم للمجلس التنفٌذي فً تشكٌلته الجدٌدة:
بعد أن اطلع المجلس على المذكرة المقدمة إلٌه من األمانة العامة بخصوص عقد
اجتماعه القادم فً تشكٌلته الجدٌدة مباشرة عقب انتهاء الدورة الحادٌة عشرة للجمعٌة العامة،
اتخذ المجلس القرار المرفق (القرار رقم2013/174م.ت.)48:

**********
وفً نهاٌة االجتماع ،تقدم المجلس بالشكر الجزٌل الى دولة الكوٌت أمٌرا وحكومة
وشعبا والى معالً االستاذ /عبد العزٌز ٌوسؾ العدسانً ،رئٌس دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت،
على طٌب الوفادة وكرم الضٌافة التً حظٌت بها الوفود المشاركة فً االجتماع ،متمنٌا لدولة
الكوٌت ولشعبها مزٌدا من التقدم والرقً واالزدهار.
واختتم المجلس أعماله ٌوم االثنٌن  15شعبان 1434هـ الموافق 2013/6/24م
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