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  لفريق المخطط االستراتيجي  لرابعمحضر االجتماع ا

  للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة  

  الكويتدولة 

  2013 مايو 28–26

  

العام للمنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة  يف إطار استكمال فريق املخطط االسرتاتيجي
للمهام املوكلة إليه من قبل اجمللس التنفيذي يف اجتماعه السادس واألربعني واملتعلقة بتقييم نتائج تنفيذ 

وإعداد املخطط االسرتاتيجي القادم للسنوات  2012 – 2008وات املخطط االسرتاتيجي العام للسن
مايو  28إىل  26بالكويت خالل الفرتة من  رابعللمنظمة، عقد الفريق اجتماعه ال 2017 – 2013
  وذلك مبشاركة ممثلي األجهزة يف الفريق وهم :  2013

  السيد / د. حممد إبراهيم أشكناين : رئيس الفريق ؛ -

  ولد بداد : ممثل حمكمة احلسابات باجلمهورية اإلسالمية املوريتانية ونائب رئيس الفريق ؛السيد / أمحد  -

  ديوان احملاسبة بدولة الكويت ؛ : ممثال يوسف إبراهيم املزروعي / السيدو  خالد يوسف العبد الغفور / السيد -

  باململكة العربية السعودية ؛السيد / علي بن عبد اهللا الغامدي : ممثل ديوان املراقبة العامة  -

  فلسطني ؛ دولة السيد / شاهر قاللوة :ممثل ديوان الرقابة املالية واإلدارية ب -

  السيد / نعمان زرزور والسيد / وسيم أبو سعد : ممثال ديوان احملاسبة باجلمهورية اللبنانية ؛ -

والسيدة / شادان حممد سعيد والسيدة / نضال سبع مخاسي : ممثالت  آالء حامت كاظم د. السيدة / -
  جبمهورية العراق ؛ االحتادي ديوان الرقابة املالية
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  السيد / جنيب أمحد سيف البكري : ممثل اجلهاز املركزي للرقابة واحملاسبة باجلمهورية اليمنية ؛ -

 .قرر الفريقالسيد / حسني بوصندل : ممثل األمانة العامة للمنظمة وم -

  وتغيب عن حضور االجتماع ممثل اجمللس األعلى للحسابات باململكة املغربية.

رئيس الفريق باألعضاء متمنيا هلم إقامة طيبة  ،ويف بداية االجتماع رحب الدكتور حممد ابراهيم أشكناين
  استعداد ديوان احملاسبة بدولة الكويت لتوفري أفضل الظروف إلجناح عمل الفريق. ت ومبديابالكوي

كلمته يف افتتاح االجتماع عن شكره باسم األمني العام للمنظمة العربية   حسني بوصندل يفكما عرب السيد/ 
 ة بدولة الكويتمعايل السيد/ عبدالقادر الزقلي إىل معايل السيد/ عبدالعزيز العدساين رئيس ديوان احملاسب

وإىل كافة أعضاء الفريق املكلف بالتنظيم على استضافة أعمال هذه اللجنة وتوفري كافة الظروف املناسبة 
  جناح أعماله.إل

  مث انتقل الفريق إىل مناقشة خمتلف املوضوعات املدرجة على جدول أعماله وتوصل إىل ما يلي :

 مكلف بها أعضاء الفريق واألمانة العامةواعتماد نتائج المهام الالبند األول : مناقشة 

استعراض مضمون جدول توزيع املهام بني األعضاء ناقش الفريق الظروف اليت أحاطت بتنفيذ كل مهمة  بعد
ووقف على نتائج كل منها. وقد مت تسجيل اضطالع مجيع أعضاء الفريق باملهام اليت أوكلت هلم مما ساعد 

  على استكمال وثيقة املخطط االسرتاتيجي وفقا لآلجال املقررة.

: االطالع على المكونات المقترحة لوثيقة المخطط االستراتيجي الجديد والتأكد من الثاني  البند 
  توافقها مع دليل مبادرة اإلنتوساي للتخطيط االستراتيجيمدى 

استعرض الفريق مكونات وثيقة املخطط االسرتاتيجي اجلديد وقام مبقارنتها مع املكونات اليت تضمنها دليل 
ووقف على انسجام املنهجية املتبعة يف إعداد وتقدمي املخطط مع  للتخطيط االسرتاتيجي مبادرة اإلنتوساي

  هذا الدليل.
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نفسه مشتق من نفس املقاربات  دليل مبادرة اإلنتوساي للتخطيط االسرتاتيجيوجتدر اإلشارة إىل أن 
  املعتمدة عامليا يف جمال التخطيط االسرتاتيجي.

المخطط االستراتيجي الجديد للمنظمة العربية بصيغتها النهائية تمهيدا إعداد مسودة :  لثالبند الثا
  2013لعرضها على المجلس التنفيذي المزمع عقده بدولة الكويت في يونيو 

ا وتبادل اآلراء حول حمتواها وخلص   استعرض الفريق مسودة املخطط االسرتاتيجي اجلديد مبختلف مكونا
وقد مشلت التعديالت باألساس  .سواء من الناحية اجلوهرية أو الشكليةعليها  حسيناتإىل إدخال بعض الت
وذلك يف اجتاه مالءمتها مع طبيعة األهداف وإضفاء الطابع الكمي عليها. كما مت  مؤشرات قياس األداء
  كلمة لألمني العام للمنظمة تكون مبثابة االفتتاحية لوثيقة املخطط االسرتاتيجي.االتفاق على إعداد  

الذي سوف  2017 – 2013البند الرابع : االطالع على العرض المرئي للمخطط االستراتيجي 
  بدولة الكويت القادمين العامة يعرض خالل اجتماع المجلس التنفيذي والجمعية

اطلع الفريق على العرض املرئي الذي أعده رئيسه والذي سوف يعرض خالل اجتماع اجمللس التنفيذي 
بدولة الكويت وأدخل عليه بعض التعديالت حىت يتالءم مع احليز الزمين الذي  لقادمنيواجلمعية العامة ا

  سيخصص للعرض.

اية االجتماعات توجه الفريق بالشكر والتقدير إىل معايل األستاذ عبد العزيز يوسف العدساين رئيس  / ويف 
لالجتماع على كافة وعلى حسن اإلعداد والتنظيم  كرم الضيافة  الكويت ومساعديه علىدولة ديوان احملاسبة ب

  والذي كان له األثر الكبري يف استيفاء كافة األعمال املربجمة بالفاعلية املرجوة.املستويات 

  .2013 – 05– 28ثالثاء واختتم الفريق أعماله يوم ال

فريق                   لئيس ار                                                               مقرر الفريق

  


