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الئحة فريق عمل البيئة

الالئحة المعدلة للجنة البيئة

املادة األوىل

املادة األوىل

املادة الثانية

املادة الثانية

موضوع الالئحة
موضوع الالئحة
حتدد مبوجب هذه الالئحة أهداف ومهام فريق عمل البيئة  ،وقواعد تنظيمه  ،حتدد مبوجب هذه الالئحة أهداف ومهام جلنة البيئة وقواعد تنظيمها وسريها وتقييم نتائج أعماهلا.
وسري وتقييم نتائج األعمال .
التعاريف

التعاريف

يكون لأللفاظ والتعابري التالية أينما وردت ىف هذه الالئحة املعاىن املبينة أمام كل يكون لأللفاظ والتعابري التالية أينما وردت يف هذه الالئحة املعاين املبينة أمام كل منها ما مل يقتض
سياق الكالم معىن آخر :
منها مامل يقتضى سياق الكالم معىن آخر :
املنظمة  :املنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة.
املنظمة  :ااملنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية واحملاسبة .
اجمللــس  :اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية.
اجمللس  :اجمللس التنفيذى للمنظمة العربية .
األجهـزة  :األجهزة األعضاء يف املنظمة.
األجهــزة  :األجهزة األعضاء ىف املنظمة العربية .
األمانة العامة  :األمانة العامة للمنظمة العربية
األمانة العامة  :األمانة العامة للمنظمة العربية .
اللجنـة  :جلنة البيئة.
الفريق  :فريق عمل البيئة .
رئيس اللجنة  :رئيس جلنة البيئة.
رئيس الفريق  :رئيس فريق عمل البيئة .
املادة الثالثة

األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

مالحظات
لجنة الرقابة البيئية

لجنة الرقابة البيئية
نائب رئيس اللجنة

الفصل األول  :األهداف  ،املهام واالختصاصات

-1يستبدل مصطلح

األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف

الرقابة( .أينما وجد)

املادة الثالثة

المراجعة بمصطلح

هتدف اللجنة إىل :
يهدف الفريق إىل :
-1االهتمام ابلقضااي البيئية ومعاونة األجهزة للوقوف على آخر ما وصلت إليه  -1االهتمام ابلقضااي البيئية ومعاونة األجهزة للوقوف على آخر ما وصلت إليه االجتاهات العلمية
بما فيها الرقابة
االجتاهات العلمية احلديثة ىف جمال املراجعة البيئية مع املتابعة الدورية للتطورات احلديثة ىف جمال املراجعة البيئية مع املتابعة الدورية للتطورات املستمرة ىف هذا اجملال الجناز املهام
التعاونية المشتركة
الرقابية على الوجه األمثل .
املستمرة ىف هذا اجملال الجناز املهام الرقابية على الوجه األمثل .
-2التعاون والتنسيق مع جمموعة عمل األنتوساى للمراجعة البيئية  ،واجملموعات  -2التعاون والتنسيق مع جمموعة عمل األنتوساى للمراجعة البيئية  ،واجملموعات اإلقليمية األخرى
املختصة هبذا اجملال .
اإلقليمية األخرى املختصة هبذا اجملال .
إضافة للبند :2
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المادة الرابعة

المادة الرابعة

البند  :3اعداد

االختصاصات

المهام واالختصاصات

لقاءات علمية

 -1إعداد خطة تتضمن برانمج العمل مبا يتالءم مع أهداف الفريق .
 -2جتميع مؤشرات األداء التفصيلية واألدلة اخلاصة ابملراجعة البيئية من كافة
املصادر املعنية ابلعمل البيئى  ،والعمل على نشرها على األجهزة األعضاء .
 -3تقدمي مقرتحات للجنة تنمية القدرات املؤسسية بشأن إعداد دورات تدريبية
ألعضاء املنظمة بشكل دورى ومستمر ىف خمتلف مواضيع املراجعة البيئية  ،وذلك
من أجل تطوير املوارد البشرية ابألجهزة األعضاء ابملنظمة.
 -4العمل على امكانية تبادل التجارب البيئية من قبل األجهزة األعضاء ابملنظمة
من أجل توفري قاعدة بياانت ومعلومات على املوقع االلكرتوىن للمجموعة  ،هبدف
تسهيل عملية تبادل ونقل اخلربات فيما بينهم .
 -5عقد اجتماعات دورية خاصة ابلفريق ملناقشة املشاكل البيئية والدراسات الىت
أعدهتا األجهزة عن هذه املشاكل واإلجراءات الىت اذخذت ملواجهتها .
 -6دراسة املوضوعات الىت حتيلها جلنة تنمية القدرات املؤسسية إىل الفريق الذى
بدوره يقدم املقرتحات العملية بشان هذه املوضوعات إىل اللجنة .

 -1إعداد خطة تتضمن برانمج العمل مبا يتالءم مع أهداف اللجنة .
 -2جتميع مؤشرات األداء التفصيلية واألدلة اخلاصة ابملراجعة البيئية من كافة املصادر املعنية
ابلعمل البيئى ،والعمل على نشرها على األجهزة األعضاء .
 -3تقدمي مقرتحات إىل اجمللس التنفيذي بشأن إعداد دورات تدريبية ألعضاء املنظمة بشكل
دوري ومستمر ىف خمتلف مواضيع املراجعة البيئية ،وذلك من أجل تطوير املوارد البشرية ابألجهزة
األعضاء ابملنظمة.
 -4العمل على امكانية تبادل التجارب البيئية من قبل األجهزة األعضاء ابملنظمة من أجل توفري
قاعدة بياانت ومعلومات على املوقع االلكرتوىن للمنظمة  ،هبدف تسهيل عملية تبادل ونقل
اخلربات فيما بينهم .
 -5عقد اجتماعات دورية خاصة ابللجنة ملناقشة املشاكل البيئية والدراسات اليت أعدهتا األجهزة
عن هذه املشاكل واإلجراءات الىت اذخذت ملواجهتها .
 -6دراسة املوضوعات اليت حييلها إليها اجمللس التنفيذي لتقدمي املقرتحات العملية بشان هذه
املوضوعات.

الفصل الثاني  :تشكيل الفريق

الفصل الثانـي  :تشكيل اللجنة

المادة الخامسة

المادة الخامسة

 -1جيوز أن ينضم لعضوية الفريق كل جهاز يرغب ىف ذلك بناء على طلبه و -1تتألف اللجنـة ،ابإلضافة إىل ممثل األمانة العامة ،من مثانية أعضاء يتم تعيينهم بقرار من اجمللس
التنفيذي.
موافقة اجمللس التنفيذى .
 -2يعمل كل جهاز عضو ـ يف حدود اإلمكان ـ على عدم تغيري ممثله يف الفريق  -2يراعى يف اختيار أعضاء اللجنة االلتزام والكفاءة واخلربة يف جمال اختصاصاهتا.
 -3يعني أعضاء اللجنة ملدة ثالث سنوات .ويتاح لألجهزة بعد انقضاء هذه املدة إعادة تقدمي
طيلة هـذه املدة .
ترشحها من جديد لعضوية اللجنة.

ودورات تدريبية

 -1من تسع
أعضاء
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 -3تسقط عضوية كل جهاز ىف الفريق يتغيب ممثله عن حضور اجتماعيني متتاليني  -4يعمل كل جهاز عضو ،يف حدود اإلمكان ،علـى عدم تغيري ممثله يف اللجنة طيلة هذه املدة.
 -5تسقط عضوية كل جهاز يف اللجنة بتغيب ممثله عن حضور اجتماعني متتاليني بدون عذر
بدون عذر مقبول .
مقبول.
 -6حييط رئيس اللجنة رئيس اجلهاز املعين بكل تقصري أو إخالل ملمثله بواجباته داخل اللجنة.
الفصل الثالث  :تســيير الفريق
المادة السادسة
 -1يَنتخب الفريق رئيساً له  ،ومقرراُكل ثالث سنوات قابلة للتجديد .
 -2يعمل الرئيس على حسن سري األعمال  ،وأداء الفريق للمهام املنوط هبا ،
وتتبع اجناز هذه املهام ىف اآلجال املقررة وفقاُ ألحكام هذه الالئحة وطبقاُ
لتوجيهات وقرارات املنظمة .
 -3يتوىل مقرر الفريق حترير حماضر االجتماعات  ،وإعداد التقارير بشأن نتائج
األعمال  ،ويوقع الرئيس واملقرر واعضاء الفريق على هذه احملاضر .

الفصل الثالث  :تسيير اللجنة

أضافة للبند -3عقد
االجتماع للجنة

المادة السادسة
 -1تنتخب اللجنة رئيسا هلا وانئبا للرئيس ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد .وحيق للجهاز الذي
أضافة للبند -4
ميثله الرئيس او انئب الرئيس استبدال املمثل الذي مت انتخابه مبمثل آخر مع احتفاظ ممثل اجلهاز
االعضاء
اجلديد بنفس املنصب لباقي املدة املقررة لذلك.
-5يشرف الرئيس
 -2عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل اجمللس التنفيذي ووجود اجلهاز الذي يرتأس اللجنة ضمن
أعضاء اللجنة اجلديدة ،يستمر اجلهاز يف رائسة اللجنة حلني عقد االجتماع االول للجنة وانتخاب
رئيس وانئب للرئيس.
 -3عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل اجمللس التنفيذي وخروج اجلهاز الذي يرتأس اللجنة ،يتوىل
اجلهاز انئب الرئيس مهام رئيس اللجنة حلني عقد االجتماع للجنة وانتخاب رئيس وانئب للرئيس.
 -4عند إعادة تشكيل اللجنة من قبل اجمللس التنفيذي وخروج اجلهاز الذي يرتأس اللجنة وانئبه،
يتوىل احد األعضاء مهمة رئيس اللجنة حلني انتخاب رئيس وانئب للرئيس.
 -5يسهر الرئيس على حسن سري أعمال اللجنة وأدائها للمهام املناطة هبا وتنسيق وتتبع إجناز
هذه املهام يف اآلجال املقررة وفقا ألحكام هذه الالئحة وطبقا لتوجيهات وقرارات املنظمة.
 -6تتوىل األمانة العامة مهمة املقرر .وتتمثل مهمتها يف حترير حماضر اجتماعات اللجنة وإعداد
التقارير بشأن نتائج أشغاهلا.
-7يوقع الرئيس واملقرر على هذه احملاضر.
 -8للجنة أن تضع هلا نظاما داخليا.
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المادة السابعة
اجتماعات الفريق
 -1يعقد الفريق اجتماعا سنواي قبل انعقاد اجتماع جلنه تنمية القدرات املؤسسية
بشهر على األقل  ،وذلك ىف بلد احد األجهزة األعضاء الذى يعرب عن رغبته ىف
استضــافة الفريق أو ىف بلد رئيس الفريق  ،ويتم حتديد موعد هذا االجتماع ابلتشاور
والتنسيق بني األمانة العام ـ ـ ــة ورئيس اجلهاز املستضيف ورئيس الفريق .
 -2للفريق أن يعقد اجتماعات استثنائية مببادرة من رئيسه أو بقرار من اجمللس
التنفيذى أو بناء على طلب األمانة العامة أو بناء على طلب جلنه تنمية القدرات
املؤسسية لدراسة موضوع حمدد .

المادة السابعة
اجتماعات اللجنة
 1ـ تعقد اللجنة اجتماعا سنواي قبل انعقاد اجتماع اجمللس التنفيذي بشهر على األقل وذلك يف
بلد أحد األجهزة األعضاء الذي يعرب عن رغبته يف استضافتها أو يف مقر األمانة العامة .ويتم
حتديد موعد هذا االجتماع ابلتشاور والتنسيق بني األمني العام ورئيس اجلهاز املستضيف ورئيس
اللجنة.
 2ـ للجنة أن تعقد اجتماعات استثنائية ،مببادرة من رئيسها أو بقرار من اجمللس التنفيذي أو بناء
على طلب من األمني العام ،لتدارس موضوع حمدد.

المادة الثامنة
جدول األعمال
 -1يعد رئيس الفريق ابلتنسيق مع األمانة العامة وقبل موعد كل اجتماع مشروع
جدول األعمال وتواىف به األجهزة األعضاء ىف الفريق قبل اتريخ انعقاد االجتماع
بشهر على األقل  ،على أن يتضمن مشروع جدول األعمال املوضوعات الداخلة
ىف نطاق اختصاصات الفريق وخاصةُ :
*إعداد خطة العمل لثالث سنوات
*حصر الربانمج السنوى لعمل الفريق
إ*عداد التقرير السنوى حول نشاط الفريق .
- 2تصديق الفريق على جدول األعمال ىف بداية كل اجتماع له .
المادة التاسعة
النصاب القانونى
ال تكون اجتماعات الفريق صحيحة إال حبضور نصف األجهزة األعضاء على
األقل ابإلضافة إىل الرئيس.

المادة الثامنة
جدول األعمال
 -1يعد رئيس اللجنة ،ابلتنسيق مع األمانة العامة وقبل موعد كل اجتماع ،مشروع جدول األعمال
وتواىف به األجهزة األعضاء يف اللجنة قبل اتريخ انعقاد االجتماع خبمسة عشر يوما على األقل.
وجيب أن يتضمن مشروع جدول األعمال املوضوعات الداخلة يف نطاق اختصاصات اللجنة سيما
:
* إعداد خطة العمل للثالث سنوات ؛
* حصر الربانمج السنوي لعمل اللجنة ؛
*إعداد التقرير السنوي حول نشاطها.
 -2تصادق اللجنة ،يف بداية كل اجتماع هلا ،على جدول أعماهلا.
المادة التاسعة
النصاب القانوني
ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال حبضور نصف أعضائها على األقل من بينهم الرئيس أو
انئبه بصفتهما ممثلني جلهازمها.

-1بشهر
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-2حذف مقرر

المادة العاشرة
المادة العاشرة
اتخاذ القرارات
اتخاذ القرارات
يتخذ الفريق قراراته ويصدر املقرتحات والتوصيات أبغلبية األجهزة األعضاء  -1تتخذ اللجنة قراراهتا وتصدر مقرتحاهتا وتوصياهتا أبغلبية أعضائها احلاضرين .ويف حالة تعادل اللجنة
احلاضرين  ،وىف حالة تعادل األصوات يرجح اجلانب الذى ينتمى إليه الرئيس  .األصوات ،يرجح اجلانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
 -2يكون التصويت علنيا ما عدا يف حالة انتخاب الرئيس وانئبه ومقرر اللجنة.
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة
تكاليف االجتماعات
تكاليف االجتماعات
 -1تتحمل األجهزة األعضاء ىف الفريق نفقات سفر وإقامة ممثليها ابالجتماعات  -1تتحمل األجهزة األعضاء يف اللجنة ،نفقات سفر وإقامة ممثليها مبناسبة االجتماعات اليت
تعقدها سواء ببلد أحد األجهزة األعضاء أو مبقر األمانة العامة.
الىت يعقدها ببلد أحد األجهزة األعضاء.
 -2توفر اجلهة املستضيفة لالجتماع مجيع اإلمكاانت الالزمة لعقده .وتتحمل  -2توفر اجلهة املستضيفة لالجتماع مجيع اإلمكاانت الالزمة لعقده .وتتحمل مجيع النفقات
املرتتبة عن ذلك.
مجيع النفقات املرتتبة عن ذلك.
الفصل الرابع  :اعتماد وتعديل الالئحة
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
احكام انتقالية
 1ـ يتم اعتماد هذه الالئحة التنظيمية من قبل اجمللس التنفيذي وتعترب انفذة من اتريخ اعتمادها.
تنقل إىل فريق عمل البيئة كافة اجنازات ونتائج أعمال اللجنة الفرعية اإلقليمية
ويف حالة احلاجة إىل إجراء أي تعديل عليها ،يرفع املقرتح إىل اجمللس الذخاذ ما يراه بشأنه.
لشئون املراجعة البيئية للمنظمة العربية بعد إقرار الالئحة التنظيمية لفريق العمل من
 2ـ لألجهزة األعضاء واألمانة العامة ورئيس اللجنة حق اقرتاح التعديل.
قبل اجمللس التنفيذي .
المادة الثالثة عشرة
احكام انتقالية
يتم إعادة تشكيل اللجنة وفقا ملقتضيات الفقرة  3ضمن املادة اخلامسة من الفصل الثاين انطالقا
من اجتماع اجمللس التنفيذي الذي يسبق اجتماع اجلمعية العامة يف دورهتا الثالثة عشرة للمنظمة.

إسم البرنامج  :معايير المراجعة البيئية
مقدم من الجهاز المركزي للمحاسبات  -جمهورية مصر العربية
 – 1األهمية :
تهدف األجهزة العليا للرقابة إلى المساهمة فى حسن إدارة المال العام والمحافظة عليه من خالل
تقرير مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة  ،وال يمكن لتلك األجهزة إدراك األهداف التى أنشئت
من أجلها إال بالقيام بأعمال الرقابة الشاملة التى تستند إلى مجموعة من األدوات لعل من أهمها
توافر معاييرمهنية ورقابية واضحة يتم تطبيقها فى كافة الظروف من بينها معايير المراجعة
البيئية .
وتوفر المعايير المهنية و الرقابية حداً أدنى من اإلرشاد للمدقق يساعده على تحديد الخطوات
واإلجراءات الواجب تطبيقها فى العملية الرقابية  ،وتمثل المقياس الذى يتم على أساسه تقييم
جودة نتائجها وذلك إستناداً إلى مبادئ الكفاءة والنزاهة والموضوعية واإلستقاللية .
وفى ضوء ما سبق تبدو أهمية هذا البرنامج التدريبى الذى يتناول معايير المراجعة البيئية فى
إطارها النظرى والتطبيقى وبما يسهم فى الوصول إلى أفضل الممارسات والمنهجيات ألداء
عملية الرقابة البيئية وبالتالى حماية البيئة وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة .

 – 2أهداف البرنامج :
يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات والمعارف النظرية والعلمية ذات العالقة
بموضوع معايير المراجعة البيئية  ،من خالل األهداف التفصيلية التالية :






معرفة مفهوم وطبيعة المعايير البيئية .
راجعة البيئية على وجه
تناول مفهوم المعايير الرقابية بصفة عامة  ،ومعايير الم
الخصوص .
الدراسة التفصيلية لمعايير المراجعة البيئية فى إطار العملية الرقابية .
إكساب المشاركين المعارف والمهارات الالزمة إلستخدام معايير المراجعة البيئية فى
إطار الرقابة الشاملة .
دراسة المشكالت التى تواجه تطبيق معايير المراجعة البيئية فى ضوء التجارب العلمية .

 – 3المحاور :
 – 1مفهوم وطبيعة المعايير البيئية .

 -2معايير المراجعة البيئية فى إطار العملية الرقابية :
 1/2المفهوم – الشروط والخصائص – األهمية .
 2/2معايير التدقيق العامة .
 3/2معايير األنتوساى للبيئة .
 – 3اإلطار العام لمعايير المراجعة البيئية :
 1/3معايير العمل الميدانى ( خطوات المراجعة البيئية )
 2/3معايير التقرير واإلفصاح .
 -4خطوات وإجراءات المراجعة البيئية .
 – 5أثر العوامل البيئية على القوائم المالية :
 1/5أثر العوامل البيئية على إعداد القوائم المالية .
 2/5مراجعة أثر العوامل البيئية على القوائم المالية .
 – 6مشكالت المراجعة البيئية فى ضوء التجارب العلمية .

 – 4الفئات المستهــدفـة:
 المدققون الممارسون للمراجعة البيئية .
 المدققون المستهدف تأهيلهم فى مجال المراجعة البيئية .

 – 5مدة البرنامج:
يستغرق تنفيذ البرنامج خمسة أيام بواقع أربع ساعات تدريبية عن كل يوم .
















