نشاط ديوان المحاسبة خالل عام  2012في مجال العالقات مع هيئات ومنظمات الرقابة
المالية العربية واإلقليمية والدولية
شارك ديوان المحاسبة خالل عاا  2012فا الددياد مان اللدالياال والاتااعال ماا موهماال و ي اال
الرقابااة الماليااة الدايااا عاااق المساادول ا،قايم ا والاادول ي وف ا م ااال مدابدااة دولي ا دلاقيااة ا م ا المدحااد

لمكافحة اللساد .

وذلك على النحو التالي :

أوالً ـ النشاط ضمن األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
أ -المشاركة في اإلجتماع العشرين للجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول
مجلس التعاون الخليجي الذي ُعقد في دولة الكويت خالل الفترة من  15 - 13فبراير  2012م .

حيث تم مناقشة عدة موضوعات منها ما يلي -:
 -1دحدياد ا،حديا ااال المشادركة لاادواوين المراقباة والمحاساابة باادول الم اان والالرمااة لبوااع قاادراد ا فا
م االل ضمان ال ود والمدايير الم وية ي و لك لدولي برامج ددريبية مدتدمة ف

ه الم االل .

 -2بروامج دأ يل وددريب المدرب بالدداون ما مبادر دومية موهمة ا ودوساي (. )IDI

ب -المشاركة في اإلجتماع الثاني عشر لفريق عمل قواعد الرقابة لألجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بدول
مجلس التعاون الخليجي والذي ُعقد بمقر األمانة العامة بالرياض خالل الفترة من  9 - 6مايو
 2012م .

حيث تم مناقشة المسودات النهائية لعدد من األدلة الرقابية منها -:
 -1دليل الرقابة عاق ا،سدثمارال .
 -2دليل الرقابة عاق دتوية المداومال .
 -3دليل الرقابة عاق المشروعال الدامة .

ج -المشااااركة فاااي اإلجتمااااع الراباااش عشااار للجناااة الاااوكال بااادواوين
المراقبة والمحاسابة بادول مجلاس التعااون الخليجاي الاذي ُعقاد بمقار
األمانة العامة بالرياض يومي  22و  23مايو  2012م .

حيااث ختخااذت اللجنااة بعااض الق ا اررات والتوماايات ماان أ مهااا الموافتااة

عا ااق دو ااية ل و ااة الد اادريب والدا ااوير فا ا

دماع ااا الدشا ارين ح ااول

ا ،راعال والخاوال الدماية بشأن دالف ضدف المشاركة ف مساابتة

الم ان لابحوث والدراسال ف م ال الرقابة والمحاسبة .

د -المشاركة في البرنامج التدريبي حول الرقابة المالية من منظور الحوكمة المؤسسية  ،والذي نظمه
ديوان المحاسبة بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من  19 - 17سبتمبر 2012م .

وقد ركزالبرنامج على محاور رئيسية منها :
 -1الددريف بمل و الحوكمة المؤسسية .

 -2دور أ ا اار الرقابا ااة الدايا ااا فا ااق الرقابا ااة عاا ااق حوكما ااة
التااع الحكوم .

 -3الددقيق المسدود عاق المخاار .
 -4المل و الدا ،دار المخاار وعالقد ا بالددقيق والحوكمة .

ااااا  -المشاااااركة فااااي اإلجتماااااع الخااااامس عشاااار للجنااااة وكااااال دواوياااان المراقبااااة والمحاساااابة باااادول
مجلااااس التعاااااون الخليجااااي والااااذي ُعقااااد فااااي مقاااار األمانااااة العامااااة بالرياااااض يااااومي  2و  3أكتااااوبر
 2012م .
حيث تم مناقشة عدة موضوعات منها :
 -1الدوعية بالمدايير الدولية لموهمة ا ودوساي ي ودابيت ا ف أ ر الرقابة بدول الم ان .

 -2مدل ا،سدلاد من الدليل ا،سدرشادي لتيان الدأثيرال المالية .
و -المشااااركة فاااي اإلجتمااااع الحاااادي عشااار ألماااحاب المعاااالي رؤساااا

دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي الاذي ُعقاد فاي
مقر األمانة العامة بالرياض يوم  10نوفمبر  2012م .

ثانيا ً  -النشاط ضمن المنظمة العربية لألجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
(عربوساي) :
أ  -المشااااااااركة فاااااااي اللقاااااااا التااااااادريبي حاااااااول موضاااااااوع الرقاباااااااة
علاااااااى تقنياااااااة المعلوماااااااات الاااااااذي ُعقاااااااد فاااااااي الجمهورياااااااة
التونسية خالل الفترة من  2012/10/1- 9/25م .

ب  -المشاااااااااركة فااااااااي اإلجتماااااااااع السااااااااابش واألربعااااااااين للمجلاااااااااس
التنفيااااااااذي للمنظمااااااااة الااااااااذي ُعقااااااااد فااااااااي مدينااااااااة مااااااااراك
المملكة المغربية خالل الفترة من  2012/12/19 – 17م .

حيا ا ا ااث د ا ا ا ا مواقشا ا ا ااة الموضا ا ا ااوعال المدر ا ا ا ااة ف ا ا ا ا
ي ومن أ مها :

–

ا ا ا اادول أعمال ا ا ا ا وادخا ا ا ااا الت ا ا ا ا اررال الالرما ا ا ااة بشا ا ا ااأو ا

 oتقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية التابعة للمنظمة .
 oتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية التابعة للمنظمة .

ثالثا ً  -النشاط ضمن المنظمات الدولية واألجهزة العليا
للرقابة المالية والمحاسبة :
أ  -المشااااااركة فاااااي اإلجتمااااااع الثااااااني عشااااار للمجلاااااس التنفياااااذي

لمنظمااااة األسوساااااي لعااااام  2012م  ،الااااذي ُعقااااد فااااي جااااايبور –
الهند خالل الفترة من  2012/3/3 – 2/ 27م .
حيث د مواقشة الدديد من الموضوعال والد ارب أ م ا :
 -1دبو المدايير الدولية ( د ربة ال ين ي د ربة قبرص ) .

 -2ددرير ودع رقابة ال ود ف أ ر الرقابة الدايا ( د رية أسدراليا ) .
 -3ومو ج دابيق المدايير الم وية ف أ ر الرقابة الدايا ( د ربة باكسدان ) .
 -4المساعلة الدامة ( د ربة سوغافور ) .

ب  -قياااااااام وفاااااااد

مااااااان دياااااااوان المحاسااااااابة بزياااااااارة عمااااااال رسااااااامية للجهااااااااز األعلاااااااى للرقاباااااااة

البولنااااااااااادي ياااااااااااومي  17و  2012/4/18م  ،لتعزياااااااااااز جواناااااااااااب التعااااااااااااون وتباااااااااااادل المعاااااااااااار

والخبرات المهنية والرقابية .

ج  -خستضاااااااااافة دياااااااااوان المحاسااااااااابة لوفاااااااااد دياااااااااوان المحاسااااااااابة الليباااااااااي ياااااااااوم  2012/6/24م

لإلطاااااااالع علاااااااى أنظماااااااة وأسااااااااليب العمااااااال المتبعاااااااة بالاااااااديوان فيماااااااا يتعلاااااااق بالرقاباااااااة المالياااااااة

والفنيااااااااة ومكافحااااااااة الفساااااااااد  ،واإلسااااااااتفادة ماااااااان تجربااااااااة الدولااااااااة فااااااااي ااااااااذا المجااااااااال وتعزيااااااااز

التعاون في مجال التدريب والتطوير .

د  -قياااااام وفاااااد مكتاااااب الرقاباااااة المالياااااة التاااااابش لمقاطعاااااة شااااانغهاي

ا جمهورياااااة الماااااين بزياااااارة

للااااااااااديوان  -وعاااااااااادد ماااااااااان دواوياااااااااان الرقابااااااااااة الماليااااااااااة المحليااااااااااة فااااااااااي الدولااااااااااة  -يااااااااااومي

 28و  2012/8/29م  ،لفااااااااااااات قناااااااااااااوات ختماااااااااااااال ومناقشاااااااااااااة سااااااااااااابل التعااااااااااااااون وتباااااااااااااادل

المعلومات والخبرات في مجال الرقابة المالية واإلدارية على مؤسسات القطاع العام .

ا  -المشاركة في خجتماعات اللجناة الفرعياة للتادقيق الماالي التابعاة لمنظماة األنتوسااي التاي ُعقادت فاي
استكهولم – السويد يومي  1و  2نوفمبر  2012م .
و  -المشااااركة فاااي اإلجتمااااع الثالاااث والساااتين للمجلاااس التنفياااذي لمنظماااة األنتوسااااي الاااذي ُعقاااد فاااي
الماااين ياااومي  20و  2012/11/21م  ،والاااذي كاااان مااان أ ااام مقرراتاااه الموافقاااة علاااى ترشاااي دولاااة

اإلمااااارات العربيااااة المتحاااادة ي ممثلااااة فااااي ديااااوان المحاساااابة ع إلستضااااافة المااااؤتمر الثاااااني والعشاااارين

لمنظمة األنتوساي – األنكوساي  -22المقرر عقده في عام  2016م .

