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الالئحة التنظيمة
للجنة التدريب والتطوير للعاملني

بدواوين املراقبة واحملاسبة
بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

مقدمـة :
بناء على قرار جلنة وكالء دواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس
التعاون لدول اخلليج العربية يف اجتـماعهم الثامن ، املنعقد يف مقر
األمانة العامة مبـدينة الرياض بتاريخ 25 مجادى األوىل 1430هـ
املوافق 20 مايو 2009 م ، باملوافقة على إعداد الئحة تنظيم أعمال
جلنة التدريب والتطوير للعاملني بدواوين املراقبة واحملاسبة بدول جملس
التعاون ، وتكليف جلنـة التدريب والتطويـر بإعداد مسودة تلك
الالئحـة ومراجعتها من قبل جلنة الـوكالء متهيدًا لرفعها ألصحاب
املعايل رؤساء الـدواوين العتمادها ، حتدد املواد املدرجة يف الالئحة
املرفق أهداف ومهام جلنة التدريب والتطوير للعاملني بدواوين املراقبة
واحملاسبة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ، وقواعد تنظيمها

وسري وتقييم نتائج أعماهلا.
وباهلل التوفيــق ،،،
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املـادة األولـى
التعاريـف

يكون لـأللفاظ والتعابري التاليـة أينما وردت يف هذه الالئحة
املعاين املبينة أمام كل منها ما مل يقتض سياق النص معىن آخر:

1 ـ جملس التعاون: جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
2 ـ األمانـة العامة : األمـانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج

العربية.
3 ـ الدواويـن : دواوين املراقبة واحملاسبة يف دول جملس التعاون

لدول اخلليج العربية.
4 ـ جلنــة الوكـالء: جلنة الوكالء بدواويـن املراقبة واحملاسبة

بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 
5 ـ اللجنــة : جلنة التدريب والتطوير للعاملني بدواوين املراقبة

واحملاسبة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.
6 ـ رئيس اللجنـة: رئيس جلنة التدريب والتطوير.
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الفصـل األول
األهـداف ، املهام واالختصاصـات

املـادة الثانيـة : األهـداف :
هتدف اللجنة إىل حتقيق ما يلي:

1 _ تنمية وتطويـر قدرات ومهارات العاملـني بدواوين املراقبة
واحملاسبة بدول اجمللس مبا يساعد على تلبية احتياجات الدواوين يف

هذا اجملال. 
2 _ املسامهة يف بناء القدرات املؤسسية يف الدواوين.

3 _ تشجيع البحث العلمي اهلادف إىل تنمية القدرات العلمية واملهنية
للعاملني بالدواوين. 

4 _ تشجيع تبادل اخلربات فيما بني األجهزة األعضاء يف جمال تطوير
القدرات الفردية واملؤسسية يف هذه الدواوين.

5 _ اإلستفادة من مبادرات الـتطوير ومواكبة املستجدات يف جمال
العمل الرقايب.

6 _ اإلسهام يف حتقيق أهداف الـدواوين وتكامل مهام اللجنة مع
اللجان األخرى وفرق العمل املشكلة لذلك.

7 _ اإلستفادة من أفضل املمارسات املهنية اإلقليمية والدولية.
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املـادة الثالثـة : املهـام واالختصاصات:
لتحقيق األهداف املشار إليها يف املادة السابقة، تتوىل اللجنة ما

يلي:
1 _ إقتراح األساليب والوسائل اليت حتقق أهداف اللجنة.

2 _ إعداد خطة عمل سنوية يف جمال التدريب والبحث العلمي وفقًا
الحتياجات الدواوين يتم رفعها إىل جلنة الوكالء إلعتمادها .

3 _ متابعة وتقييم تنـفيذ خطة العمل السنوية وإعداد تقارير حوهلا
ترفع إىل جلنة الوكالء.

4 _ دراسة املوضوعات الـيت حتال للجنة من قبل رؤساء الدواوين
وجلنة الوكالء.

5 _ إجراء الدراسات والبحوث يف األمور الفنية املتعلقة باختصاص
اللجنة واليت تسهم يف دعم مهام واختصاصات الدواوين.

6 _ التواصل الفعـال مع املنظمات الدولية واإلقليمية والعربية ذات
الصلة بالعمل الرقايب .

7 _ إعداد قاعدة بيانات خاصة بالربامج واللقاءات اليت يتم إقامتها
واملوضوعـات املتعلقة بـالبحث العلـمي وقائمـة املدربني

املتخصصني يف الرقابة واحملاسبة .
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8 _ العمل على إعداد وتأهيل كوادر وطنية يف الدواوين كمدربني
متخصصني يف مجيع جماالت الرقابة واحملاسبة .

9 _ تنظيم مسابقة جملس التعاون للبحوث والدراسات يف جمال الرقابة
واحملاسبـة مرة كل ثالث سنوات ، من خالل اقتراح موضوعاهتا
وشروطهـا وضوابطها ومـا تراه من تعديالت بـشأهنا ، وفقًا

للممارسة العملية ، ورفع تلك املقترحات للجنة الوكالء .
10 _ جيوز للـجنة االستعانة بـاخلرباء واملختصني من العاملني يف
الدواوين إلعداد وتنفيـذ الدورات التدريبيـة وتقدمي البحوث

والدراسات ملوضوعات معينة ضمن املهام اليت تكلف هبا.

الفصـل الثانـي
تشكيـل اللجنـة

املـادة الرابعـة :
1 _ تشكل اللجنة من ممثلي الدواوين حبضور ممثل األمانة العامة .

2 _ يراعى يف اختـيار من يشارك يف اجتمـاعات اللجنة اإللتزام
والكفاءة واخلربة يف جمال اختصاص اللجنة .

3 _ يتوىل رئاسة وفد كل ديوان األعلى يف املستوى الوظيفي ويكون
لكل وفد صوت واحد .
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4 _ يرأس اجتماعات اللجنة رئيـس وفد الدولة اليت تتوىل رئاسة دورة
اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية احلالية ، ويكون ممثل
الدولة اليت ستتوىل رئاسة الدورة الالحقة جمللس التعاون نائبًا للرئيس .

الفصـل الثالـث
سيـر أعمـال اللجنـة

املـادة اخلامسـة : إجتماعـات اللجنـة :
1 _ تتوىل األمانة العامة الدعوة والتنسيق الجتماعات اللجنة بناء على

املعلومات اليت تتلقاها من الدواوين . 
2 _ تعـد األمانة العامـة مشروع جدول أعمـال اجتماع اللجنة
بـالتنسيق مع رئيـسها ، وتبلغ الدعـوات مع جدول األعمال
ومرفقاته إىل األعضاء قبل مدة كافية من موعد االجتماع على أن

ال تقل عن 15 يومًا .
3 _ يقوم رئيس اللجنة يف بداية كل اجتماع بعرض جدول أعمال

االجتماع وإدارة جلساته.
4 _ يكون اجتمـاع اللجنة صحيحًا حبضور أربعة من أعضائها من
بينهم الـرئيس أو نائبـه، ويف حالة غياب الـرئيس لسبب من

األسباب ينوب عنه نائب الرئيس.
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5 _ جيوز للجنة عقد اجتماعات استثنائية مىت دعت الضرورة لذلك،
شـريطة موافقة ثلثي األعضـاء أو بناًء على دعوة من رؤساء أو

وكالء الدواوين ، لبحث موضوعات معينة.
6 _ تتخذ اللجنة قـراراهتا بأغلبية احلاضـرين ويف حالة التساوي
يرجح اجلانب الذي صـوت معه الرئيس أو نائبه يف حال غياب

الرئيس.
7 _ يكون اجـتماع اللجنة يف مقر الديـوان الذي يتوىل استضافة
االجتماع الدوري لرؤساء الدواوين . ويف حالة تعذر ذلك يكون

اجتماعها يف مقر األمانة العامة جمللس التعاون.
8 _ جتتمع اللجنة مـرة يف السنة على األقل وذلك يف موعد مالئم

يسبق االجتماع الدوري للجنة الوكالء.
املـادة السادسـة : حماضر االجتماعات :

1 _ تتوىل األمانة العامة حترير حماضر اجتماعات اللجنة .
2 _ يقـوم بالتوقيع على حماضر اجـتماعات اللجنة كل من رئيس

اللجنة وممثل األمانة العامة .
3 _ تقوم األمانة العامة برفع حمضر اجتماع اللجنة إىل جلنة الوكالء

العتماد القرارات والتوصيات الواردة فيه .
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الفصـل الرابـع
اعتماد الالئحـة وتعديلهـا

املـادة السابعـة :
1 _ يعمل هبذه الالئحة من تاريخ اعتمادها من رؤساء الدواوين.

2 _ تعدل هذه الالئحة بناًء على طلب وموافقة أغلبية أعضاء اللجنة
ومصادقة جلنة الوكالء واعتماد رؤساء الدواوين.
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مطبعة األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية


