
الرقابة على قطاع النفط " اللقاء التدريبي المنعقد بدولة الكويت حول موضوع ـ  1

  "والغاز

اللقاء التدرٌبً حول  11/5/2017إلى  7استضاف دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت خالل الفترة من 
والذي ٌندرج ضمن خطة العمل التفصٌلٌة فً مجال  "الرقابة على قطاع النفط والغاز" موضوع 

التً اقرها المجلس التنفٌذي فً اجتماعه الخامس والخمسٌن  2017التدرٌب والبحث العلمً لسنة 
 .29/3/2017و 28المنعقد بدولة قطر ٌومً 

 

التعرف على مكونات الصناعة النفطٌة والنظم المحاسبٌة وقد كان الهدف من تنظٌم اللقاء 

ة بها ونظم التكالٌف ومشاكلها ذات العالقة واكتساب المهارات التً تمكن من فحص وتدقٌق الخاص

 2) متدربا ٌمثلون أجهزة الرقابة فً كل من األردن ( 24)  وشارك فٌه  أنشطة القطاع النفطً المختلفة

(  2) صر وم( 1)وقطــر (  3)وعمان (  2) ولٌبٌا (  1) وتونس ( 2) والسعودٌة (  1)والبحرٌن ( 

 (.  8) والكوٌت (  1) والٌمن (  1) والمغرب 

ثالثة خبراء من دٌوان المحاسبة بدولة الكوٌت من كما اشرف على تنفٌذه من الناحٌتٌن العلمٌة 

 المتخرجٌن من مبادرة تنمٌة االنتوساي 

رئٌس دٌوان عادل الصرعاوي، / تم تنفٌذ اللقاء على مدى خمسـة أٌام وافتتحه معالً األستاذ و     

المحاسبة بدولة الكوٌت باإلنابة والنائب األول لرئٌس المجلس التنفٌذي للمنظمة بحضور ممثل األمانة 

. خمٌس الحسنً، المدٌر العام/ العامة، السٌد 

وفً بداٌة الجلسة األولى للقاء، أجرٌت عملٌة التقٌٌم القبلً للمشاركٌن من قبل فرٌق الخبراء 

. ٌع عدد من األسئلة حول محاور اللقاء بهدف اإلجابة علٌها من قبل المشاركٌنالمدربٌن من خالل توز

: تناول المحاور التالٌة تم بعد ذلك     

  ًاختصاصات ومهام القطاع النفط .

  ًأهم القواعد واألسس المتبعة فً النظم المحاسبٌة الخاصة والتكالٌف فً القطاع النفطً الكوٌت. 
 ع النفطً خالل مراحل التخطٌط والرقابة وإعداد التقارٌر عملٌات الرقابة على القطا. 
  التدقٌق على المعالجات المحاسبٌة ألنشطة شركات البترول. 
  إلى معرض احمد الجابر للنفط والغاز بشركة  9/5/2017تنظٌم نظم زٌارة مٌدانٌة ٌوم الثالثاء

مفصلة ومجسمة لجمٌع المراحل  نفط الكوٌت، حٌث اطلع المشاركون على محتوٌاته وقدمت لهم بٌانات
كما اطلعوا من خالل عدد من العروض على المشاكل .الخاصة باستكشاف واستخراج وتكرٌر النفط 

 .البٌئٌة وطرق معالجتها والمشارٌع البٌئٌة المنفذة والقائمة

  التدقٌق على صناعة النفط والغاز ومراجعة عملٌاته المختلفة .

  صٌن من مؤسسة البترول الكوٌتٌة  تضمن تعرٌفا تقدٌم عرض من قبل خبراء متخص
بطبٌعة عمل الجهاز المركزي للتدقٌق الداخلً للمؤسسة واختصاصاته ولجنة التدقٌق 

 .الداخلً والعالقة مع دٌوان المحاسبة وآلٌة متابعة مالحظاته
 لتقٌٌم كفاءة وفعالٌة األعمال والخدمات بمجموعة العملٌات البحرٌة فً شركة نفط البترو. 

 .وقد تدعمت الجوانب النظرٌة بتمارٌن عملٌة تم انجازها فً شكل مجموعات وتقدٌم الحلول حولها



كما  خصص الٌوم األخٌر من اللقاء لتقدٌم تجارب األجهزة المشاركة فٌه فً مجال الرقابة على 

. قطاع النفط والغاز عدا وفدي جهازي الرقابة فً كل من لٌبٌا والٌمن

للقاء بإعداد مجموعة من المقترحات بهدف تقدٌمها إلى لجنة تنمٌة القدرات وقد توجت أعمال ا

 . المؤسسٌة للمنظمة للنظر فٌها ورفعها إلى المجلس التنفٌذي فً اجتماعه القادم

 

وقد تم  .قام المشاركون والخبراء باستٌفاء االستمـارة التً تم توزٌعها علٌهموفً نهاٌة اللقاء، 

  .تحلٌال مفصال  االستمارات  تحلٌل

عادل عبد العزٌز الصرعاوي، بحضور ممثل األمانة / واختتم اللقاء معالً األستاذ 

العامة، حٌث ألقٌت كلمات االفتتاح وتم توزٌع شهادات التقدٌر وشهادات المشاركة فً اللقاء 

. التدرٌبً 

 


