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2017نبذة عن اللقاءات التي نفذت سنة 

الرقابة على قطاع النفط " ـ اللقاء التدریبي المنعقد بدولة الكویت حول موضوع 1
" والغاز

اللقاء التدریبي حول 11/5/2017إلى 7استضاف دیوان المحاسبة بدولة الكویت خالل الفترة من 
والذي یندرج ضمن خطة العمل التفصیلیة في مجال "الرقابة على قطاع النفط والغاز" موضوع 

التي اقرھا المجلس التنفیذي في اجتماعھ الخامس والخمسین 2017التدریب والبحث العلمي لسنة 
.29/3/2017و28المنعقد بدولة قطر یومي 

)2( متدربا یمثلون أجھزة الرقابة في كل من األردن ) 24( وشارك فیھ أنشطة القطاع النفطي المختلفة
)1 ( )2 ( )1 ( )2 ()3 ()1 ( )2 (

). 8( والكویت ) 1( والیمن ) 1( والمغرب 

ثالثة خبراء من دیوان المحاسبة بدولة الكویت من كما اشرف على تنفیذه من الناحیتین العلمیة 
شعل عبدهللا الفلكاوي وسعد عبد هللا عادل الكوت وم/ وھم السادة المتخرجین من مبادرة تنمیة االنتوساي 

.العمر

عادل الصرعاوي، رئیس دیوان / تم تنفیذ اللقاء على مدى خمسـة أیام وافتتحھ معالي األستاذ و
المحاسبة بدولة الكویت باإلنابة والنائب األول لرئیس المجلس التنفیذي للمنظمة بحضور ممثل األمانة 

.العامة

أجریت عملیة التقییم القبلي للمشاركین من قبل فریق الخبراء المدربین من للفاءوفي بدایة الجلسة األولى 
.خالل توزیع عدد من األسئلة حول محاور اللقاء بھدف اإلجابة علیھا من قبل المشاركین

:تناول المحاور التالیةتمبعد ذلك

.اختصاصات ومھام القطاع النفطي •
.أھم القواعد واألسس المتبعة في النظم المحاسبیة الخاصة والتكالیف في القطاع النفطي الكویتي •
.عملیات الرقابة على القطاع النفطي خالل مراحل التخطیط والرقابة وإعداد التقاریر •
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.التدقیق على المعالجات المحاسبیة ألنشطة شركات البترول •
إلى معرض احمد الجابر للنفط والغاز بشركة 9/5/2017تنظیم نظم زیارة میدانیة یوم الثالثاء •

نفط الكویت، حیث اطلع المشاركون على محتویاتھ وقدمت لھم بیانات مفصلة ومجسمة لجمیع المراحل 
ل كما اطلعوا من خالل عدد من العروض على المشاك.الخاصة باستكشاف واستخراج وتكریر النفط 

.البیئیة وطرق معالجتھا والمشاریع البیئیة المنفذة والقائمة
.التدقیق على صناعة النفط والغاز ومراجعة عملیاتھ المختلفة •
•

.المحاسبة وآلیة متابعة مالحظاتھ
.تقییم كفاءة وفعالیة األعمال والخدمات بمجموعة العملیات البحریة في شركة نفط البترول•

.وقد تدعمت الجوانب النظریة بتمارین عملیة تم انجازھا في شكل مجموعات وتقدیم الحلول حولھا

یر من اللقاء لتقدیم تجارب األجھزة المشاركة فیھ في مجال الرقابة على كما  خصص الیوم األخ
.قطاع النفط والغاز عدا وفدي جھازي الرقابة في كل من لیبیا والیمن

وقد توجت أعمال اللقاء بإعداد مجموعة من المقترحات بھدف تقدیمھا إلى لجنة تنمیة القدرات 
: وھذه المقترحات وھي . لمجلس التنفیذي في اجتماعھ القادمالمؤسسیة للمنظمة للنظر فیھا ورفعھا إلى ا

زیادة االھتمام برقابة األداء في عملیات الرقابة على قطاع النفط والغاز واالستمرار في عرض .1
تجارب رقابة األداء ضمن البرامج التدریبیة المستقبلیة والتركیز علیھا لالستفادة من ھذا 

.النوع من الرقابة
الدراسة التمھیدیة إلعداد معاییر محاسبیة خاصة لمعالجات قطاع النفط والغاز في ظل ضرورة.2

ثناء عملیات التدقیق أتواجد اتفاقیات االمتیاز المبرمة لحل مثل تلك المشكالت التي تظھر 
.والتي ربما تتسبب بضیاع حقوق الدول صاحبة االمتیاز

تي تحكمھا اتفاقیات االلتزام المبرمة والتي یجب أن یكون ھناك بعض المعالجات المحاسبیة ال.3
.تتعارض مع بعض المعاییر المحاسبیة الدولیة

ضرورة تأھیل المدققین المكلفین بالمراجعة على األنشطة المختلفة للنفط والغاز طبقا الختالف .4
.المعالجات والقوانین واالتفاقیات واللوائح بین شركة وأخرى داخل شركات القطاع الواحد

أن یكون ھناك مراجعة مستمرة من قبل الدولة ألوجھ انفاقھا ومدى تماشي ذلك مع یجب.5
.االتفاقیات المبرمة والقوانین والمعاییر للحفاظ على حقوقھا لدى الغیر

ضرورة تعلم المدققین بطبیعة الصناعة البترولیة من خالل دلیل لخصائص نشاط البترول .6
مصانع -أجھزة الحفر–لمیدانیة لحقول النفط والغاز وانعكاساتھ المحاسبیة وكذلك الزیارة ا
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الخ مما یزود المدقق بالقدر الكافي من المعلومات على طبیعة الصناعة وأثر ذلك .. التكریر 
.على التدقیق على الشركات لضمان جودة العمل

االستمرار بمنھجیة التدریب من خالل ورش عمل وحاالت عملیة بین مجموعات المشاركین .7
.لبرامج التدریبیة أسوة بما تم تطبیقھ خالل ھذا البرنامج  وزیادة الحاالت العملیةفي ا

التوسع في عرض حاالت عملیة واقعیة من عملیات الرقابة على قطاع النفط والغاز وذلك من .8
.واقع عملیات التدقیق التي تمت من قبل األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة

التي تم التوصل إلیھا في البرنامج التدریبي خاصة فیما یتعلق برقابة األداء تعمیم التوصیات .9
.وذلك على مستوى المنظمة واألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة على المستوى اإلقلیمي

عادل عبد العزیز الصرعاوي، بحضور ممثل األمانة العامة، حیث ألقیت / واختتم اللقاء معالي األستاذ 
.ت االفتتاح وتم توزیع شھادات التقدیر وشھادات المشاركة في اللقاء التدریبي كلما

الرقابة على الدین " بجمھوریة مصر العربیة حول موضوع المنعقد اللقاء التدریبي ـ 2
"العام

/ 19إلى15/10استضاف الجھاز المركزي للمحاسبات بجمھوریة مصر العربیة خالل الفترة من 
تزوید المتدربین والذي یھدف الى "على الدین العامرقابة ال" حول موضوع التدریبياللقاء 10/2017

بالمعارف الالزمة لتطویر أدائھم في إجراء الرقابة على الدین العام وفقا للمعاییر الدولیة والمبادئ 
في كل من البحرین مشاركا یمثلون أجھزة الرقابة ) 21( ھشارك فیو. التوجیھیة الخاصة بھذا المجال 

) 2( والكویت) 2( والعراق )1(ولبنان) 1( وتونس )3( والجزائر)2( والسعودیة) 3( 
).2( ومصر ) 1( والیمن ) 2( وعمان)1( والمغرب ) 1(وفلسطین 

رئیس الجھاز المركزي ھشام بدوي ،/معالي المستشاروافتتحھتم تنفیذ اللقاء على مدى خمسـة أیام و
ممثل األمانة العامة للمنظمـة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة وللمحاسبات بجمھوریة مصر العربیة 

.والمحاسبة

وشـارك في إعداد المادة العلمیة والتدریبیة ستة خبراء من ذوي الخبرة المطلوبة والتخصص في 
:مبادرة تنمیة االنتوساي وھمموضوع اللقاء وأربعة مدربین متخرجین من 

: ـ الخبراء المتخصصون أ

احمد تمام / ـ االستاذ 
شریف نایل / ـ االستاذ 
عادل رزق / ـ الدكتور 
سمیر محمد علي / ـ الدكتور 
عال شوقي / ـ الدكتورة

: ب ـ المدربون المتخرجون من مبادرة تنمیة االنتوساي

نجوى موریس توفلیس/ ـ األستاذة 
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نشوة محمد مسعود الوحش /األستاذة-
مصطفى عید مصطفى/ األستاذ-

:وقد تضمنت فعالیات اللقاء الموضوعات التالیة

: ـ إذابة الجلید ومقدمة عن البرنامج التدریبي 

ـ التقییم القبلي للمشاركین             

" المفھوم ـ األنواع ـ أسس اإلفصاح " ـ ماھیة الدین العام 

:                             ـ اإلطار العام إلدارة الدین العام

:   ـ الرقابة الداخلیة على الدین العام وفقا لمعاییر االنتوساي

:                             ـ المخاطر التي تواجھ الدین العام

ـ ورشة عمل حول كیفیة استخدام مؤشرات                   

الیة في التنبؤ باألزمات المالیة                     المخاطر الم

:                                          ـ مؤشرات الدین العام

ـ ورشة عمل عن المؤشرات التي یجب قیاسھا  

لتمكن الحكومة من إدارة الدین العام                            

.   لرقابة على الدین العامـ دور األجھزة العلیا للرقابة بشأن ا

ـ الصعوبات التي تواجھ األجھزة العلیا بشأن 

.                                  الرقابة على الدین العام

ـ آلیة تنفیذ الرقابة المالیة على الدین العام               

ـ ورشة عمل عن آلیة تنفیذ الرقابة المالیة 

اییر االنتوساي               على الدین العام  وفقا لمع

.وقد قدمت جمیع وفود تجارب أجھزتھم . ـ تقدیم تجارب األجھزة األعضاء تحت إشراف المدربین  

بھدف تقدیمھا إلى لجنة تنمیة والتوصیات وقد توجت أعمال اللقاء بإعداد مجموعة من المقترحات 
:ھي و. ماعھ القادمالقدرات للنظر فیھا ورفعھا إلى المجلس التنفیذي في اجت

ـ االلتزام بتطبیق معاییر االنتوساي المعنیة بالرقابة على الدین العام من قبل األجھزة العلیا 1
للرقابة

ـ العمل على إصدار دلیل إرشادي لألجھزة العلیا للرقابة بشأن آلیات تنفیذ الرقابة على الدین 2
.العام
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فرق عمل متخصصة على مستوى كل جھاز رقابي تتولى تطبیق كل من الرقابة المالیة ـ إعداد3
.واألداء وااللتزام في مجال الرقابة على الدین العام

ـ إعداد دراسة تتضمن تحدید التأھیل العلمي والعملي المطلوب إلعداد مدققین متخصصین في 4
ةالحالي باألجھزة العلیا للرقابة لتحدید الفجوة التدریبیمجال الرقابة على الدین العام وتقییم الوضع 

.الموجودة

ـ إمكانیة استعانة األجھزة الرقابیة بخبرات فنیة في الداخل أو الخارج في مجال الرقابة على 5
.الدین العام

وزارة المالیة والجھاز التشریعي ( ـ تحدید وتوضیح دور األجھزة ذات العالقة بالدین العام 6
....).جلس الوزراءوم

.ـ تكثیف الدورات التدریبیة على مستوى المنظمة العربیة في مجال الرقابة على الدین العام7

كلمات االفتتاح ألقیتھشام بدوي، بحضور ممثل األمانة العامة، حیث / واختتم اللقاء معالي المستشار 
.یبيالتدروتم توزیع شھادات التقدیر وشھادات المشاركة في اللقاء 

الرقابة " حول موضوع المنعقد بالمملكة االردنیة الھاشمیة التدریبي / اللقاء العلمي ـ 3
"على قطاع األدویة

28-24التدریبي خالل الفترة / استضاف دیوان المحاسبة بالمملكة االردنیة الھاشمیة اللقاء العلمي 
والذي تمثلت اھدافھ حسب خطة العمل في مجال " الرقابة على قطاع األدویة " حول 2017سبتمبر 

تعریف المشاركین المعاییر والمقاییس المتبعة في مجال " في 2017التدریب والبحث العلمي لسنة 
الرقابة على قطاع االدویة ودور الجھاز الرقابي في تحدید أفضل االسالیب الرقابیة بھذا القطاع ، 

."ي اللقاءواالطالع على تجارب الدول المشاركة ف

جھازا من األجھزة األعضاء بالمنظمة العربیة  وھي اجھزة 16مشاركا من 31اللقاءوشارك في
) 2( والسعودیة ) 3( والجزائر ) 2وتونس ) 2( والبحرین ) 3( الرقابة في كل من اإلمارات 

1ومصر ) 2( كویت وال) 1( وفلسطین ) 3( وعمان ) 2( والعراق ) 1( وسوریا ) 2( والسودان 
.)1( واألردن) 1( وموریتانیا ) 1( والمغرب ) 

: الدواء ودكتور بالجامعة األردنیة یتمیز بدراساتھ في مجال ضبط أسعار الدواء وھم

ار ھمیداتاألستاذ الدكتور نز.1
.االستاذ الدكتور ابراھیم العبادي.2
الدكتور ناصر ابو شاویش       .3
وفاء الخطیب                 . د.4
الصیدالنیة مرام البسطي         .5
المھندسة ایناس حیاصات        .6
الصیدالنیة وصال الھقیش       .7
الصیدالنیة نغم الحوراني          .8
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المھندس محمد الوردات          .9
الصیدالنیة لینا الھنیدي         .10

ومدعمة بحاالت عملیة Powerpointوتم تقدیم المادة العلمیة عبر إلقاء محاضرات مصاحبة بعرض 
كما تم الحرص على تشریك المتدربین عند تقدیم المادة .عایشھا المحاضرون في إطار أدائھم لوظائفھم

. ل المقارنة مع اإلجراءات المعتمدة بالبلدان المشاركةالعلمیة من خال

:وقد تم التطرق خالل اللقاء إلى المحاور التالیة
 والفلسفة من توحید مراجع شراء االدویةلألدویةالشراء الموحد :
 ًاالجراءات الرقابیة المتبعة على الفاتورة العالجیة للمرضى المَؤمنین صحیا:
استخدام انظمة الحوسبة الصحیة في إدارة اللوازم والصرف في المؤسسات الصحیة :
 اجراءات قسم الصیدلة لتنظیم عملیات صرف الدواء والحد من الوصفات المزورة :
تقدیر احتیاجات األدویة واسلوب ادارة شراء األدویة :
تسجیل األدویة :
لمھّربة والمزّورةالتفتیش على األدویة تجنباً لدخول االدویة ا.
 إجراءات تسعیر االدویة وانعكاسھ على تقلیل كلفة األدویة :
 اجراءات الرقابة على قطاع االدویة والصعوبات التي تواجھ األجھزة الرقابیة في التدقیق على قطاع األدویة :

وعمال بتوصیة المجلس التنفیذي للمنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة 
.القبلي والبعدي  لقیاس مدى تطور معارف المشاركین

رئیس دیوان المحاسبة عبد خرابشة /األستاذ الدكتورمعاليواختتم اللقاء  في إطار حفل بحضور 
. بالمملكة األردنیة الھاشمیة حیث تّم استخالص النتائج العامة للقاء و توزیع الشھائد

:اللقاء الى التوصیات التالیة وقد أفضى

لوضع ) األربوساي(تشكیل لجنة موحدة من الدول العربیة المشاركة بالتعاون مع  المنظمة العربیة .1
المعاییر الموحدة المشتركة للرقابة والتدقیق على قطاع األدویة والعمل على اصدار دلیل رقابي 

ب مراعاتھا والتقّید بھا اثناء عملیة التدقیق وفقاً موّحد یتضّمن كافة األعمال والمھام الرقابیة الواج
.للمعاییر الدولّیة

تشكیل لجان عربیة مختّصة لمراجعة التشریعات المحلّیة بكل دولة وضبط نصوص موحدة .2
.للتسعیر، ومراقبة المواصفات، ووضع قائمة لألدویة االستشفائیة والعالجّیة

لقاءات ودورات تكمیلّیة للمدققین بخصوص حث األجھزة العلیا للرقابة على تكثیف عقد .3
المستجدات حول الرقابة على قطاع األدویة لمراجعة قضایا مثل مشاكل الرقابة على تصنیع األدویة 

.المحلّیة وتزویر األدویة وتھریبھا
تنظیم لقاءات بین المدققین من جمیع الدول العربیة على المستوى الداخلي والخارجي لتبادل .4

.ع التوصیات إلمكانیة تفعیل العمل الرقابي داخل المؤسسات الرقابّیةالخبرات ورف
.توجیھ االجھزة العربیة الى اعتماد الرقابة الالحقة طبقا لتوصیات معاییر االنتوساي.5
.تبادل المناھج الرقابیة المعتمدة من قبل االجھزة العربیة في الرقابة على قطاع االدویة.6
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التأكید على اھمیة حوسبة عملیات التصرف في الدواء ومتابعة مستوى المخزون ومنع ازدواجیة .7
صرف المریض للدواء من اكثر من جھة طبیة وأتمتة عملیة ادخال االدویة المرتجعة من مرضى 

.الى الصیدلیة والحد من كتابة الوصفات الوھمّیةIn-patientالـ 

"الرقابة على تقنیة المعلومات" حول موضوع بسلطنة عمان المنعقد ـ اللقاء التدریبي 4
بمسقط من قبل جھاز الرقابة المالیة 2017أكتوبر 26-22لقاء خالل الفترة ھذا التم تنظیم 

26وحضر ھذا اللقاء  .الرقابة على تقنیة المعلومات"موضوع واإلداریة للدولة بسلطنة عمان حول
وھي اجھزة الرقابة في كل من االردن جھاز من األجھزة األعضاء بالمنظمة العربیة 15مشاركا من 

) 3(والبحرین ) 2(والسعودیة ) 1(ولبنان ) 1(والیمن ) 1(والمغرب ) 3(والجزائر ) 1(وسوریا ) 1(
).1(وقطر ) 1(وتونس ) 2(وسلطنة عمان) 3(ومصر ) 2(والكویت ) 2(والسودان ) 2(والعراق 

: وھم السادة أربعة خبراء من الجھاز المستضیفللقاء والتدریبیةالمادة العلمیة وأشرف على تنفیذ

ـ  سعید بن سالم الحجري
عبد الفتاح بن علي المعینيـ 
جھاد بن عبد الرحمن الصایغـ 
مازن بن عبد هللا الزكوانيـ 

المعلوماتتقنیةعلىالرقابةوأسالیبوطرقمفھومعلىالمشاركینإطالعفيأھداف اللقاء تمثلتو
الرقابةعلىھاتأثیرعلىوالمعلوماتتقنیةرقابةعلىھمیفرتعالمجالھذاقدراتھم فيوتطویروأھمیتھا

المعلوماتتقنیةوظائفوتنظیمتخطیطعملكیفیةباالضافة الى المعلوماتتقنیةفيالتحكموأطر
.اآلليبالحاسبالمدعمةالرقابةأسالیبوالعملالستمراریةوالتخطیط

رئیس جھاز الرقابة ،ناصر بن ھالل بن ناصر المعولي الموقر/ نیابة عن معالي الشیخ اللقاء،وافتتح 
. نائب الرئیس،ناصر بن حمود بن سالم الرواحي/ سعادة الشیخ ،المالیة واإلداریة للدولة بسلطنة عمان

أكد على ضرورة مسایرة أعضاء األجھزة الرقابیة تطور تقنیة المعلومات ورحب بالمشاركین ث حی
.قصد المحافظة على مھنیتھم في أدائھم لمھامھم

: وھيإضافة إلى تقدیم تمارین تطبیقیة تخص المحاور التي تّم التطرق إلیھا. أدائھم لوظائفھم

عملیة الرقابة على تقنیة المعلوماتبـ التعریف
ـ مراحل عملیة الرقابة على تقنیة المعلومات وخصوصیاتھا 

: ـ حوكمة تقنیة المعلومات والتحكم في مخاطرھا

: المعلومات ـ تطویر واقتناء وحیازة عناصر تقنیة 

ـ إدارة عملیات تقنیة المعلومات 

ـ االستعانة بالمصادر الخارجیة 

:أمن تقنیة المعلومات ـ 
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ضوابط التطبیقاتـ 

المعلومات من خالل التطرق تقنیةعلىالرقابةمجالأجھزتھم فيتجاربكما قّدم المشاركون
التي شملتھا عملیة الرقابة المعلومات والمواضیعتقنیةعلىالرقابةمھماتاختیارباألساس إلى منھجیة

وتم إدراج مختلف ھذه .المعلوماتتقنیةعلىالرقابةمھماتإلیھاخلصتإضافة إلى أبرز النتائج التي
.العروض بموقع المنظمة

: خلص المشاركون والخبراء في نھایة اللقاء الى التوصیات التالیةوقد 

.برنامج الرقابة على تقنیة المعلومات على المستوى العربيضرورة االستمرار في تنفیذ - 
.تبادل الخبرات بین األجھزة العربیة ومساعدة األجھزة التي تحتاج لخبرات إضافیة -
تنفیذ البرنامج على ھیئة حلقات إضافیة بمعنى یتم تنفیذ برنامج تدریبي للمشاركین ثم یتم -

م ثم ورشة ثانیة لمناقشة سیر العمل للمھام المنفذة مساعدتھم لتنفیذھا بعد العودة الجھزتھ
).على غرار برامج ال اَي دي اَي (
الصادر من قبل االنتوساي والذي (االستعانة بدلیل الرقابة على تقنیة المعلومات لالجھزة -

.بالنسبة لألجھزة التي لیست لدیھا ادلة) جرى تطبیقھ في البرنامج

األستاذ الفاضل محمد حسن الشحي رئیس مكتب التخطیط بالجھاز اللقاءأشرف على اختتام قد و
. حیث تم توزیع الشھائد

اداء ساطار قیا" اللقاء التدریبي المنعقد بالمملكة العربیة السعودیة حول موضوع ـ 5
".االجھزة العلیا للرقابة

استضاف دیوان المراقبة العامة بالمملكة العربیة السعودیة اللقاء التدریبي الذي ینظمـھ بالتعاون 
مع المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المــالیة والمحاسبة حول موضوع إطار قیاس أداء األجھزة 

وافتتح الدورة . ریاضبمدینة ال9/11/2017الى 4وذلك خالل الفترة من (SAIPME)العلیا للرقابة 
حسام / عثمـان عبد الرحمن الیحیا نیابة عن معالي الدكتور/ سعادة النائب المساعد لشؤون الفروع األستاذ

وشارك في ھذه الدورة . عبد المحسن العنقري، رئیس دیوان المراقبة العامة بالمملكة العربیة السعودیة
االردن وعمان وھي اجھزة الرقابة في كل من جھازا عضوا بالمنظمة11متدربا من 25التدریبیة 

.والكویت والجزائر والعراق والسودان ومصر والمغرب والجزائر وتونس والسعودیة

تعریف المتدربین بأھداف تطبیق التقییم باستخدام إطار قیاس أداء وتمثلت أھداف اللقاء في
جھاز واألطراف الخارجیة ذات الصلة، وكذلك األجھزة العلیا للرقابة، وكیفیة استخدام التقاریر من قبل ال

الوقوف على نقاط القوة والضعف المتعلقة بھذا اإلطار وإكساب المتدربین القدرة على تطبیق المبادئ 
المنھجیة لتخطیط وتنفیذ وإعداد تقریر بنتائج عملیة تقییم الجھاز الرقابي وفق ھذا اإلطار، وذلك من 

:ةخالل التطرق إلى المحاور التالی

.وتصنیفھا) اإلنتوساي(إطار عمل المعاییر الدولیة لألجھزة العلیا للرقابة .1
.مجموعة مؤشرات أداء األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة.2
.الخلفیة والغرض من استخدام إطار قیاس أداء األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة.3
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.العلیا للرقابة المالیة والمحاسبةنطاق وتغطیة إطار قیاس أداء األجھزة .4
العالقة بین إطار قیاس األداء وقیم ومنافع األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة في إحداث .5

).ASSAI-12(الفارق في حیاة المواطنین 
.منھجیة التقییم.6
.مكونات الھیكل الموصى بھ لتقریر أداء األجھزة العلیا للرقابة المالیة.7

الدورة نیابة عن معالي الدكتور حسام عبد المحسن العنقري رئیس دیوان المراقبة وقد افتتح
عثمان بن عبدالرحمن /العامة بالمملكة العربیة السعودیة سعادة النائب المساعد لشؤون الفروع األستاذ

زة الیحیا، والذي رحب بالمشاركین وأكد على أھمیة إطار قیاس األداء لمتابعة وتحسین أداء األجھ
.الرقابیة في جمیع مجاالت نشاطھا

عبد العزیز األستاذوإبراھیم بن عبدهللا الشایع، / األستاذالتدریب ووأعّد المادة العلمیة أخصائی
اعتماداً على النسخة الجدیدة إلطار قیاس األداء، وذلك من دیوان المراقبة العامة،بن شداد المطیري 

المادة العلمیة م، كما قّدما2016الثاني والعشرین المنعقد بمدینة أبوظبي في سنة والمعتمدة بمؤتمر اإلنكوساي
إضافة إلى تقدیم ومدعمة بحاالت عملیة، Powerpointعبر إلقاء محاضرات مصاحبة بعرض 

تمارین تطبیقیة تخص المحاور التي تّم التطرق إلیھا،

:التوصیات الصادرة عن اللقاء
محاور ھذا اللقاء االھتمام الالزم من قبل كافة المشاركین، والذین تقدموا في ختامھ تّم إیالء

بمجموعة من التوصیات لإلسھام في تفعیل ھذا اإلطار باألجھزة األعضاء في المنظمة العربیة وتعزیز 
:االستفادة من مزایاه، نعرضھا فیما یلي

في كافة البرامج واللقاءات التدریبیة التي یتم تقدیمھا IDIالتأكید على أھمیة تطبیق منھجیة -1
تحت مظلة المنظمة العربیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، ولضمان فعالیة ھذه 
البرامج في تحقیق أھدافھا وتلبیة االحتیاجات التدریبیة لألجھزة األعضاء في المنظمة، من 

مج التدریبیة تحت إشراف األمانة العامة للمنظمة، بھدف المھم تصمیم إطار لضمان جودة البرا
الخلفیة  (التحقق من استیفاء كافة المتطلبات الالزمة لنجاح البرنامج التدریبي والتي تشمل 

العلمیة والخبرة المناسبة في طاقم التدریب، مناسبة المادة العلمیة وإعدادھا وتقدیمھا لألمانة 
وقٍت كاف، مواصفات قاعة التدریب، ومتطلبات تنفیذ البرنامج من العامة قبل انطالق البرنامج ب

أدوات وتجھیزات، وتوفر الوسائل المساندة ألغراض الطباعة والنسخ والتصویر، التنسیق 
المسبق قبل انطالق اللقاء التدریبي، التقییم القبلي والبعدي واختبارات قیاس التعلم وتقییم 

). منھجیة التدریب
فرصة لمشاركة خبراء التدریب في األجھزة األعضاء في إعداد وتنفیذ البرامج أن یكون ھناك -2

واللقاءات التدریبیة على مستوى المنظمة لتعزیز التعاون وتبادل الخبرات بین األجھزة 
.األعضاء

مناسبة أن تتولى األمانة العامة التنسیق مع األجھزة األعضاء لمراجعة النسخة العربیة -3
دار الجدید إلطار قیاس أداء األجھزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة، المترجمة من اإلص

. والتحقق من مدى دقة وسالمة ھذه الترجمة
حث األجھزة األعضاء على المبادرة إلى اعتماد وتفعیل إطار لقیاس أداءھا وضمن إطار معتمد -4

قییم النظراء ضمن إطار لضمان الجودة، وكذلك حثھا على التنسیق فیما بینھا لتفعیل منھجیة ت
.قیاس أداء األجھزة العلیا للرقابة، واالستعانة بأطراف خارجیة لضمان جودة القیاس
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یعتبر تطبیق إطار القیاس من الموضوعات المستحدثة التي اھتمت بھا منظمة األنتوساي -5
ما لھ من مؤخراً، ومن األھمیة مواصلة تنفیذ البرامج واللقاءات التدریبیة حول ھذا الموضوع ل

.أثر إیجابي على أداء األجھزة العلیا للرقابة
3iمواصلة تفعیل برنامج -6
مناسبة تدریب متخصصین في ھذا اإلطار مع االنفتاح على التجارب الدولیة حول ھذا -7

.الموضوع، ونشرھا على منتدى في موقع المنظمة
لمعاییر الدولیة لألجھزة العلیا أھمیة قیام األجھزة العلیا للرقابة بالعمل على تعریف منسوبیھا با-8

للرقابة المالیة والمحاسبة، وما قد یطرأ على ھذه المعاییر من تحدیثات أو إصدار لمعاییر 
جدیدة، وبذل مزید من الجھود لتطبیق المعاییر وأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالیة 

الت الرقابة المالیة، والمحاسبة، ومن ذلك إصدار أدلة توجیھیة للعمل الرقابي في مجا
.وااللتزام، واألداء، وإلحاق منسوبیھا بدورات متخصصة في ھذا المجال

سعادة النائب وأشرف على اختتام فعالیات اللقاء وتوزیع الشھادات على المشاركین والمدربین 
نیابة عن معالي الدكتور حسام عبد عثمان بن عبدالرحمن الیحیا/المساعد لشؤون الفروع األستاذ

.المحسن العنقري رئیس دیوان المراقبة العامة بالمملكة العربیة السعودیة 

رقابة األداء على قطاع التعلیم العام وفقا لمعاییر " اللقاء التدریبي حول موضوع ـ 6
":اإلنتوساي

، في اجتماعھ الخامس 236/2017قرار المجلس التنفیذي رقم من ) 11(ة رألحكام الفقتنفیذا 
الذي نص على الموافقة على مقترح لجنة تنمیة القدرات المؤسسیة للمنظمة في اجتماعھا والخمسین، 

الحادي عشر باستعمال المبلغ المتبقي من المنحة المالیة المقدمة من دیوان الرقابة المالیة االتحادي 
في تنظیم دورة تدریبیة دوالر امریكیا26.345ن بلغا بجمھوریة العراق والوكالة االمریكیة للتنمیة واللذی

استضافت األمانة ، "رقابة األداء على قطاع التعلیم العام وفقا لمعاییر اإلنتوساي" حول موضوع 
.اللقاء التدریبي ھذا بتونس فعالیات 19/05/2017إلى 15العامة للمنظمة العربیة خالل الفترة من 

جھازا من 17متدربا یمثلون 22اللقاء الذي تفضل بافتتاحھ معالي األمین العام للمنظمة شارك في و
األجھزة األعضاء في كل من موریتانیا والمغرب وتونس ولیبیا ومصر والسودان وفلسطین ولبنان 

ن والمملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان  والبحرین وقطر والكویت والعراق واألردن وسوریا والیم
.مدربین من خریجي مبادرة تنمیة اإلنتوساي3وذلك باإلضافة إلى 

وتم إعداد وتقدیم وتقییم الورشة وفقا لمنھجیة مبادرة تنمیة اإلنتوساي وذلك بإشراف ثالثة خبراء 
:وھم

.حسین بوصندل، خبیر تنمیة القدرات لدى األمانة العامة/ السید -
.القاضي من المجلس األعلى للحسابات بالمملكة المغربیةبوشعیب بیبط،/ السید -
.ھیام زھر الدین، مدقق حسابات أول بدیوان المحاسبة بالجمھوریة اللبنانیة/ السیدة -

:وتضمن اللقاء المحاور األساسیة   التالیة 
تعریف المشاركین بإطار معاییر اإلنتوساي بشكل عام ؛-
وساي الخاصة بالرقابة على األداء في مجاالت التخطیط والتنفیذ وإعداد تقدیم متطلبات معاییر االنت-

التقاریر ومتابعة التوصیات ؛
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تطبیق متطلبات معاییر االنتوساي الخاصة بالرقابة على األداء من خالل الحاالت العملیة على مھمات -
الرقابة المتعلقة بقطاع التعلیم العام ؛

وع اللقاء فقد تم االستعانة بخبیر في مجال تقییم التعلیم العام من المنظمة وبالنظر إلى الطابع الفني لموض
العربیة للتربیة والثقافة والعلوم تولى تقدیم عرضین حول تشخیص واقع التعلیم العام بالدول العربیة 

ت والمعاییر المعتمدة في مجال تقییم أداء القطاع والممارسات الجیدة في مجال إصالح وتطویر منھجیا
.التعلیم

كما تولى المشاركون تقدیم عروض حول تجارب أجھزتھم في مجال الرقابة على قطاع التعلیم العام 
شملت باألساس التحدیات التي واجھھا الجھاز خالل تنفیذ مھمات الرقابة على أداء التعلیم العام وأبرز 

دى تجسیم توصیات الجھاز بھذا النتائج التي خلصت إلیھا مھمات الرقابة على قطاع التعلیم العام وم
.الخصوص

توزیع الشھادات على المشاركین والمدربین ووأشرف معالي األمین العام على اختتام فعالیات اللقاء 
.   متمنیا لھم التوفیق في مسیرتھم المھنیة

تقییم كفاءة عملیات التخلص "ورشة العمل المنعقدة بدولة الكویت حول موضوع ـ7
"من النفایات الطبیة 

التنفیذي للمنظمة في اجتماعھ الخامس والخمسین المنعقد بدولة قطر ر المجلس اقرفي إطار تنفیذ 
ورشة عمل بتنظیم الرقابة البیئیة للمنظمة جنة لاالستجابة لمقترح والمتعلق ب29/3/2017و28یومي 

یب رحكذلك تو" یم كفاءة عملیات التخلص من النفایات الطبیةتقی" حول موضوع 2017خالل سنة 
نظمت ھذه الورشة خالل الفترة باستضافة ھذه الورشة،برغبة دیوان المحاسبة بدولة الكویت المجلس

تعریـف وكان الھدف من تنظیمھا . بمقر دیوان المحاسبة بدولة الكویت13/9/2017إلى 11من 
ـن والنظــم یوضـوع النفایــات الطبیــة، وبالقوانـمبالعالقةة والعلمیـة ذات معـارف النظریـلباینمشـاركلا

لملوثات بتخفیـض مخاطـر انتشـار االعالقةذات بالمعاییر المھنیةوتعریفھــم ھاشــأن التخلــص مــنفي 
إجـراءات تقییـم كفـاءة وفاعلیـة عملیـات التخلـص مـن النفایـات الطبیـة فضال عن والتخلـص منھـا ، 

.األخرىأجھـزة الرقابـة العلیـا تجاربعلـى بعـض االطالع ، والخطرة

والسعودیة) 1( یمثلون أجھزة الرقابة في كل من األردن متدربا) 26( ھذه الورشةشارك في وقد 
) 2(والعراق ) 2( وفلسطین ) 1( ولبنان )1(وعمان) 1( والبحرین ) 3( والجزائر )3( 

علمیا وتدریبیا وأشرف على تنفیذھا .)7( والكویت ) 1( والمغرب ) 2( ومصر) 2( والسودان 
.من مبادرة تنمیة االنتوسايمن دیوان المحاسبة بدولة الكویت من المتخرجینخبیران

عادل الصرعاوي، رئیس دیوان / وافتتحھا معالي األستاذ أیام ثالثةعلى مدى الورشة تم تنفیذ و
المحاسبة بدولة الكویت باإلنابة والنائب األول لرئیس المجلس التنفیذي للمنظمة بحضور ممثل األمانة 

.للمنظمةالعامة

.سلمى حمد العیسى/ السیدةوعادل حسین الكوت / السید الكویت وھما 

:المحاور التالیةالورشةتقد تناولو
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.ماھیة المراجعة البیئیة •
•

.الفحص وبعض اجزاء التقریر
التنظیمي وبعض اإلداراتاستعراض الھیكل•
اللجان والفرق ذات العالقة بإدارة النفایات الطبیة الخطرة•
.اشتراطات الجمع والنقل والتخزین المؤقت داخل المنشأة الصحیة•
.النتائج والتوصیات لتقریر تقییم كفاءة التخلص من النفایات الطبیة•

مركز صباح األحمد للكلى والمسالك ومستشفى تنظیم نظم زیارة میدانیة إلىكما تم خالل الیوم الثاني 
إمراض القلب، حیث قدم المشرفون على ھذین المستشفیین بیانات حول ھذین المستشفیین وعلى كیفیة 

كما زار المشاركون وحدة معالجة النفایات الطبیة الشعبیة وقدمت . التخلص من النفایات الطبیة المختلفة
.موضوعلھم بیانات ومعلومات حول ھذا ال

ت الجلسة األولى لتقدیم مداخلة من ممثل عن الھیئة العامة للبیئة وممثل خصصوخالل الیوم الثالث،
، فیما عن وزارة الصحة تناولت كل منھما دور كل مؤسسة في مجال التخلص من النفایات الطبیة

المشاركة التي تضمنت تجارب أوراق عمل وفود جمیع األجھزة تقدیم ن الثانیة والثالثة لاخصصت الجلست
. أجھزتھم في مجال تقییم كفاءة عملیات التخلص من النفایات الطبیة

وقد تمیزت جمیع الجلسات بمناقشات مستفیضة تم من خاللھا استیضاح عدد من الجوانب المتعلقة 
.بتجربة دیوان المحاسبة بدولة الكویت في مجال موضوع اللقاء

یم البعدي للمشاركین  تنفیذا لتوصیة المجلس التنفیذي في اجتماعھ كما جرت عملیة إجراء التقی
.الخامس والخمسین

بھدف تقدیمھا إلى لجنة تنمیة القدرات التوصیاتوقد توجت أعمال اللقاء بإعداد مجموعة من 
: ھي التوصیات وھذه . للنظر فیھا ورفعھا إلى المجلس التنفیذي في اجتماعھ القادمالمؤسسیة للمنظمة 

إیالء الجانب البیئي أھمیة اكبر عند إعداد الخطط الرقابیة لألجھزة العلیا للرقابة المالیة ـ 1
والمحاسبة ومنھا ملف النفایات لدفع الحكومات التخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة لحمایة البیئة 

.وتقلیص النفایات وضمان التخلص منھا بالطرق السلیمة بیئیا

.رقابة على القطاع الخاص والتشدید علیھ فیما یخص التخلص من النفایات الطبیةـ االھتمام بال2

.ـ زیادة اإلجراءات وتشدید الغرامات والعقوبات على مرتكبي المخالفات البیئیة3

.ـ ضرورة تكثیف الدورات للعاملین بإدارة النفایات الطبیة4

الخلیجي بشكل ـ التركیز على تطبیق الدلیل الموحد للتخلص من النفایات الطبیة لدول مجلس التعاون 5
.دقیق

.ـ إیالء أھمیة لبرامج تقلیل حجم النفایات من المنبع6
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ـ اشتراك القطاع الخاص لعمل محارق متطورة للتخلص من النفایات مقابل تحصیل رسوم من 7
.الدول الفقیرةالمراكز الطبیة خاصة في 

ـ زیادة الدعم الفني والمادي للجان مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحیة وزیادة الوعي والتثقیف 8
البیئي وإعالم اإلفراد ذات الصلة بمخاطر عدم التخلص اآلمن من النفایات لضمان إتمام العملیة بأقل 

.درجة من األثر السلبي

ن النفایات الطبیة في وعي خاص للمراجعین والمرضى في ـ زیادة االھتمام بأھمیة التخلص م9
.المستشفیات عن طریق لوحات إرشادیة في بدایة دخول المستشفى

ـ ضرورة زیادة التوعیة فیما یخص النفایات الطبیة في المستشفیات وإعداد حملة توعیة في 10
ومؤسسات المجتمع المدني األماكن العامة لزیادة توعیة المجتمع وضرورة مخاطبة الجھات المختصة

.لتطویر آلیة التخلص من النفایات حتى یتم التخلص منھا بأقل المخاطر على البیئة والمجتمع

ـ التنسیق بین الجھات ذات الصلة من اجل توحید ومتابعة اإلجراءات بما یتوافق مع إجراءات 11
.التخلص من النفایات التخلص السلیم كل حسب دوره واختصاصاتھ

ـ التزام الوحدات الصحیة باإلفصاح عن التكالیف الخاصة بالتخلص من النفایات الطبیة وفرض 12
.إجراءات رادعة حتى یتم االلتزام بالتخلص السلیم للنفایات الطبیة

ب المختصین في مختلف المجاالت العلمیة والطبیة والصناعیة وغیرھا للعمل في التدقیق البیئي الذي 
.علیا للرقابة أو من خالل االستعانة بخبراتھم للعمل على التقاریر البیئیةتقوم بھ األجھزة ال

ـ إیجاد آلیة لیقوم مدققو األجھزة العلیا للرقابة بإبالغ فریق التدقیق البیئي عن أیة مالحظات ذات 14
.اثر بیئي یتم مالحظتھا أثناء عملھم

.النفایات الطبیةـ توثیق الحوادث الناجمة عن التعامل غیر السلیم مع 15

بحضور ممثل األمانة العامة، إسماعیل الغانم، وكیل دیوان المحاسبة، / األستاذ سعادةواختتم اللقاء 
.ورشة العملكلمات االفتتاح وتم توزیع شھادات المشاركة في ألقیتحیث 


