
 الكويت من الدول الرائدة في مجال الرقابة المالية .. المطيري 

 
 

أآد الوآيل  -- ) آونا( 4 - 27 -من طالل الكايد دمشق 
المساعد لشؤون الرقابة المالية في وزارة المالية 
بدولة الكويت عبداهللا المطيري هنا اليوم أن دولة 
الكويت تعد من الدول الرائدة في الرقابة المالية 

  .لمسبقةا
جاء ذلك في تصريح أدلى به المطيري لوآالة األنباء 

لدى وصوله الى هنا على رأس وفد ) آونا(الكويتية 
من وزارة المالية للمشارآة في اللقاء الرابع من 

سلسلة لقاءات الممارسات االدارية الناجحة في 
  .الوطن العربي الذي سيبدأ أعماله هنا غدا

آة الوفد الكويتي تأتي وأشار المطيري الى أن مشار
تلبية لدعوة من المنظمة العربية للتنمية االدارية 

المشرفة على اللقاء بالتعاون مع وزارة الدولة 
لشؤون التنمية االدارية والمعهد العالي لالدارة 

العامة في سوريا لعرض التجارب العربية 
  .الناجحة في مجاالت االدارة والرقابة المالية

ة دأبت سنويا على عقد هذا وأوضح أن المنظم
اللقاء في احدى الدول العربية بهدف تعميم 

التجارب العربية الناجحة وتبادل الخبرات 
لتطوير العمل االداري والمالي في الوطن 

  .العربي
وقال انه سيتم أثناء اللقاء الذي يستمر يومين 
عرض تجربة وزارة المالية الكويتية في مجال 

قة احدى التجارب الرقابة المالية المسب
ي الوطن العربي اضافة الى تجربة الناجحة ف

األمانة العامة لرئاسة الوزراء في سوريا في 
مجال دعم القرار الحكومي وتجربة المعهد 

العالي الدارة األعمال السوري وتجربة مشروع 
المتسوق السري بدائرة صحة دبي في 

  .االمارات العربية المتحدة
وأشار الى أن الوفد الكويتي سيعرض ورقة 

من تجربة دولة الكويت في مجال عمل تتض
الرقابة المالية المسبقة والتي آان مفترضا أن 

تقدم في يناير الماضي في سلطنة عمان 
  .ولكن لظروف معينة تم تأجيل هذا اللقاء

وأوضح أن التجربة الكويتية التي سيتم تقديمها 
بعد غد الثالثاء تتناول بالتفصيل الرقابة المالية 

الية وتطور التشريع المالي المسبقة لوزارة الم
ومرآزية الصرف والرقابة المالية وال مرآزية 

الصرف وصالحيات ديوان المراقبة الملحق 
بمجلس األمة وتعاون الحكومة والمجلس في 



رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها 
في حدود الميزانية ومهام واختصاصات شؤون 

  .الرقابة المالية وتطورها
الوفد الذي يرأسه المطيري آال من مدير ويضم 

ادارة الرقابة المالية للوزارات واالدارات 
الحكومية بدر الحماد ومدير مكتب التخطيط 

والمتابعة فيصل المطيري ومدير وحدة الرقابة 
المالية لشؤون القصر خالد المكيمي ومدير 

وحدة الرقابة المالية في وزارة الكهرباء والمياء 
 271734ع ع آونا/ ط ك ) النهاية(.بدر العنزي
  08جمت ابر 

 
 

           
      

 
 
 
 
 

 
 

 


