
فعالیـــةزیــادةفــياآللیــةاألنظمــةتفعیــل" استضــاف دیــوان المحاســبة بدولــة الكویــت ورشــة عمــل حــول :أوالً •
فــــــي نطــــــاق تفعیــــــل اتفاقیــــــة التعــــــاون مــــــع الجهــــــاز الصــــــیني خــــــالل الفتــــــرة مــــــن" الرقــــــابي واألداءالتــــــدقیق

7-9/5/2018.

اللبنانیة ووفد مرافق له لدیوان المحاسبة بدولة الكویت خالل زیارة رئیس دیوان المحاسبة بالجمهوریة:ثانیا•
.2018یونیو 28- 25الفترة من 

التابعة لالنتوساي ) CBC( اجتماع لجنة بناء القدرات استضافةدیوان المحاسبة بدولة الكویت بصدد :ثالثا•
.6/9/2018- 3واجتماع اللجنة التوجیهیة للمانحین خالل الفترة من 

):األرابوساي ( أنشـطة المنظمة العربیة لألجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة :رابعا•

ذاتاألطرافمعالتعامل" برنامجاطارفيالعملدیوان المحاسبة بدولة الكویت بورشةشارك.1
في الجمهوریة 12/5/2018- 8االنتوساي خالل الفترة من تنمیةمبادرةمعبالتعاون" العالقة

.التونسیة

" نظام إدارة التعلیم " الدورة التدریبیة االلكترونیة حول فيشارك دیوان المحاسبة بدولة الكویت.2
.3/7/2018-2/5خالل الفترة من بالتعاون مع مبادرة تنمیة االنتوساي



:2017قطاعات دیوان المحاسبة لعامالثامنة عشرة للبحوث علـى مستوى جمیعالسنویة المسابقة :خامسا•
الثامنة عشرة للبحوث على مستوى جمیع قطاعات السنویة طرح المسابقة قام دیوان المحاسبة بدولة الكویت ب

:للموضوعات التالیة عن الفائزین في المراكز األولى وفقا اإلعالن حیث تم 2017الدیوان للعام 

"الوطني والحد من البطالة  االقتصادالمشروعات الصغیرة والمتوسطة ودورها في دعم " الموضوع األول 

مالیةإدارةلنظمالفعليالتطبیقنحووالتوجهالعامةالمالیةمجالفيالحدیثةالنظمتطبیق" الموضوع الثاني 
")ملحقةهیئات–وزارات(الحكومیةالجهاتكافةعلى) GFMIS(الحكومة
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الكویتإستثماراتعلى) الیورومنطقة(األوروبياإلتحادمنبریطانیاخروجتأثیرمدى" الثالث الموضوع 
"علیهاالرقابةفيالدیوانودورالخارجیة
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)مشترك" (للدولةاإلقتصادیةالمواردعلىالحفاظفيودورهاالمستدامةالتنمیة" الموضوع الخامس 
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