
   

  مهام واختصاصات إدارة التعاون االقتصادي الدولي 

  
    :تنقسم إدارة التعاون االقتصادي الدولي إلى مراقبتين آالتالي 

   :مراقبة العالقات االقتصادية وتشمل األقسام التالية : أوال 

   . قسم االتفاقيات االقتصادية الثنائية-أ 
   . قسم العالقات والدراسات االقتصادية-ب 
  

   :مراقبة المنظمات الدولية وتشمل األقسام التالية : ثانيا 

   . قسم شئون منظمة المؤتمر اإلسالمي-أ 
  . ولية قسم المنظمات الد-ب 

  

   :مراقبة العالقات االقتصادية وتختص باألعمال التالية : أوال 

 اإلشراف على الدراسات والتقارير التي تعدها األقسام المختلفة حول العالقات -
  .االقتصادية الثنائية واألوضاع االقتصادية بالدول المختلفة

يع المدرجة على جدول  اإلشراف على التنسيق مع الجهات ذات العالقة حول المواض-
  .أعمال اللجان الوزارية المشترآة

 اإلشراف على االتفاقيات الثنائية ومذآرات التفاهم التي تعقدها دولة الكويت مع -
  .الدول األخرى

  . متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الوزارية المشترآة -
  .يات الثنائية  معالجة المشاآل والمعوقات التي تواجه تنفيذ االتفاق-
  . للعالقات الثنائية وبما يحقق مصالح دولة الكويت إستراتيجية إعداد ووضع -
  . العمل على تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين دولة الكويت والدول األخرى -

  .ة بين دولة الكويت والدول األخرىإعداد التقارير والمذآرات حول العالقات االقتصادي

  :قبة العالقات االقتصادية األقسام التالية  ويلحق بمرا - 

  :  قسم االتفاقيات اإلقتصادية الثنائية ويختص باألعمال التالية -أ 

http://www.mof.gov.kw/meem-ico1.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico1.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico1.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico1.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico2.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico2.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico2.html
http://www.mof.gov.kw/meem-ico2.html


 إعداد ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون االقتصادي والفني التي تعقدها دولة الكويت -
  .مع الدول األخرى

ويت والدول األخرى مثل  المشارآة في إعداد االتفاقيات الثنائية بين دولة الك-
اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار واتفاقيات منع االزدواج الضريبي بالتنسيق مع 

  .اللجنة الدائمة لالتفاقيات بالوزارة
  . متابعة تنفيذ االتفاقيات الثنائية التي تبرمها دولة الكويت والدول األخرى-
لدول األخرى بشأن التعاون  إعداد مذآرات التفاهم التي تعقدها دولة الكويت وا-

  .االقتصادي والفني
 اإلعداد والتحضير والمشارآة في أنشطة اللجان الوزارية والفنية المشترآة بين -

دولة الكويت والدول األخرى التي تكون تحت اإلشراف المباشر من قبل الوزارة 
  .والتنسيق مع الجهات األخرى بهذا الشأن وتنفيذ القرارات الصادرة عنها

 المشارآة في اللجان الوزارية المشترآة التي تكون تحت إشراف الوزارات األخرى -
  .لمتابعة المواضيع المرتبطة بعمل الوزارة 

  . دراسة المشاآل والمعوقات التي تواجه تنفيذ االتفاقيات والعمل على حلها -
لى جداول  التنسيق مع الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا حول المواضيع المعروضة ع-

  .اللجان  أعمال

  :  قسم العالقات والدراسات االقتصادية ويختص باألعمال التالية -ب 

 إعداد الدراسات حول العالقات االقتصادية الثنائية والتعاون بين دولة الكويت -
  .والدول األخرى

  . إعداد التقارير والدراسات حول األوضاع االقتصادية المحلية وتطوراتها-
لتقارير والدراسات حول األوضاع االقتصادية في الدول التي ترغب دولة  إعداد ا-

  .الكويت في الدخول معها في اتفاقيات ثنائية وبتشكيل لجان مشترآة
 إعداد تقارير حول األوضاع االقتصادية في الدول األخرى ورفع التوصيات المناسبة -

  .ول األخرىلتدعيم وتنمية العالقات الثنائية بين دولة الكويت والد
 تقديم اآلراء والمقترحات بشأن تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية الثنائية بين دولة -

  .الكويت والدول األخرى 
  . للعالقات الثنائية وبما يحقق مصلحة دولة الكويت إستراتيجية وضع -

   :مراقبة المنظمات الدولية وتختص باألعمال التالية : ثانيا  

عداد والتحضير والمشارآة في المؤتمرات والمحافل الدولية  اإلشراف على اإل-
واجتماعات المنظمات والتجمعات الدولية المختلفة ومتابعة تنفيذ توصياتها وقراراتها 

  .االقتصادية
  اإلشراف على التنسيق مع الجهات ذات العالقة حول المواضيع المدرجة على-



  .جداول أعمال المحافل واالجتماعات الدولية
 مراجعة التقارير والدراسات التي تقوم بها األقسام التابعة حول االجتماعات -

  .تقوم بها اإلدارة وإبداء الرأي والمالحظات حولها  واألنشطة التي
مراجعة الدراسات والتقارير حول القضايا والمستجدات االقتصادية الصادرة عن 

  .المؤسسات الدولية االقتصادية والمالية 

  : ويلحق بمراقبة المنظمات الدولية األقسام التالية  - 

    : قسم شئون منظمة المؤتمر اإلسالمي ويختص باألعمال التالية -أ 

 اإلعداد والتحضير والمشارآة في مؤتمرات القمة اإلسالمية لتغطية الجوانب - 
  .االقتصادية والمالية ومتابعة قراراتها مع الجهات ذات الصلة

والتحضير والمشارآة في مؤتمرات وزراء الخارجية من خالل اللجان  اإلعداد -
المنبثقة عنها مثل اللجنة المالية واإلدارية واللجنة االقتصادية ولجنة التضامن مع 

  .شعوب السهل اإلفريقي
 اإلعداد والتحضير والمشارآة في االجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك -

  .نفيذ القرارات الصادرة عنه مع الجهات ذات العالقةاإلسالمي للتنمية ومتابعة ت
 متابعة أنشطة وبرامج البنك اإلسالمي للتنمية التمويلية والعمل على االستفادة من -

  .تمويالته المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية
 متابعة برنامج التعاون الفني الذي يقدمه البنك اإلسالمي للتنمية للدول األعضاء -

  .نسيق مع الجهات المعنية بدولة الكويت لالستفادة منهوالت
 التنسيق مع الجهات المعنية لالستفادة من الدورات والبرامج التدريبية التي ينظمها -

  .البنك اإلسالمي للتنمية
 متابعة أنشطة البنك اإلسالمي للتنمية في مجال تعزيز التعاون بين الدول األعضاء -

  ).WTO(ضايا المطروحة على منظمة التجارة العالمية وتوحيد مواقفها تجاه الق
 اإلعداد والتحضير والمشارآة في االجتماعات السنوية للجنة الدائمة للتعاون -

االقتصادي والتجاري للكومسيك ولجنة المتابعة المنبثقة عنها ومتابعة القرارات 
  .الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية

لعمل لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري التي تشرف عليها  متابعة تنفيذ خطة ا-
 - الزراعة - الصناعة -التجارة الخارجية (الكومسيك بجميع قطاعاتها االقتصادية 

 التكنولوجيا - التمويل وتدفق رؤوس األموال - السياحة - النقل واالتصاالت -الطاقة 
، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات ) البيئة- تنمية الموارد البشرية -والتعاون الفني 

  .العالقة
 التنسيق مع الجهات المعنية ودراسة االتفاقيات الجماعية في مجال التجارة -

  .واالستثمار في إطار الكومسيك 



 متابعة تنفيذ االتفاقية اإلطارية لنظام االفضليات التجارية بين الدول اإلسالمية والتي -
  .تشرف عليها الكومسيك 

في إطار المفاوضات ) إدارة المفاوضات االقتصادية(ق مع اإلدارة المعنية  التنسي-
التجارية لتنفيذ اإلطار العام لنظام االفضليات التجارية بين الدول األعضاء الذي 

  .تشرف عليه الكومسيك
 اإلعداد والتحضير والمشارآة في اللجان المنبثقة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي مثل -

ة الدائمة ودراسة ميزانيتها وميزانية األجهزة المتفرعة عنها واللجنة اللجنة المالي
  . اإلسالمية للشئون االقتصادية

   : قسم المنظمات الدولية ويختص باألعمال التالية -ب 

 اإلعداد والتحضير والمشارآة في أعمال واجتماعات المجلس االقتصادي -
 جدول أعماله وإعداد المالحظات واالجتماعي التابع لألمم المتحدة ودراسة مشروع

  . واآلراء المناسبة بشأنه في إطار مهام واختصاصات اإلدارة
 متابعة أعمال وأنشطة المنظمات الدولية آاألمم المتحدة ووآاالتها المتخصصة -

واالستفادة منها في الدراسات والتقارير التي تعدها اإلدارة واإلعداد والتحضير 
  .لدوليةللمؤتمرات االقتصادية ا

 متابعة اللجان الوزارية المنبثقة عن المؤتمرات الدولية الخاصة بالتنمية المستدامة -
ومتابعة اللجان االقتصادية والمالية منها المعنية بتمويل التنمية وذلك بالتنسيق مع 

  .الجهات ذات العالقة
ذلك بالتنسيق  متابعة برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و-

  .مع الجهات المعنية
 اإلعداد والتحضير والمشارآة في اجتماعات االسكوا والتنسيق مع الجهات المعنية -

  .بهذا الشأن بما يخص المواضيع االقتصادية
 اإلعداد والتحضير والمشارآة في المؤتمرات الدولية والمنظمات الدولية المختلفة -

 وغيرها ومتابعة القرارات االقتصادية OECD مثل حرآة عدم االنحياز، االنكتاد
  .الصادرة عنها

 متابعة أنشطة وبرامج المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي -
  .ودراسة التقارير والدراسات الصادرة عنها والمشارآة في اجتماعاتها السنوية

  .سسات الدولية متابعة األنشطة والدراسات التي تقوم بها اللجان والمؤ-
 متابعة المواضيع المطروحة على جدول أعمال االجتماعات الوزارية واللجان -

  .المنبثقة عنها في إطار منظمة التجارة العالمية والمشارآة في اجتماعاتها
والمنتديات ) OECD و MENA( متابعة االتفاقيات الجماعية الدولية في إطار -

  .مختلفةوالمؤتمرات االقتصادية الدولية ال


