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املــقـــدمـــة
بناء على املرسوم رقم ( )77لسنة 1986م بشأن وزارة املالية فإن قطاع الشئون
ً
االقتصادية يشرف على كافة عالقات دولة الكويت االقتصادية مع جميع الدول في مجاالت
التعاون االقتصادي ،وتقوم إدارة التعاون االقتصادي الدولي باإلشراف على االتفاقيات
الثنائية ،وبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي والفني ،وإنشاء اللجان
املشتركة وعقدها بني دولة الكويت والدول األخرى ،باإلضافة إلى اإلعداد والتحضير
واملشاركة في املؤمترات واحملافل الدولية ،واإلقليمية ،واإلسالمية ،ومتابعة تنفيذ توصياتها
وقراراتها االقتصادية ،واإلشراف على برنامج التعاون الفني بني دولة الكويت والبنك
الدولي ،واإلشراف على املذكرات والتقارير حول العالقات االقتصادية بني دولة الكويت
والدول األخرى ،واألوضاع االقتصادية في هذه الدول ،وكذلك اإلشراف على التقارير
واملذكرات املتعلقة بلقاءات اإلدارة العليا بالوزارة ،والدليل املرفق يوضح األنشطة التي تقوم
بها الوحدات التنظيمية باإلدارة.
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أو ًال :مراقبة املنظمات الدولية ويلحق بها األقسام التالية:
 - 1قسم منظمة التعاون اإلسالمي:

إجراء رقم ( :)1التحضير واملشاركة في االجتماعات التي تعقد في إطار منظمة التعاون
اإلسالمي:
التواجد الفعال في احملافل واالجتماعات التي تعقد في إطار منظمة
التعاون اإلسالمي ،وإبراز دورها في مجال تعزيز التعاون اإلسالمي
ً
وخاصة في مجال التعاون االقتصادي واملالي ،والسعي لتكون
املشترك
األهـــداف
القرارات الصادرة من هذه االجتماعات تتوافق مع توجهات دولة
الكويت.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
-

اإلجراء بالتفصيل

-

االصدار الثاني 2016

استالم دعوة من وزارة اخلارجية للمشاركة في االجتماعات اخلاصة
مبجلس وزراء خارجية الدول اإلسالمية أو االجتماعات الفنية.
إعداد مذكرة ترشيح موجهة للسيد وكيل وزارة املالية تتضمن أسماء
وفد وزارة املالية املشارك في االجتماع وفق مستوى االجتماع.
متابعة اعتماد السيد وكيل وزارة املالية ملذكرة الترشيح.
مخاطبة اجلهات املعنية لترشيح وفودها املشاركة باالجتماع وفق ًا
للمواضيع املدرجة على جدول أعمال االجتماع وطلب أي آراء
ومالحظات فنية تتعلق باملواضيع التي سيتم مناقشتها.
متابعة ردود اجلهات املعنية ،وفي حالة عدم الرد يتم إرسال كتب
إحلاقية.
مخاطبة وزارة اخلارجية بأسماء وفد دولة الكويت املشارك في
االجتماع.
إعداد ملف خاص لالجتماع يتضمن الوثائق املطلوبة وعرضه على
املسئول املباشر العتماده ،وإعداد رأي دولة الكويت حول املواضيع
املطروحة للنقاش وذلك خالل أيام قبل موعد االجتماع.
5

دليل إجراءات أعمال إدارة التعاون االقتصادي الدولي

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة املشاركة:
اإلجراءات:
 حضور االجتماع وااللتزام في برنامج عمل االجتماع. تدوين جميع املالحظات حول ما يتم في االجتماع خصوص ًا التييبديها وفد دولة الكويت املشارك.
 التفاعل مع رئيس الوفد أثناء االجتماع وتزويده بأية وثائق تتعلق مبايتم طرحه في االجتماع.
 االلتزام بتوجيه رئيس الوفد وعدم إبداء أي أراء ومالحظات إال منخالله.
 احلصول على كافة الوثائق املتعلقة باالجتماع واملتضمنة النتائجوالتوصيات الصادرة عنه.
مرحلة ما بعد االجتماع:
اإلجراءات:
 يقوم املسئول املشارك باالجتماع بتوزيع املهام بني أعضاء الوفدكلٍ حسب تخصصه لتجهيز تقرير يتضمن النتائج والتوصيات
واملالحظات الناجتة عن االجتماع وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثة
أيام بعد االجتماع.
 إعداد مذكرة مرفق بها تقرير يتضمن أهم النتائج والتوصيات التيتوصل لها االجتماع ورفعها لإلدارة العليا ألخذ التوجيهات املناسبة.
 حفظ التقرير وكافة الوثائق الصادرة عن االجتماع في امللف املعنيباملوضوع وذلك لبناء قاعدة بيانات تاريخية ومرجعية.
 مخاطبة اجلهات املعنية (الوزارات – الهيئات  -اإلدارات) وفق ًاللقرارات الصادرة عن االجتماع ومتابعة تنفيذها مع كل جهة.

املراجع

__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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إجراء رقم ( :)2االستفادة من املؤسسات التي تساهم بها دولة الكويت:
األهـــداف

السعي نحو حتقيق أقصى استفادة ممكنة من املؤسسات الدولية
واإلقليمية واإلسالمية التي تساهم بها دولة الكويت ،وذلك تنفيذ ًا لقرار
مجلس الوزراء بهذا الشأن.

مجاالت املسؤولية

__

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
-

اإلجراء بالتفصيل
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-

حتقيق أقصى استفادة ممكنة من األنشطة والبرامج التي يقدمها البنك
اإلسالمي للتنمية.
مخاطبة اجلهات احمللية لالستفادة من األنشطة التي يقدمها البنك
اإلسالمي للتنمية ومؤسساته التابعة له.
متابعة الردود من اجلهات احمللية.
معاودة مخاطبة اجلهات في حالة عدم الرد.
مخاطبة البنك اإلسالمي للتنمية في حال وجود الرغبة باالستفادة من
أنشطة وبرامج البنك.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

منظمة التعاون اإلسالمي :تعتبر منظمة التعاون اإلسالمي ثاني أكبر
سبع
منظمة حكومية دولية بعد األمم املتحدة ،وتضم في عضويتها
ٍ
وخمسني ( )57دولة عضوا موزعة على أربع قارات ،وتعتبر املنظمة
الصوت اجلماعي الوحيد للعالم اإلسالمي ،وتسعى حلماية مصاحله
والتعبير عنها تعزيز ًا للسلم والتناغم الدوليني بني مختلف شعوب العالم،
وقد أنشئت املنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في
الرباط باململكة املغربية يوم اخلميس املوافق  25سبتمبر 1969م ،وذلك
رد ًا على جرمية إحراق املسجد األقصى في القدس احملتلة.
البنك اإلسالمي للتنمية :تأسس البنك اإلسالمي للتنمية عام 1975م
برأسمال قدره ( )2مليار دينار إسالمي حتى بلغ رأس املال املصرح
به ( )100مليار دينار إسالمي ،وأن دولة الكويت من إحدى الدول
املؤسسة في البنك وذات مساهمة رئيسية فيها ،كما أنها مؤسسة مالية
تنموية متعددة األطراف قائمة على أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك
لدعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي للدول األعضاء في البنك
اإلسالمي للتنمية وللجاليات املسلمة في البلدان غير األعضاء في البنك
اإلسالمي للتنمية.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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 - 2قسم املنظمات الدولية:

إجراء رقم ( :)3التحضير واملشاركة في االجتماعات الدولية للمؤسسات واملنظمات
املالية الدولية مثل (:)W.B-IMF-W.T.O-AMED-ESCWA
تعزيز دور دولة الكويت في املجال االقتصادي واملالي على املستوى
اإلقليمي والدولي ،ودورها التنموي في إطار املؤسسات املالية الدولية
األهـــداف
واملنظمات الدولية املختلفة.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة التحضير:
اإلجراءات:
 استالم الدعوة ملشاركة دولة الكويت في االجتماع. إعداد مذكرة ترشيح باألسماء املقترحة. متابعة مذكرة الترشيح والتأكد من اعتمادها من قبل وكيل الوزارة. مخاطبة وزارة اخلارجية باألسماء املشاركة باالجتماع بعد اعتماداملذكرة.
 جتهيز الوثائق واملستندات والتقارير ذات الصلة وفق ًا جلدول أعمالاالجتماع.
 إعداد ملف لالجتماع يتضمن ما يلي: دعوة عقد االجتماع. مراسالت وزارة املالية للجهات املعنية ذات العالقة. الرأي الفني لإلدارة على املواضيع املدرجة على جدول األعمال. مراجعة امللف من قبل املسئول واعتماده من قبل املدير متهيد ًا لتسليمهلرئيس الوفد قبل ( )3أيام من موعد عقد االجتماع إلبداء مالحظاته.
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مرحلة املشاركة:
اإلجراءات:
 حضور االجتماع وااللتزام في برنامج عمل االجتماع. تدوين املالحظات واملداخالت التي تتم في االجتماع وخصوص ًامداخالت وفد دولة الكويت املشارك.
 التفاعل مع رئيس الوفد أثناء االجتماع وتزويده بأي وثائق تتعلق مبايتم طرحه في االجتماع.
 احلصول على كافة الوثائق املتعلقة باالجتماع واملتضمنة النتائجوالتوصيات الصادرة عنه.

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة ما بعد املشاركة:
اإلجراءات:
 إعداد تقرير الوفد املشارك وتسليمه بعد ( )3أيام من االجتماع كحدأقصى على أن يتضمن ما يلـــي( :معلومات أساسية عن االجتماع،
وأهم التوصيات الصادرة عنه ،وأي مالحظات أبداها الوفد
املشارك):
 يقوم رئيس الوفد املشارك باالجتماع بتوزيع املهام بني أعضاءالوفد.
 إعداد مذكرة مرفق بها تقرير االجتماع ورفعها لإلدارة العليا ألخذالتوجيهات املناسبة.
 حفظ التقرير وكافة الوثائق الصادرة عن االجتماع في ملف احلفظاملعني باملوضوع لبناء قاعدة بيانات تاريخية ومرجعية.
 إخطار اجلهات املعنية بالقرارات الصادرة عن االجتماع التي تخصهاملتابعة تنفيذها.
__

املراجع

__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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إجراء رقم ( )4االستفادة من برنامج التعاون الفني:
تقو اإلدارة باإلشراف على برنامج التعاون الفني بني دولة الكويت ،والبنك الدولي،
وصندوق النقد الدولي.
 تعزيز االستفادة من خبرات البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي،واملنظمات ،واملؤسسات الدولية واإلقليمية وفق ًا لعضويتها في تلك
األهـــداف
املؤسسات.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
__

اإلجراء بالتفصيل

__

املراجع

__

الدعم واملساندة

__

املستندات

االصدار الثاني 2016

11

دليل إجراءات أعمال إدارة التعاون االقتصادي الدولي

إجراء رقم ( :)5متابعة برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي:
__

األهـــداف
مجاالت املسؤولية

__

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

 تتلقى اإلدارة طلب من اجلهات احمللية لالستعانة باخلدمات االستشاريةللبنك الدولي ،وتقوم بدراسته للتأكد من مدى انسجامه مع محاور
تقدمي املساعدة الفنية القائمة على حتسني أداء القطاع العام ،وتطوير
التنمية البشرية ،وتعزيز القطاع اخلاص.
 إعداد مذكرة لقطاع امليزانية العامة للتأكد من توافر االعتمادات املاليةالالزمة لدى اجلهة الطالبة ،وفي حال توافرها يتم رفع مذكرة ملعالي
الوزير للموافقة على إعداد الدراسة.
 مخاطبة البنك الدولي باملوافقة على إجراء الدراسة. متابعة أي تطورات تتم على الدراسة ورفع تقارير دورية للسيد وكيلوزارة املالية.
 إعداد محاضر اجتماعات للسيد وكيل وزارة املالية مع بعثات البنكالدولي.
 إعداد مصفوفة تتضمن آخر التطورات على الدراسات التي يقوم بهاالبنك الدولي ورفعها للسيد وكيل وزارة املالية متهيد ًا ملناقشتها خالل
اللقاءات الدورية التي تتم مع املعنيني في البنك الدولي.
 تتلقى اإلدارة املطالبات املالية اخلاصة بالدراسات التي يعدها البنكالدولي لصالح اجلهات املختلفة في الدولة ،وتقوم اإلدارة مبراجعتها
ومخاطبة اجلهات املعنية لسداد هذه الدفعات.
 تقوم اإلدارة بالتنسيق مع إدارة الشئون املالية بقطاع الشئون املاليةوالضريبية لسداد املطالبات اخلاصة بالدراسات التي يعدها البنك
الدولي ،باإلضافة إلى سداد التكلفة التشغيلية اخلاصة باملكتب احمللي
للبنك الدولي في دولة الكويت.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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إجراء رقم ( :)6متابعة مبادرات وأنشطة صندوق النقد الدولي:
 تقوم اإلدارة بالتنسيق واملتابعة بشأن األنشطة واملبادرات التي يطلقهاصندوق النقد الدولي التي تهدف إلى تقدمي املساعدة الفنية للدول
األعضاء لالرتقاء في أداء مؤسساتها الوطنية العاملة في مجال
األهـــداف
السياسات االقتصادية الكلية ،باإلضافة إلى مبادراته نحو مكافحة
الفقر واإلرهاب.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

تعاريف املنظمات الدولية:
صندوق النقد الدولي ):(International Monetary Fund; IMF
هو وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة ،أنشئ مبوجب
معاهدة دولية في عام 1945م ،للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد
العاملي ،ويقع مقر الصندوق في العاصمة األمريكية واشنطن (،)DC
ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريب ًا بعددهم البالغ
 188بلد ًا ،وقد انضمت دولة الكويت لصندوق النقد الدولي بتاريخ
1962/9/13م.
مجموعة البنك الدولي ) :(World Bank; WBهو أحد الوكاالت
املتخصصة في األمم املتحدة التي تعنى بالتنمية ،وقد بدأ نشاطه باملساعدة في
إعمار أوروبا بعد احلرب العاملية الثانية ،وتشمل املجموعة ( )188بلد ًا،
وقد انضمت دولة الكويت ملجموعة البنك الدولي بتاريخ 1962/9/13م،
وتتألف مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات وهي:
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير).(IBRD املؤسسة الدولية للتنمية (.)IDA مؤسسة التمويل الدولية (.)IFC الوكالة الدولية لضمان االستثمار (.)MIGA املركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار (.)ICSIDجلـنة األمــم املتحـدة االقــتصـادية واالجتماعـية لغـرب آســيا اإلسـكـوا
(:)Economic and Social Commission for Western Asia; ESCWA

املراجع

ينص ميثاق األمم املتحدة على توفير عوامل االستقرار والرفاه ،وكالهما
عنصران أساسيان إلقامة عالقات سليمة وودية بني األمم ،وذلك على
أساس احترام مبدأ املساواة في احلقوق الذي يضمن لها حق تقرير املصير
ويوفر فرص ًا متساوية مبا في ذلك حتقيق مستوى معيشة أفضل وتأمني العمل
للجميع من خالل التحفيز املستمر للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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ثاني ًا :مراقبة العالقات االقتصادية ويلحق بها األقسام التالية
 - 1قسم االتفاقيات االقتصادية الثنائية:

إجراء رقم ( :)7إبرام االتفاقيات وبروتوكوالت ومذكرات التفاهم:
تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية بني دولة الكويت والدول األخرى
من خالل إبرام االتفاقيات ،والبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم،
األهـــداف
باإلضافة إلى اتفاقيات ،أو مذكرات تفاهم إلنشاء اللجان املشتركة
للتعاون االقتصادي والفني.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل
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إبرام اتفاقيات ،وبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم للتعاون
االقتصادي والفني أو اتفاقيات ،ومذكرات التفاهم إلنشاء اللجان الثنائية
املشتركة بني دولة الكويت ودول العالم.
مرحلة التحضير:
 مخاطبة مجلس الوزراء ألخذ املوافقة للتوقيع على اتفاقيات،وبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي والفني ،أو
اتفاقيات ،ومذكرات التفاهم إلنشاء اللجان الثنائية املشتركة.
 إعداد مشاريع اتفاقيات ،وبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم للتعاوناالقتصادي والفني ،أو اتفاقيات ،ومذكرات التفاهم إلنشاء اللجان
الثنائية املشتركة التي تعقدها دولة الكويت مع الدول األخرى باللغتني
العربية واالجنليزية إذا تطلب األمر.
 دراسة املقترحات أو التعديالت الواردة من السلطات املختصة منالدول التي ترغب بإبرام اتفاقية أو بروتوكول أو مذكرة التفاهم
للتعاون االقتصادي والفني ،باإلضافة إلى اتفاقية أو مذكرة التفاهم
إلنشاء اللجان الثنائية املشتركة مع دولة الكويت.
 مخاطبة وزارة اخلارجية بعد دراسة املقترحات أو التعديالت الواردةالتي يرغب اجلانب الكويتي بإدخالها على مشاريع االتفاقيات،
والبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم مع اقتراح أي بدائل أخرى لهذه
املقترحات أو التعديالت.
16
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 جتهيز االتفاقيات ،والبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم للتوقيعالنهائي بعد التنسيق مع وزارة اخلارجية.
 عقد املفاوضات مع الدولة املعنية إذا لزم األمر متهيد ًا للتوقيع النهائيعلى االتفاقيات ،والبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم.
 إعداد تقارير موجزة حول املفاوضات اخلاصة باالتفاقيات،والبروتوكوالت ،ومذكرات التفاهم.

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة التوقيع على االتفاقية ،والبروتوكول ،ومذكرة التفاهم:
 التوقيع النهائي على االتفاقية أو البروتوكول أو مذكرة التفاهم إمافي دولة الكويت ،أو خارجها ،ويوقعها معالي وزير املالية أو السيد
وكيل وزارة املالية أو من تفوضه وزارة اخلارجية بالتوقيع.
 حفظ نسخة من االتفاقية ،أو البروتوكول ،أو مذكرة التفاهم في ملفالدولة املعنية باإلدارة.
 إرسال كتاب لوزارة اخلارجية مرفق ًا بـــه االتفاقية أو البروتوكولأو مذكرة التفاهم باللغة العربية ،وباللغة االجنليزية على قرص مدمج
( )CDمتهيد ًا التخاذ اإلجراءات الدستورية الالزمة للتصديق على
االتفاقية أو البرتوكول أو مذكرة التفاهم.
 املصادقة على االتفاقية ،أو البروتوكول ،أو مذكرة التفاهم وصدورمرسوم أميري بذلك في جريدة الكويت الرسمية ،ومن ثم دخولها
حيز النفاذ من قبل دولة الكويت.
 إشعار الوزارة باملصادقة على االتفاقية أو البروتوكول أو مذكرةالتفاهم من قبل الدولة التي مت التوقيع معها من خالل وزارة اخلارجية.
اتفاقية أو بروتوكول أو مذكرة التفاهم للتعاون االقتصادي والفني :يعتبر البروتوكول
أو مذكرة التفاهم أو االتفاقية آلية إطارية شاملة تهدف إلى توطيد العالقات االقتصادية
بشكل عام بين الدول ،وتحرص على مواكبة القوانين والمستجدات االقتصادية على
الساحة الدولية والمحلية ،وزيادة تشجيع المشاريع االقتصادية والمالية والمصرفية
والزراعية ،وتبادل المعلومات المتعلقة باألبحاث العلمية والفنية ،وتدريب األخصائيين
في إطار برامج تعاون محددة ،ودعوة رجال األعمال إلى إقامة مشاريع االستثمار
المشتركة ،وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات استثمارية مشتركة ،ومراعاة
متطلبات منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات المنبثقة عنها بموجب التزام دولة الكويت
والدول األخرى في هذه المنظمة ،وتنص في إحدى موادها على إنشاء لجنة مشتركة
بين دولة الكويت والدول األخرى.

االصدار الثاني 2016
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__

املراجع

__

الدعم واملساندة

__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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إجراء رقم ( :)8عقد اجتماعات اللجان الثنائية املشتركة بني دولة الكويت والدول األخرى:
تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية على كافة املستويات بني دولة
الكويت والدول األخرى من خالل عقد اجتماعات اللجان الثنائية
األهـــداف
الوزارية والفنية املشتركة التي تشرف عليها وزارة املالية.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
مرحلة الترتيب لعقد االجتماع:
 يتم حتديد موعد لعقد االجتماع الوزاري بعد التنسيق مع إدارة مكتبالوزير ،أو إدارة مكتب وكيل الوزارة لالجتماع الفني من خالل إرسال
مذكرات داخلية بهذا الشأن ،ومن ثم تتم مخاطبة وزارة اخلارجية
مبوعد ومكان االجتماع متهيد ًا إلبالغ سفارتنا في هذه الدولة.
 إعداد مذكرة ملعالي الوزير للجنة الوزارية املشتركة أو للسيد وكيلوزارة املالية للجنة الفنية في حال انعقادها بدولة الكويت العتماد
االستضافة من( :حجز قاعة في فندق لعقد االجتماعات ،واإلقامة
لرئيس الوفد والوفد املرافق له ،ومآدب الغداء والعشاء ،وغيرها من
املستلزمات اللوجستية).
 إعداد مذكرة ترشيح موجهة للسيد وكيل وزارة املالية تتضمن أسماءوفد وزارة املالية املشارك في اللجنة الوزارية أو الفنية ،ومتابعة
اعتماد السيد وكيل الوزارة ملذكرة الترشيح ليتسنى اتخاذ الالزم قبل
عقد اللجنة املشتركة بفترة كافية.
 مخاطبة اجلهات احمللية إلخطارها مبكان وموعد عقد اجتماع اللجنةالوزارية أو الفنية ملوافاتنا باملقترحات أو املواضيع التي يرغبون
بطرحها على جدول أعمال اللجنة املشتركة ،ولترشيح ممثلهم وفق ًا
للمواضيع املدرجة على جدول أعمال اللجنة املشتركة.
 التنسيق مع اجلهات املعنية احمللية من الوزارات واملؤسساتوالهيئات ،وخارجي ًا مع سفارات دولة الكويت والدولة املعنية من
خالل وزارة اخلارجية حول املواضيع املطروحة على جدول أعمال
اللجنة املشتركة ،وطلب أي آراء ومالحظات فنية تتعلق باملواضيع
التي سيتم مناقشتها.

االصدار الثاني 2016
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 إعداد ملف لرئيس اللجنة املشتركة واألعضاء املشاركني في اللجنةالوزارية أو الفنية املشتركة يتضمن املواضيع املطروحة على جدول
األعمال من اجلانب الكويتي واجلانب اآلخر ،ومشروع محضر
االجتماع ،والكلمات االفتتاحية واخلتامية ،ومذكرة بالعالقات
االقتصادية الثنائية ،واجلهات املشاركة ،وأسماء األعضاء املشاركني
من اجلانبني في اللجنة املشتركة ،وجدول أعمال اللجنة ،وبرنامج
الزيارة باللغتني العربية واإلجنليزية ،وبيان صحفي قبل انعقاد اللجنة
املشتركة.
 التنسيق مع إدارة الضيافة العامة واملؤمترات ،وإدارة الشئون املالية،وإدارة مركز املعلومات ،وإدارة التخطيط واملتابعة بالوزارة في حال
عقد اجتماعات اللجان الوزارية أو الفنية املشتركة بدولة الكويت،
وذلك لتوفير قاعة لالجتماعات واملتطلبات اللوجستية الالزمة والسكن
ألعضاء الوفد ،وتوفير وسائل النقل ،ومآدب الغداء أو العشاء،
والهدايا الرمزية للضيوف وغيرها ،باإلضافة إلى التغطية اإلعالمية
للجنة املشتركة.

اإلجراء بالتفصيل
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مرحلة التحضير لالجتماع:
 مخاطبة اجلهات احمللية طبق ًا للمواضيع املطروحة على جدول أعمالاللجنة املشتركة ملعرفة املواضيع التي تخصها إلدراجها على جدول
أعمال اللجنة.
 املتابعة مع اجلهات احمللية والتنسيق معها حول ما مت االتفاق عليهمن مواضيع مطروحة على جدول أعمال اللجنة الوزارية أو الفنية
املشتركة.
 إخطار السلطات املعنية بالدولة التي ستعقد اللجنة املشتركة معهاباملواضيع التي يرغب اجلانب الكويتي ببحثها.
 عقد اجتماع تنسيقي مع اجلهات احمللية املعنية ملناقشة كافة املواضيعاملدرجة على جدول األعمال ،واإلجابة عن أي استفسارات،
والترتيبات التي مت اتخاذها.
 إعداد بيان صحفي لرئيس اجلانب الكويتي حول اللجنة الوزارية أوالفنية املشتركة.
 إعداد مشروع محضر اجتماع اللجان الوزارية والفنية املشتركة التيتشرف عليها وزارة املالية.
 -جتهيز كافة املتطلبات اللوجستية لالجتماع.
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مرحلة املشاركة:
 التواجد قبل موعد االجتماع واستقبال املشاركني في اللجنة املشتركةمن كال اجلانبني ،والتفاعل واالهتمام والعمل بروح الفريق الواحد.
 تقسيم اجلانبني إلى فرق عمل بعد بدء اجللسة االفتتاحية ،والتنسيق بنياجلانبني.
 التوقيع على بيانات التي مت االتفاق عليها بني اجلانبني في فرق العمل. التوقيع على اتفاقيات أو مذكرات التفاهم أو بروتوكوالت أو برامجتنفيذية للجهات الكويتية احمللية املشاركة في اللجنة الوزارية أو الفنية
املشتركة بالتنسيق مع وزارة اخلارجية ،إلصدار التفويض الالزم
ملعالي وزير املالية أو السيد وكيل وزارة املالية.
 التوقيع على محضر االجتماع من قبل رئيسي اجلانبني بعد االتفاقعليه بصيغته النهائية.

اإلجراء بالتفصيل

املراجع

مرحلة ما بعد االجتماع:
 إعداد تقارير حول اجتماعات اللجان الوزارية والفنية املشتركةلإلدارة العليا بالوزارة لرفعها ملجلس الوزراء.
 مخاطبة اجلهات احمللية املشاركة باللجنة وتزويدها مبحضر اجتماعاللجنة املشتركة ومتابعة ما يخصها من مواضيع.
 إعداد كتاب ملعالي وزير املالية ملخاطبة مجلس الوزراء مرفق ًا بهمحضر اجتماع اللجنة املشتركة ،وتقرير وفد وزارة املالية.
 متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان الوزارية والفنية املشتركةمع اجلهات احمللية والسلطات املختصة في الدولة املعنية من خالل
وزارة اخلارجية.
 إعداد جدول متابعة للجنة الوزارية أو الفنية املشتركة يتضمن النتائجوالتوصيات الصادرة عن اللجنة املشتركة ،ومتابعة تطوراتها
ومستجداتها.
 حفظ نسخة عن محضر االجتماع ،وتقرير وفد الوزارة املشارك فياالجتماع التابع حملضر االجتماع في ملف اللجنة املعنية.
 حفظ النسخة األصلية من محضر االجتماع في مكتب الوكيل املساعدللشئون االقتصادية.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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إجراء رقم ( :)9املشاركة في اجتماعات اللجان الثنائية العليا والوزارية والفنية
املشتركة بني دولة الكويت والدول األخرى التي تشرف عليها وزارات أخرى:
إبراز اجلانب االقتصادي لدولة الكويت ،وتعزيز التعاون االقتصادي
مع الدول األخرى من خالل املشاركة باجتماعات اللجان الثنائية العليا
األهـــداف
والوزارية والفنية املشتركة التي تشرف عليها وزارات أخرى.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة التحضير:
 تقوم الوزارة التي تشرف على اللجنة املشتركة مبخاطبة وزارة املاليةمبكان وموعد عقد اللجنة العليا أو الوزارية أو الفنية املشتركة وطلب
موافاتها مبواضيع واقتراحات ومرئيات الوزارة.
 إعداد مذكرة ترشيح موجهة للسيد وكيل وزارة املالية تتضمن أسماءممثلي وزارة املالية املشاركني في اللجنة املشتركة ،ومتابعة اعتماد
السيد وكيل وزارة املالية ملذكرة الترشيح.
 مخاطبة الوزارة التي تشرف على اللجنة املشتركة ملوافاتها بأسماءممثلي وزارة املالية ومواضيعها ومرئياتها التي تعكس اجلانب
االقتصادي في جدول أعمال اللجنة املشتركة.
مرحلة املشاركة:
 املشاركة في اجتماعات اللجنة العليا أو الوزارية أو الفنية املشتركة التيتشرف عليها وزارات أخرى.
 مناقشة مشاريع االتفاقيات االقتصادية باإلضافة إلى املواضيع املناطةبهذه الوزارة.
مرحلة ما بعد املشاركة:
 إعداد تقرير موجز لإلدارة العليا بالوزارة بعد االنتهاء من اجتماعاتاللجان التي تشرف عليها وزارات أخرى ومتابعة تطبيق التوصيات
الصادرة منها فيما يخص الوزارة.
 -حفظ محضر االجتماع ،وتقرير االجتماع في ملف اللجنة املعنية.
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اإلجراء بالتفصيل

عادة االتفاقية أو البروتوكول
اللجان املشتركة العليا أو الوزارية أو الفنية :تنص
ً
أو مذكرة التفاهم للتعاون االقتصادي والفني ،باإلضافة إلى اتفاقية أو مذكرة التفاهم
متخصصة مستقلة إلنشاء جلنة مشتركة بني دولة الكويت والدول األخرى ،على تشكيل
جلان مشتركة بني دولة الكويت والدول األخرى ،وتهدف هذه اللجان املشتركة إلى توطيد
العالقات الثنائية بني البلدين في كافة املجاالت بشكلٍ عام ،ويشارك فيها وزارات الدولة
وهيئاتها ومؤسساتها ،باإلضافة إلى القطاع اخلاص طبق ًا ملجاالت التعاون املطروحة على
جدول أعمال اللجنة املشتركة ،ويترأس اللجان املشتركة العليا وزيري اخلارجية في كال
البلدين ،واللجان املشتركة الوزارية برئاسة وزيرين في كال البلدين ،أما اللجان املشتركة
الفنية تكون برئاسة وكيلي الوزارة في كال البلدين.

__

املراجع

__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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 - 2قسم العالقات والدراسات اإلقتصادية:

إجراء رقم ( :)10إعداد تقارير مذكرات بالعالقات االقتصادية الثنائية بني دولة الكويت
والدول األخرى واألوضاع االقتصادية فيها:
إنشاء قاعدة بيانات للعالقات االقتصادية الثنائية التي تربط دولة
الكويت بالدول األخرى ،واالستفادة منها أثناء عقد االجتماعات
األهـــداف
واللقاءات ،والزيارات الرسمية املتبادلة.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

املراجع

مرحلة اإلعداد والتنسيق:
 العمل على جتميع البيانات ،واملعلومات ،واملؤشرات االقتصادية،والبحث عنها عن طريق إرسال مذكرات لإلدارات املعنية بالوزارة،
أو إرسال كتب للوزارات واملؤسسات والهيئات احمللية ،أو شبكة
االنترنت ،أو املواقع اإللكترونية املعتمدة للمؤسسات واملنظمات
الدولية ،أو الصحف احمللية والعربية.
 إعداد التقرير بعد جتميع البيانات املطلوبة. مراجعة التقرير من املسئولني باإلدارة متهيد ًا لرفعه للسيد مديراإلدارة.
مرحلة بعد إعداد التقرير:
 االطالع على التقرير من قبل املعنيني لالستفادة منه أثناء عقد اجتماعاتاللجان املشتركة أو اللقاءات أو الزيارات املتبادلة.
 حفظ نسخة من التقرير في ملف الدولة املعنية.__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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إجراء رقم ( :)11إعداد تقارير حول آخر التطورات االقتصادية في دول العالم
متابعة آخر التطورات االقتصادية التي حتدث في دول العالم وجمع
األهـــداف
كافة البيانات حولها لالستفادة منها.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة اإلعداد والتنسيق:
 اختيار عدد من املواضيع االقتصادية املطروحة على الساحة احملليةواإلقليمية والدولية ،أو االستعانة بالتقارير واإلصدارات الواردة
حول التطورات االقتصادية والتي تصدرها املنظمات واملؤسسات
الدولية املختصة أو اجلهات املختصة بالدول املعنية.
 حتديد املواضيع من قبل املسئول املختص وفق املستجدات أو وفقحاجة العمل.
 العمل على إعداد ورقة تتضمن محتوى الدراسة أو البحث أو التقريروعرضها على املسئولني.
 البحث عن املعلومات اخلاصة باملوضوع عن طريق شبكة االنترنتأو الصحف احمللية أو العربية إذا ما تطلب ذلك.
 ترتيب املعلومات حسب ذكرها في احملتوى.مرحلة صياغة وكتابة التقرير:
 إعداد مقدمة تشمل نبذة عن احملاور التي يتضمنها التقرير أو الدراسة. صياغة املعلومات وفق محتوى التقرير أو الدراسة. إدراج الرأي الفني لإلدارة حول الدراسة أو التقرير في نهايته إذاتطلب األمر.
 ذكر املصادر التي مت استخراج املعلومات منها. عرض التقرير أو الدراسة على املسئول املختص ملراجعتها. العمل على تعديل التقرير أو الدراسة بعد عرضها على املسئولاملختص.
 إعداد مذكرة لرفع التقرير ملعالي وزير املالية أو للسيد وكيل وزارةاملالية ومن ثم العمل ضمن التوجيه احملدد في املذكرة ،وحفظه نسخة
منها في امللف املعني ليكون قاعدة بيانات تاريخية ومرجعية.

االصدار الثاني 2016

25
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__

املراجع

__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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دليل إجراءات أعمال إدارة التعاون االقتصادي الدولي

إجراء رقم ( :)12جتهيز امللفات االقتصادية للزيارات املتبادلة بني املسئولني في دولة
الكويت والدول األخرى ،وإعداد تقارير حول لقاءات اإلدارة العليا بالوزارة مع ممثلي
الدول والسفراء املعتمدين لدى دولة الكويت
تعزيز وتدعيم أواصر العالقات االقتصادية بني دولة الكويت ودول
األهـــداف
العالم املختلفة
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__

اإلجراء بالتفصيل

مرحلة اإلعداد والتنسيق:
 اعداد ملف شامل حول العالقات االقتصادية بني دولة الكويت والدولةاملعنية ،واألوضاع االقتصادية فيها.
 مراجعة امللف الشامل املعد من قبل املعنيني باإلدارة ،واعتماده منقبل السيد مدير اإلدارة.
 تسليم امللف للمسئولني باإلدارة العليا ،أو اجلهات الطالبة مثل:(الديوان األميري ،وزارة اخلارجية ،وكذلك أي وزارة من
وزارات الدولة).
 التنسيق مع مكتب معالي وزير املالية أو مكتب السيد وكيل وزارةاملالية حول حتديد مواعيد اللقاءات بني اإلدارة العليا بالوزارة وممثلي
الدول الزائرين ،والسفراء املعتمدين في دولة الكويت.
 اعداد تقرير حول العالقات االقتصادية بني دولة الكويت والدولةاملعنية ،واألوضاع االقتصادية فيها ،باإلضافة إلى تقرير موجز آخر
التطورات واملستجدات االقتصادية بينهما.
 التنسيق مع وزارة اخلارجية لزيارات ممثلي الدول للوزارة،واإلعداد والتحضير للقاءات املطلوبة من قبل الدول األخرى لاللتقاء
مبمثلي وزارة املالية أو اجلهات األخرى التي حتددها الوفود الزائرة.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

مرحلة بعد إعداد امللف والتقرير:
 اعداد تقرير موجز يتضمن أهم النقاط واملواضيع التي طرحت حولاللقاءات بني اإلدارة العليا بالوزارة مع ممثلي الدول والسفراء
املعتمدين في دولة الكويت ،وبيان صحفي إلدراجها في موقع
الوزارة اإللكتروني ،ومواقع االتصال االجتماعي.
 حفظ نسخة من التقارير املعدة للقاءات بني اإلدارة العليا بالوزارة معممثلي الدول والسفراء املعتمدين في دولة الكويت في امللفات املعنية.
 حفظ نسخة من امللف املعد في امللف املعني لالستفادة منه مستقب ًال.
 إعداد مذكرة لرفع التقرير ملعالي وزير املالية أو السيد وكيل وزارةاملالية ومن ثم حفظه في امللف املعني ليكون قاعدة بيانات تاريخية
ومرجعية ،أو العمل ضمن توجيه معالي وزير املالية أو السيد وكيل
الوزارة ملخاطبة وزارة اخلارجية أو أي جهة معنية بذلك.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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دليل إجراءات أعمال إدارة التعاون االقتصادي الدولي

ثالث ًا  :البرامج التدريبية للموظفني:

إجراء رقم ( :)13الدورات الداخلية واخلارجية:
مشاركة املوظفني بإدارة التعاون االقتصادي الدولي في الدورات
الداخلية واخلارجية وذلك بهدف رفع كفاءتهم وإكسابهم املهارات
األهـــداف
املناسبة ألداء املهام واألعمال املناطة بهم بكفاءة لينعكس بشكل ايجابي
على تطوير العمل.
__
مجاالت املسؤولية

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
الدورات الداخلية:
 استالم املذكرة من إدارة التدريب. إعداد جدول بأسماء جميع املوظفني وفق تاريخ التعيني واملشاركاتالسابقة والتخصص واالحتياجات التدريبية لكافة املوظفني.
 حتديد أسماء املوظفني وفق ًا الحتياجهم التدريبي حسب طبيعة العملومستوى أداء املوظفني لبناء القدرات لديهم.
 اعتماد األسماء من قبل مدير اإلدارة ومخاطبة إدارة التدريب بأسماءاملرشحني.
 حفظ نسخة من املذكرة الواردة والصادرة بامللف اخلاص بالدوراتالداخلية.
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اإلجراء بالتفصيل

املراجع

الدورات اخلارجية:
 استالم املذكرة من إدارة التدريب أو من مكتب الوكيل املساعد للشئوناالقتصادية.
 إعداد جدول بأسماء جميع املوظفني وفق تاريخ التعيني واملشاركاتالسابقة والتخصص.
 حتديد أسماء املوظفني وفق ًا الحتياجهم التدريبي حسب طبيعة العملومستوى أداء املوظفني لبناء القدرات لديهم.
 عرض األسماء على املسئولني العتمادها. إعداد مذكرة ملكتب الوكيل املساعد للشئون االقتصادية مرفق ًا مع مناذجالترشيح وذلك بعد تعبئتها من قبل املرشحني وتوقيعها من املسئول
املباشر.
 حفظ نسخة من املذكرة الواردة والصادرة بامللف اخلاص بالدوراتاخلارجية.
مرحلة ما بعد املشاركات في الدورات اخلارجية:
 إعداد تقرير عن الدورات اخلارجية من قبل املوظف املشاركبالدورة.
 مراجعة التقرير مع املسئول املختص. اعتماد التقرير من قبل السيد املدير. حفظ نسخة من مذكرة التقرير بامللف اخلاص بالدورات اخلارجيةلدى اإلدارة (جميع املشاركني بالدورات اخلارجية) لبناء قاعدة
بيانات تاريخية.
__
__

الدعم واملساندة

__

املستندات
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