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الهدف من اعداد الدليل اإلرشادي الخاص
بطلب الدعم الفني من البنك الدولي

تــم إعــداد هــذا الدليــل إلرشــاد الجهــات العامــة فــي دولــة الكويــت
علــى اإلجــراءات الرســمية لطلــب الدعــم الفنــي مــن البنــك الدولــي
إضافــة الــى:
تقديم نبذه عن البنك الدولي وقطاعاته.
تقديــم نبــذة عــن عمــل واســتراتيجية البنــك الدولــي مــع دولــة
الكويــت فــي دعــم األهــداف التنمويــة للحكومــة.
تــم اعــداد هــذا الدليــل مــن قبــل وزارة الماليــة واألمانــة العامــة
للمجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة بالتعــاون مــع البنــك الدولــي.
لمزيــد مــن المعلومــات أو لالستفســار ات الرجــاء التواصــل مــع وزارة
الماليــة -قطــاع الشــئون االقتصاديــة (إدارة التعــاون االقتصــادي
الدولــي  -قســم المنظمــات الدوليــة) علــى الرقــم التالــي:
هاتف 22482355 :1
هاتف 22482381 :2

cef@mof.gov.kw

عن مجموعة البنك الدولي
يعتبــر البنــك الدولــي منظمــة إنمائيــة دوليــة توفــر حلــو ً
ال تنمويــة تمويليــة ومعرفيــة للــدول
حــول العالــم ،ويهــدف البنــك الدولــي الــى إنهــاء الفقــر المدقــع بحلــول عــام  2030وتعزيــز
الرخــاء المشــترك علــى نحــو مســتدام.
ويخضــع البنــك الدولــي لمجلــس محافظيــن ،ويعتبــر وزيــر الماليــة لدولــة الكويــت محافــظ
فــي هــذا المجلــس وقــد بــدأ التعــاون بيــن حكومــة دولــة الكويــت والبنــك الدولــي ألول
مــرة فــي عــام  1961وأصبــح فــي أوائــل الســبعينات كجــزء مــن برنامــج إنمائــي شــامل مــع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ويعمــل البنــك الدولــي فــي جميــع دول مجلــس التعــاون
الخليجــي لتوفيــر المعرفــة والمشــورة فــي مجــال السياســات واالســتراتيجيات ودعــم
التنفيــذ ورفــع القــدرات ،وبفضــل الخبــرة العالميــة التــي تمتــد علــى مــدى عقــود يتمتــع
البنــك الدولــي بوضــع فريــد لتقديــم حلــول عمليــة ومناســبة تراعــي خصوصيــة كل دولــة،
ويمكــن ألي جهــة عامــة بدولــة الكويــت أن تطلــب خدمــات استشــارية مــن البنــك الدولــي
عبــر االتفــاق اإلطــاري الشــامل بيــن دولــة الكويــت و البنــك الدولــي.

إطار الشراكة الوطنية بين دولة الكويت والبنك الدولي
ترتبــط حكومــة دولــة الكويــت والبنــك الدولــي بعالقــة شــراكة اســتراتيجية راســخة منــذ
وقــت طويــل تســتند إلــى برنامــج للخدمــات الفنيــة االســتراتيجية والــذي بــدأ فــي أوائــل
ســتينيات القــرن الماضــي .وقــد كان مــن أوائــل التقاريــر الــذي أصدرهــا البنــك الدولــي فــي
عــام  1961علــى حالــة االقتصــاد الكويتــي.
وفــي عــام  2009تــم افتتــاح المكتــب المحلــي للبنــك الدولــي فــي دولــة الكويــت والــذي
أدى الــى توســع برنامجــه التعــاون الفنــي بهــدف المســاهمة لتحســين االوضــاع االجتماعيــة
واالقتصاديــة بمــا فــي ذلــك التنميــة البشــرية وتنميــة القطــاع العــام والخــاص.
وقــد حــددت حكومــة دولــة الكويــت مســارًا واضحــً لتحقيــق النمــو المســتدام مــن خــال
«رؤيــة الكويــت / 2035كويــت جديــدة» التــي تهــدف إلــى تحويــل دولــة الكويــت إلــى مركــز
مالــي وتجــاري دولــي بحلــول عــام  .2035واعتمــادًا علــى الركائــز الســبع لهــذه الرؤيــة مــن
خــال خطــة التنميــة الوطنيــة لدولــة الكويــت.
وتســعى حكومــة دولــة الكويــت إلــى اســتمرار هــذه الشــراكة القويــة مــع البنــك الدولــي
واالســتفادة منهــا فــي دعــم تنفيــذ خطــة التنميــة الوطنيــة ،حيــث يضيــف البنــك الدولــي
ً
ً
كبيــرة للعمــل مــن خــال دوره فــي إنتــاج ونقــل المعــارف االنمائيــة وقدرتــه علــى
قيمــة
تحســين أداء الــوزارات والهيئــات ،وجمــع االطــراف المعنيــة ،وكذلــك مــن خــال مبــادئ
التعــاون والشــراكة التــي يعتمدهــا.
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وترتكــز الشــراكة بيــن البنــك الدولــي ودولــة الكويــت علــى برنامــج انتقائــي للخدمــات الفنيــة
يهــدف إلــى تزويــد دولــة الكويــت بأفضــل الممارســات التنمويــة فــي المجــاالت التــي يتمتــع
فيهــا البنــك بميــزة نســبية واضحــة وفريــدة فــي بعــض األحيــان ،وتكمــن الميــزة النســبية
لمجموعــة البنــك الدولــي فــي قدرتهــا علــى الجمــع بيــن الممارســات التنمويــة المحليــة
والعالميــة التــي جــرى تحصيلهــا علــى مــدى  75عامــً مــن العمــل فــي أكثــر مــن  190دولــة.
كمــا يرتكــز المبــدأ الرئيســي الــذي تسترشــد بــه هــذه الشــراكة علــى برنامــج شــديد االنتقائية
ِّ
ويركــز علــى النتائــج ،وســيدعم هــذا البرنامــج تنفيــذ جــدول أعمــال
يحركــه جانــب الطلــب
التنميــة الخاصــة بالحكومــة وسيســهم فــي تحقيــق النتائــج المحــددة علــى مســتوى
الدولــة ،ويتوافــق هــذا البرنامــج مــع رســالة البنــك الدولــي لمكافحــة الفقــر وتعزيــز الرخــاء
المشــترك فــي الــدول االعضــاء بــه فــي كافــة المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة.
وبنــاء علــى االنجــازات والــدروس المســتفادة مــن برنامــج الخدمــات الفنيــة الســابق ،ارتكــز
ً
البنــك الدولــي وحكومــة دولــة الكويــت علــى إطــار للشــراكة الوطنيــة  2025 - 2021علــى
التالــي:
تمكين القطاع الخاص ليصبح المحرِّك للنمو وخلق الوظائف وتوفير لفرص
عمل في اقتصاد متنوِّ ع.
االستثمار في رأس المال البشري بوصفه عام ً
ال رئيسيًا في تكوين الثروة.
تعزيز نظام الحوكمة وتحسين فاعلية اإلدارة الحكومية وتقديم الخدمات.
تعزيز التنمية المستدامة للبنية التحتية

الشروط العامة للتعاون مع البنك الدولي
كلــف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )719لســنة  1995وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )421لســنة
 2007وزارة الماليــة باإلشــراف علــى برنامــج التعــاون الفنــي بيــن حكومــة دولــة الكويــت
والبنــك الدولــي ،وفــي هــذا اإلطــار اتفقــت وزارة الماليــة مــع البنــك الدولــي علــى معاييــر
عامــة للتعــاون مــع الــوزارات أو الهيئــات ويتــم النظــر فــي الطلــب إذا كان:
يتماشى مع أهداف خطة التنمية الوطنية.
تكون ضمن اختصاصات البنك الدولي والمذكورة في إطار الشراكة الوطنية.
يتناسب بشكل عام مع ركائز وحلول استراتيجية الشراكة بين حكومة دولة
الكويت والبنك الدولي.
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يركز على بناء تنمية القدرات ودعم التنفيذ.
يعكس الملكية القوية للبرنامج من قبل الجهات المحلية الطالبة للدراسات.
يتضمن نهجًا استراتيجيا في اعداد ودعم وتنفيذ مسألة السياسات.
يحصل على الموافقة الرسمية من اللجنة التوجيهية.

اللجنة التوجيهية إلطار الشراكة الوطنية
يحــدد إطــار الشــراكة معاييــر االنتقائيــة الرئيســية لتوجيــه برامــج البنــك الدولــي فــي دولــة
الكويــت ،حيــث سيســتجيب البنــك الدولــي لطلبــات الحكومــة المتعلقــة بالخدمــات الفنيــة
التــي تنــدرج ضمــن أولويــات التنميــة فــي دولــة الكويــت علــى النحــو المبيــن فــي رؤيــة
الكويــت الجديــدة  2035شــريطة االلتــزام بالشــروط العامــة للتعــاون مــع البنــك الدولــي.
تــم إنشــاء اللجنــة التوجيهيــة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء الموقــر لتنســيق ومتابعــة تنفيــذ
إطــار الشــراكة لضمــان االتســاق مــع رؤيــة « 2035كويــت جديــدة» ،والخطــة الوطنيــة
للتنميــة وأهــداف حكومــة دولــة الكويــت ،والتــي تتماشــى مــع المــوارد الماليــة واحتياجــات
التخطيــط التنمــوي.
وســتضمن اللجنــة اســتجابة أعمــال البنــك الدولــي الفنيــة للمتطلبــات التــي تــم إبرازهــا فــي
إطــار الشــراكة وتماشــيها مــع الخطــة اإلنمائيــة لدولــة الكويــت.

مهام اللجنة التوجيهية
يــرأس اللجنــة التوجيهيــة معالــي وزيــر الماليــة او مــن يفوضــه وتضــم فــي عضويتهــا وكيــل
وزارة الماليــة نائبــً للرئيــس واألميــن العــام لألمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطيــط
والتنميــة والوكيــل المســاعد للشــئون االقتصاديــة كأعضــاء فــي اللجنــة ،وســيعمل فريــق
مــن إدارة التعــاون االقتصــادي الدولــي فــي وزارة الماليــة وإدارة التعــاون الدولــي مــن
األمانــة العامــة للتخطيــط والتنميــة كأمانــة ســر اللجنــة التوجيهيــة ،وتعتمــد تقاريــر اللجنــة
التوجيهيــة مــن قبــل معالــي وزيــر الماليــة حــول الموضوعــات التــي تعــرض أو تعتمــد فــي
اللجنــة ويتــم الموافقــة عليهــا.
ويتمثــل الــدور الرئيســي للجنــة التوجيهيــة فــي ضمــان تنفيــذ إطــار الشــراكة ،بالمهــام
الرئيســية التاليــة:
تحديد مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية ،بما يتماشى مع إطار الشراكة
والخطة اإلنمائية ،التي يمكن أن يدعمها البنك الدولي من خالل خدماته الفنية.
مراجعة طلبات الجهات المستفيدة من الخدمات الفنية للبنك الدولي لتقييم
قدرتها على التنفيذ وتحديد األثر اإلنمائي لها.
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تقييم االنجاز في تنفيذ البرامج الحالية ،من حيث مؤشرات األداء الرئيسية للمشروع.
التواصل مع الجهات المستفيدة ،عند تنفيذ البرنامج.
تقديم المشورة بشأن التعاون بين المشاريع و/أو الجهات ،لتعظيم تأثير البرامج.
موائمة موارد التمويل مع أولويات وخطة التنمية الوطنية من حيث صلتها
بالخدمات الفنية للبنك الدولي.
مراجعة واتخاذ قرار بشأن نطاق عمل األنشطة المتوافقة مع إطار الشراكة،
بناء على ذلك.
وتخصيص الموارد الالزمة من مختلف األطرافً ،
تقوم اللجنة باعتماد المشاريع التي سوف تنفد في إطار الشراكة الوطنية ،وال
يتم إلغاؤها إال من خالل رئيس اللجنة وفق قرار مسبب من قبل الجهة الطالبة
تبين فيه سبب االلغاء.
تشكل إدارة المشاريع المنبثقة عن اللجنة التوجيهية وتقوم بمتابعة المشاريع
مع الجهات وااللتقاء بها بشكل مباشر وبصفة دورية.
اختصاصات اللجنة التوجيهية
تقوم اللجنة برفع تقاريرها العتمادها لمعالي وزير المالية حول المشاريع القائمة
وتوضح اإلنجازات والتقدم الفعلي باألعمال والتحديات والخطوات المستقبلية
وأي تطورات قد تطرأ على العمل.
على اللجنة مراجعة التقارير الرسمية المقدمة إليها من قبل الجهة الطالبة
للدراسة ،وابداء المالحظات عليها والموافقة عليها في غضون أسبوعين (أو ما
يتم االتفاق عليه مسبقًا) من تاريخ تقديمها.
تعطي اللجنة التوجيهية مهلة للجهة الطالبة للدراسة للرد على االستفسارات
والمالحظات التي ابدتها اللجنة على المشاريع ،وفي حال عدم رد الجهة الطالبة
للدراسة على المالحظات سيتم دفع فاتورة البنك الدولي وفق ما تم إنجازه،
وسينظر باستكمال الدراسة الحقًا.
يجب على الجهات الطالبة للدراسة ارسال ردها للجنة التوجيهية على فاتورة
البنك الدولي (النصف سنوية) مبينًا فيها األعمال المنجزة للمشاريع خالل فترة
أسبوعين.
يتم عرض تقارير للجنة حول المشاريع المنفذة من قبل الجهات الطالبة للدراسة
المعنية بتلك الدراسات تبين مدى االستفادة من الدراسة وبيان باألعمال المنجزة.
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آلية التعاون الفني مع البنك الدولي
تتكون آلية التعاون الفني من البنك الدولي من خمسة مراحل رئيسية:

المرحلة األولى
تقديم الطلب الى اللجنة التوجيهية
 .1تقــوم الجهــة الطالبــة للدراســة بإرســال طلــب الحصــول علــى دعــم فنــي للجنــة
التوجيهيــة (اعمــال فنيــة ،بنــاء القــدرات والتدريــب الفنــي وغيرهــا مــن األعمــال).
 .2تقــوم اللجنــة التوجيهيــة بتحديــد نــوع الدعــم المطلــوب وارتباطــه بخطــة التنميــة،
وتقييــم مــا إذا كان الطلــب يســتوفي شــروط المســاعدة الفنيــة ،وفــي حالــة اســتيفاء
الطلــب للشــروط ،تعطــى الموافقــة المبدئيــة لبــدأ البحــث الفنــي مــع الفريــق الفنــي للبنــك
الدولــي.
المرحلة الثانية
التباحث مع الفريق الفني للجهة الطالبة للدراسة
 .1يقــوم الفريــق الفنــي فــي البنــك الدولــي بالتباحــث مــع الفريــق الفنــي للجهــة الطالبــة
للدراســة أمــا عــن طريــق التواصــل اإللكترونــي أو الزيــارات الميدانيــة لطلــب البيانــات ومقابلــة
الجهــات واألقســام المعنيــة بالدعــم.
المرحلة الثالثة
مراجعة المسودة األولية للمقترح
 .1يقــوم البنــك الدولــي باتخــاذ الترتيبــات الالزمــة إلعــداد برنامــج مقتــرح للمشــروع ويشــمل
(تحديــد الهــدف ،النطــاق ،األنشــطة المحــددة وركائزهــا ،المخرجــات ،الجــدول الزمنــي،
متطلبــات البيانــات وتكاليــف برنامــج العمــل) ويكــون ذلــك إمــا مــن خــال بعثــة لتحديــد
النطــاق أو إجــراء مشــاورات مــن خــال اتصــاالت واجتماعــات صوتيــة او مرئيــة.
ُ .2تجــرى الجولــة الداخليــة األولــى لمراجعــة الجــودة مــن قبــل البنــك الدولــي لضمــان جــودة
المقتــرح وتوافقــه مــع معاييــر البنــك الدولــي وخطــة التنميــة.
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 .3يرســل الفريــق الفنــي للبنــك الدولــي المســودة األوليــة للمقتــرح إلــى الجهــة الطالبــة
للدراســة والــى اللجنــة التوجيهيــة للمراجعــة وتلقــي اآلراء والتعليقــات عليها ليتــم تعديلها.
 .4بعــد اعتمــاد الطلــب المقــدم مــن قبــل الجهــة الطالبــة للدراســة أي بعــد اتفــاق الجهــة
علــى نطــاق العمــل والميزانيــة مــع البنــك الدولــي ،يرســل البنــك الدولــي النســخة النهائيــة
الــى اللجنــة التوجيهيــة للموافقــة.
المرحلة الرابعة
موافقة اللجنة التوجيهية والجهات الرقابية على النسخة
النهائية للمقترح والتعاقد الرسمي
 .1تقــوم اللجنــة بالمراجعــة األخيــرة للمقتــرح والتأكــد مــن مــدى توفــر االعتمــادات الماليــة
والموافقــة عليهــا ،وبعدهــا اصــدار اللجنــة الموافقــة المبدئيــة للجهــة الطالبــة للدراســة
والبنــك الدولــي ،وللجنــة التوجيهيــة الحــق بعــرض الدراســة المطلوبــة علــى كل مــن:
إدارة الفتوى والتشريع لمراجعة الترتيبات القانونية بين الجهة الطالبة للدراسة
والبنك الدولي.
ديوان المحاسبة (الرقابة المسبقة) في حال بلوغ الدراسة النصاب القانوني وفقا
ألحكام المادة رقم ( )14من قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم ( )30لسنة 1964
وتعديالته
 .2بمجــرد الحصــول علــى الموافقــة النهائيــة مــن اللجنــة يتــم إصــدار وثيقــة الترتيبــات

القانونيــة وتوقيعهــا بعــد ذلــك بيــن كل مــن (الجهــة الطالبــة للدراســة – وزارة الماليــة –
البنــك الدولــي – األمانــة العامــة للتخطيــط والتنميــة) ،لبــدأ العمــل رســميًا.

 .3توقع الترتيبات القانونية باللغتين اإلنجليزية والعربية.
المرحلة الخامسة
البدء في تنفيذ المشروع ومتابعته
بعد الحصول على الموافقة ،تقوم الجهة الطالبة للدراسة بوضع ترتيبات التنفيذ
المناسبة و التي تشمل ما يلي:
 .1تحديــد شــخص معنــي مــن الفريــق الفنــي للجهــة الطالبــة للدراســة للتنســيق مــع اللجنة
التوجيهيــة وفريقهــا اإلداري ،وفريــق البنــك الدولي.
 .2إعــداد الجــدول الزمنــي التقديــري لجميــع اجتماعــات وزيــارات بعثــات البنــك الدولــي لــكل
ســتة أشــهر (الفتــرة األولــى مــن ينايــر الــى يونيــو ،الفتــرة الثانيــة مــن يوليــو الــى ديســمبر).
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 .3ينبغــي بعــد ذلــك تزويــد اللجنــة بتقريــر نصــف ســنوي باســتخدام نمــوذج خــاص (فــي
يونيــو وديســمبر مــن كل عــام).
 .4القيــام بعمــل مراجعتيــن ســنويتين للمشــروع وتزويــد اللجنــة بتقريــر شــامل باســتخدام
نمــوذج خــاص حيــث تتــم المراجعــة بأوائــل شــهري يونيــو وديســمبر مــن كل عــام.
 .5دعوة أعضاء الفريق اإلداري التابع للجنة لالجتماع الختامي الخاص بإنهاء المشروع.
 .6يقوم الفريق اإلداري بحفظ التقارير بملف مشترك بشكل مستمر

تقديرات التكلفة وآلية التمويل والسداد

تتولــى اللجنــة التوجيهيــة مســؤولية اإلشــراف علــى برنامــج التعــاون الفنــي مــع البنــك
الدولــي ،وتغطيــة تكاليــف برنامــج عمــل البنــك الدولــي مــن خــال مــوارد الميزانيــة العامــة
بهــا حيــث تغطــي الميزانيــة المعتمــدة كامــل برنامــج العمــل.
يســتخدم البنــك الدولــي منهجيــة موحــدة لتحديــد التكاليــف لجميــع الــدول وتشــمل
تقديــرات تكاليــف العمالــة والســفر وبنــد مخصــص لحــاالت الطــوارئ والنفقــات العامــة.
بالنســبة للبعثــة االستكشــافية والتــي تغطــي نطــاق المشــروع فــإن البنك الدولي ســيغطي
تكاليفهــا ،وفــي حــال التوصــل إلــى اتفــاق بيــن البنــك الدولــي والجهــة الطالبــة للدراســة
بشــأن نطــاق العمــل المقتــرح ،فــإن هــذه التكاليــف ســتدرج ضمــن التكلفــة اإلجماليــة التــي
تتحملهــا الجهــة الطالبــة للدراســة.
يقــوم البنــك الدولــي بتقديــم الفواتيــر بصــورة نصــف ســنوية علــى أســاس التكاليــف
الفعليــة ،ويُــزود المكتــب المحلــي للبنــك الدولــي اللجنــة التوجيهيــة بجميــع المطالبــات
الماليــة الناشــئة عــن كل نشــاط منفصــل حيــث تقــوم اللجنــة التوجيهيــة بالتواصــل مــع
إدارة الشــئون الماليــة فــي وزارة الماليــة الســتكمال عمليــة الدفــع.
يقــدم البنــك الدولــي المذكــرات الخاصــة بالبعثــات بعــد كل زيــارة بعثــة لتغطيــة اهــداف
الزيــارة واالعمــال المنجــزة ،التحديــات والخطــوات المســتقبلية .ويتــم تســليمها للجهــة
الطالبــة للدراســة واللجنــة التوجيهيــة بعــد أســبوعين مــن انتهــاء زيــارة البعثــة باللغــة
اإلنجليزيــة واللغــة العربيــة.
يقــدم البنــك الدولــي تقريــرًا نهائيــً عنــد االنتهــاء مــن الدراســة المطلوبــة لــكل مــن الجهــة
الطالبــة للدراســة واللجنــة التوجيهيــة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة.

11

سرية المعلومات والوثائق والمخرجات
لــكل جهــة طالبــة للدراســة الحــق فــي اعتبــار بعــض أو كل المعلومــات التــي يتــم
مشــاركتها مــع البنــك الدولــي أنهــا ســرية ،ويقــدر البنــك الدولــي ســرية المعلومــات والوثائق
والمخرجــات بشــكل كامــل ضمــن إطــار الخدمــات الفنيــة مدفوعــة التكاليــف.
علمــً بــأن البنــك الدولــي يشــجع الجهــات الطالبــة للدراســات علــى االفصــاح عــن مخرجــات
برامــج وأنشــطة البنــك الدولــي لمشــاركة الــدروس المســتفادة مــع الــدول األخــرى حــول
العالــم.
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