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املــقـــدمـــة
تختص إدارة املفاوضات االقتصادية بالعمل على تعزيز العالقات االقتصادية لدولة الكويت
على املستويات الثنائية واالقليمية والدولية ،وذلك من خالل إشرافنا على سير مفاوضات اتفاقيات
التجارة احلرة وجلان التعاون املشترك بني مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والدول والتكتالت
واملجموعات االقتصادية األخرى ،وكذلك فريق العمل االقتصادي واملالي في إطار احلوارات
االستراتيجية ،واالشتراك في مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة.
والدليل املرفق يوضح األنشطة التي تقوم بها الوحدات التنظيمية باإلدارة.
 -القرار اإلداري رقم ( )778لسنة ( 2006ملحق رقم )1
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إجراء( -:)1متابعة أعمال فريق العمل االقتصادي واملالي في إطار احلوارات االستراتيجية
بني دول املجلس والدول واملجموعات االقتصادية األخرى.

األهـــداف

تهدف احلوارات االستراتيجية الى تعزيز وتوطيد العالقات بني دول
املجلس والدول واملجموعات االقتصادية األخرى في عدة مجاالت منها
(السياسي ،االقتصادي ،التجارة واالستثمار ،الصناعي ،الطاقة،
البيئة ،التعليم والتعليم العالي ،األمني ،العسكري ،االثار) وغيرها
من املجاالت ذات االهتمام املشترك ،ويتم ذلك من خالل وضع خطة
وبرامج عمل للتعاون املشترك بني اجلانبني.

قسم املفاوضات االقتصادية:
مجاالت املسؤولية
الهواتف2388/2346 :

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

احلوارات االستراتيجية :تعقد على مستوى معالي وزراء خارجية
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ونظرائهم من الدول واملجموعات
االقتصادية االخرى ،ويتم من خاللها االتفاق على التعاون في شتى
املجاالت ذات االهتمام املشترك والذي يعتبر اجلانب االقتصادي جزء
اساسي فيها.
برامج العمل املشترك :هو برنامج يتم إعداده من قبل جلنة كبار املسئولني
من دول مجلس التعاون اخلليجي والدول واملجموعات االقتصادية
األخرى يتضمن مجاالت التعاون وآلية تطبيقها والفترات الزمنية
وحتديد فرق العمل ،ويتم اعتماد ذلك من قبل معالي وزراء خارجية
دول املجلس ونظرائهم من اجلانب اآلخر.
فريق العمل االقتصادي واملالي :هو فريق عمل من وزارات املالية
واالقتصاد بدول املجلس واألمانة العامة يختص باإلعداد واملشاركة
في اللقاءات وحوارات التعاون املشتركة بني دول املجلس والدول
واملجموعات االقتصادية األخرى فيما يتعلق بالتعاون االقتصادي
واملالي.
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أو ًال :مرحلة التحضير للمشاركة في اجتماعات فريق العمل االقتصادي
واملالي في إطار احلوارات االستراتيجية
 استالم الدعوة لعقد اجتماع من قبل وزارة اخلارجية للمشاركة. إعداد مذكرة ترشيح باألسماء املقترحة وفق ًا لتوجيهات املسؤولني للسيدالوكيل واعتمادها.
 تزويد السكرتارية مبذكرة الترشيح وجميع املرفقات اخلاصة باملهمةإلدخاله بنظام التراسل االلكتروني.
 متابعة مذكرة الترشيح والتأكد من اعتمادها من قبل وكيل الوزارة. بعد اعتماد مذكرة الترشيح من قبل وكيل وزارة املالية باملوافقة علىاملهمة يتم عمل اإلجراءات الالزمة وهي كالتالي- :
 - 1إعداد قرار إداري باإلضافة إلى إرفاق صورة عن مذكرة الترشيح والدعوة
لالجتماع وتزويد الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية والقانونية العتماده.
- 2إعداد مذكرة ملراقب شؤون التوظف لتوضيح املهمة اخلارجية.
- 3تزويد مراقب شؤون التوظف ببيان احلالة الوظيفية للمرشح.
- 4تعبئة منوذج طلب صرف املخصصات املالية من قبل املرشح
وإرسالها إلى إدارة الشؤون املالية.
 مخاطبة وزارة اخلارجية باألسماء املشاركة باالجتماع بعد اعتماداملذكرة.
 جتهيز الوثائق واملستندات والتقارير ذات الصلة وفق ًا جلدول أعمالاالجتماع إن وجد.
 إعداد ملف املهمة والذي يتضمن ما يلي- : الدعوة لعقد االجتماع. ارفاق تقرير ومحضر عن آخر اجتماعني مت عقدهما ان وجدا. برنامج العمل املشترك بني دول املجلس واجلانب االخر. املراسالت للجهات املعنية ذات العالقة. تضمني رأي ومالحظات اجلهات املختصة على املواضيع املدرجةعلى جدول األعمال.
 تسليم امللف اخلاص باالجتماع إلى رئيس وفد الوزارة قبل ( )3أياممن موعد عقد االجتماع العتماده.
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ثاني ًا :مرحلة املشاركة- :
 التزام املوظف مبواعيد عقد االجتماعات بالتواجد قبل موعد االجتماع. حرص املوظف على إحضار ملف االجتماع وجميع الوثائق اخلاصةباالجتماع.
 تدوين املالحظات التي يتم طرحها باالجتماع ،وباألخص مالحظاتوفد دولة الكويت.
 التعامل بشكل مهني مع رئيس الوفد بإبداء املوظف للمالحظاتواملرئيات إن وجدت في االجتماع إلى رئيس الوفد.
 احلرص على احلصول على جميع الوثائق التي يتم تقدميها خاللاالجتماع.

اإلجراء بالتفصيل
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ثالث ًا :مرحلة ما بعد االجتماع- :
 بعد االنتهاء من املهمة الرسمية يقوم املرشح بتعبئة منوذج تسويةاملخصصات املالية والبيانات اخلاصة بالسفر لتزويد الشؤون املالية
بها.
 إعداد تقرير تفصيلي باالجتماع يتضمن النتائج والتوصيات الصادرةعن االجتماع باإلضافة إلى املالحظات املتعلقة باالجتماع وذلك خالل
فترة ال تتجاوز عن ( )3أيام عمل بعد االجتماع.
 رفع تقرير االجتماع مبذكرة لإلدارة العليا ألخذ التوجيهات املناسبة. بعد اعتماد تقرير االجتماع من قبل اإلدارة العليا يتم مخاطبة وزارةاخلارجية بتقرير وزارة املالية.
 حفظ التقرير وكافة الوثائق واملستندات اخلاصة باالجتماع في أرشيفاإلدارة واألرشيف اإللكتروني اخلاص باملوظفني.

7

دليــل إجراءات إدارة املفاوضات االقتصادية

املراجع

الدعم واملساندة

 قرار جلنة التعاون املالي واالقتصادي في اجتماعها ( )88بتاريخ5/3/2011م والذي نص على تشكيل فريق عمل من وزارات املالية
واالقتصادية ومؤسسات النقد والبنوك املركزية بدول املجلس واألمانة
العامة يختص باللقاءات واحلوارات في إطار التعاون املشترك مع
االحتاد األوروبي ومع الدول واملجموعات االقتصادية األخرى فيما
يتعلق بالتعاون االقتصادي واملالي والنقدي.
(ملحق رقم )2
__
__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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إجراء( :)2اجتماعات املفاوضات التفاقيات التجارة احلرة (.)FTA
األهـــداف

تعزيز النمو االقتصادي للدولة من خالل ابرام اتفاقيات جتارة حرة
بني دول املجلس والدول واملجموعات االقتصادية االخرى لفتح األسواق
وإزالة املعوقات على التجارة في السلع واخلدمات.

قسم املفاوضات االقتصادية.
مجاالت املسؤولية قسم التجارة في اخلدمات.
الهاتف2388 / 2334 :
النموذج اخلليجي املقدم للدول واملجموعات االقتصادية االخرى التي
النماذج املستخدمة
يتفاوض معها مجلس التعاون.
في تنفيذ اإلجراء
(ملحق رقم )3

املصطلحات
املستخدمة

االصدار الثاني 2016

 اتفاقيات التجارة احلرة :هي استثناء من منظمة التجارة العاملية ()WTOوفق املادة ( )24من اتفاقية اجلات واملادة ( )5من اتفاقية اجلاتس
للدخول في اتفاقيات بني الدول األعضاء في املنظمة لزيادة التبادل
التجاري بينها من خالل النفاذ الى األسواق في السلع واخلدمات.
 الفريق التفاوضي اخلليجي :هو فريق خليجي معني مبفاوضات اتفاقياتالتجارة احلرة بني دول املجلس والدول واملجموعات االقتصادية
األخرى ،يتولى رئاسته املنسق العام للمفاوضات وبعضوية رؤساء
الفرق التفاوضية لدول املجلس واألمانة العامة (أمانة سر الفريق)،
كما ميكن للفريق تشكيل فرق فنية خليجية حسب حاجة مفاوضات
اتفاقية التجارة احلرة.
 الفريق التفاوضي الكويتي :ويتكون من رئيس ممث ُال بوزارة املالية
وممثلني عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة النفط
ووزارة اخلارجية كأعضاء أساسيني لإلعداد واملشاركة في جوالت
التفاوض مع الدول واملجموعات االقتصادية االخرى ودراسة
مشاريع االتفاقيات التي تعرض على دول املجلس.

9

دليــل إجراءات إدارة املفاوضات االقتصادية

املصطلحات
املستخدمة
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 منظمة التجارة العاملية ) :(WTOهي منظمة عاملية انشأت عام1995م مقرها مدينة جنيف في سويسرا مهمتها األساسية هي ضمان
انسياب التجارة بأكبر قدر من السالسة واليسر واحلرية وهي املنظمة
العاملية الوحيدة املختصة بالقوانني الدولية املعنية بالتجارة ما بني
الدول.
 االتفاقية العامة للتعرفة اجلمركية والتجارة  :GATTهي إحدىاتفاقيات منظمة التجارة العاملية تهدف الى تخفيض أو ازالة التعريفات
اجلمركية على االستيراد والتصدير للسلع وغيرها من احلواجز
التجارية والتخفيض من القيود على التجارة العاملية.
 االتفاقية العامة لتجارة اخلدمات  GATSهي إحدى اتفاقيات منظمةالتجارة العاملية والتي تهدف الى حترير التجارة في اخلدمات.
أوال :مرحلة التجهيز-:
 استالم دعوة من األمانة العامة أو وزارة اخلارجية للمشاركة فياالجتماعات اخلاصة مبفاوضات اتفاقية التجارة احلرة واجتماعات
رؤساء الفرق التفاوضية والفنية.
 إعداد مذكرة ترشيح موجهة للسيد وكيل الوزارة تتضمن أسماء وفدوزارة املالية املشارك في االجتماع وفق مستوى االجتماع وفرق
العمل التي سيتم تشكيلها وفق ًا للمواضيع املدرجة على جداول أعمال
االجتماعات.
 تزويد السكرتارية مبذكرة الترشيح وجميع املرفقات اخلاصة باملهمةإلدخاله بنظام التراسل اإللكتروني.
 متابعة اعتماد السيد وكيل الوزارة ملذكرة الترشيح. بعد اعتماد مذكرة الترشيح من قبل وكيل وزارة املالية باملوافقة علىاملهمة يتم عمل اإلجراءات الالزمة وهي كالتالي- :
 -1إعداد قرار إداري باإلضافة إلى إرفاق صورة عن مذكرة الترشيح
والدعوة لالجتماع وتزويد الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية والقانونية
العتماده.
-2إعداد مذكرة ملراقب شؤون التوظف لتوضيح املهمة اخلارجية.
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-3تزويد مراقب شؤون التوظف ببيان احلالة الوظيفية للمرشح.
-4تعبئة منوذج طلب صرف املخصصات املالية من قبل املرشح وإرسالها
إلى إدارة الشؤون املالية.
 مخاطبة اجلهات املعنية لترشيح ممثليها للمشاركة باالجتماع وفقاملواضيع املدرجة على جدول األعمال وطلب تزويد الوزارة
مبالحظاتها الفنية ومقترحاتها حول املواضيع التي سيتم مناقشتها.
 متابعة ردود اجلهات املعنية ،وفي حالة عدم الرد يتم إرسال كتباحلاقية.
 مخاطبة وزارة اخلارجية بأسماء وفد دولة الكويت املشارك فياالجتماع ،وفي حالة انعقاد االجتماع في مقر األمانة العامة يتم
مخاطبة إدارة املراسم واملؤمترات في األمانة العامة لدول املجلس
بأسماء الوفد املشارك.
 اعداد ملف لالجتماع يتضمن البنود املدرجة على جدول األعمالواملستندات املطلوبة ثم عرضه على املسؤول املباشر العتماده واعداد
رأي دولة الكويت حول املواضيع املطروحة للنقاش وذلك خالل
ثالثة أيام قبل موعد االجتماع.
 عقد لقاء تنسيقي مع اجلهات احمللية املشاركة في االجتماع للوصولالى رأي موحد لدولة الكويت حول املواضيع التي سيتم مناقشتها
خالل االجتماع إذا دعت احلاجة.
ثانيا :مرحلة املشاركة- :
 حضور االجتماع وااللتزام في برنامج عمل االجتماع. تدوين املالحظات حول ما يتم في االجتماع خصوص ًا تلك الصادرةعن الوفد الكويتي املشارك.
 التعامل بشكل مهني مع رئيس الوفد أثناء عقد االجتماع وتزويده بأيةوثائق تتعلق مبا يتم طرحه في االجتماع.
 االلتزام بتوجيهات رئيس الوفد وعدم إبداء أية آراء ومالحظات إالمن خالله.
 جمع أية وثائق تتعلق بنتائج وتوصيات االجتماع تصدر عن اجلهةاملنظمة.
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ثالثا :مرحلة ما بعد االجتماع- :
 بعد االنتهاء من املهمة الرسمية يقوم املرشح بتعبئة منوذج تسويةاملخصصات املالية والبيانات اخلاصة بالسفر لتزويد الشؤون املالية بها.
 قيام الوفد املشارك باالجتماع بتقسيم املهام بني أعضاء الوفد كل حسبتخصصه لتجهيز تقرير يتضمن النتائج والتوصيات واملالحظات الناجتة
عن االجتماع وذلك خالل فترة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل بعد االجتماع.
 اعداد تقرير االجتماع ورفعه مبذكرة لإلدارة العليا ألخذ التوجيهات املناسبة. بعد اعتماد تقرير االجتماع من قبل اإلدارة العليا يتم مخاطبة وزارةاخلارجية بتقرير وزارة املالية.
 مخاطبة اجلهات املعنية ملتابعة النتائج والتوصيات واآلراء اخلاصةباالجتماع.
 االحتفاظ بالتقرير والوثائق الصادرة عن االجتماع في ملف احلفظاخلاص مبوضوع االجتماع.
 إضافة املعلومات اخلاصة بالتقرير كموضوع التقرير وتاريخه واجلهةاملرسل اليها في ملف احلفظ واألرشيف االلكتروني اخلاص بإدارة

املفاوضات االقتصادية.

رابع ًا :االجتماعات التنسيقية الداخلية للفريق التفاوضي الكويتي
والفرق الفنية املنبثقة عنه:
 حتديد موعد ومكان انعقاد االجتماع التنسيقي. إعداد جدول أعمال خاص باالجتماع يتضمن املواضيع التي سيتممناقشتها خالل االجتماع وارساله إلى اجلهات املشاركة.
 مخاطية فرق العمل املعنية لترشيح وفودها املشاركة باالجتماع وفقاملواضيع املدرجة على جدول األعمال.
 مخاطبة سكرتارية الوكيل املساعد لشؤون االقتصادية مبوعد االجتماعلتحضير قاعة االجتماع.
 إبالغ إدارة األمن والسالمة مبوعد ومكان عقد االجتماع مع إرفاقأسماء أعضاء الوفود املشاركة.
 إعداد احملضر اخلاص باالجتماع التنسيقي يتضمن املواضيع التيمتت مناقشتها واآلراء املوحدة والتوصيات التي مت التوصل إليها قبل
املشاركة في اجتماعات مفاوضات اتفاقيات التجارة احلرة.
 -العمل على تنفيذ التوصيات التي جاءت مبحضر االجتماع.
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املراجع

الدعم واملساندة

 قرار وزاري رقم ( )7لسنة 2008م بإقرار النظام الداخلي للفريقالتفاوضي الكويتي ملفاوضات اتفاقيات التجارة احلرة بني مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية والدول واملجموعات االقتصادية
االخرى.
(ملحق رقم  )4النظام الداخلي للفريق التفاوضي الكويتي.
(ملحق رقم  )5قرار وزاري رقم ( )34لسنة 2008م بتسمية السيد مدير
إدارة املفاوضات االقتصادية رئيس ًا للفريق التفاوضي الكويتي ملفاوضات
اتفاقيات التجارة احلرة بني مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والدول
واملجموعات االقتصادية األخرى.
(ملحق رقم  )6املادة ( )24من اتفاقية اجلات.
(ملحق رقم  )7املادة ( )5من اتفاقية اجلاتس.
(ملحق رقم )8
__
__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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إجراء ( -:)3متابعة املستجدات في منظمة التجارة العاملية ()World Trade Organization

األهـــداف

متابعة آخر التطورات حول مواضيع منظمة التجارة العاملية والتعرف
على آخر مستجدات االجتماعات التابعة لها ،والدخول الى قاعدة بيانات
املنظمة للوصول الى احدث البيانات املتعلقة مبختلف املواضيع التجارية
املطلوبة واالطالع على جداول الدورات التدريبية التي تنظمها املنظمة
بغرض املشاركة فيها.

قسم املفاوضات االقتصادية.
قسم التجارة في اخلدمات.
مجاالت املسؤولية
قسم الدراسات والبحوث االقتصادية.
الهاتف2388 / 2334 :

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء

__

املصطلحات
املستخدمة

__
-

اإلجراء بالتفصيل

-

املراجع

الدخـول الى املوقع الرسمي ملنظمة التجــارة العاملية (www.wto.
.)org
محاولة الوصول الى املعلومات املطلوبة في املوقع وفق ما مت طلبه
من قبل املسؤول في العمل.
حفظ او طباعة املعلومات او املستندات املطلوبة وعرضها على
املسؤول.
عمل ما يتم طلبه من قبل املسؤول من كتابة تقارير او اوراق مختصرة
او حفظ حيال ما مت استخراجه.
WWW.WTO.ORG

__

الدعم واملساندة

__

املستندات

االصدار الثاني 2016
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إجراء ( :)4متابعة مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية والدول واملجموعات االقتصادية األخرى.

األهـــداف

متابعة وتنفيذ املواضيع التي يتم مناقشتها في مفاوضات اتفاقيات
التجارة احلرة وذلك بالتنسيق مع اجلهات احمللية املعنية.

اللجنة الدائمة ملتابعة مفاوضات اتفاقية التجارة احلرة  ))FTAبني دول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والدول واملجموعات االقتصادية
األخرى ،ويترأس اللجنة الوكيل املساعد للشئون االقتصادية ،وبعضوية
مجاالت املسؤولية
كل من (وزارة اخلارجية ،وزارة النفط ،وزارة املواصالت ،وزارة
التجارة والصناعة) ،وأمانة السر متمثلة بإدارة املفاوضات االقتصادية
بوزارة املالية.

النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء
املصطلحات
املستخدمة

اإلجراء بالتفصيل

االصدار الثاني 2016

__
تم ذكرها سابقا ً في الدليل.
أو ًال :مرحلة اإلعداد والتنسيق لالجتماع:
 حتديد املواضيع التي تستوجب عقد االجتماع وعرضها على رئيساللجنة.
 إعداد جدول أعمال اللجنة. اقتراح ثالثة تواريخ مختلفة يقدم من أمانة السر بالتنسيق مع رئيساللجنة الختيار األنسب منها لعقد االجتماع.
 االتصال بأعضاء اللجنة (ممثل وزارة اخلارجية ،ممثل وزارةالنفط ،ممثل وزارة التجارة والصناعة ،ممثل وزارة املواصالت)
إلبالغهم باملواعيد املقترحة الختيار األنسب منها لعقد االجتماع.
 حتديد املوعد املناسب وفق ردود أعضاء اللجنة لعرضه على رئيساللجنة العتماده.
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اإلجراء بالتفصيل

ثاني ًا :مرحلة التحضير لالجتماع:
 إرسال الدعوات ألعضاء اللجنة متضمنة مكان وموعد االجتماع(التاريخ ،الوقت ،املكان) ومرفق معه جدول أعمال االجتماع.
 إعداد ملف االجتماع متضمن ًا املذكرة التفصيلية حول املواضيع املدرجةباالجتماع.
 رفع ملف اجتماع اللجنة لرئيس اللجنة العتماده. مخاطبة أعضاء اللجنة مبلف االجتماع. إعداد قائمة بأسماء املشاركني باالجتماع وعرضها على رئيس اللجنة. إعداد تصاريح الدخول ألعضاء اللجنة وإرسالها بالفاكس إلدارةاملجمع.
ثالث ًا :مرحلة املشاركة:
 التواجد قبل موعد االجتماع. التأكد من قاعة االجتماع والتأكد من ملفات اللجنة. مترير ورقة للحضور ألخذ بياناتهم بالتفصيل (االسم /املسمى /اجلهة/أرقام الهواتف /أرقام الفاكس).
 االستعداد التام لتنفيذ متطلبات اللجنة مثل (تصوير املستندات ،عرضالبروجكتر)......
 تدوين ما يتم مناقشته باالجتماع من قبل أمانة السر املمثلة بها إدارةاملفاوضات االقتصادية بوزارة املالية.

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

رابع ًا :مرحلة ما بعد االجتماع:
 إعداد محضر االجتماع وفق املواضيع املدرجة على جدول األعمال كتابة أهم التوصيات والقرارات اخلاصة بكل بند في جدول األعمال. عرض احملضر على رئيس اللجنة متهيد ًا إلرساله ألعضاء اللجنةإلبداء مالحظاتهم.
 إرسال محضر االجتماع ألعضاء اللجنة إلبداء آرائهم ،ويتم تعديلاحملضر في حال وجود أي مالحظات وفي حال عدم الرد خالل
أسبوع يتم اعتماد احملضر من رئيس اللجنة.
خامس ًا :إجراءات ما بعد اعتماد احملضر:
 إرسال محضر االجتماع املعتمد نهائي ًا ألعضاء اللجنة. إرسال محضر االجتماع لوكيل وزارة املالية. العمل على تنفيذ التوصيات التي جاءت مبحضر االجتماع وذلكبالتنسيق مع األقسام األخرى باإلدارة.
 -حفظ احملضر باألرشيف اإللكتروني اخلاص باإلدارة.

املراجع

الدعم واملساندة

 القرار الوزاري رقم ( )4لسنة 2008م بتشكيل اللجنة الدائمة ملتابعةمفاوضات اتفاقية التجارة احلرة  ))FTAبني دول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية والدول واملجموعات االقتصادية األخرى.
 قرار وزاري رقم ( )27لسنة 2011م بشأن إعادة تشكيل اللجنةالدائمة ملتابعة مفاوضات التجارة احلرة  ))FTAبني مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية والدول واملجموعات األخرى.
قسم البحوث والدراسات االقتصادية

الهواتف2320 /2335 :

املستندات

االصدار الثاني 2016
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إجراء ( :)5مشاركة موظفي اإلدارة بالدورات التدريبية
األهـــداف

تطوير ورفع كفاءة أداء العاملني في اإلدارة.

قسم البحوث والدراسات االقتصادية
مجاالت املسؤولية
هاتف2248 2335 :
استخدام النماذج املعتمدة من إدارة التدريب بوزارة املالية أو تعبئة بعض
النماذج املستخدمة
في تنفيذ اإلجراء النماذج إلكتروني َا عن طريق املواقع اإللكترونية اخلاصة بالبرامج التدريبية.

املصطلحات
املستخدمة

 الدورات الداخلية :هي البرامج والدورات التدريبية التي يشارك فيهااملوظف داخل وزارة املالية.
 الدورات احمللية :هي البرامج التدريبية التي يشارك فيها املوظفخارج وزارة املالية.
 الدورات اخلارجية :هي البرامج التدريبية التي يشارك فيها املوظفخارج دولة الكويت.
 دورات التعليم عن بعد :هي البرامج التدريبية التي يشارك فيهااملوظف في مكان يختلف عن مكان هذه البرامج وذلك عن طريق
جهاز احلاسب اآللي.

اإلجراء بالتفصيل

أو ًال :الدورات الداخلية واحمللية:
 استالم املذكرة من إدارة التدريب أو وحدة التنسيق واملتابعة التابعةللوكيل املساعد لشؤون االقتصادية.
 إعداد جدول بأسماء جميع املوظفني وفق تاريخ التعيني واملشاركاتالسابقة والتخصص.
 حتديد أسماء املوظفني وفق األولويات أو احلاجة للمشاركة بالدوراتمن قبل املسئول املباشر.
 عرض األسماء املرشحة على املسئولني العتمادها. إعداد مذكرة إلدارة التدريب بأسماء املرشحني مرفق ًا معها مناذجالترشيح وذلك بعد تعبئتها من قبل املرشحني وتوقيعها من املسئول
املباشر.
 عرض املذكرة على املدير العتمادها متهيد ًا إلرسالها إلدارة التدريبأو وحدة التنسيق واملتابعة التابعة للوكيل املساعد لشؤون االقتصادية.
 -حفظ نسخة من املذكرة الواردة والصادرة بامللف اخلاص بالدورات الداخلية

االصدار الثاني 2016
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اإلجراء بالتفصيل

ثاني ًا :الدورات اخلارجية:
 استالم املذكرة من إدارة التدريب أو من مكتب الوكيل املساعد للشئوناالقتصادية.
 إعداد جدول بأسماء جميع املـوظفني ومسماهم الوظيفي وفـق تاريخالتعيني يتضمن اآلتي:
< عدد املشاركات بالدورات اخلارجية من عدمه.
< املوظفني التي تنطبق عليهم شروط املهمات الرسمية ووفق ًا لالحتياج
التدريبي الفعلي.
< التأكد من املرشح الذي تنطبق عليه الضوابط اخلاصة بالدورات
التدريبية اخلارجية للسنة املالية (.)2016/2017
 عرض األسماء على املسئولني العتمادها. إعداد مذكرة ملكتب الوكيل املساعد للشئون االقتصادية مرفق ًا معهامناذج الترشيح وذلك بعد تعبئتها من قبل املرشحني وتوقيعها من
املسئول املباشر.
 حفظ نسخة من املذكرة الواردة والصادرة بامللف اخلاص بالدوراتاخلارجية.
 إضافة الدورة التي مت املشاركة بها في سجل املوظف التدريبي. إعداد تقرير عن الدورة اخلارجية من قبل املوظف املشارك بالدورة. مراجعة التقرير مع املسئول املختص. تزويد قسم البحوث والدراسات بالتقرير وذلك إلعداد مذكرة تغطيةمتهيد ًا إلرسالها إلدارة التدريب.
ثالث ًا :دورات التعليم عن بعد:
 الدخول على موقع منظمة التجارة العاملية www.wto.orgواختياراملستوى املناسب للمشاركة.
 العمل على طباعة منوذج تسجيل البرنامج التدريبي. -تعبئه النموذج بالبيانات املطلوبة.

االصدار الثاني 2016
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 توقيع املسئول املباشر للنموذج. إرسال فاكس أو رسالة إلكترونية للموقع املذكور أعاله. انتظار املوافقة من قبل اجلهة املسئولة. يتم احلصول على موافقة اجلهة املعنية من خالل وصول بريد إلكترونيللموظف املشارك في البرنامج التدريبي ،يحتوي على اسم املستخدم
وكلمة السر للتمكن من املشاركة بالبرنامج.
 بعد اجتياز البرنامج التدريبي سيم إرسال شهادة عن طريق البريداإللكتروني اخلاص باملوظف املشارك.
 طباعة شهادة اجتياز املوظف املشارك بالبرنامج التدريبي. إعداد مذكرة إلدارة التدريب بالوزارة مرفق معها الشهادة. قيام املوظف بالتسجيل باملستوى األعلى وإتباع نفس اخلطوات املذكورةأعاله.

اإلجراء بالتفصيل

االصدار الثاني 2016

رابع ًا :حتديد االحتياجات التدريبية للسنة القادمة:
 حصر االحتياجات التدريبية إلدارة املفاوضات االقتصادية ببرامجتتناسب مع الفئات الوسطى واإلشرافية والتنفيذية.
 إعداد جدول باالحتياجات التدريبية من البرامج التي ترغب اإلدارةبإدراجها في خطة التدريب واملتضمن البرامج التي تتناسب مع طبيعة
عمل اإلدارة مثل:
< برامج تنمية املهارات اإلدارية للفئة الوسطى واإلشرافية.
< برامج تدريبية فنية متخصصة في مجال االقتصاد واملفاوضات التي
تنظمها املنظمات العاملية واملعاهد االقتصادية املتخصصة مثل صندوق
النقد الدولي ،ومنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد العربي
واإلسكوا واملنظمات العربية للتنمية االقتصادية ،باإلضافة إلى برامج
استراتيجيات وأسس التفاوض االقتصادي ،وذلك بالتنسيق مع إدارة
التدريب.
< برامج السكرتارية ونظم املعلومات.
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املراجع
الدعم واملساندة

 إدارة التدريب. مواقع اإلنترنت. نشرات بعض مراكز التدريب املتوفرة.__
__

املستندات
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