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 املقدمة:

 

 خالل من األنشطة من بمجموعة والخليجي العربي االقتصادي التعاون إدارة تقوم
 العامة واألمانة العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العامة األمانة مع والتعاون التنسيق
 غسل لمكافحة الوطنية واللجنة ،ية المتخصصةوالمنظمات العرب العربية الدول لجامعة
 ووفقا المختلفة أقسامها خالل منوذلك  بالدولة، المعنية والجهات اإلرهاب وتمويل األموال
 التعاون واتفاقيات ومشروعات مبادرات دعمبالوزارة  استراتيجيةبتطبيق  التنظيمي، لهيكلها

 اإلسالمي المستوى وعلى والخليجي والعربي اإلقليمي المستوى على المالي و االقتصادي
 واالستثمار للعمل مجاالت ويفتح الكويت لدولة والمالية االقتصادية المصالح يعزز بما

 النوعية المعلومات ونظم البيانات قواعد واستكمال ، و بناءالكويتي الخاص للقطاع
 االقتصادي العمل مؤسسات في الكويت دولة دور الوزارة، و تفعيل أنشطة لدعم األساسية
 و التنموية و االقتصادية العربية القمة قرارات تنفيذ المشترك، و متابعة الخليجي و العربي

 قرارات تنفيذ واالجتماعي، ومتابعة االقتصادي والمجلس العادية الدورية والقمم االجتماعية
 .واالقتصادي المالي التعاون ولجنة العربية الخليج لدول التعاون مجلس قمة

 
 .دليل المرفق يوضح األنشطة التي تقوم بها الوحدات التنظيمية باإلدارةوال
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الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون اإلقتصادي الهيكل التنظيمي إلدارة التعاون اإلقتصادي 

  العربي والخليجيالعربي والخليجي

  

 مراقبة الشئون العربية

 

 ئون مجلس التعاون مراقبة ش

 

 

 قسم شئون مجلس الجامعة

 العربية

 

قسم المنظمات والمجالس 

 الوزارية
قسم لجنة التعاون 

 المالي واالقتصادي
قسم شئون مجلس 

 الخليجيالتعاون 

قسم متابعة ُمكافحة 

ل األموال وتمويل غسي

 اإلرهاب
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 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 1 .المقدمة

 2 لإلدارة.الهيكل التنظيمي 

 اجتماع القمة العربية. :(1االجراء)
 

6 

 .االقتصادية واالجتماعية اجتماع القمة العربية التنموية :(2االجراء)
 

7 

 .اجتماع الدول العربية مع الدول والتكتالت االقتصادية :(3االجراء)
 

7 

اجتماعررات المجلررس اإلقتصرررادي واإلجتمرراعي علررى مسرررتوى وزراء  :(4االجررراء)
 المال واالقتصاد العرب.

 

8 

 .متابعة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: (5االجراء)
  

11 

 .اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة: (6االجراء)
 

11 

 التجارية.اجتماع لجنة المفاوضات : (7االجراء)
 

11 

جراءات إقامة االتحاد الجمركي العربي(: 8االجراء)  .استكمال متطلبات وا 
 

12 

  .: اجتماع لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة(9االجراء)
 

13 

  .نة القانون الجمركي العربي الموحداجتماع لج :(11االجراء)
 

13 

 الرردول فرري المنافسررة بمجررال والمختصررين الخبررراء فريررقاجتمرراع (: 11االجررراء )
 العربية.

 

14 



[4] 
 

 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 الرردول بررين( الترانزيررت) الموحرردة االتفاقيررة تعررديل لجنررة (: اجتمرراع12االجررراء)
 العربية

14 

 .نة قواعد المنشأ العربيةلج اجتماع :( 13االجراء)
 

15 

 .لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة اجتماع (:14)االجراء
 

16 

اللجنرررررة الفنيرررررة المعنيرررررة بدراسرررررة االنظمرررررة االساسرررررية اجتمررررراع  (:15)االجرررررراء
   .بالمنظمات العربية المتخصصة

 

17 

 وزراء مسررررتوى علررررى العربيررررة الرررردول جامعررررة مجلررررس اجتمرررراع (:16االجررررراء )
 العرب. جيةالخار 

 

18 

 .والمالية اإلدارية للشئون الدائمة اللجنة اجتماع (:17االجراء )
 

19 

 .لس التعاون لدول الخليج العربية: المجلس األعلى لمج(18) االجراء
 

23 

 .المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع :(19) االجراء
 

24 

لدائمررة للشررئون الماليررة واإلداريررة برردول مجلررس اللجنررة ا اجتمرراع :(21) االجررراء
 .التعاون

26 

فريق العمل المكلف بدراسة مقترح دولة الكويت لوضع  اجتماع: (21) االجراء
 .آلية اإلشراف والرقابة على الُمنظمات الُمتخصصة

 

27 

 واالقتصادي. المالي التعاون لجنة اجتماع(: 22) االجراء
 

29 



[5] 
  المالية. وزارات وكالء جنةل اجتماع(: 23االجراء )

 

31 

 الفهرس
 رقم الصفحة الموضوع

 الخليجي. الجمركي اإلتحادلجنة  اجتماع(: 24االجراء)
 

31 

 .المشتركة الخليجية السوقلجنة  اجتماع(: 25االجراء)
 

31 

 مجلرس دول حديرد سركة لمشرروع والفنيرة الماليرة اللجنرةاجتمراع (: 26االجراء )
 ومتابعتها. التعاون

 

32 

 للقطرراع الُمقدمررة والمزايررا الحرروافز تقريررب دراسررةلجنررة  اجتمرراع(: 27االجررراء )
 .بدول المجلس الخاص

 

32 

 الضريبي. النظام عمل فريق اجتماع(: 28) اإلجراء
 

32 

فريرررق عمررل دراسرررة نظررام الهيئرررة القضررائية االقتصرررادية  اجتمرراع(: 29اإلجررراء)
 .الخليجية

 

33 

مجموعررررة العمرررل المرررالي لمنطقررررة الشررررق األوسررررط  (: اجتماعرررات31االجرررراء )
 .(MENAFATF)وشمال إفريقيا لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 

36 

(: مجموعة العمرل المرالي الردولي لمكافحرة غسرل األمروال وتمويرل 31االجراء )
 .(FATF)اإلرهاب 

 

38 

ويررررل (: اللجنررررة الوطنيررررة لمكافحررررة عمليررررات غسرررريل األمرررروال وتم32االجررررراء )
 اإلرهاب، وأمانة سر اللجنة.

 

41 

 44 (: مشاركة موظفين اإلدارة بالدورات التدريبية.33االجراء )
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 مراقبة الشئون العربية:أوالً : 
 0732ت : قسم املنظمات واجملالس الوزاريةأ: 

 

  :القمة العربية اجتماع: ( 1) االجراء

 الهدف من االجراء :
سرررتراتيجيات االمرررن القرررومي العربررري بكافرررة جوانبررر ، برررالنظر فررري القضرررايا المتعلقرررة با

واتخراذ وتنسيق السياسات العليا للدول العربيرة تجراا القضرايا ذات االهميرة االقليميرة والدوليرة، 
التقرررارير والمشررراريع المشرررتركة التررري يرفعهرررا إليررر  مجلرررس الجامعرررة علرررى مسرررتوى القررررارات فررري 

ي علررررى مسررررتوى وزراء المررررال واالقتصرررراد والمجلررررس االقتصررررادي واالجتمرررراع وزراء الخارجيررررة
 العربية.وتعديل ميثاق جامعة الدول  ،، وتعيين االمين العامالعرب

 

 المصطلحات المستخدمة : 
 -العربية: القمة  *

منتظمرررة فررري دورة  بصرررفة ويعقرررد اجتماعاتررر العربيرررة  مكرررون مرررن قرررادة ورؤسررراء الررردول
 اجة.عادية مرة في السنة في شهر مارس او كل ما دعت الح

 

 -المستندات: 
 ميثاق جامعة الدول العربية- www.lasportal.org/  الشبكة القانونية العربية  

ميثاق  الباب األول االتفاقيات المنشئة لكيان الجامعة  االتفاقيات والمعاهدات 
 .و ملحقات  جامعة الدول العربية

  القرارات الصادرة عن القمم العربية- www.lasportal.org/ . القمم العربية 

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/56ccdc0049d9c75f9b589f526698d42c/legalnet-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/56ccdc0049d9c75f9b589f526698d42c/legalnet-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/56ccdc0049d9c75f9b589f526698d42c/legalnet-1.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/
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 معة الدول العربية القرارات الصادرة عن مجلس جا- www.lasportal.org/ 

 مجلس الجامعة. 
 

  : اجتماع القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية (0االجراء)

 الهدف من االجراء :
نجاز االقتصادي واالجتماعي سعي جامعة الدول العربية لتطوير العمل العربي    وا 

تعد هذا القمة استكمااًل لمسيرة العمل التنموي و  ،المواطن العربيتمس مشاريع تكاملية 
االقتصادي واالجتماعي العربي المشترك وتعزيز ُأطر التعاون ودفع منظومة العمل العربي 

 .خاصة فيما يتعلق بالنواحي االقتصادية واالجتماعي  المشترك إلى مستويات أفضل
 

 ة : المصطلحات المستخدم
 القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية: 

يعقد اجتماعات  بصفة منتظمة في دورة عادية و العربية  مكون من قادة ورؤساء الدول
 مرة كل سنتين في شهر يناير.

 

 : اجتماع الدول العربية مع الدول والتكتالت االقتصادية: ( 7االجراء)

 الهدف من االجراء : 
دول العربية مع هذا الدول والتكتالت في الو التعاون والترابط بين تحقيق التنسيق 

 جميع الميادين، وزيادة التبادل التجاري واالستثمار بينها.
 

 
 
 

http://www.lasportal.org/
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 المصطلحات المستخدمة : 

 اجتماع الدول العربية مع الدول والتكتالت االقتصادية: 
ى مختلف دول االعضاء في جامعة الدول العربية علالهي اجتماعات تعقدها 

دول امريكا الجنوبية، واالتحاد  هاالمستويات مع التكتالت االقتصادية الدولية االخرى ومن
، او مع دول مثل الصين وتركيا فريقياالتحاد األ و دول جنوب شرق اسيا،و  االوربي،

  .والهند واليابان ورسيا
 

 املال ءوزرا مستوى على واإلجتماعي اإلقتصادي اجمللس اجتماعات :(4)االجراء
 العرب. واالقتصاد

 الهدف من االجراء :
 الدول العربية جامعة ميثاق في المبينة واالجتماعية االقتصادية األغراض تحقيق

المعقودة  واالتفاقات العربية الجامعة دول بين االقتصادي والتعاون المشترك الدفاع ومعاهدة
 - :وج  الخصوص  وعلى العربية، الجامعة إطار في

 المشترك العربي العمل في واالجتماعية االقتصادية المجاالت كافة على اإلشراف .1

 .إطارها العاملة في واألجهزة

 البرامج وتخطيط العربي واالجتماعي االقتصادي والتعاون للتكامل العامة السياسة رسم .2

 .تنفيذها ومتابعة الالزمة لذلك،

 أساًسا لتكون العربي يواالجتماع االقتصادي للعمل المشتركة االستراتيجيات وضع .3

 .المشترك العربي واالجتماعي االقتصادي العمل مجاالت وتنفيذ ومتابعة لتخطيط
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 مستوى على الجامعة مجلس على يعرض الذي واالجتماعي االقتصادي الملف إعداد .4

 التحضيرية دورت  في الوزاري المستوى على الجامعة مجلس عبر ويتم رفع  القمة،

 .األعمال جدول ج  علىإدرا في للنظر للقمة

 في بتنفيذها القيام المجلس أمانة تكلف التي والبرامج لألنشطة المالية التكاليف تحديد .5

 .للجامعة العامة موازنة األمانة إطار

 مواثيقها في المبينة بمهامها المتخصصة العربية المنظمات قيام حسن على اإلشراف .6

 .المجلس يقرها التي للشروط وفقا مشتركة للقيام بمشروعات ودعوتها

 .وأنظمتها بموازناتها يتعلق فيما المتخصصة العربية للمنظمات ملزمة توجيهات تقديم .7

 المصطلحات المستخدمة : 
 اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي: 

 ،عام يعقد على مستوى وزراء المال واالقتصاد العرب بشهر فبراير وسبتمبر من كل
اد القمة العربية بدورتها العادية او القمة التنموية العاداد الملف كما يعقد اجتماع  قبل انعق
 االقتصادي واالجتماعي.

 

 المستندات :
 .القرارات الصادرة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي 

www.lasportal.org/  

 ية.النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العرب www.lasportal.org/  الشبكة
الباب األول االتفاقيات المنشئة لكيان  االتفاقيات والمعاهدات   القانونية العربية 

 .النظام الداخلي لمجلس جامعة جامعة الدول العربية  الجامعة 

 .معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي العربي 
 

http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/01bec7804b469adebf75bf526698d42c/legalnet-2.pdf?MOD=AJPERES
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 : متابعة إقامة منطقة التجارة احلرة العربية الكربى: (5)االجراء

 الهدف من االجراء :
ن الدول العربية والغاء الرسوم الجمركية وحل زيادة التبادل التجاري بيلانشاء المنطقة 

المشاكل التي تواج  الصادرات والواردات بين الدول العربية، وتم انشاء نقاط اتصال لكل 
دولة لذلك وتعتبر ادارة التعاون االقتصادي العربي والخليجي في القطاع االقتصادي بوزارة 

ة التنفيذ والمتابعة ولجنة المفاوضات المالية نقطة اتصال دولة الكويت. وتقوم كل من لجن
 التجارية بمتابعة استكمال متطلبات قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

 

 المصطلحات المستخدمة : 
 منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 

 المشاكل وحل الجمركية الرسوم هي منطقة تجارية بين الدول العربية تهدف الى الغاء
عدد  م2115ودخلت حيز التنفيذ عام  العربية الدول بين والواردات الصادرات  تواج التي

  .( دولة18الدول العربية األعضاء فيها حاليًا )
 

 المستندات :
 اتفاقية تيسيير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية- www.lasportal.org  /

الباب الثاني االتفاقيات العربية  االتفاقيات والمعاهدات   الشبكة القانونية العربية 
  اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية في المجال االقتصادي 

27-12-1981 
 معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي العربي. 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://www.lasportal.org/
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/1bfad20049c0ebd99a0a9e526698d42c/legalnet-2-21.pdf?MOD=AJPERES
http://www.lasportal.org/wps/wcm/connect/1bfad20049c0ebd99a0a9e526698d42c/legalnet-2-21.pdf?MOD=AJPERES
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  : اجتماع جلنة التنفيذ واملتابعة( : 6االجراء)

 الهدف من االجراء :
زالة الكبرى، العربية الحرة ةالتجار  لمنطقة التنفيذي البرنامج احكام تنفيذ متابعة  وا 

وترفع توصياتها للمجلس االقتصادي واالجتماعي  .البينية العربية التجارة تواج  التي العوائق
 للموافقة عليها .

 

 المصطلحات المستخدمة : 
 لجنة التنفيذ والمتابعة: 

 الحرة التجارة لمنطقة التنفيذي البرنامج احكام تنفيذ متابعة في مختصة لجنة فنية هي
زالة الكبرى، العربية وترفع توصياتها للمجلس  .البينية العربية التجارة تواج  التي العوائق وا 

 االقتصادي واالجتماعي للموافقة عليها .
 

 المستندات :
 الكبرى. العربية الحرة التجارة البرنامج التنفيذي القامة منطقة 

 

 ( : اجتماع جلنة املفاوضات التجارية :3االجراء)

 لهدف من االجراء :ا
تصفية القيود غير الجمركية المفروضة على السلع العربية ومتابعة تنفيذ ذلك مع 

 .الدول العربية االعضاء في البرنامج وتصدر توصياتها وترفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة
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 المصطلحات المستخدمة : 

 لجنة المفاوضات التجارية: 
عت الحاجة لذلك أو عند طلب احد الدول االعضاء تعقد اللجنة اجتماعها كلما د
 لوجود شكوى على دولة اخرى . 

 

 العربي: اجلمركي االحتاد إقامة وإجراءات متطلبات ( : استكمال8االجراء)

 الهدف من االجراء :
تخاذ االجراءات الالزمة إلقامة االتحاد الجمركي العربي واقامة تكتل تجاري بين إ

الى تعرفة جمركية وسياسات تجارية مشتركة لتكوين منطق  جمركية  الدول العربية للوصول
يعتبر اتفاق تسوية  واالتحاد الجمركيواحدة في مواجهة التكتالت التجارية الخارجية، 

مشتركة بين الدول العربية مستقباًل واتحاد اقتصادي وذلك لزيادة الكفاءة االقتصادية 
دان العربية االعضاء وهي مرحلة ثالثة من التكامل بين البل أوثقوالسياسية واقامة عالقات 

 االقتصادي.
 

 المصطلحات المستخدمة : 
 االتحاد الجمركي العربي: 

دون أي ضرائب جمركية منطقة يتم فيها حرية نتقال السلع بين الدول األعضاء 
وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، يطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة 

موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول األخرى، ويتم تحصيل  جمركية
 الضرائب الجمركية والرسوم على السلع األجنبية في نقطة دخول واحدة.
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 لجنة االتحاد الجمركي العربي: 

تحاد الجمركي بين الدول العربية، اال إلقامةهي لجنة تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة 
جنة لجنتان فرعيتان: اللجنة الفنية للقانون الجمركي العربي، واللجنة الفنية وتنبثق عن الل

  للتعرفة الجمركية الموحدة.
 

 ( : اجتماع جلنة التعريفة اجلمركية العربية املوحدة :9االجراء)

 الهدف من االجراء : 
 وضع تعريفة جمركية موحدة للدول العربية تجاا الواردات من العالم الخارجي وهو 

شرط أساسي لقيام االتحاد الجمركي العربي وتصدر اللجنة توصياتها وترفعها للجنة االتحاد 
 الجمركي العربي العتمادها.

 المصطلحات المستخدمة : 
 لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة: 

االتحاد الجمركي العربي حيث تجتمع أكثر من مرا في  لجنة هي لجنة فنية منبثقة من
 فقًا لبرنامج زمني محدد.العام و 

 

 :اجتماع جلنة القانون اجلمركي العربي املوحد :(12)االجراء

 الهدف من االجراء :
شمل القوانين المنظمة لالستيراد والتصدير، ي وضع مشروع قانون جمركي عربي موحد

ل والمخالفات الجمركية وتجارة الترانزيت ومواجهة التهريب وحقوق الدولة التجارية والتباد
 التجاري العربي.
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 المصطلحات المستخدمة : 

 لجنة القانون الجمركي العربي الموحد: 
هي لجنة منبثقة عن لجنة االتحاد الجمركي العربي تجتمع أكثر من مرا في العام وفقًا 

 لبرنامج زمني محدد.
 

 الدول يف املنافسة مبجال واملختصني اخلرباء فريق اجتماع: (11) االجراء
 العربية.

 لهدف من االجراء :ا
القيام على وضع دليل استرشادي عربي خاص بمجال المنافسة، لخلق بيئة تنافسية 

ان يساهم في توفير المنتجات االعلى جودة ببين الكيانات االقتصادية االمر الذي يمكن  
 واالقل سعرًا . 

 

 المصطلحات المستخدمة : 
 العربية لالدو في المنافسة بمجال والمختصين الخبراء فريق: 

وهو فريق من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية ويعقد 
 مرتين خالل السنة وفقًا لبرنامج زمني محدد.

 

 الدول بني( الرتانزيت) املوحدة االتفاقية تعديل جلنة اجتماع: (10)االجراء
 العربية.

 من االجراء :الهدف  
عبر اراضي الدول العربية وتحديد رسوم العبور  تنظيم وتيسير انتقال السلع

والضمانات المالية عند العبور والمواصفات الفنية للشاحنات العابرة واالجراءات االدارية 
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واسلوب متابعة المشاكل الناجمة عن التطبيق تسهيل مهمة حركة الشاحنات بين الدول 

 العربية ونقل البضائع من خالل بيانات جمركية.
 

 ات المستخدمة : المصطلح
 العربية الدول بين( الترانزيت) الموحدة االتفاقية تعديل لجنة: 

لجنة فنية معنية بتنظيم وتيسير انتقال السلع عبر اراضي الدول العربية وتحديد رسوم 
العبور والضمانات المالية عند العبور والمواصفات الفنية للشاحنات العابرة واالجراءات 

بعة المشاكل الناجمة عن التطبيق تسهيل مهمة حركة الشاحنات بين االدارية واسلوب متا
 الدول العربية ونقل البضائع من خالل بيانات جمركية .

 

 المستندات :
  النقل بالعبور بين الدول العربيةاتفاقية تنظيم 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx
?RID=20 

 

 :جلنة قواعد املنشأ العربية اجتماع(: 17)االجراء

 الهدف من االجراء :
وتحديد المنشأ  المنشأ التفضيلية وغير التفضيليةز بين قواعد يتميالتقوم اللجنة ب

الوطني للسلع وتأتي اهميت  في تحديد قيمة الرسوم والقيود التي تعتمد في كثير من الحاالت 
لى شهادة المنشأ للدول العربية من غرفة التجارة على منشأ الواردات ، ويمكن  الحصول ع

وتتضمن الشهادة اسماء المنتجات واسم المصدر او المنتج ورقم تسجيل للشركة ومنشأ 
 المواد الخام . 
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 المصطلحات المستخدمة : 

 لجنة قواعد المنشأ العربية : 
ية وغير التفضيلية لجنة فنية معنية بقواعد المنشأ والتي تميز بين قواعد المنشأ التفضيل

محدد، واالجتماعات األخيرة للجنة تعقد  وتعقد اجتماعاها بصورة مستمرة وفقًا لبرنامج زمني
 بمشاركة كبار المسؤولين بالمجلس االقتصادي واالجتماعي. 

 

 :جلنة املنظمات للتنسيق واملتابعةاجتماع  (:14)االجراء

 الهدف من االجراء :
تقارير كذلك و السنوية لمنظمات العربية المتخصصة دراسة خطط وموازنات اتقوم ب

المنظمات بوكافة األمور المتعلقة  والحسابات الختامية اإلنجازاتوتقارير هيئات الرقابة 
  وترفع تقاريرها للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي إلقرارها.

 

 المصطلحات المستخدمة : 
 لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة: 

وتعقد اجتماعاتها مرة  ن المجلس االقتصادي واالجتماعي العربيهي لجنة منبثقة ع
بالسنة، وتعتبر اللجنة األداة الفعالة لمتابعة أعمال المنظمات العربية المتخصصة واإلشراف 
على حسن أدائها وتقييم إنجازاتها وانشطتها المتحققة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات 

 الصادرة عن كل منظمة .المحلية وموافاتها بالقرارات 
 

 المستندات :
 .النظام المالي والمحاسبي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة 
 .الهيكل النموذجي لتصنيف الحسابات 
 .نموذج البيانات والمعلومات المطلوبة العداد تقارير هيئات الرقابة المالية 
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 .نموذج تقرير الحساب الختامي 
 العربية المتخصصة. نظام المشتريات الموحد للمنظمات 

 المتخصصة.  العربية للمنظمات الموحد المخازن نظام 
 .النظام األساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة 
 المتخصصة العربية المنظمات الضمان االجتماعي الموحد لموظفي نظام. 

 

سية اللجنة الفنية املعنية بدراسة االنظمة االسا عاجتما(:15) االجراء
 نظمات العربية املتخصصة.بامل

 الهدف من االجراء :
 كنظام المتخصصة العربية المنظمات لموظفي ساسيةاال وتعديل األنظمة وضع

 موحد نظامالو  واالجتماعي الصحي للضمان ساسياال نظامالو  الخدمة، نهاية مكافأة
 .للموظفين األساسي الموحد

 

 المصطلحات المستخدمة : 
  لمتخصصة :سية بالمنظمات العربية ابدراسة االنظمة االسااللجنة الفنية المعنية 

المتخصصة،  لمنظمات العربيةاألساسية لموظفي اهي لجنة معنية بدراسة االنظمة 
 وتجتمع مرة واحدة بالسنة. 

 

 المستندات :
 عربية منظمةة االنشاء لكل اتفاقي- 

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treati
es.aspx 

  للمنظمات العربية المتخصصةالقوانين الصادرة بدولة الكويت باالنضمام. 
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 /أنظمة جامعة الدول العربية 

tihttp://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_trea
es.aspx 

 

 0751ت :العربية شئون اجلامعة قسم : ب 
 

 وزراء مستوى على العربية الدول جامعة جملساجتماع : (16)االجراء  
 .العرب اخلارجية

 الهدف من االجراء :
 : يالنظر بالموضوعات التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وهي ما يل

 جل تنسيق خطط الدول األعضاء وتحقيق اتخاذ القرارات والتوصيات الالزمة من أ
 التعاون فيما بينها.

  مراعاة تنفيذ ما تبرم  الدول االعضاء في إطار جامعة الدول العربية من اتفاقيات
 .في مختلف المجاالت

 تعيين األمين العام لجامعة الدول العربية. 
 .إشراف المجلس على تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية 
 قرارهاتحديد أنص  .بة الدول االعضاء في ميزانية الجامعة وا 
  اعتماد ميزانية الجامعة السنوية والتي تقوم بإعدادها األمانة العامة وتعرضها على

اللجنة الدائمة للشئون اإلدارية والمالية لبحثها ثم رفع التوصية بشأنها على مجلس 
 الجامعة إلقرارها قبل بدء كل سنة مالية.

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_treaties.aspx
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 دائمة، ووضع النظام الداخلي لها والنظام الداخلي لألمانة العامة انشاء اللجان ال

 لجامعة الدول العربية. 

 المصطلحات المستخدمة : 
 العرب الخارجية وزراء مستوى على العربية الدول جامعة مجلس: 

هو المشرف األعلى لشؤون الجامعة العربية ويتكون من وزراء خارجية الدول العربية، 
سبتمبر( ول  الحق لعقد  –م، ويعقد المجلس دورتين عاديتين ) مارس أو من ينوب عنه

 دورات استثنائية متى دعت الحاجة لذلك.
 

 واملالية. اإلدارية للشئون الدائمة اللجنةاجتماع : (13)االجراء 

 الهدف من االجراء :
  متابعة تنفيذ األمانة العامة لجامعة الدول العربية لقرارات مجلس الجامعة على

 ستوى وزراء الخارجية، وذلك في الموضوعات المعنية بالشئون اإلدارية والمالية.م

  بحث المركز المالي لألمانة العامة وموقف الدول العربية من سداد مساهماتها في
الموازنة السنوية والمتأخرات واالحتياطي العام، ودراسة المبالغ الدائنة والمدينة في 

 سبل تسويتها. حسابات األمانة العامة وبحث 

  دراسة الموازنة السنوية والمعدة من قبل األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحث
 توزيع الموازنة على األبواب والبنود، والنظر في أي زيادات تطرأ عليها.

  االطالع ومناقشة تقرير الهيئة العليا للرقابة العامة وردود األمانة العامة حول
صدار التوصيات المناسبة حول .المالحظات الواردة   في  وا 

  ،متابعة أعمال وأنشطة وموازنة مكاتب وبعثات الجامعة العربية العاملة في الخارج
صدار التوصيات المناسبة حيال الموضوعات المتعلقة بها.  وا 
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  جراء التعديالت عليها بحث ودراسة النظم اإلدارية والمالية في الجامعة العربية وا 

 اجة لذلك.متى ما دعت الح

  النظر في التبرعات المقدمة لألمانة العامة من قبل الدول والمنظمات وغيرها، وبحث
 سبل االستفادة من هذا التبرعات.

  بحث الموضوعات اإلدارية والمالية الخاصة بالقوى العاملة في األمانة العامة
وظيفية وحاالت لجامعة الدول العربية مثل التعيينات والترقيات والنقل بين الدرجات ال

نهاء الخدمة والتعاقد  .الرسوب الوظيفي وا 
 

 المصطلحات المستخدمة:
 والمالية اإلدارية للشئون الدائمة اللجنة: 

هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، والمعنية 
صدار التوصيات المناسبة قبل رفع ها إلى مجلس ببحث الموضوعات اإلدارية والمالية وا 

الجامعة العتمادها، وتعقد اللجنة الدائمة للشؤون اإلدارية والمالية دورتين عاديتين سنويًا 
أغسطس(، ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية متى ما دعت الحاجة لذلك،  -)فبراير 

 وتختص اللجنة بالنظر في الموضوعات التالية: 
 -:المستندات

  العربيةلجامعة الدول النظام المالي . 

 .النظام األساسي للموظفين 

 .النظام االداخلي لمجلس الجامعة 

 .النظام االداخلي للمجلس االقتصادي 

 .نظام مكافأا نهاية الخدمة 

 .نظام الضمان الصحي 
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سم قكل من ها التي يقوم بالتنفيذية لإلجراءات السابقة الذكر وفيما يلي األنشطة 
  -: العربيةوقسم شئون الجامعة  ةالمنظمات العربية والمجالس الوزاري

 

 النشاط :
 -التحضير: (أ

مررررن األمانررررة العامررررة أو وزارة الخارجيررررة وجرررردول أعمررررال اإلجتمرررراع دعوة الررررإسررررتالم  (1
بالجامعرررررة العربيرررررة والمجلرررررس اإلقتصرررررادي للمشررررراركة فررررري االجتماعرررررات الخاصرررررة 

 . أو االجتماعات الفنية واإلجتماعي

زارة بمالحظاتهرررا الفنيرررة ومرئياتهرررا حرررول تزويرررد الرررو مرررن الجهرررات الُمختصرررة طلرررب ال (2
تسرررررمية ممثلهرررررا للمشررررراركة باالجتمررررراع وفقرررررًا و الموضررررروعات التررررري سررررريتم مناقشرررررتها 

 . للموضوعات الُمدرجة على جدول أعمال االجتماع

 ُمتابعة الجهات المعنية، وفي حالة عدم الرد يتم إرسال ُكتب إلحاقية . (3

لبنررود الُمدرجررة عرررض مرروجز لن الجتمرراع يتضررمباعمررال الخرراص األإعررداد جرردول  (4
الررأي بشرأنها وموقرف ُمضرافًا إلير  الوثرائق وتحليل المعلومات والبيانات الواردة فري 

 . حولها دولة الكويت

 على المسئول المباشر العتمادا ومناقشت  قبل موعد االجتماع .الملف عرض  (5

د وزارة إعررداد مررذكرة ترشرريح موجهررة للسرريد وكيررل الرروزارة تتضررمن أسررماء أعضرراء وفرر (6
 المالية المشارك في االجتماع وفقًا لمستوى االجتماع .

ات الترري ُمخاطبررة وزارة الخارجيررة بأسررماء وفررد دولررة الكويررت الُمشررارك فرري االجتماعرر (7
 . يترئسها وكيل الوزارة
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 -المشاركة: (ب

 حضور االجتماع واإللتزام في برنامج عمل االجتماع . (1

الوفرد موقرف االجتمراع خصوصرًا  سريرالمالحظرات حرول مرداخالت الوفرود و تدوين  (2
 .ومالحظات  الكويتي الُمشارك

التفاعررل مررع رئرريس الوفررد أثنرراء عقررد االجتمرراع وتزويرردا بأيررة وثررائق تتعلررق بمررا يررتم  (3
 طرح  في االجتماع .

 رئيس الوفد وعدم إبداء أية آراء ومالحظات إال خالل  . اتاإللتزام بتوجيه (4

بمررررا فيهررررا القرررررارات تعلقررررة باالجتمرررراع المُ  والتقررررارير الحصررررول علررررى كافررررة الوثررررائق (5
 التوصيات الصادرة عن  .و 

 
 -ما بعد االجتماع : (ج

تقريررررر يتضررررمن النتررررائج  إعرررردادأو مررررن ممثررررل وزارة الماليررررة بيقرررروم الوفررررد الُمشررررارك  (1
خرالل فتررة باإلضافة إلرى المالحظرات الُمتعلقرة عن االجتماع  صادرةوالتوصيات ال

 جتماع .ال تتجاوز ثالثة أيام عمل بعد اال

 بمذكرة لإلدارة الُعليا ألخذ التوجيهات الُمناسبة. رفع تقرير اإلجتماع (2

االقتصررررررررادي المجلررررررررس ات جتماعررررررررالرررررررروزراء المرررررررروقر بنتررررررررائج اُمخاطبررررررررة مجلررررررررس  (3
 .واإلجتماعي 

ُمخاطبررررررة الجهررررررات المعنيررررررة )وزارات، هيئررررررات، إدارات( بررررررالقرارات الصررررررادرة عررررررن  (4
 االجتماع وُمتابعة تنفيذها مع كل جهة .

بالموضروع  خراصملرف الالحفظ التقرير وكافة الوثرائق الصرادرة عرن االجتمراع فري  (5
 وذلك لبناء قاعدة بيانات تاريخية .

ُمخاطبررة مجلررس الرروزراء المرروقر الستصرردار قرررار بتنفيررذ القرررارات الصررادرة إن لررزم  (6
 األمر .



[23] 
 ثانيًا: مراقبة شئون جملس التعاون لدول اخلليج العربية:

 2371ت :  التعاون شئون مجلسقسم أ : 
 

 اجمللس األعلى جمللس التعاون لدول اخلليج العربية ::  (18) االجراء

 الهدف من االجراء :
  تحقيق التنسيق والتكامل والترابطوتنمية عالقاتها و  مجلس التعاونتطوير التعاون بين. 
 ء ، وانشامة بين شعوبها في مختلف المجاالتتعميق وتوثيق الروابط والصالت القائ

 .المشاريع المشتركة
 العالمية واالجتماعية وضع انظمة متماثلة في جميع الميادين االقتصادية والثقافية وا

 .بما يخدم مصالحها ويقوي قدرتها ،والتشريعية
  النظر في القضايا التي تهم الدول األعضاء، وضع السياسة العليا لمجلس التعاون

 خطوط األساسية التي يسير عليها.وال
 في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض علي  من  النظر

 جلس الوزاري تمهيدًا العتمادها.الم
 مين العام بإعدادا.النظر في التقارير والدراسات التي يكلف األ 
  الدول األخرى والمنظمات الدولية. عتماد أسس التعامل معا 
 أعضائها، وتعيين األمين العام. تسوية المنازعات وتسمية إقرار نظام هيئة 
 قرار نظام  الداخلي.تعديل النظام األساسي لمج  لس التعاون وا 
 .والتصديق على ميزانية األمانة العامة 

 

 
 



[24] 
 المصطلحات المستخدمة :

 :المجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ضاء وتكون رئاست  هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول األع

دورية حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول، ويجتمع المجلس في دورة عادية كل سنة 
ويجوز عقد دورات استثنائية بناًء على دعوة أي من األعضاء وتأييد عضو آخر، ويعقد 
المجلس األعلى دورات  في بلدان الدول األعضاء، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا 

 لدول األعضاء.حضر ثلثا ا
 المستندات :

   2112/ االتفاقيرة االقتصادية بين دول مجلس التعاون  / 
http://sites.gccsg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&F=Search&

BID=110 
  مجلس التعاون لدول الخليج العربية .قرارات المجلس األعلى لدول 

 

 : اجمللس الوزاري جمللس التعاون لدول اخلليج العربيةاجتماع  : (19) االجراء

 الهدف من االجراء :
  اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التري تهردف الرى تطروير

التعررراون والتنسررريق برررين الررردول االعضررررراء فررري مختلرررف المجررراالت واتخررراذ مرررا يلرررزم 
 .بشرررأنها من قرررارات أو توصيات

 األنشررطة القائمررة بررين الرردول األعضرراء فرري  يع وتطرروير وتنسرريقالعمررل علررى تشررج
مختلررف المجرراالت وتحررال القرررارات المتخررذة فرري هررذا الشررأن الررى المجلررس الرروزاري 

 .الذي يرفعها بتوصية الى المجلس االعلى التخاذ القرار المناسب بشأنها



[25] 
 مجلرس  تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قررارات

 .التعاون موضع التنفيذ
  تشررجيع أوجرر  التعرراون والتنسرريق بررين األنشررطة المختلفررة للقطرراع الخرراص وتطرروير

التعاون القائم برين غررف تجرارة وصرناعة الردول األعضراء وتشرجيع انتقرال األيردي 
 .العاملة من مواطني الدول األعضاء فيما بينها

 و اكثررررر فنيررررة أو متخصصررررة احالررررة أى مررررن أوجرررر  التعرررراون المختلفررررة الررررى لجنررررة أ
 .المناسبة بشأن  االقتراحاتللدراسة وتقديم 

  النظررررر فرررري االقتراحررررات المتعلقررررة بتعررررديل هررررذا النظررررام ورفررررع التوصرررريات المناسرررربة
 .بشأنها الى المجلس األعلى

  اقرررار نظامرر  الررداخلي وكررذلك النظررام الررداخلي لألمانررة العامررة بترشرريح مررن األمررين
 .ري األمناء المساعدين لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديدالعام يعين المجلس الوزا

 بالشئون االداريرة  اعتماد التقارير الدورية وكذلك األنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة
والماليررة المقترحررة مررن األمررين العررام وكررذلك التوصررية للمجلررس األعلررى بالتصررديق 

 .ميزانية األمانة العامة على

  لرس األعلرى واعرداد جردول أعمالر  النظرر فيمرا يحرال الير  التهيئة الجتماعات المج
 .من المجلس األعلى

 

  المستخدمة:المصطلحات 
 المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: 

 من عنهم ينوب من أو األعضاء الدول خارجية وزراء من الوزاري المجلس يتكون
 يعقدو  ،األعلى للمجلس األخيرة العادية لدورةا رئاسة تولت التي للدولة رئاست  وتكون الوزراء
 على بناء استثنائية دورات عقد ل  ويجوز أشهر ثالثة كل مرة اجتماعات  الوزاري المجلس



[26] 
 التالية دورت  اجتماع مكان الوزاري المجلس يقرر آخر عضو وتأييد األعضاء من أى دعوة

 ء.األعضا الدول ثلثا حضر اذا صحيحاً  المجلس انعقاد يعتبر
 

 المستندات :
 .قرارات المجلس الوزاري 

 

اللجنة الدائمة للشئون املالية واإلدارية بدول جملس اجتماع : (02) االجراء
 اخلليجي: التعاون

 الهدف من االجراء :
 لية واإلدارية لدول مجلس التعاون.إعداد الدراسات الخاصة بالشئون الما 
  والمجلررررس الرررروزاري الخاصررررة متابعررررة تنفيررررذ قرررررارات وتوصرررريات المجلررررس األعلررررى

 ء.بالشئون المالية واإلدارية من قبل الدول األعضا
  اري.إعداد الدراسات التي يطلبها المجلس األعلى أو المجلس الوز 
  مجلررس التعرراون إعررداد مشررروع جرردول أعمررال اللجنررة الدائمررة الترري تتمشررى مررع نمررو

 وتزايد مسئوليات .
 وميزانيرة مكترب برراءات لمكاتب التابعرة لهرا اعتماد مشروع ميزانية األمانة العامة وا

 االختراع.
  عرداد تقرارير عرن االجتماعرات الترري مراجعرة الحسراب الخترامي لمجلرس التعراون، وا 

 يعقدها.
 
 
 



[27] 
 المصطلحات المستخدمة : 

 اللجنة الدائمة للشئون المالية واإلدارية بدول مجلس التعاون: 
 رئاسة تولت التي للدولة رئاست  كونوت األعضاء، الدول عن ممثلين من اللجنة تتكون

 ويجوز العام، في مرتين اجتماعات  المجلس األعلى، ويعقد للمجلس األخيرة العادية الدورة
 .آخر عضو وتأييد األعضاء من أي دعوة على بناءً  استثنائية دورات عقد ل 

 

 المستندات :
 2112/   االتفاقيرة االقتصادية بين دول مجلس التعاون  / 

http://sites.gccsg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&F=Search&BID=110 

  نهايةالنظام األساسي للموظفين والنظام المالي ونظام الضمان الصحي ومكافأة. 

 

ريق العمل املكلف بدراسة مقرتح دولة الكويت لوضع فاجتماع  :(01) االجراء
تخصصة

ُ
نظمات امل

ُ
 :آلية اإلشراف والرقابة على امل

 الهدف من االجراء :
  تشرررررركيل لجرررررران رقابيررررررة ممثلررررررة مررررررن الرررررردول األعضرررررراء علررررررى المنظمررررررات الخليجيررررررة

 لس التعاون لدول الخليج العربية.المتخصصة العاملة في إطار مج
 موحررد للمنظمررات الخليجيررة المتخصصررة يتماشررى مررع  وضررع نظررام مررالي ومحاسرربي

 لألمانة العامة لمجلس التعاون. النظام المالي والمحاسبي
  توحيرررد الهياكرررل واألنظمرررة اإلداريرررة )األنظمرررة األساسرررية للمررروظفين( لهرررذا المنظمرررات

 األجور.وسلم الرواتب و 
 عبرراء الماليررة الحررد مررن التوسررع فرري هررذا الهياكررل والمناصررب اإلداريررة وذلررك لتقليررل األ

 على الدول األعضاء.

http://sites.gccsg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&F=Search&BID=110
http://sites.gccsg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&F=Search&BID=110


[28] 
 .توحيد سلم الرواتب واألجور في المنظمات الخليجية 

 

 المصطلحات المستخدمة :
  فريق العمل المكلف بدراسة مقترح دولة الكويت لوضع آلية اإلشراف والرقابة

 :على الُمنظمات الُمتخصصة
ة، ويعقد فريق وهو فريق عمل يتكون من الدول األعضاء وبمشاركة األمانة العام

 العمل اجتماع  في مقر األمانة العامة مرتين في السنة أو كلما دعت الحاجة.
 المستندات :

 . قرارات المجلس األعلى لدول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 
  المجلس الوزاريقرارات. 
  لجنة التعاون المالي واالقتصاديقرارات.   

 جلس التعاون لدول الخليج العربيةامة لمالنظام المالي واإلداري لألمانة الع. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : 2367ب : قسم لجنة التعاون المالي واالقتصادي ت : 
 



[29] 
 -واالقتصادي: املايل التعاون جلنةاجتماع :  (00) االجراء

  االجراء:الهدف من 
تحقيق طموحات وتطلعات قادة بين دول المجلس لمتابعة تنفيذ االتفاقية االقتصادية 

التي أقرها المجلس  بالقرارات والتي تتمثللس وشعوبهم إلى واقع عملي ملموس، دول المج
التعاون و ، المواصالتو ، التجاريةو ، الصناعيةو ، االقتصادية المجاالتاألعلى في كافة 

من خالل اللجان الفنية التي ترفع  ،التنمية البشرية والتخطيط الكهربائي وفي مجاالت
ة التعاون المالي واالقتصادي العتمادها ورفعها الى المجلس الى لجن توصياتها وقراراتها

 األعلى للتصديق عليها .
 

 المصطلحات المستخدمة :
 : لجنة التعاون المالي واالقتصادي 

النظر إلى كافة وتقوم ب بدول المجلس، واالقتصاد لجنة مكونة من وزراء المال
، واستصدار ليجي المشتركالعمل االقتصادي الخالمواضيع االقتصادية ذات الصلة ب

 القرارات المناسبة حيالها، وتجتمع مرتين بالعام )مايو، أكتوبر(. 
 المستندات :

  /  2112االتفاقيرة االقتصادية بين دول مجلس التعاون  / 
 http://sites.gccsg.org/DLibrary/index.php?action=ShowOne&

F=Search&BID=110 

 س التعاون لدول الخليج العربية .قرارات المجلس األعلى لدول ومجل 
 قرارات المجلس الوزاري. 
  لجنة التعاون المالي واالقتصاديقرارات.   

 



[31] 
 : املالية وزارات وكالء جلنة اجتماع : (07) االجراء

 الهدف من االجراء :
عداد والتحضير ودراسة المواضيع االقتصادية ذات الصلة بالعمل الخليجي إلا

 ة التعاون المالي واالقتصادي بالتوصيات المناسبة حيالها. المشترك، والتوصية للجن
 

 المصطلحات المستخدمة :
  المالية وزارات وكالءلجنة: 

ترفع قرارات وتوصيات اللجان اء المال واالقتصاد بدول المجلس لجنة مكونة من وزر 
 الفنية الى لجنة التعاون المالي واالقتصادي القرارها والنظر فيها. 

 

 . اخلليجي اجلمركي اإلحتاد اجتماع جلنة:   (04)االجراء
 الهدف من االجراء :

 .نظام "قانون" جمركي موحد 

 تعرفة جمركية موحدة تجاا العالم الخارجي.   

  توحيرررد الرررنظم واإلجرررراءات الجمركيرررة والماليرررة واإلداريرررة الداخليرررة المتعلقرررة باالسرررتيراد
عادة التصدير في دول المجلس  .والتصدير وا 

  ل واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة . نقطة دخو 

  انتقررال السررلع بررين دول المجلررس دون قيررود جمركيررة أو غيررر جمركيررة، مررع األخررذ فرري
 االعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة. 

 ية .معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطن 

 إزالة الحواجز الجمركية بين الدول األعضاء فيما يخص منتجاتها. 
  المجلس في المجاالت ذات الصلة . إعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول 
 



[31] 
 المصطلحات المستخدمة :

 الخليجي : الجمركي اإلتحاد 
هو المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم " الضرائب " الجمركية واللوائح واإلجراءات 

، وتطبق فيها رسوم " ضرائب " جمركية ولوائح تجارية المجلسلمقيدة للتجارة بين دول ا
 وجمركية موحدة تجاا العالم الخارجي .

 المستندات :
 لدول مجلس التعاون والئحت  التنفيذية ومذكرت   نظام "قانون" الجمارك الموحد

http://library.gcc-2113االيضاحية
sg.org/Arabic/APicshow.asp?mycover=65. 

 

 : املشرتكة اخلليجية السوقاجتماع جلنة :   (05)االجراء
  الهدف من االجراء :

قل واإلقامة تحقيق المواَطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التن 
تحقيق المساواة التامة في ليم والصحة والخدمات االجتماعية، و والعمل واالستثمار والتع

االتفاقية  المعاملة بين مواطني دول المجلرس في جميع المجاالت المنصوص عليها في
 .االقتصادية

 

 
 

 جملس دول حديد سكة ملشروع والفنية املالية اللجنة اجتماع : (06) االجراء
 ومتابعتها. تعاونال

  الهدف من االجراء :

نظام%20%22قانون%22%20الجمارك%20الموحد%20لدول%20مجلس%20التعاون%20ولائحته%20التنفيذية%20ومذكرته%20الايضاحية2003
نظام%20%22قانون%22%20الجمارك%20الموحد%20لدول%20مجلس%20التعاون%20ولائحته%20التنفيذية%20ومذكرته%20الايضاحية2003


[32] 
إعداد خطة العمل والجدول الزمني إلنشاء خط سكك حديدية تربط دول المجلس 

 بعضها البعض ومتابعة سير عمل هذا المشروع.
 

قدمة واملزايا احلوافز تقريب دراسةاجتماع جلنة :  (03) االجراء
ُ
 اخلاص للقطاع امل

 اجمللس بدول
  الهدف من االجراء :

 ز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.الحواف تقريبإعداد اإلطار العام لدراسة 
 

 فريق عمل النظام الضريبي: اجتماع : (08) اإلجراء
 : الهدف من االجراء
ضريبة القيمة المضافة ب بي موحد في دول مجلس التعاون خاصوضع نظام ضري
 والضرائب االنتقائية. 

 

 المصطلحات المستخدمة :
 مل النظام الضريبي: فريق ع 

فريق مكون من إدارات الضريبة بدول المجلس، مكلف بوضع نظام ضريبي موحد 
 .بين دول مجلس التعاون بهدف تطبيق النظام الضريب بشكل متكامل بين دول المجلس

 

 
 : فريق عمل دراسة نظام اهليئة القضائية االقتصادية اخلليجية(09)  اإلجراء

 : الهدف من االجراء



[33] 
اد نظام للهيئة القضائية االقتصادية الخليجية يكون هدفها فض المنازعات إعد

 االقتصادية التي تحدث في إطار العمل االقتصادي الخليجي المشترك.
 

تعمتد على المستندات التالية باإلضافة الى كل مستند  32 – 18االجراء من رقم 
 -ذكر بكل اجراء على حده :

 

 المستندات :
 قتصادية بين دول مجلس التعاون  االتفاقيرة اال 
 . قرارات المجلس األعلى لدول ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 
 .قرارات المجلس الوزاري 
  لجنة التعاون المالي واالقتصادي 

 

ها كل التي يقوم بالتنفيذية لإلجراءات السابقة الذكر وفيما يلي األنشطة 
  -:عاون املايل واالقتصاديقسم شئون جملس التعاون وقسم جلنة التمن 
 -التحضير : (أ

من األمانة العامة أو وزارة الخارجية للمشاركة وجدول أعمال اإلجتماع دعوة الاستالم  (1
فرري االجتماعررات الخاصررة برروزراء الماليررة لرردول المجلررس أو وكررالء وزارات الماليررة أو 

 االجتماعات الفنية.

اتهررررا الفنيررررة ومرئياتهررررا حررررول الطلررررب مررررن الجهررررات الُمختصررررة تزويررررد الرررروزارة بمالحظ (2
الموضرررررروعات الترررررري سرررررريتم مناقشررررررتها وتسررررررمية ممثلهررررررا للمشرررررراركة باالجتمرررررراع وفقررررررًا 

 للموضوعات الُمدرجة على جدول أعمال االجتماع.

 ُمتابعة الجهات المعنية، وفي حالة عدم الرد يتم إرسال ُكتب إلحاقية . (3



[34] 
لبنررررود الُمدرجررررة عرررررض مرررروجز لالجتمرررراع يتضررررمن باعمررررال الخرررراص األإعررررداد جرررردول  (4

ُمضررافًا إليرر  الرررأي بشررأنها وموقررف الوثررائق وتحليررل المعلومررات والبيانررات الررواردة فرري 
 دولة الكويت حولها .

 عرض الملف على المسئول المباشر العتمادا ومناقشت  قبل موعد االجتماع . (5

إعرررداد مرررذكرة ترشررريح موجهرررة للسررريد وكيرررل الررروزارة تتضرررمن أسرررماء أعضررراء وفرررد وزارة  (6
 لية المشارك في االجتماع وفقًا لمستوى االجتماع .الما

ُمخاطبرررة األمانرررة العامرررة بأسرررماء وفرررد دولرررة الكويرررت الُمشرررارك فررري االجتمررراع ومواعيرررد  (7
 الوصول والُمغادرة .

 ُمخاطبة وزارة الخارجية بأسماء وفد دولة الكويت الُمشارك في االجتماع . (8

 

 -المشاركة: (ب

 ج عمل االجتماع .حضور االجتماع واإللتزام في برنام (1

ترردوين مررداخالت الوفررود والمالحظررات حررول سررير االجتمرراع خصوصررًا موقررف الوفررد   (2
 .الكويتي الُمشارك ومالحظات 

التفاعررل مررع رئرريس الوفررد أثنرراء عقررد االجتمرراع وتزويرردا بأيررة وثررائق تتعلررق بمررا يررتم   (3
 .طرح  في االجتماع

 الحظات إال خالل  .اإللتزام بتوجي  رئيس الوفد وعدم إبداء أية آراء وم  (4

الحصررررول علرررررى كافرررررة الوثرررررائق والتقرررررارير الُمتعلقررررة باالجتمررررراع بمرررررا فيهرررررا القررررررارات   (5
 والتوصيات الصادرة عن  .

 
 -ما بعد االجتماع : (ج



[35] 
يقررررروم الوفرررررد الُمشرررررارك أو مرررررن ممثرررررل وزارة الماليرررررة بإعرررررداد تقريرررررر يتضرررررمن النترررررائج  (1

حظرات الُمتعلقرة خرالل فتررة ال والتوصيات الصادرة عن االجتماع باإلضرافة إلرى المال
 .تتجاوز ثالثة أيام عمل بعد االجتماع

 .رفع تقرير اإلجتماع بمذكرة لإلدارة الُعليا ألخذ التوجيهات الُمناسبة (2

قرررارات المجلررس األعلررى لمجلررس )ُمخاطبررة مجلررس الرروزراء المرروقر بنتررائج اجتماعررات  (3
 ( .لجنة التعاون المالي واالقتصادي  -التعاون 

الجهرات المعنيرة )وزارات، هيئرات، إدارات( برالقرارات الصرادرة عرن االجتمراع  ُمخاطبة (4
 وُمتابعة تنفيذها مع كل جهة .

حفظ التقرير وكافة الوثائق الصادرة عن االجتماع في ملف الحفظ المعني بالموضروع  (5
 وذلك لبناء قاعدة بيانات تاريخية .

القرررررارات الصررررادرة إن لررررزم  ُمخاطبررررة مجلررررس الرررروزراء المرررروقر الستصرررردار قرررررار بتنفيررررذ (6
 األمر.

 
 

 

 

 

 

 

 0765ت : مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهابقسم جـ :  
 



[36] 
ومشال  جمموعة العمل املايل ملنطقة الشرق األوسطاجتماعات  : ( 72) االجراء

 -:(MENAFATF) األموال ومتويل اإلرهاب ملكافحة غسلإفريقيا 
 الهدف من االجراء :

 شأن في (FATFالمالي الدولي ) العمل لمجموعة األربعين اتالتوصي وتنفيذ تبني

 األمم واتفاقيات معاهدات التسلح، وتنفيذ وانتشار اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة

 لمكافحة المنطقة أنحاء جميع في تدابير الصلة، واتخاذ ذات األمن مجلس وقرارات المتحدة

 األعضاء للدول الثقافية القيم مع يتعارض ال وبما بفاعلية اإلرهاب وتمويل األموال غسل

 القانونية. ونظمها الدستورية وأطرها
 

 المصطلحات المستخدمة : 
 العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل األموال  مجموعة

 -:(MENAFATF)وتمويل اإلرهاب 
منظمة دولية أخرى،  ة وتعاونية مستقلة عن أي هيئة أومجموعة ذات طبيعة طوعي

تأسست باالتفاق بين حكومات أعضائها، ولم تنشأ بناًء على معاهدة دولية، وهي التي تحدد 
جراءاتها، وتتعاون مع الهيئات الدولية األخرى وخصوصًا  عملها ونظمها وقواعدها وا 

مراقب من  15دولة عربية، و 18، وبعضوية لتحقيق أهدافهاالدولي مجموعة العمل المالي 
األوسط، وتجتمع واإلقليمية والدول األجنبية والدول خارج منطقة الشرق  دوليةالالمنظمات 

 . مرتين بالسنة
 
 

 المستندات :



[37] 
 المرالي لمنطقرة العمرل وعة مج في األعضاء العربية الدول حكومات بين تفاهم مذكرة 

اإلرهراب  وتمويرل األمروال غسرل مكافحرة أجرل مرن أفريقيرا وشرمال األوسرط الشررق
http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/MoU-Arabic.pdf 

 (التوصيات األربعين الصادرة عن مجموعرة العمرل المرالي الردوليFATF لمكافحرة )
 غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 http://www.menafatf.org/images/UploadFiles/The_FATF_Rec

ommendations_Arabic.pdf 
 

 من خالل األنشطة التالية :السابق اء وفيما يلي تنفيذ االجر 
 

 النشاط :
 -التحضير: (أ

دعروة  وأ ،استالم دعوة من أمانة سر اللجنة الوطنية لُمكافحرة غسرل األمروال وتمويرل اإلرهراب (1
 دورة أو ورشة عمل .أو مجموعة للمشاركة في اجتماع المن سكرتارية 

 اء وفررررد وزارة الماليررررةموجهررررة للسرررريد وكيررررل الرررروزارة تتضررررمن أسررررم إعررررداد مررررذكرة الترشرررريح (2
 . المشارك باالجتماعات

أمانة سرر اللجنرة الوطنيرة لمكافحرة غسرل األمروال وتمويرل اإلرهراب بأسرماء وفرد مُخاطبة  (3
 وزارة المالية .

جردول أعمرال االجتمراع متضرمن البنرود المدرجرة والوثرائق والقررارات المطلوبرة لكررل إعرداد  (4
 بند، ومضافًا إليها رأي الوزارة .

 

 -كة:المشار (ب

 حضور االجتماع واإللتزام ببرنامج عمل االجتماع أو الدورة . (1

 واالقتراحات التي تذكرها الدول األعضاء والمراقبين بالمجموعة .المالحظات  ةكتاب (2

 الحصول على كافة الوثائق واألوراق التي توزع أثناء االجتماع . (3
 



[38] 
 -: ما بعد االجتماع (ج

 دارة الُعليا ألخذ التوجيهات المناسبة .إعداد تقرير االجتماع ورفع  بمذكرة لإل (1

لميزانيررة المجموعررة مخاطبررة إدارة المنظمررات الُمتخصصررة حررول المبلررغ الررذي تررم إعتمررادا  (2
 للعام القادم، وكذلك سداد مساهمة دولة الكويت في ميزانية المجموعة.

 

دويل ملكافحة غسل األموال ومتويل جمموعة العمل املايل ال( : 71االجراء )
 -:(FATF) اباإلره

 الهدف من االجراء :
التسلح  لمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشاراوتنفيذا  تبني
 مجلس وقرارات المتحدة األمم واتفاقيات معاهدات ، وتنفيذ( للمجموعة األربعين )التوصيات

المعايير الدولية  الصلة، وااللتزام بما تصدرا المجموعة من قرارات لتفعيل ذات األمن
مراقب من  25دولة ومنضمتان اقليميتان، و 34لمكافحة غسل األموال، وتضمن المجموعة 

 .المنظمات الدولية واإلقليمية
 

 المصطلحات المستخدمة : 
 العمل المالي الدولي لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  مجموعة(FATF) : 
لوضع معايير وتعزيز التنفيذ  دف، ته1989ي هيئة حكومية تأسست في عام ه 

، من الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
سلسلة من التوصيات التي تعرف باسم المعايير الدولية لمكافحة غسل خالل اصدار 

 في عام صدرت ألول مرة، و األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل
 2113و  2111و  1996، تم تنقيح توصيات مجموعة العمل المالي في عام 1991

 ، وتجتمع ثالث اجتماعات خالل السنة.، 2112وكان آخرها في عام 
 



[39] 
 المستندات :

  التسلح  وانتشارالمعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 ( مجموعةلل األربعين التوصيات)

http://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendation

s.pdf 
 

 االجراء من خالل األنشطة التالية :هذا وفيما يلي تنفيذ 
 -التحضير: (أ

استالم دعوة من أمانة سرر اللجنرة الوطنيرة لُمكافحرة غسرل األمروال وتمويرل اإلرهراب، أو  (1
جتمراع أو دورة االللمشراركة فري بالمجموعة الدوليرة ون ممثل األمانة العامة لمجلس التعا

 أو ورشة عمل .

 إعداد مذكرة الترشيح موجهة للسيد وكيل الوزارة تتضمن أسماء وفد وزارة المالية . (2

إلرهراب بأسرماء وفرد مُخاطبة أمانة سرر اللجنرة الوطنيرة لمكافحرة غسرل األمروال وتمويرل ا (3
رسال   .ممثل األمانة العامة لتأكيد المشاركة ل بريد إلكترونيوزارة المالية، وا 

إعرداد جردول أعمرال االجتمراع متضرمن البنرود المدرجرة والوثرائق والقررارات المطلوبرة لكررل  (4
 بند، ومضافًا إليها رأي الوزارة .

 

 -المشاركة: (ب

 حضور االجتماع واإللتزام ببرنامج عمل االجتماع أو الدورة . (1

 ها الدول األعضاء والمراقبين بالمجموعة .كتابة المالحظات واالقتراحات التي تذكر  (2

 الحصول على كافة الوثائق واألوراق التي توزع أثناء االجتماع . (3
 

 -: مابعد االجتماع (ج



[41] 
 إعداد تقرير االجتماع ورفع  بمذكرة لإلدارة الُعليا ألخذ التوجيهات المناسبة . (1

 

ويل اإلرهاب، ل األموال ومتملكافحة عمليات غساللجنة الوطنية : ( 70االجراء )
 -وأمانة سر اللجنة :

 لهدف من االجراء :ا
وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة جريمتي غسل األموال وتمويل اإلرهاب .1

وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة 
 تنفيذها.

أسلحة الدمار الشامل  تقييم مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل أنشطة -2
 على الصعيد الوطني.

ضمان وجود آليات فعالة للتعاون والتنسيق المحلي بين الجهات المختصة فيما  -3
يتعلق بوضع وتطوير وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.
ية بما فيها المعايير الدولية لمجموعة العمل متابعة التطورات العالمية واإلقليم -4

المالي والمعاهدات واالتفاقيات الدولية ذات العالقة في مجال مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل وتقديم التوصيات بشأن 

بة للتشريعات تطوير السياسات العامة والقواعد االسترشادية واقتراح التعديالت المناس
 القائمة.

المساهمة مع الجهات المختصة في تطوير برامج تأهيل وتدريب الكوادر العاملة  -5
في مجال مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب وتمويل أنشطة أسلحة 

 الدمار الشامل.



[41] 
التنسيق مع اللجان المختصة ذات العالقة لتطوير السياسات العامة وجميع  -6

ت في مجال مكافحة غسل األموال، الجرائم األصلية، وتمويل اإلرهاب اإلحصاءا
 وتمويل أنشطة أسلحة الدمار الشامل.

 المصطلحات المستخدمة : 
 اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل اإلرهاب  :  

بنك و ، وحدة التحريات المالية الكويتيةلجنة مشكلة من الجهات المعنية بالدولة وهي : 
وزارة ، و النيابة العامة، و هيئة أسواق المال، و وزارة التجارة والصناعة، و الكويت المركزي

، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل، و وزارة الخارجية، و وزارة الداخلية، و وزارة المالية، و العدل
 .اإلدارة العامة للجماركو 

 المستندات :
  ل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة غس في شأن2113لسنة  116قانون رقم. 
 مكافحرة لقرانون التنفيذيرة الالئحرة بإصردار 2113 لسنة( 37) رقم وزير المالية قرار 

 .2113 لسنة( 116) رقم اإلرهاب األموال وتمويل غسل

 الماليرررررة التحريرررررات وحررررردة بشرررررأن2113 لسرررررنة( 1532) رقرررررم الررررروزراء مجلرررررس قررررررار 
 الكويتية.

  من خالل األنشطة التاليةوفيما يلي تنفيذ االجراء السابق : 
 

 
 

 -نشطة :األ 
متابعررة المراسررالت الررواردة مررن رئرريس اللجنررة الوطنيررة لمكافحررة عمليررات غسرريل األمرروال  (1

 وتمويل اإلرهاب، وأمانة سر اللجنة .



[42] 
 األمرروالالرررد علررى االستفسررارات وتعبئررة االسررتبيانات والتقييمررات المعنيررة بمكافحررة غسررل  (2

اردة مررن اللجنررة الوطنيررة لمكافحرررة عمليررات غسرريل األمررروال الدوريررة الرررو  اإلرهررابوتمويررل 
 وتمويل اإلرهاب واللجان والمؤسسات الدولية المعنية.

رفع تقارير لمجلس الوزراء الموقر حول اإلجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فري مجرال  (3
 مكافحررة عمليررات غسرريل األمرروال والترري ترررد مررن رئرريس اللجنررة الوطنيررة لمكافحررة عمليررات

 غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

تقررارير متابعررة دوريررة للسرريد الرروزير والسرريد الوكيررل بشررأن موضرروع مكافحررة غسرريل  إعررداد (4
 األموال وتمويل اإلرهاب وسير العمل باللجنة الوطنية المختصة .

متابعررة المراسررالت الررواردة مررن رئرريس اللجنررة الوطنيررة لمكافحررة عمليررات غسرريل األمرروال  (5
 ، وأمانة سر اللجنة من خالل :وتمويل اإلرهاب

بداءالعليا  لإلدارةمذكرات حول طلبات اللجنة  إعداد   حولها. الرأي وا 
 العليا لمخاطبة مجلس الوزراء الستصدار قرار حولها. اإلدارةالعمل بتوجي   
 القرار لتنفيذا. إصدارسر اللجنة في حال  أمانة أومخاطبة رئيس اللجنة الوطنية  

الرررواردة مرررن مجلرررس الررروزراء المررروقر حرررول موضررروع مكافحرررة عمليرررات متابعررة المراسرررالت  (6
 غسيل األموال وتمويل اإلرهاب .

والسياسرررة العامرررة للدولرررة فررري مجرررال مكافحرررة عمليرررات  اإلسرررتراتيجيةالمشررراركة فررري إعرررداد  (7
وفررق  غسيل األموال وتمويل اإلرهاب من خالل العضوية فري اللجنرة الوطنيرة المختصرة

 .   العمل المنبثقة عنها
اإلعداد والتحضير والمشاركة في اجتماعات اللجنة الوطنيرة لمكافحرة عمليرات غسريل األمروال  (8

بداء الرأي والمشورة بكافة األمور المتعلقة    بجدول األعمال .وتمويل اإلرهاب وا 

القرررروانين والتعليمرررات الرقابيررررة السررررارية المعنيرررة بمكافحررررة غسررررل األمرررروال  إصرررردارمتابعرررة  (9
 -خالل : من اإلرهابوتمويل 



[43] 
إدارة الفترررروى  فرررري إطرررراراإلعرررداد والتحضررررير والمشرررراركة فرررري اجتماعررررات التررري تعقررررد  

 .لبحث مشاريع القوانين والقرارات  والتشريع ومجلس الوزراء الموقر
بعرررد موافقرررة إدارة الفتررروى والتشرررريع علرررى مشررراريع القررروانين يرررتم إحالتهرررا إلرررى مجلرررس  

 األمة، ويتم 

عررداد تقررارير عررن نتررائج االجتماعررات اإلعررداد والتحضررير والمشرراركة   فرري االجتمرراع وا 
 ورفعها لإلدارة العليا.

 متابعة إصدار مشاريع القوانين من مجلس الوزراء الموقر. 
)مرسررروم بقرررانون أو قررررار مرررن مجلرررس الررروزراء( ومخاطبرررة  إصررردار القررروانين مرررن قبرررل 

 الجهات المعنية لتنفيذها.
لمكافحرررة عمليرررات غسررريل األمررروال وتمويرررل متابعرررة تنفيرررذ كافرررة توصررريات اللجنرررة الوطنيرررة  (11

برداءالعليرا  لرإلدارةالمذكرات بهرا  إعداداإلرهاب واللجان المنبثقة عنها من خالل   الررأي وا 
 حولها.

الزائرررررة لدولررررة الكويررررت  والتحضررررير والمشرررراركة فرررري اجتماعررررات اللجرررران الدوليررررة اإلعررررداد (11
ع اللجنرة الوطنيرة لمكافحررة بالتنسريق مر اإلرهرابوتمويرل  األمروالالمعنيرة بمكافحرة غسرل و 

عررداد، اإلرهررابوتمويررل  األمرروالغسررل  اإلدارة  إلرررىتقريرررر عررن نتررائج االجتمرراع ورفعرر   وا 
 العليا .

بالتنسرريق مررع  لدولررة الكويررت والتحضررير والمشرراركة فرري اجتماعررات الوفررود الدوليررة الزائرررة اإلعررداد (12
   .العليا إلدارةا إلىتقرير عن نتائج االجتماع ورفع   وا عدادوزارة الخارجية، 

 

 -:مشاركة موظفني اإلدارة بالدورات  التدريبية:  (77االجراء )
 الهدف من االجراء :
 العاملين في اإلدارة.أداء تطوير ورفع كفاء 



[44] 
 

 الدورات الداخلية : (أ

 ُمذكرة من إدارة التدريب . استالم (1

هررل التعيررين والتخصررص )المؤ  وفررق اولويرراتإعررداد قائمررة بأسررماء جميررع المرروظفين  (2
 العلمي(.

 . علية والمستقبليةفلالحتياجات ال وفقاً  تحديد أسماء الموظفين (3

 .المرشحين على المسئولين العتمادهم  عرض أسماء (4

 .اعداد مذكرة الدارة التدريب بأسماء المرشحين مرفق بها نماذج الترشيح  (5

 حفظ نسخة من الُمذكرة الواردة والصادرة بالملف الخاص بالدورات الداخلية . (6

 . في سجل الموظف التدريبي إضافة الدورات التي تم الُمشاركة بها (7
 

 الدورات الخارجية : (ب

إسررررررتالم الُمررررررذكرة مررررررن إدارة الترررررردريب أو مررررررن مكتررررررب الوكيررررررل المسرررررراعد للشررررررئون  (1
 االقتصادية .

يوضرح الترالي:  سماء الموظفين ومسماهم الوظيفي، وتاريخ التعيين باإعداد كشف  (2
 الخارجية لكل موظف من عدم . عدد المشاركات بالدورات -

الرسررمية وفقرررًا لالحتيرراج التررردريبي المرروظفين الترري تنطبرررق علرريهم شرررروط المهمررات  -
 الفعلي.

إعرداد جرردول يتضرمن أسررماء المروظفين الررذين شراركوا فرري البررامج الخارجيررة خررالل  -
 العام الحالي الستبعادهم من الترشيح .

 عرض األسماء على المسئولين العتمادها . -

د ُمذكرة لمكتب الوكيل المساعد للشئون االقتصادية مرفقًا مع نموذج الترشريح إعدا -
 وذلك بعد تعبئتها من قبل المرشحين وتوقيعها من المسئول المباشر .

 حفظ نسخة من الُمذكرة الواردة والصادرة بالملف الخاص بالدورات الخارجية. -



[45] 
يررتم إضررافة الرردورة وجررود سررجل لكررل موظررف يتضررمن الرردورات الداخليررة والخارجيررة  -

 التي تم الُمشاركة بها .

 ُمتابعة القبول مع المختصين مع إدارة التدريب . -
 

 -الدورات والربامج خارج خطة التدريب بالوزارة :جـ( 

ورود كتررراب دعررروة للمشررراركة فررري نررردوة أو ورشرررة عمرررل أو مرررؤتمر حلقرررة نقاشرررية مرررن قبرررل  (1
 .وخارجيةجهات وُمنظمات وهيئات حكومية محلية 

يد أسماء الموظفين اللذين تنطبق عليهم شروط الُمشراركة مرن حيرث تناسرب موضروع تحد (2
 البرامج مع طبيعة عمل الموظف .

الختيرررررار المرشرررررح والموافقرررررة علرررررى المسرررررئول المباشرررررر عررررررض أسرررررماء المررررروظفين علرررررى  (3
 الُمشاركة .

   . المعنية بأسماء المرشحين المشاركين بالبرنامج هةمخاطبة الج (4

ارة الشئون اإلدارية بشأن مشاركة مروظفي اإلدارة لبرنرامج خرارج الروزارة متضرمن إعداد مذكرة إلد (5
 الحضور واإلنصراف من الدوام. إجراءات الفترة وذلك إلعفائهم من

 إعداد تقرير عن البرنامج . (6
 

 -:( حتديد االحتياجات التدريبية لإلدارة للسنة القادمةد

، وطلرب تحديرد البررامج التدريبيرة واقترراح الخطرةُمذكرة من إدارة التردريب تتضرمن  استالم (1
 برامج جديدة مع تحديد أولية كل برنامج وعدد المشاركين والفترة المناسبة للتنفيذ .

عرض خطة التردريب علرى المسرئولين وتحديرد البررامج المطلوبرة واقترراح البررامج الجديردة  (2
المشررراركين  التررري يحتاجهرررا مررروظفين اإلدارة وذلرررك حسرررب حاجرررة العمرررل مرررع تحديرررد عررردد

 والفترة المناسبة للتنفيذ وأولوية عقد كل برنامج .

 عرض خطة التدريب على ُمدير اإلدارة العتمادها . (3
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 بة إدارة التدريب بخطة التدريب الُمعتمدة للسنة المالية القادمة .ُمخاط (4
 
 
 
 
 
 
 

 دليل عمل إجراءات االدارة /ع.ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


