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 املقـــدمة
 

م بشأن وزارة المالية فإن قطاع الشئون 6891( لسنة 77على المرسوم رقم ) بناء  
االقتصادية يشرف على كافة عالقات دولة الكويت االقتصادية مع جميع الدول في 

باإلشراف على التعاون االقتصادي الدولي تقوم إدارة مجاالت التعاون االقتصادي، و 
نشاء  ،ومذكرات التفاهم للتعاون  االقتصادي والفني ،وبروتوكوالت ،االتفاقيات الثنائية وا 

اللجان المشتركة وعقدها بين دولة الكويت والدول األخرى، باإلضافة إلى اإلعداد 
ومتابعة  ،واإلسالمية ،واإلقليمية ،الدولية والتحضير والمشاركة في المؤتمرات والمحافل

ى برنامج التعاون الفني بين دولة تنفيذ توصياتها وقراراتها االقتصادية، واإلشراف عل
اإلشراف على المذكرات والتقارير حول العالقات االقتصادية و الكويت والبنك الدولي، 

وكذلك ، واألوضاع االقتصادية في هذه الدول ،بين دولة الكويت والدول األخرى
لدليل المرفق ، وااإلشراف على التقارير والمذكرات المتعلقة بلقاءات اإلدارة العليا بالوزارة

 .يوضح األنشطة التي تقوم بها الوحدات التنظيمية باإلدارة
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 اهليكل التنظيمي إلدارة التعاون االقتصادي الدويل
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  مراقبة المنظمات الدولية ويلحق بها األقسام التالية: :أوالا 
 قسم منظمة التعاون اإلسالمي: .1

 

 ( التحضير والمشاركة في 1إجراء رقم :)منظمة التعاون  إطارالتي تعقد في جتماعات اال
 :اإلسالمي

 الهدف من اإلجراء: 

براز ،اإلسالميمنظمة التعاون  إطارفي الفعال في المحافل واالجتماعات التي تعقد  تواجدال  وا 
في مجال التعاون االقتصادي  وخاصة   المشترك اإلسالميدورها في مجال تعزيز التعاون 

من هذه االجتماعات تتوافق مع توجهات دولة  الصادرةتكون القرارات ل السعي، و والمالي
 الكويت.

 

 ( 2إجراء رقم :):االستفادة من المؤسسات التي تساهم بها دولة الكويت 
 الهدف من اإلجراء: 

التي  واإلسالمية واإلقليميةمن المؤسسات الدولية  ةمكنماستفادة  قصىتحقيق أالسعي نحو 
 .بهذا الشأنمجلس الوزراء ، وذلك تنفيذا  لقرار تساهم بها دولة الكويت

 راءات:ـجاإل 
  للتنمية. اإلسالميالتي يقدمها البنك والبرامج  األنشطةمن  استفادة ممكنة أقصىتحقيق 
 للتنمية  اإلسالميالتي يقدمها البنك  األنشطةلجهات المحلية لالستفادة من مخاطبة ا

 التابعة له. ومؤسساته

  المحلية.متابعة الردود من الجهات 

 معاودة مخاطبة الجهات في حالة عدم الرد. 

  أنشطة وبرامج البنك ستفادة منوجود الرغبة باالللتنمية في حال  اإلسالميمخاطبة البنك. 

 

األمم المتحدة، تعتبر منظمة التعاون اإلسالمي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد  :اإلسالميمنظمة التعاون 
 وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي ،( دولة عضوا موزعة على أربع قارات77وخمسين ) وتضم في عضويتها سبع  

للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب  مصالحه والتعبير عنها تعزيزا   حمايةوتسعى ل ،للعالم اإلسالمي الوحيد
يوم الخميس وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية  ،العالم

 على جريمة إحراق المسجد األقصى في القدس المحتلة. ردا   م، وذلك6818سبتمبر  57الموافق 
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( مليار دينار إسالمي حتى 5م برأسمال قدره )6877البنك اإلسالمي للتنمية عام  تأسس للتنمية: اإلسالميالبنك 
( مليار دينار إسالمي، وأن دولة الكويت من إحدى الدول المؤسسة في البنك 611به )بلغ رأس المال المصرح 

 شريعة اإلسالمية،مالية تنموية متعددة األطراف قائمة على أحكام المؤسسة وذات مساهمة رئيسية فيها، كما أنها 
للتنمية وللجاليات المسلمة في  اإلسالميفي البنك  األعضاءوذلك لدعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي للدول 

 للتنمية. اإلسالميفي البنك  األعضاءالبلدان غير 
 

 

 قسم المنظمات الدولية: .2
 

 ( 3إجراء رقم :) المالية  والمنظمات لمؤسساتالدولية ل جتماعاتفي االالتحضير والمشاركة
 :(ESCWA-AMED-W.T.O-IMF-W.Bمثل )الدولية 

 هدف من اإلجراءال: 
ودورها  ،تعزيز دور دولة الكويت في المجال االقتصادي والمالي على المستوى اإلقليمي والدولي

 التنموي في إطار المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية المختلفة. 
 

 ( 4إجراء رقم :)ستفادة من برنامج التعاون الفني:اال 
وصندوق  ،والبنك الدولي ،تقوم اإلدارة باإلشراف على برنامج التعاون الفني بين دولة الكويت

 النقد الدولي.
 :الهدف من اإلجراء 

 والمؤسسات  ،اتوالمنظم ،وصندوق النقد الدولي ،تعزيز االستفادة من خبرات البنك الدولي
  لعضويتها في تلك المؤسسات. ا  وفقالدولية واإلقليمية 

 

 ( 5إجراء رقم :) التعاون الفني مع البنك الدولي:متابعة برنامج 
بمتابعة سير عمل الدراسات والمشاريع التي يعدها البنك لصالح الجهات المحلية تقوم اإلدارة 

 المالية المترتبة على هذه الدراسات.لدولة الكويت باإلضافة إلى متابعة المستحقات 
 :الهدف من اإلجراء 

  الـتأكد على أن الدراسات تسير وفق المطلوب ووفق المتفق عليه بين البنك الدولي والجهة
 الطالبة والوقوف عند العقبات التي تواجهها.
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 ( 6إجراء رقم :)رات وأنشطة صندوق النقد الدولي:متابعة مباد 
 :اإلجراءات 
  والمبادرات التي يطلقها صندوق النقد الدولي األنشطة والمتابعة بشأن  قاإلدارة بالتنسيتقوم

مؤسساتها الوطنية  أداء التي تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية للدول األعضاء لالرتقاء في
دراته نحو مكافحة الفقر باإلضافة إلى مبا ،العاملة في مجال السياسات االقتصادية الكلية

 .بواإلرها
 

 :تعاريف المنظمات الدولية
هو وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم  :)International Monetary Fund; IMF(صندوق النقد الدولي 

 ويقع مقر الصندوق في ،للعمل على تعزيز سالمة االقتصاد العالمي م،6897المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 
، وقد بلدا   699، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريبا  بعددهم البالغ (DC) واشنطن العاصمة األمريكية

 .م61/8/6815بتاريخ انضمت دولة الكويت لصندوق النقد الدولي 
وقد  ،هو أحد الوكاالت المتخصصة في األمم المتحدة التي تعنى بالتنمية :(World Bank; WB)البنك الدولي مجموعة 

وقد انضمت دولة الكويت  بلدا ،( 699)المجموعة  تشمل، و بدأ نشاطه بالمساعدة في إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية
  :وهي وتتألف مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات ،م61/8/6815بتاريخ لبنك الدولي لمجموعة ا

 .(IBRD)البنك الدولي لإلنشاء والتعمير -
 (.IDAالدولية للتنمية )المؤسسة  -
 (.IFCمؤسسة التمويل الدولية ) -
 (.MIGAالوكالة الدولية لضمان االستثمار ) -
 (. ICSIDالمركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار ) -
         وا ـــــــــكـــــــــــــاإلسيا ــــــــــــــرب آســــــــــية لغــــــــــماعـــــــة واالجتـــــــاديــــــــتصـــــــدة االقـــــم المتحـــــنة األمــــلج
(and Social Commission for Western Asia; ESCWA Economic:)  ينص ميثاق األمم المتحدة على

وكالهما عنصران أساسيان إلقامة عالقات سليمة وودية بين األمم، وذلك على أساس  ،توفير عوامل االستقرار والرفاه
 دأ المساواة في الحقوق الذي يضمن لها حق تقرير المصير ويوفر فرصاا متساوية بما في ذلك تحقيق مستوىاحترام مب

 من خالل التحفيز المستمر للنمو االقتصادي والتنمية االجتماعية. معيشة أفضل وتأمين العمل للجميع
 

 
 ويلحق بها األقسام التالية العالقات االقتصادية : مراقبةنياا ثا: 
 :االتفاقيات االقتصادية الثنائيةقسم  .1

 

 ( 7إجراء رقم :):إبرام االتفاقيات وبروتوكوالت ومذكرات التفاهم 
 :الهدف من اإلجراء 
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 ،االتفاقياتتعزيز العالقات االقتصادية الثنائية بين دولة الكويت والدول األخرى من خالل إبرام 
نشاء اللجان اتفاقيات، أو مذكرات تفاهم إلباإلضافة إلى  التفاهم،ومذكرات  ،والبروتوكوالت

 .للتعاون االقتصادي والفني المشتركة
 اتاإلجراء : 

ومذكرات  ،أو اتفاقياتومذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي والفني  ،وبروتوكوالت ،إبرام اتفاقيات
 بين دولة الكويت ودول العالم.التفاهم إلنشاء اللجان الثنائية المشتركة 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

شاملة  إطارية يعتبر البروتوكول أو مذكرة التفاهم أو االتفاقية آلية لتعاون االقتصادي والفني:أو بروتوكول أو مذكرة التفاهم لاتفاقية 
مواكبة القوانين والمستجدات االقتصادية على الساحة إلى توطيد العالقات االقتصادية بشكل عام بين الدول، وتحرص على تهدف 

وتبادل المعلومات المتعلقة باألبحاث العلمية والفنية،  ،الدولية والمحلية، وزيادة تشجيع المشاريع االقتصادية والمالية والمصرفية والزراعية
وتشجيع القطاع  ،مشاريع االستثمار المشتركةوتدريب األخصائيين في إطار برامج تعاون محددة، ودعوة رجال األعمال إلى إقامة 

ومراعاة متطلبات منظمة التجارة العالمية واالتفاقيات المنبثقة عنها بموجب التزام دولة  ،الخاص على إنشاء شركات استثمارية مشتركة
 الكويت والدول األخرى.، وتنص في إحدى موادها على إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الكويت والدول األخرى في هذه المنظمة

 

 ( 8إجراء رقم :):عقد اجتماعات اللجان الثنائية المشتركة بين دولة الكويت والدول األخرى 
  اإلجراء:الهدف من 

العالقات االقتصادية الثنائية على كافة المستويات بين دولة الكويت والدول األخرى من  تعزيز
 .التي تشرف عليها وزارة الماليةالوزارية والفنية المشتركة الثنائية اجتماعات اللجان خالل عقد 

 

 ( 9إجراء رقم :) اجتماعات اللجان الثنائية العليا والوزارية والفنية المشتركة بين في المشاركة
 دولة الكويت والدول األخرى التي تشرف عليها وزارات أخرى:

 :الهدف من اإلجراء 

وتعزيز التعاون االقتصادي مع الدول األخرى من  ،إبراز الجانب االقتصادي لدولة الكويت
التي تشرف عليها  المشتركة والفنيةالعليا والوزارية الثنائية  خالل المشاركة باجتماعات اللجان

 ت أخرى.اوزار 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، للتعاون االقتصادي والفنيالتفاقية أو البروتوكول أو مذكرة التفاهم اعادة   تنص اللجان المشتركة العليا أو الوزارية أو الفنية:
ن اعلى تشكيل لج ،نشاء لجنة مشتركة بين دولة الكويت والدول األخرىإلمستقلة متخصصة باإلضافة إلى اتفاقية أو مذكرة التفاهم 

لدين في كافة المجاالت الثنائية بين البإلى توطيد العالقات  ةاللجان المشتركهذه  تهدفو مشتركة بين دولة الكويت والدول األخرى، 
بشكل  عام، ويشارك فيها وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، باإلضافة إلى القطاع الخاص طبقا  لمجاالت التعاون المطروحة على 

برئاسة البلدين، واللجان المشتركة الوزارية  جدول أعمال اللجنة المشتركة، ويترأس اللجان المشتركة العليا وزيري الخارجية في كال
  وزيرين في كال البلدين، أما اللجان المشتركة الفنية تكون برئاسة وكيلي الوزارة في كال البلدين.
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 قسم العالقات والدراسات االقتصادية: .2
 ( 11إجراء رقم :)دول الو دولة الكويت بين  الثنائية مذكرات بالعالقات االقتصاديةتقارير  إعداد

 :واألوضاع االقتصادية فيها األخرى
 :الهدف من اإلجراء  

دول األخرى، الإنشاء قاعدة بيانات للعالقات االقتصادية الثنائية التي تربط دولة الكويت ب
 واالستفادة منها أثناء عقد االجتماعات واللقاءات، والزيارات الرسمية المتبادلة.

 

 ( 11إجراء رقم :) االقتصادية للزيارات المتبادلة بين المسئولين في دولة تجهيز الملفات
عداد تقارير حول لقاءات اإلدارة العليا بالوزارة مع ممثلي الدول الكويت والدول األخرى ، وا 

 .والسفراء المعتمدين لدى دولة الكويت
 الهدف من اإلجراء: 

 بين دولة الكويت ودول العالم المختلفة. ةاالقتصاديالعالقات وتدعيم أواصر تعزيز 

  :البرامج التدريبية للموظفينثالثاا: 

 ( الدورات الداخلية والخارجية:12إجراء رقم :) 
 الهدف من اإلجراء: 

وذلك بهدف  مشاركة الموظفين بإدارة التعاون االقتصادي الدولي في الدورات الداخلية والخارجية
كسابهم  س لينعك بهم بكفاءة بة ألداء المهام واألعمال المناطةالمناسمهارات الرفع كفاءتهم وا 

 .ايجابي على تطوير العملبشكل 
 


