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زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ /جابر المبارك الصباح
لـــوزارة المــالـيـــة 

ا�شتقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية ال�شيد/ م�شطفى جا�شم ال�شمايل، رئي�س جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ/ 
وال�شادة  ال�شيد/ خليفة م�شاعد حماده  املالية  وزارة  وكيل  و ذلك بح�شور  له،  املرافق  والوفد  ال�شباح  املبارك  جابر 
بامل�شي  الوزارة  �شموه حث  توجيهات  و من �شمن  املوافق21 فرباير 2012،  الثالثاء  يوم  �شباح  امل�شاعدين،  الوكالء 
مبتابعة م�شاريعها الواردة يف خطة التنمية، واال�شراع يف اجناز تلك امل�شاريع مبا ي�شاهم بتحقيق روؤية �شاحب ال�شمو 

اأمري البالد بتحويل دولة الكويت الى مركز مايل وجتاري جاذب لالإ�شتثمار.



�شمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ / جابر املبارك ال�شباح  خالل زيارته لوزارة املالية



مسابقة درع الحكومة اإللكترونية العربية و فوز وزارة المالية 
ألفضل منصة تفاعلية فئة وزارات لعام 2012

التقى معايل وزير املالية ووزير الرتبية والتعليم العايل بالوكالة الدكتور نايف فالح احلجرف وال�شيد/ خليفة حمادة وكيل 
وزارة املالية وال�شيد/ براك ال�شيتان الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحا�شبة العامة برئي�س واأع�شاء اللجنة الدائمة الإن�شاء وتطوير 
مواقع وزارة املالية على ال�شبكات االجتماعية باإ�شراف ال�شيد/ عبدالرحمن ال�شايجي – مدير اإدارة مركز املعلومات االآيل، 
وذلك مبنا�شبة فوز �شفحة الفي�س بوك الر�شمية للوزارة مب�شابقة جائزة درع احلكومة االإلكرتونية التي اقامتها املنظمة العربية 
للتنمية االدارية - جامعة الدول العربية واأكادميية جوائز االنرتنت يف املنطقة العربية، وقد مت اختيار وزارة املالية – دولة 
الكويت من قبل جلنة م�شابقة درع احلكومة االإلكرتونية للفوز باأف�شل من�شة تفاعلية على �شفحة التوا�شل االجتماعي ) في�س 
املبا�شر مع  للتفاعل  املتاحة  الو�شائل  اأف�شل  بالوزارة  ال��وزارات. حيث مّثل موقع )في�س بوك( اخلا�س  بوك( عن فئة مواقع 
اجلمهور مبا يعزز ال�شفافية مبفهومها ال�شليم مع االأخذ بعني االعتبار التعليقات املبا�شرة لزائرين املوقع . و�شكر معايل الوزير 
جهود القائمني على هذا العمل و اأثنى على توجهات الوزارة للتوا�شل مع فئات املجتمع املختلفة بو�شائل التكنولوجيا املتاحة و 
مواكبة التطور العاملي يف جمال الن�شر و التوا�شل االلكرتوين، حيث مت ان�شاء ح�شاب ر�شمي للوزارة على خمتلف و�شائل قنوات 
التوا�شل االجتماعي مثل تويرت وفي�س بوك وان�شتقرام لتدعيم التوا�شل امل�شتمر مع خمتلف فئات املجتمع وت�شخري خدماتنا 

لتحقيق اأهداف الوزارة بكفاءة وجودة عالية. 



مشاركة معالي وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي
في الدورة ال)89( للمجلس االقتصادي واالجتماعي

تراأ�س وفد دولة الكويت معايل وزير املالية ال�شيد/ م�شطفى ال�شمايل يف اجتماعات الدورة )89( للمجل�س االقت�شادي 
واالجتماعي على م�شتوى وزراء املال واالقت�شاد العرب خالل الفرتة من 5-9 فرباير 2012، حيث اتخذت العديد من 
القرارات الهامة املتعلقة مبتابعة قرارات القمم العربية التنموية: االقت�شادية واالجتماعية االأولى )قمة الكويت- يناير 
2009(، والثانية )�شرم ال�شيخ- يناير2011(،واالإعداد والتح�شري للقمة العربية القادمة )الريا�س- يناير 2013(، 
باالإ�شافة اإلى درا�شة اال�شرتاتيجية ال�شياحية العربية واآليات تنفيذها، وا�شرتاتيجية االأمن املائي يف املنطقة العربية، 
واالعداد والتح�شري للموؤمتر العربي حول تنفيذ االهداف التنموية لالألفية 2012، ومتابعة تنفيذ االتفاقيات االقت�شادية 

ومذكرات التفاهم املربمة يف اإطار املجال�س الوزارية املتخ�ش�شة ومنتديات التعاون العربي الدويل.

لقاء معالي وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي

مع فخامة اللورد مايور/ ديفيد ووتون 

التقى نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية ال�شيد/ م�شطفى جا�شم ال�شمايل وال�شيد/ بدر حممد ال�شعد – الع�شو 
املنتدب للهيئة العامة لال�شتثمار مع فخامة اللورد مايور / ديفيد ووتون ، عمدة لندن. وذلك يوم اخلمي�س املوافق 16 
اللورد مايور  اللقاء عن ترحيبه بزيارة �شعادة  ال�شمايل خالل  ال�شيد/ م�شطفى  املالية  واأعرب وزير  فرباير 2012، 
امل�شاركة  الى  الربيطانية  ال�شركات  كافة  ولدعوة  البلدين،  بني  تربط  التي  الوطيدة  بالعالقات  م�شيدًا  الكويت  لدولة 
يف خطة التنمية التي اأقرتها دولة الكويت موؤخرًا. ومن جانبه اأ�شاد �شعادة اللورد مايور بالعالقة التاريخية والوثيقة 

لربيطانيا مع دولة الكويت موؤكدا على تقوية اأوا�شر التعاون بني البلدين .



رعاية وافتتاح معالي وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي 
لمعرض االستقالل )51(

وزارة  وكيل  وبح�شور  ال�شمايل  جا�شم  م�شطفى  ال�شيد/  املالية  ووزير  الوزراء  جم�ل�س  رئي��س  نائب  رعاي��ة  ت�ح�ت 
املعار�س  ار�س  على   )51( اال�شتقالل  معر�س  وفعاليات  ان�شطة  افتتاح  مت  حمادة،  م�شاعد  خليفة  ال�شيد/  املالية 
وزارة  وكيل  �شدد  كما   ،2012 3مار�س  الى   2012 ف��ب��راير   23 من  ال��ف��ت�رة  خ��الل  وذلك  مب�ش��رف  الدولية 
جميعًا  علينا  عزيزة  ذكرى  يخلد  الذي  املعر�س،  هذا  مثل  اإقامة  اأهمية  على  حماده  خليفة  ال�شيد/  ال�مالية 
جهود  وت�شافر  الكويتي  ال�شعب  وكفاح  الكويت  لكامل  اال�شتقالل  حتقيق  يف  اجدادنا  وت�شحيات  بجهود  ويذكرنا 
ياأتي هذا املعر�س �شمن منظومة احتفاالت  الكويت، حيث  العراقي وحترير  الغزو  ال�شريفة لدحر  العامل  كل دول 
والعمل  االجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  وكيل  الدعوة  لبى  وقد  الغالية،  الوطنية  واملنا�شبات  االعياد  بهذه  الكويت  دولة 
ال�شيد/ حممد الكندري، وعدد من م�شوؤويل املوؤ�ش�شات احلكومية واالأهلية امل�شاركة يف املعر�س، كما لبى الدعوة 

الكويت. دولة  لدى  املعتمدين  الدبلوما�شي  ال�شلك  و�شيدات  رجال  من  ح�شد 



استقبال معالي وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي
مسؤولي إدارة مركز المعلومات اآللي

يف اطار دعم معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية جلهود العاملني بالوزارة ، ت�شرف عددًا من املخت�شني 
يف اإدارة مركز املعلومات االآيل بلقائه يوم االأحد املوافق 4 مار�س 2012، وذلك بح�شور كل من ال�شيد/ وكيل الوزارة 
وال�شيد/الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحا�شبة العامة. ولقد مت عر�س اأهم االأن�شطة التي قامت اإدارة مركز املعلومات االآيل 
)qr.v.card(  بتقدميها خالل فعاليات معر�س انفوبيز 2012، والتي كان من بينها طرح بطاقة التعريف االلكرتوين

وهي بطاقة تي�شر الو�شول ال�شريع لبيانات حاملها وعر�س وتخزين تلك البيانات يف جهات االت�شال لالأجهزة الذكية. 
الوزارة نظري ما بذلته من  الدرع الذي ح�شلت عليه  اإدارة مركز املعلومات االآيل  العاملون يف  اللقاء قدم  ويف نهاية 
جهود يف املعر�س ملعايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية الذي اأبدى اعجابه و�شكره للعاملني يف االإدارة على ما 

يبذلونه من جهد يف �شبيل تطوير اأ�شاليب العمل بالوزارة.

معايل وزير املالية مع م�شوؤويل اإدارة مركز املعلومات االآيل



مشاركة معالي وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي
في االجتماع ال)37( لمجلس محافظي البنك االسالمي للتنمية

يف  ال�شمايل  جا�شم  م�شطفى  ال�شيد/  املالية  ووزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  معايل  الكويت  دولة  وفد  تراأ�س 
ال�شودان )اخلرطوم(، مب�شاركة 56  املنعقد يف جمهورية  للتنمية  البنك اال�شالمي  االجتماع )37( ملجل�س حمافظي 
تناول  حيث   ،2012 ابريل   4-3 من  الفرتة  خالل  ذلك  املركزية  م�شارفها  وحمافظي  ماليتها  وزراء  يف  ممثلة  دولة 
االجتماع مو�شوع اعتماد البيانات املالية وامليزانيات العمومية للبنك االإ�شالمي للتنمية وموؤ�ش�شاته التابعة، وكما عقد 
على هام�س االجتماع ال�شنوي ملجل�س املحافظني جمموعة من االجتماعات االأخرى كاجتماع املجل�س االأعلى ل�شندوق 
وائتمان  اال�شتثمار  لتاأمني  االإ�شالمية  املوؤ�ش�شة  حمافظي  ملجل�س  ع�شر  التا�شع  ال�شنوي  االجتماع  والقد�س،  االأق�شى 
ال�شادرات، االجتماع ال�شنوي اخلام�س ملجل�س حمافظي �شندوق الت�شامن االإ�شالمي للتنمية، االجتماع الثاين ع�شر 
للجمعية العمومية للموؤ�ش�شة االإ�شالمية لتنمية القطاع اخلا�س واجتماع اجلمعية العمومية ال�شابعة للموؤ�ش�شة الدولية 

االإ�شالمية لتمويل التجارة.

معايل وزير املالية يف االإجتماع ال� )37( ملجل�س حمافظي البنك االإ�شالمي للتنمية 



مشاركة معالي وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي
في اللجنة العليا الكويتية- العراقية المشتركة

ال���ف����ت����رة  خ�����الل  وذل�ك  ال�م��ش�ت��ركة  ال��ع���راق���ي���ة  ال�ك��وي��ت��ي���ة-  ال��ع��ل��ي����ا  الل�ج�����ن���ة  يف  الك���وي���ت  دول����ة  �شارك��ت 
م����ن    6-7 ابريل 2011م يف بغداد برئا�شة معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير اخلارجية ال�شيخ �شباح خالد احلمد 
التعوي�شات  وم�شاألة  عبداهلل  خور  يف  )املالحة  اأهمها  من  والتي  البلدين،  بني  الق�شايا  جممل  مناق�شة  مت  حيث  ال�شباح، 
والديون(، ا�شافة الى امور اخرى كق�شية املفقودين الكويتيني وميناء مبارك و �شرورة تر�شيم احلدود عرب تنفيذ م�شروع 
�شيانة العالمات احلدودية، كما مت االتفاق على اجراء لقاءات دورية بني البلدين لغر�س مناق�شة كل ملف والتو�شل اإلى حلول 
الإغالقه، واإعادة العالقات العراقية - الكويتية الى عهدها الذهبي كما يف ال�شابق وقبل 30 عاما، وال�شعي  احلقيقي الإخراج 

العراق من طائلة البند ال�شابع.
وان ما حتقق يف االجتماع جاء تتويجًا لزيارة �شمو اأمري البالد لبغداد وزيارة رئي�س الوزراء العراقي نوري املالكي للكويت، 

ورغبة الطرفني و�شعيهما الى اقامة اف�شل العالقات، مبا يخدم �شعبي البلدين ال�شقيقني ويحقق م�شاحلهما.
كما مت الت�شديد على اأهمية العمل لتطوير عمل اللجنة العليا وتنفيذ كل ما من �شاأنه االنتقال باالتفاقيات الى ممار�شات 

عملية حم�شو�شة من قبل املوؤ�ش�شات والهيئات، بحيث يلتم�شها املواطن واقعا.



مشاركة معالي وزير المالية السيد / مصطفى الشمالي
في االجتماع السنوي للمؤسسات المالية العربية 

�شاركت دولة الكويت يف االجتماع ال�شنوي للموؤ�ش�شات املالية العربية على م�شتوى وزراء املالية واالقت�شاد بالدول 
العربية وذلك خالل الفرتة من 17-18 ابريل 2012، يف اململكة املغربية، حيث �شدرت العديد من القرارات الهامة، 
والتي من اأهمها املوافقة على التقارير ال�شنوية الأن�شطة املوؤ�ش�شات املالية العربية، واعتماد احل�شابات اخلتامية املوحدة 
الت�شديق  اإلى  باالإ�شافة  31دي�شمرب 2011،  املنتهي يف  العام  لالحتياطات عن  املقرتحة  والتخ�شي�شات  لها  املدققة 
املوافقة على اقتطاع  العربية وح�شاب االيرادات وامل�شروفات لعام2011، وقد متت  املالية  املوؤ�ش�شات  على ميزانيات 
)10%( من االأرباح ال�شافية للموؤ�ش�شات املالية والعربية عن العام 2011، وتخ�شي�شها ل�شالح ال�شعب الفل�شطيني، 

وتخ�شي�س جزء من هذه املبالغ لدعم �شندوقي االأق�شى والقد�س ال�شريف.

مشاركة معالي وزير المالية السيد / مصطفى الشمالي

في االجتماع الثالث لمجلس وزراء المالية العرب

باململكة   2012 ابريل   18 بتاريخ  عقد  الذي  العرب  املالية  وزراء  ملجل�س  الثالث  االجتماع  يف  الكويت  دولة  �شاركت 
املغربية، حيث بحث ال�شادة الوزراء، العر�س املقدم من �شندوق النقد الدويل حول التطورات االقت�شادية واالقليمية 
والدولية واأكدوا على اأهمية املحافظة على اال�شتقرار االقت�شادي وحتقيق النمو االقت�شادي يف املنطقة العربية، كما 
ناق�س ال�شادة الوزراء املو�شوعات واملحاور التي جرى التفاهم عليها يف اإطار مبادرة دولة االإمارات العربية املتحدة 

ب�شاأن دعم اال�شتقرار االقت�شادي وتطوير القطاع املايل يف الدول العربية.



مشاركة وزير المالية السيد/ مصطفى الشمالي
في االجتماع )93( للجنة التعاون المالي واالقتصادي

 غادر معايل نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير املالية ال�شيد/ م�شطفى جا�شم ال�شمايل على راأ�س وفد ي�شم كبار 
الذي  واالقت�شادي  املايل  التعاون  للجنة  والت�شعني  الثالث  االجتماع  يف  للم�شاركة  واخلارجية  املالية  وزارتي  م�شئويل 
املو�شوعات  من  عددًا  االجتماع  اأعمال  جدول  ويت�شمن  مايو2012م.   5 املوافق  ال�شبت  يوم  الريا�س  مدينة  يف  عقد 
اإلى قرار  اإليه وكالء وزارات املالية واالقت�شاد يف اجتماعهم ال�شابع والثالثني باالإ�شافة  ياأتي يف مقدمتها ما تو�شل 
املجل�س الوزاري ب�شاأن اإحالة مقرتح دولة الكويت باإن�شاء جلنة رقابة مالية م�شتقلة لالإ�شراف والرقابة على املنظمات 
املتخ�ش�شة يف اإطار جمل�س التعاون اإلى جلنة التعاون املايل واالقت�شادي وحوكمة املنظمات والهيئات املالية والنقدية 
حمافظي  جلنة  من  كل  اجتماعات  حما�شر  ا�شتعر�شوا  ال��وزراء  ال�شادة  معايل  فاإن  ذلك  اإلى  باالإ�شافة  االإقليمية. 
موؤ�ش�شات النقد والبنوك املركزية )54( وكذلك حم�شرا االجتماعني )45- 46( للجنة مدراء عامي اجلمارك والذي 
واإقرار  اخلليجي  اجلمركي  لالحتاد  هيئة  واإن�شاء  اخلليجي  اجلمركي  االحتاد  متطلبات  با�شتكمال  تو�شيات  يت�شمن 
نظامها الداخلي. باالإ�شافة ايل ذلك فاإن معايل وزراء املال واالقت�شاد �شوف ي�شتعر�شون حما�شر اجتماعات جلنة 
االحتاد اجلمركي وجلنة دعم م�شاريع التنمية يف الدول وجلنة ال�شوق اخلليجية امل�شرتكة يف اجتماعها الرابع ع�شر، 
وما تو�شلت اإليه اللجنة املالية والفنية ب�شاأن ا�شتكمال الدرا�شات اخلا�شة مل�شروع �شكة حديد دول املجل�س يف اجتماعها 
التا�ضع وخا�ضة ما يتعلق باملوا�ضفات الفنية للم�ضروع باالإ�ضافة اإلى نقاط الربط املقرتحة. كما تناول االجتماع مذكرة 
االأمانة العامة ب�شاأن الهيئة الق�شائية االقت�شادية وكذلك مذكرة االأمانة العامة حول ما تو�شلت اإليه جلنة احلد من 
تنامي م�شكلة التبغ بدول املجل�س، ودرا�شة امل�شروعات اخلليجية امل�شرتكة يف دول جمل�س التعاون، باالإ�شافة اإلى متابعة 

تنفيذ القرارات االقت�شادية ال�شادرة عن املجل�س االأعلى. 



حفل تكريم وزير المالية السابق السيد / مصطفى جاسم الشمالي

 حتت رعاية وح�شور �شمو ال�شيخ/ جابر املبارك ال�شباح - رئي�س جمل�س الوزراء كرمت وزارة املالية وزيرها ال�شابق 
ال�شيد/ م�شطفى جا�شم ال�شمايل ، يوم االأحد املوافق 2012/6/24. وجاء هذا التكرمي بناًء على م�شرية عطاء وخدمة 
الوزير ال�شابق، وما قدمه لوزارة املالية من اجنازات واأعمال حافلة بالعطاء. حيث تخلل احلفل العديد من الفقرات 
. كما  للوطن  باإجنازاته وعطاءته  الوزير احلافلة  ن�شاأة وم�شرية حياة  الذي عر�س  الوثائقي  الفيلم  اأهمها  والتي من 
بالعمل  الوزير ، معربين فيه عن حبهم وفخرهم  الوثائقي لقاءات ق�شرية مع زمالء ورفقاء درب  الفيلم  ا�شتعر�س 
مع ذلك ال�شخ�س الذي ترك ب�شمة يف قلوب اجلميع. وقد ا�شتخل�س املحتفى به ال�شيد/ م�شطفى ال�شمايل كلماته 
معربا عن �شكره وامتنانه ل�شمو الرئي�س والقائمني على احلفل من وزارة املالية والعاملني فيها، وعن ت�شرفه بخدمة 
الوزارة والعمل مع م�شوؤوليها الكرام ال�شرفاء واالكفاء الذين حتملوا معه حمالت الت�شكيك والت�شوية والتجريح والتي 
نالت من كل ال�شرفاء يف الكويت ويف هذه املرحلة التي متر بها دوله الكويت احلبيبة . كما بني ال�شمايل بانه اأم�شى جل 
حياته يف اخلدمة العامة واختتم كلماته قائال : ادعوا االلتزام فيها وهي ) النزاهة واالتقان ( من اجل الوطن، ومن 
جانبه قال وزير الرتبية والتعليم ووزير التعليم العايل ووزير املالية بالوكالة الدكتور/ نايف احلجرف يف كلمته ،ان 
م�شرية ال�شمايل يف العمل احلكومي طويلة وحافلة باملاآثر والعطاء و وخربته الطويلة يف جمال العالقات االقت�شادية 
اخلارجية،  ويف ختام احلفل تقدمت الوزارة بال�شكر والعرفان للجهة املنظمة للحفل وهي �شركة )�شنيار( التي نفذت 
فيلما ا�شتعرا�شيا ووثائقيا مل�شرية وحياة الوزير ال�شابق وكانت لها جهود مميزه يف اقامة احلفل بهذا ال�شكل الكبري 

املميز الذي حاز على اعجاب اجلميع .





حفل تكرمي ال�شيد / م�شطفى جا�شم ال�شمايل



مشاركة معالي وزير المالية بالوكالة السيد / د. نايف الحجرف
في الدورة )90( للمجلس االقتصادي واالجتماعي

املال  وزراء  م�شتوى  على  واالجتماعي  االقت�شادي  للمجل�س   )90( ال��دورة  اجتماعات  يف  الكويت  دول��ة  �شاركت 
واالقت�شاد العرب، الذي عقد خالل الفرتة 9-13�شبتمرب 2012 وقد تراأ�س وفد دولة الكويت معايل وزير املالية بالوكالة 
ال�شيد/ د. نايف احلجرف، ومت اتخاذ العديد من القرارات املتعلقة مبتابعة متطلبات منطقة التجارة احلرة العربية 
الكربى وتطورات االحتاد اجلمركي العربي، وم�شروع االأحزمة اخل�شراء يف اأقاليم الوطن العربي، واال�شتثمار يف الدول 

العربية، وو�شع قانون ا�شرت�شادي عربي موحد للحجر البيطري.

مشاركة معالي وزير المالية بالوكالة السيد/ د. نايف الحجرف
في اجتماعات الدورة )7( للجنة الوزارية الكويتية الجزائرية المشتركة

تراأ�شت دولة الكويت اجتماعات )الدورة ال�شابعة( للجنة الوزارية الكويتية اجلزائرية امل�شرتكة متمثلة يف معايل وزير 
املالية ووزير الرتبية ووزير التعليم العايل بالوكالة اأنذاك ال�شيد/ د. نايف فالح احلجرف املنعقدة يف اجلزائر خالل 

الفرتة من10-12 �شبتمرب 2012.



مشاركة معالي وزير المالية باإلنابة السيد/ د.نايف الحجرف

اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ) الكومسيك(

ت��راأ�س وف����د دول���ة ال�ك���وي�����ت م�ع���ايل وزي���ر ال�م�ال��ي����ة ووزي����ر ال�ت��رب�ي���ة ووزي��ر ال�ت��ع��ل��يم الع�ايل بال�وك�ال�ة اآن�ذاك 
ال�شيد/ د.نايف احلجرف اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون االقت�شادي والتجاري ) الكوم�شيك( التابعة ملنظمة التعاون 
اال�شالمي خالل الفرتة8 -11 اكتوبر 2012 يف ا�شطنبول اجلمهورية الرتكية، ومت خالل االجتماعات بحث املو�شوعات 
والتطورات  التغريات  بينها  ومن  املنظمة  يف  االع�شاء  ال��دول  بني  امل�شرتك  االهتمام  ذاِت  والتجارية  االقت�شادية 
ا�شتعرا�س   مت  كما  املنظمة.  يف  االع�شاء  الدول  اقت�شاديات  على  وانعكا�شاتها  العاملية  املالية  واالأزم��ات  االقت�شادية 
تقرير اجتماع كبار امل�شوؤولني مع تبادل وجهات نظر الوزراء حول مو�شوع “تعزيز القدرة التناف�شية لل�شركات ال�شغرية 

واملتو�شطة يف الدول االأع�شاء“.



مشاركة معالي وزير المالية باإلنابة السيد/ د.نايف الحجرف

في اجتماعات الخريف للمؤسسات المالية الدولية

د.نايف  ال�شيد/  اآنذاك  بالوكالة  العايل  التعليم  ووزير  الرتبية  ووزير  املالية  وزير  معايل  الكويت  دولة  وفد  تراأ�س 

احلج�رف اج�ت�ماع�ات اخلريف للموؤ�ش�شات ال�م�ال�ي��ة ال�دول�ي��ة ال�م�ق�ام�ه يف ط��وك��ي��و بال�ي�ابان خالل الفرتة من15-14 

اكتوبر 2012، حيث مت االإعالن خالل هذه االجتماعات عن راأ�س املال امل�شتهدف لل�شندوق االنتقايل والذي تبلغ قيمته 

250 مليون دوالر وذلك لتعزيز �شيادة القانون ومكافحة الف�شاد وتقدمي الدعم للمجتمعات املدنية والنهو�س بالتعليم 

والتدريب املهني ودعم التكافل االقليمي والعاملي وتعزيز التنمية االقت�شادية.



رئاسة السيد/ وكيل الوزارة الجتماعات لجنة دعم وتعزيز الشفافية 

وتحقيق مدركات االصالح في وزارة المالية 

“ يف وزارة املالية  العديد من االجتماعات التي  “ جلنة دعم و تعزيز ال�شفافية و حتقيق مدركات اال�شالح  عقدت 

ت�شعى م�ن خ��الل�ها اإل�ى ايج��اد �ش��ب��ل ال�ت�ع��اون بني ال��وزارة وبني ج�م��ع��ي��ه ال�ش��ف�اف��ي��ة  ال��ت��ي ت��ت��بنى م��ش�روع تقييم 

اجلهات العامة بالدولة – القطاع احلكومي ، و كذلك لالرتقاء برتتيب وزارة املالية وفقا ملوؤ�شر مدركات اال�شالح.

اللجنة  ان�شاء  منذ  ما مت اجنازه  ملتابعة  وذلك  23يناير 2012،  املوافق  االثنني  يوم  الرابع  اجتماعها  حيث عقدت 

الفرعية التنفيذية، حيث مت مناق�شة دليل اجراءات ال�شئون االدارية ودليل االخالق وال�شلوك املهني .

كما عقدت اللجنة اجتماعها اخلام�س يوم االأحد املوافق 9 دي�شمرب 2012، حيث متت مناق�شة املوا�شيع املدرجة يف 
جدول االعمال و منها عر�س اجنازات اللجنة الفرعية التنفيذية و كذلك مناق�شة و�شع اآلية اعداد دليل االجراءات 

اخلا�س باإدارات الوزارة.



مشاركة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة مساعد حماده

باجتماعات الربيع للمؤسسات المالية الدولية

تراأ�س  وكيل وزارة املالية ال�شيد/ خليفة م�شاعد حماده وفد وزارة املالية يف اجتماعات الربيع للموؤ�ش�شات املالية الدولية، 
املقام يف الواليات املتحدة االأمريكية )وا�شنطن( وذلك خالل الفرتة من 20-22 ابريل 2012، حيث �شاركت الوزارة  بالفعاليات 
املختلفة التي عقدت يف اطار اجتماعات جمموعة البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل ، كما التقى الوفد بنائب رئي�س البنك 
الدويل ملنطقة �شمال افريقيا وال�شرق االو�شط ال�شيدة / انغر اندر�شن كما التقى الوفد مبدراء القطاعات املختلفة بالبنك 
الدويل لبحث ا�شرتاتيجية ال�شراكة يف اطار برنامج التعاون الفني وذلك لتحقيق اق�شى ا�شتفادة من اخلدمات اال�شت�شارية 
التي يقدمها البنك الدويل، ومن جانب اخر التقى الوفد بعدد من القطاعات الرئي�شية ب�شندوق النقد الدويل لبحث برنامج 
التعاون الفني وكيفية تنفيذ الياته ومت من خالل هذه االجتماعات التعرف على الربامج التدريبية وبرامج امل�شاركة باملعرفة 

كاأحد االجتاهات الدولية يف بناء اخلربات والقدرات .

اجتماعات الربيع للموؤ�ش�شات املالية الدولية



مشاركة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حمادة

لالجتماع )37( للجنة وكالء وزارات المالية و االقتصاد بدول المجلس 

�شاركت دولة الكويت يف االجتماع ال�شابع و الثالثني للجنة وكالء وزارات املالية و االقت�شاد بدول املجل�س الذي عقد 
ي�وم االرب�ع��اء ال�م�واف���ق 25 اب��ري���ل 2012 يف م�ق���ر االأم��ان���ة ال�ع�ام���ة بال�ري�ا�س، و ذلك ت�ح��ش�ريًا لالج�ت�م�اع )93( 
للج�ن�ة ال�ت�ع��اون ال�م�ال��ي و االقت�شادي. وتراأ�س وفد دولة الكويت لهذا االجتماع �شعادة ال�شيد/ خليفة م�شاعد حمادة 
و كيل وزاره املالية و الذي ي�شم يف ع�شويته عددا من كبار م�شوؤويل وزارتي املالية و اخلارجية. و ت�شمن جدول اعمال 
االجتماع عددا من املو�شوعات ياأتي يف مقدمتها قرار املجل�س الوزاري ب�شاأن احالة مقرتح دوله الكويت باإن�شاء جلنه 
رقابه ماليه م�شتقله على املنظمات املتخ�ش�شة يف اطار جمل�س التعاون الى جلنة التعاون املايل و االقت�شادي. كما 
تناول االجتماع مذكرة االأمانة العامة ب�شاأن الهيئة الق�شائية االقت�شادية و كذلك مذكرة االأمانة العامة حول ما تو�شلت 
اليه جلنه احلد من تنامي م�شكلة التبغ بدول املجل�س، و درا�شة امل�شروعات اخلليجية امل�شرتكة يف دول جمل�س التعاون، 
باالإ�شافة الى متابعة تنفيذ القرارات االقت�شادية ال�شادرة عن املجل�س االعلى. و ب�شكل عام فان الهدف اال�شا�شي هو 
التو�شل التفاق حول جممل املوا�شيع املعرو�شة على جدول اأعمال االجتماع بحيث تلبي توجيهات اأ�شحاب اجلاللة و 
ال�شمو قادة دول املجل�س واملتمثلة بزيادة التن�شيق و التع���اون و توث��ي��ق الرواب��ط بني الدول االأع����شاء يف ك��اف��ة امليادين 

وال �شيما يف اجلوانب االقت�شادية.



مشاركة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حمادة
باالجتماع )38( للجنة وكالء وزارات المالية و االقتصاد بدول المجلس 

الذي  املجل�س   بدول  واالقت�شاد  املالية  وزارات  وكالء  للجنة  والثالثني  الثامن  االجتماع  يف  الكويت  دولة  �شاركت 
عقد يوم االأربعاء املوافق 26 �شبتمرب 2012م يف مقر االأمانة العامة بالريا�س، وذلك حت�شريًا لالجتماع )94( للجنة 
التعاون املالية واالقت�شادي. وتراأ�س الوفد الكويتي �شعادة ال�شيد/ خليفة م�شاعد حمادة وكيل وزارة املالية والذي ي�شم 
يف ع�شويته عددًا من كبار م�شئويل وزارتي املالية واخلارجية. ويت�شمن جدول اأعمال االجتماع عددًا من املو�شوعات 
ياأتي يف مقدمتها متابعة تنفيذ قرار جلنة التعاون املايل واالقت�شادي حول مقرتح و�شع اآلية لالإ�شراف والرقابة على 
املنظمات املتخ�ش�شة يف اإطار جمل�س التعاون، حيث جتدر االإ�شارة اإلى اأن هذا املو�شوع مقرتح مقدم من قبل دولة 
الكويت، وكذلك مو�شوع حوكمة املنظمات والهيئات املالية والنقدية االإقليمية. باالإ�شافة اإلى ا�شتعرا�س ال�شادة الوكالء 
حما�شر اجتماعات كل من جلنة حمافظي موؤ�ش�شات النقد والبنوك املركزية )55( وكذلك حم�شر االجتماعني االأول 
والثاين لهيئة االحتاد اجلمركي الذي مت ت�شكيلها بعد موافقة جلنة التعاون املايل واالقت�شادي يف اجتماعها الثالث 
والت�شعني واملعنية با�شتكمال متطلبات االحتاد اجلمركي اخلليجي، وكذلك ما تو�شلت اإليه اللجنة املالية والفنية ب�شاأن 
ا�شتكمال الدرا�شات اخلا�شة مل�شروع �شكة حديد دول املجل�س يف اجتماعها العا�شر وخا�شة ما يتعلق باملوا�شفات الفنية 
الربط  جدوى  درا�ضة  اإعداد  ملناق�ضة  التن�ضيقي  االجتماع  وتو�ضيات  املقرتحة،  الربط  نقاط  اإلى  باالإ�ضافة  للم�ضروع، 
ب�شان  تقرير  االجتماع  تناول  كما  املجل�س.  دول  حديد  �شكة  مب�شروع  البحرين  ومملكة  ال�شعودية  العربية  اململكة  بني 
تفعيل وتكثيف اجتماعات جلنة وكالء وزارات املالية واالقت�شاد بدول املجل�س، باالإ�شافة اإلى متابعة تنفيذ القرارات 

االقت�شادية ال�شادرة عن املجل�س االأعلى، وقانون )نظام( املعدل للعالمات التجارية بدول جمل�س التعاون.



زيارة سكرتير الدولة للشئون الخارجية والعالقات االقتصادية 
الخارجية في مجلس الوزراء الهنغاري 

ا�شتقبل ال�شيد/ خليفة حمادة �شكرتري الدولة لل�شئون اخلارجية والعالقات االقت�شادية اخلارجية يف جمل�س الوزراء 

الهنغاري ال�شيد/ بيرت �شجارتو خالل الفرتة من 5-6 نوفمرب 2012 لتعميق العالقات االقت�شادية واال�شتثمارية بني 

البلدين، واالتفاق على املوا�شيع والرتتيبات الالزمة لعقد اجتماعات الدورة االأولى للجنة الكويتية – الهنغارية امل�شرتكة 

يف بوداب�شت خالل العام 2013. 

رئاسة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حمادة لالجتماع األول 
لفريق عمل اللجنة العليا للميزانية لسنة 2012

نوفمرب  العليا   للجنة  معاون  فني  عمل  فريق  ت�شكيل  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )41( رقم  ال��وزاري  القرار  اإلى  باالإ�شارة 

للميزانية، مت عقد االجتماع االأول يوم االربعاء املوافق7 نوفمرب 2012للفريق برئا�شة وكيل وزارة املالية ال�شيد/ خليفة 

حمادة، بهدف مناق�شة املوا�شيع التي �شيتم العمل بها يف اإطار طبيعة عمل الفريق ومبا يتوافق مع توجهات اللجنة العليا 

للميزانية، مع ح�شور ممثلي اجلهات امل�شاركة بع�شوية الفريق حيث يتكون اأع�شاء الفريق من: وزارة املالية، البنك 
الكويت املركزي، ديوان اخلدمة املدنية ، وزارة النفط، االأمانة العامة للمجل�س االأعلى للتخطيط والتنمية. 



لقاء وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حماده
مع السفير البلجيكي في الوزارة

التقي ال�شيد / خليفة م�شاعد حمادة وكيل وزارة املالية ال�شيد/ جيل هيفارت �شعادة �شفري مملكة بلجيكا ال�شديقة 
يف الكويت بتاريخ 5 دي�شمرب 2012، وذلك يف اطار التفاهم امل�شرتك بني البلدين بخ�شو�س بروتوكول اتفاقية جتنب 
االزدواج ال�شريبي، حيث رحب ال�شيد / خليفة حمادة ب�شعادة ال�شفري الذي تطرق الى ان هذه الزيارة جاءت متهيدا 
للزيارة املرتقبة لوزير اخلارجية و نائب رئي�س جمل�س الوزراء البلجيكي للكويت يف 18 دي�شمرب 2012، و التي �شيتم 
توقيعها من  املتوقع  و  بلجيكا  و  الكويت  ال�شريبي بني  اتفاقية جتنب االزدواج  النهائي على بروتوكول  التوقيع  خاللها 
قبل معايل وزير املالية، و ين�س هذا الربوتوكول على كيفية تبادل املعلومات و درجة ال�شفافية املتفق عليها يف منظمة 

التعاون االقت�شادي للتنمية.

ال�شيد/ خليفة حماده مع ال�شفري البلجيكي يف الوزارة



رئاسة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حمادة
االجتماع السابع للجنة العليا إلدارة مشروع ميزانية البرامج واألداء 

برئا�شة وكيل الوزارة ال�شيد/ خليفة حمادة عقدت اللجنة العليا الإدارة م�شروع ميزانية الربامج واالأداء اجتماعها 
ال�شابع وذلك يوم االأثنني املوافق 10دي�شمرب2012، وذلك للتعرف على االجراءات التي متت للبدء يف تنفيذ املرحلة 

الثانية من م�شروع ميزانية الربامج واالأداء، كما متت مناق�شة عوامل جناح امل�شروع وو�شع وزارة املالية احلايل منه. 

اتفاقية تجنب االزدواج الضريبي
بين دولة الكويت و جمهورية سلوفاكيا

الدخل  بال�شرائب على  يتعلق  املايل فيما  التهرب  ال�شريبي ومنع  اتفاقية جتنب االزدواج  النهائي على  التوقيع  مت 
والتي  براتي�شالفا  يف  وذلك   2012 نوفمرب   13 يف  �شل��وف��اك��ي�ا  وج��م��ه��وري���ة  ال�ك���ويت  دول��ة  بني  ال�م�ال  راأ�س  وعلى 
وكيل  ال�شلوفاكي  اجلانب  وعن  حمادة  م�شاعد  خليفه  ال�شيد/  املالية  وزارة  وكيل  �شعادة  الكويتي  اجلانب  عن  وقعها 
وزارة املالية ال�شيد/ بيرت بليجري. وتهدف االتفاقية الى ازالة العوائق املالية التي ميكن اأن تقيد حركة روؤو�س االأموال 
االأفراد.  اأو  االأم��وال  على  الدولتني  يف  ال�شرائب  ازدواجية  عدم  خالل  من  و�شلوفاكيا  الكويت  بني  التجاري  والتبادل 
وت�شمل االتفاقية العديد من املواد ومن اأهمها مادة املقيم والتي حتدد االأ�شخا�س الذين �شي�شتفيدون من مزايا هذه 
االتفاقية. هذا وقد ن�شت املادة )28( من االتفاقية على اأن تظل هذه االتفاقية �شارية ملدة خم�س �شنوات و جتدد بعدها 

ملدة ثالثة �شنوات تلقائيا. 

التوقيع النهائي على اتفاقية جتنب االزدواج ال�شريبي ومنع التهرب املايل



مشاركة وكيل وزارة المالية السيد/ خليفة حماده
في االجتماع األول للجنة التوجيهية )دوفيل( 

تراأ�س وكيل وزارة املالية ال�شيد/ خليفه م�شاعد حماده وفد دولة الكويت يف االجتماع االأول للجنة التوجيهية )دوفيل( 
البنك  مع  اتفاقية  الكويتية  املالية  وزارة  وقعت  حيث  الها�شمية،  االأردنية  اململكة  يف  املقام   2012 11دي�شمرب  بتاريخ 
الدويل ت�شاهم مبوجبها دولة الكويت مببلغ 10 ماليني دوالر اأمريكي يف )ال�شندوق االنتقايل( �شمن مبادرة اأطلقتها 
جمموعة الدول الثماين يف العام 2011 وحملت ا�شم �شراكة )دوفيل( بهدف دعم امل�شرية االإ�شالحية يف بع�س الدول 
املدنية  للمجتمعات  الدعم  وتقدمي  الف�شاد  ومكافحة  القانون  �شيادة  تعزيز  اإلى  تهدف  املبادرة  اأن  مو�شحة  العربية، 

والنهو�س بالتعليم والتدريب املهني ودعم التكافل االإقليمي والعاملي وتعزيز التنمية االقت�شادية. 

وكيل وزارة املالية ال�شيد/ خليفة حماده يف االجتماع االأول للجنة التوجيهية )دوفيل(



قطاع الميزانية العامة

استقبال الوكيل المساعد لشئون الميزانية العامة
السيد/ عبد الوهاب المزيني لوفد صندوق النقد الدولي

الدويل،  النقد  العامة وفد �شندوق  امليزانية  ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  املزيني -  ال�شيد/ عبدالوهاب �شالح  ا�شتقبل 
وذلك �شباح يوم الثالثاء املوافق 24ابريل2012، حيث قام بالرد على ا�شتف�شاراتهم حول تنفيذ ميزانية ال�شنة املالية 
االمنائية  للخطة  وفقا  تنفيذها  اجلاري  وامل�شاريع   ،)2013/2012( املالية  ال�شنة  ميزانية  وم�شروع   )2012/2011(
اعادة ت�شنيف  العمل تدريجيا من خالل  بتطوير  املالية  وزارة  للدولة )2011/2010، 2014/2013(، وو�شح عناية 
مل�شروع  باالإ�شافة  ل�شنتني  امليزانية  تقديرات  اعداد  بدء  على  والعمل  الدولية  احلكومية  لالإح�شاءات  وفقا  امليزانية 
ROLLING واالجتاه نحو بدء جتربة تطبيق نظام ميزانية الربامج واالأداء  امليزانية ال�شنوي على نحو م�شتمر 
تدريجيا على بع�س اجلهات احلكومية لرفع كفاءة تخ�شي�س املوارد العامة وحت�شني االأداء لتحقيق االهداف والنتائج 

املطلوبة للتنمية يف جميع القطاعات .



قطاع المحاسبة العامة
لقاء الوكيل المساعد لشؤن المحاسبة العامة

 السيد/ براك الشيتان مع بعثة البنك الدولي

مع  لقاء  بالوزارة  املخت�شني  املدراء  و  العامة،  املحا�شبة  ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  ال�شيتان  علي  براك  ال�شيد/  عقد 
بعثة البنك الدويل الزائرة يوم الثالثاء 1 مايو2012، ومت خالل االجتماع االطالع على مهمة البعثة املتمثلة يف تقييم 
برنامج Public Expenditure and Finacial Accountability )PEFA( برئا�شة ال�شيدة 

.  Florence M. Charlier



مشاركة الوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة
السيد/ براك الشيتان في معرض جايتكس دبي 2012 

 ،2012 اكتوبر   18-14 الفرتة  دبي خالل  املقام يف   2012 جايتك�س  معر�س  بح�شور  املالية  وزارة  من  وفد  �شارك 
وقد تراأ�س الوفد ال�شيد/ براك علي ال�شيتان- الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحا�شبة العامة وممثلني عن قطاعات الوزارة 
املختلفة، كما يعّد معر�س جايتك�س واحدًا من اأكرب االأحداث واأن�شطها على اأجندة دبي التجارية وبوابة دخول العالمات 
التجارية الكربى اإلى منطقة ال�شرق االأو�شط اإحدى اأ�شرع اأ�شواق النا�شئة يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت، 
واأكرثها جاهزية لال�شتثمار يف العامل. وهو اأي�شًا واحد من املوؤمترات ال�شنوية االأعرق يف دبي، فدورة العام 2012هي 
الدورة 31 للمعر�س. كما حمل املعر�س العديد من الفر�س للتفاعل مع كبار قادة تقنية املعلومات من خالل العديد 
من الندوات واملحا�شرات وور�س العمل باالإ�شافة اإلى التعرف على منتجات جديدة وفهم االآثار املرتتبة على اجتاهات 
امل�شتهلكني واإدراك دور التكنولوجيا املتطورة يف اأعمالهم، وبناء �شبكة عالقات جديدة وك�شب زمالء جدد. كما ركز 
األقاها حما�شرون  GITEX  حما�شرات  ال��  اأ�شبوع  املعر�س على االبتكار يف جمال القيادة، وقد ت�شمنت فعاليات 
من م�شتوى عاملي عر�شوا فيها ا�شرتاتيجيات واأفكارًا ومعلومات تقنية عن �شبل بناء مهارات القيادة املبدعة. وا�شتمل 
املعر�س على العديد من االأق�شام املتخ�ش�شة، حيث احتوى على 12 قطاع يف جمال تكنولوجيا املعلومات واأتاح ايجاد 
للتفاعل مع كبار قادة تقنية املعلومات من خالل العديد من الندوات واملحا�شرات وور�س  فر�س متعددة للم�شاركني 
العمل مما اأتاح الفر�شة للم�شاركني التعرف على منتجات وحلول جديدة، وفهم االآثار املرتتبة على اجتاهات امل�شتهلكني، 

واإدراك دور التكنولوجيا املتطورة يف اأعمالهم، وبناء �شبكة عالقات جديدة وك�شب زمالء جدد. 



مشاركة الوكيل المساعد لشئون المحاسبة العامة
السيد/ براك على الشيتان في مؤتمر ومعرض مستخدمي

نظم المعلومات الجغرافية للشرق األوسط وافريقيا 
قام وفد من وزارة املالية برئا�شة الوكيل امل�شاعد ل�شئون املحا�شبة العامة ال�شيد/ براك على ال�شيتان بامل�شاركة يف فعاليات موؤمتر ومعر�س 
املتحدة خالل  العربية  االمارات  بدولة  ابوظبي  الذي عقد يف   ESRI املعلومات اجلغرافية  مل�شتخدمي نظم  افريقيا  و�شمال  االو�شط  ال�شرق 
الفرتة من 10 – 12دي�شمرب 2012. كما قام الوفد بزيارة ملقرات عدد من اجلهات احلكومية االماراتية التي �شبق لها تطبيق نظم املعلومات 
اجلغرافية وهي مركز اأبو ظبي لالأنظمة واملعلومات وهيئة البيئة يف امارة ابوظبي وبلدية العني ، و ذلك لالطالع على التجارب الناجحة من 
منطقة ال�شرق االأو�شط وخارجها و التعرف على احدث التقنيات من اأدوات النظم اجلغرافية وا�شتخداماتها باالإ�شافة الى التعرف على اف�شل 
االأ�شاليب يف ان�شاء مراكز نظم املعلومات اجلغرافية وتنفيذ امل�شروعات املرتبطة بها وال�شعوبات والتحديات التي واجهت اجلهات عند ان�شائها 

و قد �شم وفد وزارة املالية اأع�شاء فريق اإدارة م�شروع النظم اجلغرافية .



م�شاركة قطاع املحا�شبة العامة يف موؤمتر ومعر�س م�شتخدمي نظم املعلومات اجلغرافية لل�شرق االأو�شط واأفريقيا



مشاركة قطاع المحاسبة العامة في معرض انفوبيز 2012

افتتح معايل وزير الكهرباء واملاء ووزير املوا�شالت املهند�س �شامل االذينة فعاليات معر�س انفوبيز 2012 يف ار�س 
املعار�س الدولية مب�شرف، وقد قام معاليه واحل�شور بزيارة جلناح وزارة املالية يف املعر�س حيث اطلع على اجلديد من 
اخلدمات االلكرتونية احلكومية التي تقدمها الوزارة على بيئات الهواتف الذكية واالجهزة اللوحية. واطلع احل�شور على 
عرو�س لهذه اخلدمات التي �شملت : تقدمي طلب �شهادة ملن يهمه االمر، املوؤ�شرات املالية، اخبار الوزارة، االتفاقيات 
ال�شريبية، معلومات �شريبية ، معلومات عن املالية ، املزادات احلكومية، متابعة احوال الدوام موجه للموظفني. كما 
اطلع احل�شور على م�شروع اعادة هند�شة العمليات املالية – تطبيق نظم ادارة مالية احلكومة حيث مت اي�شاح نتائج 
ا�شت�شارات االعمال اخلا�شة باإعادة هيكلة النظم املالية ونتائج تطبيق املرحلة االولى من هذا امل�شروع على اجلهات 
احلكومية يف الدولة . كما اطلع معاليه على نظام الوحدات الذي مت تطويره خلدمة ال�شفارات والوزارات ذات املكاتب 
ال��وزارة  م�شروعات  الى  ا�شافة   ، امل��وردة  وال�شركات  احلكومية  للجهات  املوجه  اجلماعي  ال�شراء  ونظام  اخلارجية 
وم�شروع  الكرتونية  وزارة  الى  التحول  وم�شروع  ت�شديد(   ( احلكومي  االلكرتوين  الدولة  برنامج  م�شروع  مثل  االخرى 
تطبيق النظم اجلغرافية، كما قدمت اإدارة مركز املعلومات االآيل لقياديها بطاقة التعريف االلكرتوين كمبادرة تتواكب 
ال�شريع  اال�شتجابة  رمز  با�شتخدام   V- card بتقنية  م�شممة  بطاقة  وهي  املعر�س،  خالل  احلديثة  التقنيات  مع 
Quick  Reference code  حتتوي على بيانات التوا�شل حلامل البطاقة، وتتميز باإمكانية تخزين البيانات 
يف قائمة االت�شال اخلا�شة باالأجهزة الذكية مبجرد مترير قارئ الباركود على الرمز املتوفر بالبطاقة باللغتني العربية 
يتم   )Business Card( الورقية االأعمال  للبيئة كبديل عن بطاقات  باأنها �شديقة  اأي�شا  وتتميز  واالإجنليزية، 
ا�شتخدامها اأثناء متثيل امل�شوؤولني للوزارة داخل وخارج الكويت، ويذكر اأن تلك املبادرة جاءت متا�شيا مع روؤية الوزارة 

وهي “نعمل اأن نكون منظمة حكومية ع�شرية اأكرث احرتافية“.



حفل تدشين خدمات الدفع االلكتروني

مت تكرمي وزارة املالية يف حفل تد�شني خدمات الدفع االلكرتوين لكل من وزارة العدل والداخلية والذي اأقامته �شركة 
االلكرتوين احلكومي  الدفع  ورئي�س فريق  املوؤ�ش�شية  املوارد  اإدارة نظم تخطيط  املالية مدير  وزارة  وقد مثل  كي نت، 
ال�شيد/ بدر ال�شليطني، حيث األقى كلمة بهذه املنا�شبة بنينَ فيها دور وزارة املالية واأثر خدمة ت�شديد يف تطوير الدفع 

االلكرتوين.

ال�شيد/ بدر ال�شليطني خالل حفل تد�شني خدمات الدفع االلكرتوين



قطاع الشئون االقتصادية

االجتماعات واالتفاقيات الخاصة بقطاع الشئون االقتصادية

االجتماعات المتعلقة بدراسة الجدوى االقتصادية لتقييم مفاوضات اتفاقيات 
التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات االقتصادية األخرى:

االجتماع )61( للفريق التفاو�شي اخلليجي وفريق متابعة اإعداد درا�شة اجلدوى االقت�شادية  املفاو�شات - 
الذي عقد بتاريخ 24يوليو 2012، الريا�س.

االجتماع )62( للفريق التفاو�شي اخلليجي وفريق متابعة اإعداد درا�شة اجلدوى االقت�شادية املفاو�شات، - 
الذي عقد بتاريخ 6 نوفمرب 2012، الريا�س. 

االجتماعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين دول المجلس والدول والمجموعات 
االقتصادية األخرى:

اجتماع جلنة التعاون امل�شرتك وخرباء احلوار ال�شيا�شي بني دول املجل�س واالحتاد االوربي، خالل الفرتة 26-- 
28 مار�س 2012، بروك�شل.

 - ،2012 يونيو   25 بتاريخ  عقد  الذي  امل�شرتك،  االوربي  اخلليجي  الوزاري  للمجل�س   )22( االجتماع 
لوك�شبمورغ.



الدول -  مع  اال�شرتاتيجي  للحوار  باالإعداد  املخت�س  والنقدي  واملايل  االقت�شادي  للفريق  الثاين  االجتماع 
واملجموعات االقت�شادية االخرى خالل الفرتة 30-31 يناير 2012، الريا�س.

اجتماع كبار امل�شئولني واملخت�شني من الدول االأع�شاء ملناق�شة “مبادرة اخلليج الربيطانية” و “االتفاقية - 
االطارية للتعاون االقت�شادي والتجاري واال�شتثماري بني دول املجل�س والواليات املتحدة االأمريكية” الذي 

عقد بتاريخ 4يناير 2012، الريا�س.

االجتماع االأول للجنة امل�شرتكة للتعاون االقت�شادي والتجاري واال�شتثماري والفني بني دول جمل�س التعاون - 
وجمهورية ال�شني ال�شعبية، خالل الفرتة 18-20مار�س 2012، الريا�س.

اجتماع الدورة الثالثة للمنتدى االقت�شادي والتجاري واال�شتثماري والفني بني ال�شني وجمل�س التعاون - 
لدول اخلليج العربية، خالل الفرتة 10-14 �شبتمرب 2012، ال�شني.

اجتماع اللجنة امل�شرتكة من كبار امل�شئولني واململكة االأردنية الها�شمية واململكة املغربية واالمانة العامة، - 
خالل الفرتة 7-9 اكتوبر 2012، الريا�س.

االجتماع االأول الغري الر�شمي لكبار امل�شئولني ال�شيا�شيني بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واالحتاد - 
االأوربي، الذي عقد بتاريخ 4 دي�شمرب 2012، الريا�س.

اجتماع الدورة االأولى ملنتدى التنمية امل�شتدامة بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية ال�شني - 
ال�شعبية، خالل الفرتة 11-12 دي�شمرب 2012، ابوظبي.



اجتماع الدورة االأولى ملنتدى التنمية امل�شتدامة بني جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية ال�شني ال�شعبية



اجتماع اللجنة العليا الكويتية- االأردنية امل�شرتكة

االجتماعات المتعلقة بتجارة الخدمات في إطار جامعة الدول العربية:

االجتماع القطاعي الثالث اخلا�س »بتحرير التجارة يف اخلدمات بني الدول« خالل الفرتة 23-26 يناير - 
2012، بريوت.

الفرتة من -  العربية، خالل  الدول  بني  التج����ارة يف اخلدمات  بتحرير  الرابع اخلا�س  القطاعي  اجتماع 
22-23 يونيو 2012، القاهرة.

أما عن اجتماعات اللجان المشتركة التي تشرف عليها وزارات أخرى فهي كالتالي: 

اللجنة الك��ويتية- االأملانية امل�ش���رتكة للت����عاون االقت�ش����ادي والتجاري والفني خالل الفرتة من 29-28 - 
نوفمرب 2012، برلني.

يف اللجنة العليا الكويتية- االأردنية امل�شرتكة خالل الفرتة من 5-6 نوفمرب 2012، االأردن.- 



اجتماعات ادارة التعاون االقتصادي الدولي :

اجتماعات الدورة الوزارية )27( االأ�شكوا خالل الفرتة 9-10 مايو 2012،بريوت. - 
اجتماع دول �شراكة )دوفيل( املتعلق بالتجارة واال�شتثمار والتكامل االقليمي الذي عقد بتاريخ  9دي�شمرب - 

2012، لندن.

منتدى جمموعة الثمانية وال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا )BMENA( خالل الفرتة 1-2 اكتوبر، عّمان. - 

اجتماع جمل�س وزراء خارجية الدول اال�شالمية ملنظمة التعاون اال�شالمي خالل الفرتة 15-17 نوفمرب - 
2012، جيبوتي.



جمموعة الجتماعات ادارة التعاون االقت�شادي الدويل



اتفاقيات التعاون االقتصادي والفني:

بتاريخ -  مالطا  وجمهورية  الكويت  دولة  بني  والفني  االقت�شادي  التعاون  اتفاقية  على  النهائي  التوقيع 
.2012/6/28

التقييم السنوي لتدعيم توجه الحكومة في اإلصالح االقتصادي:

تقوم اإدارة املنظمات املتخ�ش�شة يف اإعداد وتنفيذ التقييم ال�شنوي لتدعيم توجه احلكومة يف االإ�شالح - 
االقت�شادي لتقييم ا�شتفادة دولة الكويت من املنظمات املتخ�ش�شة خالل �شنة ميالدية، ومطالبة اجلهات 
احلكومية �شنويا بتحديد دقيق جلميع االأن�شطة التي مت اال�شتفادة منها على اأن يتم حتديد موؤ�شر ملدى 

التطوير احلا�شل ال�شتفادة دولة الكويت من املنظمات املتخ�ش�شة.

التوقيع النهائي على اتفاقية التعاون االقت�شادي والفني



مكافحة عمليات غسيل األموال وتمويل االرهاب:

االجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا )MENAFATF( لمكافحة غسل األموال وتمويل 

االرهاب- جدة:

 عقد املجموعة هذا االجتماع بجدة باململكة العربية ال�شعودية وذلك خالل الفرتة 28-30 ابريل 2012، واتخذت 
املجموعة العديد من القرارات ومن اأهمها: 

اعتماد تقارير املتابعة لكل من دولة قطر واملتابعة للملكة العربية ال�شعودية.- 1

اعتماد التقرير ال�شنوي ال�شابع عن عام 2011، واحل�شاب اخلتامي للمجموعة عن العام نف�شه، وتقرير - 2
مدقق احل�شابات للمجموعة.

اعتماد املوازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2013.- 3

االجتماع العام السادس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا )MENAFATF( لمكافحة غسل األموال وتمويل 

االرهاب- مراكش:

�شاركت دولة الكويت يف االجتماع املذكور اأعاله والذي عقد خالل الفرتة من 27-29 نوفمرب 2012، مدينة مراك�س 
باململكة املغربية، وقد �شدر عن االجتماع عدد من القرارات ومن اأهمها:

اعتماد الن�شخة العربية املرتجمة للتو�شيات االربعني ب�شاأن مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب وانت�شار الت�شلح - 1
ال�شادرة عن جمموعة العمل املايل ملكافحة غ�شل االأموال ومتويل االرهاب )FATF( �شهر فرباير2012.

تبني املجموعة املعايري الدولية يف �شاأن مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االرهاب وانت�شار الت�شلح.- 2

اعتماد تقارير املتابعة لكل من مملكة البحرين واجلمهورية العراقية وال�شودان.- 3



ندوة مكافحة عمليات غسل األموال وأثره على المخدرات- الرياض:

�شاركت االدارة بالندوة املذكورة اأعاله والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية )مركز الدرا�شات 
والبحوث( مبقر اجلامعة بالريا�س، مب�شاركة من�شوبو اإدارات مكافحة املخدرات بوزارات الداخلية العربية، 
ومن�شوبو املوؤ�ش�شات املالية ذات العالقة واالخت�شا�س من )13( دولة عربية وهي: االأردن، االإمارات، البحرين، 

تون�س، اجلزائر، جيبوتي، ال�شعودية، قطر، الكويت، لبنان، م�شر، موريتانيا.

وتهدف الندوة اإلى بيان ماهية غ�شل االأموال وطبيعتها وتطورها، وعر�س القوانني واملواثيق وال�شكوك الدولية 
يف جمال مكافحة غ�شل االأموال، والعالقة بني االجتار غري امل�شروع باملخدرات وغ�شل االأموال، وا�شتعرا�س 
اجلرائم امل�شتجدة يف هذا املجال، وعر�س مناذج عربية وعاملية للمكافحة، ودور البنوك واملوؤ�ش�شات املالية يف 

مواجهة غ�شل االأموال.

ورشة عمل حول توصيات مجموعة العمل المالي الدولي )FATF( المعدلة 
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح- الرياض:

اأعاله مبقر املعهد امل�شريف بالريا�س، والتي نظمها كل من االأمانة  �شاركت االإدارة يف ور�شة عمل املذكورة 
العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

وتهدف الور�شة اإلى اإطالع املخت�شني يف ق�شايا مكافحة غ�شل االأموال ومتويل االإرهاب من الدول امل�شاركة 
على فحوى التو�شيات املعدلة، وااللتزامات املرتتبة عليها، واالجراءات املطلوب من الدول االأع�شاء القيام بها 

لاللتزام بهذه املعايري الدولية.

و�شارك يف الور�شة ممثلون عن �شكرتارية جمموعة العمل املايل )فاتف( و�شندوق النقد الدويل و�شكرتارية 
جميع  ميثلون  �شخ�شا  و120  )مينافاتف(،  افريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  املايل  العمل  جمموعة 
اجلهات احلكومية املعنية من دول جمل�س التعاون والدول العربية االأخرى االأع�شاء يف جمموعة العمل املايل 

ملنطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا.



نـدوات وبـرامج الـقـطــاع:

امل�شاركة يف ور�شة عمل حول » اال�شتعانة بامل�شادر اخلارجية لدرا�شة اجلهاز املركزي لتكنلوجيا املعلومات - 
)CAIT(، خالل الفرتة من 14-19 نوفمرب 2012.

امل�شاركة يف برنامج” �شيا�شات وبرجمة االقت�شاد الكلي” )FPP( خالل الفرتة من 10 �شبتمرب اإلى 12 - 
اكتوبر 2012، وا�شنطن.



قطاع الشئون المالية والضريبية

االجتماعات واالتفاقيات الخاصة في قطاع الشئون المالية والضريبية

االجتماعات:

�شاركت وزارة املالية ممثلة بفريق من قطاع ال�شئون ال�شريبية بح�شور موؤمتر دور القطاع اخلا�س يف م�شروعات - 
التنمية والبنية اال�شا�شية يف دورته العا�شرة والذي عقد حتت رعاية وزيرة التجارة وال�شناعة ووزيرة الدولة ل�شئون 
التخطيط والتنمية د. اأماين بور�شلي على مدار يومني  من 15-16 يناير 2012، ويهدف املوؤمتر يف املقام االول الى 
التاأكيد على اأهمية القطاع يف امل�شاهمة يف تنفيذ م�شروعات خطة التنمية وهو ما يوؤكد حر�س العديد من ال�شركات 
اخلا�شة امل�شاركة يف اأعمال املوؤمتر ، وقد ت�شمن املوؤمتر جل�شتني : االولى خا�شة يف دور القطاع اخلا�س يف دعم 
م�شروعات التنمية وامل�شروعات الكربى والتعاون مع القطاع احلكومي برئا�شة ال�شيد توفيق اجلراح – رئي�س احتاد 
اإعادة اخرتاع االدارة الكويتية  اإ�شافة الى ور�شة عمل   ، العقاريني واجلل�شة الثانية خا�شة بالواقع واآفاق امل�شتقبل 

لدعم م�شرية التنمية برئا�شة الدكتور وليد احلداد – مدير عام موؤ�ش�شة اجلودة لال�شت�شارات االدارية .

الكويتية -  البرتول  موؤ�ش�شة  مع  االأول  االجتماع  يف  ال�شريبية  ال�شئون  قطاع  من  بفريق  ممثلة  املالية  وزارة  �شاركت 
وذلك لتقدمي عر�س تو�شيحي عن قانون ال�شريبة امل�شافة VAT ، يوم االأربعاء املوافق 14 مار�س 2012يف مبنى 
موؤ�ش�شة البرتول الكويتية، وذلك نظرا الإدراج م�شروع قانون ال�شريبة على الدخل وقانون �شريبة القيمة امل�شافة 
كمتطلبات ت�شريعية يف املجال االقت�شادي �شمن خطة التنمية لل�شنوات ) 2010-2011/ 2011-2012(، علما باأن 
هذا اللقاء مت بناء على رغبة املوؤ�ش�شة ملعرفة تفا�شيل م�شروع القيمة امل�شافة باالإ�شافة اإلى بع�س املفاهيم ال�شريبية 
ومت االتفاق على اأن يلحقه ور�س عمل تو�شيحية للرد على كافة االأ�شئلة التي وجهت من قبل موؤ�ش�شة البرتول الكويتية.



قطاع ال�شئون ال�شريبية خالل املوؤمتر املهني الثالث

قطاع ال�شئون ال�شريبية خالل امللتقى االعالمي التا�شع



�شاركت دولة الكويت ممثلة بقطاع ال�شئون ال�شريبية بالوزارة يف امللتقى االعالمي التا�شع  الذي افتتح حتت رعاية - 
وح�شور �شمو ال�شيخ جابر املبارك احلمد ال�شباح رئي�س جمل�س الوزراء، و قد عقد امللتقى خالل الفرتة من  28-

30 ابريل  2012ومت خالله تكرمي عدد من االعالميني العرب احلائزين على اجلائزة العربية لالإبداع االإعالمي ، 
تقديرا جلهودهم وم�شاهماتهم امللمو�شة يف دعم االعالم العربي، كما ركز امللتقى على عدد من القيم املجتمعية 
البناء والنمو وتاأ�شيل  لل�شباب، من خالل ربط ال�شباب مبفاهيم  ال�شيا�شية  املرتبطة بالتنمية والنه�شة وامل�شاركة 
مبادئ الدميقراطية واحلرية امل�شئولة، اإ�شافة اإلى تاأهيل الكوادر االإعالمية ال�شابة لتاأدية دور اإعالمي اإيجابي جتاه 

جمتمعهم.

�شاركت الوزارة يف موؤمتر املراأة اخلليجية االقت�شادي الثاين الذي عقد خالل الفرتة من 25-26�شبتمرب 2012، - 
وذلك تر�شيخًا الأهمية اال�شتثمار يف املراأة اخلليجية واذكاء للطاقات الن�شائية االقت�شادية وتعزيزًا للعالقات بني 
�شيدات االعمال اخلليجيات، مبا ي�شاعد على خلق الفر�س االقت�شادية املتميزة ويدفع العجلة التنموية نحو االف�شل. 

وح�شر املوؤمتر 200 �شخ�شية ن�شائية من الكويت ودول اخلليج.

�شاركت الوزارة يف منتدى الكويت لل�شفافية ال�شاد�س الذي افتتح حتت رعاية �شاحب ال�شمو االأمري ال�شيخ �شباح - 
االأحمد ومت مناق�شة قواعد ال�شلوك واملوؤ�شرات الدولية يف االأمن والدفاع واجلهود الدولية املبذولة لتحقيق ال�شفافية 
املتعاقدة  اخلا�شة  وال�شركات  الع�شكرية  املوؤ�ش�شات  يف  ال�شفافية  موؤ�شرات  يف  واملتمثلة  والدفاع  االأمن  قطاعي  يف 
معها، وقواعد ال�شلوك للعاملني يف قطاعي االأمن والدفاع، اأهمية الدور االإعالمي يف ن�شر املعلومات املتعلقة بعمليات 

وم�شرتيات املوؤ�ش�شات الع�شكرية.

�شاركت الوزارة يف منتدى ال�شرائب ملنطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا، وقد عقد املنتدى يف �شلطنة عمان، - 
الفعالة  ال�شريبية  ال�شيا�شات  لتحديد  العمليات  حتليل  بالتايل:  املوؤمتر  حماور  متثلت  وقد  دولة،   24 مب�شاركة 
ادارة  كيفية  ال�شريبية.  ال�شيا�شة  اهداف  االو�شط.  ال�شرق  يف  ال�شريبة  نظام  ت�شميم  ال�شريبية.  واال�شالحات 
ال�شرائب واال�شاليب لتح�شني االداء. مواجهة التحديات وو�شع احللول لها. دور ال�شرائب يف تنمية اخلدمات واأ�ش�س 
فر�س ال�شرائب على املعامالت املالية اال�شالمية. نقل قواعد الت�شعري واملعايري املنا�شبة للمنطقة. باالإ�شافة الى 
ت�شميم النظام ال�شريبي يف منطقة ال�شرق االو�شط. علما اأنه بداأت فعاليات املنتدى يف 2010 بدولة قطر و توالت 



قطاع ال�شئون ال�شريبية خالل منتدى ال�شرائب ملنطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا

قطاع ال�شئون ال�شريبية خالل منتدى ال�شرائب ملنطقة ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا



ثقافية مت  املنتدى جوالت ورحالت  تخلل  وقد   ، نوفمرب 2012  ب�شلطنة عمان يف  واخريا  تركيا  بعدها يف2011 يف 
التعرف من خاللها على تراث �شلطنة عمان.

�شاركت الوزارة يف املوؤمتر املهني الثالث، املقام يف غرفة التجارة وال�شناعة خالل الفرتة من5-6 دي�شمرب 2012، - 
و قد متثلت حماور املوؤمتر بالتايل : احلوكمة و اأهميتها يف الرقابة على خطة التنمية، حوكمة ال�شركات و الرقابة 
على االأداء، دور احلوكمة ال�شريبية يف احلد من الف�شاد احلكومي، املراجعة و بيئة العمل، التعليم املحا�شبي و دورة 
يف مهنة املحا�شبة و املراجعة، االجتاهات احلديثة يف مهنة املراجعة، و قد تخلل املوؤمتر معر�س لل�شركات الراعية و 

ال�شركات املتخ�ش�شة باالأنظمة املحا�شبية و دور الن�شر . 
�شاركت وزارة املالية متمثلة باإدارة اخل�شوع ال�شريبي والتخطيط يف حلقات نقا�شية الإ�شرافيني القطاع ال�شريبي - 

مع البنك الدويل.

االتفاقيات :- 

1- اتفاقيات التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات:
اليابان 22 مار�س 2012.)التوقيع النهائي(- 
اندوني�شيا 2 ابريل 2012. ) عقد مفاو�شات اجلولة الرابعة(- 
موري�شيو�س 7يونري 2012. ) مت التوقيع باالأحرف االأولى(- 
كوبا 18يونيو 2012. )عقد مفاو�شات اجلولة الثالثة(- 
املك�شيك 21�شبتمرب 2012. ) التوقيع باالأحرف االأولى(- 
كو�شتاريكا 5 نوفمرب 2012. ) عقد مفاو�شات اجلولة االأولى(.- 

2- اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي:
مقدونيا  20 مار�س 2012. ) مت التوقيع النهائي(- 
بنغالد�س 14 يونيو 2012. )مت التوقيع باالأحرف االأولى(- 
طاجي�شكتان 18 اكتوبر 2012. ) مت التوقيع باالأحرف االأولى(- 



ورشة عمل ادارة االلتزام و التدقيق للممولين الضريبيين 

املجال  يف  ت�شريعية  كمتطلبات  امل�شافة  القيمة  �شريبة  وقانون  الدخل  على  ال�شريبة  قانون  م�شروع  الإدراج  نظرا 
االقت�شادي �شمن خطة التنمية لل�شنوات ) 2010-2011/ 2011-2012( ، عقد القطاع ال�شريبي متمثال يف فريق 
م�شروع القيمة امل�شافة ور�شه عمل بعنوان ادارة االلتزام و تدقيق املمولني ال�شريبيني ، و ذلك خالل الفرتة من 31-27 
مايو 2012 ، و حا�شر يف هذه الور�شة خبري البنك الدويل و �شندوق النقد الدويل ال�شيد/ادموند بايرب ، خبري تطوير و 
حت�شني االلتزام ال�شريبي و حتليل املخاطر و كيفية تطبيقها يف االإدارة ال�شريبية، و تهدف ور�شة العمل هذه اإلى اإن�شاء 
اإدارة �شريبية حديثة قادرة على اإدارة جميع اأنواع ال�شرائب و املرتتب عليها ، و و�شع اأنظمة جديدة ل�شريبة القيمة 
امل�شافة و �شريبة الدخل ، ا�شافه الى اإن�شاء هيكل واحد متكامل، و خلق هياكل وعمليات املقر الرئي�شي تكون قائمة على 
الوظائف، و اأي�شا اإن�شاء منهجيات جزئية لتقدمي اخلدمات و اإدارة االمتثال، وحتديث عمليات و تكنولوجيا املعلومات 
) التقييم الذاتي واإعادة هند�شة العمليات التجارية ( و اأخريا امل�شاءلة و ال�شفافية و االإدارة ال�شليمة واإدارة االأداء، كما 

تعترب هذه الور�شة بداية �شل�شلة ور�س العمل املتتالية املخت�شة يف املجال ال�شريبي ملزيد من التقدم و التطوير . 



القطاع الضريبي خالل ورشة عمل ادارة االلتزام و التدقيق للممولين الضريبيين



زيارات نشر الوعي الضريبي

قامت الوزارة متمثلة بالقطاع ال�شريبي بعمل العديد من الندوات التعريفية لل�شريبية يف العديد من اجلهات احلكومية 
واخلا�شة وذلك لبيان اأهمية ال�شريبة كم�شدر دائم للتنمية وم�شاهماتها املبا�شرة يف ميزانية الدولة �شمن االيرادات 
ال�شريبة  ملفهوم  مب�شط  �شرح  خالل  من  وذلك  ال�شريبي  الوعي  ن�شر  اإلى  الزيارات  هذه  تهدف  كما  النفطية  غري 
املتعلقة  املحاور  العديد من  تت�شمن  و  بتنفيذها  املعنية  الكويت واجلهات  دولة  املطبقة حاليا يف  ال�شريبية  والقوانني 
ب�شئون ال�شريبة و من اهم هذه املحاور: االآلية التي يتم حت�شيل ال�شريبة بها ، االإعفاءات ال�شريبية ، اأنواع ال�شرائب 
، اإ�شافة اإلى االأحكام العامة ل�شريبة الدخل الكويتية ويتم ت�شليط ال�شوء على اأهمية اال�شالح ال�شريبي مما يوؤدي الى 

زيادة قدرة وفعالية اال�شتثمار واال�شالح املايل واالقت�شادي يف دولة الكويت.

ومن اجلهات التي مت زيارتها لعام 2012 مدر�شة ) نا�شر عبد املح�شن ال�شعيد(، مدر�شة عبداهلل اجلابر، ثانوية بيبي ال�شامل، ثانوية عي�شى 
احلمد، ثانوية فرحان اخلالد، جمل�س االأمة الكويتي، ال�شركة الكويتية لال�شتثمار، وكالة االأنباء الكويتية )كونا(، وزارة النفط، ال�شركة املتحدة 
للخدمات اجلوية، وقفية اأهل الطيب، �شكاي ا�شكبو، املركز العلمي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وزارة الدفاع، كلية احلقوق، كما 

قام فريق القيمة امل�شافة بزيارة الى موؤ�ش�شة البرتول.



فريق القيمة امل�شافة  اأثناء زيارته ملوؤ�ش�شة البرتول

زيارات القطاع ال�شريبي لن�شر الوعي ال�شريبي



قطاع شئون الرقابة المالية
االجتماعات الخاصة في قطاع شئون الرقابة المالية

االجتماعات:
اجتماع هيئة الرقابة املالية ملنظمة العمل العربية خالل الفرتة28 ابريل اإلى3 مايو 2012.- 
اجتماع هيئة الرقابة املالية للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خالل الفرتة من21-30 ابريل2012.- 
املجل�س التنفيذي للمنظمة العربية للطاقة الذرية، خالل الفرتة من7-13مايو 2012.- 
جلنة الرقابة املالية ملجل�س التعاون اخلليجي، خالل الفرتة من6-20مايو2012.- 
املجل�س التنفيذي ملنظمة العمل العربية، خالل الفرتة من13-14 مايو 2012.- 
اجتماع هيئة الرقابة املالية للجامعات العربية خالل الفرتة من27 مايو اإلى 10يونيو2012.- 
اجتماع جلنة املنظمات للتن�شيق واملتابعة املنبثقة عن املجل�س االقت�شادي خالل الفرتة من  7-8 يوليو2012.- 
االجتاهات احلديثة يف املحا�شبة احلكومية خالل الفرتة من 2-7 �شبتمرب2012.- 
اجتماعات الرقابة املالية ودورها يف مواجهة الف�شاد خالل الفرتة من15-19 اكتوبر2012.- 
التقنيات التحليلية املتقدمة يف مراجعة احل�شابات احلكومية خالل الفرتة من 30 �شبتمرب اإلى 4 اكتوبر2012.- 
اجتماعات النظم املتقدمة يف املحا�شبة وحتقيق الرقابة املالية وتقييم االأداء خالل الفرتة من 14- 18 اكتوبر2012.- 
مراجعة البيانات املالية والتوثيق وتقييم املعلومات املالية وفقا للمعايري الدولية خالل الفرتة من 4-8 اكتوبر2012.- 
اأ�شاليب اإعداد وتن�شيق اال�شرتاتيجية االدارية واملوؤ�ش�شية املعا�شرة خالل الفرتة من 18-22 نوفمرب2012.- 
املعايري الدولية يف التدقيق والرقابة املالية خالل الفرتة 18-22 نوفمرب 2012.- 
الرقابة املالية وموؤ�شرات قيا�س االأداء للجهات احلكومية خالل الفرتة 25-29 نوفمرب 2012.- 
اجتماع هيئة االأمم املتحدة )29( لفريق عمل معايري املحا�شبة )ISAR( خالل الفرتة 30 اكتوبر اإلى 2 نوفمرب2012.- 
اجتماع هيئة الرقابة املالية للمنظمة العربية للتنمية ال�ضناعية والتعدين، الرباط.- 
اجتماع هيئة الرقابة املالية للمركز العربي لدرا�شات املناطق اجلافة واالأرا�شي القاحلة، االأردن.- 
اجتماع هيئة الرقابة املالية ملنظمة املوؤمتر اال�شالمي، جدة.- 
اجتماع جلنة املنظمات للتن�شيق واملتابعة التابعة جلامعة الدول العربية ، الدار البي�شاء.- 



قطاع شئون التخزين العامة ونظم الشراء

مشاركات القطاع:

اصدارات أدلة الشراء الجماعي: 

دليل ال�شراء اجلماعي الأجهزة احلا�شب االآيل والالب توب- 

دليل ال�شراء اجلماعي واأدوات القرطا�شية- 

دليل ال�شراء اجلماعي الأجهزة احلا�شب االآيل- 

دليل ال�شراء اجلماعي لالأثاث- 

و�شرورة العمل مبوجب اال�شدارات ال�شابق ذكرها ملا لها من اأثر كبري يف حتقيق وتوفري يف املواد باأقل االأ�شعار واأن�شب 
االإدارية  االأعباء  وتقليل  احلكومية  اجلهات  بني  اال�شتخدام  ال�شائعة  للمواد  واالأ�شعار  املوا�شفات  وتوحيد  املوا�شفات 

واملالية و�شرعة تنفيذ عمليات ال�شراء.

ورش العمل الخاصة بالقطاع: 

مت عقد ور�شتي عمل مل�شروع قانون ال�شراء العام بالتعاون مع البنك الدويل موجهة جلميع اجلهات احلكومية 
وذلك خالل الفرتة 17-18 يوليو 2012.



جمموعة من ا�شدارات ادلة ال�شراء اجلماعي



 ادارة االقتصاد الكلي والسياسة المالية

مشاركات اإلدارة:
المؤتمر االقليمي حول االقتصاد الكلي واالحصاءات المالية:

متت امل�شاركة يف املوؤمتر االقليمي حول االقت�شاد الكلي واالح�شاءات املالية الذي عقد بتاريخ 14 مايو 2012مبدينة 
املالية يف  واالح�ضاءات  الكلي  لالقت�ضاد  االأ�ضا�ضي  الدور  املوؤمتر حول  يتمحور هدف  املغربية حيث  باململكة  الرباط 
ت�شميم �شيا�شة اقت�شادية من خالل ايجاد عالقة بني االح�شاءات املحكمة وال�شيا�شات االقت�شادية الفعالة يف دول 
ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا )MENA( كما ركز املوؤمتر على اأهمية التعاون االقليمي وبناء ملوؤ�ش�شات لتطوير 

.)ARABSTAT( النظم االح�شائية والتي من بينها ان�شاء منظمة اح�شاء اقليمية ل�شالح الدول العربية

الحلقة التطبيقية حول تحليل المالية العامة الكلية:

متت امل�شاركة يف احللقة التطبيقية حول حتليل املالية العامة الكلية والتي اأعدها مركز �شندوق النقد الدويل لالقت�شاد 
احللقة  متثلت  حيث   ،2012 �شبتمرب   20-17 الفرتة  خالل  وذلك  ال�ك��وي���ت  بدول���ة  االأو�شط  ال��ش��رق  يف  والتم��وي��ل 
االأع�شاء  الدول  اقت�شاديات  يف  تطبيقها  وكيفية  والطويل،  املتو�شط  للمدى  واملالية  االقت�شادية  ال�شيا�شات  �شرح  يف 
االإدارة  قامت  وقد  ب�شكل خا�س،  افريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  لدول منطقة  و  ب�شكل عام  الدويل  النقد  ل�شندوق 
االإدارة  تتابعها  التي  االأن�شطة  �شرح  مت  حيث  االإدارة  عمل  بطبيعة  للتعريف  مرئي  عر�س  اإعداد  يف  باملوظفني  ممثلة 
بياناته  وحتديث  باإعداده  االإدارة  قامت  التي  التنبوؤات  نظام  ا�ضتعرا�ض  اإلى  باالإ�ضافة  واملايل  االقت�ضادي  كالن�ضاط 
النقد الدويل والبنك  العاملية ك�شندوق  املوؤ�ش�شات  للتقارير االقت�شادية الدولية ال�شادرة من قبل  ب�شكل دوري وفقا 

الدويل واملنظمات الدولية االأخرى.



قطاع أمالك الدولة
رئاسة السيد/ الوكيل المساعد لشئون أمالك الدولة الجتماعات 

مستشاري البنك الدولي 

الدول��ي  البن��ك  ال��دول��ة يف ع��دة اج��ت�م�اعات مع م�شت�شارين  اأم���الك  ل��ش�ئ��ون  ال�م�ش��اعد  الوك��ي��ل  ال�شي���د/  �ش��ارك 
ب�ش�اأن  الدولة(،  اأمالك  اإدارة عقارات  الدول���ة،  اأم��الك  ع����ق����ود  اإدارة   ( الدول���ة  اأم���الك  وخم���ت���ش��ني من قط���اع 
م��ش���روع اع���ادة ت��ن�ظ�يم قط���اع اأم���الك الدول���ة واإداراتها ح�ي��ث ت�م خ�الل ه��ذه االجتماعات درا�شة ق�ط�اع اأم�الك 
ال��دولة وه��ي )12( ج��ه���ة، وذل��ك خ���الل ث��الث زي���ارات  باأم���الك  ال��دول��ة واإداراتها مع اجل�ه��ات ذات الع���الق��ة 

ب��ت��واريخ 22 ي�ن�اي��ر 2012، 9�ش�ب��ت��م��ب��ر 2012، 11 ن��وف��م�ب�ر 2012.

ال�شيد/ الوكيل امل�شاعد ل�شئون اأمالك الدولة خالل اجتماعات م�شت�شاري البنك الدويل 



مشاركات القطاع:
بيع قسائم الدولة بالمزاد العلني:

مت بيع ق�شائم اأمالك الدولة يف مناطق )هدية- الفحيحيل- اجلابرية- بنيد القار( وعددها )86( ق�شيمة، يف 
منطقة هدية قطعة )1-2-4( مت بيع عدد )70( ق�شيمة وكذلك منطقة )الفحيحيل( قطعة )1( عدد )8( ق�شائم 

وق�شيمة واحدة يف منطقة اجلابرية، وكذلك ق�شيمة واحدة يف منطقة بنيد القار لل�شكن اال�شتثماري.

قطاع اأمالك الدولة اأثناء بيع ق�شائم الدولة باملزاد العلني



لوكيل امل�شاعد ل�شئون اخلدمات العامة اثناء اللقاء التنويري

قطاع الخدمات العامة

رئاسة الوكيل المساعد لشئون الخدمات العامة للقاء التنويري 
الخاص في التعميم رقم )5 ( لسنة 2011

قامت وزارة املالية متمثلة يف ادارة ال�شيافة العامة واملوؤمترات بعقد لقاءًا تنويريًا يوم الثالثاء املوافق17 دي�شمرب 
2012 يف ) قاعة رقم 17 – جممع الوزارات – بلوك 17 – الدور االول ( مع املخت�شني يف جميع الوزارات واالدارات 
بالرتحيب  العبداجلليل  �شليمان  نبيل  ال�شيد/  العامة   اخلدمات  ل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  اللقاء  ابداأ  وقد  احلكومية. 
تنظيم  ب�شاأن �شوابط  ل�شنة 2011،  رقم )5(  التعميم  بنود  �شرح  وهو  االجتماع  الهدف من عقد  وتو�شيح  باحل�شور 
ثم  ومن   . احلكومية  واالدارات  بالوزارات  الر�شميني  الدولة  �شيوف  وا�شت�شافة  الكويت  دولة  يف  املقامة  الفعاليات 
اليه اعاله ومناق�شة  امل�شار  التعميم  باإعطاء نبذة خمت�شرة عن بنود  العامة واملوؤمترات  ال�شيافة  ادارة  بداأ م�شئويل 

ا�شتف�شارات ال�شادة امل�شاركني باللقاء من ممثلي الوزارات واالدارات احلكومية حول م�شامني التعميم . 



مشاركات القطاع:

التكييف والتربيد -  اأعمال  والتكنولوجيا يف  الدرا�شات  الوزارات بتدريب عدد من طلبة كلية  اإدارة جممع  م�شاركة 
خالل الفرتات ) 17فرباير2012- 17يوليو2012( و)11يونيو2012-26يوليو2012(.

م�شاركة ادارة جممع الوزارات مبوؤمتر الكويت االأول لعقود فيديك خالل الفرتة    1-3 مايو 2012.- 

م�شاركة اإدارة جممع الوزارات بامل�شاركة بندوة اأخالقيات الوظيفة العامة بتاريخ   6 مايو 2012.- 

قامت ادارة جممع الوزارات بزيارة ا�شتطالعية مل�شاريع عاملية يف هولندا ولندن وذلك لال�شتفادة من خرباتها يف - 
ت�شغيل املواقف وذلك خالل الفرتة 17-23 يونيو 2012.

م�شاركة اإدارة جممع الوزارات بح�شور فعاليات معر�س االإطفاء واالأمن وال�شالمة املنعقد بجامعة الكويت بتاريخ - 
25 نوفمرب 2012.

م�شاركة اإدارة جممع الوزارات بح�شور عدة اجتماعات للجنة التنفيذية اخلا�شة برت�شيد ا�شتهالك الكهرباء واملياه - 
يف موؤ�ش�شات الدولة املنعقدة بوزارة الكهرباء واملاء.



زيارة اإدارة جممع الوزارات للم�شاريع العاملية



م�شاركة اإدارة جممع الوزارات بح�شور فعاليات معر�س االإطفاء واالأمن وال�شالمة



قطاع الشئون اإلدارية والقانونية

زيارة أعضاء جمعية الشفافية الكويتية للوكيل المساعد للشئون 
االدارية والقانونية السيد/ خالد الربيعان

وتع�زيز  دع�م  جلن�ة  )ع���شو  والقانونية  االدارية  لل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  الربيعان  جا�شم  خ�الد  ال�ش��يد/  ا�ش�ت�ق�ب�ل 
ال�شفافية وحت�قيق م�دركات اال�ش���الح بال���وزارة( مم�ث��ل��ي ج�م�ع�ي��ة ال��ش�ف�اف�ي�ة ال�ك��وي��ت�ي�ة ال�شيد/ د.اأحمد بوزبر، 
وال�شيدة/ د.الهام االبراهيم وذلك يوم اخلمي�س املوافق 22 مار�س 2012، مبنا�شبة اعداد موؤ�شر مدركات اال�شالح 
الفرعية  اللجنة  اأع�شاء  بع�س  �شهر مار�س 2012، بح�شور  �شي�شدر يف  والذي  للعام اخلام�س  يف اجلهات احلكومية 
التنفيذية املنبثقة عن جلنة دعم وتعزيز ال�شفافية حيث هدفت املقابلة الى قيا�س اداء الوزارة يف اال�شالح االداري 
واملايل والتي ا�شتملت على �شتة معايري هم )ال�شفافية-النزاهة-امل�شاءلة واحرتام القانون- العدالة وتكافوؤ الفر�س- 

التخطيط اال�شرتاتيجي-القيادة( ودار النقا�س يف تلك املقابلة حول تلك املعايري ومدى فاعليتها بالوزارة.



زيارة الوفد السنغافوري لوزارة المالية 

كلية اخلدمة  وفد من  والقانونية  االدارية  لل�شئون  امل�شاعد  الوكيل  الربيعان -  ال�شيد / خالد جا�شم  ا�شتقبل 
املدنية ال�شنغافورية يوم االثنني املوافق 28 مايو 2012 وذلك يف قاعة االجتماعات يف ادارة التدريب، حيث قام 
الالزمة  اخلربة  واك�شابهم  الدولة  وموظفي  القياديني  مهارات  بتنمية  املتعلقة  التدريبية  الربامج  بعر�س  الوفد 
االدارية  املجاالت  يف  اال�شت�شارية  اخلربات  تبادل  الى  ا�شافة   ، االكمل  الوجه  على  الوظيفية  اأعمالهم  الإجناز 

والفنية املختلفة ، كما مت خالل اللقاء تبادل وجهات النظر بني الطرفني.

زيارة وفد كلية اخلدمة املدنية ال�شنغافورية  لل�شيد/ الوكيل امل�شاعد ل�شئون االدارية والقانونية 



الوكيل امل�شاعد لل�شئون االإدارية والقانونية ال�شيد/ خالد الربيعان مع وفد جمهورية تايوان

استقبل الوكيل المساعد للشئون اإلدارية والقانونية
السيد/ خالد الربيعان  وفد جمهورية تايوان لوزارة المالية 

ق��ام وف��د م��ن ج�م�ه��وري�ة تاي��وان ال�شديقة بزي��ارة اإلى دول��ة ال�ك��وي��ت برئ��ا�ش��ة نائ��ب ال��وزي��ر يف ج�م��ه�ورية تايوان 
ال�شيد/ وي �شوان يي،  وقد �شملت الزيارة العديد من اجلهات احلكومية من �شمنها وزارة املالية، وكان با�شتقبال الوفد 
ال�شيد/ خالد جا�شم الربيعان وكيل وزارة املالية باالإنابة يوم االحد املوافق 25 نوفمرب2012 وذلك بح�شور ممثلي ديوان 
اخلدمة املدنية و وزارة املالية، حيث مت التباحث حول امكانية التعاون لتح�شني جودة و خمرجات الربامج التدريبية و 
تبادل اخلربات، و تعترب هذه الزيارة جزء من دعم العالقة بني الكويت و جمهورية تايوان هدفها تطوير برامج التدريب 
و اال�شت�شارات يف املجاالت املختلفة يف االإدارة و اخلدمات العامة. و قام الوفد باأخذ جولة يف اإدارة التدريب حيث اأبدوا 

اإعجابهم بجهود الوزارة املبذولة يف تطبيق التكنولوجيا امل�شتخدمة باالإدارة. 



حصول ادارة التدريب على شهادة الجودة االدارية األيزو )9001( 

يف اطار جهود ادارة التدريب يف وزارة املالية بتطبيق نظام اداري متكامل يتوافق مع نظم اجلودة العاملية و املعايري 
الدولية )االأيزو 9001( فقد قامت االإدارة بتنفيذ امل�شروع وفق منهجية عمل تتاألف من جمموعة من املراحل مت اجتيازها 
بكفاءة و فعالية وفق املتطلبات. وعليه مت احل�شول على �شهادة اجلودة االدارية )االأيزو 9001( يوم اخلمي�س املوافق 13 
دي�شمرب 2012، حيث قام املدير العام ل�شركة اآمب�شن بت�شليم ال�شهادة لل�شيد/ خالد الربيعان الوكيل امل�شاعد لل�شئون 
االدارية و القانونية بح�شور كل من مدير ادارة التدريب ال�شيد/ علي �شلمان و الفريق املخت�س بتنفيذ امل�شروع. و قد 
اأ�شاد ال�شيد / خالد جا�شم الربيعان باجلهود التي قامت بها االدارة للح�شول على هذه ال�شهادة ملا لها من اأثر كبري يف 

تطوير العمل ، متمنيًا لهم التوفيق و النجاح. 

احل�شول على �شهادة اجلودة االدارية )االيزو 1009(



مطويات استراتيجية الوزارة

بناء على اعتماد ا�شرتاتيجية الوزارة من روؤية، ر�شالة واأهداف ا�شرتاتيجية ومن منطلق دعم  وزارة املالية ل�شيا�شة 
ال�شفافية و وفقًا للخطة االإعالمية التي تهدف اإلى ن�شر ا�شرتاتيجية الوزارة، اأعدت اإدارة التخطيط واملتابعة مطويات 

خا�شة يف »ا�شرتاتيجية الوزارة« باللغتني العربية واالجنليزية وذلك لن�شر ا�شرتاتيجية الوزارة بني موظفيها. 

م�ط�������وي��ات ا�ش�ت��رات�ي��ج��ي���ة ال����������وزارة 



- اأعدت جلنة دعم وتعزيز ال�شفافية وحتقيق مدركات االإ�شالح دليل االأخالقيات وال�شلوك املهني للوظيفة العامة لذا 
مت طباعة مطويات خا�شة بدليل االأخالقيات وال�شلوك املهني للوظيفة العامة.

مطويات دليل االأخالقيات وال�شلوك املهني للوظيفة العامة



البرامج التدريبية لموظفي الوزارة

تقوم وزارة املالية متمثلة يف ادارة التدريب بتحديد وتوفري جميع االحتياجات التدريبية جلميع موظفي الوزارة كما 
تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والندوات والزيارات وذلك الإعداد وتنمية املهارات الفنية وال�شلوكية والفكرية لرفع 
كفاءة االأداء الوظيفي وجتديد وتطوير العمل على جميع امل�شتويات التنظيمية ومن اهم الربامج التدريبية لعام 2012: 

الب�شرية(، -  للتنمية  ال�شباب  )روؤى  بعنوان  لل�شباب  الوطني  للم�شروع  النقا�شية  باحللقة  التدريب  ادارة  م�شاركة 
برعاية وح�شور معايل وزير االأ�شغال العامة ووزير الدولة ل�شئون التخطيط والتنمية الدكتور/ فا�شل �شفر ، وذلك 

يوم اخلمي�س املوافق 28 يونيو 2012.

نظمت اإدارة التدريب ندوة بعنوان “ تقييم كفاءة االأداء للموظفني” وفقًا لقواعد واأ�ش�س واجراءات جمل�س اخلدمة - 
املدنية وذلك يوم االربعاء املوافق 28 نوفمرب 2012، التي تهدف اإلى االطالع على املر�شوم بقانون رقم 15 ل�شنة 

1979 وتعديالته.

لتكنولوجيا -  املركزي  اجلهاز  لدرا�شة  اخلارجية  بامل�شادر  “اال�شتعانة  حول  عمل  ور�شة  التدريب  اإدارة  نظمت 
املعلومات” )CAIT( خالل الفرتة من 14-19 نوفمرب 2012.

قيام وفد من ادارة التدريب بزيارة مكتبة البابطني املركزية لل�شعر العربي بهدف االطالع على اآلية العمل لديها - 
البابطني مناق�شة امكانية اال�شتفادة من اخلدمات  و مكتبة  املالية  للربط بني مكتبة وزارة  اآلية  و امكانية ايجاد 

واالأن�شطة والفعاليات التي تقدمها. 

اكتوبر -   22 املوافق  االأحد  يوم  العمل(  يف  وال�شفافية  املعرفة  )اإدارة  يف  تدريبيتني  ندوتني  التدريب  اإدارة  نظمت 
2012، �شاركت فيه الفئة اال�شرافية ومدراء ومراقبني الوزارة ويهدف هذا الربنامج التدريبي اإلى تنمية مهارات 
امل�شاركني على ا�شتخدام اآليات التنمية االإدارية من خالل برامج ال�شفافية ك�شبيل الإيجاد بيئة عمل ادارية ي�شودها 

روح التعاون والوالء وااللتزام.



م��ش���ارك���ات اإدارة ال��ت���دري����ب
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