االختصاصات العامة لمكتب الوزير
 تنفيذ اإلجراءات المعتمدة لتنمية وتطوير العالقات بين السلطنة وغيرها من الدول فيالمجــــــــاالت الماليـــــــة بعـــــــد التنسيـــــــق مـــــــع الجهــــــات المختصـــــــة 0
 تنفيذ اإلجراءات المعتمدة لتحديد مجاالت التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية بعدالتنسيق مع الجهات المختصة 0
 تنفيذ اإلجراءات المعتمدة للعمل على تنمية وتطوير مجاالت التعاون المشار إليها فيالبنــــــــد السابــــــــــق بعـــــــد التنسيــــــق مــــع الجهــــــات المختصـــــــــــــة 0
 التنسيق مع األمانة العامة للضرائب وصندوق االحتياطي العام للدولة والمديريات العامةالمختصة بوزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية في شأن مشروعات
القرارات الخاصة بتشكيل الوفود التي تشارك في المؤتمرات المالية او االجتماعات التي
تعقدها المنظمات الدولية واإلقليمية  ،والعربية  ،او وكاالتها المتخصصة في المجاالت
المالية 0
 متابعة تنفيذ االتفاقيات والبرامج المتعلقة بالتعاون المالي المبرمة مع الدول او المنظماتالدوليـــــــة او اإلقليميـــــــة  ،او العربيــــــة  ،او وكاالتها المتخصصـــــــــــــــة 0
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية واإلقليميةوالعربية  ،ووكاالتها المتخصصة  ،للتدريب في المجاالت المالية والضريبية ــ سواء في
الداخل او الخارج ــ بعد موافقة األمانة العامة للضرائب وصندوق االحتياطي العام للدولة
والمديريات العامة المختصة بوزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية 0
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحضير للمؤتمرات المالية الدولية التي يتقرر عقدها فيالسلطنة او لالجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية بعد التنسيق مع الوزارات
والوحــــدات الحكوميــــــة المختصــــــة  ،وغيــــــرها من الجهـــــات المعنيــــــــة 0
 مباشرة أي اختصاصـــــــات أخرى يصدر بتحديدها قـــــرار من رئيس الوحـــــدة .اختصاصات قسم التعاون المالي الدولي
تنفيذ اإلجراءات المعتمدة لتنمية وتطوير العالقات بين السلطنة وغيرها من الدول في
ـ
المجاالت الماليــــــــة بعد التنسيــــــــق مع الجهـــــــــــات المختصـــــــــــــــــة .
 تنفيذ اإلجراءات المعتمدة لتحديد مجاالت التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية بعدالتنسيق مع الجهات المختصة .
 تنفيذ اإلجراءات المعتمدة للعمل على تنمية وتطوير مجاالت التعاون المشار إليها فيالبنـــــــــد السابـــــــــق بعد التنسيــــــــــق مــــــع الجهـــــــــات المختصـــــــــة .

 التنسيق مع االمانة العامة للضرائب وصندوق االحتياطي العام للدولة والمديريات العامةالمختصة بوزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية في شأن مشروعات
القرارات الخاصة بتشكيل الوفود التي تشارك في المؤتمرات المالية أو االجتماعات التي
تعقدها المنظمات الدولية واإلقليمية والعربية  ،أو وكاالتها المتخصصة في المجاالت المالية
.
 متابعة تنفيذ االتفاقيات والبرامج المتعلقة بالتعاون المالي المبرمة مع الدول أو المنظماتالدوليــــــــة أو اإلقليميــــــــة  ،أو العربيـــــــة  ،أو وكاالتها المتخصصــــــــــــة .
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لالستفادة من البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية اإلقليميـةوالـعربية  ،ووكاالتهـا المتخصصـة ؛ لـلتدريب فـي المجـاالت المالية والضريبية ـ سواء في
الداخل أو الخارج ـ بعد موافقة االمانة العامة للضرائب وصندوق االحتياطي العام للدولة
والمديريات العامة المختصة بوزارة المالية وغيرها من الوزارات والجهات المعنية .
 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحضير للمؤتمرات المالية الدولية التي يتقرر عقدها فيالسلطنة  ،أولالجتماعات التي تعقدها المنظمات الدولية بعد التنسيق مع الوزارات
والوحدات الحكومية المختصة  ،وغيرها من الجهات المعنية .
 مباشرة أي اختصاصــــــــات اخـــــــرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المكتـب .اختصاصات قسم التنسيق الداخلي
 ترتيب مواعيد االجتماعات التي يرأسها او يشترك فـــــي عضويتها الوزيــــــــــــر . اتخاذ االجراءات الالزمة للتحضير واالعداد لالجتماعات المشار اليها في البند السابقوالتي تعقد في الداخل او الخارج .
 التنسيق مع الجهات المختصة العداد البيانات الالزمة للمؤتمرات او االجتماعات التييعقدها الوزير .
 اتخاذ االجراءات الالزمة الستقبال اعضاء الوفود بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة . التنسيق مع وزارة االعالم وغيرها من الجهات المختصة في شأن المؤتمراتواالجتماعات التي يعقدها الوزير .
 التنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة إلعداد البيانات الصحفية الخاصة بالمؤتمراتواالجتماعات المشار اليها في البند السابق .

 التنسيق مع دائرة العالقات العامة بالوزارة فيما يتعلق بإجراء الترتيبات الالزمة لسفرالوزير المشرف على وزارة المالية والوفــــــــود المرافقـــــــة لـــــــه والعــــــودة .
 التحضير واالعداد لالجتماعات التي يرأسها او يشترك في عضويتها الوزير في الداخل أوالخارج وتعقد بهدف تنمية وتطوير العالقات الدولية في المجاالت المالية أو مجاالت التعاون
مع المنظمات المالية الدولية واالقليمية والعربية او وكاالتها المتخصصـــــة .
 -مباشرة أي اختصاصات اخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المكتــــــــــــــب .

