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رسالة مدير المركز

يسرني أن أقدم لكم برنامج التعليم والتدريب في مركز صندوق 
لعام  األوســط  الشرق  في  والتمويل  لالقتصاد  الدولي  النقد 
2019. وال يزال المركز حريصا منذ انطالق نشاطه في عام 
السياسات االقتصادية في  2011 على صقل مهارات واضعي 
العالم العربي ومساعدتهم على معالجة التحديات في بلدانهم. 
وقد شهد العام الماضي تراجع االتجاهات االقتصادية في عدد 
من البلدان العربية جراء اشتداد وطأة النزاع وارتفاع مستويات 
والتدفقات  الخارجية  الــتــجــارة  وانــحــســار  والــهــجــرة  الــنــزوح 
االستثمارية من الخارج. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط 
نوعا ما، فال تزال البلدان المصدرة للنفط بحاجة إلى المداومة 
من  واسعة  بطائفة  المتعلقة  الجهود  من  المزيد  بــذل  على 
اإلصالحات، وتنويع قواعدها االقتصادية بما يكفل استمرارية 
أوضاع المالية العامة وتحقيق النمو الدائم. كما يحرص المركز 
على تعزيز تعاونه وتواصله مع واضعي السياسات االقتصادية 
ومسؤولي القطاع العام والمشاركين في دوراته من أجل تصميم 
برنامج تدريبي وفق االحتياجات التدريبية الموصوفة وبحيث 

واستراتيجيات  اقتصادية سليمة  على وضع سياسات  يساعد 
لمديري  نــدوة  المركز  نظم  السياق،  هــذا  وفــي  أجــال.  أطــول 
الهامة  الفعالية  هذه  ساعدت  حيث   ،2018 عام  في  التدريب 
التي  الرئيسية  والمحاور  األساسية  الموضوعات  تحديد  على 
التي  للفعاليات  نبراسا  المنطقة، وشكلت  احتياجات  تتفق مع 

يزمع المركز تنظيمها في عام 2019.  

دراسات  لدمج  كبرى  أولوية  المركز  يعطي  ذلك،  جانب  وإلى 
تجارب  أحــدث  من  المستوحاة  العملية  والتطبيقات  الحالة 
في  وحــدد  األساسية،  التدريبية  ــه  دورات في  العربية  البلدان 
نطاق  توسيع  فــي  يتمثل   2019 فــي  هاما  هدفا  ذلــك  سبيل 
المحتوى المشترك بين المناطق في أنشطة المركز، وذلك من 
المناطق  بلدان  تجارب  من  الــدروس  الستنباط  السعي  خالل 
األخرى من أجل إثراء عملية وضع السياسات واالستراتيجيات 
معززا  تعاونا  يستدعي  الذي  األمر  العربي،  بالعالم  الخاصة 
التي  تلك  سيما  ال  الدولي  النقد  إدارات صندوق  مختلف  مع 
تغطي في عملها بلدان مناطق إفريقيا جنوب الصحراء وشرق 
آسيا وأمريكا الجنوبية. كما يشمل ذلك السعي تطبيقا عمليا 
لتلك الدروس، بنجاحاتها وإخفاقاتها، ضمن إطاٍر من الحلقات 
التطبيقية الهادفة إلى التوصل لفهم أفضل للتحديات الملموسة 
التي تواجه البلدان العربية ومعالجتها بشكل محدد. وسينصب 
التركيز في هذا السياق على تصميم وتنفيذ السياسات المعنية 
الهادفة  الخارجي  والقطاع  المالي  والقطاع  العامة  بالمالية 
مع  بالتزامن  العمل  فرص  وخلق  االقتصادي  النمو  تعزيز  إلى 
ما  بلدان  إعمار  فعالة إلعادة  عملية  وتنفيذ  الفقر؛  من  الحد 
بعد الصراع؛ وإيجاد بيئة مواتية لألعمال تكون معززة بقاعدة 
اقتصادية أكثر تنوعا؛ وتعزيز الحوكمة من خالل أُطر قانونية 
وقضائية وتنظيمية، وتحسين جودة اإلحصاءات الرسمية. كما 
سيتم إدراج هذا النهج حسب االقتضاء ضمن محتوى الدورات 
التدريبية المباشرة )وجها لوجه(، وكذلك في نظيراتها دورات 
التعلُم عبر اإلنترنت المتوفرة باللغة العربية. وفي ضوء النجاح 
االقتصاد  وبرمجة  سياسات  دورة  إطــالق  عقب  تحقق  الــذي 
على  المركز  يعكف   ،2018  -  2017 في  اإلنترنت  عبر  الكلي 
العربية عبر اإلنترنت حول  باللغة  إطالق دورة تدريبية أخرى 
إصالح دعم الطاقة، وذلك لما يتمتع به الموضوع من أهمية 
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كبيرة على مستوى السياسات في الكثير من بلدان المنطقة.     

كما سوف يشكل النهج المشترك بين المناطق العمود الفقري 
عقدها  المزمع  المستوى  رفيعة  النقاشية  الحلقات  لسلسلة 
في عام 2019، وهي ندوات مفتوحة لعموم الجمهور ينظمها 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  مع  بالشراكة  المركز 
انعكاسات آفاق  أولوية كبرى لمناقشة  واالجتماعي، وتعطي 
االقتصاد العالمي على المنطقة بما في ذلك تناول موضوعات 
التأثير  وتنامي  الحمائية،  النزعة  أثر صعود  قبيل  بارزة من 
المقارن  المنظور  لتكامل  يكون  وسوف  للصين.  االقتصادي 
األثر  النقاشية عظيم  وحلقاته  المركز  دورات  في  والعالمي 
ينفذها  التي  الناجحة  المشتركة  البرامج  إثراء  على صعيد 
ومنظمة  الدولي  والبنك  العربي  النقد  صندوق  مع  المركز 
التجارة  ومنظمة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 
العالمية وبنك المغرب، إلى جانب تعاونه مع المجتمع الكويتي 

ومؤسسات المجتمع المدني.  

لنا  زيارتكم  إلــى  المركز  في  والــزمــالء  أنــا  أتطلع  وختاما، 

نظركم  وجهات  ومعرفة  فعالياتنا  في  الكريمة  ومشاركتكم 
خدمة  تقديم  أجل  من  المركز  عمل  جوانب  مختلف  بشأن 
تعليقاتكم  أتلقى  أن  لي  يطيب  كما  العربي.  للعالم  أفضل 
العربية  باللغتين   www.cef.imf.org اإللكتروني  موقعنا  عبر 
المركز  يصدرها  إعالمية  نشرات  من  فيه  بما  واإلنجليزية 
التواصل معنا  ومعلومات حديثة حول أنشطته؛ كما يمكنكم 
أيضا من خالل حساب المركز على انستغرام imfcef@، أو 

cefmgmt@imf.org :على عنوان البريد اإللكتروني

د. أسامة كنعان
في  والتمويل  لالقتصاد  الــدولــي  النقد  صندوق  مركز   مدير 

الشرق األوسط
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فريق العمل بالمركز

أول(،  )اقتصادي  بلحاج  محمد  إداري(،  )منسق  خليل  رنــا  المعلومات(،  نظم  أول  )مسؤول  حــجــاج  نـــزار  األمامي:  الصف  اليمين  الى  اليسار   من 
رجاء البحيصي )مدير المكتب(، أسامة كنعان )مدير المركز(، الحسن عاشي )نائب مدير المركز(، نسرين عــزاري )مسؤول مالي(، محمد بلخير 

)اقتصادي أول(، نهى إسماعيل )مترجم فوري/تحريري(.

 من اليسار الى اليمين الصف الثاني: سامية حسن )مترجم فوري/تحريري(، نورا الخليفة )منسق دورات(، مها الخطيب )مترجم فوري/تحريري(، 
سونيل جورج )مسؤول أول نظم المعلومات(، نورا السليمان )منسق دورات(، رشا العسكري )منسق أول شؤون إدارية وموارد بشرية(، محمد طرابلسي 

)اقتصادي أول(، عليا الدعيج )منسق دورات أول(، إبراهيم البريدي )منسق دورات(. 

برامج(،  )مسؤول  درويــش  مهند  اقتصادي(،  )محلل  الدوسري  أحمد  دورات(،  )منسق  المزيني  العزيز  عبد  الخلفي:  الصف  اليمين  الى  اليسار   من 
سامر الصريخ )مشرف طاقم - شركة بست سيرفيز(، حسام عبد اهلل )مسؤول اتصال خدمات الدعم(، جاسم السعدون )طاقم أمن - شركة بست 
الدعم(،  اتصال خدمات  أول  وائــل بقطش )مسؤول  أمن - شركة بست سيرفيز(،  الناصر )طاقم  نــواف  اقتصادي(،  باسل عوض )محلل   سيرفيز(، 

علي القالف )منسق دورات(، رامي جرادات )مترجم أول فوري/تحريري(.
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CE19.1100.8E/AبالدعوةPPMالشراء العمومي في البلدان العربيةOECDيونيو 24 - 2827

منطقة IMF(COM)-WTOسبتمبر 3 - 295 في  البرلمانات  بأعضاء  الخاصة  التطبيقية  الحلقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

PARL-MENAبالدعوةCE19.320.6E/A
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MPOASCE19.162.0Eالسياسة النقديةIMF(ICD)سبتمبر 8 - 3019

FPAOASCE19.172.0Aتحليل سياسة المالية العامة IMF(ICD)سبتمبر 8 - 3119

ITGSOASCE19.181.0E/Aإحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات*IMF(STA)-AMFسبتمبر 15 - 3219

MSTOASCE19.191.0Eاختبار الضغوط الكلية IMF(MCM)سبتمبر 22 - 3326

CE19.201.0E/AبالدعوةAMLSتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب IMF(LEG)سبتمبر 22 - 3426

أكثر WBGسبتمبر 29 - أكتوبر 353 وظائف  على  المرأة  حصول  حول  إقليمية  تدريبية  دورة 
وأفضل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

WEEبالدعوةCE19.1111.0E/A

BPSCGOASCE19.211.0E/Aإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات* IMF(STA)-AMFأكتوبر 6 - 3610

ERPOASCE19.222.0Eسياسة سعر الصرف IMF(ICD)أكتوبر 6 - 3717

MFAOASCE19.232.0Eالتنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي** IMF(ICD)-BAMأكتوبر 7 - 3818

التنقل الحضري وأثره على النمو االقتصادي في منطقة الشرق WBGأكتوبر 13 - 3917
األوسط وشمال إفريقيا 

UMEGبالدعوةCE19.1121.0E/A

SBIOASCE19.241.0E/Aتقوية مؤسسات الموازنة IMF(FAD)أكتوبر 20 - 4024

FSOASCE19.252.0E/Aاستمرارية المالية العامة IMF(ICD)أكتوبر 27 - نوفمبر 417

CE19.1130.8E/AبالدعوةRM-AUDالتدقيق وإدارة المخاطر في القطاع العام  OECDأكتوبر 28 - 4231

SACOASCE19.261.0E/Aتقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية IMF(FIN)نوفمبر 3 - 437

CE19.1140.8E/AبالدعوةTP3السياسة التجارية WTOنوفمبر 11 - 4414

BRSOASCE19.271.0E/Aالقضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي IMF(MCM)نوفمبر 17 - 4521

FSIOASCE19.282.0E/Aمؤشرات السالمة المالية* IMF(STA)-AMFنوفمبر 17 - 4628

الممارسات الجيدة في سياسات وفرص الحصول على التمويل OECDنوفمبر 25 - 4728
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

SMEبالدعوةCE19.1150.8E/A

IGOASCE19.292.0E/Aالنمو الشاملIMF(ICD)ديسمبر 1 - 4812

VDSOASCE19.302.0Eتشخيص مواطن التعرض للخطر* IMF(ICD)-AMFديسمبر 8 - 4919

BUDONSCE19.1160.8E/Aطرق وأدوات وضع ميزانية متوسطة األجلMETACديسمبر 16 - 5019

نظام تقديم الطلبات االلكتروني عبر االنترنت    OAS   
نظام ترشيح المشاركين اإللكتروني عبر اإلنترنت   ONS   

صندوق النقد العربي  AMF   
بنك المغرب  BAM   

صندوق النقد الدولي   IMF   
     االختصارات ألسماء إدارات الصندوق : إدارة التواصل )COM(؛ إدارة المالية )FIN(؛ إدارة شؤون المالية العامة )FAD(؛ معهد تنمية القدرات )ICD(؛ إدارة 

)STA( ؛ إدارة اإلحصاءات)MCM( ؛ إدارة األسواق النقدية الرأسمالية)LEG( الشؤون القانونية
المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط  METAC   

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  OECD   
مجموعة البنك الدولي  WBG   

منظمة التجارة العالمية  WTO   
* تُعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة.   

** تُعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب، الرباط، المغرب.   
E = اإلنجليزية، A = العربية، E/A = تقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.   

إجادة اللغة المستخدمة في التدريب او لغة الترجمة الفورية شرط اساسي في جميع الدورات.   
ملحوظة: مواعيد الدورات قد تتغير، الرجاء زيارة موقع المركز www.cef.imf.org بصفة دورية لإلطالع على ما يستجد.   

ـــــم
قـــــــــ

الر

ورة
لد

خ ا
اري

ت

عية
لرا

ة ا
جه

ال

ورة
لد

م ا
اس

ورة
لد

ز ا
رم

يح
رش

الت
قة 

طري

ورة
لد

دة ا
م

ــــــة
ــــــــــــ

لغـــ
ال

ورة
لد

م ا
رق



10

)PPS( تحالفات القطاعين العام والخاص في مكافحة الفساد   

الــوزارات  في  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المعنية والهيئات العامة القائمون على وضع وتنفيذ سياسات ومشروعات 

مكافحة الفساد.

ذات صلة  خبرة  المشاركين  لدى  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
التي  الــمــبــادرات  ذلــك  في  بما  الفساد  مكافحة  ومشروعات  ببرامج 
تستهدف القطاع الخاص وتحرص على إشراكه في الجهود ذات الصلة. 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة 
بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

أيام  أربعة  مــدار  تُقدم على  التي  ــدورة  ال تهدف هذه  الــــدورة:  وصــف 
بين  المحتملة  التحالفات  بآفاق  وإلمامهم  المشاركين  فهم  تعميق  إلى 
القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة الفساد. وتبرز أهمية مثل 
باإلضافة  واإلبالغ عنه،  الفساد  الكشف عن  التحالفات في سياق  تلك 

جماعي  نهج  معالم  ورسم  الفساد  مخاطر  بفهم  المتعلقة  أهميتها  إلى 
لمكافحة الرشوة تنصاع له شرائح واسعة من المجتمع.

ومنظمة  الدولي  النقد  صندوق  ينظمها  التي  الــدورة  هــذه  وتستخدم 
ودراســات  نظرية  معلومات  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 
حالة مستوحاة من تجارب بلدان المنظمة وبلدان منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا. وتشجع المشاركين على تبادل تجاربهم الوطنية في هذا 
السياق. وتتوفر لدى المحاضرين في الدورة معارف ومعلومات عميقة 
ومتنوعة عن الموضوع من منظور القطاعين العام والخاص معا. ويتوخى 
المحاضرون نهجا غير ر سمي يتسم بالصراحة تشجيعا للمشاركة وإثارة 

نقاشات حيوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 
العام  القطاعين  بين  الحوار  تعزيز  بكيفية  عميقة  معرفة    اكتساب 

والخاص في سياق مكافحة الفساد. 

القطاعين  من  أطرافا  تضم  التي  المشروعات  إدارة  كيفية    معرفة 
العام والخاص في سياق مكافحة الفساد. 

  االطالع على أمثلة متنوعة وملموسة عن المشروعات ذات الصلة، 
وتستند  عليها.  اإلنفاق  مردودية  وتحقيق  نجاحها  فرص  وتعظيم 
األمثلة إلى تجارب منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

والمنظمات النظيرة. 

  توسيع نطاق شبكاتهم المهنية والتعلم من مشاركين آخرين.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
البريد  على  مارتي  كاثرين  السيدة  إلــى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 
نيكوال  السيدة  أو   Catherine.MARTY@oecd.org اإللكتروني: 

Nicola.Ehlermann@oecd.org :إهلرمان

عــن طريـق  الخـــاص  الــقــطـــــاع  لتطويـر  الــعــنــان  وإطــــالق  األســــواق      خــلــق 
)PSD( المنافسة

المستفيدون المستهدفون: ُصممت هذه الدورة التدريبية لمسؤولي 
هيئات  لدى  العاملين  والعليا  المتوسطة  المستويات  من  العام  القطاع 
المنافسة والهيئات الناظمة في القطاعات المختلفة والوزارات المعنية 

بتنظيم أوضاع السوق ووضع سياسات المنافسة وغيرها من السياسات 
العامة المتعلقة بالمنافسة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر 
بشقيها  المساندة  الحكومية  والتدابير  واالستثمار،  التجارة  سياسات 

وصف الدورات التدريبية
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الضريبي وغير الضريبي والشركات المملوكة للدولة والحوكمة واإلدارة 
واالتصاالت والنقل والطاقة.

في  العاملين  من  المشاركون  يكون  أن  يُشترط  االلــتــحــاق:  شـــروط 
الناظمة  والهيئات  المنافسة  هيئات  لدى  والعليا  المتوسطة  المستويات 
في القطاعات المختلفة والوزارات المعنية بصناعة القرارات المتعلقة 
بتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات الوطنية 

المؤثرة على أوضاع المنافسة في السوق.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

برامج  في  الدولية  التجارب   )1( على  الــدورة  الـــدورة: ستركز  وصــف 

التي  التحليلية  واألدوات   )2( للمنافسة؛  الداعمة  الهيكلية  اإلصــالح 
تشجع على إنفاذ أحكام قوانين المنافسة ومناصرتها في األسواق على 

اختالفها.

التدريبية  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
وشروط االلتحاق بها، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة غارسييلال 
العالمية، قطاع  ميراليس، اقتصادي أول في فريق األسواق والمنافسة 
على  العالمي  واالستثمار  والتجارة  الكلي  باالقتصاد  المعني  الممارسة 
يوليـا  والسيـدة  gmiralles@worldbank.org؛  اإللكترونـي:  البريـد 
الممارسة  قطاع  الخاص،  القطاع  تطوير  في  أول  أخصائي  كوجاكرو، 
اإللــكــتــرونــي:  الــبــريــد  عــلــى  ــكــار  ــت واالب والــمــنــافــســة  بالمالية  المعني 

 icojocaru@worldbank.org

)ANR( إعداد بيانات الموارد الطبيعية في سياق الحسابات القومية  
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في أجهزة اإلحصاء الوطنية 
المؤهلة  المنطقة  بلدان  في  القومية  الحسابات  إعــداد  على  القائمون 
لالستفادة من الصندوق االستئماني المواضيعي المعني بإدارة الموارد 

الطبيعية.  

ودرايــة  خبرة  المشاركين  لــدى  تتوفر  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شـــروط 
بممارسات إعداد الحسابات القومية المعتمدة في بلدانهم. ويُفّضل أن 
يكون ذلك  أن  2008 دون  القومية  الحسابات  بنظام  إلمام  لديهم  يكون 

شرطا لاللتحاق. 

مصحوبة  اإلنجليزية  باللغة  الــدورة  هذه  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية. 

الوظائف  إحــدى  الطبيعية  الموارد  إدارة  عملية  تُعد  الــــدورة:  وصــف 
المطلوبة  اإلحــصــاءات  استبعاد  بالتالي  يمكن  وال  للحكومة،  الهامة 
الموارد  عن  الناجمة  الكلية  االقتصادية  اآلثــار  تحليل  عملية  لمساندة 
الطبيعية، وصياغة مزيج مالئم من السياسات االقتصادية الكلية على 
والمالية  االقتصادية  االنعكاسات  ألهمية  نظرا  وذلــك  األســاس،  هذا 
والدخل  والتشغيل  والصادرات  الحكومية  اإليــرادات  تقلب  بفعل  الكلية 
القومي جراء التغيرات التي تطرأ على مستويات الناتج وأسعار الموارد 
الطبيعية. ويستدعي وضع السياسات االقتصادية السليمة في ظل تلك 
المخاطر وجود نطاق تغطية موثوق وحديث ومكتمل للنشاط االقتصادي 

لتقدير حجم  المعتمدة  التحليل  القومية وإجراءات  بالحسابات  المتعلق 
اآلثار االقتصادية الكلية. وتهدف هذه الدورة التي تُقدم على شكل حلقة 
تطبيقية إقليمية إلى ضمان إعداد بيانات الحسابات القومية باستخدام 
بيانات شاملة وسليمة فنيا لكل ما يتعلق بالموارد الطبيعية. كما تساند 
الدورة جهود إعداد جداول النموذج القياسي للحسابات القومية الوارد 
في المرشد إلى تحليل بيانات الموارد الطبيعية في الحسابات القومية. 

أهداف الدورة: توفير المعارف الضرورية والخبرة العملية الالزمة )1( 
2008 من أجل إعداد  القومية لسنة  لتطبيق تفاصيل نظام الحسابات 
وسليمة  شاملة  تكون  بحيث  الطبيعية  بالموارد  خاصة  قومية  حسابات 
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القومية  للحسابات  القياسي  النموذج  جداول  بيانات  وإكمال   )2( فنيا؛ 
النموذج  إعــداد  جهود  مساندة  من  كنوع  الطبيعية  بالموارد  الخاص 

مجال  في  الشفافية  مبادرة  عن  الصادر  الموجزة  للبيانات  القياسي 
الصناعات االستخراجية. 

)FSP( سياسات القطاع المالي   
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات 

الوظيفية المبتدئة إلى العليا المشاركون في صياغة السياسات للقطاع 
المالي، وال سيما موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي 

هيئات أخرى مشاركة في الرقابة االحترازية الجزئية أو الكلية. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
جامعية متقدمة في االقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة، 
النتائج  تفسير  على  وقــدرة  القياسي،  االقتصاد  بأساسيات  ودرايـــة 
يكون  أن  بشدة  ويــوصــى  القياسي.  االقــتــصــاد  نــمــاذج  مــن  المستمدة 
المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر اإلنترنت حول 
"تحليل األسواق المالية )FMAx(" قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة 
وأن يكونوا على دراية عملية باستخدام برمجيات إكسل. كذلك يفضل 
 )FSS( "أن يكون قد سبق لهم حضور دورة "الرقابة على القطاع المالي
نظرا ألهمية فهم وتقييم المخاطر األساسية المحيطة بالقطاع المالي 

من أجل تصميم سياسات التخفيف من حدة هذه المخاطر.

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

وصف الــدورة: تبدأ هذه الدورة بإلقاء نظرة عامة على كيفية انتقال 
المخاطر داخل القطاع المالي والقطاع العيني وفيما بينهما. ويستعرض 
على  المالي  القطاع  سياسات  وتأثير  تصميم  ذلــك  بعد  المشاركون 
للسياسات  المنطقي  األســاس  من  بــدءا  المخاطر  حــدة  من  التخفيف 
الدورة أيضا مناقشة  االحترازية الجزئية والكلية على السواء. وتتناول 
االحترازية.  والسياسات  الكلية  االقتصادية  السياسات  بين  التفاعالت 
الدورة  فإن  الوقائية،  االستراتيجيات  على  سينصب  التركيز  أن  ورغم 
الدورة  وتتضمن  العسر.  أوضاع  تعالج  التي  السياسات  مناقشة  تتناول 
العملية  التطبيقية  والحلقات  الحالة  ودراسات  المحاضرات  من  مزيجا 
التي تسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى 
ويُنصح  السواء.  على  المقصودة  وغير  المقصودة  نتائجها،  قياس  لهم 
دورة  على  بــاالطــالع  المخاطر  بتقييم  أساسا  المهتمون  المشاركون 

"الرقابة على القطاع المالي" )FSS( حيث أن ذلك هو محور تركيزها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

المالي  القطاع  بين  الصدمات  تنتقل خاللها  التي  القنوات    تحديد 
والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها. 

وكيفية  الصلة،  ذات  والكلية  الجزئية  االحترازية  السياسات    تحليل 
غير  ممكنة  عواقب  وأي  األخرى  السياسات  مع  المحتمل  تفاعلها 

مقصودة.

المخاطر  وقــوع  لمنع  كلية  احترازية  أدوات  باستخدام    التوصية 
بعض  وتــحــديــد  حــدوثــهــا  حــال  حدتها  مــن  والتخفيف  النظامية 

التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ.

  تقييم فعالية السياسات االحترازية الجزئية والكلية.
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)NAS( قضايا في إعداد الحسابات القومية، ومقاييس األسعار واألحجام   
رئيسي  بشكل  الــدورة  هــذه  ُصممت  المستهدفون:  المستفيدون 
لإلحصائيين والقائمين على إعداد اإلحصاءات االقتصادية والحسابات 
القومية في األجهزة اإلحصائية المسؤولة عن إصدار بيانات الحسابات 
المؤسسات  مــن  مسؤولين  بانضمام  نرحب  كما  الرسمية.  القومية 
الرئيسيين  المستخدمين  من  بصفتها  األخــرى  الحكومية  والــوكــاالت 

لإلحصاءات االقتصادية. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
عملية.  خبرة  من  يعادلها  ما  أو  اإلحــصــاء،  أو  االقتصاد  في  جامعية 
وتُعد القدرة على استخدام تطبيقات اللوحات اإللكترونية الجدولية في 

برمجيات "إكسل" شرًطا إلزاميا لاللتحاق بالدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية. 

وصف الــدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى 
تعزيز إلمام المشاركين بقضايا إعداد إجمالي الناتج المحلي السنوي أو 
ربع السنوي، ومكوناته معبرا عنها بالحجم. وتركز الحلقة على المناهج 
المختلفة في التخفيض المباشر لمكونات إجمالي الناتج المحلي وإجراءات 
مع  النهائي،  واإلنفاق  اإلنتاج،  منهجّي  وفق  فيه  الحجم  بيانات  استكمال 
النمو السنوية والفصلية.  ضمان تحقيق االتساق بين األحجام ومعدالت 

كما سوف يتم تناول الموضوعات المنهجية والحلول العملية التالية: 

النمو  وقياس  القومية،  الحسابات  في  واألحجام  األسعار    مفهوم 
االقتصادي. 

القياسية  واألرقــام  الحجم،  بيانات  استكمال  إجــراءات    التخفيض/ 
لألسعار ومؤشرات الحجم. 

التغيرات  قيــاس  بهـدف  المطبقة  المحددة  اإلحصائية    األساليب 
باألسعار  الزمنية  البيانات  سلسلــة  على  والحفاظ  الحجم،  في 

الثابتة. 

مدى  وقياس  الحجم،  بمقياس  المحلي  الناتج  إجمالي    مكونات 
مساهمتها في النمو. 

  سياسة نشر البيانات. 

مع الرجوع إلى األدلة المنهجية التالية: 

  نظام الحسابات القومية لسنة 2008 الصادر في نيويورك عام 2009 
برعاية المفوضية األوروبية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي، واألمم المتحدة، والبنك الدولي. 

ومصادر  المفاهيم  السنوية:  ربع  القومية  الحسابات  إعــداد    دليل 
البيانات، صندوق النقد الدولي، سبتمبر 2017. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
العيني  القطاع  إحــصــاءات  مستشار  الــى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 
البريد  على  األوســط  للشرق  الفنية  للمساعدة  اإلقليمي  المركز  لدى 

METACSS@imf.org :اإللكتروني

)LFPFM( األطر القانونية لإلدارة المالية العامة   
المستفيدون المستهدفون: القانونيون من وزارات المالية، والوزارات 
والمؤسسات  الوطنية،  التدقيق  ومكاتب  المركزية،  والبنوك  التنفيذية، 
العام  المدعي  ومكاتب  السيادية،  الثروة  وصناديق  للدولة،  المملوكة 
الدورة  هذه  ألن  ونظرا  العامة.  المالية  اإلدارة  مسائل  في  المتعاملون 
ينبغي  القانونيون،  والمستشارون  القانونية  اإلدارات  لرؤساء  مخصصة 
القانونية  بالمسائل  اإللمام  من  عالية  درجة  على  المشاركون  يكون  أن 

المتعلقة بالقطاع المالي. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة عملية مالئمة 
ال تقل عن خمس سنوات ودراية جيدة باإلدارة المالية العامة، ويفضل أن 

يكونوا حاصلين على درجة جامعية متقدمة في القانون. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية. 
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وصف الدورة: تغطي هذه الدورة التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية 
الصلة  ذات  والقانونية  المؤسسية  المسائل  الدولي  النقد  صندوق  في 
الموضوعات  بين  ومــن  والفعالة.  السليمة  العامة  المالية  ــاإلدارة  ــ ب
المتضمنة في هذه الدورة التدريبية األسس القانونية والجوانب المتعلقة 
بالحوكمة في صياغة الميزانية وإعدادها وتنفيذها؛ وقواعد ومؤسسات 
المؤسسات  المالي على  العام؛ واإلشراف  الدين  وإدارة  العامة؛  المالية 
المملوكة للدولة، وإدارة االستثمارات العامة، وصناديق الثروة السيادية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحديد أفضل الممارسات لمعالجة مسائل اإلدارة المالية العامة.

  تحديد مناهج الصياغة القانونية التي أثبتت فعاليتها، على أساس 

التجارب المقارنة بين مناطق االختصاص التي تبادلها المشاركون 
مع زمالئهم.

مقابل  المحلية  العامة  المالية  اإلدارة  تشريعات  وتقييم    تحليل 
الممارسات الدولية المثلى.

  وضع وصياغة التوصيات حول كيفية تعديل تشريعات اإلدارة المالية 
العامة من خالل إصالح القوانين لكي تتوافق مع الممارسات الدولية 

المثلى.

العامة  المالية  اإلدارة  تشريعات  في  المقترحة  التعديالت    شرح 
المناقشات  إجراء  أثناء  المقترحات  هذه  ودعم  المعنية  لألطراف 

والمشاورات مع هذه األطراف المعنية.

)TPAT( السياسة واإلدارة الضريبية: النظرية والممارسة العملية   

المالية  وزارات  في  المسؤولين  كبار  المستهدفون:  المستفيدون 
إلى  المشورة  إســداء  مسؤولياتهم  تتضمن  ممن  الضريبية  واإلدارات 
اإلدارة  قضايا  معالجة  أو  الضريبية  السياسة  قضايا  حــول  ــوزراء  الـ
الضريبية، أو المسؤولين من البنوك المركزية الذين يعملون في مجاالت 
تتعلق بتصميم النظم الضريبية. ومن المرجح أن تشمل المهام المنوطة 
وصياغة  السياسات،  مذكرات  وصياغة  السياسات،  وتقييم  تحليل  بهم 
معالجة  الضريبية  اإلدارة  مجال  وفي  الضريبية،  القوانين  مشروعات 
المعلومات،  وتكنولوجيا  االستراتيجي،  والتخطيط  التنظيمية،  القضايا 

والوظائف التشغيلية الرئيسية األخرى.  

مجال  في  العاملون  المشاركون  يكون  أن  يُفترض  االلتحاق:  شــروط 

أو  القانون  أو  االقتصاد  في  جامعية  درجــة  على  حاصلين  السياسات 
إعداد  في  لديهم خبرة  تكون  وأن  الصلة  ذات  المجاالت  من  ذلك  غير 
التقارير التحليلية، مع إتقان استخدام برمجيات إكسل". أما المشاركون 
العاملون في مجاالت اإلدارة الضريبية فمن المفترض أن يكونوا من كبار 

المديرين في أعلى مستويين وظيفيين بالهيئة التي يعملون بها.  

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية. 

المالية  إدارة شؤون  تقدمها  التي  الــدورة  تهدف هذه  الـــدورة:  وصــف 
المشاركين  معرفة  نطاق  توسيع  إلى  الدولي  النقد  في صندوق  العامة 
الضريبية  النظم  تصميم  في  الحكومات  تواجه  التي  الصعوبات  بأهم 
الحديثة وإدارتها ومتابعتها. وتتناول بإيجاز الركائز النظرية لعملية صنع 
مع  بالتفصيل  وتطبيقها  ممارستها  كيفية  وتناقش  الضريبية  السياسة 
التركيز بصفة خاصة على المنطقة الموجهة إليها هذه الدورة. وسيُدعى 
المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم ووضع استراتيجيات لتحسين 
النظم الضريبية التي يعملون بها وكيفية تنفيذها وإدارتها. ومن خالل 
مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية تتناول الدورة التدريبية 

ما يلي:

   إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على 
اإلدارة الضريبية - ومن ثم إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة 

واإلدارة الضريبية وكيفية تأثير كل وظيفة على األخرى؛
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تشكل  التي  الرئيسية  الضرائب  بتصميم  المعنية  القضايا    مراجعة 
ذات  والدخل  االستهالك  ضرائب  )مثل  الحديثة  الضريبية  النظم 
الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على 
األعمال الصغيرة(، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في 
بالموارد  الغنية  البلدان  مثل  محددة،  ومؤسسية  اقتصادية  أوضاع 
الطبيعية والبلدان ضمن التكتالت االقتصادية/االتحادات الجمركية؛

في  التجارب  إلــى  استنادا  الضريبية،  اإلدارات  تنظيم    مناقشة 
المنطقة وخارجها؛

  استعراض التحديات أمام إنشاء نظام ضريبي حديث.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  تلخيص أهم مبادئ تصميم السياسات الضريبية وانعكاساتها على 
اإلدارات الضريبية، مثل كيفية إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة 
واإلدارة الضريبية؛ وكيفية تأثير كل وظيفة على األخرى؛ واحتماالت 
االقتصادية  ــاع  األوضــ فــي  السياسات  تصميم  مــبــادئ  اخــتــالف 
المختلفة، ربما بمقارنة البلدان الغنية بالموارد الطبيعية بغيرها من 

البلدان.  

النظم  في  الرئيسية  الضرائب  في  الجوهرية  العناصر    تحديد 
الوعاء  ذات  والدخل  االستهالك  ضرائب  مثل  الحديثة  الضريبية 
على  الضرائب  نظم  أو  العقارية،  الضرائب  أو  الواسع،  الضريبي 

األعمال الصغيرة.

في  عادة  مستخدمة  معينة  سياسات  اعتماد  وعواقب  أثر    تحديد 
اإلعــفــاءات؛  أو  المنخفضة؛  الضريبية  )المعدالت  البلدان  بعض 
مثل  الضريبية  الخصوم  رد  في  التأخير  أو  الضريبية؛  الحوافز  أو 
الشركات؛  دخل  في ضريبة  النفقات  أو  المضافة؛  القيمة  ضريبة 

إلخ(.

  فهم المشكالت األساسية التي تؤثر على الضرائب الدولية واألدوات 
التحويالت"،  "تسعير  تنظيم  )قواعد  منها  الحد  في  المستخدمة 

وتبادل المعلومات بين البلدان، إلخ(. 

األساسية،  ووظائفها  الضريبية،  اإلدارات  تنظيــم  وتحليل    وصف 
والعقبات أمام إصالحها.

مثل  مختلفة،  نظر  وجهات  من  الضريبية  واإلدارة  السياسة    تقييم 
المنهج الشامل، والمنهج الجزئي )حسب المصدر الضريبي مثال( 

أو حسب وظيفة اإلدارة الضريبية.

)TP( السياسة التجارية   
المسؤولون الحكوميون المشاركون في  المستفيدون المستهدفون: 

شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.  

شروط االلتحاق: سوف يتم توفير معلومات أكثر تحديدا عن شروط 
الموقع  على  نشرها  سيتم  كما  الـــدورة،  انعقاد  تاريخ  قــرب  االلتحاق 

اإللكتروني للمركز.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

يقدمها  والتي  العالمية،  التجارة  منظمة  دورات  تغطي  الــدورة:  وصف 
منظمة  باتفاقيات  مرتبطة  معينة  قضايا  الخبرة،  ذوي  من  موظفون 
واالقتصادية  القانونية  الدورات األسس  وتتناول هذه  العالمية.  التجارة 
لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر األحكام القانونية والمؤسسية 
التفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع 
كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات االقتصادية 
الفصل في  العالمية في  التجارة  بالتجارة، ومساهمة منظمة  المرتبطة 

النزاعات التجارية. 

التدريبية،  الدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  وللحصول 
البريد  على  اليزل  السيد سامر سيف  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 

   samer.seif@wto.org اإللكتروني
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)GFS( إحصاءات مالية الحكومة   
بإعداد  أساسا  المعنيون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 

إحصاءات المالية العامة.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
جامعية في االقتصاد أو اإلحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية. 

إدارة اإلحصاءات في  التي تقدمها  الــدورة  الـــدورة: تركز هذه  وصــف 
صندوق النقد الدولي على اإلطار المفاهيمي إلحصاءات مالية الحكومة 
عن  الصادر   2014 لعام  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  في  ورد  كما 
صندوق النقد الدولي، وعلى الجوانب العملية إلعداد البيانات. وتتناول 
الدورة المفاهيم األساسية والمبادئ المحاسبية والتصنيفات المفصلة 
القومية.  الحسابات  نظام  مع  المتسقة  الجديدة  المنهجية  سياق  في 
وتبحث الدورة الجوانب المتعلقة بنطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة 
وقواعدها المحاسبية )بما في ذلك المحاسبة على أساس االستحقاق(، 

والميزانيات  والــديــن،  والتصنيف،  التقييم،  موضوعات  على  فضال 
اإلحصاءات.  إعداد  في  المستخدمة  واألساليب  والمصادر  العمومية، 
الدولي.  النقد  لصندوق  البيانات  إبــالغ  عملية  أيضا  ــدورة  ال وتتناول 
وتتضمن الدورة سلسلة من دراسات الحالة التي تشكل أحد عناصرها 

المحورية.

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  شرح المفاهيم األساسية والتعاريف والمبادئ المحاسبية في اإلطار 
المتكامل إلحصاءات مالية الحكومة.

لما  الحكومية األساسية وفقا  التدفقات واألرصدة    تصنيف مراكز 
يرد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014. 

وفي  العام،  القطاع  في  ما  كيان  لتصنيف  العامة  المبادئ    تطبيق 
العامة  الحكومة  قطاعي  مثل  الصلة،  ذات  الفرعية  القطاعات 

والشركات العامة.

)FPP( سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي  
المالية  وزارات  مــن  الــمــســؤولــون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
المشورة  بتقديم  المعنيون  المركزية،  والبنوك  والتخطيط  واالقتصاد 
بشأن السياسات االقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تنفيذها. 

الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شروط االلتحاق: 
على درجة جامعية في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا 
استخدام اللوحات الجدولية اإللكترونية )spreadsheets(. ويوصى بشدة 
أن يكون المتقدمون قد أتموا الجزئيْن األول والثاني من الدورة التدريبية 
 )FPP.1x( الكلي،  االقتصاد  وبرمجة  سياسات  حــول  اإلنترنت  عبر 

و)FPP.2x(، قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

االخــتــالالت  تشخيص  كيفية  ــدورة  ــ ال هــذه  تــوضــح  الـــــــدورة:  وصــــف 
االقتصادية الكلية وتصحيحها من خالل مجموعة منسقة من سياسات 
التصحيح. وتغطي الدورة السمات األساسية للقطاعات الرئيسية األربعة 
التي يتألف منها االقتصاد الكلي )القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، 
بينها، مع تسليط  النقدي( والروابط فيما  الخارجي، والقطاع  والقطاع 
واستخدام  السواء،  على  والسلوكية  المحاسبية  العالقات  على  الضوء 

بيانات من إحدى دراسات الحالة الُقْطرية.
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أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

المنطقة  في  معين  لبلد  والمالية  االقتصادية  المستجدات    تحليل 
على  قائم  عملي  وإطــار  التاريخية  البيانات  باستخدام  المعنية 

برمجيات إكسل.

  إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد مع افتراض عدم 
تغير السياسات.

سيناريو  ظل  في  االقتصادية  والمخاطر  الضعف  مواطن    تحديد 

أساسي والتدابير على مستوى السياسات لمعالجتها.

مستوى  على  التدابير  هــذه  يعكس  تصحيحي  سيناريو  ــداد    إعـ
السياسات وآثارها على االقتصاد الكلي.

  تحديد األهداف والتدابير األخرى على مستوى السياسات لما بعد 
فترة السنة الواحدة والتي سيتم تبنيها في إطار متوسط األجل.

لالطالع على مزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لكتيب 
http://www.imf.org/institute :التدريب في العنوان التالي

)QNA( دليل الحسابات القومية ربع السنوية  
بيانات  بإعداد  المعنيون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 

الحسابات القومية ربع السنوية. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
جامعية في االقتصاد أو اإلحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

اإلحصاءات في  إدارة  تقدمها  التي  الــدورة  تتيح هذه  الـــدورة:  وصــف 
إحصاءات  إنتاج  لمفاهيم  المتعمق  للفهم  الدولي فرصة  النقد  صندوق 
إعدادها.  وأساليب  بياناتها  ومصادر  السنوية  ربع  القومية  الحسابات 
وتستند الدورة إلى دليل الحسابات القومية ربع السنوية )طبعة 2017( 
الحسابات  لمعدي  موجهة  وهــي  الــدولــي،  النقد  صندوق  عن  الصادر 
الحسابات  إعــداد  سبل  تحسين  على  تعمل  التي  البلدان  من  القومية 
القومية ربع السنوية   )QNA(   أو التي تباشر أو تعتزم إعدادها. وتشمل 
الحسابات  إعداد  حول  السواء  على  وعملية  نظرية  موضوعات  الــدورة 

القومية ربع السنوية، وال سيما الموضوعات الرئيسية التالية:

  نطاق الحسابات القومية ربع السنوية ودورها؛

السنوية  ربع  التقديرات  إعــداد  في  المستخدمة  البيانات    مصادر 
في  واإلنفاق  اإلنتاج  منهجي  )باستخدام  المحلي  الناتج  إلجمالي 

المقام األول(؛

  إجراءات فحص وتنقيح البيانات ومعالجة المؤشرات؛ 

ربع  المؤشرات  بين  للربط  المعيارية  بالقواعد   المقارنة    أساليب 
السنوية والتقديرات السنوية؛ 

  التعديالت الموسمية؛

  مقياس األسعار ومقياس الحجم؛

  استخدام نظام السلسلة في وصل أساليب إعداد سالسل البيانات 
الزمنية للحسابات القومية ربع السنوية؛

  تقديرات أولية لحسابات إجمالي الناتج المحلي ربع السنوية؛ 

  قضايا أخرى محددة تتعلق بالحسابات القومية ربع السنوية؛

  سياسات المراجعة وممارسات نشر البيانات . 

نقاش  ومجموعات  تطبيقية  وحلقات  محاضرات  من  ــدورة  ال وتتألف 
صغيرة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 
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بياناتها،  إعــداد  حيث  من  السنوية،  ربع  القومية  الحسابات    شرح 
ونطاقها، ودورها، والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

من  مختلفة  مجموعات  إعــداد  وأساليب  البيانات  متطلبات    شرح 
إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية، وخاصة بيانات إجمالي 

الناتج المحلي وتقييمها.

  توضيح عالقة الحسابات القومية ربع السنوية بغيرها من المجمالت 
في نظام الحسابات القومية.

للحسابات  أساسية  بيانات  سالسل  إلعـــداد  بسيط  إطــار    وضــع 
تطبيق  إلى  المصدرية  البيانات  وتطوير  جمع  من  بــدءا  القومية، 

األساليب اإلحصائية البسيطة الشتقاق المجمالت.

بإعداد  تتعلق  معينة  مسائل  مع  التعامل  في  عملية  خبرة    اكتساب 
واستخدام البيانات ربع السنوية.

  شرح االستخدامات التحليلية للمعلومات ربع السنوية حول إجمالي 
وبعض  التحليلية،  االســتــخــدامــات  مــن  وغيرها  المحلي،  الناتج 
األساليب المتطورة لتقييم النشاط االقتصادي على نحو أكثر دقة.

)MFS-I( اإلحصاءات النقدية والمالية - دورة تمهيدية  

المركزية  البنوك  فــي  المسؤولون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
المعنيون بإعداد اإلحصاءات النقدية.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
جامعية في االقتصاد أو اإلحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

اإلحصاءات  إدارة  تقدمها  التي  الــدورة  هذه  الـــدورة: صممت  وصــف 
في صندوق النقد الدولي لمساعدة المسؤولين في إعداد اإلحصاءات 
وفقا  األخــرى،  اإليــداع  وشركات  المركزية  البنوك  تشمل  التي  النقدية 
النقدية  اإلحصاءات  "دليل  إلى  الدورة  مواد  وتستند  الدولية.  للمعايير 
والمالية والمرشد إلى إعدادها" )MFSMCG(. وتناقش الدورة مبادئ 

األدوات  وخصائص  المؤسسية،  للوحدات  القطاعي  والتقسيم  اإلقامة 
المحاسبية  القضايا  من  وغيرها  التقييم،  ومبادئ  وأنواعها،  المالية 
المشاركين  تعريف  يتم  كذلك  النقدية.  اإلحصاءات  بإعداد  المتعلقة 
مصدرة  كجهات  دورها  وأهمها  اإليداع،  لشركات  المميزة  بالخصائص 
للنقود، وبالمبادئ األساسية التي يقوم عليها تحليل المجمالت النقدية 
الدورة من محاضرات وحلقات تطبيقية ودراسات  واالئتمانية. وتتألف 
وخاصة  النقدية،  اإلحــصــاءات  إلعــداد  العملية  الجوانب  تتناول  حالة 
 1SR( الموحدة  اإلبــالغ  استمارات  لتعبئة  المالية  الكشوف  استخدام 
واشتقاق  األخــرى،  اإليــداع  وشركات  المركزي  البنك  لقطاعي   )2SRو
المسح النقدي لقطاعات البنك المركزي وشركات اإليداع األخرى. وفي 
قضايا  عن  قصيرة  عروض  تقديم  المشاركين  من  يُتوقع  الــدورة  نهاية 

إعداد اإلحصاءات النقدية في بلدانهم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

القطاعية  العمومية  )الميزانيات  النقدية  اإلحــصــاءات    إعـــداد 
األخــرى  اإليـــداع  وشــركــات  المركزي  البنك  لقطاعات  والمسوح( 
وشركات اإليداع وفقا للمنهجية الموصى بها في "دليل اإلحصاءات 
والتقسيم  اإلقامة،  )أي  إعدادها"  إلى  والمرشد  والمالية  النقدية 
القطاعي، والتصنيف المحاسبي حسب نوع األداة المالية، والتقييم، 
والمسائل المحاسبية األخرى( باستخدام استمارات اإلبالغ الموحدة 

.)SR2و SR1(

  استخدام المسوح النقدية والمجمالت النقدية واالئتمانية الرئيسية 
في تحليل السياسة النقدية.
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)FPA( تحليل سياسة المالية العامة  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
وانعكاساتها  العامة  المالية  بفهم سياسة  المهتمون  العليا  إلى  المبتدئة 

على االقتصاد الكلي.

االلتحاق  للمشاركين  سبق  قد  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  ــروط  شـ
بدورات دراسية جامعية في االقتصاد الكلي، أو لديهم خبرة معادلة، وأن 
تكون لديهم خلفية عن أساسيات االقتصاد الكلي واالقتصاد القياسي.  

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.

وصف الدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب 
سياسة  مساهمة  كيفية  تحليل  في  المستخدمة  العامة  المالية  سياسة 
المالية العامة في ضمان االستقرار االقتصادي الكلي والنمو طويل األجل 
القابل لالستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات 
المالية العامة الرئيسية الالزمة لتحليل سياسة المالية العامة. وتشمل 
الوحدات التعليمية في هذه الدورة النتائج التجريبية العامة، والحلقات 

الحالة،  ودراســات  إكسل،  برمجيات  استخدام  على  القائمة  التطبيقية 
اإلقليمي.  المستوى  على  األهمية  ذات  المختارة  الموضوعات  وبعض 
وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق 
فهمهم لكيفية تأثير سياسة المالية العامة على االقتصاد وأدوات التحليل 

ذات الصلة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

الحكومة  أهــداف  تحقيق  في  العامة  المالية  سياسة  دور    مناقشة 
طويل  والنمو  والكفاءة،  والمساواة  الكلي،  االقتصادي  كاالستقرار 

األجل القابل لالستمرار. 

  استخدام األدوات واألساليب المكتسبة لتقييم موقف المالية العامة، 
ومضاِعفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين في 

البلد المعني.

  مراجعة المفاهيم وأفضل الممارسات الالزمة للسياسة الضريبية 
وسياسة اإلنفاق. 

)MRC( إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
والجهات  المالية  ووزارات  المركزية  البنوك  في  العليا  إلى  المتوسطة 
الحكومية األخرى ذات الصلة من المعنيين برسم وتنفيذ السياسات في 

البلدان الغنية بالموارد الطبيعية.

الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شــروط االلتحاق: 
على درجة جامعية في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع اتقان 

استخدام برمجيات "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية المباشرة تتناول قضايا السياسة 
االقتصادية الكلية في البلدان الغنية بالموارد. وتتضمن الدورة مزيجا من 
المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات النقاش، ودراسات 

الحالة، وتمارين تحضيرية عبر اإلنترنت.  

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تقييم إمكانية اختالف األداء االقتصادي في البلدان الغنية بالموارد 
حيث  من  المثال  سبيل  على  األخــرى،  البلدان  في  عنه  الطبيعية 
النمو، والنمو الشامل، واالقتصاد السياسي، ولعنة الموارد، والتنويع 

االقتصادي، والمرض الهولندي.  

  تطبيق معايير بسيطة للمالية العامة لتحديد مقدار ما يتم استخراجه 
إلى  باإلضافة  الطبيعية،  الموارد  مبيعات  من  وادخــاره  واستهالكه 

طرائق االدخار كإنشاء صندوق للثروة السيادية. 

  تصميم إطار ونظام فعالين للمالية العامة.  

أسعار  لصدمات  الكلية  االقتصادية  السياسات  استجابات    تحديد 
السلع األولية.

  تقدير درجة توخي الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.
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)FDFI( التطوير المالي واإلدماج المالي  

الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومية المتعاملة في 
تنظيم القطاع المالي، مع إعطاء أفضلية لمقدمي طلبات االلتحاق الذين 

يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطوير المالي واإلدماج المالي.

شروط االلتحاق: يفترض إلمام المشاركين بأساسيات علم االقتصاد 
باالقتصاد  إلمامهم  وسيكون  معادلة.  عملية  خبرة  لديهم  أو  والتمويل، 
القياسي عامال مساعدا، ولكنه ليس مطلبا ضروريا. ويوصى بشدة أن 
يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر 
اإلنترنت حول "تحليل األسواق المالية )FMAx(" كما يفترض إلمامهم 

بالنماذج األساسية لتحديد أسعار سندات الدين وأسهم الملكية.

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

وصف الــدورة: توضح هذه الدورة أهمية التطوير المالي واإلدماج أو 

الشمول المالي بالنسبة لالقتصاد الكلي. وإذ تبدأ الدورة بعرض تحليلي 
النظرية  الدراسات  تستعرض  فإنها  االقتصاد،  في  التمويل  دور  يحدد 
والنمو.  الكلي  االقتصادي  االداء  على  التمويل  تأثير  حول  والتجريبية 
وتتناول كذلك السياسات التي تشجع التطوير المالي )سياسات تمكين 
األسواق( والحد من تداعياته الممكنة على االستقرار )سياسات تسخير 
األسواق(. وتعرض هذه الدورة مفهوم اإلدماج المالي باعتباره أحد األبعاد 
األساسية في التطوير المالي - وهي رؤية لم تحظ باالهتمام المالئم إال 
مؤخرا، حيث ظل النقاش لسنوات طويلة يدور بدال من ذلك حول مفهوم 
وقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حاليا 
وأهم  الكلي،  االقتصادي  على  الواضح  وتأثيره  المالي،  اإلدماج  لقياس 

استراتيجيات السياسات المتبعة في المعتاد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  قياس درجة التطوير المالي واإلدماج المالي للبلد المعني أو البلدان 
المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة.

  تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة واالعتراف باحتمال 
الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات االقتصادية الكلية التفصيلية.

لمختلف  المحتملة  بالنتائج  للتنبؤ  بسيط  تحليلي  نموذج    استخدام 
السياسات حول اإلدماج المالي. 

المالي  بالتطوير  المعنية  السياسات  واستراتيجيات  خيارات    تقييم 
بتحديد  وذلــك  الكلي،  االقــتــصــاد  منظور  مــن  والــمــالــي  ــاج  ــ واإلدم

المفاضالت الممكنة والعقبات المحتملة.

  صياغة استراتيجية للسياسات بغية دعم التطوير المالي في بلد ما، 
مع مراعاة الظروف والروابط األولية بين القطاع المالي واالقتصاد 

الكلي.

)PMTA( إدارة األداء في اإلدارات الضريبية  
رئيسي  بشكل  الــدورة  هــذه  ُصممت  المستهدفون:  المستفيدون 
الخطط  تصميم  عــلــى  المشرفين  الضريبية  اإلدارات  لــمــســؤولــي 
أو  بإدارة  الوكاالت، والمعنيين  أو  الهيئات  االستراتيجية والتشغيلية في 
التنفيذ  صعيد  على  األداء  بمقارنة  المتعلقة  التقارير  إعداد  أو  متابعة 
في  أيضاً  مفتوحة  الــدورة  أن  كما  والتشغيلية.  االستراتيجية  بالخطط 
وجه المسؤولين من المؤسسات الحكومية األخرى المعنية بالرقابة على 

اإلدارات الضريبية.  

شروط االلتحاق: من المتوقع أن يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق 
والتشغيلية  االستراتيجية  الخطط  بوضع  المعنيين  المسؤولين  من 
على  بالقدرة  يتمتعوا  أن  أيضا  المحبذ  ومن  تنفيذها،  أو  متابعتها  أو 
استخدام تطبيقات اللوحات اإللكترونية الجدولية في برمجيات "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية. 
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وصف الدورة: تهدف هذه الدورة المشتركة التي تُعقد على مدار أربعة 
أيام إلى الجمع ما بين كبار المديرين والموظفين الفنيين لعرض المناهج 
المتعلقة بإدارة األداء في المصالح الضريبية. وسوف تشمل  المختلفة 
الحلقة الموضوعات التالية: )1( نظرة عامة على التجارب الدولية في 
طريقة  مناقشة   )2( الضريبية؛  اإلدارات  أو  المصالح  في  األداء  إدارة 
وضع تقارير دورية حول مؤشرات األداء الرئيسية وإعدادها ومتابعتها؛ 
)3( عرض العناصر الرئيسية لمفهوم قياس األداء؛ )4( التدريب العملي 

المباشر على وضع مؤشرات األداء الرئيسية.  

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم الى السيد ستويان ماركوف، مستشار إدارة 

اإليرادات لدى المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط على 
 .smarkov@imf.org :البريد اإللكتروني

األوســط  الشرق  منطقة  بلدان  في  الفعالة  التنافسية  الــقــدرة      سياسات 
)COMP( وشمال إفريقيا

المعنيون  الحكوميون  المسؤولون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
وتحقيق  واإلنتاجية  التنافسية  القدرة  تعزيز  إلى  الرامية  بالسياسات 

التنمية الصناعية وتشجيع مشاريع البنية التحتية واالستثمار.

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من العاملين في مجال 
تطوير وتنفيذ استراتيجيات القدرة التنافسية وسياساتها على المستوى 

الوطني أو دون الوطني أو على المستوى القطاعي. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة على مدار أربعة أيام خبراء من منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية وغيرهم من الخبراء المختصين في القدرة 
السياسات  وشرح  تحليل  على  وتركز  القطاعية،  والسياسات  التنافسية 
الوطني  المستويين  التنافسية على  القدرة  تعزيز  إلى  الرامية  واألدوات 

ودون الوطني. وتتناول هذه الدورة بالتحليل ما يلي: 

التنافسية  القدرة  المتاحة من أجل تعزيز  التحديات والفرص    أهم 
في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ 

والقيود  ونطاقها  التنافسية  للقدرة  السائدة  والقياسات    التعاريف 
التي تُفرض عليها؛

إلى  الرامية  التجارب  سيما  ال  الهيكلية،  السياسات  تنفيذ    تجارب 

تشجيع تطور القطاع الخاص؛

  دراسات الحالة من بلدان المنطقة ومن خارجها.

وتشتمل الدورة ضمن مكوناتها على مناقشات نشطة لهذه الموضوعات 
وكذلك تمارين عملية بشأنها. والمشاركون مدعوون إلى وضع المنهجيات 
واألدوات المعروضة في هذه الدورة في سياقها الصحيح الذي يخص 
بلدانهم كما أننا نحثهم على عرض تجاربهم وممارساتهم على المجموعة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

المكونات  تحديد  في  المستخدمة  المناهج  عن  معارف    اكتساب 
األدوات  مختلف  وتحليل  التنافسية  القدرة  لتعزيز  الالزمة  المهمة 

المستخدمة في دعم قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة؛ 

التي ترد عليها ومناقشة  المناهج والقيود    الحوار حول نطاق هذه 
توليفات السياسات واألطر المؤسسية التي تصاغ فيها استراتيجيات 

تعزيز القدرة التنافسية؛

  عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛ 

  توسيع شبكات عالقاتهم المهنية.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
على  مينديز  غالفيز  خورخي  السيد  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 

jorge.galvezmendez@oecd.org :البريد اإللكتروني
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)MPAF( تحليل السياسة النقدية والتنبؤ بمتغيراتها على أساس النماذج  

الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
النقدية  السياسة  قـــرارات  بصنع  المعنيون  العليا  ــى  إل المتوسطة 
والموظفون المعنيون بأعمال التحليل والتنبؤ في مجال االقتصاد الكلي 

أو تشغيل نماذج االقتصاد الكلي. 

المشاركون حاصلين على درجة  يكون  أن  شروط االلتحاق: يشترط 
جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن 
يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أكملوا أوال دورة "السياسة النقدية 
)MP( وأتموا دورة التدريب عبر اإلنترنت حول "التنبؤ باستخدام أدوات 
االقتصاد القياسي الكلي" )MFx( قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة. 
وبينما يفترض إلمام المشاركين باستخدام برمجيات األساليب الكمية 
إلمامهم  يشترط  فال   Matlab/Octave وبرنامج   EViews برنامج  مثل 

بمعلومات متخصصة في هذا الخصوص. 

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

النماذج  استخدام  فعاال عن  تدريبا  الــدورة  تتيح هذه  الـــدورة:  وصــف 
 Dynamic New Keynesian( الكينزية الديناميكية الجديدة والبسيطة
models( لتحليل السياسة النقدية والتنبؤ بمتغيراتها؛ وتركز على تحليل 

االقتصاد  في  والصدمات  لالختالالت  النقدية  السياسة  استجابات 
توسيع  أو  النموذج  إلعداد  الالزمة  األدوات  للمشاركين  ويتوفر  الكلي. 
وتستخدم  بلدانهم.  في  النقدية  السياسة  إطار  مع  يتوافق  لكي  نطاقه 
دراسات الحالة الُقطرية لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد 

المقارنة بين مجموعة متنوعة من التجارب المختلفة وتقييمها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

السياسة  آثــار  انتقال  آلية  يجسد  القتصاد  بسيط  نموذج    إعــداد 
النقدية والصدمات التي قد يواجهها هذا االقتصاد.

الحديثة  المركزية  البنوك  في  المستخدمة  األدوات  على    الحصول 
بمتغيراتها  والتنبؤ  النقدية  السياسة  تحليل  فــي  واستخدامها 

.Matlab باستخدام إطار عملي قائم على برنامج

القريب  المدى  على  والتنبؤ   )nowcasting( اآلنــي"  "التنبؤ    إجــراء 
على  القائمة  القياسي  االقتصاد  أساليب  من  مجموعة  باستخدام 

التقدير وآراء الخبراء.

المدى  على  متسقة  سنوية  ربع  توقعات  إلعداد  النموذج    استخدام 
المتوسط ألهم المتغيرات االقتصادية الكلية مثل الناتج والتضخم 

وسعر الفائدة وسعر الصرف.

توقعات  ووضع  األساسي  السيناريو  تنبؤات  في  المخاطر    تحديد 
متوسطة األجل للسيناريوهات البديلة التي تفترض تحقق المخاطر. 

باستخدام  النقدية  السياسة  لتحليل  بسيط  نموذج  بناء  في    البدء 

بياناتهم الوطنية، عند عودتهم إلى أوطانهم.

)MDS( تشخيص حالة االقتصاد الكلي   
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو االقتصاد 
وإعــداد  الكلي  االقتصاد  حالة  تشخيص  في  مباشرة  يشاركون  الذين 

التوقعات.

المشاركون حاصلين على درجة  يكون  أن  شروط االلتحاق: يشترط 

جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا 
يتقنوا  وأن  الكمية  األساليب  استخدام  في  العالية  المهارات  ذوي  من 
استخدام تطبيقات برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون 
بطلبات االلتحاق قد أتموا الجزئين األول والثاني من الدورة التدريبية 
 )FPP.1x( الكلي،  االقتصاد  وبرمجة  سياسات  حــول  اإلنترنت  عبر 
و)FPP.2x(، أو دورة التدريب المباشر حول سياسات وبرمجة االقتصاد 
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حالة  تشخيص  حــول  اإلنترنت  عبر  التدريبية  والـــدورة   )FPP( الكلي 
االقتصاد الكلي )MDSx( قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة. 

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

المشاركين على  قــدرة  تعزيز  إلى  الــدورة  الـــدورة: تهدف هذه  وصــف 
بما في ذلك  ما،  بلد  الكلي في  االقتصادي  للوضع  تقييم شامل  إجراء 
والسياسة  العامة  المالية  سياسة  وموقف  لالقتصاد؛  الراهنة  الحالة 
النقدية؛ واالستقرار المالي؛ واختالالت سعر الصرف؛ ومواطن الخطر 
في القطاعات المختلفة؛ وآفاق االقتصاد في األجل المتوسط، وخاصة 

استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وتؤكد الدورة أهمية األدوات العملية المستخدمة في التحليل االقتصادي 
الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية 
كأحد  استخدامها  كيفية  وبيان  األدوات  هــذه  تطبيق  كيفية  لتوضيح 

المدخالت في عملية صنع السياسات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتشخيص حالة آفاق 
االقتصاد.

  تقييم الموقف الراهن للسياسات المالية العامة والنقدية والمالية 
وسياسة سعر الصرف.

  تقييم الروابط المالية الكلية، بعدة سبل منها تحليل مؤشرات سالمة 
القطاع المالي. 

القدرة  استمرارية  وخاصة  األجل،  متوسطة  االقتصاد  آفاق    تقييم 
النمو  أمام  العقبات  وتحديد  والخارجي،  العام  الدين  تحمل  على 

طويل األجل.

على  المحتملة  االقتصادية  الضعف  ومــواطــن  المخاطر    تحديد 
المستويين الخارجي والداخلي التي تهدد النمو االقتصادي وتحديد 

السياسات التي تكفل معالجتها.

)FF( أطر المالية العامة   
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات 
االقتصاد  وزارات  موظفي  مثل  المتوسطة  إلــى  المبتدئة  الوظيفية 
والتخطيط والمالية والخزانة، والبنوك المركزية، وهيئات المالية العامة 
المستقلة، وأي هيئات أخرى مشاركة في تحليل وتصميم وإدارة سياسة 

المالية العامة فضال على تقييمها. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
جامعية في االقتصاد أو المالية أو لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا 
من ذوي المهارات العالية في استخدام األساليب الكمية وممن يتقنون 
يكون  أن  جدا  ويحبذ  البيانات.  تحليل  في  الكمبيوتر  أجهزة  استخدام 
الثاني من  والجزء  األول  الجزء  أتموا  قد  بالدورة  لاللتحاق  المتقدمون 
الدورة التدريبية عبر اإلنترنت حول سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي 
)FPP.1x( و )FPP.2x( )أو الدورة التدريبية بالتعليم المباشر "سياسات 
وبرمجة االقتصاد الكلي" )FPP(( ودورة "تحليل سياسة المالية العامة 
)FPA( قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة. وينطوي العديد من الحلقات 
برمجيات  عمل  صحائف  استخدام  على  الـــدورة  هــذه  في  التطبيقية 

"إكسل"، لذا يتعين اإللمام بأساسيات استخدام برمجيات "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وأهــداف  الحكومة  دور  باستعراض  الــدورة  تبدأ هذه  الـــدورة:  وصــف 
والمنهجيات  األدوات  فــي  مــجــددا  وتبحث  الــعــامــة؛  المالية  سياسة 
أي  في  العامة  المالية  إطار  بأن  وتقر  الكلية؛  العامة  للمالية  األساسية 
بلد هو مجموعة المؤسسات التي ترسم سياسة المالية العامة وتباشر 
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تنفيذها. وتشدد هذه الدورة على الحاجة إلى المعلومات عالية الجودة 
ومستوى عال من الشفافية والمسؤولية حتى يمكن مساءلة الحكومات 
بشأن أهدافها المتعلقة بالمالية العامة في األجلين المتوسط والطويل. 

وتُختتم الدورة التدريبية بعروض مواضيعية يقدمها المشاركون. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  شرح المنهجيات واألدوات الحديثة لسياسة المالية العامة.

  اعتماد منهج نقدي لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة.

  تصميم قواعد للمالية العامة للمشكالت ذات الخصوصية الُقطرية.

  استخدام أداة متابعة خالل سنة لمراقبة أداء المالية العامة.

أو  األوضاع  )لضبط  األجل  متوسطة  موازنة  إعداد  في    المساهمة 
إعطاء دفعة تنشيطية( مع الحد من مخاطر الركود وتقدير أهمية 

استمرارية األوضاع. 

  )IFRS9( )9( تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

لكبار  خصيًصا  ــدورة  ــ ال ُصممت  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
من  ذلك  وغير  المصرفية  الرقابية  الجهات  في  العاملين  المسؤولين 

أجهزة الرقابة المالية. 

على  الحاصلين  من  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
أو  المصرفية،  الدراسات  أو  التدقيق،  أو  المحاسبة  في  درجة جامعية 

االقتصاد، أو ما يعادلها من شهادات وإجازات أخرى. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية. 

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى 
شرح تبويب فئات األصول المالية وقياسها بما في ذلك تبويب التكاليف 
والقيمة  والخسائر،  األرباح  كشف  من خالل  العادلة  والقيمة  الُمطفأة، 
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر. وسوف يتم شرح طريقة 
قياس قيمة األصول المالية الضعيفة بناء على مفهوم الخسائر االئتمانية 
المتوقعة، وشروط اإلفصاح عنها، فضال عن نقاش طريقة معاملة مفهوم 
هذه الخسائر من منظور لجنة بازل للرقابة المصرفية والمعيار الدولي 

رقم )9( إلعداد التقارير المالية. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى مستشار الرقابة المصرفية لدى المركز 
اإلقليمي للمساعدة الفنية في الشرق األوسط على البريد اإللكتروني: 

.METACSS@imf.org

)RFS( إصالح دعم الوقود   
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
أو  الـــوزارات  من  غيرها  أو  المالية  وزارات  في  العليا  إلى  المتوسطة 

الهيئات الحكومية المشاركة في تحديد أسعار الوقود أو وضع سياسة 
دعم الوقود. 
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الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شروط االلتحاق: 
على درجة جامعية في االقتصاد أو غيره من المجاالت ذات الصلة. ومن 

المحبذ إتقان استخدام برمجيات "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية. 

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية 
العامة آخر المستجدات في اإلنفاق على دعم منتجات الوقود؛ وآثارها 
الدورة  وتستند  واالجتماعية.  البيئية  وانعكاساتها  الكلية  االقتصادية 
إلى دراسات حالة ُقْطرية، وتتناول بالتفصيل أهم عناصر اإلصالحات 
سلبا  تتأثر  التي  الدخل  منخفضة  الفئات  تدابير حماية  مثل  الناجحة، 
الدعم،  قياس  أدوات  الــدورة  تعرض  كذلك  الدعم.  مستوى  بانخفاض 
يمكنها  التي  الوقود  لتسعير  البديلة  واآلليات  التوزيعي  التأثير  وتقييم 

حماية  مع  المحلية  األسعار  إلى  الدولية  الوقود  أسعار  انتقال  تمهيد 
الموازنة العامة. وقد يطلب إلى المشاركين تقديم عرض حول تجارب 

بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصالح نظم الدعم.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  شرح المبررات المختلفة لدعم الطاقة وكيفية قياس حجم الدعم.

  شرح مساوئ دعم الطاقة.

  تحديد العقبات الممكنة أمام إصالح نظم دعم الوقود.

  تصميم استراتيجية إصالح فعالة تستند إلى الدروس المستقاة من 
تجارب البلدان األخرى.

أثر  وتقدير  الوقود  دعم  لقياس  خصيصا  معدة  أدوات    استخدام 
إصالح هذا النظام على رفاهية األسر لالسترشاد بها في صياغة 

التدابير التخفيفية واختيار آليات تسعير الوقود البديلة.

مجال  في  وتطبيقاتها  اإللكترونية  الحوكمة  في  الصاعدة      االتجاهات 
)GOV-PPM( الشراء اإللكتروني

العام  القطاع  من  المسؤولين  كبار  الــمــســتــهــدفــون:  المستفيدون 
المعنيون بالحوكمة اإللكترونية والشراء اإللكتروني. 

وضع  في  خبرة  المسؤولين  لدى  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
استراتيجيات الحوكمة اإللكترونية وسياساتها وعملياتها. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
إلى اللغة العربية. 

وصف الدورة: تشرف على هذه الدورة إدارة الحلول واالبتكار في مجال 
الدولي.  البنك  في  العالمية  الحوكمة  لقطاع  التابعة  العمومي  الشراء 
المعاصرة  العامة  االتجاهات  أيام  الدورة على مدار خمسة  وتستعرض 
وأشكال التكنولوجيا التي تحدث تحوال في مجال الحوكمة اإللكترونية 
على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. ويقوم فريق من الخبراء 
النظراء  بين  التعلم  أسلوب  باستخدام  الــدورة  بــإدارة جلسات  الدوليين 
وتحدياته  التنفيذ  استراتيجيات  على  البلدان  من  أمثلة  واستعراض 
يصل  أن  وينبغي  الحالة.  دراســات  وحي  من  تفاعلية  بتمارين  والقيام 
المشاركون مع نهاية الدورة إلى تعزيز المفاهيم الرئيسية واالنعكاسات 
ووظائفهما  اإللكتروني  والشراء  اإللكترونية  الحوكمة  من  لكل  التحولية 

وأفضل الممارسات المتعلقة بهما والمبادئ اإلدارية المتبعة في تنفيذ 
نُظم الحوكمة اإللكترونية والشراء اإللكتروني.  
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محاور  أهم  بوصفها  التالية  الخمسة  الموضوعات  على  الــدورة  وتركز 
الدورة: 

اإللكترونية،  الحوكمة  مجال  في  والتحوالت  العامة  1(  االتجاهات 
اإللكترونية على  للحوكمة  الرئيسية  والمزايا  المبادئ  بما في ذلك 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  مستوى  وعلى  العالمي  المستوى 

إفريقيا، وتطبيقاتها في سياق الشراء العمومي.

كفاءة  وتحقيق  التكاليف  توفير  ألغـــراض  اإللكترونية  2(  الحوكمة 
اإلنفاق، بما يشمل الوظائف الرئيسية وأفضل الممارسات المعتمدة 
على  ذلك  ومزايا  إلكترونيا،  والحوكمة  الشراء  مجال  في  عالميا 

صعيد خفض اإلنفاق في القطاع العام.

بما  والمساءلة،  الشفافية  تحقيق  أجل  من  اإللكترونية  3(  الحوكمة 
التعاقد المفتوح والحكومات  في ذلك تطبيقاتها على مفاهيم مثل 
المنفتحة وإشراك ما يُعرف "بالمواطن الرقمي" في جهود الحوكمة 

ومكافحة الفساد.

أدوات  استخدام  خالل  من  المستدامة  التنمية  أجل  من  4(  الحوكمة 
رقمية تكفل تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة 
في أسواق التوريد والمشتريات العمومية، والممارسات التي توظف 
تكنولوجيا  قطاع  وتمكين  االقتصاد  لتنويع  اإللكترونية  الحوكمة 

المعلومات محليا وتحقيق غير ذلك من أهداف التنمية.

استخدام  ذلك  في  بما  االبتكار،  خدمة  في  اإللكترونية  5(  الحوكمة 
تقنية  قبيل  من  كبيرة  تحوالت  تحدث  التي  التكنولوجيا  أشكال 
"بلوك تشين" المتعلقة بتشفير سلسة السجالت المغلقة، والبيانات 
في  وتطبيقاتها  االصطناعي  والذكاء  األشياء  وإنترنت  الضخمة 

مجال الشراء العمومي. 

وللحصول على معلومات إضافية بشأن هذه الدورة، يُرجى االتصال مع 
jshore@worldbank.org :السيدة جيني شور على البريد اإللكتروني

)FSS( الرقابة على القطاع المالي   
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات 
الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المكلفون بالرقابة على القطاع المالي، 
والهيئات  المالي،  التنظيم  وهيئات  المركزية  البنوك  موظفو  وخاصة 

األخرى المشاركة في الرقابة االحترازية الكلية. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
أو  الماجستير(  مستوى  على  )يفضل  المالية  أو  االقتصاد  في  جامعية 
في  العالية  المهارات  ذوي  من  يكونوا  وأن  معادلة،  عملية  خبرة  لديهم 
استخدام األساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في 
تحليل البيانات. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون لاللتحاق بالدورة قد 
سبق لهم إتمام دورة التدريب عبر اإلنترنت حول "تحليل األسواق المالية 
)FMAx(" قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة. ونظرا ألن العديد من 

برمجيات  تستخدم صحائف عمل  الدورة  التطبيقية في هذه  الحلقات 
"إكسل"، لذا يتعين اإللمام بأساسيات استخدام تلك البرمجيات.

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم المفاهيم 
واألدوات المستخدمة في تحديد وتقييم مواطن الخطر ومصادر القوة في 
القطاع المالي. وتتيح مواد هذه الدورة مجموعة من األدوات األساسية 
احتياطيات  مقابل  وقياسها  المالي  بالقطاع  المحيطة  المخاطر  لتقييم 
رأس المال والسيولة الوقائية في النظام المالي. وتركز المناقشات على 
العسر  انتقال  الكلية وتحليل مدى  المالية  المبكر لالختالالت  التحديد 
المالي بين مختلف المؤسسات واألسواق والقطاعات االقتصادية، بهدف 
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الحد من احتمال وقوع األزمات المالية وتخفيض حدتها حال وقوعها. 
العملية  التطبيقية  والحلقات  المحاضرات  من  مزيجا  الدورة  وتتضمن 
بحيث تسمح للمشاركين بتطبيق الوسائل الضرورية لتقييم المخاطر.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  قياس المخاطر األساسية التي تواجه البنوك )مثل االئتمان والتسويق 
الميزانيات  في  المالية  السالمة  مؤشرات  واستخدام  والتمويل( 
األموال  ورؤوس  والسيولة،  األصــول،  جودة  )مثل  للبنوك  العمومية 
الوقائية(، مثل مؤشرات السالمة المالية التي وضعها صندوق النقد 

الدولي، بغية تقييم المخاطر التي تهدد النظام المصرفي.
األساسية  الضغوط  تحمل  على  القدرة  اختبارات  وتنفيذ    تصميم 

للمالءة والسيولة وتفسير نتائجها.

  التعرف على أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها 
بالبنوك.

على  االقتصاد  دورات  تأثير  )مثل  الكلية  المالية  الروابط    تقييم 
االقتصاد  قطاعات  بين  الــروابــط  ذلــك  في  بما  البنوك(،  سالمة 

المالي، والحكومي، والعيني.
  رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة لالئتمان، 
الميزانيات  في  التوافق  وعدم  المالي،  والرفع  العقارات،  وأسعار 

العمومية، والروابط المتبادلة.
المالي،  النظام  انتشار الصدمات وتفاقمها من خالل    تقييم كيفية 
على سبيل المثال من خالل دوامات السيولة المعاكسة - وهو منهج 

جديد في التنظيم المالي منذ وقوع "األزمة المالية العالمية".

)MWS( إدارة شح المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   
للمسؤولين  التدريبية  الــدورة  ُصممت  المستهدفون:  المستفيدون 
التعاون  مجلس  بلدان  في  العليا  الوظيفية  المستويات  من  الحكوميين 
الخليجي، وكبار ممثلي الوزارات المسؤولة عن المياه والصرف الصحي 
وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى في إدارة مرافق المياه والصرف 

الصحي.

في  العاملين  من  المشاركون  يكون  أن  يُشترط  االلــتــحــاق:  شـــروط 
المتعلقة  الــقــرارات  صناعة  في  دور  لديهم  وممن  العليا  المستويات 
بتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات الوطنية 

المتعلقة بإدارة موارد المياه وتوريدها والصرف الصحي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تغطي الدورة التي تُعقد على مدار ثالثة أيام المجاالت 
التالية: )1( إلقاء نظرة عامة على حالة قطاع المياه والصرف الصحي 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ )2( وأثر إدارة موارد المياه 
العمومي  التوريد  وخيارات   )3( االقتصادي؛  النمو  على  عليها  والطلب 
والتمويل المتاحة في مجال تحلية المياه؛ )4( وتمويل القطاع الخاص 
تطوير  واستراتيجيات   )5( الصحي؛  والصرف  المياه  توريد  لخدمات 

األداء التشغيلي لمرافق المياه والصرف الصحي.

وتُقدم الدورة على شكل عروض معلوماتية فنية من طرف فريق البنك 
الدولي تليها جلسات تفاعلية تتيح للمشاركين تبادل خبراتهم وتجاربهم 
في سياقها. كما سوف يتم تخصيص وقت كاف للتشبيك وإتاحة الفرص 

للتعلم المتبادل بين المزاولين المشاركين في الدورة.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد راجيش أدفاني

radvani@worldbank.org
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)PPM( الشراء العمومي في البلدان العربية   

الــوزارات  في  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
التوريدات  ومشاريع  بسياسات  المكلفون  العمومية  والكيانات  التنفيذية 

العامة والبنية التحتية.

ذوي  المسؤولين  من  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
الخبرة في مشاريع التوريدات العامة أو البنية التحتية ممن يرغبون في 
تحسين معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات الرامية إلى وضع 

السياسات المتعلقة بمثل تلك الموضوعات.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة 
بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة أيام إلى 

تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ والسياسات واألدوات والصكوك 
هذه  تطبيق  ويمكن  العامة.  التوريدات  نُظم  بتعزيز  المعنية  الرئيسية 
مشاريع  ذلك  في  بما  العامة،  التوريدات  مشاريع  جميع  على  المبادئ 
البنية التحتية. وتعقد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 
الدورة  وتستخدم هذه  الدولي،  النقد  بالتعاون مع صندوق  الدورة  هذه 
بلدان  تجارب  من  المستمدة  الحالة  دراسات  وكذا  النظرية  المعلومات 
كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. ونحث المشاركين على عرض تجاربهم الوطنية، 
حيث تدور هذه الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل 

التشجيع على المشاركة في المناقشات العامة بشكل نشط.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  اكتساب معارف متعمقة بشأن كيفية تعزيز نظم التوريدات العامة 
وكيفية تنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة؛

البنية  ومشاريع  العمومية  التوريدات  عمليات  إدارة  كيفية    معرفة 
التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة التوريدات التي تتألف 

مما يلي: مرحلة اإلعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام؛

في  المخاطر  وتقدير  الحوكمة  بشأن  متعمقة  معارف    اكتساب 
مجاالت التوريدات المعرضة ألعلى المخاطر بما في ذلك مشاريع 

البنية التحتية الضخمة؛

  التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق 
إلى  النجاح ومردودية اإلنفاق؛ وتستند تلك األمثلة  أقصى درجات 
تجارب بلدان من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

وبلدان أخرى نظيرة؛ 

  توسيع شبكات عالقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين اآلخرين. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
البريد  على  كاشاني  كنزة  السيدة  الــى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 

Kenza.KHACHANI@oecd.org :اإللكتروني
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الشرق  منطقة  فــي  البرلمانات  بــأعــضــاء  الــخــاصــة  التطبيقية     الحلقة 
)PARL-MENA( األوسط وشمال إفريقيا

المستفيدون المستهدفون: البرلمانيون األعضاء حاليا في اللجان 
البرلمانية المعنية بالموازنة أو التمويل أو التجارة أو التنمية االقتصادية. 

كثيرا  المهتمين  من  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
بالقضايا االقتصادية والمسائل المتصلة بالتجارة. 

اللغة المستخدمة: تقدم الحلقة التطبيقية باللغة اإلنجليزية مصحوبة 
بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الــدورة: يتولى صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية 
ثالثة  مــدار  على  تُعقد  التي  المشتركة  التطبيقية  الحلقة  هذه  تنظيم 
والمنظمة  الصندوق  من  خبراء  المركز  من  محاضرون  ويساعد  أيــام. 
على تصميم محتوى جلسات الحلقة وإدارتها. وتوفر الحلقة التطبيقية 
لعمل  المشاركين  فهم  تعزيز  بهدف  ومباشرة  عملية  وتمارين  جلسات 

معرفة  إلى  والتوصل  العالمية  التجارة  ومنظمة  الدولي  النقد  صندوق 
أفضل بطبيعة ما يصدر عنهما من قرارات وتوصيات متعلقة بالسياسات 
االقتصادية. وتوخيا لتحقيق ذلك الهدف، تتيح الحلقة التطبيقية فرصة 
والمنظمة حول  الصندوق  خبراء  مع  مباشر  بشكل  للتحاور  للمشاركين 
ما  غالبا  التي  والتجارية  االقتصادية  الموضوعات  من  متنوعة  طائفة 
تكون على صلة مباشرة بالحوارات المتعلقة بالسياسات االقتصادية في 
بلدان المشاركين. كما توفر الحلقة فرصة هامة أخرى إلجراء نقاش بين 
النظراء من مختلف بلدان المنطقة أماًل في أن تصبح حلقة وصل تساعد 
الفعال  االضطالع  من  لتمكينهم  البرلمانات  أعضاء  قدرات  تنمية  على 
التي  االقتصادية  والقوانين  بالسياسات  المتعلقة  الرقابية  بمسؤولياتهم 
تضعها حكومات بلدانهم، وتعزيز استيعابهم الكامل لتفاصيل التوصيات 
الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية في مجال 

السياسات االقتصادية.

 )MP( السياسة النقدية   
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المبتدئة إلى المتوسطة من األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل 
الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعالتها مع بقية 

قطاعات االقتصاد.

المشاركون حاصلين على درجة  يكون  أن  شروط االلتحاق: يشترط 
جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع اإللمام 
ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى قبل االلتحاق بهذه 
االقتصاد  دورات عامة في  أتموا بضع  المشاركون قد  يكون  أن  الدورة 
ودورة   )FPP( الكلي"  االقتصاد  وبرمجة  "سياسات  دورة  مثل  الكلي، 
"تشخيص حالة االقتصاد الكلي" )MDS(، سواء الدورات المباشرة أو 

عبر اإلنترنت.

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

السياسة  نُظم  على  شاملة  نظرة  الـــدورة  هــذه  تلقي  الــــدورة:  وصــف 
االستقرار  في  النقدية  السياسة  ودور  آثارها،  انتقال  وآليات  النقدية، 
االقتصادي الكلي. وتقوم هذه الدورة بسد الفجوة بين النظريات واألدلة 
الحلول  إيجاد  مشكالت  إيضاح  طريق  عن  العملية  والخبرة  التجريبية 
وتمضي  النقدية.  السياسة  قـــرارات  في  بينها  والمفاضالت  المثلى 
عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم 
الحالة  دراسات  وتستخدم  العملية.  التطبيقية  الحلقات  إلى  األساسية 
مجموعة  بين  المقارنة  عقد  على  ومساعدتهم  المشاركين  فهم  لتعميق 

متنوعة من التجارب المختلفة وتقييمها.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحليل كيفية صنع قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة 
بغية تحقيق استقرار األسعار.

  تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى االقتصاد العيني.
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للصدمات  النقدية  والسياسة  االقتصاد  استجابة  كيفية    تقييم 
االقتصادية الكلية في ظل األطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك 

من خالل عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

   تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.

  وضع سياسات تتسق مع اإلطار الذي تم اختياره.

 )ITGS( إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات  

مسؤوليتهم  تتمثل  الذين  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
التجارة  األساسية في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات وإحصاءات 
وينبغي  الخدمات.  في  الدولية  التجارة  إحصاءات  أو  للبضائع،  الدولية 
إلمام المشاركين بالمنهجية المعتمدة في دليل ميزان المدفوعات ووضع 

االستثمار الدولي، الطبعة السادسة.

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية 
في االقتصاد أو اإلحصاء أو لديهم خبرة معادلة؛ ولديهم دراية أساسية 
بمفاهيم ميزان المدفوعات؛ ولديهم خبرة ال تقل عن عام واحد في إعداد 
إحصاءات ميزان المدفوعات أو جمع ومعالجة البيانات المصدرية حول 

السلع و/أو الخدمات إلعداد إحصاءات ميزان المدفوعات. 

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة 
بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الــدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات في 
صندوق النقد الدولي إلى توفير فهم شامل للمفاهيم التي ترتكز عليها 
إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات. وتقدم المشورة العملية 

بشأن مصادر البيانات وأساليب إعداد هذه اإلحصاءات. وتستند هذه 
الدورة أساسا إلى مرشد تجميع بيانات الطبعة السادسة من دليل ميزان 
2014 والمرشد  الدولي الصادر في عام  المدفوعات ووضع االستثمار 
الصادر  الخدمات  في  الدولية  التجارة  إحصاءات  دليل  بيانات  إلعداد 
المحاضرات والحلقات  الدورة من سلسلة من  وتتألف   .2010 في عام 
المستخدمة في  والمصادر واألساليب  المفاهيم  التي تشمل  التطبيقية 
والخدمات.  السلع  في  الدولية  بالتجارة  المرتبطة  اإلحصاءات  إعداد 
اإلقرار  ومع  الُقْطرية.  الممارسات  نقاش حول  حلقات  كذلك  وتتضمن 
التي تواجه عملية إعداد اإلحصاءات بالنسبة لفئات معينة  بالتحديات 
من الخدمات كالتصنيع والمتاجرة، والتأمين، والخدمات المالية، والبناء 
سوف تركز الدورة التدريبية على جوانب محددة في معالجة هذه الفئات 
فرصة  للمشاركين  تتاح  وسوف  المدفوعات.  ميزان  في  قيدها  وكيفية 
مناقشة مشكالت إعداد البيانات التي تعرضوا لها وتفّهم االستخدامات 
التحليلية إلحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات. وسوف تتاح 
للمشاركين كذلك فرصة االستفادة من تجارب معدي البيانات اآلخرين 

من خالل الفرص المتاحة عبر التعلم من النظراء.

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  توسيع نطاق معرفتهم بإعداد بيانات حسابات التجارة الدولية في 
السلع والخدمات، وفقا لألساليب الواردة في مرشد تجميع بيانات 
االستثمار  ووضــع  المدفوعات  ميزان  دليل  من  السادسة  الطبعة 
دليل  بيانات  إلعـــداد  والمرشد   2014 عــام  فــي  الــصــادر  الــدولــي 

إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات الصادر في عام 2010.  

  تحديد مصادر بيانات جديدة يمكنها تحسين عملية إعداد إحصاءات 
التجارة الدولية في السلع والخدمات.

  تطبيق األساليب اإلحصائية المالئمة للتعامل مع المسائل المعقدة 
على مستوى المنهجية وإعداد اإلحصاءات.
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)MST( اختبار الضغوط الكلية  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا من العاملين في الرقابة المصرفية أو االستقرار 

المالي في البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المصرفية األخرى.

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات 
القدرة على تحمل الضغوط، واتفاقية بازل 2، وتحليل االستقرار المالي.

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

وصف الدورة: تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة األسواق النقدية 
والرأسمالية، مناقشة آخر المستجدات في مجال اختبارات القدرة على 
على  للتعرف  للمشاركين  الفرصة  وتتيح  البنوك،  في  الضغوط  تحمل 
تستخدمها  أو  استحدثتها  التي  الجديدة  األدوات  واستخدامات  طبيعة 
على  القدرة  اختبارات  ألغــراض  والرأسمالية  النقدية  األســواق  إدارة 
عنصرا  األدوات  هذه  بعض  ويمثل  تطبيقها.  وطريقة  الضغوط  تحمل 
أساسيا في عمل البعثات الموفدة من الصندوق في إطار "برنامج تقييم 
العالم.  أنحاء  إلى مختلف  الفنية  المالي" )FSAP( والمساعدة  القطاع 
وباإلضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام المشاركين لتبادل 
الدورة  الخبرات في مجال اختبارات تحمل الضغوط. وتستعرض هذه 
أهداف اختبارات تحمل الضغوط والمنهجيات واألساليب المستخدمة 
الممارسات  المشورة بشأن بعض أفضل  تقدم  الراهن؛ كما  الوقت  في 
لتطبيق هذه األساليب. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها عدة وحدات 
نموذجية لتعريف المشاركين بالدورة الكاملة الختبارات تحمل الضغوط، 
وضع  إلى  القياسي  االقتصاد  نماذج  وتقدير  البيانات  إدخــال  من  بدءا 

االفتراضات وإجراء االختبارات وإعداد ملخصات النتائج وعرضها.

والسيولة في  المالءة  الدورة على عنصري  التركيز طوال مدة  وينصب 
مناقشات  بعقد  ــدورة  ال وتُختتم  الضغوط.  تحمل  على  القدرة  اختبار 
والتجارب  المعلومات  المشاركون  يتبادل  حيث  المستديرة  الطاولة 

الُقْطرية في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحديد مصادر مختلفة للمخاطر 

المتغيرات  مع  الكلية  االقتصادية  المتغيرات  في  الفروق    مطابقة 
المصرفية.

  التعرف على المصادر المختلفة للعدوى.

  تقييم القدرة على الصمود.

  تقييم مدى كفاية إدارة السيولة.

)AMLS( تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب    
وصناع  الــقــوانــيــن،  مشاريع  مــعــدو  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
األعمال  والتنظيمية في  الرقابية  األجهزة  والمسؤولون في  السياسات، 
االستخبارات  وحدات  في  والمسؤولون  المحددة،  المالية  غير  والمهن 
المالية، والمسؤولون في أجهزة العدالة الجنائية وغيرهم من المسؤولين 
وتمويل  األمــوال  لغسل  الوطنية  المخاطر  تقييم  عليهم  يتعين  الذين 
اإلرهاب لإلعداد إلجراء التقييمات المشتركة وتطبيق قوانين مكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب في بلدانهم.

عن  تقل  ال  بخبرة  المشاركون  يتمتع  أن  يفترض  االلــتــحــاق:  شــروط 
وااللتحاق  اإلرهــاب.  وتمويل  األمــوال  سنتين في قضايا مكافحة غسل 
الترشيح  طلب  خطابات  وتتضمن  فقط،  الدعوة  بموجب  الــدورة  بهذه 

الشروط األساسية لاللتحاق.

اللغة المستخدمة: تقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة 
بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.
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وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية 
في صندوق النقد الدولي، إلى بناء قدرات المسؤولين المكلفين بتنفيذ 
اإلرهــاب.  وتمويل  األمــوال  غسل  لمكافحة  المعدلة  الدولية  المعايير 
وسوف تعمق الدورة من تفهم المشاركين للمتطلبات الواردة في المعايير 
اإلرهـــاب،  وتمويل  األمـــوال  غسل  لمكافحة  مــؤخــرا  المعدلة  الدولية 
والتوصيات األربعين الصادرة عن فرقة العمل لإلجراءات المالية المعنية 
بغسل األموال، و"منهجية تقييم االمتثال للتوصيات األربعين الصادرة عن 
فرقة العمل لإلجراءات المالية المعنية بغسل األموال ومدى فعالية نظم 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب" التي صدرت مؤخرا. وتتضمن 

الدورة تمارين عملية ومناقشات متعمقة حول كيفية تنفيذ بعض الجوانب 
العمل لإلجراءات  الصادرة عن فرقة  األربعين  التوصيات  المختارة من 

المالية المعنية بغسل األموال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  رسم الخطوط العامة لتنفيذ التوصيات األربعين الصادرة عن فرقة 
العمل لإلجراءات المالية المعنية بغسل األموال وتلخيصها وتحليلها.

  صياغة خطة عمل متوسطة األجل لتقوية اإلطار الوطني لمكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

   دورة تدريبية إقليمية حول حصول المرأة على وظائف أكثر وأفضل في 
)WEE( منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

لكبار  التدريبية  الــدورة  هذه  ُصممت  المستهدفون:  المستفيدون 
المسؤولين الحكوميين والمندوبين رفيعي المستوى الذين يمثلون وزارات 
العمل والصناعة والحماية االجتماعية وشؤون المرأة في منطقة الشرق 
تمكين  برامج  حزمة  تنفيذ  على  المشرفين  إفريقيا  وشمال  األوســط 
المرأة اقتصاديا باإلضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات القطاعية 
األخرى )من قبيل صناديق الضمان االجتماعي، واللجان الوطنية للمرأة، 
االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  األعمال  جداول  بتنفيذ  المعنية  والزراعة( 

وخلق فرص العمل.

شروط االلتحاق: يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي 

وشؤون  االجتماعية  والحماية  والصناعة  العمل  وزارات  في  المستوى 
أو  المشاريع  بتصميم  المتعلقة  القرارات  بصناعة  المعنيين  من  المرأة 
االقتصادية  المشاركة  لتعزيز  المعدة  الوطنية  السياسات  أو  البرامج 

للمرأة وتقييمها واإلشراف عليها.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة على تحقيق الهدفين التاليين: أوالً، 
تزويد المشاركين بفهم واٍف ألهم التحديات أو القيود التي تعترض سبيل 
النساء في معرض سعيهن لالنضمام إلى سوق العمل في منطقة الشرق 
الممارسات  وأفضل  المعارف  تبادل  وثانيا،  إفريقيا؛  وشمال  األوســط 
في  جيدة  عمل  فرص  خلق  إلى  الرامية  المبتكرة  بالتدخالت  المتعلقة 
إمكانية  وتعزيز  حاليا،  منها  المتوفر  نوعية  وتحسين  الخاص،  القطاع 
لتكون  التدريبية  الــدورة  هذه  وتأتي  الفرص.  تلك  على  النساء  حصول 
بمثابة مسار يقود إلى تعظيم االستفادة من الطاقات االقتصادية للمرأة 
بأولوية  يحظى  موضوعا  أصبح  اقتصاديا  المرأة  تمكين  وأن  سيما  ال 
كبار موظفي  الدورة  المنطقة. وتستهدف  بلدان  متزايدة لدى حكومات 
بالتعامل  المعنيين  المختلفة  القطاعية  الوزارات  في  والفنيين  الحكومة 
مع شتى مجاالت الوظائف وفرص العمل )كأولئك العاملين لدى وزارات 
وشؤون  والــزراعــة  االجتماعية  والحماية  والصناعة  واالقتصاد  العمل 
المرأة وما إلى ذلك(. ويُفترض أن تتخذ الدورة التدريبية طابعا تفاعليا 

يعزز الحوار وتبادل المعلومات بين بلدان الجنوب.
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كما سيتم عرض مقتطفات من الخطط الخاصة بالبلدان ومناقشتها مع 
المشاركين في الحلقة التطبيقية. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 

في  أول  إخصائي  زيتون،  نهلة  السيدة  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 
مجال الحماية االجتماعية على البريد اإللكتروني:

nzeitoun@worldbank.org

)BPSCG( إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات   
رئيسية  بصفة  المعنيون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
االستثمار  وضع  إحصاءات  أو  المدفوعات  ميزان  إحصاءات  بإعداد 
ميزان  دليل  بمنهجية  المشاركين  إلــمــام  وينبغي  كليهما.  أو  الــدولــي 

المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، الطبعة السادسة.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
تكون  وأن  معادلة  خبرة  لديهم  أو  اإلحصاء  أو  االقتصاد  في  جامعية 
لديهم خبرة ال تقل عن سنتين في إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات أو 

إحصاءات وضع االستثمار الدولي أو كليهما.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات في صندوق 
النقد الدولي تقدم المشورة العملية بشأن إعداد ونشر الحسابات الدولية 
)ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي( استنادا إلى مرشد تجميع 
بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، لعام 2014. ويمثل 
مرشد تجميع البيانات وثيقة مصاحبة للطبعة السادسة من دليل ميزان 
إلى توضيح  الدورة  الدولي. وتهدف هذه  المدفوعات ووضع االستثمار 
الطبعة السادسة  المبين في  المفاهيمي  العملي لإلطار  التطبيق  كيفية 
من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي. وتتألف الدورة من 
سلسلة من المحاضرات والحلقات التطبيقية والمناقشات حول أساليب 

تجميع البيانات إلعداد الحسابات الدولية. وتركز على ممارسات إعداد 
في  إليها  االستناد  يمكن  التي  البيانات  مصادر  فيها  بما  اإلحصاءات، 
المنهجية  المسائل  إلى  باإلضافة  الدولية،  الحسابات  بيانات  إعــداد 
المعقدة المرتبطة بعناصر معينة في ميزان المدفوعات ووضع االستثمار 
الدولي. وتتاح للمشاركين خالل الدورة فرصة مناقشة مصاعب إعداد 
التحليلية  واكتساب فهم متعمق لالستخدامات  واجهتهم؛  التي  البيانات 

للحسابات الدولية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  إعداد ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي 
استنادا إلى األساليب المستخدمة في مرشد تجميع بيانات الطبعة 

السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي. 

إعداد  تحسين  في  الستخدامها  الجديدة  البيانات  مصادر    تحديد 
إحصاءات بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي. 

  مناقشة األساليب اإلحصائية للتعامل مع المسائل المنهجية المعقدة 
وقضايا إعداد البيانات. 

الفرص  خالل  من  اآلخرين  البيانات  معدي  تجارب  من    االستفادة 
المتاحة عبر التعلم من النظراء.

ميزان  بيانات  إلحــصــاءات  التحليلي  لالستخدام  فهمهم    تعميق 
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي.

)ERP( سياسة سعر الصرف  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المبتدئة إلى المتوسطة المتعاملون في سياسة سعر الصرف وتحليلها. 

المشاركون حاصلين على درجة  يكون  أن  يشترط  شروط االلتحاق: 
جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع اإللمام 

ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. وقبل االلتحاق بهذه الدورة، 
التدريبية  الــدورة  أتموا  قد  بها  لاللتحاق  المتقدمون  يكون  أن  يوصى 
"تشخيص  دورة  أو   )FPP( الكلي"  االقتصاد  وبرمجة  "سياسات  حول 
الكلي" )MDS(. وينبغي كذلك إلمام المشاركين عمليا  حالة االقتصاد 

.EViewsو PowerPointو "Excelو “Word” باستخدام برمجيات
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فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

وصف الدورة: هذه الدورة تلقي نظرة شاملة على تحليل وسياسة سعر 
الصرف. ويتناول الجزء األول، ما يلي:

   أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، مثل 
تحليل اختالالت سعر الصرف؛

على  الحقيقي  الصرف  سعر  لتغيرات  المحتمل  التأثير    مناقشة 
تصحيح الحساب الخارجي والنمو؛

وتفسير  التوازني  الحقيقي  الصرف  سعر  تقدير  منهجيات    عرض 
المنهجية التي أعدها الصندوق لتقييم األرصدة الخارجية لقياس 

درجة اختالل أسعار الصرف الحقيقية؛

وطرائقه  أهدافه  الصرف:  في سعر  بالتدخل  متعلقة  جوانب    عدة 
وفعاليته وطرق تقدير كفاية احتياطيات النقد األجنبي، وإدارتها.

ويتناول الجزء الثاني من الدورة المفاضالت في السياسات االقتصادية 
سعر  نظام  واختيار  المختلفة،  الصرف  أسعار  بنظم  المرتبطة  الكلية 
االقتصادات  في  الصرف  سياسة سعر  أمام  التحديات  وأهم  الصرف، 
مختلطة،  نظم  استخدام  مثل  الصاعدة،  األســواق  واقتصادات  النامية 

بعملة  الصرف  ربط سعر  نظم  من  القسري  غير  أو  القسري  والخروج 
أجنبية، واألسباب وراء "الخوف من التعويم".

وتختتم الدورة بمناقشٍة حول أزمات العمالت، والسياسات االقتصادية 
الكلية لمنع وقوعها، واألدوات التحليلية المستخدمة لترقب وقوعها. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد األجنبي باستخدام المؤشرات 
التقليدية والجديدة لكفاية االحتياطيات.

  تقييم فعالية التدخالت في سوق النقد األجنبي باستخدام دراسات 
حالة لمثل هذه التدخالت.

النماذج  باستخدام  الحقيقي  الصرف  سعر  اختالل  درجــة    قياس 
األرصدة  لتقييم  الصندوق  منهجية  فيها  بما  المختلفة،  واألساليب 

الخارجية. 

  إنشاء نظم لإلنذار المبكر بأزمات العملة وذلك باستخدام البيانات 
حول أسعار الصرف االسمية واالحتياطيات الدولية.

أساليب  باستخدام  العملة  ــات  ألزمـ التعرض  احــتــمــاالت    تقدير 
االقتصاد القياسي لبيانات السالسل الزمنية المقطعية. 

التدريبية  الدورة  درسوها في هذه  التي  واألساليب  النماذج    توفيق 
قياس  وأدوات  الخارجية،  ــدة  األرصـ تقييم  منهج  ذلــك  فــي  )بما 
كفاية االحتياطيات، ونظم اإلنذار المبكر( بحيث تتواءم مع بيانات 
بلدانهم واستخدام النماذج واألساليب ذات الصلة بعملهم في تحليل 

السياسات. 

وسيصبح بإمكان المشاركين أيضا:

ذات  للسمات  يمكن  وكــيــف  الــصــرف  سعر  نــظــام  اخــتــيــار    شــرح 
الخصوصية القطرية أن تؤثر على االختيار؛

  تحديد أوجه عدم االتساق في السياسات التي قد تؤدي إلى وقوع 
أزمات العملة؛ 

  تحديد التدابير على مستوى السياسات لمنع وقوعها.

)MFA( التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي  
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون المشاركون في 
وضع نماذج االقتصاد القياسي والتنبؤ لتحليل وصياغة وتنفيذ السياسة 

االقتصادية الكلية. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
لديهم خبرة معادلة وخلفية عن علم  أو  جامعية متقدمة في االقتصاد 
االقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام 
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برمجيات تطبيقات االقتصاد القياسي Eviews. ويوصى بشدة أن يكون 
المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر اإلنترنت حول 
"التنبؤ باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي" )MFx( قبل التسجيل 

لاللتحاق بهذه الدورة. 

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

الحكوميين  المسؤولين  تزويد  إلى  الــدورة  تهدف هذه  الـــدورة:  وصــف 
وتطبيقاتها  الكلي  القياسي  االقتصاد  نــمــاذج  لتقدير  قــوي  بــأســاس 
ــوزارات  وال المركزية  البنوك  في  السياسات  وتحليل  التنبؤ  مجال  في 
والمؤسسات البحثية العامة. وسيعمل المشاركون في مجموعات للقيام 

بتمارين عملية إلعداد التقديرات والتنبؤات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحديد أسس عدد من مواصفات النماذج. 

على  النماذج  إعداد  أساليب  لتطبيق   Eviews برمجيات    استخدام 
البيانات الُقطرية ومحاكاة النتائج المستقاة من أوراق بحثية مهمة 

سبق نشرها.

  تطبيق األساليب المستخلصة من التدريب على حاالت ُقْطرية من 
بالسياسات  تتعلق  بمسألة  للتنبؤ  للمشاركين  الجغرافية  المنطقة 

وتحليلها.

برمجيات  أدوات  مجموعة  في  المتاحة  المالئمة  األدوات    تطبيق 
البحثية،  أنشطتهم  أو  أعمالهم  على   ،Eviews القياسي  االقتصاد 

وكذلك بلدان أخرى، لدى عودتهم إلى أوطانهم.

    التنقل الحضري وأثره على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط 
)UMEG( وشمال إفريقيا

لكبار  التدريبية  ــدورة  ــ ال ُصممت  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
المسؤولين الحكوميين ونظرائهم العاملين لدى الوزارات الوطنية المعنية 
بالنقل والبلديات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا المشرفة 
إلى ممثلين عن  باإلضافة  وتنفيذ مشروعاته  الحضري  التخطيط  على 
شؤون  إدارة  مسؤولي  قبيل  من  األخــرى  القطاعية  والهيئات  ــوزارات  ال
وتطبيق  بــإدارة  المعنيين  من  ذلك  إلى  وما  المدني  والتخطيط  المدن 

شروط ومواصفات التنقل والمواصالت.  

في  العاملين  من  المشاركون  يكون  أن  يُشترط  االلــتــحــاق:  شـــروط 
إدارة  ومسؤولي  البلدية  والشؤون  النقل  وزارات  لدى  العليا  المستويات 
بتصميم  المتعلقة  القرارات  صناعة  في  بدور  يضطلعون  الذين  المدن 
وتنفيذ ومراقبة وتقييم المشاريع والبرامج والسياسات الوطنية المعنية 

بالتنقل الحضري. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: مع تحول المدن إلى محركات دافعة للنمو االقتصادي، 
يواجه مسؤولو البلديات وصناع القرار فيها مهمة تنطوي على التحدي 
في مجال تصميم وإدامة أنظمة التنقل الحضري بكفاءة، وبحيث تكون 
قادرة على معالجة مشكالت االختناقات المرورية الشديدة وتدهور جودة 

الهواء واستمرارية مصادر توريد الطاقة واالرتفاع المستمر في أعداد 
حوادث السير.

المشاركين على  الحضري"  النقل  القادة في تخطيط  "برنامج  ويساعد 
النقل  بتعقيدات  اإلحاطة  تكفل  القرار  لصناعة  هيكلية  طريقة  وضع 
موضوعات  وتغطي  الذاتي،  التعلم  من  فترة  الــدورة  ويسبق  الحضري. 
البيئية  والقضايا  النقل  وتخطيط  األراضي  استخدامات  متنوعة تشمل 

واالجتماعية المؤثرة في تخطيط النقل الحضري.



36

إدارة  عن  والمسؤولين  الحكومة  في  العاملين  للمهنيين  البرنامج  ويوفر 
االستراتيجي  التخطيط  حول  معلوماٍت  البلديات  في  المدن  تخطيط 
واإلدارة المتكاملة. ويهدف البرنامج الذي يمتد على مدار أسبوع واحد 
التنقل  في  الكامنة  التعقيدات  طبيعة  تدرك  حضرية  قيادات  بناء  إلى 
الحاجة  وإبــراز  المعني؛  للسياق  المراعية  الممكنة  والحلول  الحضري 
إلى التخطيط المتكامل للتنقل وتبعات هذا الشكل من التخطيط وطرق 

عملية  تطوير  بغرض  والحاالت  المدن  من  الــدروس  واستقاء  تطبيقه؛ 
صناعة القرار في هذا السياق. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد د. هشام فؤاد، أخصائي أول في 

hfouad@worldbank.org :قطاع النقل على البريد اإللكتروني

)SBI( تقوية مؤسسات الموازنة   

الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
أو  الخزانة  أو  االقتصاد  أو  المالية  وزارات  في  العليا  إلى  المتوسطة 

مكاتب إدارة الدين أو أقسام التخطيط المالي في الوزارات التنفيذية.

واسعة في  المشاركين خبرة  لدى  يكون  أن  ينبغي  شــروط االلتحاق: 
سياسة المالية العامة أو أوضاع االقتصاد الكلي أو إعداد الموازنة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

المالية  إدارة شؤون  تقدمها  التي  الــدورة  هذه  تهدف  ــدورة:  الـ وصــف 
المالية  مؤسسات  دور  دراســة  إلــى  الدولي  النقد  صندوق  في  العامة 
العامة، وأطر المالية العامة متوسطة األجل، وإعداد الموازنة من أعلى 
والديون،  النقدية  وإدارة  األجل،  متوسطة  الموازنة  وإعداد  أسفل،  إلى 
ومؤسسات المالية العامة المستقلة، وشمولية الموازنة، وكيفية تشجيع 

كل منها تحقيق االنضباط المالي.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  شرح وتوضيح أهمية مؤسسات المالية العامة لإلدارة المالية العامة 
الحديثة.

في  الموازنة  مؤسسات  في  والضعف  القوة  نقاط  وتحليل    تلخيص 
بلدانهم بالمقارنة مع المؤسسات المقابلة على المستوى اإلقليمي.

المتضمنة في صياغة  المساهمة في االختيارات  العوامل    تلخيص 
ومؤسسات  العامة،  المالية  وقواعد  المالية،  المسؤولية  قوانين 

المالية العامة المستقلة. 

  شرح وتحليل األساليب الرئيسية المستخدمة في قياس المخاطر 
إدارة  عليها  تنطوي  التي  والخطوات  العامة،  بالمالية  المحيطة 

مخاطر المالية العامة واالختيارات المتاحة في هذا الخصوص. 

الذي  العامة"  المالية  شفافية  "ميثاق  سمات  أهم  وتلخيص    شرح 
وضعه الصندوق، وإطار "تقييم إدارة االستثمارات العامة".

 )FS( استمرارية المالية العامة   
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
العامة،  المالية  عــن  متوسطة  خلفية  ولديهم  العليا  ــى  إل المبتدئة 

وكيفية  العامة  المالية  استمرارية  تحليل  وتنفيذ  فهم  على  والحريصون 
ارتباطه ببيئة المالية العامة الكلية ذات الخصوصية الُقْطرية.
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الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شروط االلتحاق: 
على درجة جامعية في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، مع اإللمام 
الدورة، يوصى  الجيد باستخدام برمجيات إكسل. وقبل االلتحاق بهذه 
الدورات  إتمام كل وحدات سلسلة  للمتقدمين  يكون قد سبق  أن  بشدة 
تحمل  على  القدرة  "استمرارية  حول  اإلنترنت  عبر  المفتوحة  المكثفة 

الدين وإدارة الدين" )DSMx( )أو بعضها على األقل(.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

المالية  أوضاع  استمرارية  الــدورة مسألة  تتناول هذه  الـــدورة:  وصــف 
والنمو  الكلي  االقتصادي  االستقرار  لتحقيق  المتطلبات  كأحد  العامة 
طويل األجل على أساس قابل لالستمرار. وتلقي نظرة عامة شاملة على 
واألدوات  السياسات  العامة من منظور  المالية  استمرارية  تقييم  كيفية 
الدورة مناقشة الضغوط طويلة األجل على  تتناول  المستخدمة. كذلك 
اإلنذار  ومؤشرات  العامة  بالمالية  المحيطة  والمخاطر  العامة  المالية 
المبكر المستخدمة في صندوق النقد الدولي، كما تتناول استراتيجيات 

وما  العامة  المالية  بأزمات  خاصا  اهتماما  الدورة  وتولي  الدين.  إدارة 
يعقبها من إجراءات تصحيح مالية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

لالستقرار  العامة  المالية  أوضاع  استمرارية  أهمية  مبررات    شرح 
االقتصادي الكلي والنمو القابل لالستمرار.

استمرارية  لتحليل  الفعالة  واألساليب  والتعاريف  المفاهيم    تطبيق 
المالية العامة.

المخاطر  بين  والتمييز  العامة  المالية  في  الضعف  مواطن    تحديد 
قريبة األجل والضغوط طويلة األجل. 

  تحليل حاالت األزمات وتصحيح أوضاع المالية العامة.

  التمييز بين مختلف أطر تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين.

تحمل  على  القدرة  الستمرارية  المخاطر  على  قائم  تحليل    إعــداد 
بلد  أو  المالية  األســواق  إلى  النفاذ  على  قادر  بلد  حالة  في  الدين 

منخفض الدخل.

)RM-AUD( التدقيق وإدارة المخاطر في القطاع العام   
الوظيفية  المستويات  من  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
سياسات  وتقييم  وتنفيذ  بتصميم  المعنيون  العليا  إلــى  المتوسطة 

وممارسات التدقيق )الخارجي والداخلي( وإدارة المخاطر. 

شروط االلتحاق: يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين عن 
وإدارة  والرقابة  التدقيق  أنشطة  خالل  من  والنزاهة  المساءلة  تعزيز 

المخاطر. 

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: يدير فريٌق مكون من خبراء منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان االقتصادي وخبراء دوليين هذه الدورة التي تُعقد على مدار أربعة 
أيام، وتركز على تعميق فهم المشاركين للمبادئ واالعتبارات االستراتيجية 
والممارسات المتعلقة بالحفاظ على نظم قوية إلدارة المخاطر والرقابة 
الداخلية. كما تركز الدورة على التحديات الرئيسية التي تواجه العاملين 
في مجال التدقيق وإدارة المخاطر في المنطقة وعلى الحلول المحتملة، 
وذلك باالعتماد على الممارسات الدولية الجيدة في هذا السياق. وسوف 
تؤكد الدورة على أهمية التطبيقات واألدوات العملية ال سيما تلك المعنية 

بتأسيس اتفاقات وترتيبات رقابية قوية على مستوى الحكومة ككل، وعلى 
مستوى الكيانات والجهات، وتلك التي تتعامل مع إدارة مخاطر االحتيال 
والفساد. كما سوف تستكشف الدورة تطبيقات المبادئ والممارسات في 
المجاالت مرتفعة المخاطر ال سيما مراحل دورة المشتريات الحكومية. 
وتجمع الدورة بين النقاشات النشطة وعرض تجارب المشاركين والقيام 

بتمارين عملية. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 
والرقابة  التدقيق  أنشطة  وتنفيذ  بتصميم  عميقة  معرفة    اكتساب 

وإدارة المخاطر وربطها بالممارسات الجيدة. 

  تحديد مخاطر معينة وتحليلها والتخفيف منها، وخصوصا مخاطر 
االحتيال والفساد التي تؤثر على جوانب منتقاة من المجاالت عالية 
المخاطر مثل دورة المشتريات الحكومية وغير ذلك من المجاالت.

العملية  األدوات  واستخدام  الجيدة  الدولية  الممارسات    تطبيق 
المتعلقة بالتدقيق والرقابة وإدارة المخاطر. 

  توسيع شبكاتهم المهنية والتعلم من الخبرات والمعارف والتجارب 
والممارسات بين النظراء. 
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)SAC( تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية   
المركزية  الــبــنــوك  مــوظــفــي  كــبــار  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
المسؤولين عن عمليات المحاسبة أو اإلبالغ المالي أو التدقيق أو إدارة 
المخاطر أو الرقابة الداخلية أو اإلحصاءات أو الشؤون القانونية أو إدارة 
االحتياطيات أو الذين يعملون في مجلس أو لجنة تشرف على أنشطة 

التدقيق أو االستثمار أو اإلبالغ المالي.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
جامعية أو درجة عليا في المحاسبة أو األعمال أو االقتصاد أو المالية 
أو القانون، أو من الحائزين على شهادة مهنية في التدقيق )المحاسبين 
أو  الداخليين  المدققين  أو  الدوليين  الحسابات  مدققي  أو  القانونيين 
الماليين  )المحللين  المالية  الشؤون  في  أو  المعلومات(  نظم  مراجعي 

القانونيين(.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع 
تعريف مسؤولي  إلى  الدولي  النقد  القانونية في صندوق  الشؤون  إدارة 
البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية الصندوق لتقييم الضمانات 
الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم الحوكمة ومستويات 

الشفافية والمساءلة في البنوك المركزية في تحسين الضمانات الوقائية 
المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفال لموظفي البنوك المركزية لتبادل 
اآلراء حول خبراتهم في سياق تعزيز الضمانات الوقائية ومعالجة القضايا 
الناشئة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، وحلقات تطبيقية 
ودراسات حالة تتناول مجاالت التقييم الحيوية، وخاصة آليات التدقيق 
وإدارة  الداخلية  الضوابط  ونظام  المالي،  واإلبالغ  والخارجي،  الداخلي 
وتستعرض  النقدية.  بالبيانات  الصندوق  وإبالغ  الدولية،  االحتياطيات 
والحوكمة  االستقاللية  عليها  ترتكز  التي  المفاهيم  أهم  أيضا  الــدورة 

الرشيدة في تشريعات البنك المركزي. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية المالية 
في البنوك المركزية التي يعملون بها.

  تحديد اإلجراءات المحددة لبناء الضمانات الوقائية.

  استخدام أفضل الممارسات للبنوك المركزية في مجاالت الحوكمة 
المساءلة  ومستويات  المركزية  البنوك  واستقاللية  السليمة، 

والشفافية فيها.

  شرح وتوضيح متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى 
الصندوق وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.

 )BRS( القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي   
المستفيدون المستهدفون: مسؤولو الرقابة والتنظيم في المستويات 
بالبنوك  والتنظيم  الرقابة  إدارات  في  العليا  إلى  المتوسطة  الوظيفية 

المركزية والهيئات المسؤولة عن الرقابة المصرفية.

أعمال  المشاركين خبرة في  لدى  يكون  أن  ينبغي  شــروط االلتحاق: 
التنظيم والرقابة بالقطاع المصرفي.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة األسواق النقدية 
قضايا  في  المستجدات  آخر  الدولي،  النقد  صندوق  في  والرأسمالية 

التغييرات في معايير  المصرفي. وتشمل  القطاع  والتنظيم في  الرقابة 
وفقا  السيولة  لقياس  الجديدة  التنظيمية  والقواعد  المال،  رأس  كفاية 
التفاقية بازل، والرقابة على البنوك المؤثرة على النظام المالي. وتركز 
الجلسات في هذه الدورة التدريبية على الجوانب ذات األهمية الخاصة 
إلى االنعكاسات  التطبيق، باإلضافة  لكل منطقة وتناقش أهم تحديات 
على البنوك والسلطات الرقابية. وسوف تتضمن الدورة عنصر الصيرفة 
اإلسالمية وتناقش فيه أوجه الشبه واالختالف في المخاطر المحيطة 
بأعمال الصيرفة اإلسالمية والتقليدية ومقاييس كفاية رأس المال في 
الحالة  دراســات  من خالل  بفعالية  المشاركون  يعمل  وسوف  منها.  كل 

والتمارين العملية الجماعية.
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أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

المال  رأس  كفاية  لمعايير  األساسية  العناصر  وتلخيص    تعريف 
حسب اتفاقية بازل وتطبيقها في بلدانهم.

المصرفي  التنظيم  معايير  في  والتطورات  اإلصالحات  آخر    شرح 
الدولية.

المخاطر  وتقييم  لرصد  الجيدة  الرقابية  الممارسات    تحديد 
المصرفية واتخاذ اإلجراءات الرقابية الكافية.

)FSI( مؤشرات السالمة المالية   
المركزية  البنوك  فــي  المسؤولون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
وتحليل  وإعــداد  بجمع  المعنيون  المالي  القطاع  في  الرقابية  والجهات 

مؤشرات السالمة المالية.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
جامعية في االقتصاد أو اإلحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: هذه الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات في صندوق 
المشاركين بأساسيات إعداد واستخدام مؤشرات  تُعرِّف  الدولي  النقد 
الكلي. وتغطي  المالية )FSIs( لدعم تحليل سالمة االقتصاد  السالمة 
الدورة القضايا المنهجية والفنية لبناء مؤشرات السالمة المالية كما ترد 
مناقشتها في المرشد إلى إعداد مؤشرات السالمة المالية وفق تعديالته 
في عام 2007. وتتضمن الدورة أيضا التحديثات المزمع تنفيذها في 
المرشد، بما في ذلك مؤشرات السالمة المالية الجديدة لجهات تلقي 
واألسر  المالية،  غير  والشركات  األخــرى،  المالية  والشركات  الودائع، 
المعيشية. وتتألف هذه الدورة أساسا من محاضرات حول الموضوعات 

التالية: 

  القطاعات المؤسسية واألسواق المالية؛

السالمة  لمؤشرات  بالنسبة  وتعديالتها  البيانات  توحيد    أســس 
المالية؛

  اإلطار التنظيمي لجهات تلقي الودائع؛

  المبادئ المحاسبية والكشوف المالية القطاعية لمؤشرات السالمة 
المالية؛ 

  مؤشرات السالمة المالية األساسية واإلضافية في قطاعي جهات 
تلقي الودائع، والشركات المالية األخرى وغيرهما من القطاعات؛

  تحليل مجموعات النظراء واإلحصاءات الوصفية؛

  الرقابة على القطاع المالي ومؤشرات السالمة المالية؛

  تحليل السالمة االحترازية الكلية ومؤشرات السالمة المالية.

وإلى جانب المحاضرات تتضمن الدورة تمارين عملية يعمل المشاركون 
العملية  المسائل  لبعض  حلول  إلى  للتوصل  مجموعات  في  من خاللها 
مجتمعات  وإعــداد  المالية،  المؤسسية  الــوحــدات  بتصنيف  المتعلقة 
والسيولة  المالءة  نسب  المالية، وحساب  السالمة  لمؤشرات  إحصائية 
وفق اتفاقية بازل، وإعداد الكشوف المالية القطاعية ومؤشرات السالمة 
المالية لجهات تلقي الودائع، واستخدام هذه المؤشرات في الرقابة على 
القطاع المالي. وتقدم الدورة النماذج القياسية الستخدامها في عملية 
النقد  لصندوق  الوصفية  والبيانات  المؤشر  لبيانات  المنتظمة  اإلبالغ 
الصندوق  بيانات  قاعدة  استخدام  حــول  إرشـــادات  تقدم  كما  الدولي 

المتعلقة ببيانات مؤشر السالمة المالية والبيانات الوصفية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

في  المعتمدة  المنهجية  حسب  المالية  السالمة  مؤشرات    إعــداد 
باستخدام  وذلــك  المالية،  السالمة  مؤشرات  إعــداد  إلى  المرشد 
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البيانات المصدرية التي يمكن الحصول عليها من الكشوف المالية 
القطاعية ونماذج اإلبالغ الرقابية. 

  حساب مؤشرات السالمة المالية باستخدام أسس مختلفة لتوحيد 
البيانات وتفسير النتائج المختلفة التي يتم التوصل إليها.

  تحليل وتفسير مؤشرات السالمة المالية التي تم إعدادها للقطاع 
والسياسة  المالي  القطاع  على  الرقابة  في  واستخدامها  المالي 

االحترازية الكلية.

   الــمــمــارســات الــجــيــدة فـــي ســيــاســات وفــــرص الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل 
)SME( للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الــوزارات  في  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
الصغيرة  المشروعات  قطاع  بسياسات  المختصة  األجهزة  أو  المعنية 
والمتوسطة ووصولها إلى التمويل وسياسات تنمية المشروعات الخاصة. 

عن  المسؤولين  من  المشاركون  يكون  أن  يتعين  االلــتــحــاق:  شـــروط 
تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وحصولها على التمويل.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الــدورة: يقدم هذه الــدورة، على مدار أربعة أيام، فريق يتألف 
من موظفين من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي وخبراء 
دوليين. ويركز الجزء األول منها على الجوانب المتعلقة بسياسات قطاع 
وضع  في  المتبعة  المعايير  ومنها  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات 
أجل  من  المتخذة  والمبادرات  المشروعات،  لهذه  الرسمية  التعاريف 

وإحصاءات  المعنية،  السياسات  وتقييم  ورصد  النشاط،  بيئة  تحسين 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك. وأما الجزء الثاني من 
هذه الدورة فهو مكرس للقضايا المتعلقة بفرص الحصول على التمويل، 
التمويل عن طريق  وكذلك  االئتمان  على  الحصول  ذلك فرص  في  بما 
حصص الملكية. كما تشمل الدورة وحدات تدريبية تتناول المشروعات 
نقاش  على  تشتمل  وهي  النمو.  في  العالية  اإلمكانات  ذوات  االبتكارية 

نشط، وعرض للتجارب من جانب المشاركين وتمارين عملية.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  اكتساب معارف عن مختلف العناصر واألطر المؤسسية لسياسات 
قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

  تحليل أهمية تحسين البيئة التنظيمية والقانونية إلمكانية الوصول 
إلى التمويل ومناقشة اآللية المحددة لتيسير الحصول عليه؛

  عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛

  توسيع شبكات عالقاتهم المهنية. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
على  مينديز  غالفيز  خورخي  السيد  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 
والسيدة   ،jorge.galvezmendez@oecd.org اإللكترونــي:  البريد 

بيالر سانشيز بيال على البريد اإللكتروني:
pilar.sanchez-bella@oecd.org
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 )IG( النمو الشامل   
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
واالستراتيجي؛  االقتصادي  بالتخطيط  المعنيون  العليا  إلى  المتوسطة 
الفقر  من  الحد  إلى  الرامية  السياسات  استراتيجيات  وتقييم  ومتابعة 

وعدم المساواة؛ وتشجيع خلق فرص العمل.

الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شــروط االلتحاق: 
لديهم  أو تكون  العلوم االجتماعية  أو  على درجة جامعية في االقتصاد 

خبرة معادلة.

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى زيادة وعي المشاركين بمفاهيم 
التحليلية  األدوات  ببعض  وتعريفهم  االحــتــوائــي،  أو  الشامل،  النمو 
االقتصادية  السياسات  تأثير  كيفية  ومتابعة  وقياس  لتقييم  والتشغيلية 

النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل. وتتناول  الكلية على 
بصفة  التركيز  مع  الشامل،  للنمو  األساسية  المفاهيم  المحاضرات 
خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، وتقدم الحلقات 
المفاهيم واستيعاب تصميم  لتطبيق هذه  للمشاركين  التطبيقية فرصة 

استراتيجيات النمو الشامل باالستناد إلى دراسات الحالة الُقْطرية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة.

  تحليل دور السياسات االقتصادية الكلية في تشجيع النمو والمساواة 
والحد من الفقر.

  تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع أولويات اإلصالحات.

  وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.

)VDS( تشخيص مواطن التعرض للخطر   
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في كافة المستويات بالبنوك 
الضعف  مواطن  وتقييم  بمتابعة  المعنيون  المالية  ووزارات  المركزية 

والمخاطر على المستويين الُقطري واإلقليمي.

الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شروط االلتحاق: 
وأن  معادلة،  عملية  خبرة  لديهم  أو  االقتصاد  في  جامعية  درجــة  على 
تكون لديهم خلفية عن أساسيات االقتصاد القياسي، ودراية باستخدام 

البرمجيات في تطبيقات االقتصاد القياسي. 

فقط.  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الدورة  تُقدم  المستخدمة:  اللغة 
ونظراً للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة اإلنجليزية.

"تشخيص حالة  لدورة  لتكون مكّملة  الدورة  تأتي هذه  الــدورة:  وصف 
المشاركين  قــدرة  تعزيز  خــالل  من  وذلــك   )MDS( الكلي"  االقتصاد 
المالي  والقطاع  العامة  المالية  للخطر في  التعرض  تقييم مواطن  على 
والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خالل استخدام عدة أدوات 

تشخيصية تهدف إلى رصد المخاطر المتطرفة.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

قطاع  في  للخطر  التعرض  لمواطن  المالئمة  المقاييس    تحديد 
المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية.

  شرح كيفية تحول مواطن الخطر إلى ضائقة تؤدي إلى وقوع األزمات 
من جراء الصدمات المعاكسة أو السياسات المعيبة.

  استخدام أدوات تشخيصية لرصد مقاييس مواطن الخطر ومؤشرات 
التنبؤ بالمخاطر المتطرفة، بما في ذلك األدوات المستخدمة حاليا 

في أعمال رقابة صندوق النقد الدولي. 

  مواءمة بعض األدوات التشخيصية مع البيانات المتاحة من بلدانهم 
بمواطن  المعنية  القطرية  للتقارير  قياسية  كنماذج  والمصنفة 

التعرض للخطر. 
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)BUD( طرق وأدوات وضع ميزانية متوسطة األجل   
المستفيدون المستهدفون: الموظفون الفنيون المسؤولون عن وضع 
ميزانية متوسطة األجل في إدارات الموازنة، أو الوحدات المالية الكلية، 

أو وزارات الخزانة.

شروط االلتحاق: يتعين على المتقدمين للمشاركة أن يكونوا من ذوي 
أن  المتوسطة األجل. كما يشترط  الميزانية  وتنفيذ  الخبرة في تطوير 
إلى  تستند  بسيطة  بيانات  جــداول  استخدام  على  القدرة  لديهم  تكون 

اللوحات اإللكترونية الجدولية في برمجيات "إكسل".

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة 
الفورية إلى اللغة العربية.

وصف الدورة: ينظم هذه الدورة مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد 
والتمويل في الشرق األوسط والمركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق 
إقليمية  تُعقد على صورة حلقة تطبيقية  التي  الدورة  وتهدف  األوسط، 
العليا  الوظيفية  المستويات  في  المسئولين  إلى جمع  أيام  أربعة  مدتها 
منهج  بوضع  الخاصة  واألدوات  األساليب  لتبادل  الفنيين  والموظفين 
الموضوعات  ــدورة  ال تغطي  وســوف  الموازنة.  إلعــداد  األجــل  متوسط 
التالية: )1( نظرة عامة على التطورات األخيرة والخبرات الدولية ذات 
الصلة بإعداد الميزانية متوسطة األجل، )2( وعرض الشروط المسبقة 
الرئيسية لتنفيذ منظور إطار متوسط األجل للميزانية، )3( واستعراض 
وانعكاساتها،  األجل  المتوسط  الميزانية  إلطار  الرئيسية  الخصائص 
المرجعي  السيناريو  تقديرات  تطوير  على  تدريب عملي  وإجراء   )4( و 

لإلنفاق المتوسط األجل وتقديرات التكلفة اآلجلة.

لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  شرح ووصف أهمية معرفة طريقة إعداد الميزانية متوسطة األجل 
بالنسبة إلدارة المالية العامة الحديثة؛

 

 تحليل السمات الرئيسية للميزانية متوسطة األجل؛

  مناقشة نقاط القوة والضعف في نهج بلدهم إزاء إعداد الميزانية 
على األجل المتوسط؛

ميزانية  إلعــداد  المستخدمة  الرئيسية  التقنيات  وتحليل    شــرح 
متوسطة األجل.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يُرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد زافيير رامي على عنوان البريد 

xrame@imf.org :اإللكتروني
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دورات التدريب بحسب الموضوعات الرئيسية 

يورد جدول موضوعات الدورات تقسيماً للدورات التي يتيحها الصندوق والمنظمات الخارجية األخرى، بحسب 
الموضوعات الرئيسية، مما ييسر على مسؤولي البلدان اختيار الموضوعات التي تهمهم.

بـرنـــامـــــــــج 2019

رقم الصفحةالموضوع/ عنوان الدورة 

قضايا القطاع المالي 

)FSP( 12سياسات القطاع المالي

)FDFI( 20التطوير المالي واإلدماج المالي

)IFRS9( )9( 24تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

)FSS( 26الرقابة على القطاع المالي

)MST( 31اختبار الضغوط الكلية

)BRS( 38القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي

قضايا المالية العامة 

)TPAT( 14السياسة واإلدارة الضريبية: النظرية والممارسة العملية

)FPA( 19تحليل سياسة المالية العامة

)PMTA( 20إدارة األداء في اإلدارات الضريبية

)FF( 23أطر المالية العامة

)RFS( 24إصالح دعم الوقود

)SBI( 36تقوية مؤسسات الموازنة

)FS( 36استمرارية المالية العامة

)BUD( 42طرق وأدوات وضع ميزانية متوسطة األجل

المسائل القانونية

)LFPFM( 13األطر القانونية لإلدارة المالية العامة

)AMLS( 31تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

سياسات االقتصاد الكلي وبناء نماذج االقتصاد الكلي 

)FPP( 16سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

)MRC( 19إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

)MPAF( 22تحليل السياسة النقدية والتنبؤ بمتغيراتها على أساس النماذج

)MDS( 22تشخيص حالة االقتصاد الكلي

)MP( 29السياسة النقدية
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بـرنـــامـــــــــج 2019

رقم الصفحةالموضوع/ عنوان الدورة 

تابع/ سياسات االقتصاد الكلي وبناء نماذج االقتصاد الكلي 

 )ERP( 33سياسة سعر الصرف

 )MFA(  34التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي

 )IG( 41النمو الشامل

  )VDS( 41تشخيص مواطن التعرض للخطر

إحصاءات االقتصاد الكلي 

)ANR( 11إعداد بيانات الموارد الطبيعية في سياق الحسابات القومية

)NAS( 13قضايا في إعداد الحسابات القومية، ومقاييس األسعار واألحجام

)GFS( 16إحصاءات مالية الحكومة

)QNA( 17دليل الحسابات القومية ربع السنوية

)MFS-I( 18اإلحصاءات النقدية والمالية - دورة تمهيدية

)ITGS( 30إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات

)BPSCG( 33إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات

)FSI( 39مؤشرات السالمة المالية

قضايا تنمية القطاع الخاص 

)PSD( 10خلق األسواق وإطالق العنان لتطوير القطاع الخاص عن طريق المنافسة

)TP( 15السياسة التجارية

)COMP( 21سياسات القدرة التنافسية الفعالة في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

)WEE( 32دورة تدريبية إقليمية حول حصول المرأة على وظائف أكثر وأفضل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

)UMEG( 35التنقل الحضري وأثره على النمو االقتصادي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

)SME( 40الممارسات الجيدة في سياسات وفرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قضايا القطاع العام 

)PPS( 10تحالفات القطاعين العام والخاص في مكافحة الفساد

)GOV-PPM( 25االتجاهات الصاعدة في الحوكمة اإللكترونية وتطبيقاتها في مجال الشراء اإللكتروني

)MWS( 27إدارة شح المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

)PPM( 28الشراء العمومي في البلدان العربية

)RM-AUD( 37التدقيق وإدارة المخاطر في القطاع العام

تقييم الضمانات الوقائية 

)SAC( 38تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية
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الترتيبات اإلدارية

معايير الدعوة والمشاركة
الدولي  النقد  صــنــدوق  مركز  يوفرها  التي  التدريبية    الـــدورات 
البلدان  لمسؤولي  موجهة  األوسط  الشرق  في  والتمويل  لالقتصاد 

األعضاء في جامعة الدول العربية.

الحكومي  الجهاز  موظفي  مــن  ــداً  واحـ المرشح  يكون  أن    يتعين 
المستوفي للشروط. ولن ينظر المركز في طلبات ترد من أشخاص 
يعملون لدى أجهزة غير حكومية كالجامعات ونقابات العمال والبنوك 

التجارية.

  حضور هذه الدورات إما بالدعوة أو بالتقديم اإللكتروني مصحوباً 
بترشيح من الجهة الراعية:

يوجه  فقط:  بالدعوة  يكون حضورها  التي  الــدورات  حال     في 
المركز خطابات الدعوة إلى البنوك المركزية ووزارات المالية، 
إضافة إلى األجهزة الحكومية األخرى المعنية حسب موضوع 
األجهزة  من  المقترحون  المرشحون  يتبع  أن  وينبغي  الــدورة. 
التي يتبعون لها إجراءات الترشيح المبينة في خطابات الدعوة 

الصادرة من المركز.

اإللكتروني  بالتقديم  حضورها  يكون  التي  ــدورات  ال حال     في 
المرشحون  يستطيع  الراعية:  الجهة  من  بترشيح  مصحوباً 
تقديم طلباتهم مباشرة عبر شبكة اإلنترنت على الرابط التالي:

http://imf.smartcatalogiq.com/en/current/Catalog/
Kuwait-CEF

يتيحها  التي  التدريبية  الدورات  كل  الرابط على     ويحتوي هذا 
عبر  اإللــكــتــرونــي  الطلبات  تقديم  نــظــام  خــالل  مــن  الــمــركــز 
أن  وينبغي   Online Application System )OAS( اإلنترنت 
اإلجراءات  يتبعوا  وأن  تهمهم  التي  الدورات  المرشحون  يختار 
الدولي  النقد  صندوق  عن  الصادر  الذكي  الدليل  في   المبينة 

)IMF Smart Catalogue( في تقديم طلباتهم.

  التدريب عبر اإلنترنت: الدورات التدريبية عبر اإلنترنت هي دورات 
مجانية ومفتوحة لكل المسؤولين الحكوميين من البلدان األعضاء 
في صندوق النقد الدولي وال توجد قيود على عدد المسؤولين الذين 

يمكنهم المشاركة في هذه الدورات.

الترشيح واالختيار وكفالة المشاركين
الجهة  جانب  من  الترشيح  نموذج  المرشحين  كل  يقدم  أن    يتعين 
رفيع  ومختوماً حسب األصول من مسؤول  بها موقعاً  يعملون  التي 
النموذج أن المرشح حاصل  المستوى في هذه الجهة. ويثبت هذا 

على تزكية رسمية من جانب الجهاز الحكومي المعني وموافقة ذلك 
الجهاز على حضوره الدورة.

  ينبغي للجهات المرِشحة أن ترتب مرشحيها من حيث األولوية في 
حال ترشيح أكثر من مرشح واحد للدورة. ونحث الجهات المعنية 
على بذل أقصى درجة من العناية لترشيح من تتوافر فيهم معايير 
وظائفهم  واتــصــال  العلمية  الخلفية  حيث  مــن  االلتحاق  شــروط 
المشاركين  فقط  ترشح  أن  الجهات  هذه  وعلى  ــدورة،  ال بموضوع 
الذين ستستمر خدماتهم لحكوماتهم لمدة زمنية مناسبة بعد تلقي 

التدريب. 

  ينبغي التأكد من إتقان المرشحين للغة التدريس، أو لغة الترجمة 
باللغة  تقدم  التدريبية  الدورات  توفيرها ألن  يجري  الفورية حيثما 
في  إال  بينهما،  الفورية  الترجمة  توفير  مع  اإلنجليزية  أو  العربية 
فقط  اإلنجليزية  باللغة  تــدار  التي  المتخصصة  الـــدورات  حــاالت 

بسبب طابعها الفني.

  تعطى األولوية للمرشحين الذين ترتبط مهام عملهم ارتباطاً وثيقاً 
بموضوع الدورة.

للتقديم  النهائي  الموعد  قبل  المركز  إلــى  الطلبات  تقديم    يجب 
الخاص بكل دورة. 

النهائي  بالدورة مسؤول عن االختيار  المكلف  التدريب  بعثة    رئيس 
للمرشحين. وبمجرد أن يتم اختيار المشاركين ترسل إليهم معلومات 

مفصلة عن الترتيبات اإلدارية وغيرها من المعلومات الهامة.

  ينبغي على الجهة الراعية أن تمنح المرشح الذي تم قبوله للمشاركة 
في الدورة التدريبية إجازة مدفوعة األجر عن مدة الدورة وأال يكلف 

بأي مهام أو تكليفات أخرى خاللها.

كل  وحضور  المحدد  الموعد  في  الوصول  المشاركين  على    يتعين 
الجلسات. وللمركز الحق في حجب شهادة التخرج من الدورة عن 

المشاركين الذين ال يلتزمون بذلك.

معايير القبول في حال حضور المرشح دورات سابقة
على  الطلب  وارتفاع  المركز  في  االستيعابية  الطاقة  لقيود    نظرا 
عند  سابقة  دورات  في  المشاركة  تراعى  المنطقة،  في  التدريب 
النظر في قائمة المرشحين لكل دورة، حيث ال يجوز ألي مسؤول أن 

يشارك في أكثر من دورتين مختلفتين في العام الواحد. 

السفر
  يوفر المركز للمشاركين تذاكر السفر جوا بالدرجة السياحية إلى 
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دولة الكويت ذهابا وعودة مع اعتبار أقصر الطرق وأفضل األسعار.

يتصلوا  أن  المشاركين  على  ينبغي  القبول،  استالم خطاب    بمجرد 
ترتيب  يتم  كي  الدولي  النقد  صندوق  لدى  المعتمد  السفر  بوكيل 

إصدار تذاكر السفر الخاصة بهم.

التأشيرات
دولة  إلى  الدخول  تأشيرة  على  الحصول  ترتيبات  المركز    يتولى 

الكويت لكل المشاركين.

المركز بصورة واضحة من جواز  تزويد  المشاركين  كل    يجب على 
السفر.

  يجب أن يكون جواز السفر ساريا لستة أشهر على األقل من التاريخ 
المتوقع للقدوم إلى الكويت.

منها  صــورة  المشارك  إلــى  المركز  يرسل  التأشيرة،  إصــدار    بعد 
بالبريد اإللكتروني إلبرازها أثناء إتمام إجراءات السفر كي يتمكن 
من صعود الطائرة المتجهة إلى الكويت. وعند وصول المشارك إلى 
الكويت، عليه الحصول على أصل التأشيرة من مكتب التأشيرات في 

الدور األرضي بمطار الكويت الدولي.

مكتب  ــى  إل الــدخــول  تأشيرة  أصــل  تقديم  الــمــشــارك  على    يجب 
الجوازات في المطار عند المغادرة.

اإلقامة
يوفر المركز اإلقامة في أحد الفنادق المحلية.  

  ويغطي المركز تكلفة الغرفة ووجبة اإلفطار، بينما يتحمل المشارك 

الغرف،  وخدمة  الهاتفية،  )كالمكالمات  األخــرى  المصاريف  كافة 
وغير ذلك( .

بدل المعيشة 
يومي  إقامة  بدل  على  الكويت  دولة  خارج  من  مشارك  كل    يحصل 

لتغطية نفقات وجبات الطعام وبعض المصروفات النثرية.

  هذا البدل قد ال يغطي بالضرورة كل المصروفات اإلضافية، لذلك 
بمواردهم  لالستعانة  استعداد  على  المشاركون  يكون  أن  ينبغي 

الخاصة إلى جانب بدل المعيشة لتغطية نفقاتهم.

التأمين الصحي
الكويت  دولة  خارج  من  للمشاركين  الصحي  التأمين  المركز    يوفر 
للعالج  األساسية  المصروفات  من   80% يغطي  بما  الــدورة  أثناء 

والمستشفيات.

  هذا التأمين ال يغطي المصاريف المترتبة على حاالت طبية سابقة 
كالحمل والتحاليل المعملية والفحوص الطبية الشاملة.

  ينبغي أن يكون المشارك متمتعا بصحة جيدة وأن يكون خالياً من 
أي مرض ُمعٍد أو حالة طبية سابقة يمكن أن تعيق مشاركته الكاملة 

في الدورة.
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االتصـــــال

www.imf.org/institute

www.cef.imf.org :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

لالستعالم أو االستفسار، يرجى استخدام إحدى طرق االتصال التالية:

لالتصال بالمقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي

السيدة / سميثا راجو
رئيس قسم إدارة العمليات

insinfo@imf.org         +1 202 623 6490         +1 202 623 6660International Monetary Fund
700 19th Street, N.W.

Washington, D.C. 20431
U.S.A.
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"إن النمو الشامل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل، بما في ذلك 
شبابه ونساؤه. وهو يتطلب حكمة جماعية وتحركاً جماعياً أيضاً."

كريستين الغارد
مدير عام صندوق النقد الدولي
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