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رسالة من المدير
أعزاءنا أصدقاء المركز،
يســـرني أن أقـــدم إلـــى قرائنـــا األعــزاء العـــدد الثالــث مـــن نشـــرة
مركـــز صنــــدوق النقــد الدولــــي لالقتصاد والتمويــل فــي الشــرق
األوســط.
وفــي حيــن تناولــت النشــرة األولــى والثانيــة رؤيــة المركــز
واســتراتيجيته وأنشــطته ،فــإن هــذه النشــرة تتضمــن لمحــة عامــة
مختصــرة عــن أنشــطة ومواضيــع مختــارة تمــت تغطيتهــا مؤخــرا
مــن قبــل المركــز .كمــا تتضمــن النشــرة برنامــج الــدورات التدريبيــة
لعــام  .2018وقــد ركــز عمــل المركــز مؤخــراً علــى ثالثــة مجاالت
تقــع فــي صميــم مهمتنــا لتوســيع المعــارف والمهــارات الالزمــة فــي
المنطقــة للتصــدي للتحديــات االقتصاديــة المتناميــة.
أوال ،تــم تعزيــز دوراتنــا مــن خــال إضافــة تطبيقــات جديــدة،
وحلقــات تطبيقيــة عمليــة ،ودراســات حالــة فــي السياســة النقديــة
وسياســة ســعر الصــرف ،والتجــارة الدوليــة والتمويــل ،والنمــو
االقتصــادي واإلحصــاءات .وتغطــي قضايــا السياســات الجديــدة
مجموعــة واســعة مــن مجــاالت خبــرة الصنــدوق.
وســاهم تصميــم الــدورات فــي عمليــة التنســيق الوثيــق وتبــادل
المعــارف فيمــا بيــن خبــراء وشــركاء صنــدوق النقــد الدولــي،
وذلــك لضمــان االنســجام والتكامــل بيــن الــدورات التدريبيــة بشــأن
السياســات الراميــة إلــى إعــادة توجيــه مــوارد القطــاع العــام نحــو
مجــاالت الصحــة ،والتعليــم ،وســامة االســتثمارات العامــة وإعــادة
التعميــر فــي مرحلــة مــا بعــد الصراعــات؛ وتوجيــه أشــكال الدعــم
المختلفــة إلــى مســتحقيها؛ وبنــاء نظــم ضريبيــة عادلــة وفعالــة؛ وخلــق
بيئــة صديقــة لألعمــال تســتند إلــى قاعــدة اقتصاديــة أكثــر تنويعــا.
ثانيــا ،يشــمل برنامجنــا زيــادة أشــكال التعــاون مــع البنــك الدولــي،
ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة
التجــارة العالميــة لتعزيــز النهــج المتعــدد التخصصــات الــازم
لتصميــم سياســات بهــدف تحقيــق التنميــة المتوازنــة المتوافقــة مــع
القيــم اإلنســانية والمعاييــر البيئيــة .وقــد بــدأ جــدول أعمالنــا بتوســيع
نطــاق التدريــب الــذي يشــمل اســتراتيجيات وسياســات للحــد مــن
الفقــر ،والبطالــة وعــدم المســاواة ،وتعزيــز تنميــة القطــاع الخــاص،
والحوكمــة ،والقــدرة التنافســية فــي مجــال التجــارة.
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وأخيــرا ،يتمثــل أحــد األهــداف الهامــة للمركــز فــي تعزيــز النقــاش
المفتــوح بيــن الخبــراء ،واألســاتذة والمجتمــع المدنــي بشــأن
سياســات التنميــة المســتدامة والشــاملة للجميــع .وكمــا هــو موضــح
فــي النشــرة ،قــام المركــز باالشــتراك مــع الصنــدوق العربــي
لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي ( ،)AFESDبعقــد منتديــات ذات
أهميــة خاصــة للعالــم العربــي ،تناولــت التحــدي المتمثــل فــي اإللغــاء
التدريجــي للدعــم ،وتنويــع أنشــطة البلــدان المصــدرة للنفــط ،ودور
المؤسســات فــي التنميــة االقتصاديــة .كمــا وســع المركــز تعاونــه مــع
المجتمــع الكويتــي والمجتمــع العربــي األوســع نطاقــا ،مــع الحــرص
علــى إدراج طائفــة واســعة مــن المجتمــع تتميــز بتنــوع اآلراء .كمــا
تســتمر أنشــطتنا فــي االســتفادة مــن المســاهمات الفكريــة التــي
يقدمهــا باحثــون وممارســون ذوو خبــرة عاليــة فــي الكويــت فــي
"سلســلة المتحدثيــن البارزيــن".
وإننــي أتطلــع قدم ـا ً إلــى مشــاركتكم فــي دوراتنــا وفعالياتنــا ،وإلــى
االســتفادة مــن تعليقاتكــم وآرائكــم حــول شــتى مجــاالت عمــل
المركــز؛ كمــا أدعوكــم لزيــارة موقعنــا اإللكترونــي الجديــد باللغــة
اإلنجليزيــة والعربيــة.www.cef.imf.org ،
د .أسامة كنعان ،مدير المركز
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النمو الشامل :ركيزة أساسية في برنامج المركز
علــى مــدار العاميــن الماضييــن ،قــام المركــز بــإدراج
"النمــو الشــامل" باعتبــاره موضوعــا رئيســيا فــي
برنامجــه التدريبــي وكذلــك فــي النــدوات الرفيعــة
المســتوى التــي ينظمهــا باالشــتراك مــع الصنــدوق
العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة (.)AFESD
وكجــزء مــن برنامجــه التدريبــي ،يعقــد المركــز
دورة ســنوية مدتهــا أســبوعان ،باالشــتراك مــع البنــك
الدولــي ،تركــز بشــكل صريــح علــى النمــو الشــامل،
وتغطــي السياســات االقتصاديــة واســتراتيجيات التنمية
لتعزيــز النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل مــع
الحــد مــن الفقــر وعــدم المســاواة .وإضافــة إلــى ذلــك،
يعمــل المركــز مــع العديــد مــن إدارات الصنــدوق
علــى ضمــان اشــتمال الــدورات التــي تتنــاول اســتقرار
االقتصــاد الكلــي ،وكذلــك سياســة الماليــة العامــة ،وسياســة القطــاع
المالــي ،وسياســة ســعر الصــرف ،علــى تدابيــر لرفــع مســتوى النمــو
الشــامل للجميــع .فعلــى ســبيل المثــال ،تتضمــن دورة "تحليــل سياســة
الماليــة العامــة" عــدة محاضــرات وحلقــات تطبيقيــة عمليــة حــول
دور سياســة اإلنفــاق العــام واإلصــاح الضريبــي فــي التخفيــف مــن
حــدة الفقــر وعــدم المســاواة.
وكجــزء مــن شــراكته مــع المنظمــات اإلنمائيــة األخــرى ،يعمــل
المركــز مــع البنــك الدولــي ،ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
االقتصــادي ومنظمــة التجــارة العالميــة علــى تقديــم دورات فــي
المركــز تتنــاول المجــاالت الحاســمة بالنســبة للنمــو الشــامل ومكملــة
لتلــك التــي يغطيهــا صنــدوق النقــد الدولــي ،مثــل الــدورات التدريبيــة
المقدمــة حــول إصــاح نظامــي التعليــم والصحــة فــي العالــم العربــي،
وتمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،ودور التجــارة فــي خلــق
فــرص العمــل.
كمــا قــاد المركــز عــدة نــدوات رفيعــة المســتوى مفتوحــة لمشــاركة
الجمهــور ،باالشــتراك مــع الصنــدوق العربــي للتنميــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة ،لمناقشــة أبــرز السياســات الراميــة إلــى تعزيــز النمــو
الشــامل فــي البلــدان العربيــة ،مثــل سياســات إصــاح الماليــة العامــة
وإصــاح الدعــم ،وسياســات اإلصــاح الضريبــي ،وسياســات تنويــع
النشــاط االقتصــادي فــي البلــدان المنتجــة للنفــط ،واآلثــار االقتصاديــة
المترتبــة علــى العولمــة .وقــد توجــت هــذه المنتديات بعقد نــدوة رفيعة
المســتوى حــول مختلــف محافــل المنتديــات التــي نظمهــا المركــز
بالتعــاون مــع الصنــدوق العربــي للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
مؤخــراً وذلــك لمناقشــة السياســات واالســتراتيجيات الراميــة إلــى
تعزيــز التنميــة الشــاملة فــي البلــدان العربيــة ،مــع مراعــاة التحديــات
المتناميــة المتعلقــة بالنــزاع ،وأزمــة الهجــرة والالجئيــن ،وآثــار تقلــب
أســعار النفــط.
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وقــام المتحــدث الرئيســي فــي النــدوة "جيمــس روبنســون" بتطبيــق
إطــار كتابــه "لمــاذا تفشــل األمــم؟" علــى األوضــاع فــي البلــدان
العربيــة؛ كمــا تــم دمــج النــدوة مــع دورة "النمــو الشــامل" المنعقــدة
فــي الوقــت ذاتــه فــي المركــز ،وقــام المتحدثــون فــي النــدوة بقيــادة
بعــض الحلقــات التطبيقيــة العمليــة فــي الــدورة.
وعلــى نحــو مشــابه ،كان النمــو الشــامل القاســم المشــترك فــي
الفعاليــات األخيــرة ضمــن سلســلة "المتحدثيــن البارزيــن" فــي
المركــز ،حيــث ألقــى ســعادة ســفير أســتراليا لــدى الكويــت "وارن
هــوك" محاضــرة حــول التنميــة الشــاملة والنفــاذ إلــى األســواق،
باإلضافــة إلــى محاضــرة أخــرى ألقاها ســعادة ســفير المملكــة المتحدة
لــدى الكويــت "ماثيــو لــودج" .وتضمنــت محاضــرة ســعادة الســفير
"هــوك" عــدة مواضيــع هامــة شــملت دور االنفتــاح التجــاري والنفــاذ
إلــى األســواق فــي تعزيــز إنتاجيــة األعمــال واالســتثمار األجنبــي.
ويواصــل المركــز توســيع نطــاق مشــاركته مــع المؤسســات
الحكوميــة والمجتمــع المحلــي فــي الكويــت لضمــان إدمــاج طيــف
واســع ومجموعــة أكثــر تنوع ـا ً مــن وجهــات النظــر .وعلــى وجــه
الخصــوص ،حــرص المركــز علــى إشــراك الشــباب الكويتــي فــي
األنشــطة الراميــة إلــى تعزيــز معارفهــم ومهاراتهــم.
وتشــمل األمثلــة علــى هــذه األنشــطة البرنامــج المشــترك مــع هيئــة
أســواق المــال الكويتيــة ( )CMAمــن خــال "برنامــج المهنييــن
الشــباب" الخــاص بالهيئــة ( .)YPPوقــد اســتضاف المركــز
فعاليــة علــى مــدار يــوم كامــل للمســتفيدين مــن البرنامــج ،وشــملت
محاضــرات ألقاهــا موظفــو وخبــراء المركــز حــول دور صنــدوق
النقــد الدولــي فــي مســاعدة البلــدان علــی التصــدي للتحديــات
االقتصاديــة التــي تواجههــا ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى دور
تنميــة القــدرات فــي رفــع مســتوى المعيشــة بطريقــة مســتدامة.
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نبذة عن دورة "سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي" عبر االنترنت باللغة العربية

تــم إطــاق دورة تدريبيــة جديــدة حــول "سياســات وبرمجــة االقتصــاد
الكلــي" ( )FPPxعبــر شــبكة اإلنترنــت بالشــراكة مــع ،edX1
وبرنامــج صنــدوق النقــد الدولــي للتعلــم اإللكترونــي عبــر اإلنترنــت
( )IMFxالــذي قــدم التدريــب ألكثــر مــن  34,000مشــارك مــن
جميــع أنحــاء العالــم .وتضمنــت آخــر إضافــة إطــاق النســخة
العربيــة مــن الــدورة الرئيســية للصنــدوق حــول "سياســات وبرمجــة
االقتصــاد الكلــي" خــال الفتــرة مــن  26إبريــل إلــى  14يونيــو
 .2017وقــد ُنفــذ المشــروع بتمويــل ســخي مــن دولــة الكويــت مــن
خــال المركــز .وأطلــق  edXوظائفــه بالعربيــة فــي أواخــر عــام
 .2016ويعــد  IMFxاألول بيــن شــركائه فــي إطــاق دورة تدريبيــة
كاملــة باللغــة العربيــة.
وشــارك  197مســؤوال حكوميــا مــن عشــرين دولــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا فــي النســخة األولــى مــن هــذه
الــدورة التدريبيــة عبــر اإلنترنــت.
ُ
وطلــب مــن المشــاركين
فــي الــدورة اإلجابــة
علــى أســئلة تــدور حــول
المفاهيـــــــم الموضحــــــة
فــي المحاضــرات مــع حــل
تدريبــات حســابية قصيرة،
باإلضافــة إلــى االطــاع علــى فيديــو للمحاضــرات .وفــي النهايــة،
اجتــاز  149مشــاركا ً الــدورة التــي بلغــت نســبة النجــاح فيهــا 76
 ،%وحققــت ردود فعــل إيجابيــة للغايــة ،حيــث أعــرب المشــاركون
عــن تقديرهــم للمــواد عاليــة الجــودة التــي تمــت إتاحتهــا لهــم بيســر
وســهولة عبــر االنترنــت.
كمــا عُقــدت نســخة مباشــرة مــن الــدورة فــي مقــر المركــز ،قدمهــا
خبــراء المركــز ،وتضمنــت مجموعــة مــن المحاضـــرات والحلقــات
 edX .1هــو عبــارة عــن مــزود دورات تدريبيــة مفتــوح علــى نطــاق واســع
علــى اإلنترنــت ( ،)MOOCأسســته جامعــة هارفــارد ومعهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا فــي عــام  .2012ويقــدم الموقــع دورات عاليــة الجودة مــن الجامعات
والمؤسســات الرائــدة فــي العالــم للمتعلميــن فــي كل مــكان (.)www.edx.org

3

التطبيقيــة العمليــة حضرهــا  31مســؤوال حكوميــا مــن البنــوك
المركزيــة ،ووزارات الماليــة ،والــوزارات المعنيــة األخــرى فــي
العالــم العربــي .وناقشــوا أهميــة التدريــب العملــي لتوســيع فهــم
المشــاركين لعمليــات تصميــم وتنفيــذ سياســات االقتصــاد الكلــي
وسياســة الماليــة العامــة ،باإلضافــة إلــى التركيــز علــى تشــخيص
أداء االقتصــاد الكلــي وتحليــل آثــار السياســات االقتصاديــة الكليــة
والهيكليــة علــى المتغيــرات الرئيســية الجوهريــة الالزمــة لصنــاع
السياســات ،والتــي تشــمل المُخرجــات ،واألســعار ،والعجــز المالــي
وعجــز الحســاب الجــاري .وقــام المشــاركون بتقييــم التدريــب العملــي
الــذي تــم تقديمــه خــال الــدورة ،معربيــن عــن رضاهــم عــن الطرائق
التــي تــم اختيارهــا ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام األدوات التــي طورهــا
صنــدوق النقــد الدولــي فــي هــذا المجــال.
للحصــول علــى القائمــة الكاملــة مــن الــدورات التدريبيــة للمركــز
لعــام  ،2018يرجــى االطــاع علــى جــدول التدريــب فــي الصفحــة
التاليــة ،وزيــارة موقعنــا الجديــد علــى www.cef.imf.org
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جدول التدريب للعام 2018
INTG

يناير 11 - 8

0.8

E/A

DM-GCC

يناير 18 - 14

1.0

E/A

ERP

يناير 25 - 14

2.0

E

يناير 25 1- 2

1.0

E/A

2.0

A
E/A

الرقم

الجهة الراعية

1

OECD

2

)IMF(MCM

3

IMF(ICD)-AMF

سياسة سعر الصرف*

4

WBG

تحليل السياسة التجارية

TPA

5

)IMF(ICD

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

FPP

يناير  - 21فبراير 1

6

)IMF(LEG

الصياغة القانونية لألطر الضريبية في الشرق األوسط

TLWD

يناير  - 28فبراير 1

1.0

7

)IMF(MCM

الرقابة المصرفية القائمة على المخاطر

BSO

فبراير 8 - 4

1.0

E/A

8

)IMF(ICD

سياسات القطاع المالي

FSP

فبراير 15 - 4

2.0

E

9

)IMF(FAD

السياسة واإلدارة الضريبية :النظرية والممارسة العملية

TPAT

فبراير 11-15

1.0

E

10

)IMF (CEF

الندوة التعريفية لمدراء التدريب

DOT

فبراير 18

0.2

E/A

11

CEF-METAC

TADAT

فبراير 22 - 19

0.8

E/A

12

IMF(ICD)-AMF

تحليل سياسة المالية العامة*

FPA

مارس 15 - 4

2.0

A

13

)IMF(ICD

السياسة النقدية

MP

مارس 15 - 4

2.0

E

14

CEF-METAC

الحسابات القومية ربع السنوية

QNAS

مارس 8 - 5

0.8

E/A

15

)IMF(LEG

األطر القانونية للرقابة المصرفية وتسوية أوضاع البنوك

LBSR

مارس 15 - 11

1.0

E/A

16

IMF(ICD)-AMF

التطوير المالي واإلدماج المالي*

FDFI

مارس  - 25أبريل 5

2.0

E

17

IMF(ICD)-BAM

تحليــل السياســات النقديــة والماليــة العامــة باســتخدام نمــاذج
"التــوازن العــام العشــوائي الديناميكــي"**

DGSE

مارس  - 26أبريل 6

2.0

E

18

)IMF(ICD

إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

MRC

أبريل 12 - 1

2.0

E/A

19

IMF(STA)-AMF

حلقة تطبيقية عن مؤشرات السالمة المالية*

FSI-W

أبريل 19 - 15

1.0

E/A

20

WTO

TP1

أبريل 19 - 16

0.8

E/A

21

IMF(ICD)-AMF

أطر المالية العامة*

FF

أبريل  - 22مايو 3

2.0

E

22

WBG

دور قطــاع النقــل فــي االقتصــاد المتنــوع :الممارســات الفضلــى
فــي حوكمــة قطــاع النقــل وسياســاته وقواعــده التنظيميــة وتمويلــه

DIV

أبريل 26 - 24

0.6

E/A

23

)IMF(ICD

تشخيص حالة االقتصاد الكلي

MDS

أبريل  - 29مايو 10

2.0

E

24

OECD

COMP

أبريل  - 30مايو 3

0.8

E/A

25

)IMF(FAD

إصالح دعم الوقود

RFS

مايو 10 - 6

1.0

E/A

26

OECD

تحســين ُنظــم التوريــدات العامــة :نحــو اســتخدام اســتراتيجي أكثــر
كفاءة

PPM

يونيو 28 - 25

0.8

E/A

27

WBG

بيانات قطاع التعليم ومؤشراته وسياساته القائمة على األدلة

EDU

سبتمبر 4 - 2

0.6

E/A

28

)IMF(ICD

الرقابة على القطاع المالي

FSS

سبتمبر 20 - 9

2.0

E

29

OECD

RM-AUD

سبتمبر 13 - 10

0.8

E/A

30

IMF(ICD)-BAM

ERP

سبتمبر 21 - 10

2.0

E

4

اسم الدورة

رمز الدورة

تاريخ الدورة

مدة
الدورة

اللغة

تعزيز النزاهة في قطاع األعمال
إدارة الدين في بلدان مجلس التعاون الخليجي

مفاهيــم رئيســية فــي أداة التقييــم التشــخيصي لــإدارة الضريبيــة-
الجــزء الثالــث

الحلقــة التطبيقيــة اإلقليميــة بشــأن التدابيــر الصحيــة وتدابيــر
الصحــة النباتيــة :الجــزء الثانــي

سياســات القــدرة التنافســية الفعالــة فــي بلــدان منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال إفريقيــا

التدقيق وإدارة المخاطر في القطاع العام
سياسة سعر الصرف**
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الرقم

الجهة الراعية

اسم الدورة

رمز الدورة

تاريخ الدورة

مدة
الدورة

اللغة

31

WBG

تمويــل قطــاع الصحــة وحوكمتــه مــن أجــل توفيــر التغطيــة
الصحيــة الشــاملة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا

UHC

سبتمبر 18 - 16

0.6

E/A

32

IMF(STA)-AMF

FSI

سبتمبر 27 - 16

2.0

E/A

33

)IMF(LEG

ثبــات فعاليــة أنظمــة مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب
وتقييمهــا

AMLS

سبتمبر 27 - 23

1.0

E/A

34

)IMF(MCM

اختبار الضغوط الكلية

MST

سبتمبر 27 - 23

1.0

E

35

WTO

السياسة التجارية

TP 2

سبتمبر  - 30أكتوبر 4

1.0

E/A

36

)IMF(ICD

تحليل سياسة المالية العامة

FPA

أكتوبر 18 - 7

2.0

A

37

)IMF(ICD

التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي

MFA

أكتوبر 18 - 7

2.0

E

38

)IMF(FAD

تقوية مؤسسات الموازنة

SBI

أكتوبر 21-25

1.0

E/A

39

CEF-METAC

FR-PPPs

أكتوبر  - 29نوفمبر 1

0.8

E/A

40

)IMF(FIN

تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية

SAC

نوفمبر 8 - 4

1.0

E/A

41

)IMF(ICD

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

FPP

نوفمبر 15 - 4

2.0

A

42

)IMF(MCM

القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي

BRS

نوفمبر 15 - 11

1.0

E/A

43

WTO

السياسة التجارية

TP3

نوفمبر 22 - 18

1.0

E/A

44

IMF(STA)-AMF

BPSCG

نوفمبر 29 - 25

1.0

E/A

45

OECD

SME

نوفمبر 29 - 26

0.8

E/A

46

)IMF(ICD

النمو الشامل

IG

ديسمبر 13 - 2

2.0

E/A

47

)IMF(ICD

استمرارية المالية العامة

FS

ديسمبر 20 - 9

2.0

E/A

48

IMF(ICD)-AMF

تشخيص مواطن التعرض للخطر*

VDS

ديسمبر 20 - 9

2.0

E

49

CEF-METAC

تعزيز الرقابة والتنظيم في قطاع المصارف اإلسالمية

ISB

ديسمبر 20 - 17

0.8

E/A

مؤشرات السالمة المالية*

فهــم وتقييــم مخاطــر الماليــة العامــة الناشــئة عــن شــراكة القطاعين
العام

إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات *
الممارســات الفضلــى فــي سياســات وفــرص الحصــول علــى
التمويــل للمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة

		 نظام تقديم الطلبات االلكتروني عبر االنترنت
OAS
		 نظام ترشيح المشاركين اإللكتروني عبر اإلنترنت
ONS
		 صندوق النقد العربي
AMF
		 بنك المغرب
BAM
		 مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط
CEF
		 صندوق النقد الدولي
IMF
			االختصــارات ألســماء إدارات الصنــدوق :إدارة الماليــة ( ،)FINإدارة شــؤون الماليــة العامــة ( ،)FADمعهــد تنميــة القــدرات ( ،)ICDإدارة
الشــؤون القانونيــة ( ،)LEGإدارة األســواق النقديــة الرأســمالية ( ،)MCMإدارة اإلحصــاءات ()STA
 METACالمركز اإلقليمي للمساعدة الفنية للشرق األوسط
 OECDمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
		 مجموعة البنك الدولي
WBG
		 منظمة التجارة العالمية
WTO
ُتعقد الدورة التدريبية في صندوق النقد العربي ،أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
		
			 *
ُ
		 تعقد الدورة التدريبية في بنك المغرب ،الرباط ،المغرب.
			 **
			  = E/Aتقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية  = A ،العربية = E ،اإلنجليزية
			 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.orgبصفة دورية لإلطالع على ما يستجد.
5

