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أعزاءنا أصدقاء المركز 
يســرني أن أقــدم إلــى قرائنــا األعــزاء العــدد الثانــي مــن نشــرة مركــز 
ــط.   ــي الشــرق األوس ــل ف ــي لالقتصــاد والتموي ــد الدول ــدوق النق صن
ــبتمبر  ــول/ س ــي أيل ــادر ف ــا األول الص ــي عدده ــرة ف ــزت النش ورك
مــن عــام 2015 علــى التعريــف بفريــق العمــل فــي المركــز، ورســم 
مالمــح اســتراتيجيته ورؤيــاه علــى األجــل الطويل.  ومنذ ذلــك الحين، 
شــهدت مجموعــة مــن البلــدان التــي يطــرح المركــز دوارتــه التدريبية 
ــق  ــار االقتصــادي جــراء تعم ــاق االزده ــي آف ــاً ف ــا تراجع ــةً له خدم
ــدان  ــرت البل ــرة.  واضُط ــن والهج ــة الالجئي ــم أزم ــات وتفاق النزاع
المصــدرة للنفــط إلــى مواجهــة ضغــوط متزايدة علــى االقتصــاد الكلي 

والماليــة العامــة جــراء تراجــع أســعار النفــط. 
ــز  ــا المرك ــي يبذله ــود الت ــرة الجه ــن النش ــي م ــدد الحال ــرز الع ويب
ــاد،  ــم االقتص ــي عل ــية ف ــب األساس ــراء دورات التدري ــل إث ــن أج م
ومســاعدة موظفــي القطــاع العــام فــي العالــم العربــي علــى االســتجابة 
ــة  ــاالت المالي ــي مج ــيما ف ــدة، ال س ــات الصاع بشــكل أفضــل للتحدي
ــل،  ــارة والتموي ــعر الصــرف، والتج ــة وس ــة النقدي ــة، والسياس العام
ــي  ــدورات ف ــم ال ــد معظ ــاءات.  وُعق ــادي، واإلحص ــو االقتص والنم
المركــز بالكويــت، باإلضافــة إلــى تنظيــم دورات فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة والمغــرب، وبلــدان عربيــة أخــرى فــي ظــل برنامــج 
المركــز المشــترك مــع كٍل مــن صنــدوق النقــد العربــي، وبنــك 
المغــرب )المركــزي(.  ولقــد صيــر أيضــا إلــى تعزيــز عمــل المركــز 
المشــترك مــع المنظمــات الدوليــة الشــريكة ال ســيما البنــك الدولــي، 

ومنظمــة التجــارة العالميــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصــادي، وذلــك مــن أجــل تغطيــة القضايــا التنمويــة التــي تُعتبــر 
مكّملــة لــدورات صنــدوق النقــد الدولــي كالقضايــا المتعلقــة بتطويــر 

ــر المناخــي.     ــة، والتغي القطــاع الخــاص، والعولم
ــاهمات  ــى مس ــة عل ــرة عام ــرة نظ ــن النش ــي م ــدد الحال ــي الع ويلق
المركــز فــي الحــوارات المفتوحة بشــأن مواضيع تشــكل محــط اهتمام 
ــي  ــز ف ــد المرك ــور.  وعق ــة الجمه ــاع السياســات وعام خــاص لصن
ســبيل ذلــك عــدة فعاليــات بالتعــاون مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء 
االقتصــادي واالجتماعــي تناولــت مواضيــع مــن قبيــل إصــالح الدعم، 
ــع.   وشــارك  ــة، والتنوي ــة االقتصادي ــة، والعولم والسياســة الضريبي
ــل  ــي حــول موضــوع التموي ــم مؤتمــر دول ــي تنظي المركــز أيضــاً ف
اإلســالمي الــذي مــا انفــك يكتســي أهميــة متزايــدة علــى الرغــم مــن 

كونــه يقــع خــارج نطــاق عمــل جهــات التمويــل الرئيســية.
وعلــى نحــو مشــابه، جــرى إطــالق سلســلة جديــدة بعنــوان »متحدثون 
بــارزون« طــرح خاللهــا باحثــون وممارســون رفيعــو المســتوى 

طائفــة واســعة مــن اآلراء المحفــزة علــى التفكيــر والتأمــل. 
ويتطلــع فريــق مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل في 
الشــرق األوســط قدمــاً إلــى االســتفادة مــن تعليقاتكــم وآرائكــم حــول 
شــتى مجــاالت عملــه، وتســرنا مشــاركتكم فــي دورات المركــز 

ــه.  وفعاليات
د. أسامة كنعان، مدير المركز
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مــن اليســار إلــى اليميــن: أكســل كريســتوفر ثريلفــال )وكالــة طومســون رويتــرز(، وكريســتين الغــارد )مديــر عــام صنــدوق النقــد الدولــي(، ومحمــد الهاشــل )محافــظ 
البنــك المركــزي الكويتــي( 

ــر  ــي )وزي ــم فاركيت ــي الســيد محمــد عــدن إبراهي ــن: معال ــى اليمي مــن اليســار إل
الماليــة، الصومــال(، ومعالــي الســيد أنــس الصالــح )نائــب رئيــس مجلــس 
ــي الشــيخ  ــت(، ومعال ــة، الكوي ــط بالوكال ــر النف ــة، ووزي ــر المالي ــوزراء، ووزي ال
ــر  ــوزراء ووزي ــاح )النائــب األول لرئيــس مجلــس ال ــد الحمــد الصب ــاح الخال صب
ــد  ــدوق النق ــام صن ــر ع ــارد )مدي ــتين الغ ــيدة كريس ــت(، والس ــة، الكوي الخارجي
ــي(.  ــزي الكويت ــك المرك ــظ البن ــل )محاف ــد الهاش ــيد محم ــي الس ــي(، ومعال الدول

علي الحسن، منسق دورات في المركز

نظــم مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق 
األوســط، وإدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى فــي الصنــدوق، 
»التمويــل  ًبعنــوان  دوليــا  مؤتمــراً  الكويتــي  المركــزي  والبنــك 
اإلســالمي: تلبيــة الطموحــات العالميــة«، وذلــك فــي الكويــت بتاريــخ 

ــر 2015. ــي/ نوفمب 11 تشــرين الثان

وحضــر المؤتمــر عــدٌد مــن وزراء الماليــة، ومحافظــي البنــوك 
ــاح  ــن، ممــا أت ــة، ومســؤولين رفيعــي المســتوى، وأكاديميي المركزي
ــة برســم  ــة المعني الفرصــة إلجــراء حــوار بشــأن السياســات العالمي

ــل اإلســالمي. ــي قطــاع التموي ــو المســتدام ف ــة للنم رؤي

البنــك  محافــظ  مــن  كٌل  للمؤتمــر  االفتتاحيــة  الجلســة  وتــرأس 
المركــزي الكويتــي، الدكتــور محمــد الهاشــل، ومديــر عــام صنــدوق 
النقــد الدولــي، الســيدة كريســتين الغــارد. وأوضــح الهاشــل أن 
التمويــل اإلســالمي يمثــل نســبة صغيــرة فقــط مــن جميــع األصــول 
الماليــة العالميــة، منوهــاً بــأن ذلــك ال يحــول دون احتمــال نمــو دوره 
وأهميتــه فــي النظــام المالــي العالمــي بســرعة، ومــن شــأنه أن يســاهم 
بدرجــة أكبــر فــي ثالثــة أبعــاد علــى األقــل. ويكمــن البعــد األول فــي 
قــدرة التمويــل اإلســالمي علــى تعزيــز المزيــد مــن اإلدمــاج المالــي، 
ال ســيما بالنســبة للشــعوب اإلســالمية العريضــة غيــر المســتفيدة مــن 
الخدمــات المصرفيــة. وأمــا البعــد الثانــي، فيكمــن فــي قدرتــه علــى 
تســهيل عمليــة الحصــول علــى التمويــل للمشــروعات الصغيــرة 
المضمــون  التمويــل  مميــزات  علــى  التركيــز  مــع  والمتوســطة 
باألصــول وتقاســم المخاطــر. وأخيــرا، فــإن ســمة تقاســم المخاطــر 
ــد يكــون  ــل اإلســالمي ق ــى أن التموي ــات تشــير إل وحظــر المضارب
ــل  ــن التموي ــي م ــام المال ــى النظ ــرا عل ــل خط ــدأ أق ــث المب ــن حي م

ــدي. التقلي

ــل  ــة للتموي ــات الحقيقي ــالق اإلمكان ــارد أن إط ــيدة الغ ــدت الس وأك
ــاب  ــراف أصح ــع األط ــن جمي ــا بي ــا وثيق ــب تعاون ــالمي يتطل اإلس
ــن  ــا، وم ــا وراءه ــيا وم ــى آس ــط إل ــرق األوس ــن الش ــة؛ م المصلح
البنــوك اإلســالمية، وواضعــي السياســات والجهــات التنظيميــة، إلــى 

ــك  ــي والبن ــد الدول ــدوق النق ــل صن ــة مث ــة الدولي ــات المالي المؤسس
الدولــي ومجلــس االســتقرار المالــي. وَعِقــَب الجلســة االفتتاحيــة 
ثــالث جلســات موضوعيــة تفاعليــة للقيــام باستكشــاف القضايــا التــي 
تركــزت علــى تعزيــز اإلدمــاج المالــي والنمــو مــن خــالل الحصــول 
ــر  ــتقرار، وتطوي ــز االس ــة لتعزي ــم والرقاب ــل، والتنظي ــى التموي عل
الصكــوك وأدوات التمويــل اإلســالمية طويلــة األجــل األخــرى مــن 

ــة المســتدامة. أجــل التنمي

ويشــارك صنــدوق النقــد الدولــي منــذ فتــرة طويلــة فــي مجــال 
التمويــل اإلســالمي، حيــث لعــب دورا رئيســيا فــي تأســيس مجلــس 
ــا يوضــح إنشــاء مجموعــة عمــل  ــة اإلســالمية. كم الخدمــات المالي
مشــتركة للتمويــل اإلســالمي أيضــا اعتــراف صنــدوق النقــد الدولــي 

ــل اإلســالمي. ــة التموي بأهمي

المؤتمر الدولي
التمويل اإلسالمي: تلبية الطموحات العالمية

الكويت، تشرين الثاني/ نوفمبر 2015
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منصــة المتحدثيــن، مــن اليســار إلــى اليميــن: الدكتــور فــراس رعــد )مديــر مكتــب البنــك الدولــي فــي دولــة الكويــت(، والدكتــور أســامة كنعــان )مديــر مركــز صنــدوق النقــد 
الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق األوســط(، والســيد أنانتاكريشــنان براســاد )رئيــس بعثــة صنــدوق النقــد الدولــي إلــى دولــة الكويــت(، والســيد عمــاد اإلمــام )مستشــار 

الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعي(. 

ــل  ــي لالقتصــاد والتموي ــد الدول ــدوق النق ــز صن ــن مرك ــم كلٌّ م نظ
فــي الشــرق األوســط والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي 
واالجتماعــي نــدوة حــول االنعكاســات االقتصاديــة واالجتماعيــة 
إلصــالح الدعــم فــي دولــة الكويــت والعالــم العربــي، في 14 ســبتمبر 
2015. وقــام مديــر مركــز الصنــدوق أســامة كنعــان بــإدارة جلســة 
ــدوق  ــة صن ــس بعث ــا الســيد أنانتاكريشــنان براســاد، رئي تحــدث فيه
النقــد الدولــي إلــى دولــة الكويــت، والســيد فــراس رعــد، مديــر مكتب 
ــة الكويــت، والســيد عمــاد اإلمــام، مستشــار  البنــك الدولــي فــي دول

ــاء االقتصــادي واالجتماعــي. ــي لإلنم ــدوق العرب الصن

وأشــار الدكتــور كنعــان فــي كلمتــه االفتتاحيــة إلــى أن االنخفــاض في 
أســعار النفــط العالميــة قــد أظهــر مــدى الحاجــة إلــى ضبــط أوضــاع 
الماليــة العامــة، موضحــاً أهميــة أن يصبــح إصــالح أســعار الطاقــة، 
الــذي بــدأ فــي المنطقــة، عنصــرا هامــا فــي تصحيــح أوضــاع الماليــة 

العامــة واســتراتيجيات النمــو الشــامل أو االحتوائــي.

كمــا أشــار براســاد إلــى أن أســعار الطاقــة فــي الكويــت، وفــي دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى، هــي أقــل بكثيــر مــن األســعار 
ــة ومدعومــة بشــكل كبيــر مــن قبــل الحكومــة. وحــدد ثالثــة  العالمي

آثــار ســلبية لمثــل هــذه الحالــة علــى النحــو اآلتــي: أوال، يمتــص دعــم 
الطاقــة مــوارد كبيــرة كان مــن الممكــن اســتثمارها فــي رأس المــال 
البشــري والمــادي، أو حفظهــا لألجيــال القادمــة. وثانيــا، تســاهم 
الطاقــة الرخيصــة فــي ارتفــاع اســتهالك الطاقــة، والــذي يعيــق نمــو 
ــى  ــع االقتصــادي عل ــوق التنوي ــا يع ــارة، كم ــة المه القطاعــات كثيف
ــا، ال  ــرة. وثالث ــة كبي ــوهات بيئي ــى تش ــؤدي إل ــل، وي ــدى الطوي الم
يصــل دعــم الطاقــة دائمــا إلــى الفئــات األكثــر ضعفــا مــن الســكان، 
إذ عــادة مــا تحصــل األســر الميســورة عليهــا بشــكل أساســي، ناهيــك 

عــن كونهــا غيــر فعالــة فــي إعــادة توزيــع الدخــل.

وذكــر فــراس رعــد أهــم الــدروس المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة 
ــي أن تصــاغ  ــه »ينبغ ــال ان ــة، وق ــم الطاق ــال إصــالح دع ــي مج ف
اســتراتيجية اإلصــالح بالتشــاور مــع األطــراف المعنيــة، كمــا 
يجــب وضــع أهــداف واضحــة علــى المــدى الطويــل بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــرات المحتمل ــم الســليم للتأثي ــة والتقيي نهــج مســتدام لتســعير الطاق
لإلصــالح علــى مختلــف األطــراف المعنيــة«. كمــا لفــت إلــى االنتباه 
إلــى دور التدابيــر الموجهــة جيــدا للتخفيــف مــن آثــار ارتفــاع أســعار 

الطاقــة علــى الفقــراء وحشــد الدعــم لإلصالحــات. 

الحلقات النقاشية المشتركة مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
انعكاسات إصالح الدعم في دولة الكويت والعالم العربي

الكويت، 14 أيلول/سبتمبر 2015
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ــار  ــم )المستش ــد اإلبراهي ــور يوســف حم ــي الدكت ــن: معال ــى اليمي ــار إل ــن اليس م
ــتكي  ــد بس ــذي أحم ــر التنفي ــي المدي ــري(، ومعال ــوان األمي ــي الدي ــادي ف االقتص

ــتثمار(.  ــة لالس ــة العام ــدب، الهيئ ــو المنت ــب العض )مكت

عصر السرعة: كيف نفهمه ونزدهر فيه؟
18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 

فــي حلقــة نقاشــية نظمهــا المركــز بتاريــخ 18 تشــرين الثانــي/ 
نوفمبــر 2015 بالتعــاون مــع الصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصادي 
تايمــز،  نيويــورك  فــي صحيفــة  الكاتــب  اســتهل  واالجتماعــي، 
والمؤلــف الحائــز علــى جائــزة )بيوليتــزر(، تومــاس فريدمــان، 
ــدان  ــى البل ــن عل ــية يتعي ــات رئيس ــة تحدي ــة ثالث ــالً: »ثم ــه قائ حديث
معالجتهــا اليــوم إذا تطــور العالــم بوتيــرة متزايــدة«.  وأدار الحلقــة 
التــي حملــت عنــوان »عصــر الســرعة: كيــف نفهمــه ونزدهــر 
ــور  ــان، بحضــور جمه ــور أســامة كنع ــز الدكت ــر المرك ــه؟« مدي في
ــر  ــام والخــاص، والدوائ ــن الع ــن عــن القطاعي ــض ضــم ممثلي عري

األكاديميــة، والســفارات. 

ــى شــمال  ــم إل ــوم ال ينقس ــم الي ــالً: »إن العال ــان قائ وأضــاف فريدم
وجنــوب، أو شــرق وغــرب، بــل إلــى عالــم يســوده النظــام، وآخــر 
تســوده الفوضــى«. وركــز فــي حديثــه علــى الطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا أن تتكيــف البلــدان المختلفــة، وال ســيما فــي العالــم 
العربــي، مــع عالــم يشــهد تغيــرا ســريعا بفعــل مجموعــة مــن 
ــات والعوامــل والقــوى المؤثــرة التــي يعــزز بعضهــا بعضــا  التحدي

ــاخ. ــر المن ــة، وتغي ــورة الرقمي ــة، والث ــم العولم ــي عال ف

المنصة، من اليسار إلى اليمين: توماس فريدمان )مؤلف، وكاتب في صحيفة نيويورك تايمز(، وأسامة كنعان )مدير المركز( 

منذر النعمه، منسق دورات في المركز 

ــعار  ــات أس ــر إصالح ــى تأثي ــي عرضــه إل ــام ف ــيد اإلم ــار الس وأش
ــدى  ــى الم ــة عل ــي، خاص ــاع اإلنتاج ــم والقط ــى التضخ ــة عل الطاق
القصيــر. وقــال اإلمــام: »إن الزيــادة فــي أســعار الطاقــة مــن شــأنه 
أن يزيــد مــن تكاليــف اإلنتــاج، ال ســيما فــي القطاعــات كثيفــة 
االســتهالك للطاقــة مثــل قطــاع الكيماويــات، وقطــاع المنتجــات 
البتروكيميائيــة، وقطــاع النقــل ». وأشــار إلــى أنــه مــن المرجــح أن 
تتأثــر الشــركات العاملــة فــي القطاعــات الموجهــة نحــو التصديــر، 
كمــا أوعــز إلــى أن أهميــة الصناعــات كثيفــة االســتهالك للطاقــة فــي 

ــة. ــع أســعار الطاق ــاد نهــج تدريجــي لرف ــة تفضــل اعتم المنطق

وحضــر النــدوة أكثــر مــن مائــة مســؤول حكومــي، وموظــف تنفيــذي 
مــن القطــاع الخــاص، وأكاديمييــن، فضــال عــن وفــود مــن ســفارات 
مختلفــة. وقــد حظــي الحــدث بتغطيــة إعالميــة واســعة واتــاح فرصــة 

إلجــراء نقــاش حيــوي للغايــة.
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ماريو منصور )نائب رئيس قسم السياسة الضريبية، صندوق النقد الدولي(

وذكــر فريدمــان أن العولمــة جعلــت االقتصــادات أوثــق صلــة 
ــال  ــن العم ــادل بي ــاد المتب ــن االعتم ــد م ــا يزي ــا البعــض، مم بعضه
والمســتثمرين واألســواق، ويزيــد مــن تعرضهــم جميعــا بالتوجهــات 
ــذه  ــن ه ــي أن يســتفيد م ــم العرب ــن للعال ــا يمك ــة الســائدة؛ كم العالمي
العولمــة عــن طريــق إزالــة العقبــات التــي تعيــق التدفــق الحــر 

ــكار. ــادل األف ــارة وتب للتج

وأضــاف فريدمــان »أن إزالــة الحواجــز أمــام التجــارة عبــر الحــدود 
ــة القطــاع الخــاص ومســاعدة  ــكار يســمح بتنمي ــق الحــر لألف والتدف
ــا  ــع قاعدته ــى تنوي ــة إل ــا إضاف ــو عالمي ــى النم ــة عل ــدول العربي ال
اإلنتاجيــة«، واسترســل قائــال » ان هــذا بالــغ األهميــة خاصــة 
ــد  ــى مصــدر واح ــد عل ــي تعتم ــط الت ــة للنف ــدان المنتج ــبة للبل بالنس
ــذي رفعــت  ــي الوقــت ال ــه ف ــى أن ــرادات«. وأشــار فريدمــان إل لإلي
الصاعــدة  االقتصــادات  مــن  وغيرهــا  آســيا  شــرق  بلــدان  فيــه 
ــا التنافســية  ــع ومســتدام وعــززت قدرته إنتاجهــا بمعــدل نمــو مرتف
ــدان  ــذي أحــرز فــي معظــم البل ــدم ال ــة، كان التق فــي الســوق العالمي

ــاً. ــا، أو معدوم ــة بطيئ العربي

ــة؛ إذ  ــورة الرقمي ــي الث ــان، ف ــا لفريدم ــي، وفق ويكمــن التحــدي الثان
ــدة  ــوة المتزاي ــف أن الق ــر كي ــة »تظه ــة الحديث ــى أن األمثل ــار إل أش
لحــزم البرامــج، وأجهــزة الحاســوب، والروبوتــات أصبحــت تتطلــب 
مــن العمــال االرتقــاء الســريع بمهاراتهــم أو مواجهــة مخاطــر 
ــان  ــاج لضم ــة تحت ــة العربي ــم«. وأضــاف أن المنطق ــدان وظائفه فق
ــم والتدريــب المهنــي؛ إذ يملــك  ــة التعلي االســتثمار الســليم فــي نوعي
هــذا االســتثمار القــدرة علــى اللحــاق بركــب الثــورة الرقميــة، ويمكــن 

ــدان. ــرة للبل ــد كبي ــدم فوائ أن يق

ويمكــن للبلــدان التــي يحظــى ســكانها بالتعليــم الجيــد والتدريــب الجيد 
ــاج  ــبكات اإلنت ــي ش ــذ ف ــاد مناف ــة وإيج ــورة الرقمي ــار الث ــي ثم جن

ــد الخارجــي. ــة مــن خــالل الصــادرات والتعهي الدولي

وناقــش فريدمــان التحــدي الثالــث، المتعلــق بظاهــرة االحتبــاس 
الحــراري، قائــال »انــه بالــكاد تمــت معالجــة اآلثــار الســلبية لظاهــرة 
االحتبــاس الحــراري فــي الــدول العربيــة حتــى االن«. وأشــار إلــى 
أنــه إذا لــم يتــم تخفيــض االتجاهــات الحاليــة النبعاثــات ثانــي أكســيد 
ــة،  ــون وخيم ــن أن تك ــم يمك ــب بالنســبة للعال ــإن العواق ــون، ف الكرب

وحتــى أكثــر مــن ذلــك فــي منطقــة الخليــج العربــي.

لــذا يتعيــن علــى الحكومــات فــي المنطقــة تخصيــص المــوارد الكافيــة 
للحــد مــن مخاطــر االحتبــاس الحــراري ومنــع اآلثــار الســلبية علــى 

التنميــة االقتصاديــة.

ــؤون  ــإدارة ش ــة ب ــات الضريبي ــم السياس ــس قس ــب رئي ــح نائ أوض
الماليــة العامــة بصنــدوق النقــد الدولــي، ماريــو منصــور، أنــه ينبغــي 
علــى بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي التفكيــر فــي فــرض ضرائــب 
ــف مــن الضغــوط  ــة التخفي ــي واســع بغي ــى وعــاء ضريب تســتند عل

الماليــة النابعــة مــن انخفــاض أســعار النفــط.

ــوع  ــى أن موض ــة إل ــه االفتتاحي ــي كلمت ــان ف ــور كنع ــار الدكت وأش
اإلصــالح الضريبــي يمثــل قضيــة ذات أهميــة متزايــدة لــدى البلــدان 
ــة  ــى المالي ــوط عل ــي الضغ ــى تنام ــة، وخصوصــا بالنظــر إل العربي
العامــة مــن جــراء ازديــاد حــدة الصراعــات، وأزمــة الهجــرة 
والالجئيــن، فضــال عــن انخفــاض أســعار النفــط كقضيــة ذات أهميــة 

ــاون الخليجــي. ــس التع ــدان مجل ــدى بل خاصــة ل

وأوضــح منصــور أن االنخفــاض المفاجــئ فــي عائــدات النفــط أدى 
إلــى وضــع ضغوطــا متزايــدة علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي 

مشاركون في الحلقة النقاشية

علي القالّف، منسق دورات في المركز

االنعكاسات االقتصادية إلصالح النظام الضريبي في البلدان العربية
25 كانون الثاني/ يناير 2016 
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من اليسار إلى اليمين: فؤاد حسنوف )اقتصادي، صندوق النقد الدولي(، رضا شريف )اقتصادي، صندوق النقد الدولي(، أسامة كنعان )مدير المركز(، ها-جون تشانغ 
)أستاذ، جامعة كيمبريدج( 

عقــد مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق 
األوســط والصنــدوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي 
نــدوة حــول »مســار تنويــع النشــاط االقتصــادي فــي الكويــت وســائر 
ــار/  ــق 16 أي ــن المواف ــوم االثني ــاون الخليجــي« ي ــس التع دول مجل
مايــو 2016. وجــرت اســتضافة هــذه الفعاليــة، والتــي تعــد الرابعــة 
فــي سلســلة الفعاليــات التــي بــدأت فــي أيلــول/ ســبتمبر 2015، بمقــر 
الصنــدوق العربــي. وقــد تولــى الدكتــور أســامة كنعــان مديــر مركــز 
ــي الشــرق األوســط  ــل ف ــي لالقتصــاد والتموي ــد الدول ــدوق النق صن
إدارة المناقشــات، التــي شــارك فيهــا البروفيســور ها-جــون تشــانج 
مــن جامعــة كامبريــدج، والحائــز علــى جائــزة »فاســيلي ليونتيــف« 
لتوســيع آفــاق الفكــر االقتصــادي، وكل مــن الدكتــور رضــا شــريف 

لتنويــع قاعــدة دخلهــا بعيــدا عــن عائــدات النفــط لضمــان االســتقرار 
المالــي والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة المســتدامة. وشــدد علــى 
ــد  الحاجــة الملحــة لنظــام الضرائــب التــي يمكــن أن تختلــف مــن بل
إلــى آخــر وفقــا للظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة الخاصــة بهــم. 
ــي،  ــارات اإلصــالح الضريب ــدم منصــور خي ــذا الصــدد، ق ــي ه وف
البلــدان  فــي  الضريبيــة  القــدرات  بنــاء  ضــرورة  إلــى  وأشــار 
المصــدرة للنفــط. وأضــاف قائــالً »انــه ينبغــي علــى بلــدان مجلــس 
ــارات  ــى العق ــب عل ــى الضرائ ــة إل ــر بجدي ــي النظ ــاون الخليج التع

.)VAT( ــة ــة المضاف ــة القيم ــى ضريب ــة إل والشــركات، باإلضاف

ــرا ســلبيا  ــارات ال تحــدث أث ــة العق ــى أن ضريب وأشــار منصــور إل
ــل مصــدرا فعــاال  ــى النشــاط االقتصــادي، ويمكــن أن تمث يذكــر عل

ــيع  ــى أن أن توس ــار إل ــا أش ــات. كم ــرادات للبلدي ــن مصــادر اإلي م
ــي  ــمل المشــروعات الت ــي يش ــى األربــاح ك ــب عل ــاق الضرائ نط
تنتمــي ملكيتهــا إلــى مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي يقلــل 
التمييــز ضــد المشــروعات األجنبيــة فــي دول المجلــس ويوســع 
القاعــدة الضريبيــة. واســتناداً إلــى الخبــرة الدوليــة، حــددت المناقشــة 
نظــام  لضمــان  الضريبــي  اإلصــالح  واســتراتيجيات  التحديــات 
ــز  ــال مــع تعزي ــرادات الفع ــد اإلي ــى تولي ــي عــادل يفضــي إل ضريب

ــية. ــدرة التنافس ــة والق ــاءة االقتصادي الكف

مــن اليســار إلــى اليميــن: الســيدة تشــنغ تشــنغ ليــو )باحثــة فــي اإلدارة العامــة(، ســعادة الســيد عبــد اللطيــف يوســف الحمــد )المديــر العــام ورئيــس مجلــس اإلدارة، الصنــدوق 
العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتماعــي(، والدكتــور فــراس رعــد )مديــر مكتــب البنــك الدولــي فــي الكويــت(، والدكتــور خالــد الســعد )الرئيــس التنفيــذي الســابق للمجلــس 

ــدي الخليجي(  النق

والدكتــور فــؤاد حســنوف االقتصاديــان البــارزان فــي صنــدوق النقــد 
الدولــي.

ــاد  ــى »أن اعتم ــة إل ــه االفتتاحي ــي كلمت ــان ف ــور كنع ــار الدكت وأش
ــغ  ــرا بال ــات أم ــع النشــاط االقتصــادي ب اســتراتيجية جســورة لتنوي
األهميــة فــي مواجهــة انخفــاض أســعار النفــط، بــل إنــه أصبــح ذو 
أهميــة حاســمة مــن أجــل منــع حــدوث تراجــع ملمــوس في مســتويات 

ــاون الخليجــي«. ــس التع ــي دول مجل المعيشــة ف

النشــاط  تنويــع  أهميــة  بتوضيــح مــدى   وبــدأ حســنوف كلمتــه 
االقتصــادي إذ تراجــع الدخــل النســبي للــدول المصــدرة للنفــط 
مــع مــرور الوقــت. كمــا شــدد علــى دور كل مــن القطاعيــن العــام 

عبد الغفور حاجيه، منسق دورات في المركز

مسار تنويع النشاط االقتصادي في الكويت وسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي
16 أيار/ مايو 2016
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والخــاص فــي التنويــع، وتحديــدا فــي قطــاع التصديــر.

وفــي عرضــه، ناقــش رضــا شــريف سياســات توجيــه الحوافــز 
المتاحــة للشــركات علــى نحــو يســهم فــي تنميــة الصناعــات المتقدمــة 
تكنولوجيــا والموجهــة نحــو مســار تنويــع النشــاط االقتصــادي. 
كمــا قــام بمقارنــة المكونــات األساســية لالســتراتيجيات الناجحــة 
ــة،  ــوك التنمي ــة، وبن ــرة والمتوســطة النامي ــي المشــروعات الصغي ف
وصناديــق رأس المــال االســتثماري، ووكاالت ترويــج الصــادرات 
ــوارد  ــة بالم ــرى الغني ــدان األخ ــارب البل ــن تج ــتفادة م ــك باالس وذل
ــع نشــاطها االقتصــادي. وأوضــح  ــي تنوي ــي نجحــت ف ــة الت الطبيعي
شــريف مزايــا االســتثمارات المخصصــة ألغــراض محــددة وأطــر 

ــة. ــاءلة الصارم المس

النشــاط  تنويــع  اســتراتيجيات  تشــانج  البروفيســور  ناقــش  كمــا 
االقتصــادي ودور الحكومــة فــي دعــم هــذا التنويــع. وذكــر أن 
»تنويــع النشــاط االقتصــادي ال يتعيــن بالضــرورة أن يكــون مرتبطــا 
بأنشــطة اقتصاديــة تتــم مزاولتهــا فــي البلــد المعنــي بالفعــل. إذ 
يحتــاج التنويــع فــي نهايــة المطــاف إلــى أن يكــون فــي األمــور التــي 
ــع  ــى التنوي ــه »حت ــة ». وأضــاف أن ــة لهــا المــوارد الطبيعي ال عالق
ــث أن  ــورا، حي ــر تط ــرق أكث ــور بط ــى تص ــاج إل ــة يحت ذي الصل
ــر  ــدان الناجحــة، غي ــي البل ــة، ف ــة العالي معظــم الصناعــات اإلنتاجي

ــة.« ــوارد الطبيعي ــة بالم مرتبط

وحــول دور الحكومــة، تحــدى تشــانغ الــرأي القائــل بــأن الحكومــات 
ــى  ــدة عل ــود بالفائ ــي تع ــياء الت ــر األش ــى توفي ــز عل ــب أن ترك يج
جميــع الصناعــات علــى قــدم المســاواة والتــي مــن المحتمــل أن 
ــع  ــإن »تنوي ــه، ف ــا ل ــوق. ووفق ــل الس ــن قب ــة م ــر مقدم ــون غي تك

ــة«. ــة انتقائي ــة صناعي ــب سياس ــادي يتطل ــاط االقتص النش

ــالم  ــاح الس ــد صب ــيخ محم ــش الش ــوي، إذ ناق ــاش حي ــك نق ــع ذل وتب
ــق  ــل صنادي ــن أوائ ــداً م ــاء واح ــي إنش ــت ف ــة الكوي ــاح تجرب الصب
النقــد  وتنويــع مصــادر عائــدات  العالــم،  فــي  الســيادية  الثــروة 
ــي  ــة ف ــة بالطاق ــطة المتعلق ــن األنش ــرادات م ــد اإلي ــي، وتولي األجنب
الخــارج. وركــزت المداخــالت األخــرى علــى أهميــة أخــذ الســياق 
العالمــي بعيــن االعتبــار، وتحديــد اســتقرار االقتصــاد الكلــي بمعنــاه 
الواســع، وربــط التنويــع بإصالحــات الدعــم، وإصــالح ســوق العمــل 
ومعالجــة البطالــة، وعلــى دور التعليــم النظامــي والتدريــب المهنــي 
فــي الشــركات. كمــا ناقــش المتحــاورون الفــوارق بيــن األطــر 
المؤسســية عبــر البلــدان، فضــال عــن محدوديــة المعلومــات المتاحــة 

ــدة. ــة والمؤسســات الجي ــة االقتصادي ــن التنمي ــببية بي ــى الس عل
معالــي الدكتــور يوســف حمــد اإلبراهيــم )مستشــار اقتصــادي بالديــوان األميري(، 
ومعالــي الشــيخ الدكتــور محمــد الصبــاح )أســتاذ االقتصــاد، ونائــب رئيــس مجلــس 
ــف  ــي )مؤل ــاب التميم ــد ذي ــور أحم ــابقاً(، والدكت ــة س ــر الخارجي ــوزراء ووزي ال

مها الخطيب مترجمة في المركزوخبيــر اقتصــادي(
رفيق سليم، محلل اقتصادي في المركز 

 شــارك ســعادة ســفير المملكــة المتحــدة لــدى الكويــت الســيد ماثيــو 
لــودج، بدعــوة مــن مركــز صنــدوق النقد الدولــي لالقتصــاد والتمويل 
فــي الشــرق األوســط، فــي الفعاليــة األولــى مــن سلســلة »المتحدثيــن 
ــر2015.  ــي 25 نوفمب ــك ف ــز، وذل ــا المرك ــي يقيمه ــن« الت البارزي
ــات،  ــز إدارة المناقش ــر المرك ــان مدي ــامة كنع ــور أس ــى الدكت وتول

برنامــج  إيلرمــان، مديــرة  نيكــوال  الســيدة  فيهــا  التــي شــاركت 
االســتثمار فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا لمنظمــة التعــاون 
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي. وجــرت اســتضافة هــذه الفعاليــة 
ــن  ــي القطاعي ــز النزاهــة ف ــة حــول »تعزي كجــزء مــن دورة تدريبي

مــن اليســار إلــى اليميــن: دراغــو كــوس )رئيــس فريــق، الرشــوة فــي المعامــالت الدوليــة التجاريــة، منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة(، أســامة كنعــان )مديــر المركــز(، 
ســعادة ماثيــو لــودج )ســفير المملكــة المتحــدة فــي دولــة الكويــت(،  نيكــوال إيرلمــان )مديــرة برنامــج االســتثمار فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا، منظمــة التعــاون 

االقتصــادي والتنميــة(، يوكيهوكــو هامــادا )محلــل سياســة، منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة(

سلسلة متحدثون بارزون
محاضرة سفير المملكة المتحدة

الكويت، 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015
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ــدى الكويــت الســيد وارن هــاوك كلمــةً  ألقــى ســعادة الســفير االســترالي ل
ــن البارزيــن« التــي عقدهــا مركــز  ــات سلســلة »المتحدثي ــى فعالي فــي أول
ــل فــي الشــرق األوســط فــي 2  ــي لالقتصــاد والتموي ــد الدول ــدوق النق صن
ــة كجــزء  ــذه الفعالي ــون األول/ ديســمبر 2015. وجــرت اســتضافة ه كان
مــن دورة تدريبيــة حــول » النمــو الشــامل للجميــع: السياســات االقتصاديــة 
الكليــة والسياســات القطاعيــة«، حيــث تولــى مديــر المركــز الدكتــور 
أســامة كنعــان إدارة المناقشــات. وفــي كلمتــه االفتتاحيــة، أوضــح الدكتــور 
كنعــان أهميــة النمــو الثابــت والشــامل فــي المنطقــة العربيــة. وأشــار إلــى 
ــم  ــة، وبخاصــة المصــدرة للنفــط منهــا، ان تتعل ــدول العربي ــه بإمــكان ال أن
الكثيــر مــن التجربــة األســترالية. وقــال كنعــان »فــي الواقــع، علــى الرغــم 
مــن كــون هــذا البلــد ُمَصــِدّر كبيــر للســلع، إال أنــه أظهــر مرونــة اقتصاديــة 

حيــث اســتطاع تنويــع صادراتــه بنجــاح مــع مــرور الوقــت«.

ــف  ــث أوضــح كي ــترالية، حي ــة األس ــاوك التجرب ــفير ه ــعادة الس ــدم س وق
ــوي والشــامل. وأضــاف  ــق النمــو االقتصــادي الق ــالد تحقي اســتطاعت الب
ــو  ــة النم ــن مرحل ــرين م ــة والعش ــنة الخامس ــي الس ــن اآلن ف ــالً »نح قائ
االقتصــادي المســتمر نتيجــة لعــدة إصالحــات قدمنــا منــذ عــام 1991؛ إذ 
قــام بدعــم هــذه المرونــة سياســات االقتصــاد الكلــي الســليمة، والمؤسســات 
القويــة، واســتمرار الطلــب علــى الســلع المعمــرة والســلع األساســية ســريعة 
االســتهالك مــن آســيا«. وأشــار هــاوك إلــى أن أســتراليا هــي الدولــة 
الوحيــدة مــن االقتصــادات المتقدمــة التــي لــم يحــدث لهــا أي ركــود ســنوي 
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــا جنب ــا وضعه ــة، مم ــنوات ال 23 الماضي ــالل الس خ
االقتصــادات ذات النمــو المرتفــع مثــل الصيــن والهنــد. واستشــهد الســفير 
هــاوك ببعــض العوامــل التــي تفســر هــذا اإلنجــاز المتميــز بمــا فــي ذلــك 
تعويــم الــدوالر األســترالي، وخفــض التعريفــات الجمركيــة على الــواردات 
ــر  ــل أكث ــوق عم ــاء س ــور وإنش ــد األج ــة تحدي ــك مركزي دون 5%، وتفكي
مرونــة. وأضــاف »لقــد قمنــا بإصــالح المؤسســات الحكوميــة االحتكاريــة 
التــي تفتقــر للكفــاءة فــي مجــاالت االتصــاالت، والنقــل، والميــاه، وتعزيــز 

ــاج، وإصــالح  ــف اإلنت ــض تكالي ــا بتخفي ــا قمن ــرة، كم ــات المثم اإلصالح
النظــام الضريبــي، وتعزيــز السياســات االجتماعيــة، وتوفيــر المزيــد مــن 

ــل للجامعــات«. التموي

من اليسار: أسامة كنعان )مدير المركز(، سعادة وارن هاوك )سفير استراليا لدى دولة الكويت(

رشا العسكري، منسقة إدارية في المركز

المشاركون أثناء المحاضرة

الحسن عاشي، اقتصادي أول في المركز

ــات،  ــاح اإلصالح ــل لنج ــة عوام ــود » خمس ــى أن وج ــاوك إل ــار ه  وأش
وهــي »: تحديــد األولويــات المناســبة وتسلســلها؛ والعثــور علــى »الســرعة 
المالئمــة«؛ وخلــق اعتــراف واســع النطــاق بالحاجــة إلــى اإلصــالح؛ 
وإعطــاء صــوت للفائزيــن مــن اإلصالحــات؛ وموازنــة ســليمة بمــا يكفــل 
ــه قائــالً: »تواصــل  ــم ســعادة الســفير كلمت ــى الركــود«. واختت التغلــب عل
أســتراليا االســتثمار فــي قطــاع التعليــم، وبرامــج التدريــب والبنيــة التحتيــة. 
وســوف نركــز بقــوة علــى االبتــكار، إذ نعيــش فــي عالــم تســوده العولمــة. 
ــا مــن  ــي المســتقبل، ولكــن مــع وجــود 25 عام ــات ف ــا تحدي ــد تواجهن وق

النمــو المتيــن، أعتقــد أننــا فــي المــكان المناســب«.

ــا ــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي العــام والخــاص فــي منطق
». وفــي كلمتهــا االفتتاحيــة، أوضحــت إيلرمــان أن الهــدف مــن هــذه 
ــة  ــة لمكافح ــريعات الحالي ــأن التش ــة بش ــادل المعرف ــو تب ــدورة ه ال
الفســاد والمعاييــر الدوليــة لتعزيــز أطــر النزاهــة المحليــة فــي 
الــدول العربيــة. وأضافــت قائلــة »اننــا نرغــب فــي تعزيــز قــدرات 
ــي تعــزز  ــم وإصــالح المؤسســات الت المشــاركين فــي مجــال تصمي
النزاهــة وتكافــح الفســاد فــي بلدانهــم«. وأكــد كنعــان أن هنــاك 
ــدان  ــي المي ــة ف ــاون والتنمي ــة التع ــن منظم ــف بي ــي مكث ــد تعاون جه

االقتصــادي ومركــز صنــدوق النقــد الدولــي لتوفيــر مثــل هــذا 
التدريــب اســتجابة الحتياجــات المنطقــة العربيــة.

وركــز عــرض الســفير لــودج علــى الــدور الحاســم لــإلدارة الرشــيدة 
ــش  ــا ناق ــن الفســاد. كم ــة م ــر للوقاي ــة وتدابي ــة االقتصادي ــي التنمي ف
ــة  ــي بيئ ــر ف ــو ويزده ــاص أن ينم ــاع الخ ــن للقط ــي يمك ــبل الت الس
مــن الحكــم الرشــيد والتدابيــر الالزمــة لتعزيــز النزاهــة فــي القطــاع 

العــام.

محاضرة سفير استراليا
الكويت، 2 كانون األول/ ديسمبر 2015
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عقــد مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق 
األوســط دورة تدريبيــة باالشــتراك مــع صنــدوق النقــد العربــي وبنــك 
ُعمــان المركــزي بشــأن قضايــا إدارة االقتصــاد الكلــي والقطــاع 
ــبتمبر،  ــي 10 س ــن 30 أغســطس حت ــان م ــي مســقط بعُم ــي ف المال
السياســات  كبــار صنــاع  مــن  أفــراد مجموعــة  2015. ودرس 
والمحلليــن والمســؤولين الحكومييــن معضــالت السياســة االقتصاديــة 
والماليــة التــي تواجههــا الســلطات فــي المنطقــة والخيــارات المتاحــة 
ــع إدارة  ــي م ــاع المال ــا القط ــل قضاي ــى تفاع ــز عل ــع التركي ــم م له

ــي.  االقتصــاد الكل

وصــرح ســامي بــن ناصــر، نائــب مديــر مركــز االقتصــاد والتمويل: 
ــدورة التــي اســتمرت علــى مــدار أســبوعين عــددا  »غطــت هــذه ال
مــن موضوعــات االقتصــاد الكلــي الرئيســية كالتثبيــت والنمــو، 
ــون  ــة والدي ــة العام ــون المالي ــل دي ــى تحم ــدرة عل ــتمرارية الق واس
الخارجيــة، وأطــر السياســة النقديــة، واختيــار نظــام ســعر الصــرف، 
ــات  ــع التدفق ــل م ــة التعام ــة حــول كيفي ــات الحديث وأفضــل الممارس
الرأســمالية الدوليــة، حيــث كانــت هــذه الــدورة فرصــة ممتــازة 
حصــل عليهــا مســؤولون حكوميــون مــن جميــع أنحــاء المنطقــة فــي 
الوقــت المناســب لمناقشــة موضوعــات القطــاع المالــي بشــكل موســع 

ــي فــي االقتصــاد. ــي شــملت دور القطــاع المال الت

ــتقرار  ــة واالس ــة المالي ــن الهشاش ــة بي ــدورة العالق ــت ال ــا درس  كم
االقتصــادي الكلــي، وسياســات القطــاع المالــي، والسياســات الالزمــة 

للتعامــل مــع األزمــات الماليــة«.

ــة ظــروف االقتصــاد  ــات التطبيقي ــد غطــت المحاضــرات والحلق وق
اســتقرار  وسياســات  المنطقــة،  فــي  الماليــة  والظــروف  الكلــي 
االقتصــاد الكلــي والنمــو، والسياســة النقديــة وقنــوات  انتقــال األثــر، 
ــى  ــدرة عل ــتمرارية الق ــم اس ــة وتقيي ــة العام ــة المالي ــق سياس وتطبي
ــة،  ــة الكلي ــق السياســات االحترازي ــم وتطبي ــون، وتصمي ــل الدي تحم
ــذار  ــار حساســية الضغــوط وأجهــزة اإلن ــي الختب واالســتخدام العمل
ــذه  ــن ه ــد م ــياق كل واح ــي س ــات. وف ــن األزم ــة م ــر للوقاي المبك
الموضوعــات، ناقــش المشــاركون التحديــات التــي تواجههــا بلدانهــم 
ــدان عربيــة  ــا الماليــة الكليــة فــي بل وأعــدوا عروًضــا حــول القضاي
مختــارة باســتخدام أحــدث نتائــج البحــوث واألعمــال التشــغيلية 
ــر مشــاورات المــادة الرابعــة وأوراق  ــدوق التــي تشــمل تقاري للصن

ــة. ــات المالي ــم القطاع تقيي

مشاركين في البرنامج التدريبي

نظــم المركــز خــالل الفتــرة 7-18 شــباط/ فبرايــر 2016 دورة 
ــا  ــي حضره ــخيص االقتصــاد الكل ــول تش ــبوعين ح ــدار أس ــى م عل
30 شــخصاً مــن المحلليــن االقتصادييــن وكبــار المســؤولين مــن 
البنــوك المركزيــة ووزارات الماليــة فــي البلــدان األعضــاء بجامعــة 
الــدول العربيــة. وقــد أشــار مديــر المركــز أســامة كنعــان فــي كلمتــه 
االفتتاحيــة إلــى أن أغلــب البلــدان العربيــة حققــت تقدًمــا ملحوًظــا فــي 

الســنوات األخيــرة فــي بنــاء أطــر االقتصــاد الكلــي لديهــا مــن خــالل 
تطويــر قواعــد بياناتهــا وإعــداد مؤشــرات اقتصاديــة رئيســية. وأكــد 
علــى الســعي لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب مــن خــالل تعزيــز قــدرة 
المشــاركين علــى تقييــم وضــع االقتصــاد الكلــي فــي بلدانهــم باســتخدام 
أدوات حديثــة وعمليــة وعــرض مــا يتوصلــون إليــه مــن نتائــج بطرق 

ذات مغــزى وإفــادة لــكال مــن صنــاع السياســات وعمــوم النــاس. 

سامي بن ناصر، نائب مدير المركز

إدارة االقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي
مقتطفات من البرامج التدريبية، مسقط )ُعمان(، 30 آب/ أغسطس – 10 أيلول/ سبتمبر 2015 

تشخيص االقتصاد الكلي
مقتطفات من البرامج التدريبية، الكويت، 7-18 شباط/ فبراير 2016 
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ــي  ــة الت ــة العام ــي وسياســة المالي ــدت دورة إدارة االقتصــاد الكل ُعق
قدمهــا مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل باالشــتراك 
مــع صنــدوق النقــد العربــي باللغــة العربيــة فــي الدوحــة، قطــر مــن 
28 فبرايــر إلــى 10 مــارس، 2016. تــرأس وكيــل وزارة الماليــة 
القطــري ســعادة الســيد\ خلــف بــن أحمــد المناعــي الجلســة االفتتاحيــة 
ــم  ــق فه ــدورات لتعمي ــك ال ــد تل ــى عق ــة إل ــى الحاج ــد عل ــث أك حي
ــن  ــيد\خلف ب ــعادة الس ــاف س ــة. وأض ــة العام ــة المالي ــا سياس قضاي
ــة  ــا المالي ــم قضاي ــم لفه ــدورة أســاس مه ــل ال ــد المناعــي: »تمث أحم
العامــة فــي المنطقــة ووضــع برامــج ماليــة ســليمة. كمــا أنهــا تــزود 
ــق  ــة تطبي ــم ومتابع ــة لتقيي ــج الالزم ــاألدوات والمناه ــاركين ب المش

ــة العامــة.« سياســات المالي

وأشــار الحســن عاشــي، اقتصــادي أول بمركــز االقتصــاد والتمويــل 
ــازة  ــة ممت ــدورة نظــرة عام ــذه ال ــدم ه ــدورة: »تق ــة ال ــس بعث ورئي
ــل  ــية لتحلي ــة الرئيس ــة العام ــة المالي ــاليب سياس ــم واس ــى مفاهي عل
ــي  ــاعد ف ــا أن تس ــة به ــة العام ــة المالي ــن لسياس ــي يمك ــة الت الطريق
ضمــان االســتقرار االقتصــادي الكلــي والنمــو المســتدام طويــل 
األجــل، فهــي دورة عمليــة تتمحــور حــول موضوعــات الماليــة 
العامــة الكليــة األساســية الالزمــة لتحليــل سياســة الماليــة العامــة مــع 

ــة.«  ــة بالمنطق ــة مرتبط ــات حال ــق ودراس التطبي

وأكــد د. إبراهيــم الكراســنة، رئيــس قســم بمعهــد السياســة االقتصادية 
فــي صنــدوق النقــد العربــي، علــى أن إعــداد سياســة الماليــة العامــة 
بالنواتــج  يتأثــر  للبلــد، كمــا  الكلــي  بالســياق االقتصــادي  يتأثــر 

ــد.  ــك البل ــة فــي ذل ــة الكلي االقتصادي

ــة  ــات االقتصادي ــى االتجاه ــة عل ــرة عام ــم نظ ــدورة بتقدي ــدأت ال ب
الكليــة العامــة األخيــرة، وحــددت تحديــات الماليــة العامــة الرئيســية 
ــز  ــاس مرك ــل قي ــدورة موضوعــات مث ــم غطــت ال ــة. ث ــي المنطق ف
الماليــة العامــة، ومضاعفــات الماليــة العامــة، وتوقعــات الماليــة 
العامــة، باإلضافــة إلــى تقييــم اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل 

الديــون، وسياســات النفقــات والسياســات الضريبيــة. 

وشــارك ثالثــة وثالثــون مســؤوالً مــن أربعــة عشــر بلــًدا عربيـًـا فــي 
ــع  ــن أرب ــدورة م ــت ال ــن قطــر. تكون ــوا م ــم كان ــدورة، تســع منه ال
عشــرة محاضــرة، وســت حلقــات تطبيقيــة، وســت جلســات أعــد فيهــا 
ــد غطــت عــروض  ــرة. وق ــة األخي ــم التقديمي المشــاركون عروضه
ــة  ــعودية(، وتجرب ــة الس ــة )حال ــات العام ــاركين إصــالح النفق المش
اإلصــالح الضريبــي )حالــة المغــرب(، وتحليــل اســتمرارية القــدرة 

علــى تحمــل الديــون )حالــة األردن(. 

مشاركين في البرنامج التدريبي

وصــرح رضــا شــريف، اقتصــادي بمعهــد تنميــة القــدرات ورئيــس 
بعثــة الخبــراء فــي الــدورة: »تعتمــد هــذه الــدورة اعتمــاًدا كبيــًرا علــى 
تجــارب قطريــة فعليــة مــن المنطقــة مــن خــالل شــرح طريقــة إجــراء 
تشــخيص اقتصــادي للقطاعــات االقتصاديــة الكلية األربعــة النموذجية 
)القطــاع الحقيقــي، القطــاع الخارجــي، قطــاع الماليــة العامــة، القطــاع 
النقــدي( واســتخدام األدوات التحليليــة التــي عــادة مــا ال تغطيهــا كتــب 

االقتصــاد الكلــي أو دورات الجامعــة«.

عرضــت الــدورة المكونــات الرئيســية لالقتصــاد وعلمــت المشــاركين 
مناهــج متنوعــة إلجــراء تشــخيصات دقيقــة لالقتصــاد، حيــث ناقشــت 
ــي تشــمل التضخــم، واألجــور  ــة الت ــة والهيكيلي ــا النمــو الدوري قضاي
وأســواق العمــل، والقطــاع الخارجــي مــن خــالل تقييــم ســعر الصرف 

الحقيقــي. كمــا راجعــت الــدورة القضايا التــي تواجه صناع السياســات 
فــي المنطقــة حاليـًـا على مســتوى تصميــم، وتطبيق، ومتابعة سياســات 
الماليــة العامــة والسياســات النقديــة. وأخيــًرا، غطــت الــدورة دراســات 
حالــة عمليــة لتقييــم اســتمرارية القــدرة علــى تحمــل الديــون الحكوميــة 

والخارجيــة، وتقييــم مواطــن ضعــف القطــاع المالــي.

عالية الدعيج، منسق برامج أول في المركز

الحسن عاشي، اقتصادي أول في المركز

إدارة االقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة 
مقتطفات من البرامج التدريبية، الدوحة )قطر(، 28 شباط/ فبراير – 10 آذار/ مارس، 2016
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مــن اليســار إلــى اليميــن علــى منصــة المتحدثيــن: جينــا باونــي )مستشــار ومديــر أول شــؤون الموظفيــن فــي معهــد تنميــة القــدرات، صنــدوق النقــد الدولــي(، راي بروكــس 
)رئيــس قســم أوروبــا والشــرق األوســط فــي معهــد تنميــة القــدرات، صنــدوق النقــد الدولــي(، أســامة كنعــان )مديــر المركــز(، ســامي بــن ناصــر )نائــب مديــر المركــز(.

ــة  ــة الثالث ــدوة التعريفي ــد المركــز فــي 1 آذار/ مــارس 2016 الن عق
ــرة،  ــة المتغي ــات التدريبي ــم االحتياج ــب لتقيي ــدراء إدارات التدري لم
ــد السياســات المعتمــدة  ــات علــى صعي ــادل اآلراء بشــأن األولوي وتب
لــدى بلــدان جامعــة الــدول العربيــة.  وشــارك فــي النــدوة 30 

مديــراً مــن مــدراء إدارات التدريــب، والمــوارد البشــرية، ووحــدات 
ــاً. ــداً عربي ــي 17 بل ــي ف ــر المهن التطوي

اســتطالع علــى  بإجــراء  المركــز  قــام  النــدوة،  لهــذه  وكخلفيــة 
ــو  ــا خريج ــتجيبين، وهم ــن المس ــن م ــتهدف مجموعتي ــت اس االنترن
دورات المركــز خــالل عامــي 2014 و2015، ومــدراء التدريــب 
وغيرهــم مــن المســؤولين المعنييــن بعمليــة ترشــيح المشــاركين 

لحضــور دورات المركــز التدريبيــة.

وناقــش راي بروكــس، رئيــس قســم أوروبــا والشــرق األوســط فــي 

معهــد تنميــة القــدرات التابــع لصنــدوق النقــد الدولــي، أدوات التعلــم 
عبــر اإلنترنــت التــي تــم تطويرهــا للوصــول إلــى جمهــور أوســع، 
وأوضحــت الســيدة رجــاء البحيصــي، مديــر مكتــب المركــز، العمليــة 
ــيح  ــة الترش ــن عملي ــدءا م ــز ب ــي دورات المرك ــة ف ــة المتبع اإلداري
وانتهــاء باختتــام الــدورة. كمــا أوضــح الســيد مهنــد درويــش، 
مســؤول البرامــج فــي المركــز، نتائــج عمليــة المســح التــي أُجريــت 
عبــر االنترنــت بالتفصيــل، وســلط الضــوء علــى الــدروس األساســية 

لتعزيــز طريقــة إنجــاز الــدورات فــي المركــز.

 وقامــت الســيدة جينــا بــاون، مستشــار ومديــر أول شــؤون الموظفيــن 
ــإدارة  ــي، ب ــد الدول ــدوق النق ــع لصن ــدرات التاب ــة الق ــد تنمي ــي معه ف
الجلســة المتعلقــة بالســبل الفعالــة لتعزيــز قــدرات المشــاركين، 
والتأكــد مــن أن الــدورات التدريبيــة التــي يقيمهــا المركــز تأخــذ بعيــن 
االعتبــار تطــور مهاراتهــم وتحقيــق أهــداف التنميــة المهنيــة الشــاملة 

المرغوبــة.

وختامــاً، شــدد أســامة كنعــان، مديــر المركــز، علــى الــدروس 
ــز فــي  المســتوحاة مــن النــدوة، بمــا فــي ذلــك أهميــة دور المرك
مواصلــة الحــوار المفتــوح مــع مــدراء التدريــب للتأكــد مــن أن 
ــدان؛ وتبيــان  برنامــج الــدورات لعــام 2017 يعكــس احتياجــات البل
ــة المختلفــة للتأكــد مــن موائمتهــا  األهميــة اإلقليميــة لدراســات الحال
لالســتخدام العملــي مــن قبــل المشــاركين؛ وتعزيــز تسلســل الــدورات 

ــت. ــر اإلنترن ــم عب ــتخدام التعل ــيع اس وتوس

مشاركين في الندوة التعريفية

مهند درويش، مسؤول برامج في المركز

الندوة التعريفية لمدراء إدارات التدريب 
الكويت، 1 آذار/ مارس 2016
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الحسن عاشي )اقتصادي أول بالمركز( مخاطباً المشاركين.

نظــم مركــز صنــدوق النقــد الدولــي لالقتصــاد والتمويــل فــي الشــرق 
ــا لحديثــي التخــرج مــن برنامــج المهنييــن  األوســط برنامجــا تدريبي
ــى  ــة ســوق المــال. ويهــدف هــذا البرنامــج إل الشــباب الخــاص بهيئ
ــن  ــل لتمكي ــي مجــاالت االقتصــاد والتموي ــة ف ــدرات الوطني ــاء الق بن
الخريجيــن الجــدد الذيــن انضمــوا لهيئــة أســواق المــال مــن تعزيــز 

مهاراتهــم وأدائهــم.

ــداف  ــن أه ــة، كجــزء م ــادرة الهام ــذه المب ــي ه ــز ف ــارك المرك وش
الكويتيــة  المؤسســات  العالقــات مــع  المركــز الخاصــة بتعزيــز 
الرائــدة، مــن خــالل اســتضافة 20 مشــاركاً، فــي 4 فبرايــر 2016، 
ــدورة  ــالل ال ــباب )YPP(. وخ ــن الش ــج المهنيي ــن برنام ــزء م كج

ــاء  ــدم أعض ــط، ق ــٍد فق ــوم واح ــدت لي ــي امت ــة الت ــة المكثف التدريبي
المركــز عــدداً مــن العــروض المعلوماتيــة. وافتتــح مديــر المركــز، 
ــة  ــش أهمي ــاركين، وناق ــاً بالمش ــدث مرحب ــذا الح ــان، ه ــامة كنع أس

ــتراتيجية  ــاً اس ــال، مبين ــواق الم ــة أس ــز وهيئ ــن المرك ــراكة بي الش
ــدرات. ــاء الق ــد بن ــى صعي ــز عل المرك

وقــدم الدكتــور الحســن عاشــي، اقتصــادي أول فــي المركــز، عرًضــا 
شــامالً عــن صنــدوق النقــد الدولــي، قــام فيــه بتغطيــة دور الصنــدوق 

وأهدافه وأنشــطته. 

ــب المركــز،  ــر مكت ــرا، قدمــت الســيدة رجــاء البحيصــي، مدي وأخي
لمحــة عامــة عــن الجوانــب اإلداريــة لعمــل المركــز وتســيير دوراتــه 
وتنظيمهــا. وكانــت ردود الفعــل التــي وردت مــن هيئــة ســوق 
المــال، وكذلــك مــن المتدربيــن، ايجابيــةً جــدا، ممــا يشــي باســتمرار 

صورة جماعية للمشاركين

رجاء البحيصي، مدير المكتب في المركز

برنامج تدريب حديثي التخرج لهيئة اسواق المال 
الكويت، 4 شباط/ فبراير 2016 

ــة ســوق المــال مــن خــالل  ــن المركــز وهيئ األنشــطة المشــتركة بي
ــن الشــباب. ــج المهنيي برنام
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انضمام موظفين جدد
رحبــت أســرة المركــز بانضمــام موظفيــن جــدد إليهــا، إيذانــا باكتمال 
ــد  ــر ومحم ــم قم ــن باس ــق كلٌّ م ــز.  والتح ــي المرك ــل ف ــم العم طاق
طرابلســي بالمركــز للعمــل فــي منصــب اقتصــادي أول اعتبــارا 
مــن نيســان/ أبريــل 2016، وليرفــدا المركــز بمعــارف إضافيــة 
مــن خــالل خبراتهمــا الدوليــة فــي مجــال االقتصــاد والتمويــل.  
ــورة الشــرهان )منســق  ــام ن ــز أيضــاً بانضم ــت أســرة المرك ورحب
)محلــل  ســليم  إداري(، ورفيــق  )منســق  نبيــل  ونهــى  دورات(، 
اقتصــادي(.  وبهــذه المناســبة، قــال مديــر المركــز الدكتــور أســامة 
كنعــان: »ينضــم هــؤالء الزمــالء الجــدد إلينــا حامليــن معهــم خبــرات 
رصينــة وقــدرات كبيــرة ســوف تســاهم فــي تعزيــز ازدهــار المركــز 

ــي«. بشــكل إضاف

نظــام تقديــم الطلبــات عبــر اإلنترنــت 
)OAS (

ــات  ــم طلب ــراءات تقدي ــى إج ــية عل ــينات رئيس ــز تحس ــل المرك أدخ
المشــاركة فــي الــدورات عــن طريــق اســتحداث نظــام تقديــم الطلبات 
الــدورات  فــي  المشــاركة  ألغــراض   )OAS( اإلنترنــت  عبــر 
التدريبيــة التــي يطرحهــا صنــدوق النقــد الدولــي فــي مقــر المركــز.  
ويتيــح هــذا النظــام المحوســب مواكبــة المركــز لإلجــراءات المعتمــدة 
لــدى باقــي المراكــز اإلقليميــة التابعــة لصنــدوق النقــد الدولــي، وبمــا 
ــذي  ــي ال ــب الذك ــل التدري ــن دلي ــز ضم ــح إدراج دورات المرك يتي
ــذا  ــر ه ــدوق )IMF Smart Catalogue(. ويوف يصــدره الصن
ــدورات دون  ــات االلتحــاق بال ــم طلب األمــر للمرشــحين فرصــة تقدي
الحاجــة إلــى انتظــار إرســال خطــاب الدعوة للمشــاركة فــي الدورات 
إلــى مؤسســاتهم وإداراتهــم الراعيــة، وهــو مــا ســوف يكفــل تعزيــز 
الكفــاءة والشــفافية فــي عمليــة تقديــم الطلبــات.  ويعكــف المركــز فــي 
المســتقبل القريــب علــى توســيع نطــاق تطبيقــات النظــام المحوســب 
بمــا يتيــح إدراج الــدورات التــي تطرحهــا المنظمــات الشــريكة، 
وذلــك توخيــاً لتوحيــد إجــراءات عمليــة تقديــم طلبــات المشــاركة فــي 

ــة. دورات المركــز كاف

والوجبــات  الفندقيــة  اإلقامــة  خدمــات 
الــدورات  فــي  للمشــاركين 

فــي معــرض الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز جــودة الخدمــات المقدمــة 
للمشــاركين فــي الــدورات التدريبيــة، حــرص المركــز علــى تطويــر 
ترتيبــات الســفر واإلقامــة بمــا يكفــل جعــل مــدة مكــوث المشــاركين 
فــي الكويــت علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الراحــة واإلنتاجيــة.  وعلى 
إثــر عمليــة تقييــم شــاملة للخيــارات المتوفــرة فــي هــذا الســياق، وقــع 
االختيــار علــى فنــدق »ســيمفوني ســتايل« لتوفيــر خدمــات اإلقامــة 
ــات  ــودة الخدم ــراً لج ــاركين، نظ ــراب للمش ــام والش ــة والطع الفندقي
التــي يوفرهــا، وجدواهــا علــى صعيــد التكلفــة، عــالوةً علــى موقعــه 
المالصــق لمقــر المركــز.  وأتاحــت الترتيبــات الجديــدة علــى صعيــد 
اإلقامــة الفندقيــة إمكانيــة االســتغناء عــن الحاجــة إلــى المواصــالت 
لنقــل المشــاركين مــن المركــز وإليــه، وهــو مــا قلــص مــن الشــواغل 
ــز راحــة  ــي تعزي ــة بأمــن المشــاركين وســالمتهم، وســاهم ف المتعلق

المشــاركين والمحاضريــن.  

أخبار المركز
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