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رسالة مدير المركز
بالتحديات  حافاًل  الماضي  العام  كان 
التي واجهت جميع البلدان حول العالم 
التي عصفت  العربية  البلدان  فيها  بما 
جائحة  في  تمثلت  مزدوجة  بها صدمة 
كوفيد- 19 والتداعيات االقتصادية التي 
تلتها، مما خلف تأثيراً بالغاً لم يقتصر 
والدول  الدخل  منخفضة  البلدان  على 
بل  الــنــزاعــات،  من  والمتضررة  الهشة 
وصل إلى البلدان الغنية بالموارد أيضاً، 
حيث أدى الهبوط في أسعار النفط إلى تزايد حدة التأثيرات المباشرة للجائحة.

السياسات  مستوى  على  العربية  البلدان  تــواجــه  التي  التحديات  ظــل  وفــي 
االقتصادية، أضحى الدور المحوري الذي يلعبه المركز أكثر أهمية مما سبق، 
حيث يقوم المركز على تلبية االحتياجات التدريبية للبلدان في المنطقة في إطار 
سعيها للتصدي للتحديات االقتصادية وعلى تعزيز القدرات في مجال االقتصاد 

ورسم السياسات في المنطقة بوجه عام. 

ونظراً لألوضاع االستثنائية السائدة في الوقت الحالي، يقدم المركز برنامجاً 
شاماًل من الدورات باللغتين العربية واإلنجليزية، إلى جانب مؤتمرات وحلقات 
دراسية وندوات تهتم بالسياسات االقتصادية. وينطوي البرنامج على مجموعة 
واسعة من الدورات التي تغطي موضوعات في االقتصاد الكلي والمالية العامة 
والمجاالت المالية والنقدية واإلحصائية والقانونية، مع التركيز على السياسات 
الرامية إلى مواجهة تأثيرات الجائحة. كما يهتم برنامجنا بموضوعات ترتبط 
بالنمو االحتوائي والتغير المناخي والحوكمة والرقمنة، وهي الموضوعات التي 
تمثل أهمية كبيرة للعالم العربي. وكما كان الحال دوماً، تقدم الدورات مجموعة 
من موظفي الصندوق ومستشارين وخبراء من منظمات دولية أخرى، مع إتاحة 

الفرصة للمشاركين لالستفادة من التعلم والتفاعل بين النظراء. 

من  وغيرها  الكويت  دولة  في  التدريبية  الــدورات  عقد  على  العادة  جرت  وقد 
بلدان المنطقة بشكل دوري، لكن انتشار جائحة كوفيد- 19 والقيود المفروضة 
المباشرة في  التدريبية  الدورات  تعليق  العالم قد أسفرا عن  على السفر حول 
الدراسية  والحلقات  ــدورات  ال تقديم  إلى  سارع  المركز  ولكن  الماضي،  العام 
وتحويله  التدريبي  البرنامج  تعديل  من  اآلن  المركز  تمكن  وقد  االفتراضية، 
التدريبية  الدورات  تُستأنف  أن  2021، على  افتراضي في  برنامج  إلى  بالكامل 

بذلك. فضاًل عن ذلك،  الظروف  المباشرة عندما تسمح  التطبيقية  والحلقات 
تقدم  اإلنترنت مسجلة مسبقاً  دورات عبر  وتقديم  إعداد  المركز على  سيعمل 

 .edX باللغة العربية عبر منصة

التدريب  مديري  مع  الوثيق  بالتشاور  الشامل  التدريبي  برنامجه  المركز  ويضع 
في البلدان العربية وإدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى بالصندوق. ويستفيد 
برنامجنا من التعاون مع شركائنا ومنهم صندوق النقد العربي، وبنك المغرب، 
التعاون  ومنظمة  األوسط،  الشرق  لمنطقة  الفنية  للمساعدة  اإلقليمي  والمركز 
العالمية.  التجارة  ومنظمة  الدولي،  والبنك  االقتصادي،  الميدان  في  والتنمية 
العامة  والهيئة  الكويت  دولة  لحكومة  واالمتنان  الشكر  بجزيل  المركز  ويتقدم 

لالستثمار على الدعم المتواصل وعلى تمويل أنشطة المركز.

السياسات  صناع  مع  الوثيق  التعاون  في  المركز  يستمر  المقبلة،  الفترة  وفي 
في  والمشاركين  التدريب،  ومديري  الحكومي،  القطاع  ومسؤولي  االقتصادية، 
استجابات  إعــداد  في  تساعد  التي  األنشطة  أفضل  اختيار  أجل  من  الــدورات 
سليمة في مجال السياسات االقتصادية من أجل التصدي للتحديات التي تواجه 
المنطقة في الوقت الراهن بما فيها جائحة كوفيد- 19. وينظم المركز حلقات 
نقاش رفيعة المستوى يسترشد بها صناع السياسات في جهودهم الرامية إلى 
الجائحة.  انحسار  مع  االحتوائي  النمو  لتحقيق  تسعى  استراتيجيات  تطوير 
االقتصادي  لإلنماء  العربي  الصندوق  مع  الوثيق  التعاون  في  المركز  ويستمر 
واالجتماعي من خالل تنظيم منتديات تغطي موضوعات تمثل أولوية للمنطقة. 
ويولي المركز اهتماماً خاصاً لتدريب الكوادر من الدول الهشة والمتضررة من 

النزاعات نظراً لكثرتها في البلدان العربية. 

ومع دخول المركز في مرحلة جديدة من العمل في مجال تنمية القدرات، نتطلع 
أنشطتنا  في  أخرى  مرة  رؤيتكم  وإلى  االفتراضية  دوراتنا  في  مشاركتكم  إلى 
عمل  حول  أراءكــم  بتلقي  نرحب  نفسه،  الوقت  وفي  استئنافها.  عند  المباشرة 
اإلنجليزية  باللغتين   www.cef.imf.org اإللكتروني:  موقعنا  عبر  المركز 

cefmgmt@imf.org :والعربية أو عبر البريد اإللكتروني

د. باولو دروموند

ــل فــي  ــويـ ــمـ ــتـ ــتـــصـــاد والـ ــي لـــالقـ ــ ــدولـ ــ ــنـــقـــد الـ ــدوق الـ ــ ــن  مـــديـــر مـــركـــز صــ
الشرق األوسط

تولى الدكتور باولو دروموند منصب مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط في 1 أبريل 2021. وقبل ذلك، شغل الدكتور باولو منصب 
رئيس قسم بمعهد تنمية القدرات التابع للصندوق )2020 - 2021(. كما عمل مديراً لمركز صندوق النقد الدولي للمساعدة الفنية اإلقليمية للبلدان الناطقة بالفرنسية 
في إفريقيا لدى الصندوق )2016 - 2020(. وقبل ذلك وعلى مدار مسيرته المهنية الطويلة بالصندوق، شغل الدكتور باولو منصب نائب رئيس القسم المسؤول عن 
تنسيق المساعدة الفنية العالمية في إدارة األسواق النقدية والرأسمالية في الصندوق )2015-2016(، وعمل في منصب نائب رئيس قسم باإلدارة اإلفريقية بالصندوق 
وكاقتصادي أول في اإلدارة األوروبية بالصندوق )2000 - 2009(. كما شغل الدكتور باولو منصب الممثل المقيم للصندوق في مقدونيا )1997 - 2000(. وقبل أن يلتحق 
بالعمل في الصندوق، عمل في القطاع الخاص كمحلل اقتصادي بالشركة القابضة لمجموعة بانج وبورن، ومدققاً لدى كوبرز وليبراند، وعمل في مجال الصيرفة في 

.Banco do Estado de Sao Paulo الدكتور باولو برازيلي الجنسية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة إلينوي في إربانا-شامبين.

رسالة المركز

1.   مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط 
هو مركز إقليمي تابع لصندوق النقد الدولي يستهدف البلدان العربية 
وتستضيفه وتموله دولة الكويت. بدأ المركز مزاولة نشاطه في 2011 

وكان االفتتاح الرسمي في 2014. 

والتمويل  االقتصاد  مجال  في  عملية  تدريبية  برامج  المركز   2.  يقدم 
ومتعددي  ثنائيي  شركاء  مع  بالتعاون  العربية  بالبلدان  للمسؤولين 
ينظم  كما  العربية.  الــبــلــدان  جميع  فــي  السلطات  ومــع  األطـــراف 
لمناقشة أحدث موضوعات ومستجدات  ومنتديات  المركز مؤتمرات 

السياسات التي تهم البلدان العربية. 

التدريبات  تقديم  في  امتياز  مركز  يصبح  ألن  المركز  يسعي  3.  رؤيتنا: 
وبناء القدرات في مجال االقتصاد ومركز معرفي في البلدان العربية. 

تدعيم  في  العربية  البلدان  مساعدة  على  المركز  يحرص  4.  رسالتنا: 
القدرات البشرية والمؤسسية والفنية الالزمة لرسم وتنفيذ السياسات 
االقتصادية الكلية والمالية الضرورية لمواجهة التحديات االقتصادية 

وتعزيز رفع معدالت النمو االحتوائي المستدام. 

بما  الدعم  لتكييف  الــقــدرات  تنمية  في  إقليميًا  نهجًا  المركز  5.  يتبع 
مع  وثيقاً  تعاوناً  المركز  يتعاون  ولذلك  اإلقليمية،  األولــويــات  يالئم 
موائمة  على  ويحرص  الميداني،  الصعيد  على  المعنية  األطـــراف 
األعضاء،  البلدان  لدى  السياسات  احتياجات  مع  التدريبي  برنامجه 

ويدعم التعلم بين النظراء. 

بلدان  تشمل  العربية  البلدان  من  متنوعة  مجموعة  المركز  6.  يغطي 
الدخل  متوسطة  واقتصادات  النفط  تصدر  الطبيعية  بالموارد  غنية 
واقتصادات صاعدة وبلدان منخفضة الدخل ودول هشة. ويستهدف 
بمختلف  الخاصة  االحتياجات  تلبية  للمركز  التدريبي  البرنامج 

المجموعات الفرعية للبلدان األعضاء. 

مركزاً  بوصفه  أصعدة،  أربــعــة  على  متميزة  مكانة  المركز  7.  ويحتل 
تدريبياً يعمل في مجال االقتصاد في البلدان العربية: 

  أوالً، تمكن المركز من تحقيق االندماج الكامل مع غيره من مقدمي 
خدمات تنمية القدرات لدى الصندوق ومع أنشطة الصندوق األخرى 
األوسع نطاقاً في مجال اإلقراض والرقابة. وبالنسبة للبلدان العربية، 
تحديد  على  بالصندوق  آسيا  ووســط  األوســط  الشرق  إدارة  تقوم 
في  القطاعات  مستوى  على  الــقــدرات  تنمية  وأولــويــات  احتياجات 
جميع البلدان، وذلك بالتشاور الوثيق مع سلطات البلدان وإدارة تنمية 

االستراتيجية  واألهــداف  االحتياجات  وتتحدد  بالصندوق.  القدرات 
وسلطات  الصندوق  بين  السياسات  لحوار  وفقاً  بالكامل  الصلة  ذات 
البلدان، وهي العملية التي تثمر عن وضع مذكرة استراتيجية إقليمية 
خطط  إعــداد  في  تستخدم  أخــرى  قطرية  استراتيجيات  ومــذكــرات 
تنمية القدرات متوسطة األجل في المنطقة وفي كل بلد على حدة. 
ولذلك، يسترشد البرنامج التدريبي لمركز صندوق النقد الدولي في 
تصميمه بهذه الخطط. كما يحرص المركز على التنسيق الوثيق مع 
 )METAC( مركز المساعدة الفنية اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
بلبنان ومع غيره من مقدمي خدمات المساعدة الفنية لضمان تحقيق 
التي  الكلي والتدريبات األخرى  الفنية  المساعدة  التكامل مع برنامج 

يقدمها الصندوق. 

  ثانياً، يتبوأ المركز موقعاً فريداً يؤهله لحشد واستغالل ثروة المعرفة 
والخبرة التي يحظى بها الصندوق في مجال االقتصاد والتمويل 
بالرجوع  المركز  به  يقوم  ما  وهو  العربية،  البلدان  فيه منفعة  لما 
إلى الصندوق لما له من باع طويل وخبرة واسعة تصل إلى 75 عاماً 
في إسداء المشورة والنصح في مجال السياسات االقتصادية للبلدان 
اإلقليمية،  والحلقات  الــدورات  إلى  إضافة  المركز،  ويوفر  األعضاء. 
عبر  الصندوق  يقدمها  التي  الــدورات  من خالل  أخرى  تعلم  أنشطة 
اإلنترنت والدورات التدريبية المتوفرة في المقر الرئيسي للصندوق، 

إلى جانب سلسلة من المؤتمرات والمنتديات المعدة بعناية. 

  ثالثاً، يتعاون المركز مع شركاء ثنائيي ومتعددي األطراف لما فيه 
لتدريبات  الرئيسي  الُمزود  الصندوق  ويعد  العربية.  البلدان  منفعة 
المركز في مجال االقتصاد والتمويل. أما التدريبات األخرى البعيدة 
مثل  شريكة  منظمات  تقديمها  فتتولى  الصندوق،  خبرة  مجال  عن 
والبنك   )OECD( االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  منظمة 
الدولي )WB( ومنظمة التجارة العالمية )WTO(. كما يعمل المركز 
من خالل شراكات مع صندوق النقد العربي للتدريب )AMF( في أبو 
ظبي )اإلمارات العربية المتحدة( وبلدان عربية أخرى وبنك المغرب 

)BAM( للتدريب في الرباط )المغرب(. 

  رابعاً، يعد المركز مؤسسة رائدة توفر تدريبات ترتكز على السياسات 
تعدد  من  وبالرغم  العربية.  باللغة  والتمويل  االقتصاد  مجال  في 
باإلنجليزية  االفتراضية  الــدورات  تقدم  التي  العالمية  المؤسسات 
وغيرها من اللغات األخرى، يبقى المركز هو المؤسسة األولى عالمياً 
التي توفر برنامجاً شاماًل من الدورات االفتراضية التفاعلية في مجال 

االقتصاد باللغة العربية لمسؤولي القطاع العام في المنطقة.
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أعضاء اللجنة التوجيهيةفريق العمل بالمركز

أحمد بستكي
المدير التنفيذي، مكتب العضو المنتدب

الهيئة العامة لالستثمار
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روجر نورد
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جدول التدريب االفتراضي 2022/2021

24WB - 27 مايو1

طريقة تطبيق برنامج اإلنفاق العام والمسؤولية المالية ووحدتي 
لتطوير  بــاإلطــار  المناخي  والتغير  االجتماعي  النوع  مــراعــاة 

اإلدارة المالية العامة
PEFAvبالدعوةCE21.101V1E/A

MDSvOASCE21.06V2Eتشخيص حالة االقتصاد الكلي24ICD مايو - 3 يونيو2

FFvOASCE21.07V2E/Aأطر المالية العامة7ICD-AMF - 17 يونيو3

IFSvONSNI21.13V3E/Aتنظيم مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية والرقابة عليها7METAC - 24 يونيو4

TAvONSNI21.14V2E/Aاإلدارة الضريبية وتحقيق اإليرادات في فترة ما بعد األزمة28METAC يونيو - 1 يوليو5

5METAC - 8 يوليو6
بنود  وقيد  الحسابات  تسلسل  القومية:  الحسابات  إحصاءات 

المبادرات المرتبطة بجائحة كوفيد - 19
NASvONSNI21.15V1E/A

FSSvOASCE21.08V2Eالرقابة على القطاع المالي5ICD-AMF - 15 يوليو7

7MCM - 8 يوليو8
قضايا مختارة في عمليات البنوك المركزية التي تطبق ترتيبات 
أسعار الصرف الثابتة من دون ضوابط أو قيود على رأس المال

FERvOASCE21.36V0.5E/A

12MCM - 15 يوليو9
أوجه التفاعل بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة في 

نماذج "التوازن العام العشوائي الديناميكي"
MFIMvOASCE21.37V1E

ICTvOASCE21.38V1E/Aقضايا الضرائب الدولية على الشركات12FAD - 15 يوليو10

FPAvOASCE21.09V2Aتحليل سياسة المالية العامة30ICD أغسطس - 9 سبتمبر11

MTBPvONSNI21.16V1E/Aأساليب وأدوات التخطيط إلعداد موازنات متوسطة األجل6METAC - 9 سبتمبر12

CE21.39V1E/AبالدعوةITGSvإحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات6STA-AMF - 9 سبتمبر13

13OECD - 16 سبتمبر14
تحسين اإلنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا
COMPvبالدعوةCE21.109V1E/A

MSTvOASCE21.40V1.25Eاختبار الضغوط الكلية13MCM - 20 سبتمبر15

MFAvOASCE21.10V2Eالتنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي20ICD - 30 سبتمبر16

LCBMDvOASCE21.41V1E/Aتطوير سوق السندات بالعملة المحلية4MCM - 7 أكتوير17

CE21.42V1E/AبالدعوةGFS-Fvإحصاءات مالية الحكومة – األساسيات11STA-AMF - 21 أكتوير18

ERPvOASCE21.11V1E/Aسياسة سعر الصرف18ICD-AMF - 28 أكتوير19

25WB - 28 أكتوير20
تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
WEEvبالدعوةCE21.112V1E/A

CRSvOASCE21.43V1E/Aالرقابة على المخاطر اإللكترونية: مسار تحقيق الصمود التشغيلي1MCM - 4 نوقمبر21

CE21.44V1E/AبالدعوةIEAvمؤشرات النشاط االقتصادي عالية التواتر1STA-AMF - 4 نوقمبر22

FSvOASCE21.12V2E/Aاستمرارية المالية العامة1ICD - 11 نوفمبر23

15METAC - 18 نوقمبر24
إحصاءات الحسابات القومية – قياس االقتصاد غير المشاهد 

إحصائياً
NOEvONSNI21.17V1E/A

SACvOASCE21.45V1E/Aتقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية15FIN - 18 نوفمبر25

22OECD - 25 نوفمبر26
السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
SMEvبالدعوةCE21.113V1E/A

22WTO - 25 نوفمبر27
الحلقة التطبيقية اإلقليمية للبلدان العربية حول تدابير الصحة 

والصحة النباتية 
SPSvبالدعوةCE21.114V1E/A

29WB نوفمبر - 2 ديسمبر28
للجميع في عالم ما  القادرة على الصمود والشاملة  التنمية الخضراء 
بعد كوفيد- 19: استراحة اللتقاط األنفاس في مواجهة التغير المناخي

CCvبالدعوةCE21.115V1E/A

MPvOASCE21.14V2Eالسياسة النقدية29ICD نوفمبر - 9 ديسمبر29

CE21.110V1E/AبالدعوةBSPPvتطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة - دليل للممارسين6WB - 9 ديسمبر30

IGvOASCE21.13V2E/Aالنمو الشامل6ICD-AMF - 16 ديسمبر31

MTDSvOASCE22.05V1E/Aإعداد وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة األجل10MCM - 13 يناير32

VDSvOASCE21.15V2Eتشخيص مواطن التعرض للخطر10ICD - 20 يناير33

FPPvOASCE22.01V2Aسياسات وبرمجة االقتصاد الكلي10ICD - 20 يناير34

EMMvOASCE22.06V1E/Aالنقود اإللكترونية ونظم أداء المدفوعات عبر األجهزة المحمولة24MCM - 27 يناير35

CE22.07V1E/AبالدعوةCPI-Avمؤشر أسعار المستهلك - دورة متقدمة24STA-AMF - 27 يناير36

CBDCvOASCE 22.08V0.75E/Aدراسة التفاصيل المتعلقة بالعملة الرقمية الرسمية1MCM - 3 فبراير37

CE22.101V1E/AبالدعوةCORPVاستيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع واالكتشاف7OECD - 10 فبراير38

FPAvOASCE22.02V2Aتحليل سياسة المالية العامة7ICD-AMF - 17 فبراير39

FDFIvOASCE22.03V2Eالتطور المالي والشمول المالي7ICD - 17 فبراير40

FMI-PPvOASCE 22.09V1E/Aالبنية التحتية لألسواق المالية: المبادئ والممارسات7MCM - 10 مارس41

CE22.13V1E/AبالدعوةFSIvمؤشرات السالمة المالية14STA-AMF - 17 مارس42

MRCvOASCE22.04V2E/Aإدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية21ICD - 31 مارس43

CBPvOASCE22.11V0.75E/Aنظم الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي28MCM - 30 مارس44

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

صندوق النقد العربي  AMF   
صندوق النقد الدولي   IMF   

     االختصارات ألسماء إدارات الصندوق: إدارة المالية )FIN(؛ إدارة شؤون المالية العامة )FAD(؛ معهد تنمية القدرات )ICD(؛ إدارة األسواق النقدية الرأسمالية 
)STA( ؛ إدارة اإلحصاءات)MCM(

المركز اإلقليمي للمساعدة الفنية لمنطقة الشرق األوسط  METAC   
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي  OECD   

البنك الدولي   WB   
منظمة التجارة العالمية  WTO   

E = اإلنجليزية، A = العربية، E/A = تقدم الدورة التدريبية باللغة اإلنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.   

إجادة اللغة المستخدمة في التدريب أو لغة الترجمة الفورية شرط أساسي في جميع الدورات.   
ملحوظة: مواعيد الدورات قد تتغير، الرجاء زيارة موقع المركز www.cef.imf.org بصفة دورية لالطالع على ما يستجد.   
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   طريقة تطبيق برنامج اإلنفاق العام والمسؤولية المالية ووحدتي مراعاة 
النوع االجتماعي والتغير المناخي باإلطار لتطوير اإلدارة المالية العامة 

 )PEFAv(
بوزارات  المالية  الشؤون  موظفي  كبار  المستهدفون:  المستفيدون 
المالية  اإلدارة  إصالحات  إعــداد  عن  المسؤولين  والتخطيط  المالية 
العامة ومتابعة تطبيقها. ومن المتوقع أن تمكن هذه الدورة المشاركين 
مسار  وتوجيه  بلدانهم  في  العامة  المالية  اإلدارة  نظم  أداء  تحليل  من 

المناقشات حول إعداد وتطبيق اإلصالحات والمشاركة فيها.

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من كبار المسؤولين في 
وزارة المالية )أو التخطيط( ممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجال اإلدارة 
العامة  المالية  اإلدارة  إصالحات  إعــداد  على  ويعملون  العامة  المالية 

ومتابعة تطبيقها أو يساهمون في ذلك. 

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

إطار  الــدورة على  المشاركون من خالل هذه  يتعرف  الـــدورة:  وصــف 
يعتبر  الذي   )PEFA( المالية  والمسؤولية  العام  اإلنفاق  برنامج  تقييم 
أشمل األطر المستخدمة في تقييم سير نظم اإلدارة المالية العامة على 
 PEFA تقييم  إطار  ويقوم  للحكومة.  الوطني  ودون  الوطني  المستويين 
على سبع ركائز تقيس جوانب اإلدارة المالية العامة بما فيها مصداقية 

الموازنة، وإعداد الموازنات على أساس السياسات، والشفافية، واإلبالغ 
المالي، وإدارة االستثمارات الحكومية، والتدقيق، واإلشراف. وألول مرة 
في منطقة الشرق األوسط، تحتوي هذه الدورة على تدريب على وحدات 
متخصصة في برنامج اإلنفاق العام والمسؤولية المالية )PEFA( تغطي 
الجنساني.  للمنظور  المراعية  العامة  المالية  واإلدارة  المناخي  التغير 
هذه  استخدام  نصائح حول  على  الــدورة  هذه  في  المشاركون  ويحصل 
التطبيقات في تحليل أداء اإلدارة المالية العامة وإعداد برامج إصالح 

اإلدارة المالية العامة. 

بإمكان  التدريبية، يصبح  الــدورة  استكمال هذه  عند  الـــدورة:  أهــداف 
المشاركين: 

1.  استخدام أطر اإلدارة المالية العامة المشار إليها أعاله في تقييم 
أداء نظام اإلدارة المالية العامة في بلدانهم. 

نواتج  ومتابعة  تصميم  في  واستخدامها  والنتائج  المخرجات  2.   فهم 
تطبيق إصالحات اإلدارة المالية العامة. 

ولالطالع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى 
توجيه استفساراتكـــم إلى السيدة لبنى أحمد، اختصاصي قطاع عام أول، 

 lahmed@worldbank.org :البنك الدولي، عبر البريد اإللكتروني

 )MDSv( 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  مباشرًة  يشاركون  الذين 

التوقعات.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
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 
عبر  التدريبية  الـــدورة  من  األول  الجزء  أتموا  قد  االلتحاق  بطلبات 
اإلنترنت حول سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي، )FPP.1x(، أو الدورة 

 )MDSx( التدريبية عبر اإلنترنت حول تشخيص حالة االقتصاد الكلي
قبل التسجيل لاللتحاق بهذه الدورة. 

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

وصف الدورة: صممت هذه الدورة لتعزيز قدرة المشاركين على إجراء 
تقييم شامل للوضع االقتصادي الكلي في بلد ما، بما في ذلك الحالة 
النقدية؛  والسياسة  العامة  المالية  سياسة  وموقف  لالقتصاد؛  الراهنة 
في  الخطر  ومــواطــن  الــصــرف؛  سعر  واخــتــالالت  المالي؛  واالستقرار 
وخاصة  المتوسط،  األجل  في  االقتصاد  وآفــاق  المختلفة؛  القطاعات 

استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي.

وصف الدورات التدريبية

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 التصدي لها.

 )FFv( أطر المالية العامة   
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات 
االقتصــاد  وزارات  موظفـي  مثل  المتوسطـــة  إلى  المبتدئـة  الوظيفيـة 
المالية  والهيئات  المركزية،  والبنوك  والخزانة،  والمالية،  والتخطيط 
العامة المستقلة، وأي هيئات أخرى مشاركة في تحليل وتصميم وإدارة 

سياسة المالية العامة فضاًل عن تقييمها. 

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
وأن  معادلة،  عملية  خبرة  لديهم  أو  المالية  أو  االقتصاد  في  جامعية 
يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام األساليب الكمية وممن 
يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويحبذ جدا أن 
يكون المتقدمون لاللتحاق بالدورة قد أتموا الدورة التدريبية "سياسات 
العامة  المالية  سياسة  "تحليل  ودورة   )FPP( الكلي"  االقتصاد  وبرمجة 
من  العديد  وتنطوي  ــدورة.  الـ بهذه  لاللتحاق  التسجيل  قبل   )FPA(
الدورة على استخدام تطبيقات برمجيات  التطبيقية في هذه  الحلقات 

"إكسل"، لذا يتعين اإللمام بأساسيات استخدام تلك البرمجية.

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

وأهــداف  الحكومة  دور  باستعراض  الــدورة  تبدأ هذه  الـــدورة:  وصــف 
والمنهجيات  األدوات  فــي  مــجــدداً  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 
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:

  وصف المؤسسات المستحدثة مؤخراً لتعزيز فعالية سياسة المالية 
العامة.

  اعتماد منهج حاسم لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة.

  تصميم قواعد للمالية العامة للمشكالت ذات الخصوصية الُقطرية.

  استخدام أداة متابعة خالل سنة لمتابعة أداء المالية العامة.

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

استمرارية األوضاع. 
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)IFSv( تنظيم مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية والرقابة عليها  
أساسي  بشكل  ــدورة  ال هــذه  صممت  المستهدفون:  المستفيدون 
للمسؤولين عن الرقابة المصرفية من المبتدئين والمستويات الوظيفية 
محدودة  معرفة  لديهم  ممن  المالية،  الرقابة  هيئات  في  المتوسطة 
اإلسالمية  والصيرفة  اإلسالمي  للتمويل  المشتركة  المعارف  بمجموعة 

وخبرة متواضعة بتنظيم الصيرفة اإلسالمية والرقابة عليها.

وخبرة  معرفة  المشاركين  لدى  يكون  أن  يفترض  االلتحاق:  شــروط 
تنظيم  وكــذلــك  اإلســالمــيــة  والصيرفة  اإلســالمــي  بالتمويل  مــحــدودة 

الصيرفة اإلسالمية والرقابة عليها.

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

ــى بــنــاء قــدرات  وصـــف الــــــدورة: تــهــدف هــذه الـــدورة االفــتــراضــيــة إل
الخدمات  تقدم  التي  المؤسسات  على  بالرقابة  المنوطين  المسؤولين 
التمويل  مجال  في  محدودة  بخبرة  يتمتعون  ممن  اإلسالمية  المالية 

الدولية  االحترازية  بالمعايير  الدورة  هذه  وتهتم  اإلسالمية.  والصيرفة 
على  التركيز  )مــع  اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  عن  الــصــادرة 
المعايير رقم 3، 10، 12، 15، 16، 17( وتتناول طريقة دمجها في اإلطار 

الرقابي من خالل دراسات الحالة. 

أهداف الدورة: تعزيز معرفة المشاركين ومهاراتهم وخبراتهم في مجال 
تنظيم مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية والرقابة عليها.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد ديدييه كاسيه، مستشار التنظيم 
لمنطقة  الفنية  للمساعدة  اإلقليمي  المركز  في  المصرفية  والرقابة 
  DCasier@imf.org االلــكــتــرونــي:  الــبــريــد  على  األوســـط  الــشــرق 
والسيد عبد اهلل هارون، كبير خبراء القطاع المالي في إدارة األسواق 
االلكتروني: البريد  على  الدولي  النقد  صندوق  والرأسمالية،   النقدية 

Aharon@imf.org

)TAv( اإلدارة الضريبية وتحقيق اإليرادات في فترة ما بعد األزمة  
للمسؤولين  الـــدورة  هــذه  ُصممت  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
واإلدارات  المصالح  بــإدارة  المعنيين  العليا  الوظيفية  المستويات  في 
الضريبية وتطوير خطط العمل فيها )مثل: المدير العام، ونائب المدير 
العام، ومديرو إدارات خدمات المكلفين، والتسجيل، وتقديم اإلقرارات، 
المسؤولين عن  المديرين  لكبار  الدورة  تتيح  كما  واالمتثال(.  والتدقيق، 
أثر  على  أعمق  بصورة  التعرف  وتحليلها  الضريبية  السياسات  صياغة 
رسم السياسات على عودة اإلدارات الضريبية إلى عملياتها وإجراءاتها 

المعتادة بعد جائحة كوفيد- 19. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المتقدمين من المنخرطين في إدارة 
األعمال اليومية باإلدارات الضريبية ومن المشاركين في وضع الخطط 

االستراتيجية. 

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

وصف الدورة: تقدم هذه الدورة التدريبية عن بُعد مجموعة من الخبراء 
ومركز  الدولي  النقد  بصندوق  العامة  المالية  شــؤون  ــإدارة  ب العاملين 
الــدورة  وتغطي  األوســط.  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  الفنية  المساعدة 

الموضوعات التالية: 

  استعادة تدفق اإليرادات بعد كوفيد- 19. 

  خطة عمل الستعادة تدفق اإليرادات. 

  االعتبارات الالزمة لتنفيذ خطة العمل. 

المعتادة  العمليات  إلى  للعودة  الضرورية  اإلجــراءات  تنفيذ    توقيت 
وترتيبها الزمني. 

أهداف الدورة: الهدف الرئيسي من هذه الدورة هو تقديم التوجيهات 
التي توضح طريقة رجوع اإلدارات الضريبية إلى تحصيل اإليرادات في 
أسرع وقت ممكن بعد رفع إجراءات الحظر الكلي الناجمة عن جائحة 
كوفيد- 19، من أجل توفير الموارد الالزمة لتمويل عمليات االستجابة 
إلى الجائحة مع مراعاة األثر االقتصادي لها على الشركات واألفراد. 
وتتناول الدورة منهج متعدد األبعاد ينبغي استخدامه في وضع خطة عمل 

تناسب خصوصية كل بلد ويمكن أيضاً أن تستخدمه اإلدارات في ترتيب 
إجراءات تعزيز تحصيل الضرائب حسب األولوية. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
إدارة  مستشار  صقر،  فادية  السيدة  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 
األوسط  الشرق  لمنطقة  الفنية  للمساعدة  اإلقليمي  بالمركز  اإليرادات 

fsakr@imf.org  :على البريد االلكتروني

المبادرات  بنود  القومية: تسلسل الحسابات وقيد  الحسابات     إحصاءات 
)NASv(  19 - المرتبطة بجائحة كوفيد

مباشرة  المعنيون  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
يكون  أن  وينبغي  استخدامها.  أو  القومية  الحسابات  إحــصــاءات  بــإعــداد 
المشاركون من العاملين على إعداد إحصاءات الحسابات القومية أو توفير 
من  أو  القومية،  الحسابات  إحصاءات  إعداد  في  المستخدمة  اإلحصاءات 
مستخدمي إحصاءات الحسابات القومية ألغراض وضع السياسات الرسمية. 

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

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

وصف الدورة: هذه الدورة المعدة على يد خبراء من إدارة اإلحصاءات 
بصندوق النقد الدولي تغطي الموضوعات التالية: 

  نظرة عامة على تسلسل الحسابات. 

  نطاق تسلسل الحسابات ودورها وقضاياها االستراتيجية. 

  قيد بنود المبادرات المرتبطة بجائحة كوفيد- 19. 

بإمكان  التدريبية، يصبح  الــدورة  لدى استكمال هذه  الـــدورة:  أهــداف 
المشاركين: 

  شرح الجوانب األساسية في تسلسل حسابات متوافق مع المعايير 
الدولية. 

االقتصادية  واإلحصاءات  الحسابات  تسلسل  بين  الروابط    معرفة 
الرئيسية المعدة لكل حساب. 

بجائحة  المرتبطة  الــمــبــادرات  بــنــود  قيد  طريقة  على    التعرف 
كوفيد- 19 في الحسابات القومية. 

)FSSv( 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  خاصًة 

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. ونظراً ألن العديد من 
الحلقات التطبيقية في هذه الدورة تستخدم تطبيقات برمجيات "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 
األدوات  من  مجموعة  الـــدورة  هــذه  مــواد  وتتيح  المالي.  القطاع  في 



1415

األساسية لتقييم المخاطر المحيطة بالقطاع المالي وقياسها في ضوء 
المالي.  النظام  في  الوقائية  والسيولة  المال  لرأس  الوقائية  الهوامش 
الكلية  المالية  لالختالالت  المبكر  التحديد  على  المناقشات  وتركز 
واألسواق  المؤسسات  مختلف  بين  المالي  العسر  انتقال  مدى  وتحليل 
والقطاعات االقتصادية، بهدف الحد من احتمال وقوع األزمات المالية 
وتخفيض حدتها حال وقوعها. وتتضمن الدورة مزيجاً من المحاضرات 
الوسائل  بتطبيق  للمشاركين  العملية بحيث تسمح  التطبيقية  والحلقات 

الضرورية لتقييم المخاطر.       

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

مثل  مجاالت  )في  البنوك  تواجه  التي  األساسية  المخاطر    قياس 
االئتمان والتسويق والتمويل( ورأس المال الوقائي والسيولة المقابلة 

له من منظور استقرار النظام المالي.

األساسية  الضغوط  تحمل  على  القدرة  اختبارات  وتنفيذ    تصميم 
للمالءة والسيولة وتفسير نتائجها.

  التعرف على أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها 
بالبنوك.

بين قطاعات  الروابط  الكلية، بما في ذلك  المالية  الروابط    تقييم 
التفاقم  آليات  جانب  إلى  والعيني،  والحكومي،  المالي،  االقتصاد 

الممكنة.

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

العمومية، والروابط المتبادلة.

  تقييم كيفية تفاقم الصدمات وتغلغلها في النظام المالي، على سبيل 
المثال من خالل دوامات السيولة المعاكسة أو اآلثار المرتدة بين 

أسعار األصول ونسبة الرفع المالي.

   قضايا مختارة في عمليات البنوك المركزية التي تطبق ترتيبات أسعار 
)FERv( الصرف الثابتة من دون ضوابط أو قيود على رأس المال

الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا المعنيون بالعمليات النقدية واالستقرار المالي في 

البنوك المركزية وغيرها من السلطات النقدية.

في  خبرة  المشاركين  لــدى  تتوفر  أن  يُفترض  االلــتــحــاق:  شـــروط   
العمليات النقدية واألسواق المالية. 

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

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة قسم عمليات البنك المركزي في إدارة 
األسواق النقدية والرأسمالية، وتركز على معرفة التحديات التي تواجه 
البنوك المركزية في مجال ترتيبات سعر الصرف الثابت من دون فرض 
الثالثة  الموضوعات  الدورة  وتغطي  المال.  أو قيود على رأس  ضوابط 
التالية على وجه التحديد: أوالً، إدارة السيولة النظامية؛ وثانياً، إعداد 
الطارئة؛  السيولة  ومساعدات  اإلضافية  الضمانات  تحكم  التي  األطر 
وثالثاً، تطبيق اختبارات الضغوط على الميزانيات العمومية في البنوك 
التدفقات  تتكفل  أن  نظرياً  الــوارد  من  أنه  من  الرغم  وعلى  المركزية. 
في  الصرف  سعر  وتثبيت  المحلية  السيولة  بــإدارة  وحدها  الرأسمالية 
األجل القصير عند المستوى الصحيح، فمن المحتمل أيضاً أن يحدث 

تقلب في أسعار الصرف على األجل القصير في حال عدم تدخل البنك 
المركزي في السوق المحلية وذلك جراء عوامل مثل التكلفة االحتكاكية 
بمخاطر  المحيطة  والتصورات  والدولية،  المحلية  المال  أســواق  بين 
االحترازية  السالمة  وتعليمات  المحلية،  األســواق  في  المقابل  الطرف 
التي  المركزية  البنوك  تظل  ذلــك،  على  وعــالوًة  بالسيولة.   المتعلقة 
لمخاطر  لالنكشاف  عرضة  الثابت  الصرف  سعر  ترتيب  وفــق  تعمل 
سعر الصرف، واحتمال أن تكون تكلفة احتفاظها باألصول سالبة، وقد 
تتضاعف حدة ذلك إذا كانت هناك ضرورة لتوسيع فروق أسعار الفائدة 
الناحية  من  الدورة  تركز  كما  الثابت.  التعادل  عن سعر  دفاعاً  المحلية 
الفنية على الجانبين التاليين: أوالً، الترتيبات التشغيلية المثلى لتقليص 
تقلب سعر الفائدة محلياً والتصدي لمخاطر السيولة لدى البنك بالتزامن 
مع حماية أوضاع ميزانيته العمومية؛ وثانياً، إجراء اختبارات الضغوط 
باستخدام سيناريوهات  المركزية  للبنوك  العمومية  الميزانية  بنود  على 
سلبية ذات آثار معاكسة وذلك من أجل متابعة المخاطر وإدارتها بشكل 
استباقي، ووضع سياسة نقدية متينة تتسق مع تحقيق االستقرار المالي.    

سبق  جديدة  أدوات  واستخدام  تعلم  فرصة  للمشاركين  الــدورة  وتتيح 
من  صممتها  أو  استخدمتها  وأن  والرأسمالية  النقدية  األســواق  إلدارة 
السيولة  مخاطر  وإدارة  المفتوحة  السوق  عمليات  معايير  ضبط  أجل 
النظامية، وتطبيق اختبارات الضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك 

المركزية بما يشمل أيضاً آثار أزمة كوفيد- 19. كما توفر الدورة مجاالً 
لتبادل التجارب بين المشاركين حول عمليات السوق ومنهجيات اختبارات 
الضغوط وسياسات التخفيف من المخاطر. وتتألف الدورة بشكل رئيسي 
المشاركين  لتعريف  عملية  نموذجية  تدريبية  ووحــدات  محاضرات  من 
وتصميم  البيانات  إدخـــال  ذلــك  فــي  بما  ملموسة  عملية  تــجــارب  على 
السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغوط على الميزانيات العمومية في 
خبراء  يتولى  ثم  النتائج.  تفسير  إلى  وصوالً  مختلفة  زمنية  آفاق  سياق 
إدارة األسواق النقدية والرأسمالية مناقشة كيفية تنسيق مخرجات تحليل 
اعتمادها  الواجب  السياسات  بشأن  القرار  صنع  عملية  مع  المخاطر 
من قبيل صْقل عمليات السوق المفتوحة وتحسين أدوات إدارة السيولة 
السياسة  أدوات  استخدامات  بين  والتمييز  المثال،  سبيل  على  الهيكلية 
سيناريوهات  مخرجــات  وفق  الطارئـــــة  السيولة  ومساعدات  النقدية 

األوضاع الضاغطة. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

والسياسة  الصرف  سعر  ترتيبات  تساند  بطريقة  السيولة    إدارة 
النقدية إلى جانب مراعاة تطور السوق. 

السيولة  ومساعدات  اإلضافية  للضمانات  المنظمة  األطر    تطوير 
بنظام  المتعلقة  القيود  أمــام  وثابتة  متينة  تكون  بحيث  الطارئة 

السياسة النقدية.

  تصميم سيناريوهات ضاغطة مختلفة، وتقدير حجم المخاطر التي 
تتعرض الميزانيات العمومية لها باستخدام آفاق زمنية مختلفة. 

   أوجه التفاعل بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة في نماذج 
)MFIMv( "التوازن العام العشوائي الديناميكي"

في  االقتصاد  وخبراء  الدكتوراه  طلبة  المستهدفون:  المستفيدون 
والبنوك  الخزانة  دوائــر  )مثل  السياسات  بوضع  المعنية  المؤسسات 

المركزية(، وغير ذلك من الخبراء المعنيين بسياسات المالية العامة.

شروط االلتحاق: طلبة السنة األولى في الدراسات العليا في مجال 
الخبرة  خالل  من  مكتسبة  مهارات  من  يعادلها  ما  أو  الكلي  االقتصاد 

العملية. 

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

النقدية  األسواق  إدارة  تقدمها  التي  الدورة  توفر هذه  الــدورة:  وصف 
مختلف  تأثير  حول  المستوى  متقدم  إلى  متوسطاً  تدريباً  والرأسمالية 

أدوات سياسات المالية العامة على السياقات النقدية البديلة.

اشتقاق  تفاصيل  استعراض  )أ(  التالية:  المحاور  الــدورة  تغطي  كما 
النموذج األساسي الكينزي الجديد للتوازن العام العشوائي الديناميكي 
لالقتصاد المغلق، وطرق تعديله الستيعاب المجاالت المتعلقة باعتبارات 
االقتصاد المفتوح؛ )ب( إطالع المشاركين على قنوات انتقال أثر سياسة 
المالية العامة في النماذج األساسية الكينزية الجديدة للتوازن العام في 

أهم  إدراك  على  المشاركين  مساعدة  )ج(  والمفتوح؛  المغلق  االقتصاد 
أوجه التفاعل القائمة بين سياسة المالية العامة والسياسة النقدية في 

هذا النوع من النماذج. 

وتُستخدم تلك النماذج في تحليل التحديات الراهنة التي تواجه سياسة 
أوضاع  وضبط  المالي  بالتحفيز  المتعلقة  تلك  سيما  ال  العامة  المالية 
أو  الربط  نظام  تطبق  التي  المنفتحة  االقتصادات  في  العامة  المالية 
التعويم، ومعرفة أوجه التفاعل بين السياستين بشكل عام، وفي الحاالت 

غير المألوفة مثل مصيدة السيولة بشكل خاص. 

مع  الصلة  ذات  للموضوعات  النظرية  األســس  ــدورة  ال جلسات  وتوفر 
التركيز أيضاً على المعارف العملية المباشرة بما يتيح للمشاركين القدرة 
على استخدام تلك النماذج ألغراض تحليل السياسات في سياق عملهم 
تدريسياً  لدى الجهات الرقابية والتنظيمية. كما تتخذ الجلسات طابعاً 

باإلضافة إلى الجانب التفاعلي من خالل تمارين مجموعات العمل.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

بناء  في  العامة  المالية  وسياسة  النقدية  السياسة  أساسيات    فهم 
نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي.
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على  العامة  المالية  سياسة  أدوات  أثر  انتقال  اعتماد  طريقة    فهم 
السياسة النقدية وترتيبات سعر الصرف )الربط أو التعويم(.

األوقات  في  الحكومي  الدين  ديناميكية  حركات  تختلف  كيف    فهم 
العادية في ظل سياسة نقدية غير مقيدة عنها في حاالت مصيدة 

السيولة أي عندما يصبح الحيز المتاح أمام البنك المركزي محدوداً.

على  العامة  المالية  وسياسة  النقدية  السياسة  انعكاسات    فهم 
استقرار االقتصاد الكلي في سياق انخفاض سعر الفائدة التوازني. 

 )ICTv( قضايا الضرائب الدولية على الشركات  
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون الحكوميون في المستويات 
الوظيفية المتقدمة من اإلدارات المالية وهيئات الضرائب، الذين تتضمن 
مسؤولياتهم تقديم االستشارات للوزراء حول قضايا السياسة الضريبية 
الضريبية  الهيئات  إدارة  أو  الدولية،  الضرائب  الخصوص  وجه  وعلى 
مسؤولياتهم  تتضمن  أن  المرجح  ومن  المكلفين.  كبار  مكاتب  وخاصَة 
تحليل السياسات وتقييمها، ووضع مقترحات السياسات، وسن القوانين 
الضريبية، ومفاوضات المعاهدات، والمهام التشغيلية الرئيسية للهيئات 

الضريبية )مثل التسعير التحويلي وتبادل المعلومات(.

درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
علمية في االقتصاد أو القانون أو في مجال ذي صلة بهما، وأن يكون 
يكون  أن  ويفترض  الضريبية.  السياسة  مجال  في  معادلة  خبرة  لديهم 
المديرين  كبار  من  الضريبية  اإلدارة  مجاالت  في  العاملون  المشاركون 
التي  الهيئات  في  الوظيفية  الدرجات  من  درجتين  أعلى  يتولون  الذين 

يعملون بها.

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

وصف الــدورة: ثمة مصدران رئيسيان للضغوط األساسية والمتزايدة 
الجنسيات  متعددة  المؤسسات  على  المفروضة  الضرائب  إصالح  نحو 
المؤسسات  جانب  من  الضريبي  والتخطيط  التحايل  )أوالً(  وهما: 
من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  ــاح"(  األربـ )"نقل  الجنسيات  متعددة 
االستراتيجيات، )ثانياً( المنافسة الضريبية الدولية. وفي هذا السياق، 
الدولية وتناقش خيارات  الدورة مجال ونطاق ضغوط الضرائب  تشرح 
اإلصالح وآثارها االقتصادية. وفضاًل عن ذلك، تغطي الدورة مجاالت 
محددة ذات صلة ببلدان المنطقة تشمل سياسات المعاهدات الضريبية، 
وتصميم تدابير مكافحة التحايل الضريبي، وخصائص الضرائب الدولية 
م الدورة  على الصناعات االستخراجية في البلدان الغنية بالموارد. وتَُقَدّ
باألسلوب التالي: عرضان يومياً )مدة كل منهما 45 دقيقة، تتبعه جلسة 

أسئلة وأجوبة مدتها 15 دقيقة(. 

  )FPAv( تحليل سياسة المالية العامة  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
العامة  المالية  سياسة  على  بالتعرف  المهتمون  العليا  إلــى  المبتدئة 

وانعكاساتها 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 الجزئي واالقتصاد القياسي.  
كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات المشاركة قد أتموا دورة 

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي عبر اإلنترنت.  

اللغة المستخدمة: تُقدم الدورة التدريبية باللغة العربية. 

وصف الــدورة: تلقي هذه الدورة نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب 
سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية 
العامة في ضمان االستقرار االقتصادي الكلي والنمو طويل األجل القابل 
لالستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية 

الوحدات  العامة. وتشمل  المالية  الرئيسية الالزمة لتحليل سياسة  العامة 
التطبيقية  والحلقات  العامة،  التجريبية  النتائج  الدورة  هذه  في  التعليمية 
وبعض  الــحــالــة،  ــات  ودراســ "إكــســل"،  برمجيات  اســتــخــدام  على  القائمة 
الموضوعات المختارة ذات األهمية على المستوى اإلقليمي. وسوف تكون 
لكيفية  فهمهم  تعميق  في  الراغبين  المسؤولين  اهتمام  الدورة محط  هذه 
تأثير سياسة المالية العامة على االقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.       

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  استخدام سياسة المالية العامة لتحقيق أهداف الحكومة كاالستقرار 
القابل  والنمو طويل األجل  والكفاءة،  الكلي، والمساواة  االقتصادي 

لالستمرار. 

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

البلد المعني.

  تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة اإلنفاق. 

)MTBPv( أساليب وأدوات التخطيط إلعداد موازنات متوسطة األجل  
عن  المسؤولون  الفنيون  الموظفون  المستهدفون:  المستفيدون 
تطوير أو إدارة الموازنة متوسطة األجل في إدارات الموازنة أو مكاتب 

المحاسب العام أو وحدة المالية العامة الكلية أو إدارات الخزانة. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المتقدمون من المنخرطين في وضع 
البسيطة  بالتطبيقات  اإللمام  مع  وتنفيذها  األجل  متوسطة  الموازنات 
لبرمجية "إكسل". ومن المقرر أن يعمل المشاركون على تمارين إعداد 
تقديرات التكاليف بالسرعة التي تناسبهم بشكل فردي أو جماعي حسب 
الموازنات في  إعداد  أنظمة  بتحليل  يقوموا  أن  يُفترض  كما  االقتضاء. 

بلدانهم وإعداد مدخالت مختصرة لهذا الغرض. 

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

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد 
األوسط.   الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  الفنية  المساعدة  ومركز  والتمويل 
والموظفين  المديرين  كبار  بين  الجمع  إلى  األربعة  جلساتها  وتهدف 
الفنيين لتبادل المعرفة حول طرق وأدوات التخطيط إلعداد الموازنات 

متوسطة األجل. وتشمل الدورة الموضوعات التالية: 

  نظرة عامة على الخصائص الرئيسية التي يتسم بها إطار الموازنة 

متوسطة األجل استناداً إلى إطار المالية العامة متوسط األجل. 

  أدوات وأساليب إعداد الموازنات متوسطة األجل وتعزيزها. 

تقدير  وإعــداد  األســاس  سنة  تقديرات  تطوير  على  عملي    تدريب 
استشرافي للتكاليف في أبواب اإلنفاق الرئيسية. 

مجال  في  الدولية  والتجارب  التطورات  أحــدث  على  عامة    نظرة 
التخطيط إلعداد الموازنات متوسطة األجل. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

األجل  متوسطة  الموازنات  إعــداد  بين  تربط  التي  العالقة    معرفة 
وإدارة المالية العامة الحديثة. 

الموازنات  إعداد  إطار  بها  يتسم  التي  الرئيسية  الخصائص    شرح 
متوسطة األجل وقواعدها المؤسسية. 

بلدانهم  في  المتبعة  المناهج  في  والضعف  القوة  مواطن    تحليل 
إلعداد الموازنات متوسطة األجل. 

  تطبيق أساسيات إعداد تقديرات أساسية واستشرافية للتكاليف.  

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد جوناس فرانك، خبير إدارة المالية 
األوسط  الشرق  لمنطقة  الفنية  للمساعدة  اإلقليمي  المركز  في  العامة 

jfrank@imf.org :على البريد اإللكتروني

 )ITGSv( إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات  
مسؤوليتهم  تتمثل  الذين  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
إحصاءات  و/أو  المدفوعات  ميزان  إحــصــاءات  إعــداد  في  األساسية 
التجارة الدولية للبضائع، و/أو إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. 

ميزان  دلــيــل  فــي  المعتمدة  بالمنهجية  المشاركين  إلــمــام  ويشترط 
المدفوعات ووضع االستثمار الدولي، الطبعة السادسة.
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درجة  على  حاصلين  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلتحاق:  شــروط 
ولديهم  معادلة؛  خبرة  لديهم  أو  اإلحــصــاء  أو  االقتصاد  في  جامعية 
عن  تقل  ال  خبرة  ولديهم  المدفوعات؛  ميزان  بمفاهيم  أساسية  درايــة 
ومعالجة  جمع  أو  المدفوعات  ميزان  إحصاءات  إعــداد  في  واحد  عام 
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 أساساً إلى مرشد تجميع بيانات الطبعة السادسة من دليل ميزان 
الدولية  التجارة  إحصاءات  دليل  بيانات  إلعداد  والمرشد  المدفوعات 
في الخدمات الصادر في عام 2010. وتتألف الدورة، التي ستقدم عن 
مجموعة  تشمل  ساعات،  ثالث  منها  كل  مدة  يومية  جلسات  من  بعد، 
من العروض ومناقشات حول الممارسات القطرية التي تغطي مفاهيم 

ومصادر وأساليب جمع إحصائيات التجارة الدولية في السلع والخدمات. 
بالنسبة  اإلحصاءات  إعداد  عملية  تواجه  التي  بالتحديات  اإلقرار  ومع 
لفئات معينة من الخدمات مثل الصناعة التحويلية والمتاجرة، والتأمين، 
التدريبية على جوانب  الدورة  تركـز  والبناء، ســوف  المالية،  والخدمات 
محددة في معالجة هذه الفئات وكيفية قيدها في ميزان المدفوعات. 
التي  البيانات  إعداد  مناقشة مشكالت  للمشاركين فرصة  تتاح  وسوف 
تعرضوا لها وتفّهم االستخدامات التحليلية إلحصاءات التجارة الدولية 

في السلع والخدمات. 

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

السلع  في  الدولية  التجارة  حسابات  بيانات  إعــداد  طريقة    شرح 
والخدمات المتصلة بميزان المدفوعات وفقاً لألساليب الواردة في 
مرشد تجميع بيانات الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات 
في  الدولية  التجارة  إحــصــاءات  دليل  بيانات  إلعـــداد  والمرشد 

الخدمات الصادر في عام 2010.   

إعــداد  عملية  تحسين  شأنها  من  جديدة  بيانات  مصادر    تحديد 
إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات.

  تطبيق األساليب اإلحصائية المالئمة للتعامل مع المسائل المعقدة 
على مستوى المنهجية وإعداد إحصاءات التجارة الدولية.

   تحسين اإلنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق األوسط 
)COMPv( وشمال إفريقيا

على  القائمون  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
إلى  الرامية  السياسات  ذلك  في  بما  والتنموية  االقتصادية  السياسات 
تعزيز القدرة التنافسية، واإلنتاجية، والتنويع االقتصادي، وتطوير القطاع 

الخاص، واالستثمار والتجارة، والتنمية القطاعية. 

بمفاهيم  درايــة  على  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
من  ذلــك  وغير  الصناعية  والسياسة  االقتصادية  والتنمية  االقتصاد 

المجاالت المتعلقة بتطوير القطاع الخاص. 

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

وصف الدورة: يقدم هذه الدورة التدريبية خبراء دوليون، وموظفون من 
االختصاص  ذوي  االقتصادي من  الميدان  والتنمية في  التعاون  منظمة 
في سياسات تعزيز التنافسية وتطوير القطاع الخاص. وتركز على تحليل 
على  التنافسية  القدرة  تعزيز  إلى  الرامية  والسياسات  األدوات  وتبادل 

المستويات الوطنية ودون الوطنية.  كما تحلل الدورة الجوانب التالية: 

  التحديات والفرص الرئيسية في سياق تعزيز القدرة التنافسية في 
بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  

  التعريفات والمقاييس المستخدمة وآفاقها ومحدداتها. 

  التجارب المتعلقة بتنفيذ السياسات الهيكلية وخصوصاً السياسات 
التي تهدف إلى تشجيع تطوير القطاع الخاص ونموه. 

في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  المنطقة  بلدان  من  حالة    دراســات 
الميدان االقتصادي. 

النقاش النشط والتمارين العملية. وسيطلب من  كما تجمع الدورة بين 
المشاركين توظيف المنهجيات واألدوات التي تطرحها الدورة في سياق 
بلدانهم مع تشجيعهم على تبادل الممارسات والخبرات في هذا المجال. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  اكتساب المعارف بشأن المناهج الهامة في تعزيز القدرة التنافسية، 

اقتصادية  أنشطة  أو  لقطاعات  المساندة  األدوات  وتحليل مختلف 
بعينها. 

المناهج ومحدداتها ومزيج السياسات والهياكل    مناقشة آفاق تلك 
المؤسسية المستخدمة في استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية. 

  عرض الممارسات المعتمدة في مؤسساتهم والتعلم من أقرانهم في 
هذا السياق. 

  توسيع نطاق شبكاتهم المهنية. 

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
البريد  على  لوناتي  روزا  ماريا  السيدة  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 

Mariarosa.Lunati@oecd.org :اإللكتروني

)MSTv( 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، وقواعد اتفاقيات بازل، وتحليل االستقرار 

المالي.

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

النقدية  األسواق  إدارة  تقدمها  التي  الدورة  تتناول هذه  الــدورة:  وصف 
القدرة  اختبارات  مجال  في  المستجدات  آخــر  مناقشة  والرأسمالية، 
االستثمار  وصناديق  التأمين  وشركات  البنوك،  في  الضغوط  تحمل  على 
المشترك. وتتيح الفرصة للمشاركين كي يتعرفوا على طبيعة واستخدامات 
النقدية  األسواق  إدارة  تستخدمها  أو  استحدثتها  التي  الجديدة  األدوات 
وتحليل  الضغوط  تحمل  على  القدرة  اختبارات  ألغــراض  والرأسمالية 
كما   .19 كوفيد-  أزمة  تبعات  على  أيضاً  التركيز  مع  النظامية  المخاطر 
تغطي الدورة موضوعات جديدة برزت على الساحة في مجال اختبارات 
القطاعين  بين  المرتدة  اآلثار  حلقة  تداخالت  قبيل  من  الكلية  الضغوط 
والتغير  بخس،  بسعر  لــألصــول  االضــطــراري  والبيع  والــمــالــي،  العيني 
المناخي والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا المالية "فينتيك". ويمثل بعض 
الصندوق  من  الموفدة  البعثات  عمل  في  أساسياً  عنصراً  األدوات  هذه 
في إطار "برنامج تقييم القطاع المالي" )FSAP( والمساعدة الفنية إلى 

مختلف أنحاء العالم. وباإلضافة إلى ذلك، تتيح هذه الدورة الفرصة أمام 
المشاركين لتبادل الخبرات في مجال منهجيات إجراء اختبارات الضغوط 
الكلية، وتحليل االستقرار المالي، وتستضيف متحدثين من القطاع المعني 
الكلية  الضغوط  اختبارات  ومنهجيات  المخاطر  إدارة  مفاهيم  لمناقشة 
أهداف  الدورة  تستعرض  كما  اإلسالمية.  المالية  بالمؤسسات  المتصلة 
الجيدة  والممارسات  واألساليب  والمنهجيات  الضغوط  تحمل  اختبارات 
المستخدمة في هذا السياق. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها وحدات 
نموذجية لتعريف المشاركين بالدورة الكاملة الختبارات تحمل الضغوط، 
بدءاً بمرحلة إدخال البيانات وتقدير قيم النماذج المالية الكلية وصوالً إلى 
مراحل تصميم السيناريوهات، واختيار االفتراضات، وإجراء االختبارات، 
واحدة،  والعيني ضمن حلقة  المالي  القطاعين  بين  المرتدة  اآلثار  ودمج 
وضع  عملية  صلب  في  وإدراجــهــا  وعرضها  النتائج  ملخصات  وإعـــداد 
الهوامش  معايير  ضبط  في  بها  االستعانة  خالل  من  وذلــك  السياسات 

الوقائية الخاصة برأس المال والسيولة على سبيل المثال.

وينصب التركيز في هذه الدورة على تصميم السيناريوهات المفترضة، 
عملية  في سياق  تفاعالتها  ودراسة  والسيولة،  المالءة  وإبراز عنصري 
المائدة  مناقشات  بعقد  الــدورة  وتُختتم  الكلية.  الضغوط  اختبارات 
المستديرة التي يتبادل المشاركون خاللها المعلومات والتجارب الُقْطرية 

في هذا المجال.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحديد المصادر الرئيسية للمخاطر التي تتربص باالستقرار المالي. 



2021

  تلخيص مبادئ وضع سيناريوهات الضغوط المالية والكلية.

  ربط التغير في المتغيرات المالية الكلية بالنتائج المالية وقياس أثره 
النسبي عليها.  

  تقييم مدى صمود الكيانات الفردية والنظام المالي أمام الضغوط 
المتعلقة بالمالءة والسيولة. 

الموجة  آثــار  ترصد  بحيث  االختبار  في  وإدراجــهــا  نماذج    إعــداد 
الثانية، أو أوجه التفاعل بين مختلف أنواع المخاطر. 

 )MFAv( 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 
أن  بشدة  ويوصى   ."Eviews" القياسي  االقتصاد  تطبيقات  برمجيات 
يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أتموا دورة التدريب عبر اإلنترنت 
قبل   )MFx( الكلي"  القياسي  االقتصاد  أدوات  باستخدام  "التنبؤ  حول 

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  الـــدورة: تهدف هذه  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. 

  استخدام برمجيات "Eviews" لتطبيق أساليب إعداد النماذج على 
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 
االقتصاد القياسي "Eviews"، على أعمالهم أو أنشطتهم البحثية، 

أو على بيانات بلدان أخرى.

)LCBMDv( تطوير سوق السندات بالعملة المحلية  
الدين  إدارة  مكاتب  من  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
والبنوك المركزية والجهات التنظيمية الذين يتعاملون مع الموضوعات 

المتعلقة بأسواق األوراق المالية.  

الدرجة  حملة  من  المشاركون  يكون  أن  يُفترض  االلــتــحــاق:  شــروط 
الجامعية في االقتصاد أو التمويل، أو لديهم خبرة معادلة. 

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

المسؤولين  تدريب  إلى  التدريبية  الــدورة  هذه  تهدف  ــدورة:  الـ وصــف 
على أساسيات تطوير سوق سندات الدين المحلية، واللبنات األساسية 

المحلية  الدين  أســواق  تطوير  إلى  الرامية  السياسات  تطبيق  لتسلسل 
الثانوية وسوق  واألسواق  )أسواق اإلصدار(  األولية  األسواق  بما يشمل 
آلية اإلصدار األولى  التحتية الالزمة. كما تغطي الحلقة  المال والبنية 
واستراتيجياتها والتعليمات المنظمة ألسواق الدين، وتناقش التحديات 
التي تواجه البلدان على صعيد تطوير أسواقها المحلية المعنية بسندات 

الدين. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  تقدير حجم التحديات الرئيسية التي تحول دون تعميق أسواق الدين 
المحلية. 

األولية  باألسواق  المتعلقة  الفاعلة  والممارسات  السياسات    وضع 
والثانوية بما يساند تطورها. 

الحكومية  المؤسسات  مختلف  بين  الالزم  التنسيق  طبيعة    توضيح 
المعنية وأطراف المصلحة في القطاع الخاص. 

  وصف مدى أهمية األسواق المرتبطة من أجل تطوير سوق السندات 
الحكومية.     

)GFS-Fv( إحصاءات مالية الحكومة - األساسيات  
 المستفيدون المستهدفون: المسؤولون ممن يتولون بشكل رئيسي 

مهمة إعداد إحصاءات المالية العامة ونشرها. 

المشاركون حاصلين على  يكون  أن  المفترض  شــروط االلتحاق: من 
درجة جامعية في االقتصاد أو اإلحصاء، أو لديهم خبرة معادلة. 

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

وصف الدورة: تركز الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات على اإلطار 
الحكومة وذلك كما يرد عرضه في دليل  المفاهيمي إلحصاءات مالية 
إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، 
المفاهيم  الــدورة  تناقش  كما  البيانات.  إعــداد  في  العملية  والمجاالت 
سياق  في  بتفصيالتها  والتصنيفات  المحاسبية  والمبادئ  األساسية، 
القومية.  الحسابات  نظام  مع  االتساق  تراعي  التي  الجديدة  المنهجية 
وتعرض الدورة أيضاً نطاق تغطية إحصاءات مالية الحكومة، والقواعد 

االستحقاق(،  أســاس  على  المحاسبة  نظام  ذلك  في  )بما  المحاسبية 
وتقدير القيمة، والتصنيف، وطرق قيد بنود الدين، والميزانيات العمومية 
تتناول  كما  اإلحصاءات.  إعداد  في  المستخدمة  واألساليب  والمصادر 
طرق إبالغ صندوق النقد الدولي بالبيانات في هذا السياق، وتركز بشكل 

كبير على استخدام دراسات الحالة لتوضيح المفاهيم والتفاصيل. 

 أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

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

حسب  األساسية  الحكومية  والتدفقات  األرصــدة  مراكز    تصنيف 
 ،2014 لعام  الحكومة  مالية  إحصاءات  دليل  في  المعتمد  المنهج 

وإعداد كشوفها وجداولها.

الــعــام،  القطاع  فــي  الكيانات  لتصنيف  العامة  الــمــبــادئ    تطبيق 
والقطاعات الفرعية من قبيل الحكومة العامة والشركات العامة.

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

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. 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 عملياً  حالة االقتصاد 

.EViewsو PowerPointو Excelو Word باستخدام برمجيات

فقط  اإلنجليزية  باللغة  التدريبية  الــدورة  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؛

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

وإدارتها.
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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.

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

  توفيق النماذج واألساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية )بما في 
ذلك منهج تقييم األرصدة الخارجية، وأدوات قياس 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.

   تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل في منطقة 
 )WEEv( الشرق األوسط وشمال إفريقيا

لكبار  التدريبية  الــدورة  هذه  ُصممت  المستهدفون:  المستفيدون   
الذين  المستوى  رفيعي  الفنيين  والمندوبين  الحكوميين  المسؤولين 
يمثلون الوزارات الوطنية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التي 
تساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ أجندة الفرص االقتصادية للمرأة من 
غيرها  عن  ممثلين  إلى  باإلضافة  تطبقها،  التي  البرامج  حزمة  خالل 
من الهيئات متعددة القطاعات )من قبيل صناديق الضمان االجتماعي، 
واللجان الوطنية للمرأة( المعنية بتنفيذ جداول األعمال المتعلقة بالنوع 
االجتماعي وخلق فرص العمل. وسيتم اختيار ثالثة ممثلين عن كل بلد.

شروط االلتحاق: يُفترض بالمشاركين أن يكونوا من المسؤولين رفيعي 
المستوى في وزارات العمل واالقتصاد والصناعة والحماية االجتماعية 
والصحة والتعليم والزراعة وشؤون المرأة من المعنيين بصناعة القرارات 
المعدة  الوطنية  السياسات  أو  البرامج  أو  المشاريع  بتصميم  المتعلقة 

لتعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة وتنفيذها واإلشراف عليها وتقييمها.

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

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى تحقيق الثالثة أهداف التالية: أوالً، 
تعترض سبيل  التي  القيود  أو  التحديات  واٍف ألهم  بفهم  المشاركين  تزويد 
الشرق  منطقة  في  العمل  سوق  إلى  لالنضمام  سعيهن  معرض  في  النساء 
 األوسط وشمال إفريقيا واالستمرار فيه؛ وثانياً، فهم أثر جائحة كوفيد- 19 
وأفضل  الــمــعــارف  مشاركة  وثــالــثــاً،  لــلــمــرأة؛  االقتصادية  المشاركة  على 
الفرص  تحسين  إلــى  الرامية  المبتكرة  بالتدخالت  المتعلقة  الممارسات 
األطفال،  رعاية  توفير  على  خاص  بشكل  تركز  والتي  للمرأة،  االقتصادية 
وتأتي  العمل.  أماكن  في  الجنساني  والتنوع  والتشريعات،  األعمال،  وريــادة 
لتعزيز  واإللهام  المعرفة  للمشاركين  لتوفر  المقترحة  التدريبية  الدورة  هذه 

مواتية  بيئة  خلق  في  مباشرًة  تساهم  التي  القطرية  والبرامج  السياسات 
العمل  المرأة في سوق  وأن مشاركة  للمرأة، ال سيما  االقتصادية  للمشاركة 

أصبحت موضوعاً يحظى بأولوية متزايدة لدى حكومات بلدان المنطقة.

ــة حـــول مــحــتــوى هـــذه الــــدورة  ــي ولــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات إضــاف
زيــتــون،  نهلة  الــســيــدة  إلــى  استفساراتكم  توجيه  يــرجــى  الــتــدريــبــيــة، 

اإللكتروني: البريد  على  االجتماعية  الحماية  مجال  في  أول   أخصائي 
كبير  الندفال،  ماريا  جونا  والسيدة   ،nzeitoun@worldbank.org

 ،jlundwall@worldbank.org اإللكتروني:  البريد  على  االجتماع   علماء 
البريد  على  العمل  ســوق  أخــصــائــي  عــاصــي،  الــزيــر  أنجيال  والــســيــدة 

aelzir@worldbank.org :اإللكتروني

 )CRSv( الرقابة على المخاطر اإللكترونية: مسار تحقيق الصمود التشغيلي   
القطاع  تنظيم  هيئات  في  العاملون  المستهدفون:  المستفيدون 
المالي والرقابة عليه ممن تشمل مسؤولياتهم تنظيم التعامل مع المخاطر 
اإللكترونية )السيبرانية( والرقابة عليها في البنوك المركزية والهيئات 

المكلفة بالرقابة على المؤسسات المالية.

يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة عملية ال  شروط االلتحاق: 
تقل عن سنة واحدة في مجال تنظيم المؤسسات المالية والرقابة عليها.

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

وصف الــدورة: تقدم هذه الدورة إدارة األسواق النقدية والرأسمالية، 
المالية  الرقابة  أجهزة  في  العاملين  من  المتخصصين  لغير  وتوفر 
تدريباً تمهيدياً إلى متوسط المستوى حول تنظيم التعامل مع المخاطر 

اإللكترونية والرقابة عليها. 

التكنولوجيا  فــي  العامة  االتــجــاهــات  أحــدث  أوالً  ــدورة  الـ وتستعرض 
التهديدات وانعكاساتها  الرقابية وتطور خارطة  المعتمدة لدى األجهزة 
الدورة مالمح  وثانياً، تحدد  المالي؛  اإللكتروني واالستقرار  على األمن 
اإللكترونية؛  المخاطر  مع  التعامل  تنظيم  لعمليات  األساسية  العناصر 
وثالثاً، تناقش الدورة المناهج واألدوات الرقابية؛ ورابعاً، تعرض الدورة 

المفاهيم الرئيسية في مجال األمن اإللكتروني أو السيبراني، بما يشمل 
على  بناًء  المعلومات  وتبادل  المخاطر،  حجم  وتقدير  الحْوكمة  جوانب 

المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا السياق.

كما تركز جلسات الدورة على تقديم دروس ونصائح عملية تتيح للعاملين 
في األجهزة التنظيمية والرقابية استخدامها في سياق أنشطتهم الرقابية 
اليومية. وُصممت جلسات الدورة بحيث تكون تعليمية وتفاعلية مع االستعانة 

بالتمارين الجماعية، ودراسات الحالة ونقاشات بشأن تبادل المعلومات.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  فهم أساسيات الحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات وتستخدمها 
المؤسسات المالية، ومعرفة تفاصيل خارطة التهديدات اإللكترونية 
في  المخاطر  من  النوع  لهذا  الرئيسية  والخصائص  الصلة،  ذات 

سياق اإلطار الكلي إلدارة المخاطر على مستوى المؤسسات.

مع  التعامل  تنظيم  إلطــار  الرئيسية  العناصر  وتلخيص    تحديد 
الرقابة  في  المستخدمة  السليمة  والمناهج  اإللكترونية  المخاطر 

عليها.

  فهم انعكاسات المخاطر اإللكترونية على االستقرار المالي، وسبل 
تعزيز صمود القطاع المالي على صعيد األمن اإللكتروني. 

 )IEAv( مؤشرات النشاط االقتصادي عالية التواتر  
المؤشرات  إعــداد  عن  المسؤولون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
ومكاتب  المركزية  البنوك  في  الشهرية  أو  األجــل  قصيرة  االقتصادية 

اإلحصاء. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من الحاصلين على درجة 
جامعية في االقتصاد أو اإلحصاء أو لديهم خبرة معادلة.

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

وصف الدورة: تناقش هذه الدورة، التي تقدمها إدارة اإلحصاءات في 
مؤشر  في  تجميعها  وطرائق  األولية  المؤشرات  الدولي،  النقد  صندوق 
العامة لالقتصاد.  كلي واحد للنشاط االقتصادي بغية تتبع االتجاهات 
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مؤشرات  مــن  متنوعة  طائفة  االقــتــصــادي  النشاط  مــؤشــرات  وتضم 
اقتصادية معينة من أجل توفير معلومات في الوقت السليم عن التقييم 
الكلي لالقتصاد، ويمكن اعتبارها كتقديرات لحظية للنشاط ككل. وتتيح 
مثل هذه القياسات لصناع السياسات معلومات إضافية مفيدة تتجاوز 
تقديرات إجمالي الناتج المحلي السنوية وربع السنوية )التي تعتبر أشمل 
لكنها عادًة ال تتوفر إال بعد فارق زمني كبير(، وتوفر صورة أكثر شموالً 
مقارنًة بالمؤشرات الشهرية وربع السنوية الفردية )التي يجري تحديثها 

أوالً بأول لكنها ال تعكس إال جانباً من مجموع االقتصاد(. 

األجل  قصيرة  المؤشرات  معدي  إلــى  موجهة  ــدورة  ال هــذه  بــأن  علماً   
اإلحصائية  والمكاتب  المركزية  البنوك  فــي  والمحتملين  الحاليين 

من  يتوقع  كما  الشهرية.  المؤشرات  بيانات  بجمع  المعنيين  جانب  إلى 
المشاركين استخدام السالسل الزمنية الشهرية وربع السنوية المتوافرة 

في الحلقة التطبيقية لوضع التقديرات التجريبية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

النشاط  مــؤشــرات  إحـــدى  بــيــانــات  ــداد  إطـــار بسيط إلعــ   وضـــع 
تنفيذ  وحتى  المصدرية  البيانات  تجميع  من  بدايًة  االقتصادي، 

األساليب اإلحصائية البسيطة وطرق تجميع بيانات المؤشرات.

  استخدام المعلومات المفيدة قصيرة األجل التي تتضمنها مؤشرات 
التواتر من خالل تطبيق بعض األدوات  النشاط االقتصادي عالية 

التحليلية وجداول االشتقاق واإلجراءات اإلحصائية.

)FSv( استمرارية المالية العامة  
الوظيفية  المستويات  من  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المبتدئة إلى العليا من ذوي الخبرة المتوسطة في قضايا المالية العامة، 
المالية  أوضاع  استمرارية  تحليالت  وتطبيق  بفهم  اهتمام  لديهم  وممن 

العامة وارتباطها بالسياق الخاص بكل بلد.

المشاركون حاصلين على درجة  يكون  أن  يُفترض  شروط االلتحاق: 
جامعية في االقتصاد أو ما يعادلها من خبرة عملية مع اإللمام باستخدام 

الصحائف الجدولية.

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

التي يقدمها  التدريبية االفتراضية  الدورة  وصف الــدورة: تتألف هذه 
الدراسية  الحلقات  من  سلسلة  من  الــقــدرات  لتنمية  الصندوق  معهد 
الدين  رصيد  بتطور  التنبؤ  طــرق  تناقش  التي   )webinars( الشبكية 
أكثر  الظن حصولها  )يغلب على  العام باستخدام سيناريوهات أساسية 
من غيرها( وأخرى بديلة، وتوضح كيفية تقدير مسار تعديالت أوضاع 
المالية العامة وصوالً إلى مستويات مستهدفة محددة سلفاً من الدين.  

وتعرض الدورة أساسيات ديناميكية الدين العام )أو بعبارة أخرى، تطور 
الدين العام بمرور الوقت(، وتشرح طرق التطبيق العملي لتلك المفاهيم 
 )DDT( من خالل أداة سهلة االستخدام لتحليل ديناميكية الدين العام
قائمة على تطبيقات برمجية "إكسل". وتوفر األداة تنبؤات الدين العام 
في سياق سيناريو أساسي وسيناريوهات أخرى بديلة، باستخدام تنبؤات 
يشمل  وبما  ومالية،  كلية  اقتصادية  متغيرات  عشرة  نحو  على  تعتمد 

الرسوم البيانية المروحية التي تعتمد النهج االحتمالي في وصف هامش 
األداة  تحدد  كما  الوقت.  مع  الدين  تطور  بهيكل  المتعلق  اليقين  عدم 
المقاييس  وتحسب  العام،  الدين  لتغيرات  الدافعة  الرئيسية  المحركات 
المستوى  إلى  وصــوالً  العامة  المالية  أوضــاع  لتعديل  تطبيقها  الواجب 
المستهدف من الدين العام بعد فترة زمنية معينة يحددها المستخدم.  
الدورة على استخدام  نهاية  قادرين مع  المشاركون  أن يصبح  ويُفترض 

هذه األداة لتحليل ديناميكية الدين العام في البلد الذي يعملون فيه. 

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  حساب ديناميكيات الدين العام.

  تحديد المحركات الرئيسية للتغيرات التي تطرأ على الدين العام. 

  حساب المسارات المطلوبة لتعديل أوضاع المالية العامة بما يكفل 
الوصول إلى مستويات الدين العام المستهدفة. 

يشمل  بما  العام  الدين  ديناميكيات  على  الضغوط  اختبار    تطبيق 
استخدام الرسوم البيانية المروحية. 

  تحديد عناصر تقييم المخاطر المتعلقة بحاالت المديونية الحرجة 
وتحليالت استمرارية القدرة على تحمل الدين.   

  التفرقة بين األطر المختلفة لتحليل استمرارية القدرة على تحمل 
الدين.

ديناميكية  تحليل  أداة  باستخدام  مختصر  معلوماتي  عرض    إعداد 
بالبلد  الخاصة  العام  الدين  بيانات  على  وتطبيقها  العام  الدين 

المحدد للمشاركين. 

)NOEv( إحصاءات الحسابات القومية - قياس االقتصاد غير المشاهد إحصائيًا   
المسؤولين  الـــدورة  هــذه  تستهدف  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
القومية  الحسابات  إحصاءات  بإعداد  مباشرًة  المعنيين  الحكوميين 
إعداد  على  العاملين  من  المشاركون  يكون  أن  وينبغي  استخدامها.  أو 
في  المستخدمة  اإلحصاءات  توفير  أو  القومية،  الحسابات  إحصاءات 
إحصاءات  مستخدمي  من  أو  القومية،  الحسابات  إحــصــاءات  إعــداد 

الحسابات القومية ألغراض وضع السياسات الرسمية.

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

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

وصف الدورة: تستهدف هذه الدورة زيادة استيعاب المشاركين لألطر 
باالقتصاد  المتعلقة  التقديرات  وضع  وأساليب  والتعريفات  والمفاهيم 

غير المشاهد إحصائياً. وستغطي الدورة الموضوعات التالية:

تعريف ونطاق االقتصاد غير المشاهد إحصائياً.  

  االقتصاد غير المشاهد إحصائياً واالقتصاد غير الرسمي: مواطن 
االختالف والتداخل فيما بينهما.

لتحديد مستوى  تهدف  التي  المعيارية  التقديرات    ممارسات وضع 

ومقدار نمو االقتصاد غير المشاهد إحصائياً.

البيانات  ومــصــادر  الحديثة،  والتكنولوجيا  الجديدة،    األساليب 
الممكنة الجديدة.

ستتبع هذه الدورة المبادئ والممارسات الموصى بها في نظام الحسابات 
القومية لعام 2008، ودليل قياس االقتصاد غير المشاهد إحصائياً، كما 
والتي  القطرية  الممارسات  حول  المقدمة  العروض  عن  نبذة  ستعرض 
الدولي: قياس  النقد  السابع لصندوق  المنتدى اإلحصائي  عرضت في 

االقتصاد غير المشاهد إحصائياً.

بإمكان  التدريبية، يصبح  الــدورة  لدى استكمال هذه  الـــدورة:  أهــداف 
المشاركين:

المشاهد  غير  االقتصاد  تندرج ضمن  التي  األنشطة  أنواع    تعريف 
إحصائياً.

تغطية  لتحسين  استخدامها  الممكن  البيانات  مــصــادر    تحديد 
االقتصاد غير المشاهد إحصائياً.

  تطبيق الطرق واألساليب لقياس االقتصاد غير المشاهد إحصائياً.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
البريد  على  السماك  عصام  السيد/  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 

IAlsammak@imf.org :اإللكتروني

 )SACv( تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية  
األعضاء  المركزية  البنوك  مسؤولو  المستهدفون:  المستفيدون 
المركزية  البنوك  الرقابة والحوكمة، وكبار موظفي  أو أجهزة  في لجان 
المسؤولون عن عمليات المحاسبة أواإلبالغ المالي أو التدقيق أو إدارة 
المخاطر أو الرقابة الداخلية  أو الشؤون القانونية أو إدارة االحتياطيات. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية 
أو درجة عليا في المحاسبة أو األعمال أو االقتصاد أو المالية أو القانون، 
القانونيون،  التدقيق )المحاسبون  الحائزين على شهادة مهنية في  أو من 
أو مدققو الحسابات الدوليون، أو المدققون الداخليون، أو مراجعو نظم 

المعلومات( أو في الشؤون المالية )المحللون الماليون القانونيون(.

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

وصف الــدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون 
تعريف  إلــى  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  فــي  القانونية  الــشــؤون  إدارة  مــع 
الصندوق  منهجية  على  تفاعلي  بأسلوب  المركزية  البنوك  مسؤولي 
لتقييم الضمانات الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم 
الحوكمة والرقابة المستقلة والشفافية والمساءلة في البنوك المركزية 
في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفاًل 
لموظفي البنوك المركزية لتبادل اآلراء حول خبراتهم في سياق تعزيز 
الضمانات الوقائية وأطر الحوكمة ومعالجة القضايا الناشئة. وتتضمن 
الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية تتناول مجاالت التقييم الحيوية، 
ونظام  المالي،  واإلبــالغ  والخارجي،  الداخلي  التدقيق  آليات  وخاصة 
الضوابط الداخلية مع التركيز على إدارة االحتياطيات الدولية، وعمليات 
عليها  ترتكز  التي  المفاهيم  أهم  أيضاً  الــدورة  وتستعرض  ــراض.  اإلق

االستقاللية والحوكمة في تشريعات البنك المركزي. 
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أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

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

  تحديد اإلجراءات المحددة لتحسين 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.

في  وتمويلها  والمتوسطة  الصغيرة  بالمشروعات  المعنية     السياسات 
)SMEv( منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

الــوزارات  في  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
التنفيذية أو األجهزة المختصة بوضع السياسات المعنية بالمشروعات 
تطوير  وســيــاســات  وتمويلها  األعــمــال  وريـــادة  والمتوسطة  الصغيرة 
القطاع  مؤسسات  ممثلي  بالتحاق  نرحب  كما  الخاصة.  المشروعات 
الصغيرة  المؤسسات  قطاع  من  مهماً  جــزءاً  يشكلون  الذين  الخاص 

والمتوسطة بهذه الدورة.

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون المشاركون من القائمين على وضع 
والمتوسطة  الصغيرة  بالمشروعات  المعنية  السياسات  وتقييم  وتنفيذ 

وسبل تمويلها.

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

التعاون  منظمة  موظفي  من  فريق  ــدورة  ال هذه  يقدم  الــــدورة:  وصــف 
األول  الجزء  ويركز  دوليون.  وخبراء  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية 
الصغيرة  المشروعات  قطاع  بسياسات  المتعلقة  الجوانب  على  منها 
لتلك  الرسمية  التعاريف  المتبعة في وضع  المعايير  والمتوسطة، ومنها 
المشروعات أو المؤسسات، والمبادرات المتخذة من أجل تحسين بيئة 
وإحصاءات  المعنية،  السياسات  وتقييم  ورصــد  االقتصادي،  النشاط 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما إلى ذلك. ويُكرس الجزء الثاني 

بما  التمويل،  على  الحصول  بفرص  المتعلقة  للقضايا  الــدورة  هذه  من 
طريق  عــن  التمويل  وكــذلــك  االئتمان  على  الحصول  فــرص  ذلــك  فــي 
حصص الملكية. كما تشمل الدورة وحدات تدريبية تتناول المشروعات 
االبتكارية، والمشروعات الواعدة.  وتجمع الدورة ما بين أسلوبي النقاش 
النشط وعرض تجارب المشاركين باإلضافة إلى بعض التمارين العملية.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  اكتساب معارف عن مختلف العناصر واألطر المؤسسية للسياسات 
المعنية بالمؤسسات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛

فرص  إلتاحة  والقانونية  التنظيمية  البيئة  تحسين  أهمية    تحليل 
الحصول على التمويل ومناقشة اآللية المحددة التي تكفل الحصول 

عليها؛

  عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛

توسيع شبكات عالقاتهم المهنية.   

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
البريد  على  لوناتي  روزا  ماريا  السيدة  إلى  استفساراتكم  توجيه  يرجى 

Mariarosa.Lunati@oecd.org :اإللكتروني

الصحة  تــدابــيــر  حــول  العربية  للبلدان  اإلقليمية  التطبيقية     الحلقة 
)SPSv(  والصحة النباتية

أوالً-  الذين  الحكوميون  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
يضطلعون بمسؤوليات مباشرة في مجال تدابير الصحة والصحة النباتية 
)SPS( )أي الجهات المسؤولة عن إخطارات الصحة والصحة النباتية 
ونقاط االستعالم عن تدابير الصحة والصحة النباتية، ونقاط االتصال 
المعنية بالدستور الغذائي )Codex( أو االتفاقية الدولية لوقاية النباتات 
)IPPC( أو المنظمة العالمية لصحة الحيوان )OIE(، والمسؤولون من 
والتجارة  النباتية  والصحة  الصحة  تدابير  بتنسيق  المعنية  الــوزارات 
الدولية( أو من المهتمين بشدة بهذا المجال، وثانياً- يتمتعون بمستوى 
استيعاب متوسط لمبادئ منظمة التجارة العالمية وهيكلها وكذلك مبادئ 

وأحكام اتفاق الصحة والصحة النباتية.   

شروط االلتحاق: ستكون األفضلية للمرشحين الذين استكملوا بنجاح 
الدورة التدريبية اإللكترونية حول تدابير منظمة التجارة العالمية للصحة 
 G/SPS/GEN/997/Rev.11 من  األول  القسم  )انظر  النباتية  والصحة 

حول االلتحاق بالدورة التدريبية اإللكترونية(.

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

وصف الدورة: تعمل الحلقة التطبيقية على تعزيز استيعاب المشاركين 

النباتية  والصحة  الصحة  تدابير  حول  العالمية  التجارة  منظمة  التفاق 
التدابير المختلفة وأهم الضوابط ذات الصلة بها من  بما يشمل أنواع 
خالل مجموعة من العروض وأسئلة استطالع الرأي واألسئلة واإلجابات 
والتدريبات العملية التي يقدمها خبراء المنظمة. كما ستقدم الدورة نبذة 
حول عمل لجنة تدابير الصحة والصحة النباتية، والموضوعات المتعلقة 
بتلك التدابير وأهميتها للتجارة، وستوفر فرصة للمشاركين للتعرف على 
أدوات منظمة التجارة العالمية المعنية بشفافية تدابير الصحة والصحة 
ووضع  التجارة  تطوير  مرفق  به  يقوم  الذي  العمل  جانب  إلى  النباتية، 
للمسؤولين  التطبيقية فرصة  الحلقة  )STDF(. وستقدم هذه  المعايير 
الحكوميين العاملين على موضوعات الصحة والصحة النباتية للتواصل 
مع أقرانهم من بلدان المنطقة لتيسير تبادل المعلومات ومشاركة أفضل 

الممارسات المتصلة بتطبيق اتفاق الصحة والصحة النباتية.

ينبغي على المرشحين استيفاء النموذج اإللكتروني وتقديمه عبر الرابط التالي:
https://worldtradeorganization.wufoo.com/forms/

p7esflz0bwpkkb/ 

لمزيد من المعلومات حول محتوى الدورة، برجاء توجيه استفساراتكم 
    samer.seif@wto.org :إلى السيد/ سامر سيف اليزل على

   التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع في عالم ما بعد 
)CCv( كوفيد- 19: استراحة اللتقاط األنفاس في مواجهة التغير المناخي

الوظيفية  المستويات  من  القرار  صناع  المستهدفون:  المستفيدون 
المتقدمة والخبراء الفنيون من وزارات المالية واالقتصاد والتخطيط )أو ما 
يوازيها(، والهيئات التنفيذية المعنية، والباحثون، واألكاديميون المسؤولون عن 
تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة واالستراتيجيات 
التغير  وسياسات  البيئية  والسياسات  االستثمارية  والبرامج  القطاعية 

المناخي وخطط العمل في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

شروط االلتحاق: يفضل توافر المعرفة المسبقة بعلوم التغير المناخي 
وآثاره على االقتصاد والتماسك االجتماعي، ولكنها ليست شرطاً، إلى 
جانب االهتمام بالتعرف على قضايا التغير المناخي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا وعالجها من خالل استكشاف الحلول القابلة 
لالستمرار والتي تهدف إلى تحقيق التكيف المناخي والتخفيف من آثاره 

وتعزيز العمل المناخي.

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

وصف الدورة: أصابت جائحة كوفيد- 19 العالم على حين غرة، وكان 
لها آثار مدمرة على االقتصادات والمجتمعات. وعلى النقيض، كان آلثار 
التغير المناخي نماذج وتوقعات متعددة، ولكن حتى اليوم ظلت مجهودات 
التخفيف غير كافية. ومن األهمية بمكان إدراك ضرورة إدارة المخاطر 
المناخية وتقليل مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية سعياً لتحقيق 
العدالة، وتعزيز الشمول، والتعامل مع عدم المساواة الهيكلية، واستغالل 
التكنولوجيا الحديثة، وخلق فرص العمل الجديدة. وتدعم أجندة التنمية 
الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع نموذجاً جديداً يضمن 
محاربة  منها  القلب  وفي  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  االستدامة 

التغير المناخي.
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ــدورة لــلــمــشــاركــيــن فــرصــة للتعلم  ــ ــذه الـ ــوفــر هـ أهـــــــداف الـــــــــدورة: ت
األدلة  على  القائمة  السياسات  وضع  حول  المعرفة  وتبادل  والتفكير 
واالستراتيجيات المبتكرة المتعلقة بتطوير القدرة على الصمود وتخفيف 
الوطني،  االقتصاد  وازدهــار  رفاه  على  المناخي  للتغير  المتوقعة  اآلثار 
والتماسك االجتماعي، واالستدامة البيئية. وسيحصل كل مشارك على 
انعقادها.  موعد  قبيل  أعمالها  جدول  وكذلك  للدورة  تفصيلي  وصف 

وتدور محتويات الدورة حول الموضوعات الرئيسية التالية:

1 .  ما بعد كوفيد- 19: التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة 
للجميع.

التوجهات الواعدة للتعامل مع التغير المناخي.  .2 

موازنة المناخ والتمويل المناخي.  .3

األوسط وشمال  الشرق  بمنطقة  الخاصة  األولوية  ذات  4.  اإلجراءات 
إفريقيا للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره، مع تقديم بعض 

األمثلة حول أفضل الممارسات الدولية.

على  القادر  األخضر  التعافي  مجال  في  اإلقليمي  التعاون  5.  نطاق 
بلدان  مبادرات  حول  نبذة  عرض  مع  للجميع،  والشامل  الصمود 

المنطقة واألقاليم األخرى.

التدريبية،  الدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  وللحصول 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة أندريا كاتر، أخصائي بيئي أول 
خبير  ريــدي،  شاندرا  راما  والسيدة   ،)akutter@worldbank.org(
االقتصاد البيئي )rreddy1@worldbank.org(، والسيدة هيلينا نابر، 

.)hnaber@worldbank.org( أخصائي بيئي أول

 )MPv( 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 
تواجه  التي  المشكالت  إيضاح  طريق  عن  العملية  والخبرة  التجريبية 
التوصل إلى الحلول المثلى والمفاضلة بينها عند اتخاذ قرارات السياسة 

التي  المحاضرات  من  الــدورة  هذه  في  التعلم  عملية  وتمضي  النقدية. 
تستعرض المفاهيم األساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم 
دراسات الحالة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة 

بين مجموعة متنوعة من التجارب 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.

للصدمات  النقدية  والسياسة  االقتصاد  استجابة  كيفية    تقييم 
االقتصادية الكلية في ظل األطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك 

من خالل العروض الجماعية التي يقدمها المشاركون لنظرائهم.

وسيكون بوسع المشاركين من البنوك المركزية:

  تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.

  وضع سياسات تتسق مع اإلطار المختار.

)BSPPv( تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة - دليل للممارسين  
المستفيدون المستهدفون: ُصناع السياسات من المهتمين بمعرفة 
والتواصل من خالل  والبرامج وسبل االتصال  السياسات  سبل تحسين 
تغيير  بإحداث  مهتمين  المشاركون  يكون  أن  ويُفضل  السلوكية،  العلوم 

فعلي في السياسات المؤسسية وتحسينها على مستويات مختلفة.

رفيعي  الممثلين  من  المشاركون  يكون  أن  ينبغي  االلــتــحــاق:  شــروط 
بهذا  توافر معرفة سابقة  يُشترط  المعنية. وال  الــوزارات  المستوى في 
المجال، ولكن نشجع مشاركة المهتمين بالتعرف على المناهج المبتكرة 

في التعامل مع المشكالت المعقدة في مجال السياسات.

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

العلوم  نحو  متزايدة  بصورة  السياسات  صناع  يتوجه  ــدورة:  الـ وصــف 
السلوكية للتعامل مع التحديات المستعصية في مجال السياسات. وتولي 
يتصل  فيما  للسياق  أهمية  السلوكي  البعد  تعتمد على  التي  السياسات 
السلوك، كما تستكشف مجموعة واسعة من  القرارات ومراعاة  باتخاذ 
التأثيرات مع االهتمام بالعوامل االجتماعية والنفسية واالقتصادية التي 

المتعلقة   - التفاصيل  بعض  وتعالج  وأفعالهم،  األفراد  تفكير  على  تؤثر 
ما  كثيراً  التي   - الخدمات  وتوفير  والتكنولوجيا  البيروقراطية  بالنظم 
مما  الرغم  على  المعتادة  بالطريقة  السياسات  وضع  عند  إغفالها  يتم 
التنمية ال سيما  برامج ومشروعات  فعالية  تأثير جوهري على  لها من 
السياسات  من  النوع  ذلك  شأن  ومن  المنخفض.  الدخل  سياقات  في 
الصعبة  للتحديات  مبتكرة  حلوالً  يوفر  أن  السلوكي  البعد  على  القائمة 
السياسات  واضعي  ويساعد  األحيان،  من  الكثير  في  منخفضة  بتكلفة 
على تفادي بعض الهفوات وأشكال التحيز عند اتخاذ القرارات التي تؤثر 

على جميع األفراد. 

تزويد  والتنمية  والسلوك  بالعقل  المعني  الدولي  البنك  فريق  ويتولى 
وتصميم  لتشخيص  ملموسة  وإرشــادات  بأدوات  الدورة  في  المشاركين 

وتنفيذ المشاريع والسياسات القائمة على البُعد السلوكي.

التدريبية،  الــدورة  هذه  محتوى  حول  إضافية  معلومات  على  ولالطالع 
يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة أبيغيل دالتون، مسؤول العمليات، 

adalton1@worldbank.org :على البريد اإللكتروني التالي

 )IGv( 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  شروط االلتحاق: 
لديهم  أو تكون  العلوم االجتماعية  أو  على درجة جامعية في االقتصاد 
خبرة معادلة. ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق قد 
أتموا من قبل دورة التدريب عبر اإلنترنت حول "التطوير المالي واإلدماج 

.)FDFIx( المالي

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

وصف الدورة: تهدف هذه الدورة إلى زيادة وعي المشاركين بمفاهيم 
لتقييم  والتشغيلية  التحليلية  األدوات  ببعض  وتعريفهم  الشامل  النمو 
والفقر  النمو  على  الكلية  االقتصادية  السياسات  تأثير  ومتابعة  وقياس 

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

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.

ــويــات  ــع أول ــواجــه الــنــمــو الــشــامــل ووضـ   تــحــديــد الــعــقــبــات الــتــي ت
اإلصالحات.

  وضع استراتيجية لتحقيق النمو الشامل لبلدانهم.
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)MTDSv( إعداد وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة األجل  
الدين،  إدارة  مكاتب  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
ووزارات المالية، والبنوك المركزية المعنيون بتفاصيل إدارة الدين العام. 

شروط االلتحاق: يُفترض أن يكون لدى المشاركين درجة جامعية في 
االقتصاد أو التمويل، أو خبرة معادلة. 

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

والرأسمالية،  النقدية  األسواق  إدارة  الدورة  تُقدم هذه  الــدورة:  وصف 
سليمة  استراتيجية  وتنفيذ  إعداد  مجال  في  القدرات  بناء  إلى  وتهدف 
إلدارة الدين على األجل المتوسط. كما يتلقى المسؤولون المشاركون في 
هذه الدورة تدريباً على استخدام اإلطار المشترك لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي بشأن استراتيجية إدارة الدين متوسطة األجل، لما ينطوي 
عليه هذا اإلطار من فائدة في توضيح طبيعة المفاضالت التي تجريها 
الحكومة بين التكاليف والمخاطر المصاحبة لمختلف استراتيجيات إدارة 
مع  التعامل  سيما  ال  الدين  حافظة  انكشاف  مخاطر  إدارة  وفي  الدين، 
مخاطر التفاوت المحتمل في تكاليف خدمة الدين وآثارها على الموازنة. 
ويستخدم المشاركون األداة التحليلية )MTDS AT( الستراتيجية الدين 
مع  الدولي،  والبنك  الدولي  النقد  أعدها صندوق  التي  األجل  متوسطة 
األخذ في الحسبان تفاصيل هيكل حافظة الدين ومكوناتها، والمؤشرات 
للحصول على  المحتملة  والمصادر  السوق،  الكلية، وأوضاع  االقتصادية 
التمويل، والعالقات المتبادلة مع اإلطار الكلي متوسط األجل. كما يتبع 
الدين  استراتيجية  تطبيق  على  للعمل  مختارة  استراتيجية  المشاركون 

متوسطة األجل مع االستعانة بنموذج قياسي لخطة االقتراض السنوية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

الدين  إلدارة  استراتيجية  وضــع  في  المعتمدة  الخطوات    وصــف 
إعــداد  من  المشترك  اإلطــار  باستخدام  ــك  )وذل األجــل  متوسطة 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي(.

  تحليل حافظة الدين الخاصة بالحكومة المركزية من أجل تحديد 
التكاليف والمخاطر الكامنة في هيكل الدين القائم. 

)سيناريو  السوقية  المخاطر  حــول  مختلفة  سيناريوهات    وضــع 
أساسي وسيناريوهات أخرى قائمة على حصول صدمات معينة(، 

وتعديلها وتكييفها بما يناسب أوضاع كل بلد على حدة. 

  تحديد وتقييم مختلف استراتيجيات التمويل المقترحة بموجب تلك 
السيناريوهات ومقارنتها بالمفاضالت بين التكاليف والمخاطر في 

هذا السياق. 

  استخدام األداة الكمية التحليلية المرافقة إلطار استراتيجية الدين 
متوسطة األجل.  

ألغــراض  استخدامها  مــن  تــعــزز  بطريقة  التحليل  نتائج    عــرض 
السياسات. 

  وضع استراتيجية تتسق مع أهداف إدارة الدين. 

ــتـــراض ســنــويــة تــغــطــي أول ســنــتــيــن مـــن مــدة    تــصــمــيــم خــطــة اقـ
االستراتيجية. 

 )VDSv( تشخيص مواطن التعرض للخطر  
المستويات  جميع  من  المسؤولون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
بالبنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية األخرى التي تضم 
البرلمان( المعنيون بمتابعة  الوزراء أو  وحدات مالية كلية )مثل مجلس 

وتقييم مواطن الضعف والمخاطر على المستويين الُقطري واإلقليمي.

الدورة حاصلين  المشاركون في  يكون  أن  يفترض  شروط االلتحاق: 
على درجة جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة، 
ــة  ودراي القياسي،  االقتصاد  أساسيات  عــن  خلفية  لديهم  تكون  وأن 

باستخدام البرمجيات في تطبيقات االقتصاد القياسي. 

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

لدورة "تشخيص حالة  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 مخاطر طرف المنحنى.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 
العامة  المالية  تعرض  باستخدام مؤشرات مواطن  المخاطر    تقييم 

والقطاعات المالية والخارجية والعينية للخطر.

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

الخطر  مــواطــن  مقاييس  لــرصــد  تشخيصية  أدوات    اســتــخــدام 
األدوات  ذلك  في  بما  المنحنى،  طرف  بمخاطر  التنبؤ  ومؤشرات 

المستخدمة حالياً في أعمال رقابة صندوق النقد الدولي.  

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

التعرض للخطر.  

 )FPPv( سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي  
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون في وزارات المالية واالقتصاد 
والتخطيط وفي البنوك المركزية ممن يقدمون المشورة بشأن سياسات 

االقتصاد الكلي والقطاع المالي أو يشاركون في تنفيذها.

شروط االلتحاق: يفترض أن يكون المرشحون للدورة حاصلين على 
يتقنوا  وأن  معادلة،  لديهم خبرة عملية  أو  االقتصاد  درجة جامعية في 
استخدام برمجيات "إكسل". ويوصى بشدة أن يكون المرشحون قد أتموا 
الجزئيْن األول والثاني من الدورة التدريبية عبر اإلنترنت حول سياسات 
وبرمجة االقتصاد الكلي، )FPP.1x( و)FPP.2x(، قبل التسجيل لاللتحاق 

بهذه الدورة.

اللغة المستخدمة: تُقدم هذه 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.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

المنطقة  بلدان  أحد  في  والمالية  االقتصادية  المستجدات    تحليل 
برمجيات  على  قائم  عملي  وإطــار  التاريخية  البيانات  باستخدام 

"إكسل".

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

سيناريو  ظل  في  االقتصادية  والمخاطر  الضعف  مواطن    تحديد 
أساسي والتدابير المتخذة على مستوى السياسات لمعالجتها.

مستوى  على  المتخذة  التدابير  يعكس  تصحيحي  سيناريو    إعــداد 
السياسات وآثارها على االقتصاد الكلي.

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

)EMMv( النقود اإللكترونية ونظم أداء المدفوعات عبر األجهزة المحمولة  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
وتكنولوجيا  الدفع  نظم  إدارات  في  يعملون  الذين  العليا  إلى  المتوسطة 
المعلومات في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات 
نظم الدفع واإلشراف عليها. 

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

وصف الــدورة: تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة األسواق النقدية 
أداء  ونظم  اإللكترونية  النقود  لفهم  إطــار  توفير  ــى  إل والرأسمالية 
النقود  مفهوم  بتعريف  الــدورة  وتبدأ  المحمولة.  باألجهزة  المدفوعات 
اإللكترونية، وتناقش االتجاهات العامة المختلفة في استخدام نظم الدفع 
المتنوعة بما في ذلك نظم الدفع النقدي، وتستعرض أحدث التطورات 
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في سياق موضوع النقود اإللكترونية ونظم أداء المدفوعات عبر األجهزة 
المحمولة، ومن ثم تركز الدورة على إيجابيات وسلبيات استخدام النقود 
اإللكترونية وشروط اعتمادها وتفحص نماذج أعمال مزودي خدمات نظم 
الدفع باألجهزة المحمولة. وتختتم الدورة موضوعاتها بتناول االنعكاسات 
نظم  من  النوع  هذا  الستخدام  المرافقة  والمخاطر  الكلية،  االقتصادية 
الدفع وأشكال التدخل المطلوبة من السلطات الرقابية. وصممت الدورة 
بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً عن طريق االستعانة بمزيج من المحاضرات 

الدورة  تتطلب  كما  النقاش.  الحالة وحلقات  ودراسات  المحاكاة  ونماذج 
إجراءات  القائم على  الذاتي  للتقييم  بتمرين عملي  المشاركون  يقوم  أن 
منهجية، وكذلك تطبيق المادة التدريبية النظرية على حالة بلد افتراضي 
الدفع  للتعامل مع نظم  من أجل رسم استراتيجية واضحة وخطة عمل 
باستخدام التكنولوجيا المالية. ويعقب التمرين العملي على التقييم الذاتي 

نقاش النتائج في العروض الجماعية وجلسات استخالص المعلومات.

)ملحوظة: قد يجري بعض التغييرات على الدورة لتيسير تقديمها عن بعد(.  

)CPI-Av( مؤشر أسعار المستهلك - دورة متقدمة  
المستفيدون المستهدفون: المسؤولون عن إعداد مؤشرات أسعار 

المستهلك.

المشاركون حاصلين على درجة  يكون  أن  يفترض  شروط االلتحاق: 
جامعية في مجال االقتصاد أو اإلحصاء أو يتمتعون بخبرة معادلة.  

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

اإلحــصــاءات  إدارة  تقدمها  التي  الـــدورة  هــذه  تهدف  الــــدورة:  وصــف 
إعداد  وأساليب  لمفاهيم  المشاركين  فهم  آفاق  توسيع  إلى  بالصندوق 
مؤشرات أسعار المستهلك. وتلقي هذه الدورة نظرة عامة على نظرية 
األرقام  معادلة  اختيار  حيث  من  العملية  وتطبيقاتها  القياسية  األرقــام 
القياسية على مستويات أقل وأعلى من التجميع. كما تغطي هذه الدورة 
مصادر وطرق إعداد األوزان الترجيحية وجمع العينات للمناطق والبنود 
الجديدة  البيانات  مصادر  ــدورة  ال وتناقش  واألصــنــاف.  البيع  ومنافذ 
باإلضافة  البيانات،  لجمع  الجديدة  التكنولوجيات  جانب  إلى  والناشئة 
إلى قضايا الحدود الوطنية التي تشمل التطرق ألفضل طريقة لقياس 
بنظام  الــروابــط  مــن  لمجموعة  ــدورة  الـ وتتطرق  الــرقــمــي.  االقــتــصــاد 
والتغطية  النطاق  مبادئ  إلى  إضافة   ،2008 لعام  القومية  الحسابات 

والتقييم. وتغطي الدورة الموضوعات التالية: 

  حساب المؤشرات المبدئية وعالية المستوى.

  طرق التعامل مع األسعار الناقصة بصورة مؤقتة أو دائمة. 

  إضافة المنافذ والبنود واألصناف الجديدة.

  تعديل األسعار للتعبير عن التغيرات في مستوى الجودة. 

باستخدام  المؤشرات  المتتالية( ووصل  المجموعات  )ربط    َسلَسلَة 
منهجيات ترجيح محدثة. 

  الوفاء باحتياجات مستخدمي البيانات لضمان المالئمة.

أسعار  مؤشر  دليل  في  بها  الموصي  والممارسات  المبادئ  الدورة  تتبع 
المستهلك الصادر في 2020.

أهداف الدورة: لدى استكمال الدورة، يصبح بإمكان المشاركين: 

  تطبيق األساليب الموصى بها لحساب المؤشر.

إعداد  تواجه  التي  التحديات  مع  للتعامل  المناسبة  الطرق    تطبيق 
الجودة،  والتغير في مستوى  المتوفرة،  غير  البنود  مثل  المؤشرات 

والعمل على تحديث المؤشرات باستمرار. 

الدولية  التوجيهات  مع  المستهلك  أسعار  توافق مؤشر    تقييم مدى 
حول أفضل الممارسات.

)CBDCv( دراسة التفاصيل المتعلقة بالعملة الرقمية الرسمية  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في مجال اإلشراف على نظم الدفع، 
والشؤون القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة النقدية واالستقرار 

المالي في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط االلتحاق: يُفترض أن تتوفر لدى المشاركين خبرة في العمليات 
والشؤون  الدفع،  نظم  عليها:  اإلشــراف  أو  التالية  بالمجاالت  المتعلقة 
القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة النقدية واالستقرار المالي.

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

وصف الــدورة: تقدم هذه الدورة إدارة األسواق النقدية والرأسمالية، 
العمالت  إصــدار  وسلبيات  إيجابيات  لمقارنة  إطار  توفير  إلى  وتهدف 
الخيارات  وتوضيح  المركزية(،  البنوك  طرف  )من  الرسمية  الرقمية 
المتاحة على صعيد التصميم المقترح لها. كما تركز الدورة على مراحل 
القرارات  وصناعة  القانونية  الرقمية  العمالت  إصــدار  مشروع  إدارة 
عن  تفاعلياً  طابعاً  الــدورة  وتتخذ  المستويات.  أعلى  على  بها  المتعلقة 
طريق استخدام مزيج من المحاضرات ونماذج المحاكاة ودراسات الحالة 
القرارات  اتخاذ  عملية  على  المحاضرات  وتركز  النقاشية.  والحلقات 

ديناميكية  كحلقات  معها  والتعامل  الرقمية  العملة  بإصدار  الخاصة 
متداخلة ومتكررة من أجل تقييم مدى أهمية إصدار عملة رقمية رسمية. 
وتعتمد عمليات التقييم الذاتي على اإلجراءات المنهجية، وتغطي حاالت 
االستخدام المقترحة، والنقاط اإلشكالية ومتطلباتها والحلول المقترحة 
أن  وبعد  التجريبية.  والحاالت  المفاهيم  وإثبات  االقتصادية  والجدوى 
يتعرف المشاركون على أساسيات مراحل عملية صنع القرار سيبدأون 
في تطبيقها على حالة بلد افتراضي من أجل التوصل إلى فهم شامل 
لطبيعة المشكلة وطائفة الحلول المتاحة بأكملها. وتُناقش النتائج عقب 
العروض  خالل  من  وذلك  الذاتي  التقييم  على  العملي  التمرين  إجــراء 

الجماعية وجلسات استخالص المعلومات.

)ملحوظة: قد يجري بعض التغييرات على الدورة لتيسير تقديمها عن بعد(.

)CORPv( استيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع واالكتشاف  
المستفيدون المستهدفون: خبراء مكافحة الفساد من بلدان الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا الذين يمثلون هيئات مكافحة الفساد، وغيرهم 
من العاملين في هيئات إنفاذ القانون المعنية ممن لهم دور في اكتشاف 

حاالت الفساد )مثل وحدات االستخبارات المالية(.

الوظيفية  المستويات  من  الفساد  مكافحة  خبراء  االلتحاق:  شــروط 
بلدان  في  الفساد  مكافحة  هيئات  في  العاملين  العليا  إلى  المتوسطة 
المنطقة، وغيرهم من جهات إنفاذ القانون ذات الصلة ممن لديهم دور 

في اكتشاف حاالت الفساد )مثل وحدات االستخبارات المالية(.

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

وصف الــدورة: تهدف هذه الدورة التي تنظمها منظمة التعاون والتنمية 
الــدولــي  النقد  صــنــدوق  مــركــز  ويستضيفها  االقــتــصــادي،  الــمــيــدان  فــي 
لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط، إلى تيسير عملية تبادل الخبرات 
العملية والممارسات الجيدة بين هيئات مكافحة الفساد في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وتوفر هذه الدورة فرصة للتعرف على الممارسات 

حول  الخبراء  يقدمها  عروضاً  وتشمل  وتعزيزها،  المنطقة  في  القائمة 
دراسات لحاالت واقعية، ومجموعات عمل، ومناقشات عامة حول أفضل 

الممارسات. وتشمل موضوعات الدورة ما يلي على سبيل المثال:

  مخاطر الفساد.

  الوسائل الفعالة الكتشاف حاالت الفساد واإلبالغ عنها.

الفساد  حاالت  اكتشاف  في  المختلفة  الهيئات  بين  التعاون    أهمية 
واإلبالغ عنها.

  آليات حماية المبلغين عن الفساد.

  دعم ممارسات العمل الجيدة.

فعاليات/أنشطة  عقد  إمكانية  المشاركون  سيبحث  الــدورة،  نهاية  وفي 
للمتابعة يحضرها ممارسو مكافحة الفساد من بلدان المنطقة. 

التدريبية  ــدورة  الـ هــذه  محتوى  حــول  إضافية  معلومات  على  ولــالطــالع 
والتسجيل فيها، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة ديان باليز غاليفيتش 
 Diane.PALLEZ-GUILLEVIC@oecd.org :على البريد اإللكتروني

  )FDFIv( التطور المالي والشمول المالي  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومة المتعاملة في 

تنظيم القطاع المالي، مع إعطاء أفضلية لمقدمي طلبات االلتحاق الذين 
يعملون في القضايا المرتبطة مباشرة بالتطور المالي والشمول المالي.
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شروط االلتحاق: يفترض إلمام المشاركين بأساسيات علم االقتصاد 
باالقتصاد  إلمامهم  وسيكون  معادلة.  عملية  خبرة  لديهم  أو  والتمويل، 
القياسي عاماًل مساعداً، ولكنه ليس مطلباً ضرورياً. ويوصى بشدة أن 
يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر 

  .")FDFIx( اإلنترنت حول "التطور المالي والشمول المالي

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

وصف الدورة: توضح هذه الدورة أهمية التطور المالي والشمول المالي 
دور  يحدد  تحليلي  بعرض  الــدورة  تبدأ  وإذ  الكلي.  لالقتصاد  بالنسبة 
والتجريبية  النظرية  الدراسات  تستعرض  فإنها  االقتصاد،  في  التمويل 
حول تأثير التمويل على االداء االقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك 
السياسات التي تشجع التطور المالي )سياسات تمكين األسواق( وتحد 
األســواق(.  تسخير  )سياسات  االستقرار  على  الممكنة  تداعياته  من 
األبعاد  أحــد  باعتباره  المالي  الشمول  مفهوم  ــدورة  الـ هــذه  وتــعــرض 
األساسية في التطور المالي - وهي رؤية لم تحظ باالهتمام المالئم إال 
مؤخراً، حيث ظل النقاش لسنوات طويلة يدور بدالً من ذلك حول مفهوم 

وقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حالياً 
وأهم  الكلي،  االقتصادي  الواضح على  وتأثيره  المالي،  الشمول  لقياس 

استراتيجيات السياسات المتبعة في المعتاد.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  قياس درجة التطور المالي والشمول المالي للبلد المعني أو البلدان 
المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة.

واالعــتــراف  المختلفة  الــمــؤشــرات  فــي  القصور  جــوانــب    تحديد 
باحتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات االقتصادية الجزئية 

التفصيلية.

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

المالي  بالتطور  المعنية  السياسات  واستراتيجيات  خيارات    تقييم 
بتحديد  وذلـــك  الكلي،  االقــتــصــاد  منظور  مــن  المالي  والــشــمــول 

المفاضالت الممكنة والعقبات المحتملة.

  صياغة استراتيجية للسياسات بغية دعم التطور المالي في البالد، مع 
مراعاة الظروف والروابط األولية بين القطاع المالي واالقتصاد الكلي.

)FMI-PPv( البنية التحتية لألسواق المالية: المبادئ والممارسات  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات اإلشراف على نظم الدفع 

في البنوك المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة.

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في عمليات 
البنية التحتية لألسواق المالية واإلشراف عليها، مثل نظم الدفع، ونظم 

تسويات األوراق المالية، والمستودعات المركزية لألسواق المالية.

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

النقدية  األسواق  إدارة  تقدمها  التي  الدورة  تركز هذه  الــدورة:  وصف 
التي  المالية  لألسواق  التحتية  البنية  عمليات  مبادئ  على  والرأسمالية 
والمقاصة  المدفوعات  ترتيبات  في  والكفاءة  السالمة  عناصر  تعزز 
وتعزيز  النظامية  المخاطر  الحد من  أعم  والقيد، وعلى نحو  والتسوية 
الشفافية واالستقرار المالي. وقد صممت هذه الدورة لتكون ذات طابع 
ودراسات  المحاكاة  ونماذج  المحاضرات  من  مزيج  باستخدام  تفاعلي 
البنية  مبادئ عمليات  المحاضرات على  وتركز  نقاش.  الحالة وحلقات 
التحتية لألسواق المالية وعددها 24 مبدأ و5 مسؤوليات للسلطة و"إطار 

اإلفصاح" و"منهجية التقييم" وغير ذلك من القضايا الحيوية مثل صالبة 
الموزعة،  الرقمية  الحسابات  دفاتر  وتكنولوجيا  المعلومات،  تكنولوجيا 
واالبتكارات الرقمية. ولدى إلمام المشاركين بأساسيات المعايير، فإنهم 
لنظام  االمتثال  لتقييم مدى  افتراضي  بلد  على حالة  بتطبيقها  يبدأون 
لألوراق  المركزية  والمستودعات  المالية  األوراق  تسويات  ونظام  الدفع 
مستهدفة،  مبادئ  على  تقوم  التي  الذاتي،  التقييم  تمارين  أما  المالية. 
فهي تغطي األساس القانوني، ومخاطر االئتمان، والضمانات اإلضافية، 
وإدارة التوقف عن السداد، ومخاطر السيولة، والمستودعات المركزية 
لألوراق المالية، والتسويات النقدية، ومخاطر األعمال العامة، والمخاطر 
التشغيلية. وبعد إجراء تمرين عملي للتقييم الذاتي، تناقش النتائج من 

خالل العروض الجماعية وجلسات استخالص المعلومات.

)ملحوظة: قد يجري بعض التغييرات على الدورة لتيسير تقديمها عن بعد(. 

)FSIv( مؤشرات السالمة المالية  
المركزية  البنوك  فــي  المسؤولون  الــمــســتــهــدفــون:  الــمــســتــفــيــدون 
والهيئات الرقابية للقطاع المالي، المساهمون في جمع وإعداد وتحليل 

مؤشرات السالمة المالية.

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

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

إدارة  تقدمها  التي  االفتراضية،  ــدورة  ال هــذه  تهدف  ــدورة:  الــ وصــف 
واستخدام  إعــداد  بأساسيات  المشاركين  تعريف  إلــى  اإلحــصــاءات، 
الدورة  الكلية. وتغطي  المالية  الرقابة  المالية لدعم  السالمة  مؤشرات 
المسائل المنهجية والفنية إلعداد مؤشرات السالمة المالية كما جاءت 
 2019(  2019 نسخة  المالية،  السالمة  مؤشرات  إلعــداد  المرشد  في 
تدريبات  يشمل  تفاعلياً  نهجاً  االفتراضية  الــدورة  هذه  وتتبع   .)FSIG

عملية لمناقشة الموضوعات الرئيسية التالية:

  إعداد القوائم المالية القطاعية ومؤشرات السالمة المالية لجهات 
تلقي الودائع.

  اإلطار التنظيمي لجهات تلقي الودائع.

السالمة  مؤشرات  إلعــداد  البيانات  وتوحيد  المحاسبية    المبادئ 
المالية لجهات تلقي الودائع.

 2019 نسخة  في  جــاءت  التي  والتغييرات  النقاط  أهم  حول    نبذة 
للمرشد إلعداد مؤشرات السالمة المالية.

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين: 

  إعداد القوائم المالية القطاعية ومؤشرات السالمة المالية لجهات 
السالمة  مؤشرات  إلعــداد  المرشد  لمنهجية  وفقاً  الودائع  تلقي 

المالية، نسخة 2019.

المالية  السالمة  لمؤشرات  الوصفية  البيانات  تحديث  أو    إعــداد 
واإلطار  المحاسبية  المبادئ  حول  المقدمة  المفاهيم  باستخدام 

التنظيمي لجهات تلقي الودائع.

  تفسير مؤشرات السالمة المالية لتحقيق الرقابة المالية الكلية.

 )MRCv( 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.

حاصلين  الــدورة  في  المشاركون  يكون  أن  يفترض  االلتحاق:  شــروط 
على درجة جامعية في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة مع اتقان 
استخدام برمجية "إكسل". كما يُوصى بشدة أن يكون المتقدمون قد أتموا 
أوالً الدورة التدريبية عبر اإلنترنت حول إدارة االقتصاد الكلي في البلدان 

الغنية بالموارد الطبيعية )MRCx( قبل التسجيل في هذه الدورة.

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

وصف الدورة: هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد تنمية القدرات 
الغنية  البلدان  تتناول قضايا وتحديات السياسة االقتصادية الكلية في 
بالموارد. وتتناول الدورة الموضوعات  التالية: أساسيات االقتصاد الكلي 
للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات االقتصاد 
الكلي وإدارة أصول القطاع العام في البلدان الغنية بالموارد. كما تتضمن 
الدورة مزيجاً من المحاضرات، والحلقات التطبيقية العملية، وجلسات 

النقاش ودراسات الحالة.    

أهداف الدورة: لدى استكمال هذه الدورة يصبح بإمكان المشاركين:

  تحليل األداء االقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، بما 
في ذلك من حيث النمو االقتصادي، والشمول، والتنويع االقتصادي 

واالستمرارية.
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  وضع أطر مالية عامة مناسبة عن طريق تطبيق معايير مالية عامة 
تحدد مقدار ما يتم استهالكه وادخاره واستثماره من مبيعات الموارد 

الطبيعية. 

أسعار  لصدمات  الكلية  االقتصادية  السياسات  استجابات    تحديد 
السلع األولية بالشكل المناسب.

الــمــوارد  إدارة  فــي  الشفافية  توخي  على  تشجع  سياسات    رســم 
الطبيعية بما في ذلك وضع هياكل مؤسسية مناسبة إلدارة صناديق 

الثروة السيادية.  

)CBPv( نظم الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي  
الوظيفية  المستويات  في  المسؤولون  المستهدفون:  المستفيدون 
المتوسطة إلى العليا الذين يعملون في إدارات نظم الدفع، والتكنولوجيا، 
البنوك  في  المالي  واالستقرار  الدولي  واالقتصاد  النقدية،  والسياسة 

المركزية، أو من يشغلون مراكز بمسؤوليات مماثلة. 

شروط االلتحاق: ينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في العمليات 
و/أو إجراءات الرقابة المتعلقة بمجاالت نظم الدفع، والشؤون القانونية، 
والتكنولوجيا، والسياسة النقدية، واالقتصاد الدولي واالستقرار المالي. 

كما يُفضل أن يكون لدى المشاركين إلمام بأساسيات االقتصاد الكلي.

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

النقدية  األسواق  إدارة  تقدمها  التي  الدورة  تركز هذه  الــدورة:  وصف 
والرأسمالية على إعادة صياغة شكل نظم الدفع عبر الحدود في العصر 
الرقمي. وُصممت الدورة بحيث تتخذ طابعاً تفاعلياً من خالل مزيج من 

المحاضرات ونماذج محاكاة دراسات الحالة والحلقات النقاشية. وتركز 
المحاضرات في البداية على إعطاء نبذة عن أحدث تطورات استخدام 
نظم الدفع الرقمي المبتكرة )مثل العمالت الرقمية الرسمية، والعمالت 
الدورة  تحلل  ثم  الدولية.  المعامالت  المستقرة( في  أو  الثابتة  الرقمية 
مزايا هذه النظم المتطورة )مثل انخفاض مستوى العيوب فيها والتكلفة، 
واتساع نطاق النفاذ إلى نظم الدفع الدولية(، ومخاطرها التي قد تهدد 
االقتصادات وذلك من خالل التركيز على انعكاسات استخداماتها على 
والنظام  الرأسمالية،  والتدفقات  المالي،  واالستقرار  النقدية،  السياسة 
صعيد  على  المحتملة  االستجابات  نقاش  ذلك  ويلي  الدولي.  النقدي 
من  عليه  تعرفوا  ما  تطبيق  المشاركين  من  يُطلب  أن  قبل  السياسات 
أساسيات نظم الدفع العابرة للحدود على حالة افتراضية وبيان النتائج 

من خالل حلقات النقاش. 

)ملحوظة: قد يجري بعض التغييرات على الدورة لتيسير تقديمها عن بعد(.

 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 2022/2021

الجهة 
الراعية

رقم الصفحةالموضوع / عنوان الدورة 

                    قضايا االقتصاد الكلي والمالية العامة
ICD)MDSv( 10تشخيص حالة االقتصاد الكلي

ICD-AMF)FFv( 11أطر المالية العامة

METAC)TAv( 12اإلدارة الضريبية وتحقيق اإليرادات في فترة ما بعد األزمة

FAD)ICTv( 16قضايا الضرائب الدولية على الشركات

ICD)FPAv( 16تحليل سياسة المالية العامة

METAC)MTBPv( 17أساليب وأدوات التخطيط إلعداد موازنات متوسطة األجل

MCM)LCBMDv( 20تطوير سوق السندات بالعملة المحلية

ICD)FSv( 24استمرارية المالية العامة

MCM)MTDSv( 30إعداد وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة األجل

ICD)FPPv( 31سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي

قضايا إعداد النماذج الكلية والقضايا النقدية
MCM)MFIMv( "15أوجه التفاعل بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة في نماذج "التوازن العام العشوائي الديناميكي

ICD)MFAv( 20التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي

ICD-AMF )ERPv( 21سياسة سعر الصرف

ICD)MPv( 28السياسة النقدية

سياسات القطاع المالي
METAC)IFSv( 12تنظيم مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية والرقابة عليها

ICD-AMF)FSSv( 13الرقابة على القطاع المالي

MCM قضايا مختارة في عمليات البنوك المركزية التي تطبق ترتيبات أسعار الصرف الثابتة من دون ضوابط أو قيود على
)FERv( رأس المال

14

MCM)MSTv( 19اختبار الضغوط الكلية

MCM)CRSv( 23الرقابة على المخاطر اإللكترونية: مسار تحقيق الصمود التشغيلي

FIN)SACv( 25تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية
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الجهة 
الراعية

رقم الصفحةالموضوع / عنوان الدورة 

تابع / سياسات القطاع المالي
MCM)EMMv(  31النقود اإللكترونية ونظم أداء المدفوعات عبر األجهزة المحمولة

MCM)CBDCv(  32دراسة التفاصيل المتعلقة بالعملة الرقمية الرسمية

ICD)FDFIv( 33التطور المالي والشمول المالي

MCM)FMI-PPv( 34البنية التحتية لألسواق المالية: المبادئ والممارسات

MCM)CBPv( 36نظم الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي

سياسات النمو االحتوائي والسياسات الهيكلية
WB باإلطار المناخي  والتغير  االجتماعي  النوع  مراعاة  ووحدتي  المالية  والمسؤولية  العام  اإلنفاق  برنامج  تطبيق  طريقة 

)PEFAv( لتطوير اإلدارة المالية العامة
10

OECD)COMPv( 18تحسين اإلنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

WB)WEEv( 22تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

OECD)SMEv( 26السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

WTO)SPSv( 27الحلقة التطبيقية اإلقليمية للبلدان العربية حول تدابير الصحة والصحة النباتية

WB التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع في عالم ما بعد كوفيد- 19: استراحة اللتقاط األنفاس في
)CCv( مواجهة التغير المناخي

27

WB)BSPPv( 29تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة - دليل للممارسين

ICD-AMF)IGv( 29النمو الشامل

ICD)VDSv( 30تشخيص مواطن التعرض للخطر

OECD)CORPv( 33استيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع واالكتشاف

ICD)MRCv( 35إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية

اإلحصاءات
METAC)NASv( 19 - 13إحصاءات الحسابات القومية: تسلسل الحسابات وقيد بنود المبادرات المرتبطة بجائحة كوفيد

STA-AMF)ITGSv( 17إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات

STA-AMF)GFS-Fv( 21إحصاءات مالية الحكومة - األساسيات

STA-AMF)IEAv( 23مؤشرات النشاط االقتصادي عالية التواتر

METAC)NOEv( ً25إحصاءات الحسابات القومية - قياس االقتصاد غير المشاهد إحصائيا

STA-AMF)CPI-Av( 32مؤشر أسعار المستهلك - دورة متقدمة

STA-AMF)FSIv( 35مؤشرات السالمة المالية

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 
العمالية  والنقابات  كالجامعات  حكومية  غير  أجهزة  لدى  يعملون 

والبنوك التجارية.

  حضور هذه الدورات إما بالدعوة أو بالتقديم اإللكتروني.

ــدورات الــتــي يــكــون حــضــورهــا بــالــدعــوة: يوجه المركز  ــ    الـ
المالية،  ووزارات  المركزية  البنوك  إلــى  الــدعــوة  خطابات 
باإلضافة إلى األجهزة الحكومية األخرى المعنية حسب موضوع 
الدورة. وينبغي أن يتبع المرشحون المختارون من األجهزة التي 
الدعوة  خطابات  في  المبينة  الترشيح  إجـــراءات  لها  يتبعون 

الصادرة من المركز.

على  اإللكتروني:  بالتقديم  حضورها  يكون  التي     الـــدورات 
المتقدمين استخدام الرابط التالي للتقدم إلكترونياً لحضور الدورة: 
 .http://imf.smartcatalogiq.com/en/current/Catalog/Kuwait-CEF

يوفرها  التي  التدريبية  الــدورات  جميع  على  الرابط  هذا  يحتوي 
اإلنترنت  عبر  اإللكتروني  الطلبات  تقديم  نظام  من خالل  المركز 
وأن  تهمهم  التي  الــدورات  المرشحون  يختار  أن  وينبغي   .)OAS(
الصادر عن صندوق  الذكي  الدليل  في  المبينة  اإلجــراءات  يتبعوا 

.)OAS( النقد الدولي لتقديم طلباتهم عبر النظام اإللكتروني

ومفتوحة  مجانية  دورات  هي  اإلنترنت:  عبر  اإللكترونية    الــدورات 
صندوق  في  األعضاء  البلدان  في  الحكوميين  الموظفين  لجميع 
النقد الدولي، وال توجد أي قيود على عدد الموظفين الذين يمكنهم 

المشاركة في تلك الدورات.

ترشيح المشاركين واختيارهم والجهات الراعية لهم
الراعية  الجهة  ترشيح  نموذج  تقديم  المرشحين  على جميع  -  يتعين 
من جانب الجهة التي يعملون بها، ويثبت هذا النموذج أن المرشح 
حاصل على تزكية رسمية من الجهاز الحكومي المعني وموافقة ذلك 

الجهاز على حضوره الدورة.

عبر  وترسل  تلقائياً  الراعية  الجهة  نموذج  تقديم  طلبات  -  تصدر 
نسخة  إرسال  مع  فقط،  المختارين  للمشاركين  اإللكتروني  البريد 
منها إلى الجهة الراعية، وعلى الجهة الراعية أن تستكمل المعلومات 

ثم  للجهة،  الرسمي  الختم  أو وضع  للتوقيع  الحاجة  دون  المطلوبة 
ترسل النموذج عبر البريد اإلليكتروني لمنسق الدورة.

-  ينبغي على الجهات الراعية أن ترتب مرشحيها من حيث األولوية في 
حال ترشيح أكثر من مرشح واحد للدورة. وعلى هذه الجهات بذل 
تتوافر فيهم معايير االختيار  العناية لترشيح من  أقصى درجة من 
من حيث الخلفية العلمية وارتباط وظائفهم بموضوع الدورة. ونحث 
الجهات المعنية أن ترشح فقط المشاركين الذين ستستمر خدماتهم 

لحكوماتهم لمدة زمنية مناسبة بعد تلقي التدريب.

  ينبغي إيالء االهتمام لطالقة المرشحين في لغة التدريس، أو في 
الــدورات  معظم  ألن  توفيرها،  يجري  حيثما  الفورية  الترجمة  لغة 
الفورية  الترجمة  توفير  مع  اإلنجليزية  أو  بالعربية  تقدم  التدريبية 
باللغة  ــدار  ت التي  المتخصصة  الـــدورات  حــاالت  فــي  إال  بينهما، 
الدورات  بعض  تقدم  بينما  الفني،  طابعها  بسبب  فقط  اإلنجليزية 

الرائدة باللغة العربية فقط.

  تعطى األولوية للمتقدمين 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 
معلومات  إليهم  ترسل  المشاركين،  اختيار  وبمجرد  للمرشحين. 

مفصلة عن الترتيبات اإلدارية وغيرها من المعلومات المهمة.

جميع  فــي  التامة  المشاركة  المقبولين  المتقدمين  مــن    ينتظر 
انعقادها  فترة  طــوال  الـــدورة  أنشطة  مــن  وغيرها  المحاضرات 

بالكامل، ولذا يجب أن يكونوا متفرغين تماماً لحضور الدورة.

  يتعين على المشاركين الدخول إلكترونياً للدورة في الموعد المحدد 
المركز بحق  الدورة. ويحتفظ  الجلسات واستكمال  وحضور جميع 
حجب شهادة التخرج من الدورة عن المشاركين الذين ال يلتزمون 

بهذه المتطلبات.

معايير القبول في حال حضور المرشح لدورات 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. وال يجوز ألي مسؤول حضور 
أكثر من دورتين في السنة أو حضور نفس الدورة إال مرة واحدة كل 

سنتين.

بادر مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط منذ بداية جائحة كوفيد- 19 إلى إلغاء جميع الدورات التدريبية المباشرة وعمد 
فوراً إلى توفير الدورات االفتراضية لجميع البلدان المؤهلة، ورغم ذلك ظلت معظم الترتيبات اإلدارية كما هي دون تغيير.
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االتصـــــال
www.cef.imf.org :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

لالستعالم أو االستفسار، يرجى استخدام إحدى طرق االتصال التالية:

الهاتف       الفاكس                      البريد اإللكتروني        انستجرام
	 	 	 	 	 		@imfcef														cefinfo@imf.org							+965	2224	5055						+965	2224	5050

لالستفسارات األخرى، يرجى االتصال بمدير المركز

د. باولو دروموند
مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

الهاتف       الفاكس                       البريد اإللكتروني        العنوان

cefmgmt@imf.org       +965 2224 5055       +965 2224 5103           مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل فـي الشرق األوسط

             الساملية، شارع سالم املبارك 
             مجمع السيمفوني، األدوار 9 و 10

             دولة الكويت

لالتصال بالمقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي

السيد / براين أولدن 
رئيس قسم إدارة العمليات

الهاتف       الفاكس                   البريد اإللكتروني        العنوان

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.


