ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳــﺔ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ – ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ

ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻗـﻢ )  ( ١٣٩ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٩

تعــلن اﻹدارة العامة للتنظيم واﻹدارة  -إدارة البعثات واﻹجازات الدراسية عن
ورود كتاب صندوق النقد العربى بأبوظبى عبر البريد اﻹلكتروني المتضمن قيام معهد
التدريب وبناء القدرات بالصندوق بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي لﻼقتصاد
والتمويل في الشرق اﻷوسط ) (CEFبعقد

دورة تدريبية خﻼل عام ٢٠٢٠وهى

ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
اسـم الدورة
تاريخ اﻻنعقاد
مكان اﻻنعقاد
لغة الدورة

إحصاءات دين القطاع العام
٢٠٢٠/٢/٢٠-٩
مقر المعهد بصندوق النقد العربي – أبوظبى
اﻹنجليزية ) توافر ترجمة فورية(

ﺍﳍــﺪﻑ :

تعريف المشاركين بالمفاهيم اﻷساسية  ،والمبادئ المحاسبية ،والتصنيفات بإطار
المنهجية التي تتضمن التناسق مع إحصاءات مالية الحكومة والحسابات القومية.
ﺍﶈﺘﻮﻯ:

 التركيزعلى نطاق التغطية والقواعد المحاسبية ﻹطار إحصاءات الدين العام،
والتقييم ،والتصنيف وغيرها من وسائل تجميع البيانات.
 التركيز على اﻹطار المفاهيمى ﻹحصاءات دين القطاع العام في ضوء ما ورد
في دليل إحصاءات دين القطاع العام وكذلك على الممارسات العملية لتجميع بيانات
الدين العام.
ﺍﻟﺘﻤــﻮﻳــﻞ :

يتحمل صندوق النقد العربي بأبوظبى كافة النفقات الخاصة بالمشاركين .
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﱰﺷﻴﺢ :

 أن يكون المرشح حامﻼ لشهادة جامعية في علم اﻻقتصاد أو اﻹحصاء أو ما
يعادلها من خبرة عملية.
 أن يكون المرشح من العاملين على تجميع ونشر وتحليل إحصاءات دين القطاع
العام.

 أن ترتبط طبيعة عمل المتقدم مع موضوع الدورة .
 أن تكون درجة اﻟكفﺎية فﻲ اﻟﺘقريرين اﻟسنويين اﻷخيرين بﺘقدير ممﺘﺎز.

ﺍﳌﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﻢ :
ﺗﺼﻞ ﺍﻟﱰﺷﻴﺤﺎﺕ ﺇﱄ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﻳﺘﻪ ٢٠١٩/٩/٢٦

ويقدم المرشح باﻹضافة إلي بيان الحالة  ،واﻹقرار الموقعين والمعتمدين خطاب
موقع من جهة عمله التابع لها مع مراعاة استيفاء كافة البيانات المطلوبة وعدم
تجاوز الموعد النهائي حتى يتسنى لنا مخاطبة الجهة المانحة في الموعد المحدد من
قبلها.

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  :يﺘم نشر اﻹعﻼنﺎت على اﻟموقع اﻟرسمﻲ ﻟلوزارة  www mof.gov.egومن خﻼل اﻟصفحة اﻟرئيسية
يﺘم اخﺘيﺎر اﻷنشطة اﻟرئيسية ويﺘم اخﺘيﺎر ) أبحﺎث ومنح وتدريب ( من قﺎئمة اﻷنشطة اﻟرئيسية .
هذا اﻹعﻼن يخص موظفﻲ وزارة اﻟمﺎﻟية ومصﺎﻟحهﺎ فقط يﺘم اﻻتصﺎل بﺎﻟمرشح فى حﺎﻟة ورود موافقة اﻟجهة اﻟمﺎنحة
ت  - ٢٣٤٢١٨٢٦ :ف email:scholarship@mof.gov.eg ٢٣٤٢١٨٢٣:

 نظرا ﻹشﺎرة بعض اﻟجهﺎت اﻟمﺎنحة نحو اتصﺎل بعض اﻟمرشحين بهم وإﻟحﺎحهم ﻟلقبول ببرامجهم واﻟﺘسﺎؤل عن
سبب رفضهم يرجى اﻟﺘنبيه على اﻟمرشحين بعدم اﻟﺘواصل مع اﻟجهﺎت اﻟمﺎنحة إﻻ من خﻼﻟنﺎ ) اﻟبعثﺎت
واﻹجﺎزات اﻟدراسية( مع اﻟوضع فى اﻻعﺘبﺎر أحقية اﻟجهة اﻟمﺎنحة فﻲ قبول أو رفض اﻟمرشحين دون أبداء
أسبﺎب .



