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 برنامج تدريبي لـ"العربي للتخطيط" في معهد باسل فليحان
 

 
 

 

شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل 

إدارته برنامجاً تدريبياً عن ادارة االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي للتخطيط في 

باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن "فرصاً جديدة" قد تتولّد من هذه األزمات، مقر معهد 

 ."ينبغي "اغتنامها وتحويلها فائدة

وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

المعارف والمهارات األساسية والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم 

المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى 

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

ك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذل

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 .عنها وتطوير األداء التنموي للبنان

وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى "تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل النظام )...( 

على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد". كذلك تهدف والعمل 

إلى "تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء 

أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها"، و"بناء قدرات المجتمع لمواجهة 

ت وقت السلم وخلق ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع األزما

 ."تكرارها

واشار إلى أن "التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات 

ة والماديّة والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّ 

المتاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة 

 ."ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة

ورأى العربي "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة والمالية 

زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز ودراسة السيناريوهات"، وضرورة "

http://www.annahar.com/
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"الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت 

 ."المناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها

 معظم متغيّرات األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من وشّدد على أهمية "التنبّه إلى أنّ 

استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي 

تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة". ورأى أن 

فاءة إدارة األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث "األزمات مناسبة إلعادة النظر في ك

طريقة الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة 

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّرات 

 االقتصاديّة والماليّة القائمة

 

 

 
%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D-https://www.annahar.com/article/949848
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https://www.annahar.com/article/949848-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/949848-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/949848-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/949848-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/949848-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
https://www.annahar.com/article/949848-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86
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 برنامج تدريبي لـ"العربي للتخطيط": 

 األزمات االقتصادية والمالية تُولّد فرصا  
 - 11:28 - 2019آذار  18االثنين  - أخبار اقتصادية ومالية

 
شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل 

عقده المعهد العربي للتخطيط إدارته برنامجاً تدريبياًعن ادارة االزمات االقتصادية والمالية، 

فيمقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن "فرصاً جديدة" قد تتولّد من هذه األزمات، 

 ."ينبغي "اغتنامها وتحويلها فائدة

وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

بطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية والتأصـيالت كافة المرت

المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى 

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار  إلى تزويدهم أهم

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 .عنها وتطوير األداء التنموي للبنان

م في التوازن داخل النظام )...( وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى "تجنّب االنهيار التا

والعمل على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد".كذلك تهدف 

إلى "تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء 

، و"بناء قدرات المجتمع لمواجهة أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها"

األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع 

 ."تكرارها

واشار إلى أن "التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات 

ولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّة والماديّة والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أ

المتاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة 

 ."ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة

http://www.lebanonfiles.com/category/7
http://www.lebanonfiles.com/
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لمالية ورأى العربي "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة وا

ودراسة السيناريوهات"، وضرورة "زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز 

"الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت 

 ."يهاالمناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عل

وشّدد على أهمية "التنبّه إلى أّن معظم متغيّرات األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من 

استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي 

أن  تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة". ورأى

"األزمات مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث 

طريقة الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة 

رات منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّ 

 ."االقتصاديّة والماليّة القائمة

http://www.lebanonfiles.com/news/1439552 
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برنامج تدريبي لـ"العربي للتخطيط" في معهد باسل فليحان: 

 قتصادية والمالية تُولّد فرصا  يمكن تحويلها فائدةاألزمات اال

 
أشرف العربي، خالل إدارته  شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق،

برنامجاً تدريبياً عن ادارة االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي للتخطيط فيمقر 

دي، على أن "فرصاً جديدة" قد تتولّد من هذه األزمات، ينبغي معهد باسل فليحان المالي واالقتصا

 .""اغتنامها وتحويلها فائدة

  

وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

األساسية والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات 

المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى 

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

ؤسسي وآليات اإلنذار إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء الم

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 .عنها وتطوير األداء التنموي للبنان

  

وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى "تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل النظام )...( 

وقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد".كذلك تهدف والعمل على عدم خروج الم

إلى "تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء 

أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها"، و"بناء قدرات المجتمع لمواجهة 

ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع األزمات وقت السلم وخلق 

 ."تكرارها

  

واشار إلى أن "التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات 

والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّة والماديّة 

https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
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متاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة ال

 ."ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة

  

ورأى العربي "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة والمالية 

نظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز ودراسة السيناريوهات"، وضرورة "زيادة كفاءة م

"الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت 

 ."المناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها

  

رات األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من وشّدد على أهمية "التنبّه إلى أّن معظم متغيّ 

استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي 

تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة". ورأى أن 

األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث "األزمات مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة 

طريقة الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة 

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّرات 

 ."االقتصاديّة والماليّة القائمة

 
 

https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A

-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-7%D9%85%D8%AC

-D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%

-A%D8%B7D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8%

-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%

%D8%A7-D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
https://www.eliktisad.com/news/show/394181/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86:-%D8%A7
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 برنامج تدريبي لـ "العربي للتخطيط" في معهد باسل فليحان

 األزمات االقتصادية والمالية تُولّد فرصا  يمكن تحويلها فائدة
× 

 
 

 
 

 

 

شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل 

إدارته برنامجاً تدريبياً عن ادارة االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي للتخطيط في 

زمات، مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن "فرصاً جديدة" قد تتولّد من هذه األ

 ينبغي "اغتنامها وتحويلها فائدة".
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وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية 

المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى  المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار 

اهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مس

 .عنها وتطوير األداء التنموي للبنان

 

وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى "تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل النظام )...( 

تهدف  والعمل على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد". كذلك

إلى "تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء 

أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها"، و"بناء قدرات المجتمع لمواجهة 

لجميع في منع األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة ا

 ."تكرارها

 

 

واشار إلى أن "التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات 

والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّة والماديّة 

المساعدات الخارجيّة المطلوبة  المتاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم

  ."ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة

 

ورأى العربي "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة والمالية 

ودراسة السيناريوهات"، وضرورة "زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز 

لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت  "الحاجة

 ."المناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها

 

وشّدد على أهمية "التنبّه إلى أّن معظم متغيّرات األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من 

لعبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي استخالص ا

تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة". ورأى أن 

"األزمات مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث 

صياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة طريقة ال

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّرات 

  ."االقتصاديّة والماليّة القائمة

 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=373440 

 

 

 

 

 

 

http://www.alkalimaonline.com/Newsdet.aspx?id=373440
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في معهد باسل فليحان: األزمات االقتصادية والمالية تُولّد ” العربي للتخطيط”برنامج تدريبي لـ

 فرصاً يمكن تحويلها فائدة

أشرف العربي خالل  الدكتورشدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق 

ادارة االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي للتخطيط في  إدارته برنامجاً تدريبياً عن 

قد تتولّد من هذه األزمات، ” فرصاً جديدة“مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن 

 .”اغتنامها وتحويلها فائدة“ينبغي 

ي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم وهدف البرنامج الذ

والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية 

المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى 

لناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف الممارسات ا

إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار 

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 .وتطوير األداء التنموي للبنان  اعنه



11 | P a g e  
 

 
)…( تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل النظام “وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى 

كذلك تهدف ”. والعمل على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد

والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف “إلى 

بناء قدرات المجتمع لمواجهة ”و ، ”أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها

األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع 

 .”تكرارها

امل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات التخطيط العلمي والمتك“واشار إلى أن 

والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّة والماديّة 

المتاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة 

 .”لبدء تنفيذ الخطةونوعها وتحديد التوقيت المالئم 

الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة والمالية “ورأى العربي 

كما ”. زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء“، وضرورة ”ودراسة السيناريوهات

رارات في الوقت الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ الق“أبرز 

 .”المناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها

التنبّه إلى أّن معظم متغيّرات األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من “وشّدد على أهمية 

ن األزمة لكي استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد م

ورأى أن ”. تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة

األزمات مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث “

يث سالمة وكفاءة طريقة الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من ح

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّرات 

 .”االقتصاديّة والماليّة القائمة

 
 

dawra.com/2019/03/18-http://www.ad/مع-في-للتخطيط-لـالعربي-تدريبي-برنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ad-dawra.com/2019/03/18/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/18/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7-%d9%85%d8%b9-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82/
http://www.ad-dawra.com/2019/03/18/برنامج-تدريبي-لـالعربي-للتخطيط-في-مع
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NEWSTELEGRAPH 

 

 تُولّد فرصا  يمكن تحويلها فائدة األزمات االقتصادية والمالية

 
 

أشرف العربي خالل  شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور

المعهد العربي للتخطيط في  عقده ادارة االزمات االقتصادية والمالية،  عن إدارته برنامجاً تدريبياً 

أن "فرصاً جديدة" قد تتولّد من هذه األزمات،  مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على

  ينبغي "اغتنامها وتحويلها فائدة".

 

 

وهدف البرنامج الذي أُقيَم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية 

مرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى ال

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

اإلنذار  إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 وتطوير األداء التنموي للبنان.  عنها

 

 

وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى "تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل النظام )...( 

ق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد". كذلك تهدف والعمل على عدم خروج الموقف عن نطا

إلى "تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء 

و"بناء قدرات المجتمع لمواجهة  أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها"، 

ائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وق

  تكرارها".

 

 

https://www.newstelegraph.net/
javascript:;
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واشار إلى أن "التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات 

والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّة والماديّة 

وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة المتاحة 

  ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة".

 

 

ورأى العربي "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة والمالية 

التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز  ودراسة السيناريوهات"، وضرورة "زيادة كفاءة منظومة

"الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت 

 المناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها".

 

 

األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من وشّدد على أهمية "التنبّه إلى أّن معظم متغيّرات 

استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي 

تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة". ورأى أن 

ات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث "األزمات مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة األزم

طريقة الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة 

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّرات 

  االقتصاديّة والماليّة القائمة".

 

 
https://www.newstelegraph.net/2019/03/18/األزمات-االقتصادية-والمالية-ت-ول-د-فرصا-يمكن-تحويلها-فائدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newstelegraph.net/2019/03/18/الأزمات-الاقتصادية-والمالية-ت-ول-د-فرصا-يمكن-تحويلها-فائدة
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معهد باسل فليحان: في” العربي للتخطيط”برنامج تدريبي لـ  

 األزمات االقتصادية والمالية تُولّد فرصا  يمكن تحويلها فائدة

  

 

  

شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف العربي خالل 

يط في إدارته برنامجاً تدريبياً عن ادارة االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي للتخط

قد تتولّد من هذه األزمات، ” فرصاً جديدة“مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن 

 .”اغتنامها وتحويلها فائدة“ينبغي 

وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، 

المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى 

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

مل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعا

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 .عنها وتطوير األداء التنموي للبنان
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)…( نظام تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل ال“وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى 

كذلك تهدف ”. والعمل على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد

تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء “إلى 

ع لمواجهة بناء قدرات المجتم”، و”أخطارها، والتحّكم فيها واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها

األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع 

 .”تكرارها

التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات “واشار إلى أن 

ة الموارد البشريّة والماديّة والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكل

المتاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة 

 .”ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة

الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إدارة األزمات االقتصاديّة والمالية “ورأى العربي 

كما ”. زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء“، وضرورة ”يوهاتودراسة السينار

الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت “أبرز 

 .”المناسب باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها

التنبّه إلى أّن معظم متغيّرات األزمة هي ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من “ وشّدد على أهمية

استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي 

ورأى أن ”. تكون لنا فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة

عادة النظر في كفاءة إدارة األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث األزمات مناسبة إل“

طريقة الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة 

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيّرات 

 .”اليّة القائمةاالقتصاديّة والم

http://lebanonsyrianews.com/?p=10301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lebanonsyrianews.com/?p=10301
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 أشرف العربي في معهد باسل فليحان: األزمات االقتصادية والمالية

 تولد فرصا يمكن تحويلها فائدة
اإلداري المصري السابق الدكتور أشرف شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح  -وطنية 

العربي خالل إدارته برنامجا تدريبيا عن ادارة االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي 

للتخطيط في مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن "فرصا جديدة" قد تتولد من 

  ."هذه األزمات، ينبغي "اغتنامها وتحويلها فائدة

وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالتة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام بالمفاهيم 

والتأصيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية 

ة إلى المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضاف

الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع األزمات. كذلك هدف 

إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار 

عباء المترتبة المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحد من المخاطر واأل

 ."عنها وتطوير األداء التنموي للبنان

 

وقال العربي إن إدارة األزمات تهدف إلى "تجنب االنهيار التام في التوازن داخل النظام )...( 

والعمل على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحوله إلى مرحلة التصعيد". كذلك تهدف 

والفاعلة للظروف والمتغيرات المتسارعة لألزمة لدرء إلى "تحقيق درجة من االستجابة السريعة 

أخطارها، والتحكم فيها واتخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها"، و"بناء قدرات المجتمع لمواجهة 

األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وقائية شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع 

  ."تكرارها

 

العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات واشار إلى أن "التخطيط 

والبرامج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولوياتها وإعادة هيكلة الموارد البشرية والمادية 

المتاحة وتحديد المسؤوليات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجية المطلوبة 

  ."المالئم لبدء تنفيذ الخطةونوعها وتحديد التوقيت 

 

ورأى العربي "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخصصة في إدارة األزمات االقتصادية والمالية 

ودراسة السيناريوهات"، وضرورة "زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز 
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اذ القرارات في الوقت "الحاجة لزيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيف بسرعة واتخ

 ."المناسب باالعتماد على المؤشرات المعتمدة والدقة في مالحظة التغيرات الطارئة عليها

وشدد على أهمية "التنبه إلى أن معظم متغيرات األزمة هي ظرفية ال هيكلية وال بد من 

زمة لكي استخالص العبرة لمعرفة نقاط الضعف والقوة والفرص الجديدة التي قد تتولد من األ

تكون لنا فرصة في اتخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص وتحويلها إلى فائدة". ورأى أن 

"األزمات مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة األزمات والعملية التخطيطية برمتها من حيث 

كفاءة طريقة الصياغة في اختيار المؤشرات والنماذج والدراسات االستشرافية، من حيث سالمة و

منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السيناريوهات المعتمدة مع المتغيرات 

  ."االقتصادية والمالية القائمة

 

 

 .إ.غ=================

 

 
news/398184-leb.gov.lb/ar/show-http://nna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/398184
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 :برنامج تدريبي لـ"العربي للتخطيط" في معهد باسل فليحان

 األزمات االقتصادية والمالية تُولّد فرصا  يمكن تحويلها فائدة

 
شدد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المصري السابق أشرف العربي  -المركزية

االزمات االقتصادية والمالية، عقده المعهد العربي ادارة   خالل إدارته برنامجاً تدريبياً عن

للتخطيط في مقر معهد باسل فليحان المالي واالقتصادي، على أن "فرصاً جديدة" قد تتولّد من 

 ."هذه األزمات، ينبغي "اغتنامها وتحويلها فائدة

بالمفاهيم وهدف البرنامج الذي أقيم على مدى ثالثة أيام، إلى تمكين المتدربين من اإللمام 

والتأصـيالت كافة المرتبطة بإدارة األزمات، وآثارها، وتزويدهم المعارف والمهارات األساسية 

المرتبطة بترتيبات المؤسسات المالية الدولية المتعلقة بإدارة المخاطر واألزمات، باإلضافة إلى 

ألزمات. كذلك هدف الممارسات الناجحة دوليا في هذا المجال ومدى التطور الدولي للتعامل مع ا

إلى تزويدهم أهم أساليب وآليات التعامل معها، بما في ذلك تطوير البناء المؤسسي وآليات اإلنذار 

المبكر للتنبؤ باألزمات، ومدى مساهمة إدارة األزمات في الحّد من المخاطر واألعباء المترتبة 

 .وتطوير األداء التنموي للبنان  عنها

زمات تهدف إلى "تجنّب االنهيار التام في التوازن داخل النظام )...( وقال العربي: إن إدارة األ

والعمل على عدم خروج الموقف عن نطاق السيطرة وتحّوله إلى مرحلة التصعيد". كذلك تهدف 

إلى تحقيق درجة من االستجابة السريعة والفاعلة للظروف والمتغيّرات المتسارعة لألزمة لدرء 

وبناء قدرات المجتمع لمواجهة   واتّخاذ القرارات الحاسمة لمواجهتها،أخطارها، والتحّكم فيها 

األزمات وقت السلم وخلق ثقافة وقائيّة شاملة وقت حدوث األزمة، وذلك بمشاركة الجميع في منع 

 .تكرارها
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وأشار إلى أن "التخطيط العلمي والمتكامل للتعامل مع األزمة يتم فيه إعداد الخطط واإلجراءات 

ج الالزمة لمواجهة األزمة وترتيب أولويّاتها وإعادة هيكلة الموارد البشريّة والماديّة والبرام

المتاحة وتحديد المسؤوليّات وحشد كل الطاقات وتحديد حجم المساعدات الخارجيّة المطلوبة 

 ."ونوعها وتحديد التوقيت المالئم لبدء تنفيذ الخطة

ارة األزمات االقتصاديّة والمالية ودراسة ورأى "الحاجة إلى إنشاء وحدة متخّصصة في إد

السيناريوهات، وضرورة زيادة كفاءة منظومة التقييم والمتابعة واإلحصاء". كما أبرز "الحاجة 

إلى زيادة قدرة التخطيط االستراتيجي على التكيّف بسرعة واتّخاذ القرارات في الوقت المناسب 

 ."مالحظة التغيّرات الطارئة عليها باالعتماد على المؤّشرات المعتمدة والدقّة في

وشّدد على أهمية "التنبّه إلى أّن معظم تغيّرات األزمة ظرفيّة ال هيكليّة وال بد من استخالص 

الِعبرة لمعرفة نقاط الضعف والقّوة والفرص الجديدة التي قد تتولّد من األزمة لكي تكون لنا 

وتحويلها إلى فائدة". ورأى أن "األزمات فرصة في اتّخاذ قرارات صائبة الغتنام هذه الفرص 

مناسبة إلعادة النظر في كفاءة إدارة األزمات والعمليّة التخطيطيّة برّمتها من حيث طريقة 

الصياغة في اختيار المؤّشرات والنماذج والدراسات االستشرافيّة، من حيث سالمة وكفاءة 

ريوهات المعتمدة مع التغيّرات منظومة الرصد والتقييم، باإلضافة إلى مدى تطابق السينا

 ."االقتصاديّة والماليّة القائمة

 
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/109577/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D

-8%A7%D9%85%D8%AC

-%D9%84%D9%80-D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%

-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%

-D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7D9%84%D9%84%D8%AA%%

-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-D9%81%D9%8A%

-D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84%

D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.almarkazia.com/ar/news/show/109577/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/109577/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/109577/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
https://www.almarkazia.com/ar/news/show/109577/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%8A%D8%AD%D8%A7
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