
 

  

 

 العرض واالستخدامجداول ورشة عمل حول 

  2019 نوفمبر /تشرين ثاني  12-14

 األردن  -عمان  

 ؤقتل الماعماألجدول 
 

  12/11/2019 اليوم األول 

 االسكوا –منها  واالتفاق على جدول العمل والنتائج المتوقعةالورشة أهداف التعريف ب 9:15 – 9:00

 االسكوا - مصادر البيانات تحسينفي مجال جداول العرض واالستخدام  تفعيل دور 9:45 – 9:15

  في مجال تحسين مصادر البيانات جداولتحديد أهداف ال -

 التصنيفات المستخدمةتأثير  -

 أبعاد الجدول تأثير  -

 طريقة تشكيل الجداول والجداول المساعدة  -

 أهم المشاكل التي واجهت الدول في مجال اعداد الجداول  10:15 – 9:45

 استراحة 10:45 – 10:15

 /االسكوا  -التوصيات المتعلقة بجداول العرض واالستخدام وكيفية تطبيقها في المغرب   12:00: 10:45

التركيز على  –تجارب الدول في مجال التصنيفات المستخدمة وتحديد أبعاد جداول العرض واالستخدام  13:30 – 12:00

 10المغرب ومصر واألردن وفلسطين – مدى االستفادة المتحققة وأهم المشاكل وكيفية إيجاد الحلول لها

دقيقة 30مناقشة لمدة دقيقة و 20مقترح االسكوا ثم من ودقائق لكل دولة   

    ستراحة الغذاءا 14:30 – 13:30

14:30 – 16:30 أهم المشاكل والحلول وطرق معالجة الضرائب والهوامش –تجارب الدول في جدول العرض     المغرب  

دقيقة 40دقيقة ومناقشة لمدة  20دقيقة لكل دولة ومن ثم مقترح االسكوا  15ومصر واألردن وفلسطين   

13/11/9201اليوم الثاني   

دقيقة ومناقشة  20عرض االسكوا كيفية االستفادة من تجارب الدول في مجال تركيب جداول العرض  10:00 – 9:00  

فلسطين  قطر وو مصر - دروس المستقاةلواتجارب الدول في تركيب جدول االستخدام  11:00 – 10:00  



 

 استراحة  11:30 – 11:00

 وميتاك المغرب -والدروس المستقاةتجارب الدول في تركيب جدول االستخدام  12:30 – 11:30

 مقترح اإلسكوا 13:00 – 12:30

 مناقشة تجارب الدول في مجال تركيب جدول االستخدام 13:30 – 13:00

 استراحة غذاء 14:30 – 13:30

 تجارب الدول حول التخطيط والتجهيز وتوفير البيانات لمرحلة موازنة الجداول      16:30 – 14:30

 14/11/2019ثالث اليوم ال 

لية لصندوق النقد اآلموازنة المقابل آلية وعرض ألداة  يدوية: موازنة جداول العرض واالستخدامموازنة   10:30 – 9:00

 )ميتاك((SUTBالدولي )

 استراحة 11:00 – 10:30

األساليب المستخدمة وأهم المشاكل وكيفية إيجاد الحلول  –تجارب الدول في مجال موازنة الجداول  13:00 – 11:00  

 مقترح االسكوا في مجال تسهيل وتحسين الموازنة 13:30 – 13:00

 استراحة غذاء 14:30 – 13:30

 مناقشات حول كيفية االستفادة من التجارب في تحسين أساليب موازنة الجداول  16:00 – 14:30

 كيفية المضي قدما 16:30 – 16:00

 


