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  1مللحق ا

 

  :ليت ينظمها االحتاد لرؤساء اهليئات التنظيميةاالدورة التدريبية للمستوى التنفيذي 
  األثر االستراتيجي لنمذجة التكاليف على تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

  مقر االحتاد الدويل لالتصاالت، جنيف، سويسرا
  2008 نوفمرب 11-10

  
  برنامج مؤقت

 2008  نوفمرب10اإلثنني 
  تسجيل املندوبني08.30 – 09.00 
  مراسم االفتتاح09.00 – 09.15 
   مدخل إىل اقتصاد املنافسة وقانون املنافسة وعملية التنظيم:1اجللسة 09.15 – 10.15 

 ملاذا يعود التنافس بالفوائد على االقتصاد وعلى املواطنني على حد سواء؟  •
  ينامية للمنافسة على الصاحل العام؛طرائق لتحديد اآلثار الساكنة والد  •
  كيف السبيل إىل إجياد بيئة تنافسية؟  •
  ؛)إساءة استغالل قوة السوق، الكارتالت(املفاهيم العامة لقانون املنافسة والتحكم يف عمليات االندماج   •
 .األسواق حيث حواجز الدخول عالية ومستدمية، التنظيم  •

   استراحة10.15 – 10.30 
  مدخل إىل اقتصاد املنافسة وقانون املنافسة وعملية التنظيم: 1متابعة اجللسة 10.30 – 11.30 
  مناقشة وأسئلة 11.30 –12.00 

   غـداء12.00 – 14.00 
   املفاهيم األساسية للتنظيم، بنية عمليات استعراض السوق والغرض منها، احللول:2اجللسة  14.00- 15.30 

  ظيم؛األسواق اليت تستدعي التن  •
  اختبار املعايري الثالثة، أسواق هلا مآخذ؛  •
  السلع واخلدمات اليت تشملها السوق، التوسع اجلغرايف؛: تعريف األسواق على حنو سليم  •
  ؛(SSNIP-Test)االستعمال الصحيح الختبار الزيادة الضئيلة ولكنها هامة وغري انتقالية يف األسعار   •
  ؛SMP، وسائل حتديد (SMP) قوة السوق اهلامة حتليل البنية التنافسية لألسواق،  •
الشفافية، عدم التمييز، احملاسبة التنظيمية، : وصف احللول املمكنة لبعض أنواع املنافسة غري الكاملة  •

 .التزامات النفاذ، وسائل التحكم يف األسعار
    استراحة15.30 – 15.45 
   للتنظيم، بنية عمليات استعراض السوق والغرض منها، احللولاملفاهيم األساسية: 2متابعة اجللسة 15.45 – 16.30 
  مناقشة وأسئلة16.30 – 17.00 
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 2008 نوفمرب 11الثالثاء 
   احملاسبة التنظيمية ومناذج التكاليف:3اجللسة 09.00 – 10.00 

  بة التسعري؛الدور االستراتيجي للحسابات التنظيمية ملراق: مبادئ احملاسبة التنظيمية وفصل احملاسبة  •
تكاليف تزايدية تطلعية  (FLRICإىل ) تكاليف تارخيية موزعة كلياً (FDHCمن : مفاهيم منذجة التكاليف  •

  ؛) لدى االحتاد ومناذج البنك الدويلCOSITUمناذج (، مناذج التكاليف )على املدى البعيد
 التغلب على حتديات مجع البيانات  •

   استراحة10.00 – 10.15 
  احملاسبة التنظيمية وفصل احملاسبة بالتفصيل: 3متابعة اجللسة 10.15 – 11.30 
  مناقشة وأسئلة11.30 – 12.00 

   غـداء12.00 – 14.00 
   عمليات مراقبة األسعار وعالقتها بنمذجة التكاليف واحملاسبة والتنظيم:4اجللسة 14.00 – 15.30 

   األسعار وإجياد بيئة املنافسة؛أنواع عمليات مراقبة األسعار، وعمليات مراقبة  •
  عمليات مراقبة األسعار وحوافز االستثمار؛  •
كيفية استعمال احلسابات التنظيمية لتحديد األسعار اخلاضعة للتنظيم؛ ما هي املعلومات احلرجة حلساب   •

  احلدود القصوى الصحيحة لألسعار؟
 هل حان الوقت إلعادة التركيز؟: عارأثر التقارب وشبكات اجليل التايل على عمليات مراقبة األس  •

   استراحة15.30 – 15.45 
  عمليات مراقبة األسعار وعالقتها بنمذجة التكاليف واحملاسبة والتنظيم: 4متابعة اجللسة 15.45 – 16.30 
  مناقشة وأسئلة16.30 – 16.45 
  مالحظات ختامية16.45 – 17.00 

  


