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 2022 تموز /يوليو    - أيار /: مايو النشرة

 

 .مركز الصادرة عن الربع السنوية  النشرة مرحبًا بكم في اإلصدار الثالث من 

دورات تدريبية في مجال االقتصاد ويعمل (  IMF-CEFمركز صندوق النّقد الّدولي لالقتصاد والتّمويل في الّشرق األوسط )يقدم  

من أجل بناء القدرات اثنين وعشرين    البالغ عددها  الدّول األعضاء في جامعة الدّول العربية  مجملالقادة القادمين من    على تطوير

برز هذه النشرة ربع السنوية الفعاليات والدورات المقدمة للبلدان  . وت  تهاوصقل نوعيّ   في المنطقةالّسياسات االقتصاديّة    وضععلى  

 ، فضالً عن الفعاليات والدورات المقبلة. 2022 تموز/يوليووحتى  أيارمايو/األعضاء في الفترة الممتدة من 

تغطي مناهج أساسية في مجال االقتصاد الكلي، وشؤون المالية العامة،   تدريبية  المركز دوراتالخاص بالبرنامج التدريبي    شملوي

على االقتصاد   تي تؤثرلنمو الوالشؤون المالية، والمجال النقدي، واإلحصاءات، والنواحي القانونية. كما تغطي الدورات مجاالت ا

التدريبي،  المناخي، والحوكمة، والرقمنة. وباإلضافة إلى البرنامج  النمو االحتوائي والنوع االجتماعي، والتغير  الكلي بما فيها 

كاركم  ينظم المركز مؤتمرات ومنتديات لمناقشة أحدث موضوعات السياسات العامة المستجدة في البلدان األعضاء. ويسرنا تلقي أف

أو عبر البريد اإللكتروني   .orgimfcef.عبر موقعنا اإللكتروني  باللغتين اإلنكليزية والعربية  بشأن أي من جوانب عمل المركز  

 . CEFmgmt@IMF.orgعلى 

 باولو دروموند  

 مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

 أبرز األحداث

دورات افتراضية. ومن المقرر  سبعو  تينشبكي  دراسيتين تينحلق 2022من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز الممتدة المركز في الفترة  عقد

 بالنمط المختلط.   معظمها ،تدريبيةً  ةً دورأربع عشرة على مدار األشهر الثالثة المقبلة أن يقدم المركز 

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar.html
mailto:cefmgmt@imf.org
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 محتوى النشرة

 الشبكية التي نّظمها المركز  الدراسية الحلقاتالموضوعات التي تناولتها أحدث  ▪

 القضايا التي غطتها أحدث دورات المركز ▪

 الفرص التدريبية المقبلة  ▪

 الروابط ▪

 نّظمها المركز   الحلقات الدراسية الشبكية التي لموضوعات التي تناولتها أحدث  ا 

 النمو الشامل للجميع 

االنترنت عبر  الدولي    ندوة  النقد  صندوق  مركز  بين 

األوسط   الشرق  في  والتمويل    (IMF-CEF)لالقتصاد 

العامة  و المالية  شؤون             ( FAD)  بالصندوقإدارة 

   ونيو/ حزيران.ي 21

"كيفية تحقيق    المعنون  كتابالفصوالً من    عرضت المتحدّثة

مسلط الشامل"،  العالمي،   ةً النمو  السياق  على  الضوء 

السياساإلو من  وكما    اتيطار  عددًا  الفصول  تناولت 

الشامل  ب  المرتبطةالموضوعية   الخاصة  النمو  كتلك 

الكلي،  ب االقتصاد  واستقرار  المالية،  والقطاع  السياسة 

التقديمي و.  الخاص العرض  حي  تال                  سئلة األ  من  ويّةجولةً 

 .تعرف على المزيدجوبة. األو

 العادية السياسة النقدية  العودة إلىات التضخم وكيدينامي

عبر الدولي   االنترنت ندوة  النقد  صندوق  مركز  بين 

في   والتمويل  األوسط  لالقتصاد    (IMF-CEF)الشرق 

)و الوسطى  وآسيا  األوسط  الشرق    حول   ( MCDإدارة 

آفاق االقتصاد اإلقليمي في منطقة الخاص ب  تقرير الصندوق

 . مايو/ أيار 31 |  الشرق األوسط وآسيا الوسطى

آفاق  في  القائم  التباين  على  الضوء  الحلقة  أعضاء  سلّط 

المنطقة في  االقتصادي  التضخم   ،االنتعاش  وديناميكيات 

والتداعيات   عنومحركاته،  السياسة    الناجمة  إلى  العودة 

النقدية العادية في الواليات المتحدة على دول المنطقة. وتال  

تعرف  . العرض التقديمي جولةً حيويّة من األسئلة واألجوبة

 . على المزيد

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/CEF-FAD-Joint-Webinar-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/Joint-CEF-MCD-Webinar-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/Joint-CEF-MCD-Webinar-Arabic.html
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 القضايا التي غطتها أحدث دورات المركز 
 

 .2022دورات تدريبية افتراضية في الفترة الممتدة من مايو/أيار وحتى يوليو/تموز  سبعقدم المركز 

 مجاالت النمو الكلي األساسية 

  

. تركز هذه الدورة على إعادة صياغة شكل نظم الدفع  أيار/مايو  18إلى    16| من    عبر الحدود في العصر الرقمي  نظام الدفع ▪

مثل العمالت الرقمية   على أحدث تطورات استخدام نظم الدفع الرقمي المبتكرة  وتسلط الضوء  عبر الحدود في العصر الرقمي

 ف على المزيدتعر .الرسمية، والعمالت الرقمية الثابتة أو المستقرة

  التحليل العام لالقتصاد الكلي

 

األدوات العملية المستخدمة في التحليل االقتصادي  الدورة  ستعرض  ت.  أيار/مايو  26إلى    16| من    تشخيص حالة االقتصاد الكلي ▪

األدوات وبيان كيفية استخدامها  الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة المعنية لتوضيح كيفية تطبيق هذه  

 تعرف على المزيد .كأحد المدخالت في عملية صنع السياسات

 

عيد دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة؛ وت  حزيران. تستعرض هذه الدورة /يونيو  16إلى    6| من  أطر المالية العامة   ▪

بحث في األدوات والمنهجيات األساسية للمالية العامة الكلية؛ وتقر بأن إطار المالية العامة في أي بلد هو مجموعة المؤسسات ال

 تعرف على المزيد .التي ترسم سياسة المالية العامة وتباشر تنفيذها

 القطاع النقدي والمالي
 

قضايا مختارة في عمليات البنوك المركزية التي تطبق ترتيبات أسعار الصرف الثابتة من دون ضوابط أو قيود على رأس  ▪

السيولة حزيران.  / يونيو  14إلى    13| من    مالال إدارة  أوالً،  التحديد:  التالية على وجه  الثالثة  الموضوعات  الدورة  وتغطي 

النظامية؛ وثانياً، إعداد األطر التي تحكم الضمانات اإلضافية ومساعدات السيولة الطارئة؛ وثالثاً، تطبيق اختبارات الضغوط  

 تعرف على المزيد  .نوك المركزيةعلى الميزانيات العمومية في الب

 

الدورة تقييم المخاطر تغطي  حزيران.  /يونيو  30إلى    27| من    الرقابة القائمة على المخاطر في ظل الوضع المعتاد الجديد ▪

المصرفية المختلفة التي تتضمن مخاطر االئتمان والسيولة والتشغيل، وتلقي الضوء على تعزيز منهجية تقييم المخاطر بحيث  

 تعرف على المزيد .توفر تغطية أفضل للمخاطر المتصلة بالبيئة المتغيرة

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_1
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_1
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_1
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_2
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_5
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_6
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_8
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 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والحوكمة، ومكافحة الفساد 

 

صف العناصر تنتائج آخر مسح للموازنة المفتوحة و  . تعرض هذه الدورةحزيران/يونيو  9إلى    6| من    شفافية المالية العامة  ▪

األمثلة العملية للبلدان التي حققت تقدماً في جدول أعمال شفافية كما وتناقش    األساسية للركائز األربعة لشفافية المالية العامة

العامة العامة  وتصف  المالية  المالية  العالمية لشفافية  المبادرة  المتاحة )مثل  العملية  العامة.األدوات  المالية     ( لتحسين شفافية 

 عرف على المزيدت

 التجارة والتنويع ومواضيع أخرى
 

هدف هذه الدورة  تموز. ت /يوليو  28إلى    25| من    والصناعات ألغراض رسم السياساتتدريب مكثف على تحليل سالسل القيمة   ▪

إلى مساعدة واضعي السياسات على تطوير مهاراتهم في مجاالت تحليل الصناعات وتقسيمها إلى قطاعات استراتيجية، وتحليل  

ل المشار إليها من منظور مختلف بغية تحديد  سالسل القيمة وإرساء القواعد المعيارية. ويتم تطبيق أدوات استراتيجيات األعما

 اإلخفاقات السوقية التي تعرقل تطور القطاع الخاص، والتصدي لها عن طريق وضع سياسات عامة ال تؤدي إلى زعزعتها.

 عرف على المزيدت

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_4
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_4
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_4
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_9
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 الفرص التدريبية المقبلة

 

 dX.orge.كما سيقدم دورتين على منصة  ،2022سيقدم المركز أربع عشرة دورة افتراضية خالل الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 
 

 العنوان الموضوع التاريخ للمزيد

على  تعرف

 المزيد

   - 2022مايو   1

 2023إبريل   15

االقتصاد الكلي، الجزء األول: حسابات  وبرمجةسياسات  التحليل العام لالقتصاد الكلي 

  edX – (FPP.1x) االقتصاد الكلي وتحليالت

على  تعرف

 المزيد

   - 2022مايو   1

 2023إبريل   15

   edX – (ESRx) إصالح دعم الطاقة  سياسة المالية العامة 

تعرف على 

 المزيد

  (FPA) تحليل سياسة المالية العامة التحليل العام لالقتصاد الكلي  سبتمبر   15-4

تعرف على 

 المزيد

والتنويع                 التجارة سبتمبر  8-5

 وموضوعات أخرى

تحسين اإلنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة 

 (COMPv)   الشرق األوسط و شمال أفريقيا

تعرف على 

 المزيد

  (MLCF) إدارة وتحرير التدفقات الرأسمالية القطاع النقدي والمالي  سبتمبر   15-11

تعرف على 

 المزيد

الكلي  التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي  التحليل العام لالقتصاد الكلي  سبتمبر  29-19 

(MFAv) 

تعرف على 

 المزيد

المجاالت الحرجة للنمو  سبتمبر  22-19

 الكلي 

حماية الكوكب في منطقة   –ة واالستدامة النقل والطاق

 (TESPP) أفريقيا وشمالالشرق األوسط 

تعرف على 

 المزيد

مكافحة غسل األموال   سبتمبر  29-25

رهاب،  وتمويل اإل

  والحوكمة، ومكافحة الفساد

اللوائح التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل األموال  

دمي خدمات األصول قوتمويل اإلرهاب في قطاع م

  (VASP)     االفتراضية

تعرف على 

 المزيد

    (MST)اختبار الضغوط الكلية  القطاع النقدي والمالي  أكتوبر  6-2

تعرف على 

 المزيد

التجارة والتنويع                  أكتوبر  6-2

 وموضوعات أخرى

 (TP1)السياسة التجارية 

تعرف على 

 المزيد

 (PSDSv) إحصاءات قطاع الدين العام  اإلحصاءات  أكتوبر  13-10

تعرف على 

 المزيد

التقييم الجمركي للسلع الملموسة وغير الملموسة  سياسة المالية العامة  أكتوبر  13-12

(CVGIv) 

https://www.edx.org/
https://www.imf.org/en/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/FPP-1xOL22-10
https://www.imf.org/en/Capacity-Development/Training/ICDTC/Schedule/OL/2022/ESRxOL22-139
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_10
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_10
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_11
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_11
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_12
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_12
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_13
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_13
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_14
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_14
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_15
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_15
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_16
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_16
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_17
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_17
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_18
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_18
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_3
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_3
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تعرف على 

 المزيد

 (ERPv)سياسة سعر الصرف  القطاع النقدي والمالي  أكتوبر  27-17

على  تعرف

 المزيد

التجارة والتنويع                  أكتوبر27-24 

 وموضوعات أخرى

تعجيل تكوين رأس المال البشري في منطقة الشرق 

 (HC)األوسط وشمال أفريقيا 

تعرف على 

 المزيد

 (SAC)قييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية ت القطاع النقدي والمالي  نوفمبر  3 -أكتوبر  30

تعرف على 

 المزيد

المجاالت الحرجة للنمو  نوفمبر  3 -أكتوبر  31

 الكلي 

الجنسين   نة الكلية للمساواة ما بيالجوانب االقتصادي

(MGEv) 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_19
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_19
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_20
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_21
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_21
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_22
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_22
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 الروابط: 

 زالموقع اإللكتروني للمرك ▪

 LinkedIn مجموعة المركز على موقع ▪

▪ IMFx 

 

CEF.IMF.org 

+(965) 2224.5103 

+(965) 2224.5109 

 

HOST COUNTRY 

 

Kuwait 

MEMBER COUNTRIES 

The IMF-Middle East Center for Economics 

and Finance (CEF) serves the 22 member 

countries of the Arab League. 

 الكويت   المضيف: البلد  

 العربية  البلدان األعضاء: يخدم مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط البلدان االثنين وعشرين األعضاء في جامعة الدول

PARTNERS IN TRAINING 

                     

                     

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar.html
https://www.linkedin.com/groups/12430126/
https://www.linkedin.com/groups/12430126/
https://www.linkedin.com/groups/12430126/
https://www.edx.org/school/imfx
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar.html

