النشرة :أغسطس /آب – أكتوبر /تشرين األول 2022

مرحبًا بكم في العدد الثالث من النشرة ربع السنوية الصادرة عن المركز.

يقدم مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط دورات تدريبية في مجال االقتصاد ويعمل على تطوير
القادة القادمين من مجمل األعضاء في جامعة الدول العربية البالغ عددها اثنين وعشرين من أجل بناء القدرات على وضع
السياسات االقتصادية في المنطقة وصقل نوعيتها .وتبرز هذه النشرة ربع السنوية الفعاليات والدورات المقدمة للبلدان األعضاء
في الفترة من أغسطس /آب إلى أكتوبر /تشرين األول  ،2022فضالً عن الفعاليات والدورات المقبلة.
ويشمل البرنامج التدريبي الخاص بالمركز دورات تدريبية تغطي مناهج أساسية في مجال االقتصاد الكلي ،وشؤون المالية العامة،
والشؤون المالية ،والمجال النقدي ،واإلحصاءات ،والنواحي القانونية .كما تغطي الدورات مجاالت النمو المؤثرة على االقتصاد
الكلي بما فيها النمو االحتوائي و النوع االجتماعي ،والتغير المناخي ،والحوكمة ،والرقمنة .وباإلضافة إلى البرنامج التدريبي،
ينظم المركز مؤتمرات ومنتديات لمناقشة أحدث موضوعات السياسات العامة المستجدة في البلدان األعضاء .ويسرنا تلقي أفكاركم
بشأن أي من جوانب عمل المركز باللغتين االنكليزية والعربية عبر موقعنا اإللكتروني  cef.imf.orgأو عبر البريد اإللكتروني
على .cefmgmt@imf.org
د .باولو دروموند
مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

أبرز األحداث
قدم المركز في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين األول  2022ثالث عشرة دورة تدريبية ،منها ثالث دورات مقدمة على نحو
هجين يجمع بين المشاركة الحضورية واالفتراضية .ومن المقرر أن يقدم المركز ،على مدار األشهر الثالثة المقبلة ،تسع عشرة دورة
تدريبية ،منها دورة واحدة هجينة.

محتوى النشرة
▪

بدء تقديم الدورات التدريبية الهجينة.

▪

الموضوعات التي غطتها أحدث دورات المركز.
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▪

الفرص التدريبية المقبلة.

▪

الروابط.

بدء تقديم الدورات التدريبية الهجينة
عقد المركز للمرة األولى دورة تدريبية هجينة حول تحليل سياسة
المالية العامة ،وذلك في الفترة بين  15-4سبتمبر /أيلول .2022
حضر الدورة اثنان وعشرون مشاركا بشكل حضوري في مقر المركز
بدولة الكويت ،بينما انضم ثمانية آخرون إليها افتراضيا .تم تصميم
الدورة بعناية لتناسب هذا النمط الجديد من التسليم ،بما في ذلك تصميم
المناهج الدراسية الحتياجات كل من المشاركين الشخصيين
واالفتراضيين ..وإن التقديم السلس والناجح لهذه الدورة الهجينة يعد
شاهدا على استعداد المركز ،من حيث التكنولوجيا والخبرة ،على زيادة
نطاق انتشاره بما يتجاوز مجرد الحضور الشخصي.

الموضوعات التي غطتها أحدث دورات المركز
قدم المركز في الفترة من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين األول  2022ثالث عشرة دورة تدريبية ،منها ثالث دورات مقدمة على نحو
هجين.

تحليل االقتصاد العام واالقتصاد الكلي
▪

تحليل سياسة المالية العامة |  15-4سبتمبر .تقدم هذه الدورة لمحة عامة عن المفاهيم والتقنيات المستخدمة لتحليل كيف يمكن
للسياسة المالية أن تساعد في ضمان استقرار االقتصاد الكلي والنمو المستدام على المدى الطويل .تم بناء هذه الدورة التدريبية
العملية حول موضوعات المالية العامة الكلية األساسية الالزمة لتحليل السياسة المالية .تعرف على المزيد.

سا دقيقًا في
▪ التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات االقتصاد القياسي الكلي |  29-19سبتمبر .تعطي هذه الدورة المسؤولين الحكوميين أسا ً
تقدير نماذج االقتصاد الكلي وتطبيقها للتنبؤ وتحليل السياسات في البنوك المركزية ،والوزارات ،ومؤسسات البحث العامة .ويعمل
المشاركون في مجموعات على تدريبات التقدير العملي والتنبؤ .تعرف على المزيد.

التجارة والتنويع وموضوعات أخرى
▪ تحسين اإلنتاجية والتنويع والقدرة التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا |  8-5سبتمبر .هذه الدورة ،التي أجراها
خبراء من منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وخبراء دوليون في مجال القدرة التنافسية وتنمية القطاع الخاص ،تركز
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على تحليل األدوات والسياسات وتبادلها لتعزيز القدرة التنافسية الوطنية ودون الوطنية .كما تستعرض الدورة التحديات والفرص
الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية في دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والتعريفات والمقاييس السائدة للقدرة التنافسية ومدى وانتشارها
ومحدوديتها  ،والتجارب في تنفيذ السياسات الهيكلية ،ال سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص ،ودراسات الحالة من
دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .تعرف على المزيد.
▪

ورشة عمل إقليمية متقدمة حول االتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة |  6-4أكتوبر .تغطي دورة منظمة التجارة
العالمية هذه ،التي قدمها خبراء متمرسون ،موضوعات محددة تتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية ،مثل األسس القانونية
واالقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية ،واألحكام القانونية والمؤسسية التفاقيات وقواعد محددة لمنظمة التجارة العالمية،
وكيف تؤثر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على السياسات االقتصادية المتعلقة بالتجارة ،وكيف تعمل منظمة التجارة العالمية
على حل النزاعات التجارية .تعرف على المزيد.

▪ تعجيل تكوين رأس المال البشري في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا |  27-24أكتوبر .تم تصميم هذه الدورة التي تقدم على
مدار أربعة أيام بحيث تشراك المشاركين في فهم كيفية مساهمة رأس المال البشري في زيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي ،والتعلم من
التجارب العالمية عن تحسين رأس المال البشري؛ وتحديد أفضل الممارسات واالستراتيجيات لتحسين نتائج التعليم والصحة وكذلك
تنمية المهارات ،خاصة للشباب ،والتعرف على االبتكارات المستخدمة لتحسين رأس المال البشري باستخدام التكنولوجيا والرؤى
السلوكية .تعرف على المزيد.

القطاع النقدي والمالي
▪

إدارة وتحرير التدفقات الرأسمالية |  20-16أكتوبر .تناقش هذه الدورة التي تقدمها وحدة التدفقات الرأسمالية في إدارة األسواق
النقدية والرأسمالية ،باالشتراك مع اإلدارة القانونية ،مزايا ومخاطر التدفقات الرأسمالية ،وتصميم األطر التنظيمية للصرف
األجنبي ،ومنهج صندوق النقد الدولي لتحرير التدفقات الرأسمالية ،وسياسات الصندوق المنقحة حديثا ً المعنية بانفتاح الحسابات
الجارية والرأسمالية .كما تقدم الدورة إطار الصندوق لسياسات االقتصاد الكلي فيما يتعلق بإدارة ارتفاعات التدفقات الرأسمالية
الواردة والتدفقات الخارجة المربكة كما جاء في رأي المؤسسة ( )4الصادر عن الصندوق ،وكذلك إطار السياسات االحترازية
الكلية للصندوق وكيف يمكن تخفيف المخاطر النظامية الناجمة عن التدفقات النقدية .تعرف على المزيد.

▪

اختبار الضغوط الكلية |  6-2أكتوبر .تتناول هذه الدورة التي تقدمها إدارة األسواق النقدية والرأسمالية ،مناقشة آخر المستجدات
في مجال اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في البنوك ،وشركات التأمين وصناديق االستثمار المشترك .وتتيح الفرصة
للمشاركين كي يتعرفوا على طبيعة واستخدامات األدوات الجديدة التي استحدثتها أو تستخدمها إدارة األسواق النقدية والرأسمالية
ألغراض اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل المخاطر النظامية مع التركيز أيضا ً على تبعات أزمة كوفيد .19 -كما
تغطي الدورة موضوعات جديدة برزت على الساحة في مجال اختبارات الضغوط الكلية من قبيل تداخالت حلقة اآلثار المرتدة
بين القطاعين العيني والمالي ،والبيع االضطراري لألصول بسعر بخس ،والتغير المناخي ،والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا
المالية "فينتيك" .تعرف على المزيد.

▪

سياسة سعر الصرف |  27-17أكتوبر .هذه الدورة تلقي نظرة شاملة على تحليل وسياسة سعر الصرف .ويتناول الجزء األول
أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف .أما الجزء الثاني من الدورة ،فيتناول المفاضالت في السياسات
االقتصادية الكلية المرتبطة بنظم أسعار الصرف المختلفة .وتختتم الدورة بمناقش ٍة حول أزمات العمالت ،والسياسات االقتصادية
الكلية لمنع وقوعها ،واألدوات التحليلية المستخدمة لترقب وقوعها .تعرف على المزيد.

▪

تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية |  30أكتوبر 3-نوفمبر .تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع
إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية ،بأسلوب تفاعلي ،على منهجية الصندوق
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لتقييم الضمانات الوقائية ،كما تستعرض أهم المفاهيم التي ترتكز عليها االستقاللية والحوكمة الرشسدة في تشريعات البنك
المركزي .تعرف على المزيد.

المجاالت الحيوية لالقتصاد الكلي وموضوعات النمو
▪

عدم المساواة بين الجنسين واالقتصاد الكلي |  31أكتوبر 3-نوفمبر .تقدم هذه الدورة نظرة عامة على الصالت بين المساواة
بين الجنسين واالقتصاد الكلي .ويتلخص الهدف المتوخى من الدورة في مساعدة المشاركين على استخدام ما اكتسبوه من معرفة
ومهارات في تحليل أهم التحديات الجنسانية في بلدانهم ووضع برامج إصالحية ذات أولوية .تعرف على المزيد.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والحوكمة ،ومكافحة الفساد
▪

البرنامج المشترك لتدريب المقيمين في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب |  29-25سبتمبر .تركز هذه الدورة،
المقدمة بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي (فاتف) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مجموعة
العمل المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تدريب المقيمون على كيفية تحليل ( )1مستوى االمتثال الفني لدولة ما مع
توصيات مجموعة العمل المالي و ( )2مدى فعالية تدابير مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الدولة في تحقيق النتائج
المباشرة المحددة في المنهجية .كما يتضمن بشكل خاص إجراء تقييم افتراضي .تعرف على المزيد.

اإلحصاءات
▪

إحصاءات دين القطاع العام |  13-10أكتوبر .تركز هذه الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات بالصندوق على اإلطار
المفاهيمي إلحصاءات دين القطاع العام كما ورد في إحصاءات دين القطاع العام :مرشد لمعديها ومستخدميها  ،2011وكذلك
على الجوانب العملية إلعداد بيانات دين القطاع العام .تعرف على المزيد.

سياسة المالية العامة
▪

تحديات تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن التقييم في منطقة مركز المساعدة الفنية اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
(ميتاك) ،ودفتر جمارك صندوق النقد الدولي |  13-12أكتوبر .يقدم هذه الدورة مجموعة من خبراء إدارة شؤون المالية العامة
في صندوق النقد الدولي ومركز المساعدة الفنية اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط (ميتاك) ،وتغطي الدورة العديد من المجاالت،
منها اإلطار القانوني والتنظيمي للتقييم الجمركي ،واألدوات الدولية لتطبيق التقييم الجمركي ،وفرص الدعم باستخدام تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،والتقييم الجمركي إذا ا ْعتُبر و/أو ثبت أن القيمة الجمركية المعلنة للسلع أقل من الحقيقية أثناء عملية
تخليص الواردات وخالل مرحلة التدقيق التي تتبع التخليص الجمركي .تعرف على المزيد.
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الفرص التدريبية المقبلة
سيقدم المركز تسع عشرة دورة خالل الفترة من نوفمبر إلى يناير  ،2022كما يقدم دورتين افتراضيتين حاليا على منصة .EdX.org
العنوان

الموضوع

التاريخ

للمزيد

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي ،الجزء األول:
حسابات وتحليالت االقتصاد الكلي ()FPP.1x

التحليل العام لالقتصاد الكلي

 1مايو 15–2022
إبريل 2023

تعرف على
المزيد

إصالح دعم الطاقة ()ESRx

سياسة المالية العامة

 1مايو 15–2022
إبريل 2023

تعرف على
المزيد

قضايا مختارة حول التكنولوجيا المالية والنقود
الرقمية )(SIFDM

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

 10-6نوفمبر

تعرف على
المزيد

االقتصاد الكلي للتغير المناخي )(MCCv

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

 17-7نوفمبر

تعرف على
المزيد

تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر
وأفضل في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

 17-13نوفمبر

تعرف على
المزيد

)(WEEv

الشراء العمومي في بلدان الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي )(PPMv

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

 24-21نوفمبر

تعرف على
المزيد

ورشة عمل إقليمية حول االتفاقات التجارية للبلدان
العربية وبلدان الشرق األوسط ()RTPs

التجارة والتنويع
وموضوعات أخرى

 24-22نوفمبر

تعرف على
المزيد

مؤشر أسعار المستهلك )(CPI

اإلحصاءات

 27نوفمبر – 1
ديسمبر

تعرف على
المزيد

السياسة النقدية )(MPv

القطاع النقدي والمالي

 28نوفمبر – 8
ديسمبر

تعرف على
المزيد

النمو الشامل )(IGv

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

 15-5ديسمبر

تعرف على
المزيد

الرقابة على المخاطر اإللكترونية :مسار لتحقيق
الصمود التشغيلي )(CRS

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

 15-11ديسمبر

تعرف على
المزيد

إدارة النقدية )(CM

سياسة المالية العامة

 15-12ديسمبر

تعرف على
المزيد
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 12-8يناير

تعرف على
المزيد

نظم توفير الحماية االجتماعية )(SPDSv

سياسة المالية العامة

 12-9يناير

تعرف على
المزيد

اإلحصاءات النقدية والمالية -المستوى المتقدم

اإلحصاءات

 20-9يناير

تعرف على
المزيد

 19-15يناير

تعرف على
المزيد
تعرف على
المزيد

إدارة الديون واإلبالغ بها وعالقات المستثمرين

القطاع النقدي والمالي

)(DMIR

)(MFS-A

العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية

المجاالت الحيوية لالقتصاد
الكلي وموضوعات النمو

سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي )(FPP

تحليل االقتصاد العام
واالقتصاد الكلي

 26-15يناير

السياسة واإلدارة الضريبية :النظرية والتطبيق

سياسة المالية العامة

 26-22يناير

تعرف على
المزيد

مؤشرات أسعار العقارات السكنية )(RPPI

اإلحصاءات

 27-23يناير

تعرف على
المزيد

سالسل التوريد الصامدة وأهميتها لالقتصاد اإلقليمي
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
()RSCRE

التجارة والتنويع
وموضوعات أخرى

 29يناير – 2
فبراير

تعرف على
المزيد

كيف نعمل على تحسين دور القطاع العام في
اكتشاف الفساد واإلبالغ عنه في بلدان منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي؟

مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب،
والحوكمة ،ومكافحة الفساد

 30يناير – 2
فبراير

تعرف على
المزيد

)(CBDC

)(TPAT

)(CORP

صندوق النقد الدولي | مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

الروابط:
● الموقع اإللكتروني للمركز
● مجموعة المركز على موقع LinkedIn
●

IMFx

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