
 

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

 

 2022نيسان  /أبريل –شباط  /النشرة: فبراير 

 

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

يقدم المركز الدورات التدريبية في مجال االقتصاد ويعمل على تطوير القادة في كل واحد من البلدان األعضاء في جامعة الدول  

وتبرز   ،القدرات ورفع جودة عملية رسم السياسات االقتصادية في المنطقةالعربية البالغ عددها اثنين وعشرين بلدًا من أجل بناء  

، 2022نيسان    /شباط إلى أبريل  /هذه النشرة ربع السنوية الفعاليات والدورات المقدمة للبلدان األعضاء في الفترة من فبراير

 فضالً عن الفعاليات والدورات المقبلة. 

مركز من دورات تغطي مناهج أساسية في مجال االقتصاد الكلي، وشؤون المالية العامة، ويتألف البرنامج التدريبي الذي أعده ال

  االقتصاد على    المؤثرةالنمو    مجاالت الدورات    كما تغطي  والشؤون المالية، والمجال النقدي، واإلحصاءات، والنواحي القانونية.

النمو   المناو   االحتوائيالكلي بما فيها  التدريبي، النوع االجتماعي، والتغير  خي، والحوكمة، والرقمنة. وباإلضافة إلى البرنامج 

تلقي أفكاركم    ويسرناينظم المركز مؤتمرات ومنتديات لمناقشة أحدث موضوعات السياسات العامة المستجدة في البلدان األعضاء.  

 .  cefmgmt@imf.orgأو عبر البريد اإللكتروني على    .orgfimcef.اإللكتروني  بشأن أي من جوانب عمل المركز عبر موقعنا  

 موند  وباولو در

 مدير مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط 

 أبرز األحداث 

حلقة دراسية شبكية وعشر دورات افتراضية. كما عقد المركز   2022نيسان  \فبراير إلى أبريل\استضاف المركز في الفترة من شباط

من آذار. و   /( في مارس2026السنة المالية    –  2022وأعد وثيقة برنامج المرحلة الثالثة )السنة المالية    2022اجتماع لجنة التسيير لسنة  

المقبلة أن يقدم المركز  المقرر على مدار ا الثالثة  دورات افتراضية، باإلضافة إلى إرساء األسس الالزمة لتقديم الدورات   ستألشهر 

 تجديد الموقع اإللكتروني والبدء في إعداد دراسات حالة جديدة.  بالنمط المختلط، والشروع في 
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 محتوى النشرة

 اجتماع لجنة التسيير.   ▪

 توسطة األجل(. وثيقة البرنامج )استراتيجية م  ▪

 الموضوعات التي تناولتها أحدث الحلقات الشبكية التي نظمها المركز.  ▪

 القضايا التي غطتها أحدث دورات المركز.  ▪

 الفرص التدريبية المقبلة.   ▪

 الروابط.  ▪

 اجتماع لجنة التسيير 

في   المبينة، حيث ناقشت استراتيجية المركز متوسطة األجل  2022آذار    /مارسنظمت لجنة تسيير أعمال المركز اجتماعها السنوي في  

(، باإلضافة إلى البرنامج المفصل للتدريبات والفعاليات المقررة 2026السنة المالية    –  2022مرحلة الثالثة )السنة المالية  برنامج الوثيقة  

التحديات التي فرضتها رغم    . وقد أثنى أعضاء لجنة التسيير كافة على ما حققه المركز من إنجازات في السنة الماضية2023للسنة المالية  

المركالجائحة، و التام الستراتيجية  تأييدهم  في أعربوا عن  المركز  استمرار  أهمية  الثالثة. كما شددوا على  للمرحلة  األجل  ز متوسطة 

 التعاون مع المؤسسات الشريكة.  

 وثيقة البرنامج )االستراتيجية متوسطة األجل(

داف المركز رسم الخطوط العريضة أله( وثيقة متكاملة تعد ألول مرة ل2026  –  2022مرحلة الثالثة )السنة المالية  الرنامج  بتعتبر وثيقة  

البرنامج  تصميم  هي  األجل  متوسطة  االستراتيجية  بها  تتميز  التي  الخصائص  أهم  ومن  المتوسط،  األجل  في  وبرنامجه  االستراتيجية 

توافق مع األولويات االقتصادية واحتياجات تنمية القدرات لدى البلدان األعضاء، وإدارة الشرق األوسط ي التدريبي للمركز وفعالياته بحيث  

تدريبات مناسبة على مستوى رفيع يا الوسطى بالصندوق، وغيرهم من األطراف المعنية، إذ يسعى البرنامج إلى االستمرار في تقديم  وآس

بحيث تتكامل بسهولة مع المساعدة الفنية وأعمال الرقابة والبرامج التي يقوم عليها الصندوق في المنطقة. ويهدف   من الجودة ووفقًا للطلب

تحقيق التوازن بين المنهج األساسي ومجاالت النمو المؤثرة على االقتصاد الكلي، وبناء القدرات من أجل دعم جهود صناع   البرنامج إلى 

ات السياسات الرامية إلى التعامل مع التحديات االقتصادية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتوفير الفرص الالزمة من أجل تلبية االحتياج

 ركز على تباينهم بما يشمل الدول الهشة والمتضررة من النزاعات.  ألعضاء المالملحة 

 



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

الموضوعات التي تناولتها أحدث الحلقات الشبكية التي نظمها المركز    

 التنويع االقتصادي  

النقد   مركز صندوق  بين  مشتركة  شبكية  دراسية  حلقة 

األوسط   الشرق  في  والتمويل  لالقتصاد  -IMF)الدولي 

CEF)    ومعهد التدريب لصالح أفريقيا(ATI)  الدروس :

في النجاح  قصص  من  التنويع    تحقيق  المستفادة 

 شباط.   /فبراير 9 االقتصادي |

المتحدثون   التنويع  بحث  مجال  في  المحرز  التقدم 

االقتصادي وتحدياته، وشددوا على أهميته بالنسبة لكالً من 

األسئل جلسة  تعرضت  وقد  األوسط،  والشرق  ة  أفريقيا 

واألجوبة التفاعلية التي أعقبت ذلك إلى موضوعات مثل 

 . المزيد على عرفتالرقمنة، واالبتكار، والشمول المالي. 

 ات التدريبية التي قدمها المركزالمجاالت التي غطتها أحدث الدور

 . 2022قدم المركز عشر دورات تدريبية افتراضية في الفترة من فبراير إلى إبريل 

  مجاالت النمو الكلي األساسية

فبراير. تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة األسواق النقدية والرأسمالية  3– 1|  دراسة التفاصيل المتعلقة بالعملة الرقمية الرسمية ▪

ى تقديم إطار لتحقيق التوازن بين مميزات وعيوب إصدار العمالت الرقمية عن البنوك المركزية وتوجيه خيارات  بالصندوق إل

التصميم. وتركز هذه الدورة على عمليات صناعة القرارات وإدارة المشروع المتعلقة بالعمالت الرقمية الرسمية على أعلى  

 .تعرف على المزيدالمستويات.  

فبراير. توضح هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات أهمية التطور المالي   17–7|   التطور المالي والشمول المالي ▪

والشمول المالي لالقتصاد الكلي. وتبدأ الدورة بعرض تحليلي يحدد دور التمويل في االقتصاد، وتستعرض المؤلفات النظرية 

 .تعرف على المزيدلنمو. والتجريبية حول أثر التمويل على أداء االقتصاد الكلي وا

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والحوكمة، ومكافحة الفساد

فبراير. تهدف هذه الدورة التي تقدمها منظمة التعاون والتنمية في  10–7|  استيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع واالكتشاف ▪

جيدة بين هيئات مكافحة الفساد في منطقة الشرق األوسط وشمال الميدان االقتصادي إلى تيسير تبادل الخبرات العملية والممارسات ال

 .تعرف على المزيدإفريقيا. 

مارس.  31– 28|  اللوائح التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في قطاع مقدمي خدمات األصول االفتراضية ▪

تتناول الدورة المفاهيم األساسية لألصول االفتراضية ومقدمي خدمات األصول االفتراضية وطرق تقييم المخاطر المتصلة باألصول 

 .تعرف على المزيداالفتراضية، والعناصر المطلوبة لوضع إطار قانوني فعال لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 
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 القتصاد الكلي  العام لتحليل ال

مارس. تناقش هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية   31–21|  إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ▪

ياسات االقتصاد الكلي والتحديات التي تواجهها البلدان الغنية بالموارد الطبيعية، كما تزود المشاركين بالفهم القدرات قضايا س

واالستيعاب للموضوعات التالية: االقتصاد الكلي للنمو والتنويع، وإدارة سياسة المالية العامة، وتنسيق سياسات االقتصاد الكلي، 

 .تعرف على المزيددان الغنية بالموارد الطبيعية. وإدارة أصول القطاع العام في البل

فبراير. تستعرض هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات المفاهيم واألساليب  17– 7|  تحليل سياسة المالية العامة ▪

  قابل لالستمرار.المستخدمة لتحليل كيف تستطيع سياسة المالية العامة أن تضمن استقرار االقتصاد الكلي والنمو طويل األمد ال

 .تعرف على المزيد

 سياسة المالية العامة 

فبراير. تعمل هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق  17–14|  السياسة واإلدارة الضريبية: النظرية والتطبيق ▪

اق معرفة المشاركين بالصعوبات الرئيسية التي تواجهها الحكومات في تصميم النظم الضريبية الحديثة وإدارتها على توسيع نط

 .تعرف على المزيدومتابعتها. 

مارس. تشكل هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق   17–14|  فهم مخاطر المالية العامة وتقييمها وإدارتها ▪

مل اإلدارة لمخاطر المالية العامة، وتناقش المؤسسات الرئيسية التي تعمل على مساعدة الحكومة الستيعاب  جزءاً من برنامج ع

 .تعرف على المزيدالمخاطر على المالية العامة ومتابعتها وإدارتها.  

 القطاع النقدي والمالي

تي تقدمها إدارة األسواق النقدية  مارس.  تركز هذه الدورة ال 10–7|  البنية التحتية لألسواق المالية: المبادئ والممارسات ▪

والرأسمالية بالصندوق على مبادئ البنية التحتية لألسواق المالية التي تهدف لتعزيز السالمة والكفاءة في مجاالت المدفوعات  

ستقرار  والمقاصة والتسوية وترتيبات التسجيل، كما تهدف على نطاق أوسع إلى الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الشفافية واال

 . تعرف على المزيدالمالية. 

 اإلحصاء

مارس. تعرف هذه الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات بالصندوق المشاركين على أساسيات  17– 14|  مؤشرات السالمة المالية ▪

 . تعرف على المزيدمالية واستخدامها لدعم الرقابة المالية الكلية. إعداد مؤشرات السالمة ال
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 الفرص التدريبية المقبلة

 . EdX.org، كما سيقدم دورتين مسجلتين على منصة 2022مايو إلى يوليو  دورات افتراضية خالل الفترة من ستيقدم المركز 

 

 

 

 

 

 للمزيد التاريخ الموضوع العنوان

االقتصاد الكلي، الجزء األول:  سياسات وبرمجة 

 (FPP.1xحسابات وتحليالت االقتصاد الكلي )

 

  15–2022مايو  1 التحليل العام لالقتصاد الكلي 

 2023إبريل 

تعرف على 

 المزيد

  15–2022مايو  1 سياسة المالية العامة  (ESRxإصالح دعم الطاقة )

 2023إبريل 

تعرف على 

 المزيد

مايو  18–16 األساسيةمجاالت النمو الكلي  (CBPvنظم الدفع عبر الحدود في العصر الرقمي )

2022 

تعرف على 

 المزيد

تعرف على  مايو 26–16 التحليل العام لالقتصاد الكلي  (MDSvتشخيص حالة االقتصاد الكلي ) 

 المزيد

مكافحة غسل األموال   ( FTvشفافية المالية العامة )

وتمويل اإلرهاب،  

 والحوكمة، ومكافحة الفساد

تعرف على  يونيو  9–6

 المزيد

تعرف على  يونيو  16–6 التحليل العام لالقتصاد الكلي   ( FFvأطر المالية العامة )

 المزيد

قضايا مختارة في عمليات البنوك المركزية التي 

تطبق ترتيبات أسعار الصرف الثابتة دون ضوابط 

 (FERvعلى رأس المال )

تعرف على  يونيو  14–13 نقدي والمالي القطاع ال

 المزيد

تدريب مكثف على تحليل سالسل القيمة والصناعات 

 (VCvألغراض رسم السياسات )

التجارة والتنويع  

 وموضوعات أخرى

تعرف على  يوليو 28–25

 المزيد
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 الروابط: 

 زالموقع اإللكتروني للمرك ●

 LinkedIn مجموعة المركز على موقع ●

● IMFx 

 

 

 
 

 البلد المضيف: الكويت 

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

 العربية. 

 

 

 

 

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/

