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 2023يناير  – 2022نشرة المركز: نوفمبر 

 

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

 تطوير  على ويعمل االقتصاد مجال في تدريبية دورات األوسط  الشرق في والتمويل لالقتصاد  الدولي النقد صندوق مركز يقدم
 قدرات وضع بناء أجل  من وعشرين اثنين  عددها البالغ العربية ول الد  جامعة في األعضاء مجمل من القادمين القادة

  للبلدان المقدمة والدورات الفعاليات السنوية ربع النشرة هذه وتبرز. نوعيتها وصقل المنطقة  في االقتصادية السياسات
 .المقبلة والدورات الفعاليات عن فضالا  ، 2023حتى يناير  2022نوفمبر  من الفترة  األعضاء في

 
  المالية  وشؤون الكلي، االقتصاد مجال  في أساسية مناهج تغطي تدريبية دورات بالمركز الخاص التدريبي البرنامج ويشمل
  على المؤثرة النمو مجاالت الدورات تغطي كما. القانونية والنواحي واإلحصاءات، النقدي، والمجال المالية، والشؤون العامة،

  البرنامج إلى  وباإلضافة. والرقمنة والحوكمة، المناخي،  والتغير االجتماعي، والنوع الشامل النمو فيها بما الكلي االقتصاد
 .  األعضاء  البلدان في  المستجدة العامة السياسات موضوعات أحدث لمناقشة ومنتديات مؤتمرات  المركز ينظم التدريبي،

 
  اإللكتروني موقعنا عبر والعربية االنكليزية باللغتين المركز عمل جوانب من أي بشأن أفكاركم تلقي ويسرنا

CEF.IMF.org اإللكتروني البريد  عبر  أو EFAI@IMF.orgC. 

 

 باولو دروموند 

 صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط مديرمركز

 أبرز األحداث

  بين تجمع مشتركة دورة واحدة منها تدريبية، تسع عشرة دورة 2023حتى يناير  2022نوفمبر  من الفترة في المركز قدم

 منها دورة تدريبية، أحد عشرة  المقبلة الثالثة األشهر مدار  المركز على يقدم أن المقرر ومن. واالفتراضية الحضورية المشاركة
ا منصة   . edX.orgدورتين مشتركتين، إلى جانب دورتين إلكترونيتين توفرهما حاليا

 وى النشرة محت 

 للمركز.  في الهيئة كوكبة من كبار المسؤولينو( KIAزيارة العضو المنتدب للهيئة العامة لالستثمار ) ▪

 الموضوعات التي ناقشتها أحدث فعاليات المركز.  ▪

 المسائل التي غطتها آخر دورات المركز. ▪

mailto:CEFAI@IMF.org
file://///was.int.imf.org/citrix/Redirected/lspofford/Desktop/_JUNQUE/_WordTemplates/_CEF-Newsletter/edx.org
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 المقبلة. يةفرص التدريب ال ▪

 روابط. ال ▪

 ز( وكوكبة من كبار المسؤولين في الهيئة للمركKIAالعامة لالستثمار )زيارة العضو المنتدب للهيئة  

 

 الموضوعات التي ناقشتها أحدث فعاليات المركز

 المالية والخارجيةمواطن الضعف 

 

، زار المركز كوكبة من كبار  2022نوفمبر   24يوم الخميس الموافق 

المسؤولين في الهيئة العامة لالستثمار، وضم وفد الزيارة السيد/ غانم 

نفيذي لقطاع الغنيمان، العضو المنتدب للهيئة، والسيد/ أحمد بستكي، المدير الت

  التخطيط ومساندة اإلدارة العليا، ومجموعة من كبار مسؤولي الهيئة. وقد قابل

الوفد موظفي المركز، وشهدوا إحدى دورات المركز الحضورية، وناقشوا 

العمليات مع إدارة المركز. وتجدر اإلشارة إلى أن الهيئة العامة لالستثمار هي  

  تعرف على المزيدالشريك االستراتيجي الرئيسي للمركز. 

ندوة رفيعة المستوى بعنوان تحديات وخيارات السياسات  

 21االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا | 

نوفمبر. نظم المركز هذه الفعالية المشتركة التي جمعت بين 

الحضور الشخصي واالفتراضي بالتعاون مع الصندوق  

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، حيث تطرق  

األخيرة والمفاضالت  إلى التحديات االقتصادية المتحدثون 

بين مختلف السياسات في المنطقة. وقد استضاف المقر  

الرئيسي للصندوق العربي في الكويت هذه الفعالية التي 

 تعرف على المزيدبلداً.  32حضرها افتراضياً ممثلو 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/KIA-Visit-to-CEF-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/Joint-CEF-AFESD-Seminar.html
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 تداعيات ارتفاع أسعار السلع األساسية على المالية العامة

 

 

 الشمول المالي

 

 

 المسائل التي غطتها آخر دورات المركز

 تشمل دورة واحدة للحضور المشترك.  2023حتى يناير  2022دورة تدريبية من نوفمبر   19قدم المركز 

 النموالمجاالت الحيوية لالقتصاد الكلي وموضوعات 

تسعى هذه الدورة التي تقدمها إدارة نوفمبر.  6–10 ( |SIFDMقضايا مختارة حول التكنولوجيا المالية والنقود الرقمية ) •

األسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي الستكشاف التكنولوجيا الحديثة ونماذج األعمال الجديدة للتكنولوجيا 

تعرف على   .حول اللوائح التنظيمية للتكنولوجيا المالية وإطاراا لفهم النقود الرقمية العامة والخاصة المالية، وتوفير نبذة  

 المزيد

نوفمبر. توفر هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات  7–17|  (MCCv) االقتصاد الكلي للتغير المناخي •

عامة حول علوم التغير المناخي وتكلفته االقتصادية، وتناقش خيارات سياسات التكيف والتخفيف للتعامل مع التغير   نظرة

المناخي بما يشمل تسعير انبعاثات الكربون وخضرنة االقتصاد من خالل رفع الدعم عن الوقود األحفوري، إلى جانب 

يات والفرص المرتبطة بالتحول نحو النماذج االقتصادية األكثر التعرف على مناقشات المناخ العالمية، وتحليل التحد 

 تعرف على المزيد.  إخضراراا 

صندوق النقد الدولي آلفاق  ندوة عبر اإلنترنت حول تقرير  

االقتصاد اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا |  

عقد المركز هذه الندوة عبر اإلنترنت باالشتراك  ديسمبر.  6

( في MCDمع إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى )

الصندوق. وقد ناقش المتحدثون التحديات االستثنائية التي 

أسعار السلع األساسية، والضغوط  مثل ارتفاع تواجه المنطقة

التضخمية، والشروط المالية األكثر تقييداً من المتوقع، 

 تعرف على المزيد وتحديات المالية العامة ذات الصلة. 

ندوة عبر اإلنترنت حول الشمول المالي في الشرق األوسط  

ت  يناير. انعقدت هذه الندوة عبر اإلنترن  24وشمال إفريقيا | 

باالشتراك مع معهد صندوق النقد الدولي لتنمية القدرات.  

ألقى المتحدث الضوء على المنافع االقتصادية الكلية لزيادة  

الالزمة للتوسع في الي، وقدم توصيات السياسات الشمول الم

 تعرف على المزيدالشمول المالي في المنطقة. 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_26
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_26
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_27
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/Virtual_Webinar_on_Financial_Inclusion_AR.html
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تهدف هذه الدورة نوفمبر.  13–17 ( |WEEvفي المنطقة ) تعزيز فرص المرأة في الحصول على وظائف أكثر وأفضل •

التي يقدمها البنك الدولي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة واإللهام لتعزيز السياسات والبرامج القطرية التي تساهم مباشرةا 

 تعرف على المزيد في خلق بيئة مواتية للمشاركة االقتصادية للمرأة.  

نوفمبر. تهدف  21–24( | PPMvالشراء العمومي في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون الخليجي ) •

تعميق فهم ومعرفة المشاركين بالمبادئ   إلى االقتصادي هذه الدورة التي تعقدها منظمة التنمية والتعاون في الميدان 

 تعرف على المزيدوالسياسات واألدوات والصكوك الرئيسية المعنية بتعزيز نُظم الشراء العمومي أو التوريدات العامة.  

صممت هذه الدورة التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات بالتنسيق مع   ديسمبر.  5–15( |  IGvالنمو الشامل ) •

النمو الشامل وتعريفهم ببعض األدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم  زيادة وعي المشاركين بمفاهيم  صندوق النقد العربي ل

تعرف على .  وقياس ومتابعة تأثير السياسات االقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل

 المزيد

تقدم هذه الدورة إدارة ديسمبر.   11 –15( | CRSمسار تحقيق الصمود التشغيلي ) الرقابة على المخاطر اإللكترونية: •

ا متوسط   المستوى األسواق النقدية والرأسمالية، وتوفر لغير المتخصصين من العاملين في أجهزة الرقابة المالية تدريبا

 تعرف على المزيد  .حول تنظيم التعامل مع المخاطر اإللكترونية والرقابة عليها 

صممت هذه الدورة التي يقدمها معهد تنمية  يناير. 15–19| ( CBDCالعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية ) •

القدرات ليتعرف المشاركون على أساسيات العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وتستعرض المنافع والتكلفة 

 تعرف على المزيدوالمخاطر المتصلة بتلك العمالت.  

 التجارة والتنويع والموضوعات األخرى

  22–24( | RTAsالشرق األوسط )ٌورشة عمل إقليمية حول اتفاقات التجارة اإلقليمية الخاصة بالدول العربية ودول  •

المسؤولين الحكوميين المشاركين مباشرةا، على المستوى الفني أو العملي أو مستوى نوفمبر. تستهدف هذه الدورة 

في هذا السياق مع منظمة السياسات، في مفاوضات االتفاقات التجارية اإلقليمية و/أو تنفيذها، ومن يعملون على التنسيق  

. وسيتعرف المشاركون على موضوعات مثل االلتزام بقواعد المنظمة على االتفاقات التجارية اإلقليمية، العالميةالتجارة  

ا إلى جنب،  ا لنظام المنظمة، وتواجد نظم التجارة اإلقليمية ومتعددة األطراف جنبا وشفافية تلك االتفاقات وفقا

 تعرف على المزيد والموضوعات األخرى المتعلقة بالمفاوضات.  

يناير  30( | RSCREقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ) سالسل التوريد الصامدة وأهميتها لالقتصاد اإل •

تساعد هذه الدورة التدريبية التي يقدمها البنك الدولي المسؤولين الحكوميين في المجاالت التالية: تحديد فبراير.  2 –

المخاطر الممكنة، وتحديد الدور الحكومي، وتطوير االستراتيجيات واإلرشادات، وتشخيص الصدمات المتعلقة بسالسل 

 تعرف على المزيد التوريد الدولية.  

 اإلحصاءات

تهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة اإلحصاءات بالصندوق  ديسمبر.  1–نوفمبر  27( | CPIمؤشر أسعار المستهلك ) •

 على المزيد   تعرفإلى توسيع آفاق فهم المشاركين لمفاهيم وأساليب إعداد مؤشرات أسعار المستهلك.  

تُعَِرف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة . يناير 9 –  20( | A-MFSالمستوى المتقدم ) –اإلحصاءات النقدية والمالية  •

اإلحصاءات في صندوق النقد الدولي بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، المشاركين بأساسيات إعداد اإلحصاءات النقدية 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_28
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_30
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_33
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_33
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_35
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_40
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_29
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_7
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_31
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. مع التركيز على قطاع "الشركات المالية األخرى" كما تقدم الدورة نبذة حول اإلحصاءات المالية والحسابات القومية

 تعرف على المزيد

تحدد هذه الدورة، التي تقدمها إدارة اإلحصاءات في يناير.  23 –27( |  RPPIمؤشرات أسعار العقارات السكنية ) •

بالتنسيق مع صندوق النقد العربي، االستخدامات األساسية لمؤشرات أسعار العقارات السكنية، صندوق النقد الدولي  

وتستعرض مصادر البيانات وأساليب إعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية، وتحدد المسائل االستراتيجية المتعلقة 

 تعرف على المزيدة. بتطبيقها على كل بلد على حد 

 القطاع النقدي والمالي 

التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات تلقي هذه الدورة ديسمبر.  8 –نوفمبر   28( | MPvالسياسة النقدية ) •

نظرة شاملة على نظُم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها، ودور السياسة النقدية في بالتنسيق مع بنك المغرب  

تقوم هذه الدورة بسد الفجوة بين النظريات واألدلة التجريبية والخبرة العملية عن طريق . و االستقرار االقتصادي الكلي 

تعرف على ة.  إيضاح المشكالت التي تواجه التوصل إلى الحلول المثلى والمفاضلة بينها عند اتخاذ قرارات السياسة النقدي

 المزيد

تعمل هذه الدورة التي تقدمها إدارة األسواق  يناير. DMIR)   |8–12( واإلبالغ بها، وعالقات المستثمرينإدارة الديون،  •

النقدية والرأسمالية على بناء قدرات مدراء الديون في مجال الممارسات السليمة المتبعة في إدارة الديون، واإلبالغ 

 تعرف على المزيد .الديون وتحسين شفافية الدين العامبالديون، وعالقات المستثمرين من أجل دعم عمليات إدارة  

 سياسة المالية العامة 

المساعدة الفنية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط ديسمبر. يقدم هذه الدورة مركز   12 –15 ( | CMإدارة النقدية )  •

 (METAC و ) تهدف الدورة إلى الجمع بين المسؤولين من المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من وزارات المالية في

 تعرف على المزيد.  بلدان المنطقة من أجل تعزيز اإللمام بإدارة النقدية وتبادل التجارب العملية ذات الصلة 

تتناول هذه الدورة التي صممها البنك الدولي موضوعات مهمة يناير.    9–12( |  SPDSvنظم توفير الحماية االجتماعية )ٍ •

في مجال الحماية االجتماعية مثل إطار السياسات وتصميمها وتنفيذ شبكات الحماية االجتماعية، والتأمينات االجتماعية، 

ية االجتماعية وبرامج الدمج االقتصادي. وتغطي الدورة أفضل الممارسات الدولية حول أحدث تطورات نظم توفير الحما 

 تعرف على المزيد اعتماداً على المعرفة العالمية والخبرات المباشرة.  

. تقدم هذه الدورة إدارة شؤون المالية العامة يناير   22 –26( | TPATالسياسة واإلدارة الضريبية: النظرية والتطبيق ) •

توسيع نطاق معرفة المشاركين بأهم التحديات التي تواجه الحكومات في تصميم األنظمة بالصندوق، وقد صممت بهدف  

 تعرف على المزيد.  الضريبية الحديثة وإدارتها ومتابعتها 

 تحليل االقتصاد العام واالقتصاد الكلي 

وتوضح كيفية   يقدم هذه الدورة معهد الصندوق لتنمية القدراتيناير.  15–26( | FPPسياسات وبرمجة االقتصاد الكلي ) •

تشخيص االختالالت االقتصادية الكلية وتصحيحها من خالل مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة 

السمات األساسية للقطاعات الرئيسية األربعة التي يتألف منها االقتصاد الكلي )القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، 

لروابط فيما بينها، مع تسليط الضوء على العالقات المحاسبية والسلوكية على والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي( وا

 تعرف على المزيد  .السواء، واستخدام بيانات من إحدى دراسات الحالة القُْطرية

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_39
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_42
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_32
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_32
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_37
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_36
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_38
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_41
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_43
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 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، والحوكمة، ومكافحة الفساد 

كيف نعمل على تحسين دور القطاع العام في اكتشاف الفساد واإلبالغ عنه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا   •

ا منظمة التنمية والتعاون فبراير. صممت هذه الدورة التي تقدمه 2–يناير 30 ( |CORPvومجلس التعاون الخليجي؟ )

تعميق فهم المشاركين وإدراكهم لطبيعة دور القطاع العام وإمكاناته في مكافحة الفساد. وتستخدم في الميدان االقتصادي ل

 تعرف على المزيدمعلومات نظرية ودراسات حالة تتناول تجارب بلدان المنظمة والمنطقة.  هذه الدورة  

 الفرص التدريبية المقبلة

 . edX.orgباإلضافة إلى دورتين عبر اإلنترنت مقدمتان عبر منصة  2023دورة من فبراير إلى إبريل  11يقدم المركز 

 لتاريخا الموضوع العنوان

تعرف على 

 المزيد

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

edX 

  

  – 2022مايو  1 التحليل العام لالقتصاد الكلي 

 2023إبريل  15

على  تعرف

 المزيد

  – 2022مايو  1 سياسة المالية العامة  edX – (ESRx)  إصالح دعم الطاقة

 2023إبريل  15

على  تعرف

 المزيد

تعرف على   فبراير  9–5 سياسة المالية العامة  (RFS)إصالح دعم الوقود 

 المزيد

تعرف على   فبراير  16–6 التحليل العام لالقتصاد الكلي  (VDSv)تشخيص مواطن التعرض للخطر 

 المزيد

المجاالت الحيوية لالقتصاد  (FDFI) التطور المالي والشمول المالي  

 الكلي وموضوعات النمو

تعرف على   فبراير  6-17

 المزيد

تعرف على   فبراير  16-12 القطاع النقدي والمالي  (BR) إعادة هيكلة البنوك وتسوية أوضاعها 

 المزيد

 قضايا مختارة حول تنظيم التكنولوجيا المالية

(SIFR) 
المجاالت الحيوية لالقتصاد 

 الكلي وموضوعات النمو

تعرف على   فبراير  20-23

 المزيد

مستوى متقدم  –إحصاءات الحسابات القومية 

(NAS-A) 

  3 –فبراير  20 اإلحصاءات

 مارس

تعرف على  

 المزيد

دليل  –تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة 

 (BSPP) للممارسين

التجارة والتنويع  

 والموضوعات األخرى

تعرف على   مارس 5-9

 المزيد

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_45
file://///was.int.imf.org/citrix/Redirected/lspofford/Desktop/_JUNQUE/_WordTemplates/_CEF-Newsletter/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_47
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_47
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_44
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_44
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_46
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_46
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_46
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_46
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_48
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_48
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_54
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_54
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_34
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_34
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_52
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_52
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_52
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_52
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 روابط مهمة

  للمركز اإللكتروني لموقعا •

  LinkedIn موقع على المركز مجموعة •

• xIMF 

 

CEF.IMF.org 

+(965) 2224.5103 

+(965) 2224.5109 

 

 المضيفالبلد 

 

 الكويت 

 البلدان األعضاء

يخدم مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في 

الشرق األوسط البلدان االثنين وعشرين األعضاء في  

 جامعة الدول العربية. 

 شركاء التدريب 

                     

مكافحة غسل األموال وتمويل   (BIFC)تعزيز بنية المؤسسات لمكافحة الفساد 

اإلرهاب، والحوكمة، 

 ومكافحة الفساد

تعرف على   مارس 5-9

 المزيد

تعرف على   مارس 10-6 اإلحصاءات (EDS) إحصاءات الدين الخارجي  

 المزيد

إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد 

 (MRC) الطبيعية 

تعرف على   مارس 17-6 التحليل العام لالقتصاد الكلي 

 المزيد

 البنية التحتية لألسواق المالية: المبادئ والممارسات

(FMI-PP) 

تعرف على   مارس  16-12 القطاع النقدي والمالي 

 المزيد

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar.html
https://www.linkedin.com/groups/12430126/
https://www.linkedin.com/groups/12430126/
https://www.edx.org/school/imfx
file://///was.int.imf.org/citrix/Redirected/lspofford/Desktop/_JUNQUE/_WordTemplates/_CEF-Newsletter/cef.imf.org
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_51
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_51
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_51
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_51
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_49
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_49
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_50
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_50
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_53
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2023-1Arabic.html#collapse_53
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