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 عن المركز.   ةربع السنوية الصادر مرحبًا بكم في العدد األول من النشرة

 

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

السياسات االقتصادية، سعيًا وراء التفوق في مجال االقتصاد    رسم جودة عملية    رفعوالقدرات    بناءوالبالغ عددها اثنين وعشرين بلًدا من أجل  

تبرز هذه النشرة ربع السنوية الفعاليات والدورات المقدمة للبلدان  وذلك بغية النهوض بمستوى معيشة شعوب المنطقة. و  الكلي والتمويل،

، فضالً عن الفعاليات والدورات المقبلة في الفترة  2022كانون الثاني،    /إلى يناير  2021تشرين الثاني،    / األعضاء في الفترة من نوفمبر

 .  2022نيسان، /   إلى أبريل 2022شباط،   /من فبراير

 

االقتصاد الكلي، وموضوعات في المالية العامة،  ويتألف البرنامج التدريبي الذي أعده المركز من طائفة واسعة من الدورات التي تتناول  

، بما فيها النمو االحتوائي،  الكليتغطي مجاالت النمو المؤثرة على االقتصاد  ة. وكذلك  والشؤون المالية، والنقدية، واإلحصائية، والقانوني 

المؤتمرات والندوات لمناقشة أحدث موضوعات السياسات    كذلك  ينظم المركزكما  ونوع الجنس، والتغير المناخي، والحوكمة، والرقمنة.  

أفكاركم   بتلقي  ونرحب  األعضاء.  البلدان  في  المستجدة  أي العامة  اإللكترون   بشأن  موقعنا  عبر  المركز  عمل  جوانب  ي  من 

www.cef.imf.org  كتروني على باللغتين العربية واإلنجليزية أو عبر البريد اإللcefmgmt@imf.org  . 

 

 

 موندوباولو در 

 مدير، مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط  
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   ( 2022كانون الثاني،  /إلى يناير  2021تشرين الثاني،   / )نوفمبر األحداثأبرز 
 

دورة افتراضية    16وقدم  ثالث حلقات شبكية    2022كانون الثاني،    /إلى يناير  2021،  تشرين الثاني  / عقد المركز في الفترة من نوفمبر

كانون األول. وعلى    /. كما رحبنا بانضمام عضو جديد إلى فريق العمل في ديسمبرالخليجيوحلقة تطبيقية موجهة لبلدان مجلس التعاون  

ير، إلى جانب  اجتماع لجنة التسي   وتنظيممدار األشهر الثالثة التالية، عملنا على وضع اللمسات األخيرة على االستراتيجية متوسطة األجل، 

 دورات.   10تقديم 

 

 محتوى النشرة 

 
 أحدث الموضوعات التي تناولتها الحلقات الشبكية التي عقدها المركز 

 أحدث القضايا التي غطتها دورات المركز  

 الخليجي الحلقة التطبيقية الموجهة إلى بلدان مجلس التعاون 

 فرص التدريب المستقبلية  

 أحدث المستجدات في المركز  

 الروابط اإللكترونية  

 

 

 أحدث الموضوعات التي تناولتها الحلقات الشبكية التي عقدها المركز 

 

 التعافي من الجائحة:  

 

الشرق   وإدارة  المركز  بين  مشتركة  شبكية  حلقة 

تقرير    ، (MCD)بالصندوق  األوسط وآسيا الوسطي  

األوسط   الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  االقتصاد  آفاق 

كانون األول. استعرض    / ديسمبر  1وشمال أفريقيا |  

وتناولوا  ،  أعضاء الحلقة تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي

من  في االقتصادي  موضوعات مثل أحوال التعا  بالنقاش

إلى  أفريقيا،  في منطقة الشرق األوسط وشمال  الجائحة  

من  طرح  جانب   أعلى  درجة  تحقق  أفضل  حلول 

  . لمعرفة المزيدالشمول. 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/CEF-MCD-Joint-Webinar-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/CEF-MCD-Joint-Webinar-Arabic.html
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 مؤشرات السالمة المالية:  

 

وإدارة   المركز  بين  مشتركة  شبكية  حلقة 

المرشد  (STA)  بالصندوقاإلحصاءات    ،

المالية  السالمة  مؤشرات  الصادر    إلعداد 

تناول  .  كانون الثاني   /يناير  25|    2019في  

بالصندوق    متحدثون من إدارة اإلحصاءات 

مؤشرات   مرشد  في  المستجدة  التغييرات 

المال أكدوا  السالمة  كما  بالتفصيل.  ية 

للمشاركين أن إدارة اإلحصاءات تقف على  

أهبة االستعداد لتقديم المساعدة الفنية لبلدان  

الجديد.   اإلطار  اعتماد  أجل  من  المنطقة 

 . لمعرفة المزيد

 

 

 

 

 التنويع:  

 

التدريب   ومعهد  المركز  بين  مشتركة  شبكية  حلقة 

نماذج  المستفادة من   الدروس ،  (ATI)  لصالح أفريقيا

  تناول شباط.    /فبراير  9نجحت في التنويع االقتصادي |  

التنويع    بالتفصيلالمتحدثون   في مسار  المحرز  التقدم 

االقتصادي وتحدياته، حيث أبرزوا أهميته بالنسبة لكال  

من أفريقيا والشرق األوسط. وتبع ذلك جلسة مثيرة من 

التي   واألجوبة  موضوعات  األسئلة  إلى  تطرقت 

 .لمعرفة المزيد   كالرقمنة، واالبتكار، والشمول المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/CEF-STA-Joint-Webinar-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/IMF-CEF-ATI-Joint-Webinar-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/IMF-CEF-ATI-Joint-Webinar-Arabic.html
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/EventsArabic/other-events/IMF-CEF-ATI-Joint-Webinar-Arabic.html
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 أحدث القضايا التي تطرقت لها دورات المركز 
 

 .  2022كانون الثاني،  /إلى يناير 2021الثاني، تشرين  /دورة افتراضية في الفترة من نوفمبر 16قدم المركز 

 

 السياسات المالية 

 

المخاطر اإللكترونية   • التشغيلي    –الرقابة على  الثاني.    /نوفمبر   4-1|  مسار تحقيق الصمود  إدارة   تشرين  الدورة  تقدم هذه 

إلى متوسط    اتمهيدًي   اأجهزة الرقابة المالية تدريًب ، وتوفر لغير المتخصصين من العاملين في  بالصندوق  األسواق النقدية والرأسمالية

 . لمعرفة المزيد .المستوى حول تنظيم التعامل مع المخاطر اإللكترونية والرقابة عليها

 

المركزية  تقي • البنوك  الوقائية في  الثاني.    /نوفمبر  18-15|  يم الضمانات  المالية  تشرين  إدارة  تقدمها  التي  الدورة  تهدف هذه 

بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي على منهجية  

في البنوك المركزية، وتبرز الدور المحوري    نظم الحوكمة وتركز الدورة بوجه خاص على ئية،  الصندوق لتقييم الضمانات الوقا

 .لمعرفة المزيد. الشفافية والمساءلة في تحسين الضمانات الوقائية المالية الرقابة المستقلة، و الذي تلعبه

 

تهدف هذه الدورة التي تقدمها  كانون الثاني.    /يناير  27-24|  النقود اإللكترونية ونظم أداء المدفوعات عبر األجهزة المحمولة   •

.  إلى توفير إطار لفهم النقود اإللكترونية ونظم أداء المدفوعات باألجهزة المحمولة   بالصندوق   إدارة األسواق النقدية والرأسمالية 

 . لمعرفة المزيد

 

 والمالية العامة القضايا العامة لالقتصاد الكلي 

 

نوفمبر. تبحث هذه الدورة استمرارية أوضاع المالية العامة كإحدى متطلبات   11إلى  1من استمرارية المالية العامة |  ●

استقرار االقتصاد الكلي والنمو بعيد األمد القابل لالستمرار والشامل للجميع، وتركز على وجه الخصوص على أزمات المالية  

 . لمعرفة المزيد   ن ضبط ألوضاع المالية العامة.العامة وما يليها م

متها إدارة األسواق النقدية  يناير. ركزت هذه الدورة التي قد 13إلى  10من  إعداد وتنفيذ استراتيجية الدين متوسطة األجل | ●

 .لمعرفة المزيدوالرأسمالية على بناء القدرات في مجال وضع وتنفيذ استراتيجية سليمة متوسطة األجل إلدارة الدين. 

يناير. أوضحت هذه الدورة تشخيص اختالالت االقتصاد الكلي وتصحيحها   20إلى  10من   سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي | ●

 .لمعرفة المزيد من خالل مجموعة منسقة من سياسات ضبط األوضاع. 

 

 النمو الشامل والسياسات الهيكلية

 

  25إلى  22من السياسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا |  ●

االقتصادي على مبادرات تحسين بيئة األعمال،  نوفمبر. ركزت هذه الدورة التي قدمتها منظمة التنمية والتعاون في الميدان 

ورصد وتقييم السياسات، وإحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ للتمويل بما يشمل الحصول على االئتمان 

 .لمعرفة المزيد وتمويل حصص الملكية. 

نوفمبر. صممت هذه الدورة   25إلى  22من  الحلقة التطبيقية اإلقليمية للبلدان العربية حول تدابير الصحة والصحة النباتية |  ●

   صحة والصحة النباتية.التي قدمتها منظمة التجارة العالمية لتعزيز استيعاب المشاركين التفاق المنظمة المعني بتدابير ال

  .لمعرفة المزيد

نفاس في مواجهة  : استراحة اللتقاط األ19-التنمية الخضراء القادرة على الصمود والشاملة للجميع في عالم ما بعد كوفيد  ●

ديسمبر. قدمت هذه الحلقة النقاشية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي فرصة   2نوفمبر إلى  29من  التغير المناخي |

للمشاركين للتعلم والتشاور ومشاركة المعرفة حول وضع السياسات القائمة على األدلة واالستراتيجيات المبتكرة لزيادة القدرة  

آلثار الممكنة للتغير المناخي لتحقيق الرفاه واالزدهار على مستوى االقتصاد الوطني، والترابط  على الصمود وتخفيف ا

 .لمعرفة المزيداالجتماعي، واالستدامة البيئية. 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_46
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_51
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_59
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_48
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_56
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_56
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https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_52
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_52
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_52
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ديسمبر. قدمت هذه الدورة التي عقدها فريق   9إلى   6من  دليل للممارسين | – تطبيق العلوم السلوكية على السياسات العامة  ●

البنك الدولي للعقل والسلوك والتنمية أدوات وتوجيهات ملموسة للممارسين بهدف تشخيص وتصميم وتنفيذ المشروعات  

 . لمعرفة المزيد والسياسات القائمة على البعد السلوكي.

ديسمبر. عززت هذه الدورة من فهم المشاركين لمفاهيم النمو الشامل وقدمت لهم األدوات   16إلى  6من  النمو الشامل | ●

لتشغيلية لتقييم سياسات االقتصاد الكلي وقياسها ورصد كيفية تأثيرها على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص  التحليلية وا

  . لمعرفة المزيدالعمل. 

يناير. أتت هذه الدورة استكماالً لدورة تشخيص حالة االقتصاد الكلي،   20إلى  10من تشخيص مواطن التعرض للخطر |   ●

مواطن التعرض للخطر في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات تقييم رات المشاركين على حيث عززت من قد

لمعرفة    .الخارجية على نحو متكامل من خالل استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد مخاطر طرف المنحنى 

 .المزيد

 

 نمذجة االقتصاد الكلي والقضايا النقدية

 

ديسمبر. قدمت هذه الدورة نظرة شاملة على نظم السياسة النقدية، وآليات انتقال آثارها،   9نوفمبر إلى  29من السياسة النقدية |  ●

 .لمعرفة المزيد ودور السياسة النقدية في تحقيق استقرار االقتصاد الكلي. 

 اإلحصاء 

 

نوفمبر. بحثت هذه الدورة التي قدمتها إدارة الحصاء في صندوق   4إلى  1من مؤشرات النشاط االقتصادي عالية التواتر |  ●

  لالقتصاد. النقد الدولي المؤشرات المبدئية وآليات دمجها في مؤشر كلي واحد للنشاط االقتصادي لتتبع االتجاهات العامة 

  .لمعرفة المزيد

يقية  نوفمبر. بحثت هذه الحلقة التطب  18إلى  15من قياس االقتصاد غير المشاهد إحصائياً |  – إحصاءات الحسابات القومية  ●

 .لمعرفة المزيداإلطار العام والمفاهيم والتعريفات وطرق التقييم المتصلة باالقتصاد غير المشاهد إحصائياً. 

يناير. عمقت هذه الدورة التي قدمتها إدارة اإلحصاءات من فهم   27إلى  24من متقدمة |  دورة   – مؤشر أسعار المستهلك  ●

  .لمعرفة المزيدالمشاركين لمفاهيم وأساليب إعداد مؤشرات أسعار المستهلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_40
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 الحلقة التطبيقية لمجلس التعاون الخليجي 

 

 

الحلقة التطبيقية لمجلس التعاون الخليجي حول  

إلى   13من |  19-السياسات المتصلة بتدابير كوفيد

ديسمبر. استهدفت هذه الحلقة التطبيقية هيئات  14

الرقابة المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي  

المسؤولة عن التنظيم والرقابة والتسوية والرقابة  

المالية. وقد عالجت الحلقة التطبيقية قضايا السياسات  

في مجالين محددين    19-التي أثارتها جائحة كوفيد 

راف على النظام المصرفي واألمن  وهما: اإلش

  .لمعرفة المزيدالسيبراني. 

 

للتذكير: األهداف الكلية للتدابير  الصورة: العنوان:  

   19-ة بكوفيد التنظيمية والرقابية الخاص

 لدعم االقتصاد، والنشاط المالي، والسيولة، والخدمات المالية األخرى. الجزء اليمين:  

 للمحافظة على االستقرار المالي وسالمة النظام المالي خالل الظروف االستثنائية المعاكسة. 

 للحفاظ على االتساق العالمي لإلطار االحترازي مع المعايير الدولية. 

 19دابير التنظيمية والرقابية لكوفيد التالدائرة: 

 

 مذكرة مشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: : التبعات التنظيمية والرقابية على القطاع المصرفي. 19-كوفيدالجزء اليسار: 

 رابط الوثيقة: 

 

 الفرص التدريبية القادمة 
 

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

 لمعرفة المزيد  التاريخ  الموضوع  العنوان 

 لمعرفة المزيد فبراير  3-1 السياسات المالية    دراسة التفاصيل المتعلقة بالعملة الرقمية الرسمية

النمو الشامل والسياسات   تحسين استيعاب مخاطر الفساد لتعزيز عمليات المنع واالكتشاف 

 الهيكلية 

 لمعرفة المزيد فبراير  7-10

القضايا العامة لالقتصاد   ة تحليل سياسة المالية العام

 العامة الكلي والمالية 

 لمعرفة المزيد فبراير  7-17

 لمعرفة المزيد فبراير  17-7 السياسات المالية  موضوعات في الشمول المالي 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_71
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_71
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_71
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_61
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_49
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_62
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_63
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القضايا العامة لالقتصاد   السياسة واإلدارة الضريبية: النظرية والتطبيق 

 الكلي والمالية العامة 

14-17  

 فبراير

 لمعرفة المزيد

 لمعرفة المزيد مارس  10-7 السياسات المالية  البنية التحتية لألسواق المالية: المبادئ والممارسات 

  17-14 اإلحصاء  مؤشرات السالمة المالية  

 مارس 

  لمعرفة المزيد

القضايا العامة لالقتصاد   فهم مخاطر المالية العامة وتقييمها وإدارتها

 الكلي والمالية العامة 

14-17  

 مارس 

 لمعرفة المزيد

النمو الشامل والسياسات   إدارة االقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية 

 الهيكلية

21-31  

 مارس 

 لمعرفة المزيد

اللوائح التنظيمية والرقابية لمكافحة غسل األموال وتمويل  

 اإلرهاب في قطاع مقدمي خدمات األصول االفتراضية 

  31-28 القانونيةالقضايا 

 مارس 

 لمعرفة المزيد

 

 

 أحدث أخبار المركز 

 

العبيديانضمت   األوسط    شيراز  الشرق  في  والتمويل  لالقتصاد  الدولي  النقد  صندوق  مركز  في  العمل  إلى  مؤخراً 

ي أول. وقد عملت قبل انضمامها للصندوق كأستاذ مساعد للمالية ومساعد العميد لشؤون األبحاث والدراسات  كاقتصاد 

المالية من جامعة دوفان في باريس،  العليا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة. وقد حصلت على درجة الدكتوراة في  

ونشرت أبحاثاً حول مجموعة واسعة من موضوعات المالية واالقتصاد التي تغطي األسواق المالية، وانتقال أثر التقلبات،  

  وصناديق الثروة السيادية، والتمويل القابل لالستمرار.

 الروابط: 

 ز الموقع اإللكتروني للمرك ●

 LinkedIn مجموعة المركز على موقع ●

● IMFx 

 

 

https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_72
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_64
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_68
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_68
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_68
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_73
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_66
https://www.cef.imf.org/content/cef/ar/training/CourseDescription/courses-2021Arabic.html#collapse_70
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
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 البلد المضيف: الكويت 

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

 الدول العربية. 
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