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تقديم المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أقدم هذه التوطئة عن برنامج معهد التدريب وبناء القدرات لعام
 2021الذي يزخر بالعديد من البرامج التدريبية الهادفة إلى بناء قدرات كوادر دولنا العربية في مجاالت
االستقرار االقتصادي والمالي وفق إستراتيجيّة الصندوق .2025-2020
تواجه اقتصادات الدول العديد من التحديات التي فرضتها التطورات العالمية والتقنية المتسارعة التي
يشهدها العالم ،كما ألقت جائحة كوفيد –  19بظاللها على اقتصادات دول العالم والدول العربية وأعادت
ترتيب أولويات الدول في مجال السياسات االقتصادية وهو ما وضع صانعي السياسات أمام مسؤوليات
جسام تتطلب التعامل بحكمة مع تلك التطورات لتذليل ما قد ينتج عن ذلك من تحديات وربما مخاطر قد
تهدد اقتصادات الدول .وإدراكا من صندوق النقد العربي ألهمية التحوط لمثل هذه المخاطر ووفق
إستراتيج ّية الصندوق  ،2025-2020تم تصميم البرنامج التدريبي لعام  2021بحيث يأخذ باالعتبار هذه
التحديات ويم ّكن الكوادر العرب ّية وبالتالي صانعي السياسات من تبني سياسات استباقية سواء ما كان ذلك
متعلقا بالشأن االقتصادي أو المالي وسبيال لتحقيق االستقرار االقتصادي والمالي في هذه الدول.
يحرص صندوق النقد العربي على تعزيز تعاونه واستمرار تواصله مع دولنا العربيّة عند تصميم
برامجه التدريبية لألخذ باالعتبار االحتياجات التدريبية المطلوبة مما يساعد في وضع سياسات
واستراتيجيات اقتصادية تسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي.
أصبح التوجه نحو زيادة عدد النشاطات التدريبية لتغطي موضوعات متنوعة تتعلق بقضايا القطاع
المالي ،والمالية العامة ،وسياسات االقتصاد الكلي وبناء النماذج ،وإحصاءات االقتصاد الكلي ،والتجارة
وقضايا التنمية .في ضوء األهمية التي يحظى بها القطاع المالي في دولنا العربيّة ،تضمن برنامج عام
 2021العديد من الدورات في مجال الرقابة واالستقرار المالي التي تهدف إلى الحفاظ على متانة
وسالمة هذا القطاع ،كما سيحظى قطاع المالية العامة بعدد من الدورات تلقي الضوء على أهمية هذا
القطاع تعزيز سالمته من خالل ضبط النفقات وزيادة اإليرادات والتنوع االقتصادي.
يحرص صندوق النقد العربي كذلك على تنظيم وعقد العديد من الدورات في مجال اإلحصاءات وسبل
تجميعها وتحليلها وتقديم كل ما هو جديد في هذا المضمار إيمانا بأهمية اإلحصاءات الدقيقة في المساعدة
على رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
يشتمل البرنامج التدريبي لعام  2021أيضا على عدد من الدورات ذات الصلة بموضوعات التجارة
العالمية حيث تم مراعاة أن يكون هناك برامج موجهة للدول التي هي في طور االنضمام إلى منظمة
التجارة العالمية.
بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع المؤسسات اإلقليمية والدولية والبنوك المركزية الدولية
الشريكة لتعاونها معنا على عقد وتنظيم هذه النشاطات التدريبية مما يشكل إضافة نوعية خاصة فيما
يتعلق بالتجارب الدولية بكافة مجاالت التدريب ،وأتطلع إلى تعزيز واستمرارية هذا التعاون مما
يعزز هدف بناء القدرات للكوادر العربيّة ،وال يفوتني التقدم بالشكر للدول األعضاء على استمرار
دعمها ألنشطة الصندوق.
وختاما ،أتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار المواضيع التدريبية التي ستسهم في بناء القدرات للكوادر
العرب ّية وبما يسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي سبيال لرفاهية الشعوب العربيّة.
ي التوفيق.
وهللا ول ّ
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عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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برنامج التدريب لعام 2021
الرقم

التاريخ

1

 14 – 11يناير

2

 28 - 18يناير

3

 28 - 24يناير

4

 4 – 1فبراير

5

 11 - 7فبراير

6

 18 - 14فبراير

7

 18 - 14فبراير

8

 14فبراير –  4مارس

9

 25 - 21فبراير

10

 4 - 2مارس

11

 11 -7مارس

12

 18 - 14مارس

13

 25 – 22مارس

14

 29مارس –  1ابريل

15

 20 - 16مايو

16

 27 - 23مايو

17

 30مايو  3 -يونيو

النشاط

اللغة

المدة

اإلنجليزية
مع ترجمة

 4أيام

دورة عن بعد "اإلحصاءات النقدية والمالية -
تمهيدية"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
العربية
دورة عن بعد "تحليل سياسة المالية العامة"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
العربية
دورة "التخطيط االستراتيجي"
معهد التدريب وبناء القدرات
اإلنجليزية
دورة عن بعد "الحسابات القومية ربع السنوية"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في مع ترجمة
الشرق األوسط ()IMF-CEF
العربية
دورة "الصيرفة اإلسالمية -التمويل األصغر"
معهد التدريب وبناء القدرات
اإلنجليزية
دورة "نمذجة االقتصاد القياسي"
بدون
مع بنك إنجلترا المركزي
ترجمة
العربية
دورة عن بعد "دور التقنيات المالية في تطوير
المنتجات المالية اإلسالمية"
مع البنك اإلسالمي للتنمية
اإلنجليزية
دورة عن بعد "الرقابة المستندة على المخاطر في
مع ترجمة
ظل كوفيد "19
مع بنك التسويات الدولية
اإلنجليزية
دورة "إدارة المحافظ االستثمارية"
مع ترجمة
مع دائرة االستثمار
اإلنجليزية
دورة "االستقرار المالى"
مع ترجمة
مع البنك المركزي األلماني
العربية
دورة "اإلصالحات االقتصادية"
مع الدائرة اإلقتصادية
اإلنجليزية
دورة "كيفية بناء نظام اإلنذار المبكر الفعال"
مع ترجمة
مع نظام االستقرار األوروبي ()ESM
اإلنجليزية
دورة عن بعد "مؤشرات السالمة المالية"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في مع ترجمة
الشرق األوسط ()IMF-CEF
اإلنجليزية
دورة عن بعد "إحصاءات المراكز المالية العابرة
مع ترجمة
للحدود"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
اإلنجليزية
دورة " إدارة المخاطر االستثمارية"
مع ترجمة
مع دائرة االستثمار
العربية
دورة "تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة"
معهد التدريب وبناء القدرات
العربية
دورة "إطار االقتصاد الكلي"
مع الدائرة االقتصادية

 8أيام
 5أيام
 4أيام
 5أيام
 5أيام
 5أيام
3
أسابيع
 5أيام
 3أيام
 5أيام
 5أيام
 4أيام
 4أيام

 5أيام
 5أيام
 5أيام
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8

18

 30مايو  3 -يونيو

19

 31مايو –  3يونيو

20

 10 - 6يونيو

21

 10 - 6يونيو

22

 17 – 7يونيو

23

 17 - 13يونيو

24

 24 - 20يونيو

25

 21يونيو  1-يوليو

26

 27يونيو  1-يوليو

27

 8- 4يوليو

28

 15 - 11يوليو

29

 9 – 5سبتمبر

30

 9 – 5سبتمبر

31

 16 - 12سبتمبر

32

 16 - 12سبتمبر

33

 16 - 12سبتمبر

34

 23 - 19سبتمبر

35

 23 - 19سبتمبر

36

 30 - 26سبتمبر

37

 30 - 26سبتمبر

دورة "معيار كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية"
معهد التدريب وبناء القدرات
دورة "إحصاءات تجارة الخدمات"
مع منظمة التجارة العالمية ()WTO
دورة "تنافسية التجارة الخارجية"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "االقتصاد الرقمي والسياسات اإلقتصادية"
مع الدائرة االقتصادية
دورة عن بعد "أطر المالية العامة"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
دورة "النمذجة االقتصادية الكلية"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "التوازنات العامة االقتصادية والمالية"
معهد التدريب وبناء القدرات
دورة عن بعد "الرقابة على القطاع المالي "
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
دورة "األزمات االقتصادية"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "إدارة المخاطر بالبنوك اإلسالمية"
معهد التدريب وبناء القدرات
دورة "االقتصاد القياسي المتقدم"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "آلية اإلنضمام لمنظمة التجارة العالمية"
مع منظمة التجارة العالمية
دورة " مكافحة غسل األموال"
مع البنك المركزي الفرنسي
دورة "السياسات الرامية إلى االستقرار المالي
واالقتصادي"
معهد التدريب وبناء القدرات
دورة "استراتيجيات إدارة الدين وتنمية أسواق
الدين المحلية "
مع البنك الدولي والدائرة االقتصادية
دورة "نمذجة المتغيرات االقتصادية والمالية "
مع الدائرة االقتصادية
دورة "قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة
االحترازية الكلية واختبارات الضغط"
مع بنك إنجلترا المركزي
دورة "السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها
االقتصادي واالجتماعي"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "حوكمة الشركات والمؤسسات المالية"
معهد التدريب وبناء القدرات
دورة "استخدام نماذج المدخالت والمخرجات في
دراسة أثر السياسات االقتصادية والقطاعية"
مع الدائرة االقتصادية

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة
العربية

 4أيام
 5أيام

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة

 10أيام

العربية

 5أيام

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
بدون
ترجمة
العربية

 8أيام
 5أيام

العربية

 5أيام

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة
اإلنجليزية
مع ترجمة
العربية

 5أيام
 5أيام
 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

العربية

 5أيام

العربية

 5أيام

العربية

 5أيام
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38

 6 - 3أكتوبر

39

 14 - 10أكتوبر

40

 21 - 17أكتوبر

41

 28 – 17اكتوبر

42

 28 - 24أكتوبر

43

 31أكتوبر –  4نوفمبر

44

 4 - 1نوفمبر

45

 11 - 7نوفمبر

46

 18 - 14نوفمبر

47

 18 - 14نوفمبر

48

 25 – 21نوفمبر

49

 16 - 5ديسمبر

50

 9 – 6ديسمبر

51

 16 - 12ديسمبر

52

 23 - 19ديسمبر

دورة "البدائل االستثمارية في إدارة االحتياطيات"
مع دائرة االستثمار
دورة "الخدمات المالية الرقمية للمرأة"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها
في القطاع المالي والمصرفي"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "سياسة سعر الصرف"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
دورة "الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
( )PPPلتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول
العربية"
مع وحدة االستراتيجية والتقييم
دورة "تحليل البيانات متعددة األبعاد"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "إدارة االحتياطيات األجنبية"
مع بنك التسويات الدولية
دورة "سياسة المالية العامة واالستقرار
والنمو:حالة البلدان العربية"
معهد التدريب وبناء القدرات
ورشة عمل "إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات"
للمسؤولين في المصارف المركزية ومؤسسات النقد
العربية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مع بنك الكويت المركزي
دورة "االستقرار المالي وأدوات السياسة
االحترازية الكلية"
مع الدائرة االقتصادية
دورة "الرقابة على البنوك في إطار بازل "3
مع البنك المركزي األلماني
دورة "النمو الشامل"
مع مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط ()IMF-CEF
دورة "أولويات منظمة التجارة العالمية للدول األقل
نمواً"
مع منظمة التجارة العالمية
دورة "سياسات تطوير المشاريع الصغيرة
والمتوسطة"
وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)
دورة "التأمين اإلسالمي (التكافل)"
معهد التدريب وبناء القدرات

اإلنجليزية
مع ترجمة
اإلنجليزية
مع ترجمة
العربية

 4أيام
 5أيام
 5أيام
 10أيام

اإلنجليزية
بدون
ترجمة
العربية

 5أيام

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة
العربية

 4أيام
 5أيام

العربية

 5أيام

العربية

 5أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة
اإلنجليزية
مع ترجمة

 5أيام
 10أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة

 4أيام

اإلنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

العربية

 5أيام

يعتبر البرنامج التدريبي أوليا ويقصد به إحاطة المسؤولين في الدول العربية بما يعتزم صندوق النقد العربي
تنظيمه من دورات عام  2021لإلسهام في بناء القدرات للكوادر الحكومية بالدول العربية ،وندعوكم للتأكد
من الدورات ومواعيد ومكان وكيفية انعقادها من خالل النشرات المحدّثة للبرنامج على موقع الصندوق على
الشبكة اإللكترونية .كما يتشرف الصندوق أن يرسل للمسؤولين الدعوة للمشاركة في كل دورة على حدة في
وقت مناسب.
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 .1اإلحصاءات النقدية والمالية  -تمهيدية (عن بعد)
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 14 - 11يناير االنجليزية مع ترجمة

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  14 - 11يناير  ،2021بالتعاون مع مركز صندوق
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  26نوفمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
صممت الدورة للمسؤولين المعنيين أساسا بإعداد االحصاءات النقدية والمالية العاملين في البنوك
ضل في المشاركين الحصول على درجة جامعية في االحصاء أو االقتصاد أو ما يعادلها
المركزية ،يف ّ
من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى ترسيخ األسس والمبادىء ا ألساسية إلعداد البيانات النقدية والمالية ،وتستعرض
مختلف مراحل إعدادها في ضوء منهجية آخر دليل لإلحصاءات النقدية والمالية .كما تتضمن
ا لدورة حلقات تطبيقية توضح للمشاركين الجوانب العملية في إعداد االحصاءات النقدية والمالية.
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 .2تحليل سياسة المالية العامة (عن بعد)
تاريخ الدورة
 28 – 18يناير

لغة الدورة
العربية

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة ثمانية أيام خالل الفترة من  28 - 18يناير  ،2021بالتعاون مع مركز صندوق
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  30نوفمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة في وزارات المالية ،يفضّل أن يكون
المشاركون حاصلين على درجة علمية في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات ،وأن يكونوا
من المعنيين بتقديم المشورة بشأن السياسات االقتصادية الكلية والمالية العامة والمساعدة على
تنفيذها.
محتوى الدورة:
تلقي الدورة نظرة شاملة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية
مساهمة سياسة المالية العامة في تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي والنمو طويل األجل القابل
لالستمرار .تركز الدورة على موضوعات المالية العامة الرئيسة الالزمة لتحليل سياسة المالية
العامة .تستخدم الدورة ضمن منهجها أسلوب الحلقات التطبيقية القائمة على تطبيق برمجيات إكسل،
ودراسات الحالة ،وعدد من الموضوعات المختارة ذات األهمية على المستوى اإلقليمي.

صفحة  8من 62
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 .3التخطيط االستراتيجي
تاريخ الدورة لغة الدورة
 28- 24يناير العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  28 – 24يناير  ،2021في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أكتوبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة المسؤولين في المستويات القيادية واالشرافية في وزارات المالية واالقتصاد والبنوك
المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات االسواق المالية والمؤسسات المالية واالقتصادية األخرى.
يتوقع أن يقدم المشاركون عرضا عن الخطة االستراتيجية لمؤسساتهم.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة لخلق فهم شامل لمجموعة معارف ومنهجيات وضع االستراتيجية وتنفيذها عبر أفضل
الممارسات في حشد اإلمكانيات لتنفيذ عملية التغيير من خالل تحويل االستراتيجية إلى إطار بطاقات
أهداف متوازنة ،وتوثيق الخطط االستراتيجية وربطها باألنشطة التشغيلية .كما سيتم استعراض
كيفية تعميم االستراتيجية وتحقيق مواءمة رأسية وأفقية .سيتم تقديم عروض إيضاحية تعكس تجارب
قطرية عملية في وضع ،تنفيذ ،ومتابعة االستراتيجيات.
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صفحة  9من 62

2021

 .4الحسابات القومية ربع السنوية (عن بعد)
تاريخ الدورة
 04 – 01فبراير

لغة الدورة
اإلنجليزية مع ترجمة

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  04 - 01فبراير  ،2021بالتعاون مع مركز
صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  17ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة في البنوك المركزية واألجهزة
ضل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في االقتصاد أو االحصاء أو ما يعادلها من
اإلحصائية ،يف ّ
خبرات .أن يكون من القائمين على إعداد إحصاءات الحسابات القومية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين حول إنتاج إحصاءات الحسابات القومية ربع السنوية
ومصادر بياناتها ،وأساليب إعدادها ،واستخداماتها التحليلية في تقييم النشاط االقتصادي .تستند
الدورة إلى دليل الحسابات القومية ربع السنوية (طبعة  )2017الصادر عن صندوق النقد الدولي.
كما تشمل الدورة موضوعات نظرية وعملية على السواء وحاالت دراسية حول إعداد الحسابات
القومية ربع السنوية.

صفحة  10من 62
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 .5الصيرفة اإلسالمية  -التمويل األصغر
تاريخ الدورة
 11 - 07فبراير

لغة الدورة مكان الدورة
أبوظبي
العربية

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  11 - 07فبراير  ،2021في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01نوفمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية
واالقتصاد والبنوك المركزية .يفضّل أن يحمل المشارك درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما
يعادلها من خبرات في مجال التمويل اإلسالمي.
محتوى الدورة:
تستهدف الدورة التعريف بطبيعة التمويل األصغر ومتطلباته القانونية والتنظيمية وتطبيقاته في بعض
الدول الرائدة والدول العربية ،مع التركيز على التمويل األصغر المتوافق مع ضوابط الشريعة
اإلسالمية وباالستفادة من التقنيات المالية الحديثة (فينتك).
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صفحة  11من 62

2021

 .6نمذجة االقتصاد القياسي
لغة الدورة مكان الدورة بالتعاون مع
تاريخ الدورة
بنك إنجلتررا
أبوظبي
 18 - 14فبراير اإلنجليزية
المركزي
بدون ترجمة
موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  18 - 14فبراير  ،2021بالتعاون مع بنك إنجلترا
المركزي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01نوفمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية
ومؤسسات النقد العربية .يفضّل أن يحمل المشارك درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها
من خبرات .يشترط المعرفة التامة بالبرامج االحصائية مثل ( )E-viewsواتقان اللغة االنجليزية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من استخدام االقتصاد القياسي لبناء النماذج وكيفية تحليلها
والتأكد من درجة موثوقية هذه النماذج لمساعدة متخذي القرارات على تسهيل مهمتهم .سيتم التركيز
على دراسة السالسل الزمنية وتحليلها والتأكد من مالئمتها لعمل النماذج.

صفحة  12من 62
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 .7دور التقنيات المالية في تطوير المنتجات المالية اإلسالمية (عن بعد)
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 18 - 14فبراير العربية

بالتعاون مع
البنك اإلسالمي للتنمية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  18 - 14فبراير  ،2021بالتعاون مع البنك
اإلسالمي للتنمية.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  31ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية واالقتصاد
والتخطيط بالدول العربية المهتمين بالتقنيات المالية وتطبيقاتها والمتخصصين في التمويل اإلسالمي.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين باإلطار المفاهيمي للتقنيات المالية الحديثة ()FinTech
ودورها في ممارسة النشاطات التجارية وتطبيقاتها في الصناعة المالية اإلسالمية بالتركيز على
استخدامها في ابتكار وتطوير المنتجات المالية ،حيث تشتد الحاجة في الصناعة المالية اإلسالمية إلى
تلبية حاجات المتعاملين االقتصاديين للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة .تركز الدورة على مزايا
ومخاطر التقنيات المالية ودورها في خلق منتجات وخدمات جديدة ومدى توافق هذه المنتجات مع
رغبات عمالء المصارف ،كما تتناول أسس ومبادئ تطوير المنتجات المالية اإلسالمية.
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صفحة  13من 62

2021

 .8الرقابة المستندة على المخاطر في ظل كوفيد( 19-عن بعد)
بالتعاون مع
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 14فبراير  4 -مارس اإلنجليزية مع ترجمة بنك التسويات الدولية
موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة ثالثة أسابيع خالل الفترة من  14فبراير  4 -مارس  ،2021بالتعاون مع
بنك التسويات الدولية.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  24ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
ضل في
الدورة موجهة للمسؤولين في المستويات المتوسطة العاملين في الرقابة على المصارف ،يف ّ
المشارك أن يحمل شهادة جامعية في االقتصاد  /التمويل أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى استعراض األساليب والممارسات الحديثة في الرقابة على المؤسسات المالية
بالتركيز على المخاطر في إطار بازل  ،IIIتركز الدورة على آخر المستجدات المتعلقة في بازل III
وطرق وأساليب وتحديات التطبيق لنسبة كفاية رأس المال وأهمية تحديد وقياس ومتابعة وضبط
المخاطر.

صفحة  14من 62
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 .9إدارة المحافظ االستثمارية
تاريخ الدورة
 25 - 21فبراير

لغة الدورة
اإلنجليزية مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
دائرة االستثمار
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  25 - 21فبراير  ،2021بالتعاون مع دائرة االستثمار ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01نوفمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية
في إدارة االستثمارات .يفضل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها
من خبرات في قطاع الخدمات المالية واالستثمارية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى إطالع المشاركين على النواحي العملية في إدارة المحافظ االستثمارية وأسس إدارة
تلك المحافظ من حيث تحديد استراتيجيات االستثمار المتعددة وتوزيع وتنويع األصول االستثمارية
المختلفة بهدف تحقيق أعلى معدل للعائد المرجح بالمخاطر.
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صفحة  15من 62

2021

 .10االستقرار المالي
تاريخ الدورة
 04 - 02مارس

لغة الدورة مكان الدورة بالتعاون مع
البنك المركزي
اإلنجليزية أبوظبي
األلماني
مع ترجمة

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة ثالثة أيام خالل الفترة من  04 - 02مارس  2021بالتعاون مع البنك المركزي األلماني،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  06ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى الموظفين المعنيين في المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية .يفضل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها
من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في موضوع االستتقرار المتالي واألستاليب الواجتب اتباعهتا
لتحقيق هذا الهدف .سيتم التطرق إلى السياسات االحترازية الكلية ودورها في التخفيف من المخاطر
النظامية وعملها كسياسات استباقية بهدف تحقيق االستقرار المالي.

صفحة  16من 62
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 .11اإلصالحات االقتصادية
تاريخ الدورة
 11 - 07مارس

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  11 - 07مارس  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  06ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية والبنوك
المركزية ومؤسسات النقد العربية ،والوزارات والهيئات األخرى المعنية بقضايا اإلصالحات
االقتصادية في الدول العربية.
محتوى الدورة:
اكتسبت برامج اإلصالح االقتصادي والترتيبات المؤسسية المتعلقة بها في عدد من الدول العربية اهتماما
متعاظما خصوصا في ظل المستجدات االقتصادية اإلقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل األوضاع
المالية وما نتج عنها من اختالالت داخلية وخارجية ،تطلب احتواؤها تبني إصالحات اقتصادية ومالية
ومؤسسية بدرجات متفاوتة .وبذلت العديد من الدول العربية جهودا حثيثة لدعم مسيرة اإلصالح الهيكلي
والقطاعي .في هذا السياق ،تستعرض الدورة آخر المستجدات في أطر اإلصالح االقتصادي على
مستوى االقتصاد الكلي وفي قطاع مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي ،واسقاط ذلك على ما تم
تطبيقه من إصالحات على مستوى الدول العربية .تستند الدورة إلى حاالت ق ْ
طرية الستعراض تجارب
اإلصالح المختلفة في الدول العربية ،وتتناول العناصر الرئيسة في نجاحها.

صفحة  17من 62
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 .12كيفية بناء نظام اإلنذار المبكر الفعال
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 18 - 14مارس االنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
نظام االستقرار األوروبي
أبوظبي

European Stability Mechanism

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  18 - 14مارس  ،2021بالتعاون مع نظام االستقرار
األوروبي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  06ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
ضل في
الدورة موجهة للمسؤولين في المستويات المتوسطة والعليا العاملين في البنوك المركزية ،يف ّ
المشارك أن يحمل شهادة جامعية في االقتصاد والتمويل أو االحصاء أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى اطالع المشاركين على الكيفية التي يتم بها الرقابة على مكامن الضعف في اقتصادات
الدول ومحاولة تحديد المخاطر في مراحل مبكرة قبل استفحالها ،بما يؤدي للتقليل من عدم قدرة الدول
على دفع ديونها وبالتالي تهديد االستقرار االقتصادي والمالي .ستركز الدورة على كيفية بناء نظام
تصنيف ف ّعال الستشعار المخاطر وتحديد المؤشرات التي يوصى بها ،ومستويات المخاطر الممكن
استخدامها ،وتحديد القطاعات االقتصادية التى تحتاج إلى اتخاذ سياسات احترازية محددة.

صفحة  18من 62
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 .13مؤشرات السالمة المالية (عن بعد)
تاريخ الدورة
 25 – 22مارس

لغة الدورة
اإلنجليزية مع ترجمة

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  25 - 22مارس  ،2021بالتعاون مع مركز
صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  14ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في البنوك المركزية والجهات الرقابية في القطاع المالي المعنيون
ضل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في
بجمع وإعداد وتحليل مؤشرات السالمة المالية .يف ّ
االقتصاد أو االحصاء أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تغطي الدورة المفاهيم والتعاريف ومصادر البيانات واألساليب المتبعة في إعداد مؤشرات السالمة
المالية التي تساعد في دعم تحليل سالمة االقتصاد الكلي .تركز الدورة على الجوانب األساسية
لمنهجية بناء مؤشرات السالمة المالية كما وردت في المرشد إلعداد مؤشرات السالمة المالية بما في
ذلك التعديالت التي أدخلت عليه ،وتقدم الدورة النموذج القياسي لمؤشر السالمة المالية الستخدامه في
اإلبالغ االعتيادي لبيانات المؤشر والبيانات الوصفية لصندوق النقد الدولي ،وتعطي إرشادا عن
كيفية دخول واستخدام قاعدة بيانات الصندوق المتعلقة ببيانات مؤشر السالمة المالية والبيانات
الوصفية ،كما توفر معلومات حول استخدام هذه المؤشرات في الرقابة على القطاع المالي.
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صفحة  19من 62

2021

 .14إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود (عن بعد)
تاريخ الدورة
 29مارس –  01ابريل

لغة الدورة
اإلنجليزية مع ترجمة

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  29مارس  01 -ابريل  ،2021بالتعاون مع مركز
صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  20ديسمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين المعنيين أساسا بإعداد إحصاءات وضع االستثمار الدولي ،أو إحصاءات الدين
الخارجي ،أو بيانات المسح المنسق الستثمارات الحافظة ،أو المسح المنسق لالستثمار المباشر.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تدريب المشاركين على منهجية إعداد ونشر إحصاءات المراكز عبر الحدود ،بما
في ذلك إعداد بيانات وضع االستثمار الدولي المتكاملة ،وبيانات بنود التذكرة والبنود التكميلية
المتعلقة بالمراكز وفق متطلبات الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع االستثمار
الدولي؛ وإحصاءات الدين الخارجي ،بما في ذلك إعداد بيانات هيكل تكوين العمالت ،وأجل
االستحقاق المتبقي وجدول خدمة الدين .وتتألف الدورة من سلسلة من المحاضرات والمناقشات
والتمارين العملية .وتركز محاضراتها على المفاهيم العامة والممارسات المتبعة في إعداد
اإلحصاءات.

صفحة  20من 62
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 .15إدارة المخاطر االستثمارية
تاريخ الدورة
 20 - 16مايو

لغة الدورة
اإلنجليزية مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
دائرة االستثمار
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  20 - 16مايو  ،2021بالتعاون مع دائرة االستثمار ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01فبراير .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية
في إدارة االستثمارات .يفضل أن يحمل المشارك شهادة بكالوريوس في االقتصاد أو المالية أو ما
يعادلها من خبرات في قطاع الخدمات المالية واالستثمارية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى إطالع المشاركين على مناهج إدارة المخاطر وإلى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل
المخاطر وتنويع االستثمارات وكذلك أهم المعايير والمقاييس المتعارف عليها دوليا .كما تمتاز الدورة
بجانب عملي ضمن المحاور التالية :أه ّم التطورات في مخاطر األسواق الرئيسية ،استراتيجيات إدارة
مخاطر االحتياطات ،تحديد وإدارة المخاطر االئتمانية ،تحديد وإدارة المخاطر السوقية ،تحديد وإدارة
المخاطر التشغيلية ،إدارة المخاطر الهيكلية ،كيفية معالجة المخاطر المرتبطة بالسندات ،إدارة
وتحليل مخاطر المحافظ االستثمارية.
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صفحة  21من 62

2021

 .16تشخيص مواطن الضعف في المالية العامة
تاريخ الدورة
 27 - 23مايو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  27 - 23مايو  ،2021في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01فبراير .2021
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة في وزارات المالية بالدول العربية،
وبالتحديد العاملين في مكاتب الدين ،والمتعاملين في الموضوعات ذات الصلة بالدين الحكومي.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى إطالع المشاركين على تقييم المخاطر باستخدام مؤشرات مواطن تعرض المالية
العامة للخطر ،وشرح كيفية تحول مكامن الضعف إلى امكانية وقوع األزمات تحت تأثير الصدمات
المعاكسة ،ومحاولة تحديد المخاطر في مراحل مبكرة قبل استفحالها .كما تتناول هذه الدورة مسألة
استمرارية المالية العامة من منظور السياسات واألدوات المستخدمة ،كما تر ّكز الدورة على أه ّم
المبادئ المتبعة دوليا لتصميم استراتيجية إدارة الدين العام.

صفحة  22من 62
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 .17إطار االقتصاد الكلي
تاريخ الدورة
 30مايو 03 -يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  30مايو  03 -يونيو  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01فبراير .2021
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة في وزارات المالية والمصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية.
محتوى الدورة:
تستعرض الدورة األطر المفاهيمية والعملية الالزمة لتصميم اإلطار االقتصادي الكلي ،وربط ذلك
باإلطار المالي متوسط المدى .في هذا الصدد ،تعرض الدورة المكونات الرئيسة لحسابات القطاعات
التي يتألف منها االقتصاد الكلي (القطاع الحقيقي ،والقطاع الخارجي ،والقطاع النقدي ،وقطاع المالية
العامة) ،وكيفية إعداد حسابات هذه القطاعات وتفسيرها وتحليلها ،والروابط المحاسبية للعالقات
التبادلية بينها ،ذلك بالتركيز على تأثير قطاع المالية العامة على التوازنات الداخلية والخارجية .ستقدم
خالل الدورة جلسات عملية لتصميم اإلطار االقتصادي الكلي باستخدام حاالت دراسية لدول عربية.

26

صفحة  23من 62

2021

 .18معيار كفاية رأس المال للبنوك اإلسالمية
تاريخ الدورة
 30مايو  03 -يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  30مايو –  03يونيو
 ،2021في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01فبراير .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية
ومؤسسات النقد بشكل خاص العاملين في مناصب الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية .يفضّل أن
يحمل المشارك درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات في مجال التمويل
اإلسالمي.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تسهيل تطبيق معايير مجلس الخدمات المالية اإلسالمية ( )IFSBبالدول العربية.
يتضمن معيار كفاية رأس المال المعدل (المعيار  )15تنفيذ إطار مثالي لكفاية رأس المال لتسهيل التغطية
الفعالة للتعرض لمخاطر مؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية باإلضافة إلى تخصيص رأس المال
المناسب لتغطية هذه المخاطر بطريقة تعتمد في الغالب على األساليب المعيارية ،كما يوفر إرشادات حول
الميزات والمعايير لمكونات رأس المال التنظيمي .تغطي الدورة كذلك بعض المعايير األخرى التي تعتبر
مهمة لمؤسسات الخدمات المالية اإلسالمية كالمعيار رقم ( )1الخاص بالمبادئ اإلرشادية إلدارة المخاطر
للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسالمية .المعيار رقم 10
المتعلق بالمبادئ اإلرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية ،والمعيار
رقم  22الخاص باإلفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم خدمات
مالية إسالمية.

صفحة  24من 62
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2021

 .19إحصاءات تجارة الخدمات
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 31مايو –  03يونيو االنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
منظمة
أبوظبي
العالمية

التجارة
WTO OMC

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  31مايو  03 -يونيو  ،2021بالتعاون مع منظمة التجارة
العالمية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01فبراير .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في وزارات التجارة.
يفضل أن يكون المشارك حامال لشهادة جامعية في علم االقتصاد أوالمالية .يجب أن يكون المرشحون
من المسؤولين المرتبط عملهم بالتجارة العالمية وتجارة الخدمات ،وستعطى األفضلية للمرشحين الذين
سبق أن أنهوا برنامج منظمة التجارة العالمية للتعلم عن بعد حول االتفاقية العامة للتجارة والخدمات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في موضوع تجارة الخدمات من حيث السياسات ذات العالقة
واألدوات الرقابية والطرق الجديدة في المفاوضات .كذلك تشكل الدورة فرصة للمشاركين للتعرف على
أدوات التحليل في تجارة الخدمات وتكون بمثابة مظلة لتبادل المعرفة والخبرات والتحديات في تجارة
الخدمات.
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صفحة  25من 62

2021

 .20تنافسية التجارة الخارجية
تاريخ الدورة
 10 - 06يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  10 - 06يونيو  ،2021بالتعاون مع الدائرة االقتصادية ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في المراكز اإلحصائية بالدول العربية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد
العربية ووزارات التجارة والمهتمين بقياس أداء التجارة الخارجية وتحليل مؤشرات التنافسية.
محتوى الدورة:
تتناول الدورة مفهوم القدرة التنافسية وكيفية تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس أثرها على النمو
االقتصادي في الدول العربية ،أيضا سيتم التعرف على تصنيفات وتحليل الوضع التنافسى للتجارة
الخارجية العربية والتجارة االلكترونية وتمويل التجارة العربية .كما سيتم التركيزعلى منهجية
إعداد وقياس مؤشرات التنافسية العالمية وتقديم تطبيقات عملية لقياس مؤشرات تنافسية التجارة
الخارجية العربية.

صفحة  26من 62
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 .21االقتصاد الرقمي والسياسات االقتصادية
تاريخ الدورة
 10 - 06يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  10 - 06يونيو  ،2021بالتعاون مع الدائرة االقتصادية ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في وزارات المالية والبنوك المركزية والمؤسسات المعنية باالقتصاد
ضل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في االقتصاد أوالتمويل أو االحصاء أو ما
الرقمي .يف ّ
يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تركز الدورة على انعكاسات التحوالت الرقمية على السياسات االقتصادية الكلية سواء فيما يتعلق
بالسياسة المالية أو النقدية ،وسياسات أسواق العمل ،والسياسة االحترازية الكلية .وتلقي الضوء على
عدد من الموضوعات المهمة في هذا السياق من بينها :اإلطار العام لالقتصاد الرقمي ،واستراتيجيات
وسياسات التحول الرقمي في الدول العربية ،ورقمنة المالية العامة ،وانعكاسات التحول الرقمي على
إدارة السياسة النقدية ،وانعكاسات التحول الرقمي على دور وأدوات السياسة االحترازية الكلية.
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صفحة  27من 62

2021

 .22أطر المالية العامة (عن بعد)
تاريخ الدورة
 17 - 07يونيو

لغة الدورة
االنجليزية مع ترجمة

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  17 - 07يونيو  ،2021بالتعاون مع مركز صندوق
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون
بتصميم ومتابعة سياسة المالية العامة ،بما في ذلك على وجه الخصوص موظفو وزارة المالية،
ووزارة االقتصاد ،والبنك المركزي ،يفضّل أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في
االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات ،وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام
األساليب الكمية ،وممن يتقنون استخدام أجهزة الحاسب اآللي في تحليل البيانات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى اطالع المشاركين على المفاهيم األساسية لقياس وتحليل مدى اتساق وفعالية سياسة
المالية العامة ،ثم تنتقل إلى دراسة أطر المالية العامة باعتبارها أفضل الممارسات التي جرى
استحداثها لتشجيع االنضباط المالي .يعتبر االنضباط في أوضاع المالية العامة ضروريا لتحقيق
االستقرار االقتصادي الكلي والحد من مخاطر أدوات الضبط التلقائي غير القابلة لالستمرار والمعيقة
لتحقيق النمو الكافي والشامل على المدى الطويل.

صفحة  28من 62

31

2021

 .23النمذجة االقتصادية الكلية
تاريخ الدورة
 17 - 13يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  17 - 13يونيو  ،2021بالتعاون مع الدائرة االقتصادية ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في كل المستويات الوظيفية العاملين في البنوك المركزية ووزارات المالية
ضل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في االقتصاد والتمويل أو
واألجهزة اإلحصائية .يف ّ
االحصاء أو ما يعادلها من خبرات .تعطى األولوية للمشاركين الذين لديهم دراية باالقتصاد القياسي.
محتوى الدورة:
تتطرق الدورة لبناء النماذج االقتصادية الكلية واستخداماتها ،وتتضمن المحاور التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

32

التعريف بالنماذج االقتصادية الكلية واستخداماتها حسب األهداف المسطرة لكل منها (دراسة أثر
السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية ،التنبؤ ،تحليل التوازنات االقتصادية الكلية ،محاكاة
تطور االقتصاد).
دراسة اإلطار النظري الكلي للنموذج وبناء المعادالت السلوكية والمعادالت التعريفية
والمتطابقات الهامة للنموذج.
بناء اإلطار المحاسبي للنموذج ،حيث يتم إعداد قاعدة بيانات النموذج مع مراعاة إطار المحاسبة
القومية ( )National Accountsألغراض التقدير والقياس االقتصادي.
تقدير المعادالت السلوكية وربطها ببعضها البعض في نموذج واحد.
محاكاة النموذج ودراسة نتائجه وإجراء االختبارات الالزمة.
استخدام النموذج في أغراض السياسة االقتصادية كدراسة األثر والتوقعات االقتصادية ألهم
المتغيرات الكلية كالتضخم والنمو.
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2021

 .24التوازنات العامة االقتصادية والمالية
تاريخ الدورة
 24 - 20يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  24 – 20يونيو ،2021
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة في وزارات
المالية والبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ،والمعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات
االقتصادية الكلية والمالية والمساعدة على تنفيذها  ،يفضّل أن يكون المشاركون حاصلين على درجة
علمية في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة الى تعزيز قدرة المشاركين على اجراء تقييم شامل للوضع االقتصادي الكلي ،وذلك
بالتركيز على مجال تصميم وتقويم برامج اإلصالح االقتصادي على المستوى الكلي وفي قطاع مالية
الحكومة والقطاع المالي والنقدي .كما تؤكد الدورة أهمية األدوات المالية المستخدمة في التحليل
االقتصادي وتستند الى دراسات حالة وثيقة الصلة بالمنطقة العربية لتوضيح كيفية تطبيق هذه
األدوات وبيان كيفية استخدامها في اطار تصميم ،تنفيذ ومتابعة السياسات االقتصادية والمالية.
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 .25الرقابة على القطاع المالي (عن بعد)
بالتعاون مع
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 21يونيو  01 -يوليو االنجليزية بدون صندوق النقد الدولي
ترجمة
موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة عن بعد لمدة  8أيام خالل الفترة من  21يونيو  01 -يوليو  ،2021بالتعاون مع مركز
صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للموظفين في المستويات الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية وهيئات
التنظيم المالية وغير ذلك من الجهات المشاركة في الرقابة االحترازية الكلية .يفضّل أن يحمل
المشاركين درجة متقدمة في االقتصاد أوالمالية أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم العناصر واالدوات المستخدمة في تحليل مواطن الخطر
في القطاع المالي والتخفيف من حدتها والتي تمثل األساس لبناء األنظمة الرقابية .تركز الدورة على
تقييم أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية وانعكاساتها
المحتملة على االقتصاد الكلي .توضح الدورة كيفية تتابع تراكم المخاطر التي قد تهدد االستقرار
المالي وكيفية انتقالها إلى قطاعات االقتصاد االخرى .سوف تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات
والحلقات التطبيقية العلمية بحيث تسمح للمشاركين استخدام أحدث وسائل تقييم المخاطر.
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صفحة  31من 62

2021

 .26األزمات االقتصادية
تاريخ الدورة
 27يونيو  01 -يوليو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  27يونيو  01 -يوليو  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01مارس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المستويات المتوسطة والعليا من العاملين في التحليل االقتصادي في كل من
المصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية ووزارات االقتصاد في البلدان العربية.
محتوى الدورة:
تتضمن الدورة مقدمة عن األزمات االقتصادية (تعريفها ،وأنواعها ،ومراحلها ،نماذج ألزمات اقتصادية
حول العالم) إضافة إلى تجارب الدول العربية في التعامل مع األزمات االقتصادية .كما سيتم خالل الدورة
تغطية كافة األبعاد المتعلقة بكل نوع من أنواع األزمات االقتصادية المتمثلة في أزمة الديون وأزمة
المصارف بما يشمل مرحلة التشخيص وحتى مرحلة التعافي مع تضمين بعض المسائل الفنية المتعلقة
باألزمة والحاالت الدراسية المصاحبة .كذلك ،سيتم تناول دور المنظمات اإلقليمية والدولية في معالجة
األزمات االقتصادية.
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 .27إدارة المخاطر بالبنوك اإلسالمية
تاريخ الدورة
 08 - 04يوليو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  08 – 04يوليو  ،2021في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01ابريل .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة في البنوك
المركزية ومؤسسات النقد العربية ،يفضل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أو المالية أو
ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بإدارة المخاطر التي تتعرض لها البنوك اإلسالمية (االئتمانية
والسوقية والتشغيلية وخطر السيولة) وأهم االختالفات في طبيعة تلك المخاطر مع تلك التي لدى
البنوك التقليدية .تستعرض الدورة أهم األدوات والتقنيات المستخدمة إلدارة كل نوع من أنواع
المخاطر فى عقود التمويل التي تستخدمها البنوك اإلسالمية ،وضوابط تطوير واستخدام أدوات
وتقنيات إدارة المخاطر بالبنوك اإلسالمية .تشمل الدورة المحاور الرئيسة التالية :أساسيات عمل
البنوك اإلسالمية وعقود التمويل التي تستخدمها ،إطار تحليل إدارة المخاطر للمصارف اإلسالمية.
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صفحة  33من 62

2021

 .28االقتصاد القياسي المتقدم
تاريخ الدورة
 15 - 11يوليو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  15 - 11يوليو  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01ابريل .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية واالقتصاد
والتخطيط والمراكز اإلحصائية بالدول العربيتة المهتمتين بأستاليب تحليتل االقتصتاد القياستي وبنتاء
نماذج السالسل الزمنية.
محتوى الدورة:
ستغطي الدورة كيفية بناء وتقدير نماذج االنحدار للسالسل الزمنية ونماذج المعادالت اآلنيتة ونمتاذج
االنحدار الذاتي الهيكلية ،إضافة إلى طرق تحليل البيانات المقطعية ونماذج االنحدار اللوجستي.
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 .29آلية االنضمام لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ الدورة
 09 - 05سبتمبر

مكان الدورة بالتعاون مع
لغة الدورة
منظمة التجارة العالمية
اإلنجليزية مع أبوظبي
ترجمة

WTO OMC

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  09 - 05سبتمبر  ،2021بالتعاون مع منظمة التجارة
العالمية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح في  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في وزارات التجارة ووزارات المالية ممتن تكتون طبيعتة عملهتم تتعلتق
مباشرة في عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية .يفضّل أن يكون المشاركون حاصلون على
درجة علمية جامعية في علم االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تشكل الورشة منصة للدول التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية وتلك التي في طتور االنضتمام
في المنطقة العربية لإلحاطتة ومناقشتة المواضتيع ذات العالقتة باالنضتمام وكتذلك النظتام التجتاري
متعدد األطراف .سيتم أيضا مناقشتة ميتزات االنضتمام والتحتديات التتي واجهتهتا التدول المنضتمة
والدروس المستفادة إضافة إلى اإلصالحات المطلوبة .سيتم أيضا اطتالع المشتاركين علتى الوثتائق
الخاصة المطلوبة لالنضمام والضوابط التي يفترض على الدول الراغبة باالنضمام االلتزام بها.
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صفحة  35من 62

2021

 .30مكافحة غسل األموال
مكان الدورة
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 09 - 05سبتمبر اإلنجليزية أو أبوظبي
الفرنسية مع
ترجمة

بالتعاون مع
البنك المركزي الفرنسي

موعد الدورة ومدتها:

bf

تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  09 - 05سبتمبر  ،2021بالتعاون مع البنك المركزي
الفرنسي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للموظفين من المستويات المتوسطة والعليا العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات
النقد العربية ،يفضّل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أو التمويل أو ما يعادلها من
خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعزيز وتقوية قدرات المسؤولين المعنيين بتنفيذ المعايير الدولية المعدّلة في مجال
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ستسهم الدورة في إثراء فهم المشاركين للشروط الواردة في
المعايير الدولية المعدّلة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتوصيات األربعين الصادرة عن
مجموعة العمل المالي ( )FATFلإلجراءات المالية المعنية بمكافحة غسل األموال والمنهجية
الجديدة لتقييم اإلمتثال للتوصيات األربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي .تتضمن الدورة
تطبيقات عملية ومناقشات معمقة حول كيفية تنفيذ الجوانب المختارة من التوصيات األربعين المشار
إليها.
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 .31السياسات الرامية إلى االستقرار المالي واالقتصادي
تاريخ الدورة
 16 - 12سبتمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  16 - 12سبتمبر ،2021
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للعاملين في البنوك المركزية ووزارات المالية ،ويفضّل أن يحمل المشارك شهادة
جامعية في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من فهم السياسات الهادفة لتحقيق االستقرار المالي واالقتصادي .سيتم
التركيز في الدورة على كيفية تحقيق التوازن الداخلي والخارجي سواء ما كان متعلق بتخفيض البطالة أو
العجز في الحساب الجاري ،وذلك من خالل إبراز دور كل من السياسات المالية والسياسات النقدية لتحقيق
الهدف .ستشمل الدورة على حاالت عملية خاصة في كيفية احتساب فجوة الناتج واستعماالته المختلفة.
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صفحة  37من 62

2021

 .32استراتيجات إدارة الدين وتنمية أسواق الدين المحلية
تاريخ الدورة

لغة الدورة

 16 - 12سبتمبر اإلنجليزية
مع ترجمة

بالتعاون مع

مكان
الدورة
أبوظبي البنك الدولي

Macroeconomics, Treade & Investment

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  16 - 12سبتمبر  ،2021بالتعاون مع البنك الدولي ،في مقر
المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة في وزارات المالية بالدول العربية،
خاصة من مكاتب الدين العام .كما يمكن مشاركة هيئات األوراق المالية والمصارف المركزية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى إطالع المشاركين على قضايا تطوير أسواق الدين وعمليات إدارة الدين العام
والمخاطر المحيطة بها وارتباطها بتطوير القطاع المالي والمصرفي وسياسات االقتصاد الكلي .كما
تلقي الدورة التدريبية الضوء على قضايا الحوكمة والتنظيم المؤسسي إلدارة الدين العام ،وأدوات
الدين التقليدية و المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،وخطوات تصميم استراتيجية إلدارة الدين العام
على المدى المتوسط ،وتقديم تدريب عملي في هذا الشأن .كما تستعرض الدورة متطلبات تطوير
البنية التحتية المالية ،ودورها في المساهمة في تطوير أسواق الدين المحلية ،خاصة األسواق الثانوية.
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 .33نمذجة المتغيرات االقتصادية والمالية
تاريخ الدورة
 16 - 12سبتمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  16 - 12سبتمبر  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية
ومؤسسات الرقابة ووزارات المالية .يفضّل أن يكون المشارك حاصل على درجة متقدمة في االقتصاد
أو المالية أو ما يعادلها من الخبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين باستخدام النماذج القياسية المشروطة (Regime-Switching
) .Modelsتٌمكن هذه النماذج من تحديد فترات الركود ) (Recessionواالنتعاش )(Expansion
االقتصادي في الدول ،وكذلك فترات تقلبات األسواق المالية في نظام السوق الصاعدة ( Bull
 )Market Regimeونظام السوق الهبوطي ( .)Bear Market Regimeسيتم تقديم النماذج
القياسية المستخدمة في هذا السياق مدعوما بالعديد من الحاالت الدراسية حول المنطقة العربية.
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2021

 .34قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة االحترازية الكلية واختبارات الضغط
تاريخ الدورة
 23 - 19سبتمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
بنررك إنجلترررا
أبوظبي
المركزي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  23 - 19سبتمبر  ،2021بالتعاون مع بنك إنجلترا
المركزي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية
ومؤسسات النقد العربية .يفضّل أن يحمل المشارك درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها
من خبرات.
محتوى الدورة:
لتعرف
تهدف الدورة إلى اطالع المشاركين على دور البنك المركزي في تحقيق االستقرار المالي وا ّ
على تجربة بنك انجلترا المركزي بهذا الشأن .تركز الدورة على األهمية المتزايدة للتفاعل ما بين
الرقابة االحترازية الجزئية والكلية .كذلك أدوات الرقابة االحترازية الكلية ،واختبارات التحمل،
وإطار الحوكمة في المصارف.
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 .35السلع والخدمات الحكومية وتأثيرها االقتصادي واالجتماعي
تاريخ الدورة
 23 - 19سبتمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  23 - 19سبتمبر  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في وزارات المالية ،أو
أي وحدات أخري أو هيئات معنية بتخطيط وتمويل السلع والخدمات العامة .يفضل حصول المشارك
على درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من الخبرات.
محتوى الدورة:
تلعب منظومة السلع والخدمات العامة دورا حيويا في تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي .ال سيما
أن االرتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية من حيث الجودة والكفاءة في تقديمها يحقق الرضا
المجتمعي ويساهم في خلق بيئة مواتية لجذب االستثمار وتعزيز االنتعاش االقتصادي وخفض
معدالت البطالة .في ظل تنامي الطلب على الخدمات العامة ،وقيود التمويل ،والحاجة إلى تصحيح
أوضاع المالية العامة ،تبرز الحاجة إلى النظر في تخطيط وتمويل وتسعير الخدمات العامة
واالستفادة من التطور التقني في تقييمها بما يعزز الكفاءة .في هذا السياق ،تهدف الدورة إلى تعميق
فهم المشاركين بقضايا تمويل وتسعير وقياس وتقييم السلع والخدمات العامة وفرص االستفادة من
التطور التقني في تقديمها إضافة إلى االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية.
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 .36حوكمة الشركات والمؤسسات المالية
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 30 - 26سبتمبر العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  30 - 26سبتمبر ،2021
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة المسئولين في المستويات القيادية واالشرافية في وزارات المالية واالقتصاد والبنوك
المركزية ومؤسسات النقد العربية وهيئات اسواق المال والهيئات المالية واالقتصادية األخرى.
محتوى الدورة:
تستهدف الدورة تعريف المشاركين وتمكينهم من فهم اإلطار العام لحوكمة الشركات ومدى أهميتها،
كما تتناول الروابط بين حوكمة الشركات كعملية إصالح والتطوير المؤسسي .كما تجيب الدورة عن
مجوعة من التساؤالت ذات العالقة بالحوكمة ،منها:
•
•
•
•
•

اطار ومبادىء حوكمة الشركات؟
كيف يتم حوكمة المؤسسات المالية؟
كيف يتم حوكمة الشركات المدرجة في أسواق األوراق المالية؟
كيف تتم حوكمة الشركات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة؟
كيف يتم حوكمة الشركات العائلية؟

وستشمل الدورة مجموعة من األمثلة العملية والتطبيقية على برامج حوكمة الشركات الناجحة.
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 .37استخدام نماذج المدخالت والمخرجات في دراسة أثر السياسات االقتصادية والقطاعية
تاريخ الدورة
 30 - 26سبتمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  30 - 26سبتمبر  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يونيو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في كل المستويات الوظيفية العاملين في البنوك المركزية ووزارات المالية
واألجهزة اإلحصائية وكل المؤسسات العامة التي تعنى بالنمذجة االقتصادية وتقييم أثر السياسات
االقتصادية الكلية .ويستحسن حصولهم على درجة متقدمة في االقتصاد أو اإلحصاء أو المالية أو ما
يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تتطرق الدورة إلى النماذج االقتصادية التي تمكن من تقييم أثر السياسات االقتصادية الكلية والقطاعية
الناشئة عن تغير الطلب أو الضرائب أو األسعار على مؤشرات االقتصاد الكلي .تتضمن الدورة
المحاور التالية :التعريف بجداول المدخالت والمخرجات وشرح مكوناتها وتركيبتها ،وشرح منهجية
النماذج القائمة على جداول المدخالت والمخرجات وصياغتها ،وشرح مصفوفة المعامالت التقنية
ومكوناتها واستخداماتها ،واستخدام نماذج المدخالت والمخرجات في قياس األثر.
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 .38البدائل االستثمارية في إدارة االحتياطيات
تاريخ الدورة
 06 - 03أكتوبر

مكان الدورة بالتعاون مع
لغة الدورة
دائرة االستثمار
اإلنجليزية مع ترجمة أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربعة أيام خالل الفترة  06 - 03أكتوبر  ،2020بالتعاون مع دائرة االستثمار في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1يونيو .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك
المركزية في إدارة االستثمارات .يفضل أن يحمل المشارك شهادة بكالوريوس في االقتصاد أو
المالية أو ما يعادلها من خبرات في قطاع الخدمات المالية واالستثمارية.
محتوى الدورة:
تهدف هذه الدورة التدريبية إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات الالزمة لتمكينهم من
التعامل مع البدائل االستثمارية وإدارة منتجات وخدمات محافظ االستثمار متعددة األصول .كما
تمتاز الدورة بالجانب العملي ضمن المحاور التالية :االستثمارات البديلة ضمن إدارة االحتياطيات،
واالستثمارات في صناديق استراتيجيات التحوط ،وتقييم واختيار الصناديق العقارية ضمن إدارة
األصول االستثمارية ،ومراقبة أداء صناديق االستراتيجيات البديلة.
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 .39الخدمات المالية الرقمية للمرأة
تاريخ الدورة
 14 - 10أكتوبر

لغة الدورة
اإلنجليزية مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  14 - 10أكتوبر  ،2021بالتعاون مع الجمعية
الدولية لشبكات الهاتف المحمول ( )GSMAوالدائرة االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد
العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يوليو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية
ومؤسسات الرقابة .يفضّل أن يحمل المشارك درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من
خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى إطالع المشاركين على كيفية االستفادة من الهواتف المحمولة لدعم أنظمة الدفع
وتسريع الشمول المالي للمرأة في المنطقة العربية مع التركيز على التحديات التي تواجهها المرأة
عندما يتعلق األمر بالوصول إلى الخدمات المالية المتنقلة واستخدامها ،إلى جانب التعرف على
اإلطار التنظيمي والسياسات المطلوبة لتطوير الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وارتباط ذلك
مع متطلبات االستقرار المالي واالقتصادي ،مع توجيه اهتمام خاص إلى دور السياسات
االحترازية الجزئية والكلية في التصدي لالزمات المالية .كما تهدف الدورة إلى سبل دمج القضايا
المتعلقة بتمكين المرأة في االستراتيجيات والسياسات والخطط والميزانيات الوطنية إضافة إلى
الحصول على أدوات عملية لتطوير وتنفيذ خطة عمل تتكيف مع التحديات والفرص في كل دولة
عربية.
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 .40التقنيات المالية الحديثة وتعزيز تطبيقاتها في القطاع المالي والمصرفي
تاريخ الدورة
 21- 17أكتوبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  21 - 17أكتوبر  ،2021بالتعاون مع الدائرة االقتصادية
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يوليو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المهتمين بالتقنية المالية وتطبيقاتها من العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات
النقد العربية ووزارات المالية واالقتصاد.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين باإلطار المفاهيمي للتقنيات الحديثة في ممارسة النشاطات
التجارية ومدى تطبيق ذلك في المصارف اإلستالمية .ستيتم التركيتز فتي هتذه التدورة علتى إبتراز
مزايا ومخاطر هذه التقنيات في خلق منتجات وخدمات جديدة ومدى توافق هذه مع رغبات عمتالء
المصارف .ستغطي الدورة بشكل معمق أهم التقنيات المالية الحديثتة واستتخداماتها كتقنيتة سلستلة
الكتل (بلوكتشين) والمصرفية الرقمية والعمالت االفتراضية وتكنولوجيتا التتأمين ()InsurTech
والتكنولوجيتا التنظيميتتة ( )RegTechوالعقتود الذكيتتة والتتذكاء االصتطناعي والتمويتتل الجمتاعي
وغيرها .كذلك ستتناول الدورة الجوانب القانونية والتشريعية والمختبرات التنظيمية بالتركيز على
أفضل التجارب العالمية لدعم وتبني التقنية المالية وعرض تجارب الدول العربية في هذا الصدد.
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 .41سياسة سعر الصرف
تاريخ الدورة
 28 – 17اكتوبر

لغة الدورة
االنجليزية
بدون ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خالل الفترة من  28 – 17اكتوبر  ،2021بالتعاون مع مركز صندوق
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة
أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يوليو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا من العاملين في البنوك
المركزية ،ولهم عالقة بتصميم ومتابعة سياسة سعر الصرف .يشترط أن يكون المشاركون حاصلين
على درجة جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى القاء نظرة عامة شاملة على تحليل وسياسة سعر الصرف .يتناول الجزء األول من
الدورة أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف ،بما في ذلك تحليل اختالالت سعر
الصرف .وتتناول الدورة بعد ذلك مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح
الحساب الخارجي والنمو ،وتعرض المنهجيات المستخدمة في تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني،
ومنهج تقييم األرصدة الخارجية الذي أعده صندوق النقد الدولي لقياس اختالالت أسعار الصرف
الحقيقية.
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 .42الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( )PPPلتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول
العربية
تاريخ الدورة
 28 – 24أكتوبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة بالتعاون مع
وحدة االستراتيجية والتقييم
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  28 - 24أكتوبر  ،2021بالتعاون مع وحدة
االستراتيجية والتقييم ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01يوليو .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة والقيادية في وزارات المالية
والمصارف المركزية باإلضافة للوزارات والهيئات الوطنية ،ووحدات الشراكة )(PPP Units
المرتبطة بالمرافق العامة التي تتولى أيضا تخطيط وتنفيذ مشاريع الشراكة سواء في مجال البنية
التحتية أو الخدمات العامة.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين عن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
كخيار استراتيجي لدى الدول العربية السيما في مجال اإلصالح المالي وتعزيز االستمرارية
المالية من خالل تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية وبصورة مبتكرة باستخدام التمويل الخاص
بدال من التمويل العام ،وبالتالي تقليل تحديات الموازنات العامة للدول العربية السيما في ظل
سعيها نحو مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19-على اقتصاداتها مقابل تلبية التزاماتها المالية
الخارجية ،هذا فضال عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين ،وتعزيز ريادة األعمال ،وجذب
االستثمارات األجنبية المباشرة ،وجميعها عناصر أساسية لعملية النمو المستدام .كما تسلّط الدورة
الضوء على أهم الممارسات العالمية الناجعة في هذا المجال ،والدروس المستوحاة للدول العربية.
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 .43تحليل البيانات متعددة األبعاد
تاريخ الدورة
 31أكتوبر  04 -نوفمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  31أكتوبر  04 -نوفمبر  ،2021بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أغسطس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في كل المستويات الوظيفية العاملين في األجهزة اإلحصائية والبنوك
المركزية ووزارات المالية وكل المؤسسات العامة التي تعنى بتحليل اإلحصاءات وبناء المؤشرات
وإعداد المسوحات واستخدام البيانات في التحليل والدراسات .تعطى األولوية للمشاركين الذين لديهم
دراية بالطرق اإلحصائية وإنتاج المؤشرات واستخدامات البيانات الكمية والنوعية في التحليل
والدراسات وإلمامهم ببرمجيات التحليل اإلحصائي .كما يستحسن حصولهم على درجة متقدمة في
اإلحصاء أو االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تتطرق الدورة إلى تحليل البيانات االقتصادية والمالية بطرق إحصائية متقدمة ومتنوعة حسب نوع
البيانات (كمية/نوعية) وتتناول التحليل متعدد األبعاد خاصة تحليل المكونات الرئيسة والتحليل
العاملي والتصنيف الهرمي والتحليل المميز ،تتضمن الدورة المحاور التالية:
 .1التعريف بطرق التحليل اإلحصائي المتعدد األبعاد.
 .2استخدام طرق التحليل في تصنيف البيانات وتحليلها وتقديم الحاالت العملية من واقع بيانات
متعددة.
 .3تحليل النتائج واستخدامها في كتابة التقارير اإلحصائية واالقتصادية المتخصصة.
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 .44إدارة االحتياطيات األجنبية
تاريخ الدورة
 04 - 01نوفمبر

مكان الدورة بالتعاون مع
لغة الدورة
التسويات
بنك
اإلنجليزية مع أبوظبي
الدولية
ترجمة

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربعة أيام خالل الفترة من  04 - 01نوفمبر  ،2021بالتعاون مع بنك التسويات
الدولية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أغسطس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجه للعاملين في إدارة االحتياطيات األجنبية لدى المؤسسات المالية والمصرفية العربية،
يفضّل أن يكون المرشح حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والتمويل.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من اإلدارة الفعالة لالحتياطيات األجنبية بحيث تحقق أفضل عائد
في ظل مستوى معين من المخاطر .سيتم عرض كيفية تشكيل المحفظة وطرق توزيع األصول
واستراتيجيات االستثمار اآلمن .تتضمن الدورة العديد من الحاالت العملية باستخدام أسلوب
المحاكاة.
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 .45سياسة المالية العامة واالستقرار والنمو :حالة البلدان العربية
تاريخ الدورة
 11 - 07نوفمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  11 - 07نوفمبر ،2021
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أغسطس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المتوسطة المعنيين بتصميم ومتابعة
سياسة المالية العامة ،بما في ذلك على وجه الخصوص موظفو وزارة المالية ،ووزارة االقتصاد،
يفضّل أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من
خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في دور سياسة المالية العامة في ضمان االستقرار
االقتصادي الكلي والنمو طويل األجل ،وتبحث في األدوات والمنهجيات األساسية للمالية العامة
الكلية ،مع تقييم أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة اإلنفاق العام وإدارتها ومتابعتها ،ستقدم
خالل الدورة جلسات عملية لتصميم اطار المالية العامة باستخدام حاالت دراسية لدول عربية.
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 .46إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات
تاريخ الدورة
 18 – 14نوفمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
الكويت

بالتعاون مع
بنك الكويت المركزي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  08 - 04أبريل  ،2021للمسوولين في المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بالتعاون مع بنك الكويت
المركزي ،في دولة الكويت .
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أغسطس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك المركزية
ومؤسسات الرقابة في دول مجلس التعاون (اإلمارات ،البحرين ،السعودية ،سلطنة عمان ،دولة قطر).
ضل أن يحمل المشارك درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما يعادلها من خبرات.
يف ّ
محتوى الدورة:
تستعرض الدورة كيفية إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي استنادا إلى مرشد
تجميع بيانات ميزان المدفوعات ووضع االستثمار الدولي وفقا لإلطار المفاهيمي المبين في الطبعة
السادسة من دليل ميزان المدفوعات الصادر عام  .2009وسيتم التركيز خالل الورشة على أساليب
تجميع وإعداد اإلحصاءات متضمنة حاالت عملية ّ
تسلط الضوء على أه ّم التحديات التي تواجه معدي
ميزان المدفوعات في هذا الشأن.
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 .47االستقرار المالي وأدوات السياسة االحترازية الكلية
تاريخ الدورة
 18 - 14نوفمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  18 - 14نوفمبر  ،2021بالتعاون مع الدائرة االقتصادية
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أغسطس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى العاملين في البنوك المركزية
ومؤسسات الرقابة .يفضّل أن يكون المشارك حاصل على درجة متقدمة في االقتصاد أو المالية أو ما
يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى التركيز على دور المصارف المركزية في تعزيز االستقرار المالي ،وذلك من
خالل تقييم المخاطر النظامية وإستخدام أدوات السياسة اإلحترازية الكلية ،إضافة إلى تحليل
العالقة الوثيقة بين الشمول المالي واإلستقرار المالي .كما ستناقش الدورة موضوعات متعددة مثل
منظومة إدارة األزمات المصرفية ،مؤشر االستقرار المالي ،أنظمة اإلنذار المبكر ،إختبارات
األوضاع الضاغطة ،مؤشر األصول العقارية ،دور أدوات السياسة اإلحترازية الكلية والجزئية في
تعزيز االستقرار المالي ،التنسيق بين السياسة اإلحترازية الكلية والسياسات األخرى.
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 .48الرقابة على البنوك في إطار بازل III
تاريخ الدورة
 25 - 21نوفمبر

لغة الدورة مكان الدورة بالتعاون مع
البنك المركزي األلماني
اإلنجليزية أبوظبي
مع ترجمة

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة من  25 - 21نوفمبر  2021بالتعاون مع البنك المركزي األلماني،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01أغسطس .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى الموظفين المعنيين في المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى استعراض األساليب والممارسات الحديثة في الرقابة على المؤسسات المالية بالتركيز
على المخاطر في إطار بازل  ،IIIتركز الدورة على آخر المستجدات المتعلقة في بازل  IIIوطرق وأساليب
وتحديات التطبيق لنسبة كفاية رأس المال وأهمية تحديد وقياس ومتابعة وضبط المخاطر.
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 .49النمو الشامل
تاريخ الدورة
 16 - 05ديسمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خالل الفترة من  16 - 05ديسمبر  ،2021بالتعاون مع مركز صندوق
النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة
أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01سبتمبر .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيين بالتخطيط
االقتصادي واالستراتيجي؛ ومتابعة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم
المساواة؛ وتشجيع خلق فرص العمل.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى زيادة وعي المشاركين بمفاهيم النمو الشامل وتعريفهم باألدوات التحليلية لتقييم
وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات االقتصادية الكلية على النمو ،والفقر ،وعدم المساواة ،وتوفير
فرص العمل .كما تعطي الدورة فرصة للمشاركين لتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم
استراتيجيات النمو الشامل باالستناد إلى دراسات الحالة القُ ْ
طرية.
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 .50أولويات منظمة التجارة العالمية للدول العربية األقل نمواً
لغة الدورة مكان الدورة بالتعاون مع
تاريخ الدورة
منظمة التجارة العالمية
 09 - 06ديسمبر االنجليزية أبوظبي
مع ترجمة

WTO OMC

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربع أيام خالل الفترة من  09 - 06ديسمبر  ،2021بالتعاون مع منظمة التجارة
العالمية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01سبتمبر .2021
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة موظفي الحكومة من المستويات الوسطى العاملين في مجال القضايا التي لها عالقة
بعمل منظمة التجارة العالمية ولديهم الخبرة والمعرفة الالزمة .األفضلية للذين انهوا التدريب عن
بعد أو حضروا دورة مبتدئة بخصوص التعريف بعمل منظمة التجارة العالمية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى زيادة معرفة المشاركين في القضايا ذات األولوية للدول األقل نموا في النظام
التجاري متعدد األطراف ،بما في ذلك القرارات المتخذة لصالح هذه الدول وكذلك برامج بناء
القدرات فيها .ستتناول ورشة العمل أيضا قضايا ذات اهتمام بالنسبة إلى هذه الدول في النقاشات
الجارية حاليا في منظمة التجارة العالمية.
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 .51سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تاريخ الدورة
 16 - 12ديسمبر

لغة الدورة
االنجليزية
مع الترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
وكالة اليابان للتعاون
أبوظبي
الدولي (جايكا)

موعد الدورة ومدتها:
تعقد هذه الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  16 - 12ديسمبر  ،2021بالتعاون مع وكالة اليابان
للتعاون الدولي (جايكا) ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01سبتمبر .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية الوسطى والعليا العاملين في البنوك
المركزية ووزارات المالية .يفضّل في المشارك أن يحمل شهادة جامعية في االقتصاد أوالمالية أو
ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهميتها وخصائصها
ومعوقات نموها ،وإلى التركيز على أنواع الخدمات الكفيلة بتمويل وتطوير أعمال هذه
المشروعات وتعزيز دورها االقتصادي واالجتماعي.
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 .52التأمين اإلسالمي (التكافل)
تاريخ الدورة
 23 - 19ديسمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

موعد الدورة ومدتها:
يعقد معهد التدريب وبناء القدرات الدورة لمدة خمسة أيام خالل الفترة  23 - 19ديسمبر ،2021
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  01سبتمبر .2021
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى الموظفين المعنيين في الجهات اإلشرافية على القطاع المالي غير المصرفي
والدوائر اإلشرافية بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد التي تشرف على قطاع التأمين عموما
والتأمين التكافلي بشكل خاص.
محتوى الدورة:
تستهدف الدورة تعريف المتدربين بمبادئ التأمين التكافلي ومعالجة التحديات التي يواجهوها سواء
على المستوى اإلشرافي والرقابي أو على مستوى العالقات بين شركة التأمين التكافلي والمؤمن لهم
(المشتركون) ،أو متطلبات التحليل المالي لشركات التأمين خاصة مع االختالفات بينها وبين التأمين
التجاري.
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إجراءات الترشيح واإلختيار
الهدف الرئيس من الدورات التدريبية وحلقات العمل التي ينظمها معهد التدريب و بناء القدرات
لصندوق النقد العربي هو تعزيز القدرات الفنية للعاملين في المؤسسات المالية في الدول
األعضاء المعنية وهي :وزارات المالية ،واالقتصاد ،والتجارة ،والتخطيط ،والمصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية ،والمراكز اإلحصائية ،المسؤولة عن وضع السياسات
االقتصادية وإعداد اإلحصاءات ،لذا تعطى األولوية لقبول الموظفين الرسميين في هذه
المؤسسات.
الدعوة للترشيح
يتم إعالم جميع الدول األعضاء بالموعد المحدّد لكل دورة على حده قبل موعدها بوقت كاف،
وتو ّجه الدعوة للترشيح إلى السادة محافظي الصندوق في الدول األعضاء ونوابهم ،كما تحدّد في
كتاب الدعوة مهلة معينة الستالم طلبات الترشيح لالشتراك في الدورة.
األهلية للترشيح
تشمل أهلية الترشيح المتطلبات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

أن تكون خبرة المرشح ومهامه الحالية أو المتو ّقعة على صلة وثيقة بموضوع الدورة المعنية.
أن يكتتون المرشتتح ح تامال لش تهادة جامعيتتة فتتي أحتتد الحقتتول ذات الصتتلة باالقتصتتاد أو إدارة
األعمال.
يفضّل أن يكون المرشح ملما باللغة اإلنجليزية ،نظرا ألن بعض المتواد العلميتة والمراجتع
ستكون باللغة اإلنجليزية.
أالّ يتجاوز المرشح الخمسين من العمر.
أن يتم تلقي الترشيح من الجهة الرسمية بتوقيع المسؤول المخول بالترشيح.
يتوقع من اإلدارة المختصة في الجهتة المرشتحة مراجعتة متؤهالت المرشتحين للتأكتد متن
توافقها مع متطلبات الدورة.
أن ال يكون المرشح سبق له حضور الدورة نفسها خالل الثالث سنوات الماضية.

طلبات الترشيح
يتعيّن على المرشحين لحضور أي دورة من دورات المعهد ،التقدّم بطلب رسمي مشفوعا
بمصادقة جهة العمل على البيانات الواردة فيه ،وذلك عن طريق تقديم المرشح لطلبه الكترونيا
عبر موقع الصندوق على االنترنت.
يجب أن تكون جميع الترشيحات ،بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها المرشح ،مؤيتدة من قبل
السيد محافظ أو نائب محافظ الصندوق عن الدولة التي ينتمي المرشح لها.
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االختيار
تراعى في عملية االختيار إتاحة الفرصة لجميع الدول األعضاء في الصندوق لالستفادة من كل
دورة ،على أال يتعارض ذلك مع متطلبات توفر المؤهالت العلمية والعمليتة للمرشحين ،حسب
ما تنص عليه متطلبات القبول التفصيلية لكل دورة .ونظرا ألن عدد المقاعد محدود في كل دورة
صة عملية الترشيح عناية كبيرة للتأكد من
وفي حدود  35شخصا ،فيؤمل أن تولي الجهات المخت ّ
توافق مؤهالت المرشحين مع متطلبات الدورة .ويعطي المعهد األولوية في القبول ألكثر
المؤهلين صلة بموضوع الدورة وأهدافها ،بهدف تحقيق أفضل الفائدة من الدورة للمشاركين
وللدول األعضاء.
يستحسن أن ترشح كل دولة اثنين أو ثالثة من العاملين في األجهزة المعن ّية ،ممن تتوفتر فيهم
شروط الترشيح ،كي يتسنى للمعهد المفاضلة بينهم في االختيار .ويتوقف القبول على نتائج هذه
المفاضلة ،وعلى مدى مالءمة مؤهالت المرشحين إضافة للشروط األخرى المشار إليها أعاله.
يتم إعالم السادة المحافظين لدى الصندوق عن الدولة بأسماء المرشحين المقبولين قبل موعد بدء
الدورة بوقت كاف .ويطلب من المرشحين الذين يت ّم اختيارهم إحضار بيانات إحصائية عن
بلدانهم تتعلق بموضوع الدورة ،استعدادا للمساهمة في أعمالها التطبيقية.
الترتيبات اإلدارية
تقع مكاتب العاملين بمعهد التدريب و بناء القدرات وقاعات المحاضرات ومجموعات العمل في
الطابق الثامن و التاسع ،كما تقع مكاتب الس ادة ال مسؤولين بدائرة ال خدمات ا ل مساندة في
الطابق الثالث عشر بم بنى صندوق النقد العربي.
يتولّى الصندوق ما يلي:
تأشيرات الدخول والسفر والسكن
-

-

الحصول على تأشيرات الدخول لدولة المقر أو في أي دولة من الدول األعضاء تعقد بها
الدورة لمن يحتاجها من المشاركين.
تغطية كلفة سفر المشارك وعودته بالدرجة السياحية بين عاصمة بلده وأبوظبي أو في أي
مدينة من الدول االعضاء تعقد بها الدورة.
تغطية كلفة إقامة المشارك في فندق مناسب طيلة مدة الدورة (لغير المقيمين في أبوظبي أو
لغير المقيمين في أي مدينة من الدول األعضاء التي تعقد بها الدورة).
يصرف للمشارك بدل يومي (لغير المقيمين) على غرار ما هو معمول به لدى المؤسسات
المالية مثل صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي ،ومنظمة التجارة العالمية .كما يمنح
المشارك شهادة إلثبات حضوره الدورة علما أن صرف البدل اليومي ومنح الشهادة يعتمد
على حضور المشارك كافة أيام الدورة.
التأمين على كل المشاركين ضد الحوادث ،والحاالت المرضية الطارئة أثناء فترة التدريب.

صفحة  60من 62

63

2021

تنفيذا لذلك ،يسعى الصندوق الستصدار تأشيرات الدخول بناء على بيانات جوازات السفر المرسلة
مع طلبات الترشيح التي يتم تعبئتها من خالل النظام اآللي وإرسالها خالل الفترة المحددة للترشيح،
وبإجراء ترتيبات السفر التي تحدّد موعد وتاريخ وصول المتدرب ،وموعد وتاريخ مغادرته ،وذلك
حسب أوقات الطيران المالئمة لبدء وانتهاء الدورة.
على المشاركين مراعاة كافة األنظمة المعمول بها في دولة المقر أو في أي دولة من الدول األعضاء
تعقد بها الدورة بهذا الشأن ،دون أدنى مسؤولية على الصندوق عن أي تبعات تنتج عن مخالفة
االنظمة.
تنص سياسة الصندوق على أن يتم استصدار بطاقات السفر مدفوعة القيمة سلفا وغير قابلة
للتعديل أو االستبدال ،ويتم تسليمها للمشاركين بواسطة مكاتب الطيران في الدول األعضاء.
وال يتح ّمل الصندوق قيمة تذاكر السفر الخاصة بأسر المشاركين وغيرهم متن المرافقين ،أو أية
نفقات أخرى خاصة .كما يعتذر عن استصدار تأشيرات دخول لمرافقيهم من أفتراد أسرهم .وفي
حالة قيام المشارك باختيار مكان إقامته في فندق غير الفندق الذي يحدده الصندوق ،فإن
الصندوق ال يتحمل كلفة إقامته.
النقل الداخلي
يت ّ
صص إلقامة
ولى الصندوق ترتيب استقبال المشارك في المطار ،ووسيلة انتقاله إلى الفندق المخ ّ
المشاركين ،وتأمين انتقاله اليومي بين الفندق والمعهد ،وإيصاله إلى المطار عند المغادرة.
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قائمة المؤسسات الدولية التي يتم التعاون معها لتنظيم وعقد الدورات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

صندوق النقد الدولي )(IMF
بنك التسويات الدولية )(BIS
منظمة التجارة العالمية )(WTO
البنك المركزي األلماني )(Bundesbank
بنك انجلترا المركزي )(BOE
البنك اإلسالمي للتنمية )(IsDB
المنظمة اليابانية للتعاون الدولي )(JICA
نظام االستقرار األوروبي ()ESM
البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي )(FRB
البنك الدولي )(WBG
البنك المركزي الفرنسي ()IBFI
مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق األوسط وشمال افريقيا ()MENAFATF
مجلس الخدمات المالية االسالمية ))IFSB
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