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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 2020
الذي يزخر بالعديد من البرامج التدريبية الهادفة إلى تحقيق االستقرار االقتصادي والمالي في دولنا العربيّة
وفق إستراتيجيّة الصندوق لعام .2025-2020
تواجه اقتصادات الدول العديد من التحديات التي فرضتها التطورات العالمية والتقنية المتسارعة التي يشهدها
العالم ،مما وضع صانعي القرارات أمام مسؤوليات جسام تتطلب العمل وبكل حكمه على التعامل 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 إستراتيجيّة الصندوق لعام  ،2025-2020تم
تصميم البرنامج التدريبي لعام  2020بحيث يأخذ باالعتبار هذه التحديات وتمكين الكوادر العربيّة وبالتالي
صانعي القرار من تبني سياسات استباقية سواء ما كان ذلك متعلق بالشأن االقتصادي أو المالي سبيل 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.
في ضوء ذلك ،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 هذا الصدد وفي ضوء األهمية التي يحظى بها القطاع المالي في دولنا
العربيّة ،تضمن برنامج عام  2020العديد من الدورات في مجال الرقابة واالستقرار المالي التي تهدف إلى
الحفاظ على متانة وسلمة هذا القطاع ،كما سيحظى قطاع المالية العامة بعدد من الدورات تلقي الضوء
على أهمية هذا القطاع وضمان سلمته من خلل 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  2020أيضا على عدد من الدورات ذات الصلة بموضوعات التجارة العالمية
حيث تم مراعاة أن يكون هناك برامج موجهة للدول التي هي في طور االنضمام إلى المنظمة فضل عن
دورات تختص في تعزيز القدرات التفاوضية للدول التي أصبحت عضوا.
بهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر إلى جميع المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية والبنوك المركزية
الدولية الشريكة لتعاونها معنا على عقد وتنظيم هذه النشاطات التدريبية مما يشكل إضافة نوعية خاصة
فيما يتعلق بالتجارب الدولية بك افة مجاالت التدريب ،واتطلع إلى تعزيز واستمرارية هذا التعاون مما
يعزز هدف بناء القدرات للكوادر العربيّة .وال يفوتني بالطبع 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 العربيّة
وبما يسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي سبيل لرفاهية الشعوب العربيّة التي هي وبل شك ما تصبوا إليه
دولنا العربيّة.
ي التوفيق.
وهللا ول ّ

عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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برنامج التدريب العام 2020
الرقم

اسم الدورة

1

سياسات القطاع المالي

2

التخطيط االستراتيجي

3

اُطر المالية العامة

4

نظام التسويات والدفع
لألوراق المالية
كيفية بناء نظام اإلنذار
المبكر الفعال
إحصاءات دين القطاع
العام

7

إحصاءات الحسابات
القومية

8

االقتصاد القياسي

9

معايير مجموعة العمل
المالي لمكافحة غسل
األموال

10

معيار بازل  -الركيزة
الثانية والرقابة بالتركيز
على المخاطر
تشخيص االقتصاد الكلي

12

إدارة االحتياطيات األجنبية

13

اإلصالحات االقتصادية

14

تحليل سياسة المالية
العامة

5
6

11

بالتعاون مع
صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط
معهد التدريب
وبناء القدرات
صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط
البنك المركزي
األلماني
نظام االستقرار
األوروبي
صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط
صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط
بنك إنجلترا
المركزي
مجموعة العمل
المالي لمنطقة
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
بنك التسويات
الدولية
صندوق النقد
الدولي لالقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط
البنك المركزي
الفرنسي
الدائرة
االقتصادية
صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط

تاريخ الدورة

اللغة

المدة

مكان
الدورة

 23 - 12يناير

االنجليزية

 10أيام

أبوظبي

 30- 26يناير

العربية

 5أيام

أبوظبي

 26يناير 6 -
فبراير

االنجليزية

 10أيام

أبوظبي

 06 – 04فبراير

االنجليزية
مع ترجمة

 3أيام

أبوظبي

 13 - 09فبراير

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

 20-09فبراير

 27 - 16فبراير
 27 - 23فبراير

العربية

 10أيام

أبوظبي

االنجليزية
مع ترجمة

 10أيام

أبوظبي

االنجليزية

 5أيام

أبوظبي

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

 05 - 03مارس

االنجليزية
مع ترجمة

 3أيام

أبوظبي

 8ـ  19مارس

اإلنجليزية

10أيام

أبوظبي

 12 - 09مارس

االنجليزية
مع ترجمة

 4أيام

أبوظبي

 19 - 15مارس

العربية

 5أيام

أبوظبي

 22مارس ـ 2
ابريل

العربية

 10أيام

أبوظبي

 05 - 01مارس
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مجموعة العمل
المالي لمنطقة
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

 29مارس ـ 2
ابريل

15

ورشة عمل حول المقيّم
المشترك

16

تعزيز سالمة وكفاءة نظم
الدفع الوطنية :دور السلطات
اإلشرافية

الدائرة
االقتصادية

 9 - 6ابريل

17

دورة متقدمة في
اإلحصاءات النقدية والمالية

18

أولويات منظمة التجارة
العالمية للدول العربية األقل
نموا

19

إطار االقتصاد الكلي

20

تنافسية التجارة الخارجية

21

نماذج التوازن العام

22

السياسات الرامية إلى
االستقرار المالي
واالقتصادي
االزمات االقتصادية

االنجليزية
ترجمة  5أيام
مع

أبوظبي

االنجليزية
مع ترجمة

 4أيام

أبوظبي

صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط

 16 - 05أبريل

االنجليزية
مع ترجمة

 10أيام

أبوظبي

منظمة التجارة
العالمية

 16 - 12أبريل

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

 31مايو 04 -يونيو

العربية

 5أيام

أبوظبي

 11 - 07يونيو

العربية

 5أيام

أبوظبي

 18 - 14يونيو

العربية

 5أيام

أبوظبي

معهد التدريب
وبناء القدرات

 25 - 21يونيو

العربية

 5أيام

أبوظبي

الدائرة
االقتصادية

 28يونيو  02 -يوليو

العربية

 5أيام

أبوظبي

24

إدارة المحافظ االستثمارية

دائرة االستثمار

 28يونيو  02 -يوليو

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

25

التأمين اإلسالمي (التكافل)

26

االقتصاد القياسي

معهد التدريب
وبناء القدرات
الدائرة
االقتصادية

 09 - 05يوليو

العربية

 5أيام

أبوظبي

 16 - 12يوليو

العربية

 5أيام

أبوظبي

27

دور خدمات المعلومات
والتقارير االئتمانية في
تعزيز الشمول واالستقرار
المالي

الدائرة
االقتصادية

28

االستقرار المالي والمخاطر
النظامية والسياسة
االحترازية الكلية

البنك المركزي
األلماني

29

آلية االنضمام لمنظمة التجارة
العالمية

30

نماذج التوازن العام
العشوائي الديناميكي

منظمة التجارة
العالمية
البنك المركزي
الفرنسي

31

استراتيجيات إدارة الدين

البنك الدولي

23

باستخدام برمجية GAMS

الدائرة
االقتصادية
الدائرة
االقتصادية
الدائرة
االقتصادية

 30اغسطس 3 -
سبتمبر

العربية

 5أيام

أبوظبي

 03- 01سبتمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 3أيام

أبوظبي

 10 - 06سبتمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

 10 - 06سبتمبر

االنجليزية

 5أيام

أبوظبي

 17 - 13سبتمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي
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32

قياس المخاطر النظامية
وسياسة الرقابة االحترازية
الكلية واختبارات الضغط

بنك إنجلترا
المركزي

33

السياسه المالية واالستقرار
والنمو

34

حوكمة الشركات
والمؤسسات المالية

معهد التدريب
وبناء القدرات
معهد التدريب
وبناء القدرات

35

البدائل االستثمارية في إدارة
االحتياطيات

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

 24 - 20سبتمبر

العربية

 5أيام

أبوظبي

 30 - 27سبتمبر

العربية

 4أيام

أبوظبي

دائرة االستثمار

 08 - 04أكتوبر

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

36

التقنيات المالية الحديثة
()Fintech

معهد التدريب
وبناء القدرات
مع الدائرة
االقتصادية

 22 – 18أكتوبر

37

الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ( )PPPلتمويل
مشاريع البنية التحتية في
الدول العربية

 17 - 13سبتمبر

العربية

 5أيام

أبوظبي

وحدة
االستراتيجية
والتقييم

 28 – 25اكتوبر

العربية

 4أيام

أبوظبي

38

إحصاءات تجارة الخدمات

منظمة التجارة
العالمية

 05 - 01نوفمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

39

االستخدامات االقتصادية
لبرنامج E-Views

معهد التدريب
وبناء القدرات

 12 - 08نوفمبر

العربية

 5أيام

أبوظبي

40

إدارة المخاطر االستثمارية

دائرة االستثمار

 26 – 23نوفمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 4أيام

أبوظبي

41

الرقابة المستندة على
المخاطر

42

إحصاءات المراكز المالية
العابرة للحدود

مجموعة العمل
المالي لمنطقة
الشرق األوسط
وشمال أفريقيا
صندوق النقد
الدولي للقتصاد
والتمويل في
الشرق األوسط

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

 06ـ  17ديسمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 10أيام

أبوظبي

43

اتفاقية منظمة التجارة العالمية
حول الحواجز الفنية أمام
التجارة

منظمة التجارة
العالمية

 17 - 13ديسمبر

االنجليزية
مع ترجمة

 5أيام

أبوظبي

44

الصيرفة اإلسالمية -
التمويل األصغر

معهد التدريب
وبناء القدرات

 24 - 20ديسمبر

العربية

 5أيام

أبوظبي

 10 - 06ديسمبر

أبوظبي

يعتبر البرنامج التدريبي أوليا ويقصد به إحاطة المسؤولين في الدول العربية بما يعتزم صندوق النقد العربي
تنظيمه من دورات عام  2020لإلسهام في بناء القدرات للكوادر الحكومية بالدول العربية ،وندعوكم للتأكد من
الدورات ومواعيد ومكان انعقادها من خلل النشرات المحدّثة للبرنامج على موقع الصندوق على اإلنترنت.
كما يتشرف الصندوق أن يرسل كتبا للمسؤولين للدعوة للمشاركة في كل دورة على حدة في وقت مناسب.
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 .1سياسات القطاع المالي
تاريخ الدورة لغة الدورة
 23 - 12يناير االنجليزية
بدون ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  23 - 12يناير  ،2020بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي
للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  10أكتوبر .2019
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 (من المستحسن ماجستير)
أو ما يعادلها من خبرات.

محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى التركيز على العلقة الوثيقة بين وضع القطاع المالي والبيئة االقتصادية الكلية وكيفية
انتقال المخاطر بين القطا ع المالي وقطاع االقتصاد الكلي ،ذلك من خلل تعميق فهم المشاركين في تقييم
مجموعة متنوعة من سياسات القطاع المالي الرامية إلى االستقرار .تغطي الدورة عددا من
الموضوعات االقتصادية الكلية كتحقيق االستقرار ،والعلقة بين هشاشة القطاع المالي واالستقرار
االقتصادي ا لكلي مع توجيه اهتمام خاص إلى دور السياسات االحترازية الجزئية والكلية في التصدي
للزمات المالية.
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 .2التخطيط االستراتيجي
تاريخ الدورة
 30- 26يناير

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب وبناء القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  30 – 26يناير  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب وبناء
القدرات ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 25أكتوبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة المسؤولين في المستويات القيادية واالشرافية في وزارات المالية واالقتصاد والبنوك
المركزية و مؤسسات النقد العربية وهيئات االسواق المالية والمؤسسات المالية واالقتصادية األخرى .يتوقع
ان يقدم المشاركين عرض عن الخطة االستراتيجية لمؤسساتهم.

محتوى الدورة:
تهدف الدورة لخلق فهم شامل لمجموعة معارف ومنهجيات بطاقات األداء المتوازن بشأن وضع االستراتيجية
وتنفيذها ،إضافة إلى المبادئ الخمسة للمؤسسة الموجهة استراتيجيا وأفضل الممارسات المصاحبة في حشد
اإلمكانيات لتنفيذ عملية التغيير من خلل القيادة المؤثرة ،وتحويل االستراتيجية إلى إطار بطاقات أهداف
متوازنة ،ومواءمة المؤسسة مع بطاقات األهداف المتوازنة ،وجعل االستراتيجية الشغل الشاغل لكل فرد
بالمؤسسة ،والتوجيه لجعل االستراتيجية عملية مستمرة.
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 .3ا ُطر المالية العامة
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 26يناير  6 -اإلنجليزية
فبراير

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  26يناير  06 -فبراير  ،2020مع مركز صندوق النقد الدولي
للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  25اكتوبر .2019
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 اطلع 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 للستمرار والمعيقة لتحقيق النمو
الكافي والشامل على المدى الطويل.

صفحة  9من 54

2020

 .4نظام التسويات والدفع لألوراق المالية
تاريخ الدورة
 06 - 04فبراير

لغة الدورة مكان الدورة
اإلنجليزية أبوظبي
مع ترجمة

بالتعاون مع
البنك المركزي األلماني

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة ثلثة أيام خلل الفترة من  06 - 04فبراير  ،2020بالتعاون مع البنك المركزي األلماني،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  31أكتوبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة والعليا في المصارف المركزية .الخلفية القوية فى
موضوع نظم المعلومات والمقاصة ضرورى للستفادة من هذة الدورة .يفترض أن يكون المشارك ملم
بالسياسة و الممارسة النظمة الدفع فى بلدة كى يأخذ جانب من المناقشات التى تتم بهذا الخصوص.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق معرفة المشاركين فى أنظمة الدفع والمقاصة وتبادل الخبرات والتجارب فى هذا
المجال .ستركز الدورة على موضوع الضمانات و كذلك الرقابة واالشراف على هذة االنظمة.

صفحة  10من 54

2020

 .5كيفية بناء نظام اإلنذار المبكر الفعال
مكان الدورة
تاريخ الدورة لغة الدورة
 13 - 09فبراير االنجليزية مع أبوظبي
ترجمة

بالتعاون مع
نظام االستقرار األوروبي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  13 - 09فبراير  ،2020بالتعاون مع نظام االستقرار
األوروبي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  17أكتوبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين في المستويات المتوسطة والعليا العاملين في البنوك المركزية ،يفضّل في
المشارك أن يحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد والتمويل أو االحصاء أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى اطلع 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 بالتالي تهديد االستقرار االقتصادي والمالي .ستركز الدورة على كيفية بناء نظام تصنيف فعّال
الستشعار المخاطر وتحديد المؤشرات التي يوصى بها ،ومستويات المخاطر الممكن استخدامها ،وتحديد
القطاعات االقتصادية التى تحتاج إلى اتخاذ سياسات احترازية محددة.

صفحة  11من 54

2020

 .6إحصاءات دين القطاع العام
تاريخ الدورة
 20 - 09فبراير

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  20 - 09فبراير  ،2020بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي
للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  31أكتوبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين العاملين على تجميع ونشروتحليل إحصاءات دين القطاع العام.
محتوى الدورة:
تركز الدورة على اإلطار المفاهيمي إلحصاءات دين القطاع العام في ضوء ماورد في دليل إحصاءات
دين القطاع العام وكذلك على الممارسات العملية لتجميع بيانات الدين العام .سيتم تعريف المشاركين
بالمفاهيم األساسية ،والمبادئ المحاسبية ،والتصنيفات بإطار المنهجية التي تتضمن التناسق مع
إحصاءات مالية الحكومة والحسابات القومية .ستركز الدورة على نطاق التغطية والقواعد المحاسبية
إلطار إحصاءات الدين العام ،والتقييم ،والتصنيف وغيرها من وسائل تجميع البيانات.

صفحة  12من 54

2020

 .7إحصاءات الحسابات القومية
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 27 - 16فبراير اإلنجليزية مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  27 - 16فبراير  ،2020بالتعاون مع مركز صندوق النقد
الدولي للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  31أكتوبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بتجميع
وتحليل إحصاءات الحسابات القومية ،بما في ذلك على وجه الخصوص موظفو البنك المركزي ووزارة
ضل أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في االقتصاد أو
المالية والهيئات االحصائية ،يف ّ
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:
تركز الدورة على الجانب النظري والعملي في تجميع الحسابات القومية بناء على دليل الحسابات القومية
لعام  ،2008ستشمل الدورة على محاضرات تغطي مفاهيم تجميع اإلحصاءات وعلى حاالت عملية حول
ذلك .أن الهدف الرئيس هو تدريب المشاركين على كيفية تجميع بيانات الناتج اإلجمالي المحلي باألسعار
الجارية باستخدام منهج االنتاج من أجل المساعدة التخاذ القرارات والسياسات المناسبة .ستركز الدورة
على المحاور التالية :منهج اإلنتاج من حيث التعريف وقياس الناتج ،االستهلك الوسيط ،القيمة المضافة،
قضايا التقييم ،مصادر البيانات وقضايا التجميع الحتساب الناتج المحلي اإلجمالي حسب مدخل النفقات،
مخفض الناتج ،االقتصاد الرقمي وسلسل التموين العالمي.

صفحة  13من 54

2020

 .8االقتصاد القياسي
تاريخ الدورة
 27 - 23فبراير

لغة الدورة
اإلنجليزية
بدون ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
بنكككك إنجلتكككرا
المركزي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  27 - 23فبراير  ،2020بالتعاون مع بنك إنجلترا
المركزي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  3فبراير .2019
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 السلسل الزمنية وتحليلها والتأكد من ملئمتها لعمل النماذج.

صفحة  14من 54

 .9معايير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل األموال
تاريخ الدورة
 05 - 01مارس

لغة الدورة مكان الدورة بالتعاون مع
مجموعة العمل المالي
االنجليزية أبوظبي
لمنطقة الشرق األوسط
مع ترجمة
وشامل أفريقيا

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  05 - 01مارس  ،2020بالتعاون مع مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ديسمبر .2019
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 (من المستحسن ماجستير)
أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى بناء قدرات المسؤولين المعنيين بتنفيذ المعايير الدولية المعدلة لمكافحة غسل األموال
وتمو يل اإلرهاب .سوف تعمق الدورة من فهم المشاركين للمتطلبات الواردة في المعايير الدولية المعدلة
لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،والتوصيات األربعين الصادرة عن فريق العمل المالي الدولي
المعنية بمكافحة غسل األموال ومنهجية تقييم االمتثال للتوصيات األربعين .تتضمن الدورة تمارين
عملية ومناقشات حول كيفية تنفيذ بعض الجوانب المختارة من التوصيات األربعين الصادرة عن فريق
العمل المالي الدولي.

صفحة  15من 54

.10

معيار بازل  -الركيزة الثانية والرقابة بالتركيز على المخاطر

تاريخ الدورة
 05 - 03مارس

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
بنك التسويات الدولية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة ثلثة أيام خلل الفترة من  05 - 03مارس  ،2020بالتعاون مع بنك التسويات الدولية،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ديسمبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين في المستويات المتوسطة العاملين في الرقابة على المصارف ،يفضّل في
المشارك أن يحمل شهادة البكالوريوس في االقتصاد والتمويل أو االحصاء أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في األساليب التي يمكن استخدامها للرقابة المصرفية المبنية
على المخاطر وفق الركيزة الثانية في إطار بازل  .IIIكذلك سيتم إلقاء الضوء على أهم التحديات التي
تعتري تطبيق هذه الطريقة.

صفحة  16من 54

 .11تشخيص االقتصاد الكلي
تاريخ الدورة
 19 - 08مارس

لغة الدورة
اإلنجليزية
بدون ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  19 - 08مارس  ،2020بالتعاون مع مركز صندوق النقد
الدولي للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ديسمبر .2019
شروط المشاركة في الدورة:
يشترط أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في االقتصاد أو لديهم خبرة عملية معادلة،
وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام األساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات
"إكسل" .ويوصى بشدة أن يكون المتقدمون بطلبات االلتحاق قد أتموا الجزئين األول والثاني من الدورة
التدريبية عبر الشبكة االلكترونية حول سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي )FPP.1x( ،و( ،)FPP.2xأو دورة
التدريب المباشر حول سياسات وبرمجة االقتصاد الكلي ( )FPPوالدورة التدريبية عبر الشبكة االلكترونية
حول تشخيص حالة االقتصاد الكلي ) (MDSxقبل التسجيل لللتحاق بهذه الدورة.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على إجراء تقييم شامل للوضع االقتصادي الكلي في بلد ما ،بما
في ذلك الحالة الراهنة للقتصاد ،وموقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية ،واالستقرار المالي،
واختلالت سعر الصرف ،ومواطن الخطر في القطاعات المختلفة ،وآفاق االقتصاد في األجل المتوسط،
خاصة استمرارية القدرة على تحمل الدين العام الداخلي والخارجي .ستغطي الدورة األدوات العملية
المستخدمة في التحليل االقتصادي الكلي اليومي وتستند إلى دراسات حالة وثيقة.

صفحة  17من 54

 .12إدارة االحتياطيات األجنبية
تاريخ الدورة
 12 - 09مارس

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
البنك المركزي الفرنسي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربعة أيام خلل الفترة من  12 - 09مارس  ،2020بالتعاون مع البنك المركزي
الفرنسي ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ديسمبر .2019
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 للحتياطيات 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.

صفحة  18من 54

 .13اإلصالحات االقتصادية
تاريخ الدورة
 19 - 15مارس

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  19 - 15مارس  ،2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ديسمبر .2019
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 اإلصلحات االقتصادية
في الدول العربية.
محتوى الدورة:
اكتسبت برامج اإلصلح 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 اختلالت داخلية وخارجية ،تطلب احتوائها تبني إصلحات اقتصادية ومالية ومؤسسية
بدرجات متفاوتة .وبذل العديد من الدول العربية جهودا حثيثة لدعم مسيرة اإلصلح الهيكلي والقطاعي،
تجاوب معها صندوق النقد العربي من خلل توفير الدعم المالي والفني وبناء القدرات .في هذا السياق،
تستعرض الدورة آخر المستجدات في أطر اإلصلح االقتصادي على مستوى االقتصاد الكلي وفي قطاع
مالية الحكومة والقطاع المالي والمصرفي ،واسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلحات على مستوى الدول
العربية .تستند الدورة إلى حاالت قُ ْ
طرية الستعراض تجارب اإلصلح المختلفة في الدول العربية ،وتتناول
العناصر الرئيسة في نجاحها.

صفحة  19من 54

.14

تحليل سياسة المالية العامة

لغة الدورة مكان الدورة
تاريخ الدورة
أبوظبي
 22مارس  2 -ابريل العربية

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  22مارس  2 -ابريل ،2020بالتعاون مع مركز صندوق
النقد الدولي للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة
أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ديسمبر .2019
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 اطلع 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 للستمرار والمعيقة لتحقيق النمو
الكافي والشامل على المدى الطويل.

صفحة  20من 54

 .15ورشة عمل حول المقيّم المشترك
تاريخ الدورة

لغة الدورة

 29مارس  2 -ابريل

االنجليزية
مع ترجمة

مكان
الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  29مارس  2 -أبريل  ،2020بالتعاون مع مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  2يناير .2020
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 تدريب المشاركين على كيفية تقييم مخاطر الدولة فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب .سيتم عرض العديد من النماذج التي سيتم استخدامها للتأكد من صحة تقييم مخاطر
الدولة من قبل المشاركين.

صفحة  21من 54

 .16تعزيز سالمة وكفاءة نظم الدفع الوطنية :دور السلطات اإلشرافية
تاريخ الدورة
 9 - 6ابريل

لغة الدورة
االنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربعة أيام خلل الفترة من  9 - 6أبريل  ،2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية في مقر
المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  12يناير .2020
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين المعنيين باإلشراف على نظم الدفع والبنية التحتية المالية في المصارف
المركزية ومؤسسات النقد العربية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى التعرف على السياسات واألدوات الرقابية واإلشرافية المناسبة لتعزيز اإلشراف
والرقابة على نظم البنية التحتية المالية وتحديدا نظم الدفع والتسوية ،بغرض تعزيز سلمة وكفاءة هذه
النظم ودورها في دعم الشمول المالي وتحقيق االستقرار المالي .تتطرق الدورة إلى اإلطار التنظيمي
والتشريعي الذي يحكم اإلشراف والرقابة على نظم الدفع ،وكيفية التنسيق بين هذه الوظيفة وأعمال
الرقابة واإلشراف على المؤسسات المالية والمصرفية.

صفحة  22من 54

.17

دورة متقدمة في اإلحصاءات النقدية والمالية

لغة الدورة
تاريخ الدورة
 16 - 05ابريل االنجليزية
مع ترجمة
موعد الدورة ومدتها:

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد الدولي

تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  16 - 05ابريل  ،2020بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي
للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  2يناير .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للمسؤولين الحكوميين في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بتجميع
وتحليل االحصاءات النقدية والمالية ،بما في ذلك على وجه الخصوص البنك 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 تجميع وتحليل االحصاءات النقدية والمالية.
محتوى الدورة:
تعرض الدورة أساسيات إعداد اإلحصاءات النقدية مع التركيز على الشركات المالية األخرى ،كما تقدم
لمحة عامة حول اإلحصاءات المالية والحسابات القومية .وتستند مواد الدورة إلى "دليل اإلحصاءات النقدية
والمالية والمرشد إلى إعدادها" ) .(MFSMCGكما تستعرض المبادئ األساسية إلعداد اإلحصاءات
النقدية .تتناول الدورة في جوهرها سمات الشركات المالية األخرى (شركات التأمين وصناديق معاشات
التقاعد وصناديق االستثمار التي ال تشمل صناديق األسواق المالية ،إلخ) والهيكل المثالي لموازنتها
العمومية ودورها في القطاع المالي .كما تغطي بعض من عناصر اإلحصاءات المالية من خلل إلقاء
الضوء على التدفقات واألرصدة المالية لجميع قطاعات االقتصاد المحلي وتفاعلتها مع العالم ،وتحليل
مواطن الضعف باستخدام منهج الميزانية العمومية ،والعلقات بين اإلحصاءات النقدية وإحصاءات ميزان
المدفوعات وإحصاءات مالية الحكومة وإحصاءات الحسابات القومية .وتتألف الدورة من محاضرات
ودراسات حالة .وفي نهاية الدورة يُتوقع من المشاركين تقديم عروض قصيرة عن قضايا إعداد
اإلحصاءات النقدية في بلدانهم.

صفحة  23من 54

 .18أولويات منظمة التجارة العالمية للدول العربية األقل نموا
تاريخ الدورة
 16 - 12أبريل

لغة الدورة
االنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
منظمة التجارة العالمية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  16 - 12أبريل  ،2020بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  2يناير .2020

صفحة  24من 54

 .19إطار االقتصاد الكلي
تاريخ الدورة
 31مايو 04 -يونيو

لغة الدورة مكان الدورة
أبوظبي
العربية

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  31مايو  04 -يونيو  ،2020بالتعاون مع الدائرة
االقتصادية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  2فبراير .2020
شروط المشاركة في الدورة:
تستهدف الدورة الموظفين في المستويات الوظيفية المتوسطة في وزارات المالية والمصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية.
محتوى الدورة:
الغرض من إنشاء إطار اقتصادي كلي يتمثل في التأكد من اتساق تنبؤات المالية العامة بسياق اإلطار
االقتصادي الكلي شامل جميع القطاعات االقتصادية الكلية ،وبما يتيح تقييم آثار خيارات السياسات المالية
وتمويل الموازنة على التوازنات الداخلية والخارجية .في هذا السياق ،تستعرض الدورة األطر المفاهيمية
والعملية اللزمة 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 للعلقات التبادلية بينها ،ذلك بالتركيز على تأثير قطاع المالية
العامة على التوازنات الداخلية والخارجية .ست ُقدم خلل الدورة جلسات عملية لتصميم اإلطار االقتصادي
الكلي باستخدام حاالت دراسية لدول عربية.

صفحة  25من 54

 .20تنافسية التجارة الخارجية
تاريخ الدورة
 11 - 07يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  11 - 07يونيو  ،2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  2فبراير .2020
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:
سوف تتناول الدورة كيفية تحليل أداء التجارة الخارجية وقياس أثرها على النمو االقتصادي في الدول
العربية ،والتعرف على منهجيات توحيد القياس المعياري ،وقياس مؤشرات تنافسية التجارة مثل أداء
التجارة السلعية ،وتركز الصادرات السلعية ،واندماج التجارة الخارجية السلعية في األسواق العالمية،
ومؤشر الميزة النسبية الظاهرية ()Kوتنوع الصادرات.

صفحة  26من 54

 .21نماذج التوازن العام باستخدام برمجية )(GAMS
تاريخ الدورة
 18 - 14يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  18 - 14يونيو  ،2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  2فبراير .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية واالقتصاد
والتخطيط والمراكز اإلحصائية بالدول العربية المهتمين بتحليل وتقييم آثار السياسات االقتصادية الكلية
والقطاعية باستخدام النماذج االقتصادية.
محتوى الدورة:
ستغطي الدورة مجاالت قياس وتقدير المعالم (البارامترات) األساسية لنماذج االقتصاد الكلي ،إلى جانب
التعريف بأساليب إجراء تحليل السياسات ودراسة آثار السياسات االقتصادية والتنبؤ واختبار الفرضيات
البديلة .إضافة إلى تدريب المشاركين على استخدام برنامج ()GAMSفي بناء النماذج االقتصادية والتنبؤات.

صفحة  27من 54

 .22السياسات الرامية إلى االستقرار المالي واالقتصادي
تاريخ الدورة
 25 - 21يونيو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب
وبناء القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  25 - 21يونيو  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب وبناء
القدرات ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1مارس .2020
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 في القطاع المالي.
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 ،يتمثل ذلك في إبراز دور كل من السياسات المالية والسياسات النقدية لتحقيق الهدف.
ستشمل الدورة على حاالت عملية خاصة في كيفية احتساب فجوة الناتج.

صفحة  28من 54

 .23األزمات االقتصادية
تاريخ الدورة

لغة الدورة

 28يونيو  02 -يوليو العربية

مكان
الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  28يونيو  02 -يوليو  ،2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1مارس .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المستويات المتوسطة والعليا من العاملين في إدارات البحوث والتحليل 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 خلل 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.

صفحة  29من 54

 .24إدارة المحافظ االستثمارية
تاريخ الدورة
 28يونيو  02 -يوليو

لغة الدورة مكان الدورة
اإلنجليزية أبوظبي
مع ترجمة

بالتعاون مع
دائرة االستثمار

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  28يونيو  02 -يوليو  ،2020بالتعاون مع دائرة االستثمار،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1مارس .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 الدورة إلى إطلع 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.

صفحة  30من 54

 .25التأمين اإلسالمي (التكافل)
تاريخ الدورة
 09 - 05يوليو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب وبناء القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  09 - 05يوليو  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب وبناء
القدرات ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ابريل .2020
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 العلقات بين شركة التأمين التكافلي والمؤمن لهم (المشتركون)،
أو متطلبات التحليل المالي لشركات التأمين خاصة مع االختلفات بينها وبين التأمين التجاري.

صفحة  31من 54

 .26االقتصاد القياسي
تاريخ الدورة
 16 - 12يوليو

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  16 - 12يوليو  ،2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1ابريل .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلىى العىاملين فىي البنىوك المركزيىة ومؤسسىات النقىد العربيىة ووزارات الماليىة واالقتصىاد
والتخطيط والمراكز اإلحصائية بالدول العربيىة المهتمىين بأسىاليب تحليىل االقتصىاد القياسىي وبنىاء نمىاذج
السلسل الزمنية.
محتوى الدورة:
سىىتغطي الىىدورة كيفيىىة بنىىاء وتقىىدير نمىىاذج االنحىىدار للسلسىىل الزمنيىىة ونمىىاذج المع ىادالت اآلنيىىة ونمىىاذج
االنحدار الذاتي الهيكلية ،إضافة إلى طرق تحليل البيانات المقطعية ونماذج االنحدار اللوجستي.

صفحة  32من 54

 .27دور خدمات المعلومات والتقارير االئتمانية في تعزيز الشمول واالستقرار المالي
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 30اغسطس 3 -سبتمبر العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  30اغسطس  03 -سبتمبر  2020بالتعاون مع الدائرة االقتصادية،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 1مايو .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى الموظفين المعنيين في المستويات الوظيفية المتوسطة في المصارف المركزية ومؤسسات
النقد العربية.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى فهم كيفية االستفادة من المعلومات االئتمانية في تعزيز الرقابة واإلشراف على القطاع
المصرفي من جهة ،واالستفادة منها من جهة أخرى في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة
للتمويل .ستناقش الدورة جوانب تحديث التقارير االئتمانية والذكاء الصناعي ،والمنهجيات واآلليات المختلفة في
توظيف المعلومات االئتمانية وأثر ذلك في الحد من المخاطر واالرتقاء بكفاءة القطاع المالي.

صفحة  33من 54

 .28االستقرار المالي والمخاطر النظامية والسياسة االحترازية الكلية
تاريخ الدورة
 03 - 01سبتمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
البنك المركزي
األلماني

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة ثلثة أيام خلل الفترة من  03 - 01سبتمبر  2020بالتعاون مع البنك المركزي األلماني ،في
مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1مايو .2020
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 تعميق فهم المشاركين في موضوع االستقرار المالي واألساليب الواجب اتباعها لتحقيىق
هذا الهدف .سيتم التطرق إلى السياسات االحترازيىة الكليىة ودورهىا فىي التخفيىف مىن المخىاطر النظاميىة
وعملها كسياسات استباقية بهدف تحقيق االستقرار المالي.

صفحة  34من 54

 .29آلية االنضمام لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ الدورة
 10 - 06سبتمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
منظمة التجارة
العالمية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  10 - 06سبتمبر  ،2020بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح في  1مايو .2020

صفحة  35من 54

 .30نماذج التوازن العام العشوائي الديناميكي ()DSGE

تاريخ الدورة
 10 - 06سبتمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
البنك المركزي
الفرنسي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  10 - 06سبتمبر  ،2020بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح في  1مايو .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلىى العىاملين فىي البنىوك المركزيىة ومؤسسىات النقىد العربيىة ووزارات الماليىة واالقتصىاد
والتخطيط والمراكز اإلحصائية بالدول العربية المهتمين بأساليب تحليل االقتصاد القياسي وبنىاء النمىاذج.
يشترط المعرفة التامة بابرمجيات على غرار ”.“Maltab
محتوى الدورة:
تهىىىدف الىىىدورة إلىىىى اطىىىلع المشىىىاركين علىىىى "نمىىىاذج التىىىوازن العىىىام العشىىىوائي الىىىديناميكي (،)DSGE
واسىىتخداماتها ،وتفسىىير نتائجه ىا ،السىىتخدامها مىىن طىىرف صىىناع السياسىىات لتحليىىل القضىىايا ذات الص ىلة
بالسياسات االقتصادية .كما تستند الدورة على دراسات حالة لتوضيح كيفية تصميم وتطبيىق هىذه النمىاذج
على مستوى سياسة المالية العامة والسياسة النقدية.

صفحة  36من 54

 .31استراتيجات إدارة الدين
لغة الدورة
تاريخ الدورة
 17 - 13سبتمبر اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
البنك الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  17 - 13سبتمبر  ،2020بالتعاون مع البنك الدولي ،في مقر
المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1مايو .2020
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 إطلع المشاركين على قضايا تطوير أسواق الدين وعمليات إدارة الدين العام
والمخاطر ال ُمحيطة 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 م ع الشريعة اإلسلمية ،وخطوات تصميم استراتيجية إلدارة الدين العام على المدى
المتوسط ( ،)MTDSوتقديم تدريب عملي في هذا الشأن .كما تستعرض الدورة متطلبات تطوير البنية
التحتية المالية ،ودورها في المساهمة في تطوير أسواق الدين المحلية ،خاصة األسواق الثانوية.

صفحة  37من 54

 .32قياس المخاطر النظامية وسياسة الرقابة االحترازية الكلية واختبارات الضغط
تاريخ الدورة
 17 - 13سبتمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
بنكككك إنجلتكككرا
المركزي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  17 - 13سبتمبر  ،2020بالتعاون مع بنك إنجلترا المركزي،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1مايو .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.
محتوى الدورة:
التعرف على
تهدف الدورة إلى اطلع المشاركين على دور البنك المركزي في تحقيق االستقرار المالي و ّ
تجربة بنك انجلترا الم ركزي 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.

صفحة  38من 54

 .33السياسة المالية واالستقرار والنمو
تاريخ الدورة
 24 - 20سبتمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب
وبناء القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  24 - 20سبتمبر  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب وبناء
القدرات ،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 وزارات المالية .يفضّل
أن يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أوالمالية أو ما يعادلها من خبرات ال تقل عن  5سنوات في
قطاع المالية العامة.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في دور السياسات المالية وأثرها على النمو واالستقرار .سيتم
أيضا عرض الجوانب الرئيسة الستدامة الدين وكذلك قابلية السياسة المالية للستمرار.

صفحة  39من 54

 .34حوكمة الشركات والمؤسسات المالية
تاريخ الدورة
 30 - 27سبتمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب وبناء القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة اربعة أيام خلل الفترة من  30 - 27سبتمبر  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب وبناء
القدرات ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1يونيو .2019
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 االخرى
محتوى الدورة:
تستهدف الدورة تعريف المشاركين وتمكينهم من فهم اإلطار العام لحوكمة الشركات ولماذا تعتبر حوكمة
الشركات مهمة ،كما تتناول الروابط بين حوكمة الشركات كعملية إصلح والتطوير المؤسسي .كما
تجيب الدورة عن مجوعة من التساؤالت ذات العلقة 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.

صفحة  40من 54

 .35البدائل االستثمارية في إدارة االحتياطيات
تاريخ الدورة
 08 - 04أكتوبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
دائرة االستثمار

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  08 - 04أكتوبر  ،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 اللزمة لتمكينهم من التعامل مع
فرص االستثمار وإدارة منتجات وخدمات ومحافظ االستثمار متعددة األصول .كما تمتاز الدورة بجانب
عملي ضمن المحاور التالية :االستثمارات البديلة ضمن إدارة االحتياطيات ،استثمارات في صناديق
استراتيجيات التحوط ،تقييم واختيار صناديق استراتيجيات التحوط ،أهمية الصناديق العقارية ضمن إدارة
األصول االستثمارية ،تقييم واختيار الصناديق العقارية ،مخاطر االستثمار في صناديق التحوط والصناديق
العقارية ،مراقبة أداء صناديق االستراتيجيات البديلة ،استثمارات بديلة مختلفة.
يندرج تنظيم الدورة للمساهمة ضمن تكوين إعداد الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها فيما يتعلق
بإدارة االستثمار ،األمر الذي يسهم في االرتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلحقة في
األسواق المالية العالمية .فاالستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ االستثمارية من
المخاطر مع زيادة عائداتها يشكل محورا داعما لزيادة الموارد المالية في البلدان العربية.

صفحة  41من 54

2020

 .36التقنيات المالية الحديثة ()Fintech
تاريخ الدورة
 22- 18أكتوبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب وبناء القدرات
الدائرة االقتصادية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة  22 - 18أكتوبر  ،2020بالتعاون بين معهد التدريب وبناء
القدرات والدائرة االقتصادية في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1يوليو .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية
واالقتصاد والتخطيط والمراكز اإلحصائية بالدول العربية المهتمين بألتقنية المالية وتطبيقاتها.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين باإلطار المفىاهيمي للتقنيىات الحديثىة فىي ممارسىة النشىاطات
التجارية ومدى تطبيق ذلك في المصارف اإلسلمية .سيتم التركيز في هذه الىدورة علىى إبىراز مزايىا
ومخىىاطر هىىذه التقنيىىات فىىي خلىىق منتجىىات وخىىدمات جديىىدة ومىىدى توافىىق هىىذه مىىع رغبىىات عمىىلء
المصىىارف .سىىتغطي الىىدورة بشىىكل معمىىق أهىىم التقنيىىات الماليىىة الحديثىىة واسىىتخداماتها كتقنيىىة سلسىىلة
الكتىىل (بلوكتشىىين) والمصىىرفية الرقميىىة والعمىىلت االفتراضىىية وتكنولوجيىىا التىىأمين ()InsurTech
والتكنولوجيىىىا التنظيميىىىة ( )RegTechوالعقىىىود الذكيىىىة والىىىذكاء االصىىىطناعي والتمويىىىل الجمىىىاعي
وغيرها .كذلك ستتناول الدورة الجوانىب القانونيىة والتشىريعية والمختبىرات التنظيميىة بىالتركيز علىى
أفضل التجارب العالمية لدعم وتبني التقنية المالية وعرض تجارب الدول العربية في هذا الصدد.
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 .37الشراكة بين القطاعين العام والخاص ( )PPPلتمويل مشاريع البنية التحتية في الدول العربية

العبية
تاريخ الدورة
 28 – 25أكتوبر

لغة الدورة مكان الدورة
أبوظبي
العربية

بالتعاون مع
وحدة االستراتيجية والتقييم

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة اربعة أيام خلل الفترة من  28 - 25أكتوبر  ،2020بالتعاون بين معهد التدريب
وبناء القدرات ووحدة االستراتيجية والتقييم ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبو ظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1يوليو .2020
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:
 .1تزويد المتدربين بخلفية شاملة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأهميتها االقتصادية
السيما لجهة تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في الدول العربية.
 .2اطالع المتدربين على أفضل الممارسات العالمية والعربية في مختلف مجاالت الشراكة
واستيحاء الدروس منها لتطوير مشاريع الشراكة وبيان كيفية تطبيقها في الدول العربية.
 .3تعزيز القدرات الفنية للعاملين في وحدات /إدارات الشراكة بالدول العربية في بعض القضايا
الفنية ،مثل كيفية تحديد عوامل النجاح الحرجة ،وقياس حيوية مشاريع الشراكة من أبعادها
المختلفة.
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 .38إحصاءات تجارة الخدمات
تاريخ الدورة
 05 - 01نوفمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة بالتعاون مع
منظمكككة التجكككارة
أبوظبي
العالمية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  05 - 01نوفمبر  ،2020بالتعاون مع منظمة التجارة
العالمية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1يوليو .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في وزارات التجارة والمراكز اإلحصائية بالدول العربية .يفضّل أن
يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أو المالية أو اإلحصاء أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى إطلع المشاركين على اإلطار العام المتعلق بالكيفية التي يتم فيها إعداد
االحصاءات الوطنية حول تجارة الخدمات الدولية .وتغطي الدورة مختلف جوانب إعداد البيانات
من حيث جمعها وتصنيفها ونشرها.
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 .39االستخدامات االقتصادية لبرنامج E-Views
تاريخ الدورة
 12 - 08نوفمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب
وبناء القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  12 - 08نوفمبر  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب وبناء
القدرات ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1يوليو .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى العاملين في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية
واالقتصاد والتخطيط والمراكز اإلحصائية بالدول العربية المهتمين بأساليب تحليل االقتصاد القياسي
وبناء نماذج السلسل الزمنية.
محتوى الدورة:
سيتم تقديم عرض عن برنامج  E-Viewsفي االستخدامات االقتصادية المختلفة ،وسيتم تمكين
المشاركين من طرق تحليل البيانات وبناء النماذج االقتصادية وعلى وجه الخصوص إجراء التنبؤات
االقتصادية وكذلك التنبؤ باألزمات المالية.
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 .40إدارة المخاطر االستثمارية
تاريخ الدورة
 26 - 23نوفمبر

لغة الدورة مكان الدورة
اإلنجليزية أبوظبي
مع ترجمة

بالتعاون مع
دائرة االستثمار

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة أربعة أيام خلل الفترة من  26 - 23نوفمبر  ،2020بالتعاون مع دائرة االستثمار،
في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  3أغسطس .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 الدورة إلى إطلع المشاركين على مناهج إدارة المخاطر وإلى تعميق المعرفة بمفهوم تحليل
المخاطر وتنويع االستثمارات وكذلك أهم المعايير والمقاييس المتعارف بها 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 .يندرج تنظيم الدورة للمساهمة ضمن تكوين وإعداد
الكوادر العربية الرسمية وتطوير كفاءتها فيما يتعلق بإدارة االستثمارات ،األمر الذي يسهم في
االرتقاء بقدراتها على التعامل مع التقلبات الكبيرة والمتلحقة في األسواق المالية العالمية،
فاالستثمار في العنصر البشري وتدريبه على حماية المحافظ االستثمارية من المخاطر مع زيادة
عائداتها يشكل محورا داعما لزيادة الموارد المالية في البلدان العربيّة.
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 .41الرقابة المستندة على المخاطر
تاريخ الدورة
 10 - 06ديسمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  10 - 06ديسمبر  ،2020بالتعاون مع مجموعة العمل
المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  3أغسطس .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة للموظفين من المستويات المتوسطة والعليا العاملين في البنوك المركزية ووزارات
المالية .يفضّل أن يحمل المشارك شهادة جامعية في االقتصاد أو التمويل أو ما يعادلها من خبرات.
محتوى الدورة:
تهدف الدورة إلى اطلع المشاركين على الكيفية التي تتم بها الرقابة المصرفية المستندة على النهج
القائم على مخاطر غسل االموال وتمويل اإلرهاب .وستركز الدورة على التشريعات المتعلقة
باإلشراف والرقابة ،وكذلك على الرقابة المكتبية والميدانية على أساس النهج القائم على مخاطر غسل
االموال وتمويل االرهاب ،والمخاطر المحددة التي يجب أخذها في االعتبار بالنسبة للتدابير الوقائية
واالبلغ عن المعاملت المشبوهة ،والنظر في قطاعات محددة بخصوص النهج القائم على المخاطر
(البنوك المراسلة ،والمنظمات غير الهادفة للربح ،والشركات).
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 .42إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود
تاريخ الدورة
 17 - 06ديسمبر

لغة الدورة
االنجليزية
بدون ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
صندوق النقد
الدولي

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة عشرة أيام خلل الفترة من  17 - 06ديسمبر  ،2020بالتعاون مع مركز صندوق النقد
الدولي للقتصاد والتمويل في الشرق األوسط ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  3أغسطس .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 للستثمار 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 العملت ،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.
.
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 .43اتفاقية منظمة التجارة العالمية حول الحواجز الفنية أمام التجارة
تاريخ الدورة
 17 - 13ديسمبر

لغة الدورة
اإلنجليزية
مع ترجمة

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
منظمة التجارة
العالمية

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  17 - 13ديسمبر  ،2020بالتعاون مع منظمة التجارة
العالمية ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  3أغسطس .2020
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 .44الصيرفة اإلسالمية  -التمويل األصغر
تاريخ الدورة
 24 - 20ديسمبر

لغة الدورة
العربية

مكان الدورة
أبوظبي

بالتعاون مع
معهد التدريب وبناء
القدرات

موعد الدورة ومدتها:
تعقد الدورة لمدة خمسة أيام خلل الفترة من  24 - 20ديسمبر  ،2020بالتعاون مع معهد التدريب
وبناء القدرات ،في مقر المعهد بصندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي.
آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو  1سبتمبر .2020
شروط المشاركة في الدورة:
الدورة موجهة إلى المسؤولين في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية
واالقتصاد والتجارة والبنوك المركزية.
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 اإلسلمية وباالستفادة من التقنيات المالية الحديثة (فينتك).
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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 ،لذا تعطى األولوية
لقبول الموظفين الرسميين في هذه المؤسسات.

الدعوة للترشيح
يتم إعلم جميع الدول األعضاء بالموعد المحدّد لكل دورة على حده قبل موعدها بوقت كافٍ ،
وتوجّه الدعوة للترشيح إلى السادة محافظي الصندوق في الدول األعضاء ونوابهم ،كما تحدّد في
كتاب الدعوة مهلة معينة الستلم طلبات الترشيح للشتراك في الدورة.

األهلية للترشيح
تشمل أهلية الترشيح المتطلبات التالية:
•
•
•
•
•
•
•

أن تكون خبرة المرشح ومهامه الحالية أو المتوقّعة على صلة وثيقة بموضوع الدورة المعنية.
أن يكون المرشح حامل لشهادة جامعية في أحد الحقول ذات الصلة باالقتصاد أو إدارة األعمال.
ضىىل أن يكىىون المرشىىح ملمىىا باللغ ىة اإلنجليزيىىة ،نظىىرا ألن بعىىض المىىواد العلميىىة والمراجىىع
يف ّ
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 الجهة المرشحة مراجعة مؤهلت المرشىحين للتأكىد مىن توافقهىا
مع متطلبات الدورة.
أن ال يكون المرشح سبق له حضور الدورة نفسها خلل الثلث 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.
ي جب أن تكون جميع الترشيحات ،بغض النظر عن الجهة التي يعمل بها المرشح ،مؤيـدة 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 للستفادة من كل
دورة ،على أال يتعارض ذلك مع متطلبات توفر المؤهلت العلمية والعمليـة للمرشحين ،حسب ما
تنص عليه متطلبات القبول التفصيلية لكل دورة .ونظرا ألن عدد المقاعد محدود في كل دورة وفي
صة عملية الترشيح عناية كبيرة للتأكد من توافق
حدود  35شخصا ،فيؤمل أن تولي الجهات المخت ّ
مؤهلت 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 ثلثة من العاملين في األجهزة المعنيّة ،ممن تتوفـر فيهم شروط
الترشيح ،كي يتسنى للمعهد المفاضلة بينهم في االختيار .ويتوقف القبول على نتائج هذه المفاضلة،
وعلى مدى ملءمة مؤهلت المرشحين إضافة للشروط األخرى المشار إليها أعله.
يتم إعلم السادة المحافظين لدى الصندوق عن الدولة بأسماء المرشحين المقبولين قبل موعد بدء
الدورة بوقت كاف .ويُطلب 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 السادة المسؤولين بدائرة ال خدمات المساندة في الطابق
الحا دى عشر بمبنى 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.

تنفيذا لذلك ،يسعى الصندوق الستصدار تأشيرات الدخول بناء على بيانات جوازات السفر المرسلة مع
طلبات الترشيح التي يتم تعبئتها من خلل النظام اآللي وإرسالها خلل الفترة المحددة للترشيح ،وبإجراء
ترتيبات السفر التي تحدّد موعد وتاريخ وصول المتدرب ،وموعد وتاريخ مغادرته ،وذلك حسب أوقات
الطيران الملئمة لبدء وانتهاء الدورة.
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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 مـن المرافقين ،أو أية
نفقات أخرى خاصة .كما يعتذر عن استصدار تأشيرات دخول لمرافقيهم من أفـراد أسرهم .وفي
حالة قيام المشارك باختيار مكان إ قامته في فندق غير الفندق الذي يحدده الصندوق ،فإن الصندوق ال
يتحمل كلفة إقامته.

النقل الداخلي
ّ
صص إلقامة
يتولى الصندوق ترتيب استقبال المشارك في المطار ،ووسيلة انتقاله إلى الفندق المخ ّ
المشاركين ،وتأمين انتقاله اليومي بين الفندق والمعهد ،وإيصاله إلى المطار عند المغادرة ،وأية تنقلت
جماعية أخرى في نطاق األنشطة االجتماعية التي يتم تنظيمها أثناء الدورات.
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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 اإلسلمي 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 االسلمية ))IFSB
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