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  برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية للبدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
(CB-CaB) 

 
 التقرير المرحلي

2102نوفمبر  -2102مايو   
 

تنظيم ب، والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( تم تكليف مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية
حتياجات البلدان األعضاء وكذلك األهداف العامة لمنظمة التعاون تلبي ابرامج تدريبية في مجاالت مختارة 

 . اإلسالمي
 

ي. استقرار االقتصاد الكل فيقوية الاألزمة المالية العالمية االنتباه إلى أهمية النظم المالية ومرة أخرى، لفتت 
كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين المؤسسات للتخفيف من اآلثار السلبية و 

بادر مركز أنقرة ة على اقتصادات الدول األعضاء، لألزمات المالية العالمية والصدمات في األسواق المالية الدولي
 .2112في أوائل عام   (CB-CaB)القدرات في البنوك المركزية بناءبرنامج بوضع 

 
برنامج بناء القدرات  موجزا عن األنشطة التي تم االضطالع عليها في إطار تنفيذيوفر هذا التقرير المرحلي و 

على وجه الخصوص، يركز التقرير على البرامج التدريبية و . تعاونالبنوك المركزية للبلدان األعضاء في منظمة ال
اإلسالمي  التعاونللبلدان األعضاء في منظمة نقدية السلطات الو البنوك المركزية جتماع ا التي تم تنفيذها منذ

 .2102مايو  01-01الذي عقد في اسطنبول، تركيا خالل الفترة 
 

I. الخلفية 
 

بدأ في إطار برنامج التدريب والتعليم  خاصهو برنامج (CB-CaB)  بنوك المركزيةال فيبرنامج بناء القدرات 
وتم برنامج المركز هذا ال. وقد صمم (OIC-VET)اإلسالمي  تعاونالمهني للبلدان األعضاء في منظمة ال

العام والخاص بهدف دعم وتعزيز فرص  من أجل تحسين نوعية التعليم المهني والتدريب في القطاعينتطويره 
قتصادات القدرة التنافسية لالوبالتالي المساهمة في التنمية و معارفهم ومهاراتهم عضاء لتطوير ألفراد في الدول األا

 .اإلسالمي التعاونوتسهيل تبادل المعرفة بين البلدان األعضاء في منظمة 
 
مركز برامج تدريبية قصيرة األجل من خالل توزيع نظم الالمركزية، البنوك في ضمن برنامج بناء القدرات و 
السلطات النقدية في الدول األعضاء في منظمة أجل تحديد احتياجات وقدرات البنوك المركزية و تبيانات من اس

هذه الدول إلى براء البنك المركزي يرسل خمن ثم ردود االستبيانات و المركز يحلل ، التعاون اإلسالمي. بعد ذلك
 . الالزمة يةبرامج التدريباللتنفيذ 

 
مجال موضوع تدريبية كل سنتين أو ثالث سنوات اعتمادا على البرامج لليتم تحديث الموضوعات الرئيسية كما 

بعض المواضيع الرئيسية التي تغطيها البرامج التدريبية هي كما يلي؛ إحصاءات ميزان المدفوعات و التعاون. 
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نتاج العمالت و  التنبؤ و ، الحقيقي لقطاعا حصاءاتاإلى قرار المالي، والجداول المالية استنادا االستالعمليات، و وا 
دارة االحتياطيو األدوات المالية اإلسالمية، وأنظمة الدفع، و في البنك المركزي، واستهداف التضخم،  دارة ا  ، وا 

دارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالميةالمخاطر و   .ا 
 
، اتشاركي اتدريبية نهجالدورات التبع وت .البدءقبل تدريبية الدورات الالمشاركين في الخطوط العريضة م يتقديتم و 
الدورات  وتبرمجمجموعة. للواجبات فردية و ، تمارين عمليةو تفاعلية تليها مناقشات مكثفة، تألف من محاضرات ت

من  يتم استدعائهمالصلة  وموضوع ذالمؤهلين تأهيال عاليا في مجال  شخاصأمن قبل قدم تالتدريبية و 
 .والمراكز ير الحكومية الوطنيةالعامة والمنظمات غ الوطنية المؤسسات

 
، الجزائر، أذربيجان، الدول األعضاء التالية : ألبانيادورة بمشاركة  02أن وضع هذا البرنامج، تم تنظيم منذ و 

ودان، بنغالديش، المغرب، األردن، كازاخستان، قيرغيزستان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الس
 .و اإلمارات العربية المتحدة ،طاجيكستان، تركيا، أوغندا

 
 المعرفة في أنظمة الدفع قاعدة تبادل

 
تعاون أنشئت وفقا للقرار الصادر عن اجتماع البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء في منظمة ال

سبتمبر  22-22في اإلسالمي"  تعاوناإلسالمي حول "نظم الدفع وبناء القدرات في الدول األعضاء في منظمة ال
للدول األعضاء بمنظمة  قاعدة تبادل المعرفة في أنظمة الدفعتهدف ، و في إسطنبول، الجمهورية التركية 2101

كون بمثابة أرضية إلجراء مناقشات بشأن التطورات المستقبلية في مجال أنظمة الدفع. ن تأل التعاون اإلسالمي
وسائل تسوية  شملمختلفة تد والتي تتكون من مؤشرات لالب ى مستوىبيانات نظم المدفوعات علالقاعدة تضمن وت

 .ترتيبات المقاصةو وسويفت أموال التجزئة، وأنظمة تسوية األوراق المالية، و الكبيرة القيمة  نقلنظم و ، اإلعالم
 

وثيقة منهجية شاملة، فضال عن استبيان لغرض ، للجمهورية التركيةمركز أنقرة، بالتعاون مع البنك المركزي وأعد 
اإلسالمي  تعاونالبنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان األعضاء في منظمة المن بيانات أنظمة الدفع جمع 
 : التاليةاإلحصائية  تبياناجداول ال 01 حول

 
 البيانات اإلحصائية األساسية .0
 وسائل اإلعالم تسوية  .2
 خدمات الدفع لغير البنوكالمؤسسات التي تقدم  .2
 قبولالأجهزة وظائف بطاقات الدفع و  .1
 غير البنوكلمؤشرات استخدام أدوات الدفع والمحطات  .1
 مختارةفيما بين البنوك الاألموال نقل أنظمة المشاركة في ما بين  .2
 مختارة فيما بين البنوك الاألموال نقل أنظمة المدفوعات التي تتم معالجتها بواسطة  .2
 سويفتحركة  .8
 لتداولاالتبادالت و  ظمةأن المشاركون في .2

 األوراق المالية المدرجة .01
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 الصفقات المنفذة .00
 أعضاء المقاصة .02
 المعامالتالعقود و تطهير  .02
 (CSDs)في مستودعات األوراق المالية المركزية  ينمباشر العدد المشاركين  .01
 CSDsفي حساب األوراق المالية المنعقدة  .01

 
لى جانب  التعاونم االستبيان إلى البنوك المركزية للبلدان األعضاء في منظمة يعمتم ت، فقد منهجيةالثيقة الو  وا 
: إندونيسيا، العراق، ، وهي، إما كليا أو جزئياتسعة بنوك مركزية أجابت على االستبيانحتى اآلن، و اإلسالمي. 

الموقع  علىالبيانات الواردة  تم تحميلن، كما األردن، كازاخستان، قيرغيزستان، المالديف، سوريا، تركيا واليم
 .اإللكتروني لمركز أنقرة

 
  هي: ثالث لغات رسميةاالستبيان والوثيقة المنهجية متوفرة في 

http://www.sesric.org/payment-systems.php 
 

II. األنشطة المنفذة 
 

i.  االحتياطي في قرغيزستاندورة تدريبية حول إدارة 
 

مايو  21-22جمهورية قيرغيزستان في " في البنك الوطني لدارة االحتياطيإنظم المركز دورة تدريبية حول " 
 واتقدم الدورة السيد سو . في البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي في إطار برنامج بناء القدرات 2102

البنك  في المعنيونعضاء األ احضره، و ةتركيالجمهورية لالبنك المركزي لفي  الماليةمحفظة الأيدين، مدير 
 .جمهورية قيرغيزستانالوطني ل

 
ii.  األدوات المالية اإلسالمية في تركيا حولدورة تدريبية 

 

يونيو  28-22في الفترة  التركي" في البنك المركزي ظم المركز برنامجا تدريبيا حول "األدوات المالية اإلسالميةن
إيكو قدم الدورة الدكتور و . برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالميفي إطار  2102

، مدير قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية والسيد أغونغ بايو بوروكو، مدير إدارة التشغيل في النقد أدي إريانتو
 . ن في البنك المركزي التركيو عضاء المعني، وحضرها األمن بنك اندونيسيا

 
iii. دورة تدريبية حول إدارة المخاطر في األدوات المالية اإلسالمية في طاجيكستان 

 

" في البنك الوطني لجمهورية طر في األدوات المالية اإلسالميةإدارة المخاركز دورة تدريبية حول "نظم الم
تعاون البنوك المركزية في منظمة الفي في إطار برنامج بناء القدرات  2102يوليو  02-00طاجيكستان في 

بنك ال في، باحث في مديرية الخدمات المصرفية اإلسالمية إسمال اإلسالمي. وقدم الدورة الدكتور رفقي
 .جمهورية طاجيكستاننك الوطني لن في البو ضاء المعنيوحضرها األع ،ندونيسياإل
 

http://www.sesric.org/payment-systems.php
http://www.sesric.org/payment-systems.php
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iv. نمذجة االقتصاد الكلي" في كازاخستان حول يبرنامج تدريب " 
 

نوفمبر  22-20نظم المركز برنامجا تدريبيا حول " نمذجة االقتصاد الكلي " في البنك الوطني لكازاخستان في 
قدم الدورة السيد و اإلسالمي.  تعاونالبنوك المركزية في منظمة الفي ، في إطار برنامج بناء القدرات 2102
ن في البنك الوطني و األعضاء المعني احضره، و ةتركيالجمهورية لفي البنك المركزي لخبير ، شاري أكويون حسين

 .في كازاخستان
 

v. استهداف التضخم' في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان حولضد  يبرنامج تدريب ' 
 

ديسمبر  20-02" في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان في مستهداف التضخنظم المركز برنامجا تدريبيا حول "ا
قدم الدورة كل من و اإلسالمي. تعاون البنوك المركزية في منظمة الفي ، في إطار برنامج بناء القدرات 2102

البنك المركزي ن في و بمشاركة األعضاء المعني ةتركيالجمهورية لفي البنك المركزي ل ةخبير كايا، السيدة نيسليهان 
 .لجمهورية أذربيجان

 
vi.  في البنك المركزي لجمهورية  ""إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية حول يتدريببرنامج

 تركيا
 

إدارة المخاطر في الخدمات المصرفية اإلسالمية" في البنك المركزي لجمهورية نظم المركز دورة تدريبية حول "
برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية في منظمة التعاون ، في إطار 2102يونيو  1-2تركيا في الفترة 

البنك بمشاركة خبراء مختصين من  ندونيسياإلبنك الخبير في ، إسمال قدم الدورة السيد رفقيو . اإلسالمي
 . المركزي لجمهورية تركيا

 
vii.  االستقرار المالي' في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان' حول يتدريببرنامج 

 

يونيو  20-02" في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان في ظم المركز برنامجا تدريبيا حول "االستقرار المالين
قدم الدورة السيد و . المركزية في منظمة التعاون اإلسالميبرنامج بناء القدرات في البنوك ، في إطار 2102عام 
من البنك المركزي لجمهورية  المعنيينعضاء األخبير في البنك المركزي لجمهورية تركيا بمشاركة ، أوناي محمد

 .أذربيجان
 

viii.  إدارة المخاطر" في البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان حول يتدريببرنامج" 
 

أغسطس  02-02جمهورية قيرغيزستان في " في البنك الوطني لدارة المخاطرإ" تدريبية حولنظم المركز دورة 
قدم الدورة السيد و . برنامج بناء القدرات في البنوك المركزية في منظمة التعاون اإلسالمي، في إطار 2102

بمشاركة األعضاء المعنيين  ةتركيالجمهورية لالبنك المركزي ل في سوات أيدين، نائب مدير شعبة إدارة المخاطر
 .من البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان
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ix.  في استهداف التضخمممارسات ' و '' التنبؤ قصير األجل في البنوك المركزية حول يتدريببرنامج '
 ةتركيالجمهورية لالبنك المركزي ل

 

 "استهداف التضخمممارسات ' و 'ةاألجل في البنوك المركزي ' لتنبؤ قصير حولنظم المركز برامج تدريبية متتالية 
مركزية برنامج بناء القدرات في البنوك ال، في إطار 2102نوفمبر  22-21في الفترة  التركيفي البنك المركزي 

أوزمين  أوتكومحمود غوناي السيدان  "التنبؤ على المدى القصير"قدم دورة ي. و في منظمة التعاون اإلسالم
فقدمت من قبل صالح فيندوغلو، ومحمود غوناي وأوتكو أوزمان  "استهداف التضخمممارسات ' بالنسبة للدورةو 

 .اإلسالمي تعاونمن البنوك المركزية للبلدان األعضاء في منظمة ال األعضاء المعنيينبمشاركة 
 

 
III.  2102األنشطة المقرر تنفيذها في عام 

 
مركز يخطط  ،اإلسالميتعاون المركزية للبلدان األعضاء في منظمة المن خالل الردود التي وردت من البنوك 
 :2101أنقرة الدورات التدريبية التالية خالل عام 

 
 دورة تدريبية حول " إدارة المخاطر " في أوغندا .0
 دورة تدريبية حول " ميزان المدفوعات " في ماليزيا .2
 موزمبيقالدورة تدريبية حول " ميزان المدفوعات " في  .2
 دورة تدريبية حول " ميزان المدفوعات " في العراق .1
 دورة تدريبية حول " ميزان المدفوعات " في ليبيا .1
 دورة تدريبية حول " عمليات السوق " في قطر .2
 دورة تدريبية حول " ميزان المدفوعات " في اليمن .2

 
منظمة التعاون اإلسالمي ضاء في بنوك المركزية للبلدان األعالقيم لل تعاونلعن تقديره لمركز أنقرة يعبر 

، يةبرامج التدريبللالبنوك المركزية حتى يتم التخطيط الجيد والتنفيذ الفعال في في برنامج بناء القدرات  تهممشاركو 
دون شك، إلى الجهود التخصصية للخبراء في البلدان األعضاء على وجه العموم وتلعب وبدالتي سوف تضيف، 

 .لبشري في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميدورا مهما في تطوير رأس المال ا
 
 للمشاركة في البرنامج، يرجى تحميل االستبيان ذي الصلة من خاللو 
 http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php  تعاون ة في الجهود الرامية إلى تحقيق لمشاركل

 .اإلسالمي تعاونالبلدان األعضاء في منظمة ال على مستوىعال وتنسيق 
 
 

http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks.php

