قسم التدريب
على أعمال المصارف
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سادساً  -برامــــج قسم التدريب عىل أعامل املصارف
أ -بغــــداد
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

١

الصريفـــــــة االسالميــــــــــة

١٠

٢٠٢٢ / ١ / ٢٧ – ٢٣

٢

تأهيــــــل مديـــــــر فـــــرع

١٠

٢٠٢٢ / ٢ / ٣ – ١/ ٣٠

٣

منـــح حـــق التخويــل مــــن
الدرجــــة  -أ -

٣٠

٢٠٢٢ /٤/٧ –٢/١٣

٤

منـــــــح حــــــق التخويـــــل
من الدرجـــــــة – ب -

٣٠

٢٠٢٢/٧/٧ – ٥/١٥

٥

التنبؤ باألرباح والسيولة املرصفية
باستخدام
EVIEWS - 10

١٠

٢٠٢٢/٥/٢٦ – ٢٢

٦

تشخيص مواطن التعرض للخطر

٢٠

٢٠٢٢/٦/١٦ – ٦/١٢

٧

تطبيقات لجنة بازل للرقابة
املرصفية وتعديالتها

١٠

٢٠٢٢/٧/٧ – ٣

٨

التسهيــــالت املرصفيــــــة

٢٠

٢٠٢٢/٨/٣ – ٧/١٧

٩

الصريفة التنموية املتخصصة

١٠

٢٠٢٢/٨/١١-٤

هدف الربنامج
تعريف املتـــــدربني باملفاهـــــــيم االساســية
للصريفــــــة االسالمــــية وادواتها املاليــــــة
تأهيل املوظفني املرشحني إلشغـــال مناصب مدراء
الفروع يف املصارف .
تأهيــــــل املتدربـــني وإعدادهـــم للتوقيــــع عىل
املستندات املرصفية ضمن الصالحيـات املحــــددة
للتخويــــل.
تأهيــــــل املتدربـــني وإعدادهـــم للتوقيــــع عىل
املستندات املرصفية ضمن الصالحيـات املحــــددة
للتخويــــل.
تدريب املشاركني عىل الكيفية املثىل لتحليل البيانات
املالية الحالية لتنبؤ السيولة املالية التي سوف تتوفر
لدى املرصف واالرباح املتوقعة باستخدام برنامج
تحليل البيانات اإلحصائية . EVIEWS - 10
تحديد املقاييس املناسبة ملواطن الخطر يف القطاع
املايل أضافة اىل رشح كيفية تحول مواطن الخطر اىل
أزمات من جراء الصدمات املعاكسة والسياسات الغري
مالمئة وكذلك التعريف باستخدام أدوات تشخيصية
لرصد مقاييس مواطن الخطر ومؤرشات التنبؤ بها.
تهدف هذه الدورة اىل تعريف املشاركني بتطبيقات
لجنة بازل من حيث أهميتها التي تنعكس عىل الرقابة
املرصفية وتعديالتها
كسب املتدربني املهارات الالزمة حول كيفية منـــــح
التسهيــــالت املرصفيــــــة املتنوعة
تعريــــف املتدربــــني باملفاهـــــيم االساسية
للصريفة التنموية وانشطتهـــــا وتقييم ادائها.
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تهدف هذه الدورة اىل تعريف املتدربني بأهمية نظام
ضامن الودائع والدور الذي يقوم به يف استقرار الجهاز
املرصيف وتعزيز الثقة املرصفية ،وما ينتج عنه من
تعزيز للدور االقتصادي والتنموي للمصارف وزيادة
كفاءة أدائها.
تأهيـــــل املتدربيــــن وإعـــــــدادهم للتوقيــع
عىل املستندات املرصفية ضمن الصالحيــات
املحــــــددة للتخويــــــل.
تأهيـــــل املتدربيــــن وإعـــــــدادهم للتوقيــع
عىل املستندات املرصفية ضمن الصالحيــات
املحــــــددة للتخويــــــل.

١٠

ضامن الودائع

٢٠

٢٠٢٢ / ٨ / ١٨-١٤

١١

منــــــح حــــــق التخويـــل من
الدرجة – ب -

٣٠

٢٠٢٢/١٠/٩ – ٨/١٤

١٢

منـــــــح حــــــق التخويـــــل
من الدرجـــــــة  -أ -

٣٠

٢٠٢٢/١٠/٢٧ – ٩/٤

١٣

إدارة املحافظ االستثامرية

١٠

٢٠٢٢/٩/٨-٤

تهدف هذه الدورة اىل تعريف املتدربني بالكيفية
املثىل إلدارة املحافظ االستثامرية لتحقيق أهدافها من
حيث الربحية وتعزيز النمو االقتصادي.

١٤

دور التقنيات املالية يف تطور
املنتجات املالية االسالمية

٢٠

٢٠٢٢/١٠/٦-٢

من اهم اهداف هذه الدورة هو بيان أهمية التقنيات
املالية للمتدربني وكيف ميكن ان تنعكس عىل املنتجات
املالية اإلسالمية من حيث التطور والتجدد.

١٥

املحاســــبة املرصفيــــــــــــة
وتطبيقات عملية عىل املعيار
رقــــــــم ()9

٢٥

٢٠٢٢/١١/١٠-٢

١٦

املنظـــــــور املتكامــــل ملكافحة
غسيل األموال ومتويل االرهاب

٢٥

٢٠٢٢/١١/١٧ – ١٣

٢٠

٢٠٢٢/١٢/١ – ١١/٢٠

٣٠

٢٠٢٢/١٢/١٥ – ١١

١٧
١٨

إعـــداد القوائم املالية الرئيسة
للمرصف
اساسيات النظام الشامل يف
املصارف
Core Banking System

اعداد محاسبني قادرين عىل إنجاز االعمــــال
املنوطة بهم من خالل االساليب املحاسبيــــة
الحديثة املنسجمة مع معايري املحاسبـــــــــة
الدوليــــــــــــة.
تعريف املتدربني باملفاهيم املتعلقة بأنشطة مكافحة
غسيل األموال وأساليبها وكيفية الحد منهــا فضالً
عن تحديد منافذ غسيل األمـــوال واملعالجـــــات
القانونية الالزمة محلياً ودولياً
تأهيل املتدربني لكيفيـــة إعـــــداد القوائــــــم
املاليــــة للمصارف.
تعريف املتدربني بأساسيات النظام الشامل الذي يتم
تطبيقه وفق الورقة البيضاء.

•ان تحديد مدة  ١٤يوماً يف برنامج التسهيالت املرصفية هو لسد حاجة موظفي القطاع املرصيف الخاضعني لقانون ( )١٠٣لسنة  2012املادة  /١الفقرة ثالثا( /د)/
( )٢والتي تنص عىل أن يجتاز املوظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله عىل أن ال تقل مدة الدورة عن أسبوعني.
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الفئة املشمولة ورشوط القبول يف برامج قسم التدريب عىل اعامل املصارف  /بغداد .

 -1يشمل الربنامج بالتسلسلني (  )١٤ ، ١املوظفــــني العاملـــــني يف املصــــــارف اإلسالميــــــــــــــة.
 -2يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٢مـــــدراء الفـــــروع ومعاونيهـــــــم ومـــن ترشحـــه دائرته.
 -3يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٥جميع املوظفني العاملني يف األنشطة املرصفية املختلفة ممن يجيدون استخدام برامج الحاسب االلكرتوين.
 -4يشمل الربامج بالتسلسالت ( )١٠،٨،٧،٦جميع املوظفني العاملني يف األنشطة املرصفية املختلفة.
 -5يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٩املوظفني العاملني يف املصارف التنموية املتخصصة (العقاري  ,الزراعي  ,الصناعي).
 -6يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٣موظفي املصارف العاملني يف إدارة املحافظ االستثامرية.
 -7تشمل الربامج بالتسلسلني ( )١٧ ، ١٥املوظفــــني العاملـــــني يف االقسام املاليــــة والرقابيـــــة والتدقيـق والتخطيط .
 -8يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٦املوظفني العاملني يف قسم الرقابة والتدقيق واقسام وشعب غسيل األموال واقسام التفتيش.
 -9يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٨املوظفني املعنيني بتطبيق النظام الشامل يف املصارف.

 -10رشوط القبول يف الربنامج املتخصص مبنح حق التخويل من الدرجة (ب):

أ .أن يكون املرشح حاصالً عىل شهادة الدراسة اإلعدادية كحد أدىن .
ب .أن يجتاز املرشح دورتني تدريبيتني يف األقل لدى مراكـز تدريبية معتمدة يف مجال االختصاص عىل أن تكون املفاضلة للمرشح الذي لديه أكرث من دورتني
تدريبيتني.
ج .ان تكون لدى املرشح خدمة وظيفية ال تقل عن خمــــس سنوات .
د .أن يكون املرشح قادراً عىل استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة يف مجال التدريب.
هـ  -اجتياز املقابلة بنجاح من قبل اللجنة املشكلة يف املركز واملذكورة يف املادة ( )٤أوال وثانياً من تعليامت رقم ( )٦لســـنة  2017قبل شهر من انعقاد الربنامج
وبعكسه يرفض قبوله يف الربنامج.

 -11رشوط القبول يف الربنامج املتخصص مبنح حق التخويل من الدرجة (أ):

أ .يرشح املوظف للربنامج املتخصص مبنح حق التخويل من الدرجة (أ) بعد سنتني من اجتيازه برنامجاً تدريبياً خاصاً مبنح حق التخويل من الدرجة (ب) تم
تنفيذه من قبل املركز حرصاً.
ب .أن يكون املرشح قادراً عىل استخدام الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة يف مجال التدريب.
ج .اجتياز املقابلة بنجاح من قبل اللجنة املشكلة يف املركز واملذكورة يف املادة ( )4أوال وثانياً من تعليامت رقم ( )6لســـنة  2017قبل شهر من انعقاد الربنامج
وبعكسه يرفض قبوله يف الربنامج ،وتكون املفاضلة للموظفني الحاصلني عىل شهادة البكالوريوس يف اإلدارة واالقتصاد أو ما يعادلها.
د .أن يكون املرشح حاصال عىل شهادة الدبلوم كحد أدىن .
هـ  -يستثنى من املادة ( )7الفقرة (أ) حملة الشهادات العليا (املاجستري والدكتوراه وما يعادلها) إذ يحـــق لهـم الرتشّ ح يف برنامج حق التخويل من الدرجة
(أ) بدون املشاركة يف دورة تدريبية خاصة مبنح حق التخويل من الدرجة (ب) عىل أن يكون له خدمة وظيفية فعلية ال تقل عن خمس سنوات ولديه امر
اداري صادر عن اإلدارة العامة للمرصف مبنحه حق التخويل من الدرجة (ب).
مالحظة:
 الربنامج التدريبي بالتسلسل ( )٦هو برنامج تدريبي لتنفيذ املستهدف رقم ( )٦يف املرشوع رقم (( )٦٢تنفيذ الورقة البيضاء). -الربامج التدريبية بالتسلسالت ( )١٤،١٣،٧هي برامج تدريبية لتنفيذ املستهدف رقم ( )٤يف املرشوع رقم (( )٦٢تنفيذ الورقة البيضاء).
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أ -بـــابـــــل
ت

اسم الربنامج

العدد
املخطط

تاريخ االنعقاد

هدف الربنامج

١

الحســــــاب الجــــــاري والتوفري
والودائع

٢٥

٢٠٢٢/١/٢٧ – ٢٣

كسب املتدربني املعارف واملهارات الالزمة حــــول
كيفية فتح الحسابات الجارية والتوفري والودائــــع
واملتطلبـــــات القانونيـــة الالزمة باإلضافة إىل كيفية
حساب الفوائـــــد املرتتبة عليها.

٢

منح حق التخويل مـــن
الدرجــــة  -ب -

٢٥

٢٠٢٢/٣/٢٧ – ٢/٦

تأهيل املتدربني وإعدادهــــــم للتوقيــــع عىل
املستندات املرصفية ضمـــــن الصالحيـــــات
املحددة للتخويل.

٣

التسهيـــــــالت املرصفيــــــــة

٢٥

٢٠٢٢/٤/١٤ – ١٠

تدريب املشاركني عىل كيفية إدارة التسهيالت
املرصفية واملتطلبات القانونـــــية الالزمـــــة ملنحها
والرقابة عليها .

٤

أساليب إدارة القروض املتعرثة

٢٥

٢٠٢٢/٤/٢٨ – ٢٤

٥

الحسابات املتبادلة مع الفروع
الداخليــــــــــة

٢٥

٢٠٢٢/٥/١٩ – ١٥

٦

املحاســــــــــبة املرصفيــــــــة

٢٥

٢٠٢٢/٦/٧ – ٥/٢٩

7

القطــــــــــع والحــــــــــواالت

٢٥

٢٠٢٢/٧/٢٨ – ٢٤

8

خطـــــابـــــــات الضمــــــــان

٢٥

٢٠٢٢/٨/٤ – ٧/٣١

9

إدارة املخاطـــــــر االئتامنيــــة

٢٥

٢٠٢٢/٨/٢٥ – ٢١

58

تعريف املتدربني بكيفية التعامل مع القروض املتعرثة
وكيفيـــــة معالجتها وأساليب إدارتها
تعريف املتدربني مباهية الحسابــات املتبادلة مع
الفروع الداخليــــــة وإجـــراءات مقابلتها
إعداد محاسبني قادرين عىل إنجـــــاز االعامل املنوطة
بهم من خالل االساليب املحاسبـــــية الحديثة.
تدريـــب املشاركني عىل كيفية خصم االوراق
التجاريـــــــة لدى املصارف والفوائد املرتتبة عليها
والشـــــروط القانونية الالزمة باإلضافة إىل كيفية
إدارة الحواالت املرصفية ومتابعتها
تعريف املتدربني بكيفيــــــة إصـــدار خطابات
الضامن وتأهيلهم عىل معرفــــــة تفاصــــــيل
الخطابات كافة من الجوانب الفنية والقانونية
تعريف املتدربــــني علــــــى االطـــار النظري
واملفاهيم للمخاطـــــــر التــــي تواجـــه العمل
املرصيف وكيفية الحد من آثارها علــــى وفق تعليامت
البنك املركزي وقانون املصـــــارف رقم  94لسنة
 2004ولجنة بازل.

مركز التدريب المالي والمحاسبي
ACCOUNTING & FINANCIAL TRAINING CENTER

10

املنظور املتكامل لغسيل االموال

٢٥

٢٠٢٢/٩/٨ – ٤

تعريف املتدربني باملفاهيم املتعلقـــة بأنشطة
مكافحة غسيل األموال وأساليبها وكيفيــة الحد منها
باإلضافة إىل تحديد منافذ غسل األمــوال واملعالجات
القانونية الالزمة دوليا ومحليا.

11

التسويــــــــق املرصفــــــــي

٢٥

٢٠٢٢/٩/٢٩ – ٢٥

تعريف املتدربني مبستلزمات تطبيق املفهوم
التسويقي الحديث وأهميته وأسباب وجـــــوده يف
املصارف .

الفئة املشمولة ورشوط القبول يف برامج قسم التدريب عىل اعامل املصارف  /بابل .
1-1تشمل الربامج بالتسلسالت ( )11،9،8،7،5،4،3،2،1جميــــع املوظفــني العاملني يف األنشطة املرصفية املختلفة.
2-2يشمل الربنامج بالتسلسل ( )٦موظفي املصارف العاملني يف االقسام ( املالية والرقابة والتدقيق ).
3-3يشمل الربنامج بالتسلسل ( )١٠املوظفني العاملني يف قسم الرقابة والتدقيق واقسام وشعب غسيل األموال واقسام التفتيش باملصارف .

الخطة التدريبية لعام
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