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كلمة مدٌر عام المركز

ٌسر مركز الدراسات المصرفٌة ان ٌضع بٌن ٌدٌكم التقرٌر السنوي ألنشطة التدرٌب المنفذة من
قبله خالل عام  2019والتً لم ٌكن لها ان تتحقق بالمستوى الذي كانت علٌه لوال الرعاٌة الكرٌمة
لإلدارة العلٌا فً البنك المركزي واإلدارات العامة فٌه كافة.
وقد جاءت األنشطة المنفذة تلبٌة لمتطلبات العمل المصرفً ومستجداته وقد وضعت بما ٌتناسب مع
االحتٌاجات التدرٌبٌة وفقا ألحدث البرامج المعمول بها فً هذا الشأن وذلك بالتعاون مع العدٌد من
الجهات الشرٌكة لنا داخل وخارج العراق.

وهللا ولً التوفٌق
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نبذة تعرٌفٌة عن المركز

تأسس مركز الدراسات المصررفٌة بموجرب القرانون رقرم  )36لسرنة  )1999وٌررتبط بالبنرك
المركررزي العراق ر ً ،وٌعمررل المركررز علررى اقامررة البرررامج التدرٌبٌررة و ور

العمررل وعقررد النرردوات

والمرررؤتمرات ،وتقررردٌم االستشرررارات فرررً المجررراالت المالٌرررة والمصررررفٌة  ،بالتعررراون مرررع الجامعرررات
والمصارؾ وبعض المؤسسات التدرٌبٌة األخرى على المستوٌٌن المحلً والدولً .
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الهٌكل التنظٌمً لمركز الدراسات

النائب اإلداري والمالً للمحافظ
(رٌئس مجلس اإلدارة)

مجلس اإلدارة
مكتب المدٌر
العام

مركز الدراسات المصرفٌة
(المدٌر العام)

معاون المدٌر العام

قسم الدورات
المفتوحة
قسم االستشارات
والدراسات

قسم العالقات
الدولٌة والتسوٌق
والتسوٌق
قسم العملٌات

قسم الدورات
التعاقدٌة

قسم الحسابات
شعبة العالقات

شعبة التسوٌق

الدولٌة

قسم تقنٌة المعلومات
والمكتبة
الشعبة
اإلدارٌة

شعبة
االستشارات

شعبة الدراسات
شعبة تقنٌة
المعلومات

شعبة
المكتبة
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رؤٌـتـنـــا
التطلررع الررى ان نكررون صرررحا رافرردال للقطرراع المصرررفً والمررالً فررً مجررال االستشررارات
والتدرٌب وتنمٌة المروارد البشررٌة وفقرا ألنجرع الطررق واحردث الوسرائل ،اسرهاما ل فرً تطروٌر
ثقافة التدرٌب واالبداع فً الصناعة المصرفٌة وتحقٌق الرٌادة محلٌا ل واقلٌمٌال.

رسالتــنــا
صررقل المهررارات العلمٌررة والفنٌررة للمرروارد البشرررٌة العاملررة فررً المؤسسررات المصرررفٌة
والمالٌررة ؼٌررر المصرررفٌة عررن طرٌررق التمٌررز فررً مجررال الترردرٌب واعررداد البحرروث والدراسررات
وتقدٌم االستشارات باالعتماد على افضل الكفراءات والمهرارات مرن اسراتذة ومتخصصرٌن فرً
مختلؾ المجاالت من اجل تحقٌق اهداؾ المركز.

اهـــداؾ المركز
اشارت المادة رقم  )2من القانون رقم  )36لسنة  1999بــأن اهداؾ المركز ما ٌلً :ـ
 .1تدرٌب موظفــً الجهــاز المصرفـً وتأهٌلهـــم لتولــً المسؤولٌــة المصرفٌة.
 .2تطررروٌر الخبررررات والكفررراءات للمررروظفٌن فرررً الجهررراز المصررررفً وتزوٌررردهم برررالعلوم
المصرفٌة الحدٌثة وتطبٌقاتها القانونٌة واطالعهم على القواعــد واالعرراؾ المصررفٌة
الدولٌة.
 .3تقدٌم االستشارات المصرفٌة والمالٌة.
 .4اعررداد البحرروث والدراسررات المصرررفٌة واصرردار المطبوعررات والرردورٌات للمسرراهمة فررً
نشر الوعً المصرفً.
 .5االسهام فــً نشاطات المنظمات المهنٌة والجمعٌات ذات العالقة بالعمل المصرفً داخل
العراق وخارجه.
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الخطة التدرٌبٌة للمركز لعام 2019
وضعت الخطة التدرٌبٌة للعام  2019/فً ضوء االحتٌاجات التدرٌبٌة للجهاز المصرفً عموما ل وبما
ٌتناسب مع التطور الحاصل فً العمل المصرفً ،وقد شملت الخطة التدرٌبٌة  )14محورال فً
مواضٌع مختلفة ،تضمنت المحاور التدرٌبٌة  )106دورة وقد وضعت بعض البرامج والدورات بما
ٌتناسب مع طبٌعة عمل دوائر معٌنة مع مراعاة اختٌار المحاضرٌن الذٌن ٌتمتعون بالكفاءة العلمٌة
والمهارة التً ٌتطلبها موضوع البرنامج او الدورة لتحقٌق الفائدة المرجوة منه  ،واالخذ بنظر االعتبار
ان ٌنفذ عدد من هذه الدورات فً فروع البنك فً المحافظات الشمالٌة والجنوبٌة لتشمل اكبر عدد
ممكن من موظفً الجهاز المصرفً .

محاور الخطة التدرٌبٌة لعام 2019
1ـ محور الرقابة المصرفٌة والتدقٌق الداخلً

2ـ محور تقنٌة المعلومات وانظمة المدفوعات
3ـ محور المالٌة اإلسالمٌة
4ـ محور اإلدارة وتطوٌر الموارد البشرٌة
5ـ محور االمتثال المصرفً ومكافحة ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب
6ـ المحور القانونً
7ـ محور ادارة الجودة
8ـ محور التوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور
9ـ المحور االقتصادي
10ـ المحور المحاسبً
11ـ محور االئتمان والعملٌات المصرفٌة
12ـ محور ادارة المخاطر

13ـ محور المؤسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة
14ـ محور الدورات التأهٌلٌة لنٌل الشهادات المهنٌة المعتمدة
7
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نشاطات المركز لعام 2019
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نسب التنفٌذ لكل محور ضمن الخطة التدرٌبٌة

ٌهدف المحور الى تعرٌف المشاركٌن بنسب السٌولة والتدقٌق المبنً على المخاطر وفقا ً لمقررات
بازل وكذلك األسالٌب الحدٌثة فً التدقٌق والرقابة المالٌة والمراجعة الداخلٌة وقد تضمن المحور ()15
دورة.

9

التقرٌر السنوي 2019

الدورات المنفذة)
نسبة انجازالمحور

أسم الدورة
ـ نسبة تؽطٌة السٌولة LCRونسبة صافً التموٌل
ـ مؤشرات السالمة المالٌة
ـ  CAMELSتقٌٌم األداء المصرفً
ـ التدقٌق الداخلً المبنً على المخاطر
ـ اختبارات الضؽط المصرفٌة
ـ ادارة النقد والسٌولة فً المصارؾ التجارٌة
ـ استراتٌجٌة التدقٌق وفق المعاٌٌر الدولٌة
ـ مقررات بازل وادارة المخاطر

% 9333

ـ بازل والتقٌٌم الذاتً لكفاٌة راس المال
ـ اسالٌب االحتٌال ضمن القوائم المالٌة
ـ اعداد تقرٌر المدقق الداخلً
ـ األسالٌب الحدٌثة فً التدقٌق
ـ الرقابة على شركات الدفع االلكترونً
ـ التخطٌط للعمل الرقابً

الدورات ؼٌر المنفذة)
أسم الدورة
ـ استخدام الحاسوب فً التدقٌق والرقابة المالٌة
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ٌهدؾ المحور الى تعرٌؾ المشاركٌن بأهم انظمة المدفوعات وآلٌة العمل علٌها وكذلك ادوات
الدفع االلكترونً والجباٌة االلكترونٌة وادارة الشبكات وبرامج  Microsoft Officeوقد تضمن هذا
المحور  )12دورة.
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الدورات المنفذة)
نسبة انجاز المحور

اسم الدورة
ـ  RTGSنظام المدفوعات
ـ Microsoft office
ـ النظام المحاسبً الموحد ICBS
ـ ورشة توطٌن الرواتب
ـ ورشة تفعٌل ادوات الدفع االلكترونً
ـ نظام المقاصة االلكترونٌة ACH

% 8333

ـ قاعدة البٌانات Oracle Database
ـ اساسٌات الشبكات NET WORK
ـ نظام المقاصة الحكومً ON- US
ـ ادارة الشبكات باستخدام windows server

الدورات ؼٌر المنفذة)
اسم الدورة
ـ االمن السٌبرانً
ـ اطار عمل حوكمة تقنٌة المعلومات المؤسسٌة وادارتها
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ٌهدؾ المحور الى تعرٌؾ المشاركٌن بأهم المواضٌع المصرفٌة اإلسالمٌة منها صٌػ التموٌل
اإلسالمً والخدمات المصرفٌة ،اعداد الموازنات الفصلٌة وفق المعاٌٌر الدولٌة اإلسالمٌة  ....الخ)
وؼٌرها من المواضٌع ذات العالقة بالعمل المصرفً اإلسالمً وقد تضمن هذا المحور  )10دورات .
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الدورات المنفذة)
نسبة انجازالمحور

اسم الدورة
ـ صٌػ التموٌل والخدمات المصرفٌة االسالمٌة
ـ دورة اساسٌات العمل المصرفً االسالمً
ـ دورة اعداد الموازنات الفصلٌة وفق المعاٌٌر الدولٌة االسالمٌة
ـ ادارة السٌولة فً المصارؾ اإلسالمٌة وفق معٌار IFSB

% 50

ـ دورة االستراتٌجٌات المتقدمة فً تصمٌم الموازنات فً المصارؾ
االسالمٌة

الدورات ؼٌر المنفذة)
اسم الدورة
ـ دور الرقابة الشرعٌة فً ضبط اعمال المصارؾ اإلسالمٌة
ـ مقاٌٌس وتحلٌل المخاطر للمصارؾ اإلسالمٌة
ـ المراجعة والمراقبة فً المصارؾ اإلسالمٌة
ـ اسس ومجاالت ومقومات التحول للعمل المصرفً
ـ صنادٌق االستثمار االسالمٌة
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ٌهدؾ البرنامــج الى تعرٌؾ المشاركٌن بالعمل المصرفً واثر الحوكمة المصرفٌة فً مساعدة
االدارات التخاذ القرارات السلٌمة وتعزٌز مكانتها فً االشراؾ والرقابة وكذلك تعرٌؾ المشاركٌن
بمهارات االدارة وتهٌأتهم لتولً المناصب اإلدارٌة وقد تضمن هذا المحور  )14دورة.
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الدورات المنفذة)
اسم الدورة

نسبة انجازالمحور

ـ المصطلحات المالٌة والمصرفٌة باللؽة اإلنكلٌزٌة
ـ اللؽة اإلنكلٌزٌة مبتدئ)
ـ اللؽة اإلنكلٌزٌة متوسط)
ـ تأهٌلٌة للموظفٌن الجدد للجهاز المصرفً
ـ ادارة الفروع المصرفٌة
ـ اإلدارات الوسطى
ـ تحلٌل الوظائؾ وتصمٌمها
ـ اللؽة اإلنكلٌزٌة متقدم)

% 100

ـ ادارة الموارد البشرٌة
ـ ادارة الفروع المصرفٌة
ـ ادارة الوقت وضؽوطات العمل
ـ التخطٌط االستراتٌجً
ـ االتصاالت وتبسٌط اإلجراءات
ـ الحوكمة المؤسسٌة للمصارؾ
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ٌهدؾ المحور الى تعرٌؾ المشاركٌن بالمخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبٌق اجراءات االمتثال
فً المصارؾ والمؤسسات المالٌة وكذلك تعرٌفهم بكٌفٌة ملء استمارة  ) KYCوتقلٌل األخطاء وشرح
فقراتها وؼٌرها من المواضٌع ذات العالقة باالمتثال المصرفً ومكافحة ؼسل األموال وقد تضمن هذا
المحور  )7دورات.
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الدورات المنفذة)
نسبة انجاز المحور

اسم الدورة
ـ وظٌفة االمتثال فً مكافحة ؼسل االموال
ـ مكافحة ؼسل األموال وتموٌل االرهاب
ـ االمتثال الضرٌبً على الحسابات االمرٌكٌة FATCA

% 7134

ـ اعرؾ زبونك KYC
ـ توصٌات مجموعة العمل المالً FATF

الدورات ؼٌر المنفذة)
اسم الدورة
ـ تطبٌق اجراءات العناٌة الواجبة المشددة
ـ عملٌات ؼسل األموال وتموٌل اإلرهاب عبر وسائل الدفع االلكترونً
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ٌهدؾ المحور الى تعرٌؾ المشاركٌن بأهم القوانٌن المنظمة لعمل الجهاز المصرفً وااللمام
بالمفاهٌم األساسٌة فً مجال المنازعات المصرفٌة وتسوٌتها وؼٌرها من المواضٌع القانونٌة التً
تنظم العمل المصرفً وقد تضمن هذا المحور  )5دورات.
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الدورات المنفذة)
نسبة انجازالمحور

اسم الدورة
ـ دورة القوانٌن المنظمة لعمل الجهاز المصرفً

ـ دورة مهارات اعداد المذكرات واللوائح القانونٌة

% 60

ـ دورة مكافحة الجرٌمة المالٌة

الدورات ؼٌر المنفذة)
اسم الدورة
ـ التحكٌم الدولً وتسوٌة المنازعات
ـ التقنٌات وافضل الممارسات فً صٌاؼة وتدقٌق وتحلٌل العقود
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ٌهدؾ البرنامــج الــى تعرٌؾ المشاركٌن بكٌفٌة المحافظة علــى استمرارٌة االعمال وخصوصا ل فً
حالة حدوث الحاالت الطارئة وٌتضمن  ) 4دورات .
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الدورات المنفذة)

اسم الدورة

نسبة انجاز المحور

ـ دورة استمرارٌة االعمال فً القطاع المصرفً
وفق المواصفةISO 22301
ـ ادارة الجودة وفقا للمواصفة الدولٌة
ISO9001

% 100

ـ المعٌار الدولً إلدارة امن المعلومات وفقا ل
للمواصفة ـ iso 27001
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ٌهدؾ البرنامج الى رفع كفاءة العاملٌن فً مجال التوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور من خالل
تعرٌفهم باإلطار القانونً لها واألعراؾ الدولٌة للتوعٌة المصرفٌة وٌتضمن  )4دورات.
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الدورات المنفذة)

اسم الدورة

نسبة انجازالمحور

ـ األنظمة المطبقة فً دلٌل حماٌة المستهلك
ـ دورة الشمول المالً

ـ دورة استراتٌجٌات الخدمة المصرفٌة وتنمٌة
مهارات إدارة خدمة العمالء

% 100

ـ دورة المنظومة المتكاملة إلدارة عالقات
الزبون
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ٌهدؾ البرنامج الى تعرٌؾ وتطوٌر مهارات المشاركٌن فً تحقٌق االستقرار المالً واهم
الخطوات التً تساعد فً ذلك وكذلك بأسالٌب التنبؤ االقتصادي وكٌفٌة توظٌؾ النتائج فً اتخاذ
القرارات وٌتضمن  )3دورات.
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الدورات المنفذة)

اسم الدورة

نسبة انجازالمحور

ـ تحلٌل مؤشرات األسواق المالٌة

% 6636
ـ ادوات السٌاسة النقدٌة ؼٌر التقلٌدٌة

الدورات ؼٌر المنفذة)

اسم الدورة
ـ مؤشرات اإلنذار المبكر
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ٌهدؾ البرنامج الى تعرٌؾ المشاركٌن بالمعاٌٌر المحاسبٌة بشكل عام وكٌفٌة اعداد القوائم المالٌة
باالعتماد علــى تلك المعاٌٌر وكذلك تحلٌل تلك القوائم وكٌفٌة قراءتها واعداد التسوٌات الجردٌة
وؼٌرها من المواضٌع المحاسبٌة وٌتضمن  )6دورات.
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الدورات المنفذة)

نسبة انجازالمحور

أسم الدورة
ـ مهارات اعداد الموازنات المالٌة والتحلٌل والتدقٌق
المالً
ـ التعلٌمات االرشادٌة لتطبٌق المعٌار المحاسبً رقم )9

% 6636
ـ اعداد التسوٌات الجردٌة واالقفاالت الختامٌة
ـ التقارٌر المالٌة المرحلٌة وفق المعٌار رقم 34

الدورات ؼٌر المنفذة)

اسم الدورة
ـ المعاٌٌر الحدٌثة للمحاسبة واالبالغ المالً الدولٌة
ـ األصول والممتلكات وفقا ل للمعٌار الدولً رقم  )16ومعٌار انخفاض قٌمة األصول
الثابتة
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ٌهدؾ المحور الى تعرٌؾ المشاركٌن بأهم المواضٌع التً تخص االئتمان المصرفً والعملٌات
المصرفٌة ومنها خطابات الضمان  ،تزٌٌؾ العملة  ،اجراءات فتح الحسابات المصرفٌة  ،التسوٌق
المصرفً  ...الخ ) وقد تضمن هذا المحور  )11دورة.
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الدورات المنفذة)
نسبة انجازالمحور

اسم الدورة
ـ اجراءات فتح الحسابات الجارٌة
ـ الحواالت المصرفٌة
ـ كشؾ تزٌٌؾ العملة
ـ الدٌون المتعثرة وطرق معالجتها
ـ دورة اساسٌات االعتمادات المستندٌة وخطابات الضمان

%7237

ـ دورة ادارة الخزٌنة المصرفٌة
ـ دورة تأهٌلٌة اساسٌات االئتمان المصرفً
ـ دورة تدقٌق ومراجعة االعتمادات المستندٌة

الدورات ؼٌر المنفذة)
اسم الدورة
ـ التسوٌق المصرفً
ـ افضل الممارسات فً االعتمادات المستندٌة
ـ رسائل سوٌفت لالعتمادات والكفاالت وبوالص التحصٌل
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ٌؤهل هذا المحور المشاركٌن على كٌفٌة تعرٌؾ وتحلٌل ومعالجة ومتابعة المخاطر فً المصارؾ
والمؤسسات المالٌة وقد تضمن  )4دورات.
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الدورات المنفذة)
نسبة انجازالمحور

اسم الدورة
ـ دورة ادارة المخاطر االستثمارٌة وطرق معالجتها
ـ ادارة مخاطر المؤسسات

% 75

ـ دورة المخاطر االئتمانٌة

الدورات ؼٌر المنفذة)

اسم الدورة
ـ قٌاس وتحلٌل مخاطر السوق
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ٌهدؾ البرنامج الى تعرٌؾ المشاركٌن باألنظمة والتعلٌمات النافذة التً تنظم عمل شركات التوسط
ببٌع وشراء العمالت االجنبٌة لؽرض تأهٌلهم إلدارتها وٌتضمن  )3دورات.
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الدورات المنفذة)
اسم الدورة

نسبة انجازالمحور

ـ التوسط ببٌع وشراء العمالت األجنبٌة

% 33،3

الدورات ؼٌر المنفذة)

اسم الدورة
ـ عمل شركات التحوٌل المالً
ـ عمل شركات الدفع االلكترونً
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ٌهدؾ هذا المحور الى تأهٌل المشاركٌن وتزوٌدهم بالمعرفة فً عدة مواضٌع ومن ثم منحهم
شهادات معتمدة ومن هذه المواضٌع شهادة المراقب والمدقق الشرعً  ،شهادة اختصاصً اسالمً
فً الحوكمة واالمتثال وؼٌرها من الشهادات المعتمدة ) وقد تضمن هذا المحور  )9دورات.
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الدورات المنفذة)
نسبة انجازالمحور

أسم الدورة
ـ شهادة اختصاصً معتمد فً مكافحة الجرائم المالٌة
ـ شهادة اختصاصً معتمد فً مكافحة ؼسل األموال وتموٌل
االرهاب

% 2232

الدورات ؼٌر المنفذة)
اسم الدورة
ـ شهادة مراقب ومدقق شرعً
ـ شهادة االختصاصً اإلسالمً
ـ شهادة محاسب قانونً
ـ شهادة اخصائً امتثال معتمد
ـ شهادة مدقق داخلً معتمد
ـ شهادة متخصص معتمد فً الرقابة الداخلٌة
شهادة المختص اإلسالمً المعتمد فً ادارة المخاطر

36

التقرٌر السنوي 2019

37

التقرٌر السنوي 2019

التنفٌذ العام للخطة
ا .ترررم تنفٌرررذ  )78دورة وورشرررة ونررردوة ضرررمن خطرررة عرررام  2019 /حسرررب المحررراور
التدرٌبٌة ونسب اإلنجاز المتحققة لكرل محرور وقرد بلؽرت نسربة اإلنجراز  )%73وكمرا
موضح فً الجدول ادناه :ـ

نسب االنجاز المتحققة لكل محور ضمن الخطة التدرٌبٌة
ت

المحور التدرٌبً

نسبة التنفٌذ
حسب
المحور

نسبة تنفٌذ
المحور من
الخطة

.1

الرقابة المصرفٌة والتدقٌق الداخلً

%93.3

%13.2

.2

تقنٌة المعلومات وانظمة المدفوعات

%83.3

%9.4

.3

المالٌة االسالمٌة

%50

%4.7

.4

اإلدارة وتطوٌر الموارد البشرٌة

%100

%13.2

.5

االمتثال المصرفً ومكافحة ؼسل األموال وتموٌل االرهاب

%71.4

%4.7

.6

القانونً

%60

%2.8

.7

ادارة الجودة

%100

%2.8

.8

التوعٌة المصرفٌة وحماٌة الجمهور

%100

%3.7

.9

االقتصادي

%66.6

%1.8

.10

المحاسبً

%66.6

%3.7

.11

االئتمان والعملٌات المصرفٌة

%72.7

%7.5

.12

ادارة المخاطر

%75

%2.8

.13

المؤسسات المالٌة ؼٌر المصرفٌة

%33.3

%0.9

.14

الدورات التأهٌلٌة لنٌل الشهادات المهنٌة المعتمدة

%22.2

%1.8

المجموع

%73

مالحظة:
بسبب االحداث التً مرت بها البالد خالل األشهر الثالث األخٌرة من السنة لم ٌتمكن المركز من
تنفٌذ الدورات التً كان من المقرر اقامتها خالل هذه الفترة 0
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الرسم التوضٌحً لنسب اإلنجاز الكلً ضمن الخطة التدرٌبٌة السنوٌة

27%

%73

المنفذ

غٌر المنفذ
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ب .شارك فً هذه الدورات  )2911متدرب وكما مبٌن فً الجدول ادناه الذي ٌوضح اعدادهم
حسب مشاركة كل مؤسسة:

التوزٌع المؤسسً للمشاركٌن
الجهة المشاركة

عدد
المشاركٌن

المجموع

.1

البنك المركزي العراقً

501

501

.2

مصرؾ الرافدٌن

138

.3

مصرؾ الرشٌد

89

ثانٌا

.4

المصرؾ العراقً للتجارة

86

المصارؾ
الحكومٌة

.5

المصرؾ الصناعً

70

.6

مصرؾ النهرٌن اإلسالمً

49

.7

المصرؾ الزراعً التعاونً

39

.8

المصرؾ العقاري

2

.9

مصرؾ الشرق األوسط العراقً لالستثمار

95

.10

مصرؾ العطاء االسالمً

69

.11

مصرؾ سومر التجاري

64

.12

مصرؾ الهدى

59

.13

المصرؾ الدولً االسالمً

57

.14

مصرؾ األهلً العراقً

55

.15

المصرؾ العراقً االسالمً لالستثمار والتنمٌة

53

.16

مصرؾ القابض

52

.17

مصرؾ عبر العراق

51

.18

مصرؾ االقتصاد لالستثمار والتموٌل

49

.19

مصرؾ اربٌل لالستثمار والتموٌل

49

.20

مصرؾ التعاون االسالمً للتنمٌة واالستثمار

48

.21

مصرؾ الثقة الدولً

45

ت
اوال

ثالثا ل
المصارؾ
الخاصة

473
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.22

مصرؾ المنصور لالستثمار

42

.23

مصرؾ بابل

41

.24

مصرؾ اشور الدولً لالستثمار

41

.25

المصرؾ التجاري العراقً

40

.26

مصرؾ االنصاري االسالمً

39

.27

مصرؾ القرطاس اإلسالمً

38

.28

مصرؾ الخلٌج التجاري

36

.29

مصرؾ بؽداد

35

.30

مصرؾ االستثمار

34

.31

مصرؾ العالم االسالمً لالستثمار والتموٌل

33

.32

مصرؾ المستشار االسالمً

33

.33

مصرؾ جٌهان لالستثمار والتموٌل

32

.34

مصرؾ الطٌؾ

32

.35

مصرؾ االئتمان العراقً

31

.36

مصرؾ اسٌا العراق

31

.37

المصرؾ الوطنً االسالمً

30

.38

مصرؾ زٌن العراق االسالمً لالستثمار
والتموٌل

29

.39

مصرؾ اٌ

التركً

25

.40

مصرؾ ابوظبً االسالمً

25

.41

مصرؾ نور العراق االسالمً

21

.42

مصرؾ الراجح االسالمً

20

.43

مصرؾ العربٌة االسالمً

18

.44

مصرؾ الموصل للتنمٌة واالستثمار

17

.45

مصرؾ مٌاب

17

.46

مصرؾ كوردستان الدولً لالستثمار والتنمٌة

17

.47

مصرؾ دار السالم

17
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.48

مصرؾ اإلقلٌم التجاري لالستثمار والتموٌل

16

.49

مصرؾ بٌبلوس

16

.50

مصرؾ االتحاد العراقً

15

.51

مصرؾ البركة التركً

15

.52

مصرؾ الزراعً التركً

14

.53

بنك ملً اٌران

14

.54

مصرؾ الشمال للتموٌل واالستثمار

13

.55

مصرؾ لبنان والمهجر

13

.56

مصرؾ فرانسبنك

11

.57

مصرؾ بٌروت والبالد العربٌة

9

.58

مصرؾ الجنوب االسالمً لالستثمار والتموٌل

9

.59

مصرؾ المشرق العربً

8

.60

مصرؾ المتحد لالستثمار

7

.61

مصرؾ ستاندرد تشارترد

7

.62

مصرؾ اٌالؾ االسالمً

7

.63

مصرؾ عودة

7

.64

مصرؾ امٌن العراق

7

.65

مصرؾ االعتماد اللبنانً

6

.66

مصرؾ البحر المتوسط

6

.67

مصرؾ الوركاء لالستثمار والتموٌل

4

.68

مصرؾ وقفلر

3

.69

المصرؾ اللبنانً الفرنسً

3

.70

مصرؾ التنمٌة الدولً لالستثمار والتموٌل

2

.71

مصرؾ انتركونتٌننتال

2

.72

مصرؾ الرواحل

2

.73

مصرؾ دجلة والفرات للتنمٌة واالستثمار

1
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.74

مصرؾ بارسٌان

1

.75

مصرؾ حمورابً

1

.76

مصرؾ اور

1

.77

مصرؾ كومرز األلمانً

1

رابعا ل

.78

شركات التحوٌل المالً

108

108

خامسا ل

.79

جهات اخرى جامعات  +وزارات )

88

88

المجموع

1741

2911

وٌعكس الجدول اعاله مدى فاعلٌة واهمٌة المواضٌع المطروحة بالنسبة للجهــــات المستهدفة
ومدى استجابــــة وحرص تلك الجهات فً تطوٌر وزٌادة كفاءة العاملٌن لدٌها من خالل
اشراكهم فً البرامــج والدورات بصورة مستمرة.
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التوزٌع المؤسسً ألعداد المشاركٌن فً الدورات
1800
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0

جهات أخرى
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المصارف الخاصة
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44

التقرٌر السنوي 2019

دورات المحافظات
ضمن الخطة التدرٌبٌة للمركز لعام  2019/تم تنفٌذ عدد مرن الردورات فرً المحافظرات
والتً تهدؾ الى تنمٌة وتطوٌر مهارات كوادر الجهاز المصرفً فً تلك المحافظات حٌث تم
تنفٌذ  )12دورة بلػ عدد المشاركٌن فٌها  )342مشارك من مختلؾ المحافظات والجردول
ادناه ٌوضح التوزٌع الجؽرافً لتلك الدورات- :
التوزٌع الجؽرافً
للدورات المقامة فً المحافظات
ت

مكان
االنعقاد

اسم الدورة

موعد التنفٌذ
شهر 2019/

عدد
المشاركٌن

.1

البصرة

 .1تزٌٌؾ العملة العراقٌة واألجنبٌة
ومضاهاتها بالعملة الحقٌقٌة

اذار

20

 .1ادارة المخاطر المصرفٌة

شباط

29

 .2مكافحة ؼسل األموال والمتطلبات
الرقابٌة

شباط

48

 .3القوانٌن المنظمة للعمل المصرفً

حزٌران

37

 .4مناقلة السٌولة بٌن المصارؾ

تموز

33

 .5اساسٌات االئتمان المصرفً

اب

35

.2

اربٌل

 .6مكافحة ؼسل األموال وتموٌل االرهاب

تشرٌن االول

36

 .7االستراتٌجٌات المتقدمة فً تصمٌم
الموازنات فً المصرؾ اإلسالمً

تشرٌن االول

20

 .8تخطٌط العمل الرقابً

تشرٌن االول

24

 .9تنمٌة اللؽة العربٌة
 .10تنمٌة اللؽة العربٌة

تشرٌن الثانً
تشرٌن الثانً

30
20

 .11ادارات وسطى
المجموع

كانون األول

10
342
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التوزٌع الجغرافً للدورات المقامة فً المحافظات
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دورات اإلدارات الوسطى
ضمن اهداؾ البنك المركزي لتطوٌر مهارات اإلدارات الوسطى من العاملٌن فٌه فقد
اقام المركز  )4دورات تدرٌبٌة وبمشاركة  )106مشارك مرن منتسربً البنرك المركرزي
ولؽرض تؽٌٌر العناوٌن وكما موضح فـــً ادناه :ـ

الدورات المنفذة لتطوٌر
مهارات اإلدارات الوسطى
ت

تارٌخ الدورة

عدد المشاركٌن

الفرع

.1

حزٌران

37

بؽداد

.2

تموز

34

بؽداد

.3

تشرٌن االول

25

بؽداد

.4

كانون االول

10

اربٌل

المجموع

106
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مبادرة البنك المركزي العراقً
لتدرٌب الخرٌجٌن
ضمن مبادرة البنك المركزي لتدرٌب الخرٌجٌن العاطلٌن عــن العمل والترً ترم اطالقهرا
عررام  2018لؽرررض اعطرراء الخرررٌجٌن مبررادئ اساسررٌة عررن العمررل المصرررفً مررن خررالل
المواضٌع المصرفٌة المختلفة وكما ٌلً :ـ
 .1خالل عام  2019 /قام المركز بتنفٌذ دورتٌن تدرٌبٌة للطلبة الخرٌجٌن فرً مجرال العمرل
المصرفً.
 .2بلػ عدد المشاركٌن فً هذه الردورات  )63خررٌج  )40للردورة األولرى و  )23للردورة
الثانٌة وكران مرن المقررر اقامرة دورة ثالثرة ولرم تنفرذ بسربب االحرداث الترً مررت بهرا الربالد
احداث اكتوبر) 0
 .3تم خالل هذه الدورات اعطاء المبادئ األساسٌة فً مختلؾ مجاالت العمل المصرفً.
 .4الدورات مجانٌة بدون مقابل.
 .5منح المشاركٌن شهادات مشاركة فً نهاٌة الدورات بعد التطبٌق واالختبار0
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التعاون الخارجً فً مجال التدرٌب
ا .تم التعاون مع جهات خارجٌة لتنفٌذ عدد من البرامج التدرٌبٌة خالل عام 2019 /
وبعد دراسة العروض المقدمة من قبل تلك الجهات والتفاوض معها ووضع الشروط المالئمة
لقبول تلك العروض وفق معاٌٌر معٌنة وكما موضح فً الجدول ادناه الذي ٌستعرض الجهة
المنفذة والجهة المستهدفة لكل دورة وكاالتً:

الجهات المنفذة والجهات المستهدفة للتعاون الخارجً
ت الجهة المنفذة

 1الشركة الكندٌة

2

شركة
KPMG

اسم الدورة وتارٌخها
ت

اسم الدورة

تارٌخ الدورة

الجهة
المستهدفة

عدد
المشاركٌن

1

اإلنكلٌزي مبتدا

-2018/12/29
2019/1/14

دوائر
واقسام البنك

10

2

انكلٌزي متقدم

2019/5/5-3/24

دوائر
واقسام البنك
كافة

14

3

انكلٌزي متوسط

-6/16
2019/7/24

دوائر
واقسام البنك
كافة

17

1

ورشة التدقٌق
الداخلً المستند
على المخاطر

2019/1/27

دوائر
واقسام البنك
كافة

22

2

مكافحة الرشوة
والفساد

2019/1/28

دوائر
واقسام البنك
كافة

15

3

ورشة ادارة
المخاطر

2019/2/19

4

ادارة نتائج البحث
من خالل برنامج
WORLD
CHECK

2019/2/20

دوائر
واقسام البنك
كافة

21

دوائر
واقسام البنك
كافة

12
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5

شركة سٌم
كومبانً

15

دوائر
واقسام البنك
كافة

25

2019/5/22

دوائر
واقسام البنك
كافة

21

2019/6/20-17

الجهاز
المصرفً
عموما ل

38

6

ورشة مكافحة
ؼسل األموال
وتموٌل اإلرهاب

2019/3/26

7

اعداد منهجٌات
وسٌنارٌوهات
الختبارات الضؽط

2019/5/21

2

3

4

دوائر
واقسام البنك
كافة

5

ورشة دور
االمتثال

1

شركة عراقنا
لالستشارات
االقتصادٌة
واالدارٌة
وتقنٌة
المعلومات

19

2019/3/25

8

االكادٌمٌة
العربٌة للعلوم
3
المالٌة
والمصرفٌة

دوائر
واقسام البنك
كافة

1

1

المعٌار الدولً
للتقارٌر الدولٌة
رقمIFRS 9
عملٌات ؼسل
األموال وتموٌل
اإلرهاب عبر
وسائل الدفع
االلكترونً
استمرارٌة
االعمال فً القطاع
المصرفً وفق
المواصفة الدولٌة
ISO 22301
بازل والتقٌٌم
الذاتً لكفاٌة راس
المال ICCAP
شهادة اختصاصً
معتمد فً مكافحة
ؼسل األموال
وتموٌل اإلرهاب
CAMS
التأهٌلٌة المتقدمة
فً االلقاء والتاثٌر
فً االخرٌن

2019/6/27-23

الجهاز
المصرفً
عموما ل

31

2019/8/1-7/28

الجهاز
المصرفً
عموما ل

34

2019/8/29-25

2019/4/11-10

الجهاز
المصرفً
عموما ل
دوائر
واقسام البنك
كافة

34

17

50

التقرٌر السنوي 2019

2

6

شركة جنٌؾ
الدولٌة -
دافنشً
لالستشارات
اإلدارٌة
المحدودة

7

شركة اصول
للتدرٌب
واالستشارات

1

1

2

3

4

1
رابطة
المصارؾ
8

التأهٌلٌة المتقدمة
فً االلقاء والتاثٌر
فً االخرٌن
شهادة مدقق
داخلً معتمد CIA

اسالٌب االحتٌال
ضمن القوائم
المالٌة وكٌفٌة
االستدالل علٌها
اعداد تقرٌر
المدقق الداخلً
واوراق عمله
وفق معٌار IIA
المنظومة
المتكاملة الدارة
عالقات الزبائن
CRM
ادارة المخاطر
االستثمارٌة
وطرق معالجتها
ادارة المكاتب
العلٌا

2019/4/15-14

-2018/12/16
2019/1/17
-1/20
2019/2/12

دوائر
واقسام البنك
كافة

13

دائرة
التدقٌق
الداخلً
حصرال

50

2019/8/22-18

الجهاز
المصرفً
عموما ل

31

2019/8/29-25

الجهاز
المصرفً
عموما ل

33

2019/10/24-20

الجهاز
المصرفً
عموما ل

28

-9/29
2019/10/3

الجهاز
المصرفً
عموما ل

23

2019/1/10-7

الجهاز
المصرفً
عموما ل

35

2

ادارة الدٌون
المتعثرة وطرق
معالجتها

2019/5/2-4/28

3

اختبارات الضؽط

2019/11/28-24
2019/6/20-16

الجهاز
المصرفً
عموما ل

41

الجهاز
المصرفً
عموما ل

78
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استراتٌجٌات
الخدمة المصرفٌة
وتنمٌة مهارات
ادارة خدمة
العمالء
القواعد العامة
لحماٌة البٌانات
الشخصٌة GDPR
ومعٌار التبادل
التلقائً للبٌانات
لؽاٌات ضرٌبة
CRS
الممارسات
المهنٌة الحدٌثة
فً تحلٌل
االحتٌاجات
التدرٌبٌة وربطها
بالمسار الوظٌفً

41
2019/7/18-15

الجهاز
المصرفً
عموما ل

2019/7/2-1

الجهاز
المصرفً
عموما ل

25

2019/7/9-8

الجهاز
المصرفً
عموما ل

77

7

ادارة الخزٌنة
المصرفٌة

2019/8/1-7/28

الجهاز
المصرفً
عموما ل

35

8

تدقٌق ومراجعة
االعتمادات
المستندٌة

2019/9/19-15

الجهاز
المصرفً
عموما ل

30

9

التخطٌط للعمل
الرقابً

7112/11/11-72

الجهاز
المصرفً
عموما ل

23

2019/9/26-22

الجهاز
المصرفً
عموما ل

16

2019/9/26-22

الجهاز
المصرفً
عموما ل

4

5

6

ادوات السٌولة فً
المصارؾ
10
اإلسالمٌة وفق
معٌار IFSB
11

ادارة الفروع
المصرفٌة

32
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مركز الجامعة
9
العربٌة

1

االستراتٌجٌات
المتقدمة فً
تصمٌم الموازنات
فً المصرؾ
اإلسالمً

2019/10/24-20

الجهاز
المصرفً
عموما ل

20

المجموع

229

لغرض تطوٌر العالقات االقتصادٌة والنهوض بالقطاع المصررفً برٌن الجرانبٌن السرعودي
والعراقً فقد تم االتفاق على اقامة ( )9دورات خارج العراق بالتعاون مع (مؤسسة النقد العربً
السعودي) فٌما ٌخص تدرٌب وتطوٌر منسوبً البنك المركرزي العراقرً وبمواضرٌع مختلفرة وقرد
شارك فٌها ( )72موظف وكما موضح فً الجدول ادناه :ـ
الدورات المنفذة خارج العراق
التارٌخ

عدد
المشاركٌن

7112/7/72-77

11

7112/1/2-1

2

7112/1/17-11

5

7

إدارة مخاطر مؤسسات النقد والمخاطر
المتعلقة بإدارة االحتٌاطٌات

7112/1/12-12

2

5

المالٌة اإلسالمٌة

7112/7/1-1

2

9

االستثمارات وكٌفٌة إدارة المحافظ

7112/7/19-17

2

ت
1
7
1

اسم الدورة
تنفٌذ األنظمة االلكترونٌة وأنظمة
تخطٌط موارد المؤسسات ERP
المخالفات المصرفٌة وكٌفٌة التعامل
معها
التدقٌق المبنً على المخاطر

المجموع

47
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التعاون التدرٌبً مع دوائر واقسام البنك المركزي
ضمن فقرة الدورات التدرٌبٌة االنٌة متطلبات دوائر البنك) قام المركز بتقدٌم الدعم لدوائر واقسام
البنك من خالل االشراؾ على اقامة دورات بناءا على طلب بعض الدوائر وكما ٌلً- :
 -1تم تنفٌذ  )29دورة وورشة وفقا ل لمتطلبات الدوائر وبمختلؾ المواضٌع 0
 -2بلػ عدد المشاركٌن فٌها  )946مشارك منهم  )270مشارك من البنك المركزي و )676
مشارك من المصارؾ الحكومٌة والخاصة وشركات الدفع االلكترونً 0
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