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المحور األول :االمتثال المصرفي ومكافحة غسل األموال
ت

الدورة

1.

نموذج استمارة
اعرف زبونك KYC

عدد
الساعات
التدريبية
15

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

القطاع المصرفي

تعريف المشاركين بكيفية ملء استمارة
( )KYCوتقليل األخطاء وشرح الفقرات
الواردة فيها كافة.
معرفة مفهوم غسل األموال وتمويل
اإلرهاب وضوابط ومتطلبات الجهات
الرقابية بهذا الخصوص والنظم واللوائح
ذات العالقة ،ومعرفة الجهود والمبادرات
اإلقليمية والدولية لمكافحة عمليات غسل
األموال وتمويل اإلرهاب.
تعريف المشاركين بمفهوم غسل األموال
والجرائم المالية إلكترونيا ً ومميزاتها
وخصائصها والتوصيات الدولية الكفيلة
بمكافحتها.
تزويدددد المشددددددددداركين بدددالمعرفدددة لتطبي
إجراءات العنددايددة الواجبددة عل سددددددددا
األهمية النسدددددبية والمخاطر المنصدددددوص
عليهددا اتجدداا المسسددددددسددددددددات المدداليددة ،
والتعليمات والضوابط الرقابية .

25

البنك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

15

البنك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

25

البنك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

10

.6
قانون االمتثال
الضريبي على
الحسابات األمريكية
الخارجية FATCA

15

البنك المركزي  -شدددددرح المعايير الدولية لمجموعة العمل
المدددالي  FATFوكيفيدددة التعدددامدددل معهدددا
العراقي
القطاع المصرفي وتطبيقها لدى المصددددارع العراقية وكيفية
انعكا ذلك ب شكل إيجابي عل الت صنيف
العالمي للعراق.
البنك المركزي التعريف بالتشريعات النهائية واإلجراءات
التنفيذية لتطبي قانون االمتثال الضريبي
العراقي
القطاع المصرفي FATCA .

 .7دور وظيفة االمتثال
في مكافحة غسل
األموال والمتطلبات

25

 تمكين المشددددددددداركين فيهدددا من إدرادائرة مراقبة
المخاطر المتوقعة الناجمة عن عدم تطبي
الصيرفة،
القطاع المصرفي إجراءات االلتزام من وحدات االمتثال في

.2

مكافحة غسل
األموال وتمويل
اإلرهاب

.3
عمليات غسل
األموال وتمويل
اإلرهاب عبر وسائل
الدفع االلكتروني
4
تطبيق إجراءات
العناية الواجبة
للمؤسسات المالية
وتحليل مؤشرات
االشتباه
 .5توصيات مجموعة
العمل المالي FATF
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الرقابية وفق ضوابط
االمتثال

.8

االمتثال االلكتروني
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15

المصددارع والمسسددسددات المالية وذلك من
خالل تسليط الضوء عل المعايير الدولية
التي وصت بها الهيئات المختصة في هذا
المجددال و قرتهددا مسسددددددسددددددددات رقددابيددة
وتشريعية في العالم.
البنك المركزي تزويد المشددددددداركين باسددددددداليا االمتثال
اإللددكددتددرونددي واالنددظددمدددة الددتددي يددمددكددن
العراقي
القطاع المصرفي استخدامها لتحقي هذا الهدع

4

المحور الثاني  :العمليات المصرفية
ت

الدورة

عدد
الساعات
التدريبية

الجهات المستهدفة

اهداف البرنامج

1.

االعتمادات
المستندية
وخطابات الضمان
وفق األعراف
الدولية

25

دائرة مراقبة
الصيرفة،
القطاع المصرفي

2.

استراتيجية الخدمة
المصرفية وتنمية
مهارات إدارة خدمة
الزبائن
االئتمان المصرفي
وإدارة التعثر
اإلئتمانى

25

دائرة مراقبة
الصيرفة،
القطاع المصرفي

تعريف المشدددددددداركين بوسددددددددائددل الدددف
والنواحي النظريدددة والعمليدددة للعمليدددات
المصددددددرفيدددة الخدددارجيدددة (االعتمدددادات
المسددتندية وخطابات الضددمان الخارجية)
واألطراع ذات العالقة وتحديد مسسولية
والتزامددات كددل طرع وبددالمسددددددتندددات
المطلوبة.
يهدع البرنامج إل تعريف المشاركين
باالسددددددتراتيجيات الخاصدددددددة بالخدمات
المصددددددرفية وتطبيقها وتنمية وصددددددقل
مهاراتهم إلدارة خدمة العمالء .

25

البنك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

تمكين المشدددددددداركين من التعددامددل مجواندددا التحليدددل االئتمددداني والخددددمدددات
االئتمانية كافة.
تزويد المشددددداركين باألسددددداليا المثللمنح االئتمان ومتابعته ومعالجة التعثر.
تعريف المشددددددداركين بالسددددددياسددددددداتاالئتمانية المتبعة إلدارة االئتمان والرقابة
عليه.
تزويد المشددداركين بسسددداسددديات التعاملم بعض المواضددي المتقدمة في العملية
االئتمانية.
تمكين ورف كفاءة الم شاركين العاملينفي مجال االئتمان ومعالجة الديون غير
المنتظمدددة (المتعثرة) في التعدددامدددل م
ال حاالت الحر جة والصددددددع بة ووضدددددد
اإلنذارات المبكرة للحد من التعثر.

3.
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دائددددددددددددددددددددددددددددددددرة
االسددددددددددددتثمارات،
دائددددددددرة مراقبددددددددة
الصدددددددددددددددددددددديرفة،
القطددددددددددددددددددددددددددددداع
المصرفي

 تعريف المشددددددداركين بمعرفدة هيكل يةرسائل سويفت
 التعرع عل سددداليا إصددددار ومتابعةالرسددددائل الخاصددددة بالبوالص والكفاالت
واألعتمادات المستندية .
التعرع عل سددددددداليا تنفيذ حواالتالبنو ( المسسددددسددددات المالية ) وا ليات
المتعلقة من خالل السويفت.

البنك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

تعريف المشاركين بالمفاهيم واألسالياالحددديثددة في االتصددددددددال والتعددامددل م
العمالء.
تنمية مهارات المشددددددداركين في تقديمخدمات ذات جودة عالية للعمالء.
تطوير اتجاهات المشددددداركين اإليجابيةنحو العمالء.
تمكين المشاركين من معالجة مشكالتالعمالء بفاعلية.
تطوير قدرات المشدددداركين في التعاملم األنماط المختلفة من العمالء.
 تعريف المشدددددددداركين بمفهوم الحوالددةالمصرفية و هميتها.
 تمكين المشددددددداركين من تمييز اطراعالحوالة المصرفية و نواعها.
 تعريف المشدددددداركين بمفهوم الحواالتالسريعة.
وصددددددف وتوضدددددديح دور إدارة خزينةالمسسسة والعمليات المالية
تطبي احدددا الممددارسددددددددات المتعلقددةبإدارة االلتزامات وتقنيات االدارة النقدية
كيفية إدارة األصددددددول النقدية في كافةصورها
اسدددتخدام األسددداليا الوقائية في عملياتإدارة الخزينة
معرفدددة وقيدددا األدوات المددداليدددة وفالمعايير الدولية

4.

رسائل سويفت
لالعتمادات
والكفاالت وبوالص
التحصيل

5.

تنمية مهارات
وسلوكيات موظفي
التلر

15

6.

الحواالت المصرفية

25

دائرة مراقبة
الصيرفة،
القطاع المصرفي

7.

إدارة النقد
وعمليات الخزينة
واالستثمار

25

البنك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي
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المحور الثالث  :اإلدارة وتطوير الموارد البشرية
الدورة

عدد الساعات
التدريبية

ت

1

المراسالت
التجارية باللغة
اإلنكليزية

25

2

االستعداد
للطوارئ وإدارة
األزمات
واستمرارية
العمل

25

3

تنمية مهارات
مدراء الفروع
المصرفية

25

4

اعداد
القيادات
اإلدارية
الوسطى

100
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الجهات المستهدفة

اهداف البرنامج

ا ل بندددك ا ل مر كزي تزويد المشاركين بالمصطلحات المستخدمة
في المراسدددالت التجارية باللغة االنجليزية،
العراقي
القطاع المصرفي وكيفية تطوير مهارات الكتابة الرسددددددمية،
وانواع الخطابات الرسددددمية و التعريف بها
 ،والمصددطلحات الالةمة لكتابة الرس دائل ،
االيميالت ،المددذكرات ،وعر تطبيقددات
عدددة و مثلددة عل الكتددابددات الرسددددددميددة،
واالساليا الحديثة للمراسالت التجارية.
عددر وتددوضدددددددديددح حددداالت الددطددوار
البنك المركزي
واألةمددات التي تتعر لهددا المصدددددددارع
العراقي
القطاع المصرفي .وكيفية اإلعداد واالستعداد الجيد للتمكن من
السدددددديطرة وإدارة شددددددسون المسسددددددسددددددات
المصددددددرفية بسمان وضددددددمان اسددددددتمرارية
العمل.
تزويد المشددددددداركين بالمهارات الواجاالبنك المركزي
توفرها في مدير الفرع.
العراقي
تطوير مهارات المشدداركين في األعمالالقطاع المصرفي
المصددرفية والنواحي السددلوكية واإلدارية و
التنظيمية.
 بندداء القدددرات الخدداصددددددددة بددالتعددامددل مالجمهور النجاح العمل المصرفي للفرع .
ا ل بندددك ا ل مر كزي تنم ية الم فاهيم اإلدار ية لدى المشددددددداركين
وتزويددددهم بدددسسدددددددداليدددا اإلدارة الحدددديثدددة
العراقي
القطاع المصرفي ومجدداالت تطبيقهددا في الوحدددات اإلداريددة
المختلفة .
 تددنددمدديدددة الددمددهدددارات والددخددبددرات لددددىالمشددددددداركين والتسكيد عل الوعي الكامل
بمسددددددسولياتهم عن تطوير خطة العمل بما
يضمن تقديم الخدمات بسهولة ويسر.

7

5

تطبيق معايير
الجودة
المصرفية

25

6

التخطيط
االستراتيجي
في العمل
المصرفي

25

7

الحوكمة
االلكترونية

8

25

إدارة المشاريع 25
PMP
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ا ل بندددك ا ل مر كزي التعرع عل مفهوم الخددددمدددة و بعدددادهدددا .
 تمييز بعاد خدمة العمالء وانعكاسدددددداتهاالعراقي
القطاع المصرفي عل بيئدددة العمدددل ،و هميدددة ودور جودة
الخدمات المصددددرفية بوصددددفها حد الطرق
لددزيدددادة الددقددددرة الددتددندددافسددددددديدددة لددلددبددنددو .
 تطبي ادارة الجودة الشدداملة في الخدماتالمصددددددرفيددة بهدددع الوصددددددول إل تقددديم
خدمات بجودة عالية
ا ل بندددك ا ل مر كزي  -تحديد األهداع الرئيسة التي تسع إدارة
المصددددددرع ال تحقيقها وتحديد اسددددددداليا
العراقي
القطاع المصرفي التصددددددرع البديلة التي يمكن بواسددددددطتها
الوصول ال تلك االهداع بسحسن الوسائل
و قل التكاليف.
 التخطيط يسدددددداعد إدارة المصددددددرع فيتوظيف وتوجيدده الموارد المتدداحددة بكفددايددة
عالية.
 معرفة تحليل البيئة الداخلية والخارجية وضددددددد خطدددة عمدددل لتنفيدددذ الخطدددةاالستراتيجية للمصرع
ا ل بندددك ا ل مر كزي التعريف بمفدداهيم الحوكمددة م التطبيقددات
والتعريف بمعدددايير الحوكمدددة و هميتهدددا
العراقي
القطاع المصرفي و هدافها في المصارع.
تكوين خلفية قوية من القوانين والسياساتواإلجدددراءات فدددي مدددجدددال الدددحدددوكدددمدددة
اإللكترونية.
ا ل بندددك ا ل مر كزي -تغطية معرفية شداملة لكل مواضدي إدارة
المشروعات.
العراقي
التعرع عل كيفيدددة تحدددديدددد األعمدددالالقطاع المصرفي
الخاصة بالمشروع وتكوين فرق العمل.
الممارسدددددددة العملية لمراقبة المشددددددروعوضبطه.
دراسددددددة عميقة للدليل المعرفي في إدارةالمشروعات
التطبي العملي للتخطيط الزمني والماليللمشروعات.

8

المحور الرابع  :الرقابة المصرفية والتدقيق الداخلي
الدورة

عدد
الساعات
التدريبية

ت

1.

تقييم األداء
المصرفي وفق
طريقة CAMELS

25

2.

نسبة تغطية
السيولة LCR
ونسبة صافي
التمويل المستقر
NSFR

25

3.

األساليب
الحديثة في
التدقيق والرقابة
المالية والمراجعة
الداخلية وفق
المعايير الدولية

25

4.

بازل والتقييم
الذاتي لكفاية
رأس المال
ICCAP

25

5.

الرقابة على
شركات الدفع
اإللكتروني

20
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الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

دراسة مختلف المؤشرات الدولية الحديثة لتقييمدائرة مراقبة
أداء المصارف والسيما طريقةCAMELS
الصيرفة.
 التعريف بالمعايير األسااااساااية التد يعتمد لي افد طريقة  CAMELSلتقييم أداء المصاااااااارف
والحفاظ لى سالمة مراكزها المالية .
تحديد ميزات ومكونات اإلطار الجديد لبازلدائرة مراقبة
الصيرفة ،دائرة III .
العمليات المالية -التعرف لى ناصر رأس المال النظامد لى
النحو المحدد فد بازل III
وإدارة الدين
القطاع المصرفد  -رض أهااداف ويليااات احتياااطد الحفاااظ لى
رأس المال)( Capital Buffers
 رض أهااااداف وهيكليااااة معيااااار )LCRو )NSFR
تعريف بااااالم ااااارات المتقاااادمااااة فد التاااادقيقدائرة التدقيق
الداخلد ،دائرة ومراجعة الحساااابات المالية فد اااوء إرشاااادات
مراقبة الصيرفة ومعايير المراجعة الداخلية والدولية.
تزويد المشاااااااركين باالسااااااتراتيجيات المتقدمة،
وكيفيااة تطبيقااات ااا فد
القطاع المصرفد لكشاااااااف األخطاااء وال
الواقع العلمد
.
 اكساااال المشااااركين بعض الم ارات الخاصاااةبالتدقيق فد وء معايير التدقيق الدولية
 تزويد المشاااااركين بالمعرفة المعمقة للمكوناتدائرة مراقبة
الرئيسة لعملية التقييم الذاتد ICAAP
الصيرفة .
القطاع المصرفد  -تحديد مسااااااؤولية المصاااااارف فد ملية التقييم
الذاتد وت حديد دور الج ات الرقابية فد مراجعة
تقرير التقييم ا لذاتد والمساااااااتجادات الر قابياة فد
مجال اختبارات ال ااااااا ط والعالقة بين المخاطر
والمستوى المناسل من رأس المال .
الااوقااوف االااى طااباايااعااااة وأنااواع أدوات الاااادفااع
دائرة مراقبة
اإللكتروند ونظم الرقااااباااة لي اااا والتحااادياااات
الصيرفة.
المرتبطة ب ا وفق اااااوابط رقابية لد م وتطوير
األداء المصااااااارفد اإللكتروند وتقلياال المخاااطر
المرافقة له .

ـــ
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المحور الخامس  :المحاسبي
ت

الدورة

عدد
الساعات
التدريبية

1.

معايير
المحاسبة
الدولية IAS
واعداد التقارير
المالية وفق ًا
لمعايير IFRS
المعيار
المحاسبي
الدولي ألعداد
التقارير المالية
رقم ()9
األخطاء
المحاسبية
وطرق
اكتشافها
وتصحيحها وفق
معايير
المحاسبة
الدولية

25

البندددك المركزي تعريف المشاركين بالمعايير المحاسبية الدولية
(  )IASواكسدددددددابهم م هارات إ عداد الت قارير
العراقي
القطاع المصرفي المالية والبيانات وفقا ً للمعايير الدولية لإلبالغ
المدددالي ( )IFRSوالتي يطل عليهدددا معدددايير
إعدددداد التقدددارير المددداليدددة ودورهدددا في تحقي
شفافية اإلفصاح في القوائم والبيانات المالية.

25

البندددك المركزي التعرع عل دور محاسدددددبة التحوط والتعرع
عل العيوب والقيود في المعيار رقم)(9
العراقي
القطاع المصرفي -فهم كيفية تطوير وتنفيذ المعيار رقم)(9
التعرع عل األمور الخاصة بالتنفيذ العملي.
للمعيار

25

دائددرة الددتددددقدديدد
الدددداخلي دائرة
الددمددحددداسدددددددبدددة ،
دائدددرة مدددراقدددبدددة
الصيرفة.
القطاع المصرفي

4.

مهارات اعداد
الموازنات
التقديرية
وتحليلها
واستخدامها
في الرقابة
والتقييم

25

دائددرة الددتددددقدديدد
الدددداخلي دائرة
الددمددحددداسدددددددبدددة ،
دائدددرة مدددراقدددبدددة
الصيرفة
القطاع المصرفي
.

 تعريف المشدددددداركين باألخطاء المحاسددددددبيةو سبابها وطرق اكتشافها.
 تنم ية م هارات المشددددددداركين في إكتشددددددداعاألخطاء.
 تعريف المشدداركين بطرق تصددحيح األخطاءالمعايير الدولية.
 تعريف المشدددددددداركين بدداألخطدداء الجوهري دةوكيفية عالجها حسدددددددا المع يار المحاسددددددبي
الدولي رقم(8).
 تعريف المشدددددداركين بالغا و نواعه وطرقإكتشافه.
التعريف بدددالمواةندددات التقدددديريدددة وإجراءات
إعدددددادهددددا وطددددرق الددددرقددددابددددة عددددلدددديددددهددددا.
تمكين المشدددداركين من األسدددداليا اإلحصددددائية
المسددددددتخدددمددة في التنبس واحتسدددددددداب األرقددام
الددددددددددددددددددتددددددددددددددددددقددددددددددددددددددديددددددددددددددددددريددددددددددددددددددة.
تنمية قدرات المشدددداركين في إعداد المواةنات
والتي صدددبحت ضدددرورة في الوقت الحاضدددر
في الرقابة وتقييم األداء عن طري المواةنات
التقديرية.

2.

3.

Traing Program Plan 2021

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج
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5.

إعداد قيود
التسويات
الجردية
واالقفاالت
الختامية

25

البندددك المركزي  -تعريف المشددددددداركين بالمفاهيم وكيفية تدف
البيانات من خالل النظام المحاسبي .
العراقي
القطاع المصرفي  -تعريف سددددددداليا تسددددددجيل وترحيل القيود
والتسويات الجردية
 إك ساب الم شاركين مهارات إقفال الح ساباتوإعداد الحسابات الختامية .

6.

التقارير المالية
المرحلية وفق
المعيار رقم
()34

25

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

7.

األصول
والممتلكات
وفقا للمعيار
الدولي رقم
( )16ومعيار
انخفاض قيمة
األصول الثابتة
رقم ()36

25

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

وصدددددف وتحديد الحد األدن لمحتوى التقارير
المدداليددة المرحليددة  ،وكددذلددك وصددددددف مبدداد
االعددتددراع والددقدديدددا فددي الددقددوائددم الددمدددالدديدددة
المخت صرة و الكاملة لمدة مالية مرحلية معينة
 ،م ما يسددددددداهم في تعزيز ات خاذ مسددددددت خدمي
المعلومددات المحدداسددددددبيددة في اتخدداذ القرارات
الرشيدة.
التعرع عل شددددددروط ومعددالجددة إعددادة تقييم
األصددول الثابتة وف ما جاء بمعيار المحاسددبة
رقم(16) .
التعرع عل الفرق بين تقييم األصدددددددولوإعادة تقييم األصول.
 التعرع عل كيفية تسددددددجيل انخفا قيمةاألصول وارتفاعها عند إعادة التقييم .
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المحور السادس  :تقنية المعلومات وأنظمة المدفوعات
ت

1.

الدورة

عدد
الساعات
التدريبية

تفعيل أدوات
الدفع
اإللكتروني
والجباية
اإللكترونية

25

 2.إطار عمل حوكمة
تقنية المعلومات
المؤسسية
وإدارتها
()COBIT-5

25

الشمول المالي

20

 4.امن وسرية نظم
المعلومات
االلكترونية في
المصارف

15

3.

Traing Program Plan 2021

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

البندددك المركزي تثقيف المشددددداركين إلكترونيا بكيفية اسدددددتخدام
هددذا التقنيددة واالبتعدداد عن الدددف النقدددي عن
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع طري التعريف بميزاتددده ،والطرق الحدددديثدددة
الددددمصددددددددددرفددددي للرقابة عليها.
المسسددددددسددددددددات
الددمدددالدديدددة غدديددر
المصرفية
البندددك المركزي تزويد المشاركين با تي:-
الدواف الرئيسة لتطويرCOBIT-5.العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع -فوائد األعمال باستخدامCOBIT-5.
المباد الخمسة الرئيسة لـدددد COBIT-5منالمصرفي
جدددل حدوكدمدددة وإدارة تدقدنديدددة الدمدعدلدومدددات
المسسسية.
المفاهيم األساسية لتنفيذCOBIT-5.البندددك المركزي  -تعريف المشدددددداركين بمبد الشددددددمول المالي
وآليدداتدده وكيفيددة ةيددادة عددداد المسددددددتخدددمين
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع للخدمات المصددددددرفية ،وإتاحة تلك الخدمات
ووصولها ال الطبقة البسيطة في المجتم .
المصرفي
البندددك المركزي -التهددديدددات اإللكترونيددة الجددديدددة وتددس يرهددا عل
الدددددددددددددددمصدددددددددددددددددددددارع.
قدددددددددددددددطددددددددددددددداع
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع  -هميدددة المخددداطر التي قدددد تنجم عن الحوادا
األمنيدددة و القرصددددددندددة اإللكترونيدددة و جرائم
المصرفي

الحاسوب التي تستهدع من تكنولوجيا المعلومات
في سدددائر المسسدددسدددات المصدددرفية والمالية ،لتبق
هدددف دا ع للعدداملين عليهددا والتنبدده والوعي لمثددل هددذا
الددددددددددددددددددددددددمددددددددددددددددددددددددخدددددددددددددددددددددددداطددددددددددددددددددددددددر.
 خل إجراء عمليات منية ووقائية بهدع حمايةتكنولوجيا المعلومات وكيفية الدفاع والردع ضدددددد
الدددددددهدددددددجدددددددمدددددددات اإللدددددددكدددددددتدددددددرونددددددديدددددددة.
 التعرع عل مدى كفاية الضددددددوابط وك فاءتهالددددلددددعددددمددددلدددديددددات الددددمددددالدددديددددة والددددمصدددددددددرفدددديددددة

12

5.

أمن الشبكات

Oracle Apex 6.
(مراحل متقدمة)

20

البندددك المركزي -تحديد واسددددددت خدام المصددددددطلحات والمفاهيم
الددرئدديسدددددددددة فددي مددجدددال مددن الشددددددددبددكدددات
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع .Cybersecurity
 تحددديددد وتمييز الجهددات الفدداعلددة للتهددديددداتالمصرفي
ودوافعها.
القيام بمطابقة نواع مناسدددبة من الضدددوابط م
التصرفات المختلفة اتجاا التهديدات األمنية.
تزو يد المشددددددداركين بالم فاهيم ال حدي ثة ألمنالمعلومات

25

البندددك المركزي برمجدددة وإدارة قواعدددد البيددداندددات وتحدددديدد
األندددظدددمدددة السدددددددددابدددقدددة وبدددرمدددجدددة Web
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع  Applicationوذلك الختصددددددار وقت التنفيذ
وتوفير داء فضل من المبرمجين
المصرفي
البندددك المركزي تعريف المشددددددداركين ببرنامج قواعد البيانات
عبر لغة االستعالم SQL
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع
المصرفي

25 Microsoft SQL 7.
Server
Ver.2010
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المحور السابع :إدارة المخاطر
ت

عدد
الساعات
التدريبية

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

 1.معايير بازل III
(تقييم المخاطر
واختبار التحمل )
المستوى االول

25

الددبددندددك الددمددركددزي
العراقي
القطاع المصرفي

 2.إدارة المخاطر
المصرفية ووضع
الضوابط
الوقائية

25

دائددددرة مددددراقددددبددددة
الصيرفة،
قسددددددددددددددددم إدارة
المخاطر،
القطاع المصرفي

اختبارات
الضغط stress
 testingوتحليل
السيناريوهات
(المستوى
الثاني )
تحليل وتقييم
مخاطر إدارة
األموال
إدارة المخاطر
وضوابط تقييم
محافظ األوراق
المالية
إدارة المخاطر
وفق الحوكمة
المؤسسية

25

الددبددندددك الددمددركددزي
العراقي
القطاع المصرفي

تعمي فهم العناصر األساسية ألحكام اطار باةل III. فهم المصددددددفوفات واالجراءات األسددددددداسددددددية لتقييمالمخاطر االئتمانية والسوقية والتشغيلية.
ترسيخ فهم همية اجراء اختبار التحمل عل نه جزءساسي من إدارة المخاطر.
تطبي المهدددارات التحليليدددة لتحدددديدددد تركز مخددداطراالئت مان وتركيز م خاطر التمو يل وم خاطر السدددددديو لة
النظامية.
 يسهل المشاركون عل كيفية تعريف وتحليل ومعالجةومتدددابعدددة المخددداطر وذلدددك من خالل تددددريبدددات عل
احتسددددددداب احتمالية وقوع الخطر وا ار المترتبة في
حالة وقوعه ،وتس يرات هذا الخطر عل المصددددددرع.
 كذ لك ي تدرب المشددددددداركون عل وسدددددددائل م عالجةالمخاطر السلبية وااليجابية بمختلف نواعها
تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة في كيفية استخداماختبارات األوضددددددداع الضددددددداغطة لقيا مدى تحمل
المصارع للصدمات المالية
 إدارة المخاطر المصددددرفية ودور هذا االختبارات فيتنبيه السددددددلطات الرقابية و إدارات المصدددددددارع أل ر
األحداا السددددددلبية غير المتوقعة المرتبطة بالعديد من
المخاطر

25

الددبددندددك الددمددركددزي -اكتسددددددداب الخبرات في مجال إدارة األموال ،والعمل
عل تقييم المخاطر في اإلدارة المالية.
العراقي
القطاع المصرفي

20

الددبددندددك الددمددركددزي  -اكتسدددددددداب الخبرات والمهدددارات في إدارة عمليدددات
محافظ األوراق المالية.
العراقي
القطاع المصرفي  -القدرة عل تجاوة المخاطر في إدارة محافظ األوراق
المالية .وضوابط تقييم محافظ األوراق المالية.

25

الددبددندددك الددمددركددزي  -تزويد المشددددددداركين بالمهارات والخبرات في مجال
إدارة المخاطر وف الحوكمة المسسسية
العراقي
شدددرح األدوات والبرامج الخاصدددة في تقييم المخاطرالقطاع المصرفي
وف متطلبات والمعايير للحوكمة المسسسية

3.

4.

5.

6.

الدورة
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المحور الثامن  :الشهادات المعتمدة
ت

الدورة

1

دورة تأهيلية لنيل
شهادة مدير فرع
مصرفي معتمد

2

دورة تأهيلية لنيل
شهادة مدقق
داخلي معتمد CIA

3

دورة تأهيلية لنيل
شهادة المحلل
المالي المعتمد CFA

عدد
الساعات
التدريبية

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

 تهيئدددة المددددراء وتزويددددهم بدددالمهددداراتاألسددددددداسددددددية الواجا توافرها في مدراء
الفروع .
 تطوير مهددارات المشدددددددداركين االداريددةوالسددددددلوكية والمهنية ومهارات التعامل م
العمالء
تعريف المشددددددددداركين بدددالمسدددددددتجددددات،
والتطورات وإجراءات و سددددداليا ومعايير
التدقي العالمية في مجال التدقي الداخلي
والرقابة.
إطالع المدددققين الددداخليين عل المفدداهيمالرئيسة لهذا المواضي  ،وإكسابهم مهارات
تطبي المفددداهيم واألسددددددددداليدددا الحدددديثدددة
وتمكينهم من القيدددام بددداإلجراءات العمليدددة
لتنف يذ عمل يات ال تدقي بطري قة مهن ية وف
فضل الممارسات والمعايير المهنية.
-الحصول عل المعرفة ذات البعد الدولي

100

100

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

البندددك المركزي
والتي تربط مدددا بين المعرفدددة النظريدددة
العراقي
القطاع المصرفي والمهدددارات التطبيقيدددة والعمليدددة التي
100

يحتاجونها في ممارساتهم المهنية اليومية.
بددنددداء خددلددفدديدددة قددويدددة عددن الددخددبددراتوالممارسات المالية.
اكسدددددداب المشدددددداركين مهارات متطورةتواكا حدا المسددددتجدات  ،اضددددافة إل

مهارات متقدمة في التحليل المالي.
4

دورة تأهيلية لنيل
شهادة متُخصص
معتمد في الرقابة
الداخلية CICS
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100

دائددرة الددتددددقدديدد تسهيل المشدددددداركين وتزويدهم بالمعرفة في
الدددداخلي دائرة مجال الرقابة الداخلية والتمت باحترافية في
مراقبة الصيرفة ،التخطيط وتنفيذ المهام
القطاع المصرفي -تطوير المعارع والمهارات ضمن فضل
الممارسات الدولية.
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 5دورة تأهيلية لنيل
شهادة االختصاصي
المعتمد في إدارة
المخاطر
 6دورة تأهيلية لنيل
شهادة اخصائي
معتمد في
العقوبات العالمية
CGSS
 7دورة تأهيلية لنيل
شهادة اخصائي
امتثال معتمد CCO

 8دورة تأهيلية لنيل
شهادة مدقق نظم
معلومات معتمد
CISA

 9دورة تأهيلية لنيل
شهادة االخصائي
االسالمي المعتمد
في الحوكمة
واالمتثالCISGAC
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100

100

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

استيعاب مفهوم إدارة مخاطر المشروعات
والقدرة عل وض خطة إلدارة المخاطر
م خطة للرقابة والسيطرة عل المخاطر
القددددرة عل التحليدددل النوعي والكيفي
للمخاطر
تعريف المشدددددددداركين بددالعقوبددات الدددوليددة
وكيفيددة التعددامددل معهددا واالسددددددتجددابددة لهددا.
تعريف المشدددددددداركين كيفيددة التعددامددل م
االفراد والكيانات في ضوء تلك العقوبات.

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

تزويد المشاركين بالمعرفة في تحديد معن
االمتثال لمسسدددددسدددددتهم وكيفية تكوين القدرة
عل تطوير استجابة تنظيمية لمطالبها.
االمتثال في الداخل والخارج.فهم عواقا مخاطر عدم االمتثال وإعدادتقرير للسلطات الرقابية واإلشرافية.
تسهيلهم الجتياة االمتحان الدولي الخاصبنيل الشهادة المعتمدة.
نقدم للمشددددداركين حزمة متكاملة وضدددددعت
لمراجعدددة المنهج العلمي لهدددذا البرندددامج ،
إلعدادهم ألداء واجتياة اختبار شهادة مدق
نددظددم الددمددعددلددومدددات الددمددعددتددمدددد بددنددجددداح.
يغطي برنامج المراجعة الجوانا المحورية
لمنهج الشددددددهادة ونماذج ألسددددددئلة االختبار
والتي توفر للمشددددداركين والشدددددعورو بنمط
و نواع األسددئلة التي يتناولها اختبار شددهادة
مدق نظم المعلومات المعتمد.
التعريف بمفددداهيم الحوكمدددة واالمتثدددال م
التطبيقات اإلسددددددالمية والتعريف بمعايير
الحوكمة و هميتها في المصارع اإلسالمية
فهم الحوكمة ضددددددمن حكام الشددددددريعةاإلسالمية
تكوين خلفية قوية من القوانين والسياساتواإلجراءات وعمليدددات التفتيا والتددددقي
وتزويدهم بالمعرفة في تحليل البيانات من
جل االمتثال.
تسهيلهم الجتياة االمتحان الدولي الخاصبنيل الشهادة المعتمدة.

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي

100

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي
100

البندددك المركزي
العراقي
القطاع المصرفي
100
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10

11

Cisco Certified
Network
Associate
Wireless (CCNA
) Wireless
شهادة االخصائي
المعتمد في
مكافحة غسل
األموال وتمويل
اإلرهاب ACAMS

100

25
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البندددك المركزي تدددريددا الكوادر الفنيددة عل تهيئددة وإدارة
وبرمجددة خدددمددات منظومددات الشددددددبكددات
العراقي
القطاع المصرفي الالسلكية.

البندددك المركزي -تعريف المتدربين بسحدا ساليا مكافحة
غسل األمـدددددددـدددددددوال وتمويل اإلرهاب وفقا ً
العراقي
القطاع المصرفي للتوصدددددديددات األربعين الجددديدددة المدددمجددة
الصدددددددددادرة مسخرا ً من مجموعدددة العمدددل
المالي.
التعرع عل فضدددل الممارسدددات العمليةالدولية والمحلية في هذا المجال.
التعرع عل العمالء وكيفيدددة و نمددداطومراحل غسل األموال وتمويل اإلرهاب
-إعداد تقارير االشتباا المختلفة.

ــــ
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المحور التاسع  :القانوني
ت

الدورة

عدد
الساعات
التدريبية

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

 1مكافحة الجريمة
المالية

25

 2التوثيق القانوني
في المعامالت
المصرفية

25

البندددك المركزي تدريا المشدداركين للتصدددي بشددكل كامل ألعمال
الجريمددة المدداليددة  ،و إلقدداء نظرة شدددددددداملددة عن
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع الجريمة العابرة للحدود الوطنية .
المصرفي
البندددك المركزي  -تعريف المشددددددداركين ب كافة الجوا نا ال قانون ية
للمعامالت المصرفية .
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع -تعريف المشدداركين بسهم النقاط الواجا توافرها
في المعددامالت المصددددددرفيددة واهم البنود والمواد
المصرفي
الواجا توافرها فيه.
تعريف المشددددداركين باألسدددددا والنقاط الواجامراعاتها عند كتابة المعامالت المصرفية

3
القوانين
المنظمة لعمل
الجهاز المصرفي

15

 4التقنيات وأفضل
الممارسات في
صياغة وتدقيق
وتحليل العقود
 5مهارات إعداد
المذكرات
واللوائح
القانونية

20

البندددك المركزي تعريف المشددددددداركين بالقوانين النافذة التي يجا
مراعاتها عند داء عملهم .
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع
المصرفي
البندددك المركزي التعرع عل األسدددلوب األمثل والتنظيم األفضدددل
والتنسددددددي األدق واألحكام القانونية الضدددددددابطة
العراقي
الددددددددقددددددددطدددددددداع للصياغة العقدية من الناحيتين العلمية والعملية
المصرفي
الدائرة القانونية -إكسدددداب المشدددداركين المهارات الالةمة للكتابة
الددددددددقددددددددطدددددددداع القانونية المتميزة وامدادهم بالمعلومات الالةمة
لإليضاح القانوني.
المصرفي
تنمية قدرات المشدددددداركين وتزويدهم بالمهاراتالالةمددة ألعددداد وكتددابددة المددذكرات القددانونيددة من
حي الشكل والمضمون.
الدائرة القانونية .تسهيل المشاركين بكل ما يخص تسوية المناةعات
الددددددددقددددددددطدددددددداع والتحكيم الدولي.
 اإللمام التام بالمفاهيم األسددددددداسددددددية في مجالالمصرفي
المناةعات المصرفية وتسويتها .

6

التحكيم الدولي
وتسوية
المنازعات

15

25
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المحور العاشر  :االقتصادي
ت

الدورة

عدد
الساعات
التدريبية

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

1

إدارة النقد
والسيولة
في المصارف
التجارية

25

دائددددرة مددددراقددددبددددة
الصدددددديرفة  ،دائرة
العمليات،
دائرة االستثمارات
القطاع المصرفي.

2

تقييم
وتمويل
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة

15

الددبددندددك الددمددركددزي
العراقي
القطاع المصرفي

4

دراسة
الجدوى
االقتصادية
للمشاريع

25

الددبددندددك الددمددركددزي
العراقي
القطاع المصرفي

5

مؤشرات
اإلنذار
المبكر

25

6

تحليل
مؤشرات
األسواق
المالية

دائرة اإلحصددددددداء،
قسددددددم االسددددددتقرار
الدددندددقددددي  ،دائدددرة
مراقبة الصيرفة
القطاع المصرفي
دائددددرة مددددراقددددبددددة
الصددديرفة  ،دائرة
العمليدددات المددداليدددة
وإدارة الدين  ،قسم
االسدددددتقرار المالي.
القطاع المصرفي

 التعرع عل العمليات الرئيسددددددة إلدارة النقد والسدددددديولةومنتجدددات االسدددددددتثمدددار والخزيندددة في المصدددددددددارع.
 اكسدداب المشدداركين المهارات الالةمة في تحليل التدفقاتالددددددددددنددددددددددقددددددددددديددددددددددة الددددددددددواردة والصددددددددددددددددادرة.
 التعرع عل سا إدارة النقد والسيولة المصرفية وقيامددددددددددددددددخدددددددددددددددداطددددددددددددددددر السدددددددددددددددددددددديددددددددددددددددولددددددددددددددددة.
التعرع عل ساليا الموائمة و سلم اال ستحقاق وم صادراألموال واستخداماتها.
ومن خالل الدورة ،سددددوع يتعلم المشدددداركون كيفية إدارة
عملية تمويل المشدددداري الصددددغيرة والمتوسددددطة باعتبارها
شددددريحة مسددددتقلة ضددددمن المسسددددسددددات المالية .وفي حين
سددددددترتكز الموضددددددوعات في الدورة عل اإلدارة بمختلف
مسددددددتويددداتهدددا (من المددداكرو إل الجزئي ،ومن مرحلدددة
االسددددددتراتيج ية إل التطبي ) سدددددديتم يضدددددددا التطرق إل
موضددددوع تقييم مخاطر االئتمان عل سددددا تحليل فردي
للعمالء.
تم تصددددميم دورة تقييم المشدددداري ودراسددددة الجدوى بهدع
تزويد المشدددداركين بسهم المفاهيم واألسددددا التي تقوم عليها
درا سة الجدوى االقت صادية لتمكينهم من القيام بتنفيذ وعمل
دراسددات الجدوى االقتصددادية للمشدداري المرغوبة بسسددرع
و سددددددهل الطرق وبصددددددورة ذاتية .تبد الدورة بمقدمة إل
دراسة الجدوى وخطة العمل وتغطي كذلك عناصر.
تعريف المشاركين بالمسشرات الرئيسيه لإلنذار المبكر في
األةمات وكيف تبن تلك المسشدددددرات ولماذا تفشدددددل إدارة
بعض األةمات رغم وجود مسشددددددرات إنذار مبكر وعالقة
المسشدددددرات المركبة بمسشدددددرات اإلنذار المبكر وكيف يتم
التعامل م مسشرات االستقرار كمسشرات إنذار مبكر .
اطالع المشدددددددداركين عل مفدداهيم وتعدداريف ومصددددددددادر
و ساليا تجمي مسشرات السالمة المالية

20
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المحور الحادي عشر  :الصيرفة اإلسالمية
عدد الساعات
التدريبية

الجهات
المستهدفة

اهداف البرنامج

ت

الدورة

25

البندددك المركزي
العراقي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية

25

البندددك المركزي
الددددددددعددددددددراقددددددددي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية

 3.تدقيق القوائم المالية
وفق المعايير الصادرة
من ()AAOIFI

25

البندددك المركزي
العراقي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية

 4.اعداد الموازنات
الفصلية وفق المعايير
الدولية اإلسالمية

25

البندددك المركزي
الددددددددعددددددددراقددددددددي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية

 5.أدوات إدارة السيولة
في المصارف
اإلسالمية

25

البندددك المركزي
الددددددددعددددددددراقددددددددي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية

إلقاء الضوء عل التطورات التي تشهدها الصناعة
المصدددددرفية اإلسدددددالمية وإطالع المشددددداركين عل
القضددددددايا الخاصددددددة بصددددددي التمويل اإلسددددددالمي
وضددددددوابطده والقواعدد الشددددددرعيدة الحداكمدة لعقود
االسدددتثمار وصدددي التمويل والصدددكو وغيرها من
دوات التمويل.
تعريف المشدددددداركين بنشددددددسة وتطور الصدددددديرفةاإلسدددالمية ومفهومها وخصدددائصدددها والوقوع عل
هم المشددددددكالت التي تواجددده العمدددل المصددددددرفي
اإلسالمي.
استيعاب المفاهيم المصرفية األساسية اإلسالميةاكسدددداب معرفة سدددداسددددية بالعمليات المصددددرفيةاإلسالمية
 لتعرع عل هم الفوارق بين البنك اإلسددددددالميوالبنك التقليدي.
تعريف المشدددددددداركين بدددالمعدددايير المحددداسددددددبيدددةوالدددددددددمدددددددددراجدددددددددعدددددددددة اإلسددددددددددددددالمددددددددديدددددددددة.
تعريف المشاركين بسهمية تطبي معايير المحاسبةاإلسددددددالميدددة في تحقي جودة القوائم المددداليدددة في
المصارع اإلسالمية .
التعرع عل هم المعايير الواجا اخذها بالحسدددبان
في عملية التدقي .
إكسدددددداب المشدددددداركين مهارة إعداد المواةنات من
خالل التعرع عل سدددا تقدير عناصدددر الميزانية
من إيرادات ومصددددددروفددات وقواعددد عددامددة تحكم
اال عداد والت قدير و كذ لك تزو يدهم بم هارات إ عداد
وتحليل المواةنات والقوائم المالية باستخدام ساليا
ونمدداذج عدددة للتحليددل بهدددع تحقي الرقددابددة وتقييم
األداء .
تطوير البنية التحتية إلدارة السدددددديولة والسددددددوقالمالي لقطاع البنو اإلسالمية
إدارة السدددديولة والمشدددداكل والتحديات التي تواجهالبنو اإلسالمية.
 توفير المتطل بات التنظيم ية عل إدارة السدددددديو لةللبنو اإلسالمية .

1.
صيغ التمويل
والخدمات المصرفية
اإلسالمية وفق
المعايير الشرعية
اإلسالمية
 2.اساسيات العمل
المصرفي اإلسالمي
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 6.قياس وتحليل
المخاطر في المصارف
اإلسالمية

25

 7.دور الرقابة الشرعية
في ضبط اعمال
المصارف االسالمية

25
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البندددك المركزي
الددددددددعددددددددراقددددددددي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية
البندددك المركزي
العراقي
الددددددمصددددددددددددارع
اإلسالمية

تعريف المشددداركين لكيفية تحديد المخاطر وقياسدددها
وتحليلها في ظل المعايير االحتراةية وكيفية إدارة
تلك المخاطر بسنواعها لضددددمان اسددددتمرارية النجاح
والمحافظة عل التقدم .
تعريف المشدددددداركين بسسدددددداليا ممارسددددددة الرقابة
والتدقي الشرعي الميداني وذلك من خالل استخدام
مفاهيم و دوات وآليات موحدة في ممارسددددة التدقي
الشرعي.

