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امل��ورد الب�رشي يف  ال��ذي يوؤديه  ال��دور  اأهمية  اأح��د  مل يعد خافيا على 
جناح  املنظمات املعا�رشة وحتقيق اأهدافها، وهو لدينا كذلك يف كاك 
مواردنا  اأداء  فاعلية  بتحقيق  نهتم  فاإننا  لذا  م��ورد،  واأه��م  اأغلى  بنك 
حتديد  على  حر�صنا  فقد  ولذا  قدراتها؛  وتطوير  وتنميتها  الب�رشية 
فجوات الأداء القائمة يف املورد الب�رشي والعمل على �صد تلك الفجوات 

من خالل التدريب والتعليم امل�صتمر
للتدريب،  مرحلية  اإىل خطة  الأداء  بذلك مت حتويل فجوات  وارتباطا 
ّكْن من تعزيز منظومة تخطيط التدريب التي يبنى عليها جناح  مبا يمُ
اأن يوؤدي تنفيذ هذه اخلطة اىل  ناأمل  التدريب والتعليم امل�صتمر ولذا 
يعمل على  كادر  بناء قدرات  الريادة من خالل  البنك يف  روؤية  حتقيق 
دائما يف  نوعية م�صتمرة حتقق ر�صا عمالئنا وجتعلنا  تقدمي خدمات 

موقع الريادة يف القطاع امل�رشيف.
واهلل املوفق واملعني

كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

رئيس جملس اإلدارة
  حممد �صالح الالعي
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اإلدارة العليا يف البنك  بتطوير املوارد البشرية باستمرار من خالل دعمها تهتم 

لتطبيق اسرتاتيجية املوارد البشرية التي تركز على أهمية رفع مستوى 

املوظفني للوصول إىل مرحلة اإلجادة يف تنفيذ املهام والتغلب على املعوقات.

ويف هذا اإلطار  مت العمل على حتديث مصفوفة االحتياج التدريبي احلالية عرب تبني ودعم 

مشروع  حتديد االحتياجات التدريبية يف العام 2017م مبا يلبي متطلبات البنك يف اجملاالت 

وذلك  متخصص  وفريق  استشاري  بخبري  االستعانة  وعرب  مبهنية  اخملتلقة،  املصرفية 

لتحقيق جمموعة األهداف األساسية:

1 - حتديد مواطن الضعف يف املهارات واملعارف لدى املوظفني والتغلب عليها.
ستعمل  التي  التدريبية  واحملاور  املواضيع  بناء  خالل  من  املوظفني  إنتاجية  حتسني   -  2

على تعزيز املعارف وتطوير املهارات والقدرات والسلوكيات اإليجابية.

3 - تقليل من مشاكل اجلودة ورفع درجة الرضى لدى املوظفني.
4 - بناء قاعدة أساسية لربامج التطوير والنمو الوظيفي.

وقد نتج عن املشروع حتديد مصفوفة احتياج لثالثة أعوام، ويشكل العام 2018م مفتتحًا 

كفاءة  رفع  أجل  من  املتوقعة  نتائجها  ستعكس  التي  التدريبية  املصفوفة  لتنفيذ  مهمًا 

األداء يف البنك.

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
العمليات املساندة

  عبداهلل الديلمي

تقدمي
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التعاوين والزراعي نقلة نوعية وتطورًا كبريًا يف أداء وتقدمي حقق  بنك التسليف 

يكون  أن  رؤيته  حتقيق  يف  قدمًا  املضي  من  مكنه  ما  ومنتجاته  خدماته 

أهم  أحد  ولعل  اإلقليمي  املستوى  على  متميزًا  حضورًا  وحقق  الرائدة،  املالية  املؤسسة 

اخلربات  ومتنوع  متعدد  بشري  مال  ل��رأس  البنك  امتالك  هو  والنجاح  التميز  هذا  اسباب 

قيادة  يف  أهدافنا  من  مستمر  بشكل  واخل��ربة  الكفاءة  منحنى  رف��ع  وألن  وال��ك��ف��اءات،  

القطاع املساند، وتقدمي الدعم املستمر للموظفني يف البنك يف كل املستويات اإلدارية 

وإمدادهم باملهارات النوعية والالزمة لتحقيق مشروعاتهم الطموحة من أولوياتنا، عملنا 

نوعية  وحتسني  تصويب  أجل  من  األداء  وتطوير  التدريب  إدارة  لدعم  املاضية  الفرتة  بجد 

أهمها  اجملاالت  من  عدد  يف  الدولية  بالشهادات  وتطعيمها  املقدمة  التدريبية  الربامج 

جماالت احلوكمة وحوكمة األنظمة وجمال الدقيق الداخلي ومكافحة غسل األموال.

تشكل  أن  نتوقع  التي  2018م  للعام  اجلديدة  التدريب  خطة  العام  هذا  ندشن  أن  ويسرنا 

الفروع يف األمانة  العام خصوصًا على مستوى  للبنك نهاية  الكلي  فارقًا حقيقيًا يف األداء 

واحملافظات.

مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
العمليات املساندة

  جنيب ال�صماط

تطوير م�صتمر للكادر الب�صري
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و�صعت اإدارة التدريب وتطوير الأداء �صمن اأولوياتها العام املا�صي حتديث الربامج التدريبية عرب م�رشوع حتديد الحتياجات التدريبية، 
وم�صت يف تنفيذ امل�رشوع بدعم من قيادتي القطاع والبنك  وفق م�صتويات ثالثة: املوؤ�ص�صي، والوظيفي والفردي، وذلك من خالل التعامل 
مع الحتياجات التدريبية كمنظومة تتكون من مدخالت وعمليات وخمرجات ومبنهجية تف�صي اىل تكامل هذه العنا�رش معا ، من اأجل اأن 
توؤدي العملية التدريبية الدور املطلوب منها يف رفع كفاءة املورد الب�رشي وب�صكل م�صتمر ومبا يكفل على الأقل احلد الأدنى من مواكبة 
اجلديد والأجد يف ال�صوق امل�رشفية التي تت�صف بالديناميكية والتغري ال�رشيع خ�صو�صًا يف ظل الظروف ال�صعبة والإ�صتثنائية التي متر 

بها بالدنا وتت�صف ب�صدة التقلبات والتغريات  املت�صارعة.

�صيتم العمل من اأجل اأن تنفذ الربامج التدريبية يف الفرتة من 2018-2020 ، وب�صكل  العام 2018م نقطة النطالقة احلقيقية لهذا امل�رشوع الطموح، 
ولهذا حر�صنا على اإعداد اخلطة الرباجمية ب�صكل خمتلف عن ال�صنوات ال�صابقة حيث �صيكون للفروع يف الأمانة وبقية املحافظات الن�صيب الأكرب من التدريب 

وندعو جميع �رشكاءنا للم�صاهمة معنا يف �صناعة هذا النجاح و تقدمي الأف�صل على م�صتوى تطوير  كفاءة املورد الب�رشي وبا�صتمرار 

وميكن أن نلخص ناجت املشروع يف جدول يوضح توزيع االحتياجات التدريبية وفق املستويات اإلدارية بعد تقسيمها إىل برامج إدارية وتخصصية 
كالتايل:

نوع االحتياج
االجمايلالضباطرؤساء الوحداترؤساء االقساممدراء الفروعمدراء االداراتالنواب ومساعديهم

%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد%عدد

614.692249.81024.4614.6614.64115إداري

22104821527231527734229100تخصيص

281157219382301148331270100املجموع

اإنطالقة طموحة

مدير إدارة التدريب 
وتطوير  األداء

مها �صالح
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وتقييم  الفعال  التدريب  تقدمي  عرب  الأداء  تطوير  يف  امل�صاهمة 
 ، الأداء املالئم، مبا يتوافق مع اأحدث املمار�صات الإدارية والدولية 

ومبا يكفل ا�صتمرار الريادة ور�صى العمالء.

نهتم مبوظفينا ليعتنوا بعمالئنا 

Mission

Vision
روؤيتنا:

ر�صالتنا:

اإدارة التدريب 
وتطوير الأداء

Training
Management
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resTrucTuring

هيكل إدارة التدريب

إدارة التدريب وتطوير اإلداء

قسم مركز التدريبقسم التدريب قسم التقيم
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البرامج النوعية لقطاع العمليات المساندة
دور القيادة يف تعزيز الوالء الوظيفي 1

دور نظام الحوافز يف املعنوية يف تعزيز الوالء وتحسني االداء يف ظل محدودية االمكانات2

إدارة وتقييم األداء من منظور القيادة العليا3

تقييم االداء وتحديد االحتياجات التدريبية4

تخطيط املسار الوظيفي5

مهارات إدارة املوارد البرشية6

إدارة املوارد البرشية7

متقدمة يف أنظمة املوارد البرشية8

متقدمة يف تطوير وتخطيط املوارد البرشية9

إدارة السياسات االئتامنية واملالية واالستثامرية10

تقييم وتعزيز السمعة املؤسسية ومواجهة االخبار السلبية11

االساليب الحديثة يف تقييم انظمة الرقابة الداخلية12

اساليب وطرق الرقابة االلكرتونية13

االتجاهات الحديثة يف الرقابة املالية14

تقييم أداء املصارف باستخدام بطاقة األداء املتوازن15

اسياسيات ادارة التكاليف يف البنوك16

اساليب اعداد املوازنات17

اساسيات املحاسبة املالية18

إعداد تقارير االداء املايل التشغييل19

وضع وتطوير مؤرشات االداء املايل20

1

برامج التدريب في البنك
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البرامج النوعية لقطاع المخاطر
سياسة ادارة املخاطر املالية واملرصفية1

الرصد والتنبوء للمخاطر االئتامن املرصيف2

ادارة املخاطر االئتامنية3

ادارة مخاطر االستثامر يف األوراق املالية4

ادارة مخاطر التعامل بالعمالت االجنبية5

استمرارية العمل6

االنتشال من الكوارث7

ادارة وتقييم املخاطر الخاصة بالبطاقات املرصفية8

طرق واساليب دراسة السوق والتنبوء باملخاطر املحتملة9

بازل 103

متقدمة يف تقييم وادارة مخاطر العمليات11

ادارة وتحصيل القروض املتعرثة12

مخاطر االسواق املالية13

متقدمة يف مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب14

التحكيم التجاري 15

التحكيم الدويل16

التحكيم املرصيف17

2

برامج التدريب في البنك
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البرامج النوعية لقطاع األفراد
اسرتاتيجية جذب العمالء 1

2)CRM( إدارة عالقات العمالء

التميز يف خدمة العمالء3

متقدمة يف خدمة العمالء4

مهارات خدمة كبار العمالء5

مهارات خدمة العمالء6

خدمة العمالء )اساسيات(7

مهارات االتصال الفعال والتعامل مع االخرين8

مقرض معتمد9

تسويق وبيع املنتجات املرصفية10

تسويق الخدمات وفن التعامل واإليتكيت11

دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الصغرية واملتوسطة 12

مدير فرع مرصيف معتمد13

الدبلوم املهني يف أساسيات أعامل الفروع14

3

برامج التدريب في البنك
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برامج التدريب في البنك

البرامج النوعية لقطاع العمليات المصرفية
حوكمة األنظمة اإللكرتونية1

2 ISO 27001foundation

إدارة االزمات   3

استمرارية العمل 4

االنتشال من الكوارث 5

إدارة وتقييم املخاطر الخاصة بإصدار البطاقات املرصفية6

تقييم املنتجات والخدمات املرصفية االلكرتونية7

متقدمة يف تطوير املنتجات اإللكرتونية8

التخطيط التشغييل9

برامج أنظمة أمن وحامية املعلومات10

برامج وأنظمة البنك اإللكرتونية11

4
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البرامج النوعية لقطاع الشركات
إدارة املحافظ االئتامنية1

التحليل االئتامين املتقدم2

التحليل االئتامين3

إدارة السياسات االئتامنية واملالية واالستثامرية4

اجراءات منح التسهيالت للرشكات الصناعية والزراعية5

تسويق وبيع املنتجات املرصفية6

الرصد والتنبؤ للمخاطر االئتامن املرصيف للمؤسسات7

إدارة املخاطر االئتامنية8

مخاطر االئتامن املرصيف للمؤسسات9

مكافحة اساسيات غسل االموال10

تقييم املنتجات والخدمات املرصفية التقليدية11

تقييم املنتجات والخدمات املرصفية االلكرتونية12

دراسة الجدوى االقتصادية13

املعرفة بالخدمات واملنتجات املرصفية يف البنك14

5

برامج التدريب في البنك
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البرامج النوعية للقطاع الزراعي والسمكي
إدارة السياسات االئتامنية واملالية واالستثامرية1

سالسل القيمة2

دراسة وتقييم الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية3

دراسة الجدوى االقتصادية4

اساسيات منح التمويل الزراعي5

متقدمة يف منح التمويل الزراعي6

ادارة وتحصيل القروض الزراعية املتعرثة7

مناهج واساليب اعداد بحوث تطوير املنتجات والخدمات املرصفية8

صيغ التمويل االسالمية مع الرتكيز عىل صيغ التمويل الزراعية9

اجراءات منح التسهيالت للرشكات واملنشآت السمكية10

تسويق وبيع املنتجات املرصفية الزراعية11

6

برامج التدريب في البنك
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البرامج النوعية للقطاع االسالمي
التسهيالت والتمويالت االئتامنية يف البنوك التجارية واالسالمية1

صيغ التمويل االسالمية مع الرتكيز عىل صيغ التمويل الزراعية2

إدارة السياسات االئتامنية واملالية واالستثامرية3

التحليل االئتامين 4

التحليل االئتامين املتقدم5

مخاطر االسواق املالية6

متقدمة يف تقييم وادارة مخاطر العمليات7

إدارة وتحصيل القروض املتعرثة8

اساليب وطرق الرقابة اإللكرتونية9

االساليب الحديثة يف تقييم انظمة الرقابة الداخلية10

متقدمة يف تدقيق املستندات11

التدقيق والرقابة الرشعية يف البنوك االسالمية12

مدير مرصف اسالمي معتمد13

7

برامج التدريب في البنك
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البرامج النوعية لقطاع تطوير األعمال
السياسات واالجراءات البنكية1

طرق واساليب دراسة السوق والتنبؤ باملخاطر املحتملة2

بازل33

مكافحة اساسيات غسل االموال4

تقييم املنتجات والخدمات املرصفية التقليدية5

تقييم املنتجات والخدمات املرصفية االلكرتونية6

متقدمة يف تطوير املنتجات7

اساليب البحث العلمي8

مناهج واساليب اعداد بحوث تطوير املنتجات والخدمات املرصفية9

انظمة إدارة الجودة الحديثة )االنظمة الستة(10

11SSPS التحليل االحصايئ املتقدم لغايات مرصفية

دراسة الجدوى االقتصادية12

املعرفة بالخدمات واملنتجات املرصفية  وااللكرتونية يف البنك13

اساليب تطوير املنتجات والخدمات املرصفية14

الخدمات املرصفية االلكرتونية15

إدارة الجودة الشاملة16

17Six Segma

8

برامج التدريب في البنك
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البرامج النوعية لقطاع اإلستثمار

إدارة السياسات املالية واالستثامرية1

ادارة مخاطر االستثامر يف األوارق املالية2

مخاطر األسواق املالية3

ادارة مخاطر التعامل بالعمالت االجنبية4

طرق واساليب دراسة السوق5

ادارة املحافظ االئتامنية6

تطبيقات التحليل الفني يف االسواق املالية7

8cfa محلل مايل معتمد

9

برامج التدريب في البنك
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مت اإن�صاء ق�صم مركز التدريب يف 
م�رشوع  اأثناء  2009م  العام 
الكبري  الإحتياج  ليلبي  الهيكلة 
وينفذ  البنك  موظفي  ل��ت��دري��ب 
ما  املتو�صط  يف  التدريب  مركز 
يزيد عن 100 برنامج ي�صتفيد 
 1000 ي���زي���د ع���ن  م���ا  م��ن��ه��ا 

موظف وموظفة �صنويًا

مركز التدريب 
املصريف 
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Vision

Mission

الريادة يف التدريب و التاأهيل املايل 
وامل�صريف.

التخ�ص�صات  يف  املدربني  من  متميزة  مبجموعة  املركز  ي�صتعني 
خرباتهم  من  لال�صتفادة  التدريبية،  الربامج  لتقدمي  املختلفة 

العملية يف خمتلف املجالت.

يوفر املركز اأحدث الو�صائل الإدارية والتكنولوجية امل�صتخدمة 
يف التدريب لتحقيق اأهداف التدريب املتنوعة.

دعم ورف��ع م�صتوى امله��ارات واخلربات 
ملوظف��ي كاك بن��ك عرب توف��ر اأحدث 
وامل�صرفي��ة،  املالي��ة  التدري��ب  برام��ج 
بجودة وكفاءة عالية، وال�صعي لتقدمي 
والإ�صت�صاري��ة  التدريبي��ة  اخلدم��ة 

لكافة موظفي القطاع امل�صريف املحلي.

روؤية املركز

هيئة التدريب:

 و�صائل التدريب:

ر�صالة املركز
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م���رك���ز ال���ت���دري���ب أح�����دث األج���ه���زة يمتلك  التجهيزات:
والتقنيات والمرافق الخدمية الالزمة، 
التي توفر  بيئة مهنية مالئمة ومريحة تتمثل في المرافق 

والقاعات التالية:

equiPMenT
Management Training
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قاعة التدريب 
الرئيسية

فيها البرامج التدريبية في المجاالت اإلدارية يعقد 
والمصرفية، وهي مجهزة باألثاث والوسائل 
التدريبية الحديثة مثل Data Show – سبورة مغناطيسية 
متنقلة – سبورة ورقية – جهاز حاسوب – شبكة داخلية.
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قاعة تنفيذ 
المكمل��ه ويتم ورش العمل العم��ل  ورش  عق��د  فيه��ا 

،وه��ي  المنف��ذة  التدريبي��ة  لل��دورات 
مجهزه بطاوالت دائرية وبمستلزمات الورشة.
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قاعة التدريب 
العملي 
)الحاسوب ( 

زت  الموظفي��ن ُجهَّ احتياج��ات  تلب��ي  ك��ي 
للبرامج التدريبية واألنش��طة التي 
تحتاج إلى أجهزة حاس��وب، ومجهزة بشبكة حاسوب 

بسعة 20 جهاز ونقاط شبكة داخلية وانترنت.
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المكتبة 
اإللكترونية 
والمنتدى 
التفاعلي

في العام 2009م وتقدم كتب ونش��رات ودوريات أسست 
ومراج��ع مصرفي��ة وإداري��ة وتكنولوجي��ة، ويت��م 
فيه��ا توثيق ونش��ر الم��واد العلمي��ة للبرام��ج التدريبية المنف��ذة وكذا 

األبحاث والرسائل العلمية التي ينجزها موظفي البنك.
كما  توفر المكتب��ة خدمة  المنتدى التفاعلي والذي يهدف إلى خلق بيئة 
تفاعلي��ة بي��ن جمي��ع ك��وادر البنك ، إلث��راء مواضي��ع العم��ل بالنقاش و 

االستفادة من تجارب الموظفين والفروع ورفع مستوى المعرفة. 
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معمل تجهيز 
الحقيبة 
التدريبية

المعمل خدمة تصوير وتغليف المالزم يوفر 
التدريبي��ة ونس��خ األق��راص المدمج��ة 
وإعداد الم��واد والحقائ��ب التدريبية للمش��اركين في 

الدورات.
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البرامج المصرفية واإلدارية

االجاميلالدورة التدريبية م
 عدد املجموعات

) األسابيع(

  التاريخ

الشهر

فرباير321ورشة عمل" التخطيط اإلسرتاتيجي مبنهجية بطاقة األداء املتوازن"  املجموعة 2 ملدارء اإلدارات1

2SAS Anti Money Laundry System151فرباير

مارس904اإلطار العام ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب3

إبريل613مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لإلدارة العليا4

1382تحليل القوائم املالية 5

إبريل ومايو

من 15 إىل 31 مايو

من 1إىل 14 يونيو

من 15 إىل 28 يونيو

يوليو3تحليل القوائم املالية 6

1014التخطيط التشغييل7
يوليو / أغسطس

من 17 إىل 30 أغسطس

سبتمرب1593متقدمة التخطيط واالدارة االسرتاتيجية 8

أكتوبر4متقدمة التخطيط واالدارة االسرتاتيجية 9

نوفمرب1004التحليل املايل10

69629اإلجاميل

داخل البنكالدورات والور�ش خالل العام               2018

1 خارطة تنفيذ 
البرامج التدريبية 

2018الداخلية للعام
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برامج الحاسوب

االجاميلالدورة التدريبية م
 عدد املجموعات

) األسابيع(

  التاريخ

الشهر

1387التحليل املايل باستخدام االكسل11
ابريل

نوفمرب

1107االستثامر الفعال للوقت باألوت لوك12
مارس

سبتمرب

24814اإلجاميل

94443اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــــالي العام

داخل البنكالدورات والور�ش خالل العام               2018

2 خارطة تنفيذ 
البرامج التدريبية 

2018الداخلية للعام
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الدورات والور�ش خالل العام               2018

الدورة التدريبية م
النواب 

ومساعديهم

مدراء 

االدارات

مدراء 

الفروع  

مدراء 

املكاتب 

والعمليات

رؤساء 

االقسام

رؤساء 

الوحدات
الفرتة االجاميلالضباط 

يناير1529-4--10-اساسيات مهارات التسويق1

يناير1737-10---10 إدارة وتحصيل القروض املتعرثة2

3TOT-10--10-1030يناير

فرباير31-----1615اسرتاتيجية جذب العمالء 4

5Six Segma-5--15-2848فرباير

فرباير1237-23884سالسل القيمة 6

7MCITP-----358فرباير

مارس1216-4----االنتشال من الكوارث ) فريق الطوارئ(8

مارس31814--2-قياس العائد عىل التدريب 9

مارس1237-23884دراسة وتقييم الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية 10

ابريل1522-5--2-تخطيط املسار الوظيفي11

12)CRM( ابريل155--815507111إدارة عالقات العمالء

ابريل1219-7----إدارة االزمات   ) فريق الطوارئ(13

مايو13--9--4-تقييم وتعزيز السمعة املؤسسية ومواجهة االخبار السلبية14

خارج البنك

1 خارطة تنفيذ 
البرامج التدريبية 

2018الخارجية للعام
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الدورات والور�ش خالل العام               2018

الدورة التدريبية م
النواب 

ومساعديهم

مدراء 

االدارات

مدراء 

الفروع  

مدراء 

املكاتب 

والعمليات

رؤساء 

االقسام

رؤساء 

الوحدات
الفرتة االجاميلالضباط 

مايو1237-23884اساسيات منح التمويل الزراعي 15

16CCNP security +CCIE----1-67مايو

 مايو1--1----التمويل العقاري17

يونيو1237-23884ادارة وتحصيل القروض الزراعية املتعرثة 18

يونيو4-----4-متقدمة يف تطوير املنتجات19

يوليو917-5--3-االتجاهات الحديثة يف الرقابة املالية20

يوليو817----63الرصد والتنبؤ للمخاطر االئتامن املرصيف للمؤسسات21

يوليو1536-3--162استمرارية العمل ) فريق الطوارئ(22

اغسطس1529-4--10-تسويق الخدمات املرصفية واملالية23

اغسطس31814--2-تقييم الحقائب التدريبية 24

اغسطس1019-5--22التحكيم التجاري 25

سبتمرب93----4350-اساليب التنسيق واملتابعة26

سبتمرب61-----1843اإلدارة باألهداف27

سبتمرب1529-4--10-متقدمة مهارات التسويق28

خارج البنك

2 خارطة تنفيذ 
البرامج التدريبية 

2018الخارجية للعام
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الدورات والور�ش خالل العام               2018

الدورة التدريبية م
النواب 

ومساعديهم

مدراء 

االدارات

مدراء 

الفروع  

مدراء 

املكاتب 

والعمليات

رؤساء 

االقسام

رؤساء 

الوحدات
الفرتة االجاميلالضباط 

29Linux سبتمرب358-----إعداد وتركيب نظام

اكتوبر198337-507118- -التميز يف خدمة العمالء30

اكتوبر239239------مهارات خدمة كبار العمالء31

32)Certified Penetration Tester )CPT2---1-36اكتوبر

نوفمرب11-----11-إدارة السياسات االئتامنية واملالية واالستثامرية33

 نوفمرب1--1----اجراءات منح التسهيالت للرشكات واملنشئات السمكية34

35XenDesktop-----358نوفمرب

ديسمرب1237-23884متقدم  يف منح التمويل الزراعي 36

ديسمرب11--5--42سياسة إدارة املخاطر املالية واملرصفية37

فرباير - ديسمرب50-------اللغه االنجليزية38

فرباير - ديسمرب50-------ورد متقدم + اكسل متقدم39

40Adobe Photoshop + Adobe Illustrator-------25فرباير - ديسمرب

فرباير - ديسمربICDL-------50      +   الربامج املنفرده41

مارس50-----50-ادارة سياسات العمل42

خارج البنك

3 خارطة تنفيذ 
البرامج التدريبية 

2018الخارجية للعام
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Professional 

DiPloma in the 

funDamentals 

of branches

PDFB         الدبلوم المهني في أساسيات أعمال الفروع

ه���و الدبلوم األق���وى في إع���داد موظف���ي الواجهة في 
فروع البنك ويهدف إلى: تعزيز معارف ومهارات موظفي 
الواجهة ف���ي مجال تقديم خدمة متمي���زة للعمالء للحفاظ 
عل���ى العم���الء الحاليين واس���تقطاب عمالء ج���دد. ويتميز 
بأن���ه يجمع بي���ن التدريب المعرفي والمهاري والس���لوكي 
معًا. يتك���ون الدبلوم من س���ت دورات تدريبية متخصصة، 
تقدم في 80 س���اعة تدريبي���ة،  تم تصمي���م البرنامج  بناء 
عل���ى مجموعة من المؤش���رات الناتجة عن مش���روع تحديد 

احتياجات التدريب في البنك 

م���ك���ون���ات ال���دب���ل���وم امل��ه��ن��ي يف 
اأ�صا�صيات الفروع

   مهارات الت�صال.
   مكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب.

   دليل اجراءات ال�صباك.
   دليل اإجراءات خدمة العمالء. 

   فح�ص الأوراق الثبوتية.
   القوانني واللوائح والإجراءات املتعلقة باحلقوق 

والواجبات املعتمدة يف البنك.

�صروط احل�صول على الدبلوم:
متنح �صهادة الدبلوم املهني يف اأ�صا�صيات الفروع لكل 
ح�صب  وذلك  الفروع  يف  التدريب  برنامج  يف  م�صارك 

ال�رشوط التالية:

الوظائف  �صاغلي  اأح���د  امل��ر���ص��ح  ي��ك��ون  اأن   -  1
عمالء  خدمة  موظف  عمالء-  خدمة  موظف  التالية: 
خدمة  م�رشف  عمالء-  خدمة  كبار  موظف  �صامل- 

عمالء- كبري عدادين- �رشاف- كبري �رشافني

جدول التنفيذ

الفرتة املنطقةالدورة التدريبية م

1PDFB يناير - نوفمربالحديدةالدبلوم املهني يف اساسيات اعامل الفروع

2PDFB يناير - نوفمربعدنالدبلوم املهني يف اساسيات اعامل الفروع

3PDFB يناير - نوفمرب ابالدبلوم املهني يف اساسيات اعامل الفروع 

4PDFB يناير - نوفمربصنعاءالدبلوم املهني يف اساسيات اعامل الفروع
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PDFB الدبلوم املهني منها  يتكون  التي  ال�صت  الدورات  يف  �صارك  قد  املر�صح  يكون  اأن   -  2
والختبارات  التدريبية  ال�صاعات  كل  اجتاز  قد  يكون  واأن  الدبلوم، 

املرتبطة بها

من   5% عن  املر�صح  التدريب  �صاعات  جمموع  بلوغ  حال  يف   -  3
املجموع الكلي لعدد �صاعات الربنامج، تنتهي عالقة املتدرب بالربنامج 

وتخطر اجلهات ذات العالقة

�صهادة اأخ�صائي معتمد يف مكافحة غ�صيل الأموال - 
 CAMS®

ت��ع��ري��ف��ه��ا: ���ص��ه��ادة اأخ�����ص��ائ��ي م��ع��ت��م��د يف م��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ي��ل الأم�����وال 
 Certified Anti-Money Laundering(
دولية  مهنية  �صهادة  اأع��ل��ى  ه��ي   )®Specialist - CAMS
حيث  الإره����اب،  ومكافحة  الأم���وال  غ�صيل  عمليات  مكافحة  جم��ال  يف 
غ�صيل  مكافحة  جوانب  بكافة  املمُلم  املتخ�ص�ص  �صفة  حلامليها  تمُعطي 
الأم�����وال، وت����زوده ب��ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات وامل��م��ار���ص��ات ال��الزم��ة للوفاء 
وتوفر  الإره����اب،  ومت��وي��ل  الأم���وال  غ�صيل  ملكافحة  الدولية  باملعايري 
وت��وؤه��ل��ه  امل��ه��ن��ي��ة،  وخ��ربات��ه  م��ه��ارات��ه  لتطوير  ال��الزم��ة  الأدوات  ل��ه 
التي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  وا���ص��ع��ة  للعمل يف جم��م��وع��ة 
الرقابية  واجل��ه��ات  امل�����ص��ارف،  مثل  التزام"  "م�صئويل  اإىل  حت��ت��اج 
املالية. وغ��ري  املالية  واملوؤ�ص�صات  القانون،  اإن��ف��اذ  وجهات  احلكومية 

 :CAMS® اجلهة املانحة ل�صهادة
ج��م��ع��ي��ة الأخ�����ص��ائ��ي��ني امل��ع��ت��م��دي��ن يف م��ك��اف��ح��ة غ�����ص��ي��ل الأم�����وال 
)ACAMS®( بالوليات املتحدة الأمريكية. وهي اجلهة الرائدة 
تاأهيل وتدريب الأف��راد ذوي الكفاءة يف  عامليًا من حيث القدرة على 
»الأخ�صائي  �صهادة  على  للح�صول  الأم��وال  غ�صيل  مكافحة  جمال 
املعتمد يف مكافحة غ�صيل الأموال« وهي اأرفع �صهادة يف هذا املجال.  

يف  معتمد  اأخ�صائي  �صهادة  على  احل�صول  قيمة 
      :CAMS® مكافحة غ�صيل الأموال

توفري  خالل  من  املخاطر  من  احلد  املوؤ�ص�صي:  امل�صتوي  على    
غ�صيل  مكافحة  يف  املعتمد  الأخ�صائي  �صهادة  يحمل  عمل  فريق 
الأموال والتي ت�صمن متتع موظفي املوؤ�ص�صة بنف�ص م�صتوى املعرفة 

يف جمال مكافحة غ�صيل الأموال.
منا�صب  يف  الرتقي  فر�ص  زي��ادة  ال�صخ�صي:  امل�صتوي  على    

اللتزام الرقابي ومكافحة غ�صيل الأموال. 

CIA صهادة املدقق الداخلي املعتمد�
املايل  الأداء  فعالية  مدى  قيا�ص  على  الداخلي  التدقيق  مهنة  تعتمد 

التي  املالية  التقارير  لل�رشكات والتحقق من مقدار موثوقية 
الداخلية  وال�صيا�صات  القوانني  تنفيذ  ومتابعة  اإعدادها  يتم 
من  ال�صهادة  ه��ذه  �صممت  ول��ه��ذا  الأداء  نطاق  حتكم  التي 
املتحدة  بالوليات  املعتمدين   الداخليني  املدققني  معهد  قبل 
من  الداخلي  التدقيق  جم��ال  يف  املهنيني  لتمكني  الأمريكية، 

التميز يف الأداء

املدقق  لدى  �صفات  عدة  بتوافر  ال�صهادة  هذه  ترتبط 
الداخلي ومنها النزاهة واملو�صوعية يف التقييم وتقدير 
خ�صو�صية املعلومات بالإ�صافة اإىل امتالك قدر كبر من 
من  متاح  م�صتوى  باأكرب  مهامه  تاأدية  من  متكنه  املعارف 

التميز.

يف  البكالوريو�ص،  درج���ة  جامعي،  م��وؤه��ل  على  احل�صول   
املجال.

الداخلي  التدقيق  جم��ال  يف  عامني  عن  تقل  ل  عملية  خ��ربة   
اأو  اأو توكيد اجلودة  كالتدقيق اخلارجي  اأو جمال ذي �صلة 

الرقابة الداخلية.
  تعادل درجة املاج�صتري عامًا من اخلربة يف املجال.
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  مها �صالح
مدير إدارة التدريب وتطوير  األداء

  حممد امني القربي
ضابط تدريب االداء

  حممد قا�صم العي�صائي 
ضابط التدريب

  جنيب ال�صماط 
مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات املساندة

  حممد ال�صطى
 رئيس قسم التقيم

  عهد جمال ال�صرمي
ضابط مركز التدريب

  عبداهلل الديلمي
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات املساندة

  حممد يحىالذاري 
رئيس قسم التدريب

  عبداملجيد �صالح
ضابط مركز التدريب

  ادهم عثمان ابو ماهر
رئيس مركز التدريب

  ان�صام عمر العب�صي 
 ضابط تقييم االداء

resTrucTuring
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