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®البب كوليیكشن عن لمحة عامة  
 

؟®لماذذاا بانكرززالبب  
.جواائز على ووحائزةة االمحاكاةة على قائمة االبنوكك لموظظفي تدرريیبيیة ووررشش •  
.ااألفراادد خدماتت قطاعع في ااإلقرااضض مجالل في االعامليین االموظظفيین تدرريیب •  
. وواالوظظيیفيیة االماليیة االخدماتت في عاًما 20 تتجاووزز خبرةةكل عضو فيیهھ  وويیملك بالتقديیر٬، يیحظى إإددااررةة فريیق •  
. االمصرفي االقطاعع في خبرااء االتدرريیس هھھھيیئة أأعضاء •  
.وواالممتع االفعالل االعملي االتدرريیب خاللل من االتعليیم •  

 

صيیغة االدووررااتت  
 االمضمونة االقرووضض يیةتدرريیب ددووررةة كل ووتشمل  .االمحاكاةة على تقومم تدرريیبيیة ووررشش هھھھي البب تعقدهھھھا االتي االدووررااتت إإننّ 

فيیهھا  االمتعلموويیتحولل  ٬،مجهھز صف في أأيیامم عدةة مدىى على االتدرريیبيیة االدووررااتت تُعقد. ررةةوواالدوواا وواالمحدددةة االمضمونة ووغيیر
  عددد أأكبر إإررضاء مع بنجاحح رربحيیة ااألكثرااالفترااضي  االمصرفف إإددااررةة االالعبيین على يیجب االفوزز٬، أأجل وومن .العب إإلى
. االعمالء من  

 
تحليیليیة ررااساتتوودد وونشاططاتت خاصة تقديیميیة بعرووضض االمحاكاةة لعبة في نموذذجج كل وويیرتبط  

 
®البب كوليیكشن عن لمحة عامة  

. االمتأخرةة االتحصيیل عمليیاتت تحسيین على قدررةة مصرفك تطويیر على البب كوليیكشنددووررةة  عملت  
 ذذلك في بما االتحصيیل٬، بإددااررةة االخاصة رئيیسيیةاال االمجاالتت في خبرااتهھ تطويیر على فريیق كل يیعمل االمحاكاةة٬، ووخاللل
 وونمو ااالقتصادديیة وواالضغوططاتت االمواارردد ووتوززيیع ااألوولويیة قائمة في تأتي االتي االحساباتت ووتحديید االموظظفيین تعيیيین

.االمنتجاتت  
 

ا يیقدمم االتالي االراابط على االفيیديیو   http://www.youtube.com/watch?v=Ln9P0tJZZ3s: سبق ما حولل ملخّصً
 

محتوىى االتدرريیب  
يیشمل ما يیلي:  

االمحاكاةة قائمة على إإلكتروونيیة أألعابببراامج  ااستخداامم •  
 بورربويینت برنامج باستخداامم االتقديیميیة االعرووضض ذذلك في بما ووأأنشطة٬، تحليیليیة ووددررااساتت تدرريیبيیة٬، مواادد ااستخداامم •

٬، ووتقديیم تحديیاتت االمناقشاتت ووتحفيیز ااالكتشافف٬، على يیعتمد االذيي االتعليیم نموذذجج خاللل من عرضهھا يیتم وواالتي
.لمشارركيینل  

 
االجمهھورر االمستهھدفف   

 معرفة االمشارركيین لدىى يیكونن أأنن يیجب مسبق ووكشرطط .ننووواالمحلل تجاتتاالمن وومدررااء االتحصيیل وومدررااء االمخاططر مدررااء
.متدرربب 30 إإلى 20 من االدووررةة في االمشارركيین عددد وويیترااووحح .ااالئتمانن ووقطاعع وواالتحصيیل ااالئتماني بالتقيیيیم  
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أأيیامم ثالثة لمدةة البب نكوليیكش برنامج على مثالليیوميین لمدةة أأندوورررراايیتنغ البب كريیدتت برنامج على مثالل  
 

مم ااألووللااليیو االيیومم االثاني  االيیومم االثالث   

مقدمة 2 لإإددااررةة االتحصيی  ااعتباررااتت مركز االتحصيیل   

نظريیة االتحصيیل لعبة محاكاةة: االتخطيیط للقدررةة ااإلنتاجيیة  إإددااررةة أأددااء االمحصل    

إإعداادد االتقارريیر وومرااقبة االمحافظ ددررااساتت تحليیليیة: االمماررساتت االمتبعة  
االتحصيیلفي   

تحفيیز وومكافأةة االمحصل  

1االتحصيیل إإددااررةة  االمضمونن االتحصيیللعبة محاكاةة:   ااإلشراافف على االمحصل ووتدرريیبهھ   

 االترااجع ااالقتصاددييلعبة محاكاةة:   لعبة محاكاةة: ااسترااتيیجيیة االمخاططر

 
هھھھيیكل االلعبة  

 على للتدرربب محاووالتت بثالثث ننواالالعب وويیحظى عاميین٬، لمدةة محفظة إددااررةةلعبة ب كل خاللل االفريیق يیقومم •
.ااألخيیرةة ولةاالج قبل محافظهھم إإددااررةة  

االمختلفة. أأهھھھداافهھمفي االموااززنة بيین  هھممهھاررااتتمنح االالعبيین فرصة لتحسيین  محاوولة كل •  
.ااألخيیرةة االجولة اانتهھاء عند صافيرربح  أأعلى علىهھھھو االذيي يیحصل  االفائز االفريیق •  

 
كوليیكشن البب  

االكاملة االدووررةة لنماذذجج االتعليیميیة ااألهھھھداافف: البب بكوليیكشن االخاصص 1 االملحق  
االمقدمة ووااالعتباررااتت ااألساسيیة لمعالجتهھا. االسدااددووصف االمرااحل االثالثث للتخلف عن  •   

ووكيیفيیة تعامل مؤسستك معهھا.  يیةااالئتمان االدووررةةمناقشة مرااحل  •  
.االسدااددمقاررنة مزاايیا أأسلوبيین تقليیديیيین لقيیاسس تخلف االعميیل عن  •  
ااالئتماني. للتقيیيیمة يیاالرئيیساالخمس توضيیح االغرضض من االخطوااتت  •  
ددفعة أأثناء إإحدىى تلك االدووررااتت. سدااددحسابب االدووررااتت االمتأخرةة ووتوضيیح تأثيیر شرحح عمليیة  •  

تحصيیلنظريیة اال .مماررساتت على ااألقليیعتمد على خمس أأفضل  تحصيیلإلددااررةة االشرحح برنامج  •   
توضيیح كيیفيیة ااستخداامم شركتك لكل من ااالسترااتيیجيیاتت االسبع لالتصالل بالعمالء. •  
حسابب عددد ووأأنوااعع االمحصليین االتي ستحتاجج إإليیهھا شركتك٬، ووذذلك باالعتمادد على كميیة االحساباتت ووعددد  •

مع االعمالء في االشهھر ووأأهھھھداافف عددد ااالتصاالتت في االيیومم. تتااالتصاال  
٬، تحصيیلإإددااررةة اال

لجزء ااألووللاا  
.تحصيیلة على ااألقل إلعداادد نظامم إإددااررةة االيیجواانب ررئيیس ةاالتخطيیط لثالث •  
شرحح ااسترااتيیجيیتيین ررئيیسيیتيین أأوو أأكثر لتحديید مهھامم االفريیق االفعالة. •  
مناقشة مزاايیا ااألددووااتت االمدعومة بالتكنولوجيیا وواالتي تعززز إإنتاجيیة االمحصل. •  
ااإلددااررةة.وواالفردد وواالفريیق أأددااء ووصف االتقارريیر االمستخدمة لتقيیيیم  •  
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إإعداادد االتقارريیر 
وومرااقبة االمحافظ  

 ووأأ ةةمتزاايید ووثابتة أأ االسدااددتوضيیح كيیفيیة ااستخداامم تحليیل االمحافظ لمرااقبة فيیما إإذذاا كانت مستويیاتت االتخلف عن  •
متناقصة  وولماذذاا. -  

ااالستمراارريیة أأوو تشيیر إإلى االقواائم ما إإذذاا كانت ووكيیفيیة تفسيیر  االسدااددمناقشة آآليیاتت تحوالتت االتخلف عن  •
. االترااجع  

شرحح عواامل االتتبع االكالسيیكيیة االتي تتيیح لنا مقاررنة االحساباتت االمتأخرةة عبر فترااتت مشابهھة من االوقت ووعند  •
نفس االنقطة االزمنيیة.  

٬، تحصيیلإإددااررةة اال
االجزء االثاني  

ااستخداامم ثالثث تقنيیاتت على ااألقل لتجزئة االحساباتت إإلى قواائم متخصصة للغايیة. •  
االمخاططر ااألعلى إإلى االمخاططر ااألقل. منووصف االتسلسل االهھرمي لتحديید أأوولويیاتت االحساباتت ضمن االقائمة٬،  •  
االحساباتت ضمن االقواائم.أأوولويیة "ووغيیرهھھھا من االمعايیيیر لتحديید  ااستخداامم معاددلة "االرصيید االمعرضض للخطر •  
كشف االحسابب ووخطاباتت. في ااتصاالتت فعالة على شكل نصوصص ووررسائل  ووسائل تصميیم •  

نشاطط: إإددااررةة 
تحصيیلاال  

تصميیم ااسترااتيیجيیة تحصيیل اائتمانيیة للمرحلة االمبكرةة.  •  
.تقسيیم االعمالء إإلى فئاتتاالمعايیيیر لااستخداامم  •  

ااعتباررااتت مركز 
تحصيیلاال  

مناقشة خمسة ددوواافع على ااألقل تحددد بشكل مشتركك االجدووىى من مركز ااالتصالل. •  
ااالستعانة بمؤسسة خاررجيیة ألددااء ٬، ددااخل االمؤسسة تحصيیل: إإددااررةة االمزاايیا كل من خيیاررااتت االتوظظيیفووصف  •

اافترااضي. ااستخداامم خدماتت مركز ااتصالل ٬،ووظظيیفة االتحصيیل  
نن مع مرااكز ااالتصالل.وشرحح االمخاووفف االتي يیعاني منهھا االعمالء وواالموظظف •  
ااإلنتاجيیة. لتجنب ترااجع ااستخداامهھااالتكنولوجيیا االتي يیجب  ووسائلتحديید  •  

نشاطط: تخطيیط 
ااإلنتاجيیة االقدررااتت  

تعليیم كيیفيیة توقع صافي االتدفقاتت  •  
لمحصل ااعتمادًداا على االتوقعاتتل ااإلنتاجيیة قدررااتتللإإعداادد خطة  •  

ااسترااتيیجيیاتت 
االمرحلة االمتأخرةة  

االخمسة االتي تؤثر على ااسترااتيیجاتت االمرحلة  االعوااملاالمتأخر٬، ووكذلك تحصيیل اال شرحح غايیاتت ووأأهھھھداافف •
االمتأخرةة.  

" وواالمعايیيیر ذذااتت االصلة لتحديید أأوولويیاتت االحساباتت التخاذذ ااستخداامم معاددلة "االرصيید االقابل لالستيیفاء •
ااإلجرااءااتت.  

" االمالئمة االتي تختلف ووفقًا لعددد االدووررااتت االمتأخرةة.منحنىتطبيیق إإجرااءااتت "اال •  
حد من االتكاليیف.تضاعف من فرصص ااالستيیفاء وواالتي تتحصيیل االمتأخر لااالسترااتيیجيیاتت ل ةةشجرتصميیم  •  

إإجرااءااتت ووسيیاساتت 
االمتأخرةةاالمرحلة   

توضيیح مجموعة من أأفضل االمماررساتت لكل من تلك ااإلجرااءااتت: ااالتصاالتت وواالخطاباتت ووتجميید االحساباتت  •
إإلى  أأوو إإلى ووكاالتت االتحصيیلاالحساباتت  ووتحويیلوواالقيیامم بزيیاررااتت إإلى االموااقع ووإإعاددةة جدوولة ااألررصدةة 

لمحاميین.اا  
االمرحلة االمتأخرةة.قد تنطبق على االحساباتت االمتأخرةة في مختلفة تبعاتت  10مناقشة  •  
العمالء.ب تصاللااالاالمحصليین االتي تقيید  في عملتلخيیص االقوااعد االنموذذجيیة  •  
مطلوبة التخاذذ إإجرااء قانوني. ووليیةأأخطوااتت  ووصف خمس •  

إإددااررةة أأددااء االمحصل شرحح االمسؤووليیاتت وواالفرصص وواالصعوباتت االتي يیوااجهھهھا االمحصلونن في االوقت االحالي. •   
ا.لحد منهھتوااجهھ مرااكز ااالتصالل وواالتقنيیاتت االمتبعة لووصف بعض االمعضالتت االيیوميیة االتي  •  
تغيیيیر تصوررااتت إإددااررةة ااألددااء من سلبيیة إإلى إإيیجابيیة.االوسائل من أأجل تحديید  •  
.تحصيیلمناقشة كيیفيیة ااستخداامم بطاقة ااألددااء االمتوااززنة لموااجهھة تحديیاتت إإددااررةة اال •  



 
 

      info@bankerslab.com            www.BankersLab.com             @bankerslab 

 

نشاطط: إإددااررةة 
ااالستيیفاء  

تصميیم ااسترااتيیجيیة تحصيیل للمرحلة االمتأخرةة. •  
. فئاتت االعمالءتحديید ااإلجرااءااتت االمالئمة وواالنبرااتت ووأأووليیة ااإلجرااء لكل مجموعة من  •  

تحفيیز وومكافأةة 
االمحصل  

فهھم تعريیف وودداللة ووأأهھھھميیة االتحفيیز وونظريیة االتحفيیز. •  
.وومزاايیاهھھھا توضيیح عمليیة االتحفيیز •  
أأددااء االموظظف.تطبيیق أأفضل االمماررساتت االمتبعة لقيیاسس االحواافز وواالمكافآتت وواالتقديیر ااعتمادًداا على  •  

ااإلشراافف على 
االمحصل ووتدرريیبهھ  

فهھم االفرووقاتت بيین ااإلشراافف وواالتدرريیب.  •  
توضيیح تعريیف ووفواائد وومباددئئ ااإلشراافف. •  
توضيیح تعريیف ووأأهھھھداافف وومباددئئ االتدرريیب. •  
االعمل بيیئةاالمدرربب في لدوورر تطبيیق أأفضل االمماررساتت  •  

:تحليیليیةددررااسة  .تحصيیلاالمستخدمم في اال" منافس/االبطلمناقشة مرااحل االنموذذجج االتجريیبي "اال •   
االخاصة بهھ. تحصيیللعمليیة اال يیةإإضافة هھھھيیكلقامم بهھا االبنك من خاللل  ووصف ثالثة ططرقق على ااألقل •  
شرحح أأساليیب االقيیاسس االمحدددةة االمستخدمة في مقاررنة االنتائج ووإإعطاء أأمثلة عليیهھا. •  
مثل هھھھذهه االتجارربب. مخرجاتتألنماطط االتي قد تتوقع ررؤؤيیتهھا في توقع اا •  
تحديید االمخصصاتت تحديید االمخصصاتت أأسسشرحح  •   

مناقشة أأساليیب حسابب االمخصصاتت •  
تحديید االعواامل االتي تؤثر على تحديید االمخصصاتت •  

 
االمحاكاةة للعبة االتعليیميیة ااألهھھھداافف: البب بكوليیكشن االخاصص 2 االملحق  

ااسترااتيیجيیة 
االمخاططر  

 

بيین االمخاططرةة وواالعائد من خاللل ووضع سيیاسة لالئتمانن ووحد للتقيیيیم.  االموااززنة •  
لمجموعة االمخاططر. خاصةتصميیم سيیاسة تحصيیل  •  

 تخطيیط االقدررااتت
ااإلنتاجيیة  

بيین االمخاططرةة وواالعائد من خاللل ووضع سيیاسة لالئتمانن ووحد للتقيیيیم.  االموااززنة •  
  لمجموعة االمخاططر. خاصةتصميیم سيیاسة تحصيیل  •
ااختبارر ووتحسيین سيیاسة إإددااررةة ااالستيیفاء. •  
توقع قدررااتت فريیق االتحصيیل ااإلنتاجيیة. •  
االتحصيیل االمضمونن بيین االمخاططرةة وواالعائد من خاللل ووضع سيیاسة لالئتمانن ووحد للتقيیيیم.  االموااززنة •   

  .لمجموعة االمخاططر خاصةتصميیم سيیاسة تحصيیل  •
ااختبارر ووتحسيین سيیاسة إإددااررةة ااالستيیفاء. •  
توقع قدررااتت فريیق االتحصيیل ااإلنتاجيیة. •  
تقريیر ااسترااتيیجيیة ااالستثمارر.  •  

االترااجع ااالقتصادديي بيین االمخاططرةة وواالعائد من خاللل ووضع سيیاسة لالئتمانن ووحد للتقيیيیم.  االموااززنة •   
  .لمجموعة االمخاططر خاصةتصميیم سيیاسة تحصيیل  •
ااختبارر ووتحسيین سيیاسة إإددااررةة ااالستيیفاء. •  
توقع قدررااتت فريیق االتحصيیل ااإلنتاجيیة. •  
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.ااالقتصادديياالترااجع ااسترااتيیجيیة ااألعمالل خاللل  عزيیزااختبارر ووت •  
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