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®البب سكورريینغ 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 •  
. االوظظيیفيیةوو 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. وواالدووااررةة وواالمحدددةة االمضمونة ووغيیر
  عددد أأكبر إإررضاء مع بنجاحح رربحيیة ااألكثرااالفترااضي  االمصرفف إإددااررةة االالعبيین على يیجب االفوزز٬، أأجل وومن .العب إإلى
. االعمالء من  

 
يیليیةتحل ووددررااساتت وونشاططاتت خاصة تقديیميیة بعرووضض االمحاكاةة لعبة في نموذذجج كل وويیرتبط  

 
®البب سكورريینغ عن لمحة عامة  

تحليیل لل فاعليیةً  أأكثر بشكل ااالئتماني االتقيیيیم ااستخداامم على قدررةة مصرفك تطويیر إإلى البب سكورريینغددووررةة  هھدففت
 رئيیسيیةاال االمجاالتت في يیمتلكهھا االتي االخبرااتت إإظظهھارر االمحاكاةة أأثناء فريیق كل على وويیجب االشخصيیة٬، قرووضضلل ااالئتماني

 ااألسبابب ووتحديید ووااالتجاهھھھاتت االسائدةة٬، ٬،وواالعائد االمخاططرةة بيیناالموااززنة  ذذلك في بما ااالئتماني٬، االتقيیيیم الستخدااماتت
.االعمالء الستقطابب ااالئتماني االتقيیيیم ووااستخداامم وواالنتائج٬،  

 
ا يیقدمم االتالي االراابط على االفيیديیو : سبق ما حولل ملخّصً

http://www.youtube.com/watch?v=ecW7YqJ0EsU  
 

محتوىى االتدرريیب  
ل ما يیلي:يیشم  

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
.شارركيینلمل  

 
االجمهھورر االمستهھدفف   

 معرفة االمشارركيین لدىى يیكونن أأنن يیجب مسبق ووكشرطط .ننووواالمحلل االمنتجاتت 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 سكورريینغ برنامج على مثالل  
 

االيیومم ااألوولل االيیومم االثاني  االيیومم االثالث   

ااالئتماني االتقيیيیمنظريیة  كيیفيیة إإنشاء بطاقاتت ااألددااء  االمتعدددةة  االتقيیيیماتتلعبة محاكاةة:    

بطاقاتت ااألددااء االتجريیبيیة وواالخاصة بشركة 
االمعلوماتت ااالئتمانيیة  

في تحليیل االمعلوماتت ااكتشافف ااألخطاء 
ااالئتمانيیة  

االبيیاناتت وواالتحقق من صحتهھا   

االمقبولل االتقيیيیم تحديید سيیاساتت ااالئتمانن: االنظريیة وواالتطبيیق   االقدررةة على تحمل االتكاليیف     

في جمع االمعلوماتت ااكتشافف ااألخطاء 
  ااالئتمانيیة

ااستخداامم بطاقاتت ااألددااء في االبيیئاتت 
االديیناميیكيیة   

ااستخداامم بطاقاتت ااألددااء لدعم االربحيیة   

مع االتقيیيیم تحليیل ااالئتمانيلعبة محاكاةة: اال لعبة محاكاةة: ااكتشافف ااألخطاء في االتقيیيیم  
ااالئتماني  

لقرووضض اا توززيیعلعبة محاكاةة:   

 
هھھھيیكل االلعبة  

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

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

 
االدووررةة بنموذذجج االخاصة االتعليیميیة ااألهھھھداافف: البب بسكورريینغ االخاصص 1 االملحق  

نظريیة ااالئتمانن 
ااالئتماني وواالتقيیيیم  

ااالئتماني لضمانن محفظة مربحة.  االتقيیيیمفهھم قيیمة ااستخداامم أأساليیب ووااسترااتيیجيیاتت  •  
فهھم االمصطلحاتت على تأكيید اال •  

مقاررنة بطاقاتت 
االمتخصصة ااألددااء 

وواالتجريیبيیة  

فهھم االفرقق بيین بطاقاتت ااألددااء االتجريیبيیة وواالمتخصصة٬، كمتطلباتت االبيیاناتت وواالوقت االالززمم للتطويیر  •
وومسائل االتطبيیق.  

تحديید االنوعع االمالئم للنموذذجج االذيي سيیتم ااستخداامهھ في مختلف ااألعمالل االتجارريیة ووسيینارريیوهھھھاتت االبيیاناتت  •  
االبيیاناتت وواالتحقق من 

صحتهھا  
 فئاتتووبيیاناتت ااألددااء ووااالستثناءااتت وواال ة للطلببوطلمبيیاناتت االاالمتطلباتت االبيیاناتت بالتفصيیل٬، مثل ذذكر  •

االزمنيیة. ااتتوواالفتر  
فهھم االغرضض من االتحقق من االبيیاناتت وواالمنهھجيیة االمتبعة في ذذلك بهھدفف تنظيیف االبيیاناتت  •  

تمريین: تكامل 
االبيیاناتت  

م بناؤؤههيیتذذجج االذيي ساالنموتحليیل االتسلسل االزمني للمحفظة بهھدفف ااقترااحح  •  
فحص االتكراارر في االبيیاناتت ووتحديید ااالختالفاتت ووااألسبابب االمحتملة  •  
توضيیح كيیفيیة تسويیة االحساباتت االبسيیطة ووتسليیط االضوء على ااألسبابب االمحتملة لالختالفاتت  •  
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حدوودد االدررجاتت مرااجعة االمعلوماتت ااإلحصائيیة االرئيیسيیة للنماذذجج االتجريیبيیة االتي يیمكن ااستخداامهھا لتوجيیهھ حدوودد االدررجاتت٬،  • 
مثل ااختالفاتت االدررجاتت ووأأحجامم االحساباتت ووااإلجرااءااتت االماليیة   

شركة االمعلوماتت ااالئتمانيیة  تقيیيیمحدوودد االدررجاتت عند ااستخداامم  هھتوضيیح منهھجيیة توجيی •  
مرحلة تصميیم بطاقة 

ااألددااء  
شرحح االخطوااتت االرئيیسيیة في عمليیة بطاقة ااألددااء •  
تحديید نقاطط االقراارر االمهھمة وومنهھجيیة قرااررااتت االتصميیم •  
شرحح أأفضل االمماررساتت االمتبعة في قرااررااتت تصميیم بطاقاتت ااألددااء  •  

تمريین: تصميیم 
االنموذذجج االخاصص بك  

تحديید مجموعاتت االحساباتت االتي يیجب أأنن تستثنى من بطاقة ااألددااء  •  
كحساباتت معدوومة  تحديیدهھھھاأأوو االتي يیجب  بطاقة ااألددااءمن  ااستثناؤؤهھھھااالتجميید االتي يیجب ررموزز تحديید  •  
ووتعريیف ااألددااء  ااستخداامهھا كعيینةبيیاناتت بهھدفف االتحليیل  •  

بطاقة  تصميیممرااحل 
ااألددااء  

لمدخالتت ااألعمالل  رئيیسيیةبطاقاتت ااألددااء٬، وواالقرااررااتت اال صميیمعندما يیتم ت رئيیسيیةشرحح االخطوااتت اال •  
ووااستخداامم تجزئة بطاقة ااألددااءفهھم أأهھھھميیة  •  
االنماذذجج  نهھاءأأهھھھميیة أأنوااعع تكنولوجيیا تقديیر بطاقة ااألددااء ووأأفضل االمماررساتت إل إإددررااكك •  

االقضايیا ااألكثر 
 تطبيیق شيیوًعا في

ددااء ااألبطاقة   

بطاقة ااألددااءأأووجهھ االقصورر االمحتملة في تصميیم  تحديید •  
خطوةة من خطوااتت تطويیر بطاقة ااألددااء كل  أأثناءمخاططر االمشرووعع  االحد منشرحح كيیفيیة  •  

 ااألررباحح:  االتطبيیق
االعملي  

ررباحح وومكوناتت ااألررباحح لحسابب ما ااألتحليیل منحنى ددووررةة  •  
رربحيیة ددووررةة االحسابب  تكويین ررأأيي حوللحدوودد االدررجاتت مع لتحديید منهھجيیة  •  
ب االعمليیة لتقديیر رربحيیة االحساباتتتوضيیح ااألساليی •  
شرحح أأساليیب االتأثيیر على نتائج ااألررباحح في االمرااحل االمختلفة من ددووررةة االحسابب  •  

االسيیاساتت 
ووااإلجرااءااتت  

بناء نهھج شامل لدمج بطاقة أأددااء مع قوااعد االسيیاسة وواالتعامل مع ااالستثناءااتت وواالتجاووززااتت ووووضع االحدوودد  •  
كالبيیاناتت االناقصة وواالطلباتت االمشتركة  للتعامل مع االموااقف االمختلفةاالمحتملة  يیاتتنهھجمشرحح اال •  

تمريین: ووضع 
االسيیاساتت االخاصة 

بك  

توضيیح قوااعد االسيیاسة االتي يیجب ااستخداامهھا لمحفظة االبطاقاتت ااالئتمانيیة  •  
توضيیح أأسبابب االتجاووززااتت االتي قد تكونن مقبولة وولماذذاا •  
إإنشاء مصفوفة االحدوودد ااالئتمانيیة ااعتمادًداا على سقف إإقرااضض االمحفظة وواالدررجة ووااالنكشافف   •  

تتبع االمصاددرر 
رئيیسيیةاال  

فهھم االمجموعة االقيیاسيیة لتقارريیر تتبع بطاقة ااألددااء  •  
ذذكر االعناصر االنموذذجيیة في سجل االتسلسل االزمني للمحفظة ووتوضيیح كيیفيیة ااستخداامهھا في االتتبع  •  
االبيیاناتتتحليیل تقريیر االدررجاتت االنهھائي بهھدفف تحديید فيیما إإذذاا كانن هھھھناكك تحولل في  •  
ر في االجماعاتتيیبهھدفف تحديید مصدرر االتغيی صفاتت االمميیزةةتحليیل اال تحليیل تقريیر •  

تمريین:  
االمصاددرر  تتبع
  رئيیسيیةاال

االمميیزةة االصفاتت تحليیلووتقريیر  االبيیاناتتحسابب ااألررقامم في تقريیر ثباتت  •  
  رئيیسيیةلمصاددرر االلتتبع االتحديید االتحوالتت في بيیاناتت  •

مصاددرر تتبع اال
  االخاررجيیة

تفسيیر أأددااء االمحفظة باستخداامم تقريیر االقراارر االنهھائي.  •  
تقيیيیم أأسبابب االتجاووززااتت باستخداامم تقريیر تتبع االتجاووززااتت  •  
  االسدااددتحليیل أأسبابب أأددااء وومخرجاتت االحساباتت ااعتمادًداا على تقريیر توززيیع االتخلف في  •
تحليیل االتحوالتت في االمحفظة باالعتمادد على تقريیر االتحليیل االكالسيیكي  •  
بالنسبة لتقريیر  عتمادًداا على ااالختالفاتت في االسجلتحديید فيیما إإذذاا كانت بطاقة ااألددااء تعمل بشكل صحيیح اا •

االدررجاتت ووااقترااحح ااألسبابب ووررااء االتحوالتت   
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تبع تتمريین: 
االمصاددرر االخاررجيیة  

اارر االنهھائي ووتقريیر تتبع االتجاووززااتت حسابب ااألررقامم في تقريیر االقر •  
تحليیل تأثيیر االتجاووززااتت على معدلل ااالعتمادد ووصحة أأسبابب االتجاووززااتت  •  
  االسدااددتقيیيیم فعاليیة بطاقة ااألددااء باستخداامم تقريیر توززيیع االتخلف عن  •
تحليیل ااالختالفاتت في االسجل بالنسبة لعالقة االدررجاتت ووااقترااحح ااألسبابب االمحتملة ووررااء االتحوالتت في  •

موعاتت االمج  
ااستخداامم االبيیاناتت 

االخاررجيیة في معالجة 
االطلباتت  

. تحليیل ااالئتمانياال فيااالئتماني ااإليیجابي ووكيیفيیة ااستخداامهھ  االتقيیيیمفهھم محتويیاتت  •  
. االمزددووجج االتقيیيیمشركة االمعلوماتت ااالئتمانيیة ووااسترااتيیجيیة  تقيیيیموضع حدوودد باستخداامم لبناء ااسترااتيیجيیة  •  
ككاالمشتر االتبايینتوضيیح مزاايیا ووعيیوبب ااسترااتيیجيیة  •  
مشتركة.  ذذااتت تبايیناتتاالتحليیل ووتتبع االقرااررااتت في بيیئة تحديیاتت  فهھم •  

إإددااررةة بطاقة ااألددااء 
في بيیئة دديیناميیكيیة  

االتي تؤثر على أأددااء االحسابب عن ططريیق االدررجة  رئيیسيیةتحديید االعواامل اال •  
تحليیل تأثيیرااتت االحساباتت االتي تترااووحح ما بيین ااإلجرااءااتت االدااخليیة وواالتأثيیرااتت االخاررجيیة وواالمسائل  •

االتنظيیميیة   
في بيیئة دديیناميیكيیة  ااسترااتيیجيیة إلددااررةة ااألعمالل وواالحد من االمخاططرااقترااحح  •  

 نشاططتمريین: تفسيیر 
محفظتك  

ح يیي تطرأأ على االمحفظة ووتوضاالكالسيیكي بهھدفف كشف االتغيیرااتت االت االسدااددتحليیل منحنى االتخلف عن  •
يیرااتتيیااألسبابب االمحتملة للتغ  

على االتحصيیل تطبيیقهھاتحليیل معدالتت االقواائم بهھدفف ااقترااحح االتحسيیناتت االتي يیمكن  •  
  االحد منهھامحتملة للربحيیة االسلبيیة ووااقترااحح تحديید ااألسبابب اال •
ووااقترااحح ااسترااتيیجيیة أأفضل نافس االم لمقاب لبطلتقيیيیم ااسترااتيیجيیة اا •  

االقدررةة على تدقيیق 
تحمل االتكاليیف  

  تحليیل ااالئتمانيتحديید أأساليیب ددمج االقدررةة على تحمل االتكاليیف في قراارر اال •
  يیمكن ااستخداامهھاذذكر مصاددرر االبيیاناتت االمحتملة ووحساباتت االقدررةة على تحمل االتكاليیف االتي  •

قيیاسس االقدررةة على 
تحمل االتكاليیف  

  ددررجاتت االقدررةة على تحمل االتكاليیفوو قايیيیسمااعتمادًداا على  تحليیل ااالئتمانياالتحديید ااسترااتيیجيیة  •
تحديید االمسائل االتنظيیميیة االمحتملة  •  
تقيیيیم أأساليیب تدقيیق االقدررةة على تحمل االتكاليیف وونقاطط قوتهھا ووعيیوبهھا  •  

نظامم االمعلوماتت 
ااإلدداارريیة للمحافظ  

مرااجعة تقارريیر نظامم االمعلوماتت ااإلدداارريیة االخاصة بالمحافظ ووااستخدااماتهھا  •  
تحديید أأساليیب ااستخداامم نظامم االمعلوماتت ااإلدداارريیة للمحافظ لتحليیل االربحيیة ووااالستنزاافف ووااالستخداامم  •

وواالمحفزااتت االماليیة ااألخرىى للمحافظ   
 لمحة عامة عن

في  تسويیقأأهھھھميیة اال
االحساباتتنشأةة   

فهھم مصاددرر االعمالء ووكيیفيیة ااستخداامم االتسويیق االمباشر   •  
اناتهھ ذذكر أأساليیب االتسويیق االمباشر وومصاددرر بيی •  
تحليیل رردد االعميیل  •  

 
االمحاكاةة للعبة االتعليیميیة ااألهھھھداافف: البب بسكورريینغ االخاصص 2 االملحق  

 
تحليیل ووحدةة اال
  ااالئتماني

 

. تحليیل ااالئتمانيقراارر االفي ااستخداامم تقيیيیم االمخاططر  •  
وودد االتجاووززااتت االكبيیرةة وواالصغيیرةةتحديید أأسبابب ووحد •  
. تقيیيیمبيین االمخاططرةة وواالعائد باستخداامم اال االموااززنة •  

ااكتشافف  ووحدةة
ااألخطاء ووتصحيیحهھا  

ااالئتماني االتقيیيیمفعاليیة نموذذجج  ترااجعتحديید  •  
ااالئتماني االتقيیيیمنموذذجج  ترااجعتخفيیف تأثيیر  •  
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تحديید تأثيیر االتغيیرااتت ااالقتصادديیة على االمحفظة ووااتخاذذ ااإلجرااءااتت االتصحيیحيیة •  
االمتعددد تقيیيیماال ووحدةة .فئتيین من االتقيیيیمباستخداامم  تحليیل ااالئتمانيجيیة االيیتطويیر ااستراات •   

بيین االمخاططرةة وواالعائد بهھدفف مضاعفة صافي االدخل االموااززنةاالتأكد من  •  
.االكبيیرةة وواالبسيیطةاالتجاووززااتت  باببتخفيیف االمخاططر من خاللل ووضع أأس •  

ااالنكشافف ووحدةة االمخاططر  تقيیيیمتشمل ااالنكشافف ااعتمادًداا على  تحليیل ااالئتمانيللتطويیر ااسترااتيیجيیة  •   
االمحافظة على االعالقة بيین االمخاططر ووااألررباحح وومضاعفة صافي االدخل  •  

 


