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أأندرررراايیتنغ ®البب كريیدتت عن عامة لمحة  
 

؟®لماذذاا بانكرززالبب  
.جواائز على ووحائزةة االمحاكاةة على قائمة االبنوكك لموظظفي تدرريیبيیة ووررشش •  
.ااألفراادد خدماتت قطاعع في ااإلقرااضض مجالل في االعامليین االموظظفيین تدرريیب •  
. وواالوظظيیفيیة لماليیةاا 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. ةةوواالدوواارر وواالمحدددةة االمضمونة ووغيیر
  عددد أأكبر إإررضاء مع بنجاحح رربحيیة ااألكثرااالفترااضي  االمصرفف إإددااررةة االالعبيین على يیجب االفوزز٬، أأجل وومن .العب إإلى
. االعمالء من  

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

 

أأندرررراايیتنغ ®البب كريیدتت عن عامة لمحة  
م  االدووررةة هھدففت حيیث االشخصيیة٬، لقرووضضل تحليیل ااالئتمانيلل عميیق فهھم لترسيیخ ندرررراارريیتنغأأ البب كريیدتت ت ددووررةةُصمِّ
 وومفاهھھھيیم ٬،االمنتج هھھھيیكليیةموااضيیع مثل  على االتركيیز خاللل من تحليیل ااالئتمانياال مباددئئ على االمشارركيین تدرريیب إإلى
 ٬،ااالئتمانن مخاططر تقيیيیم ووااستخداامم٬، ااالئتمانن ووسيیاسة ٬،ااالئتمانيیة االمعلوماتت شركة بيیاناتتااستخداامم وو ٬،ليیل ااالئتمانيتحاال

  .منهھا وواالتحقق ااالئتمانيیة ووااألعباء ااالئتمانيیة االسيیاسة ووتحليیل
 

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   

و ووموظظف االمنتجاتت إإددااررةة وووموظظف االمخاططر إإددااررةة وووموظظف حليیالتتاالت وووموظظف ننواالمبتدئ تحليیل ااالئتمانياال موظظفو
 خبرااتت يیملكونن االذيین االموظظفيین ووكبارر االمبتدئيین وواالموظظفيین االجددد االملتحقيین االتأسيیسيیة االدووررةة هھھھذهه ووتستهھدفف .االعمليیاتت

.متدرربب 30 إإلى 20 من االدووررةة في االمشارركيین عددد وويیترااووحح. سنوااتت 3 إإلى 0 بيین  
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يیوميین لمدةة أأندوورررراايیتنغ البب كريیدتت برنامج على مثالل  
 

االيیومم ااألوولل االيیومم االثاني   

مقدمة تحليیل ااالئتمانيمفاهھھھيیم اال   

منتج ااالئتماني لألفراادداال تحليیل ااالئتمانياال ووحدةةمحاكاةة:    

منتج ااالئتماني لألفراادد: نشاططاال تحليیل ااالئتمانينشاطط اال   

قيیمة االعميیل: نشاطط اتت ااالئتمانيیةشركة االمعلومبطاقاتت ااألددااء ووبيیاناتت    

لسيیاسة ااالئتمانيیةووحدةة اامحاكاةة:  لعبة ااختبارر    

 
هھھھيیكل االلعبة  

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

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

 
  ااألهھھھداافف االتعليیميیة

أأندرررراايیتنغ ®البب كريیدتت ددووررةة لنموذذجج االتعليیميیة ااألهھھھداافف  
منتج االتسهھيیالتت 
ااالئتمانيیة لألفراادد  

 

.بيین االمخاططرةة وواالعائد االتوااززننتحليیل  •  
ووتحقيیق االعناصر لتعزيیز االربحيیة  تلك ااالستفاددةة من يیةووكيیف اتت االعمالء ااألفرااددتحديید كيیفيیة تصميیم منتج •

ااالستداامة على االمدىى االطويیل.   
أأنن االمنتج يیقدمم قيیمة للعميیل.تميیيیز االعناصر االتي تضمن  •  
.عميیل وورربطهھا مع االمخاططر ووااألررباححللقيیمة االتحديید عناصر ددووررةة إإددااررةة  •  

تت منتج االتسهھيیال
ااالئتمانيیة لألفراادد: 

االنشاطط  

يیطلقهھ مصرفك للعمالء ااألفرااددمنتج  تصميیم •  
ووااألسعارر وواالمنتج تحديید االعمالء  •  
لفرقق ااألخرىى للمناقشة ووإإبدااء االمالحظاتت على اا عرضض االمنتج •  

قيیمة االعميیل: االنشاطط مرااجعة منتجاتت االفرقق ااألخرىى من االنشاطط االسابق  •   
لعميیل لقيیمة االرئيیسيیة اال من حيیث معايیيیراالفرقق ااألخرىى حولل فعاليیة منتجاتت  االنظرعرضض ووجهھاتت  •  

تحليیل مفاهھھھيیم اال
ااالئتماني  

 تصميیمدعم بشكل يیمن حيیث االتكلفة  فعالل أسلوببباالمقدمة االطلباتت ددررااسة ااستخداامم أأددووااتت  يیةتحليیل كيیف •
محفظة سليیمة.   

ااالئتمانن منح  إلددااررةةمقاررنة االتقنيیاتت االمتوفرةة  •  
االمنتج أأوو االسيینارريیو  ووفق ليیل ااالئتمانيتحاالتقيیيیم كيیفيیة تعديیل عمليیة  •  
أأهھھھميیة االتحقق من االبيیاناتت وواالهھويیة لمنع تزوويیر االطلباتت إإددررااكك  •  
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تحليیل نشاطط اال
ااالئتماني  

مرااجعتهھا أأوو  ررفضهھاأأوو  ي االطلباتت ووااقترااحح قبولهھامرااجعة االملفاتت االمختلفة لمقدم •  
  إإليیهھا وومقاررنتهھا مع االفرقق ااألخرىى تم االتوصلعرضض االنتائج االتي  •
) ووسلوكيیاتت شركة االمعلوماتت ااالئتمانيیةبيین بيیاناتت االطلباتت االنموذذجيیة (االديیموغراافيیة ووبيیاناتت ة تحليیل االعالق •

سداادد االعمالء   
ةشركة االمعلوماتت ااالئتمانيیاالتي توفرهھھھا بيیاناتت من اال تحليیل ااالئتمانيبنودد االتي يیجب ااستخداامهھا للاالااقترااحح  •  

بطاقاتت ااألددااء 
شركة ووبيیاناتت 

ااالئتمانيیةاالمعلوماتت   

نماذذجج فعالة ووكيیف تؤثر أأجزااء ااألعمالل االتجارريیة على ذذلك تصميیم االدوورر االذيي تلعبهھ االبيیاناتت في  فهھم •  
  شركة االمعلوماتت ااالئتمانيیة تقيیيیموو االطلبفهھم االفرقق بيین  •
في لعبة االمحاكاةة  ااالئتمانيیة االمعلوماتت شركة تقيیيیموو االطلبالتخاذذ االقرااررااتت بناء على االتحضيیر  •  
  االتقيیيیم في االتحليیل ااالئتماني.ائل االتي تظهھر عاددةةً عند ااستخداامم فهھم االمس •

لعبة ااختبارر ووإإددااررةة ااالستيیفاء  تحصيیلتصنيیف ااألددوواارر وواالمخرجاتت االمتوقعة لل •   
ووعمليیاتت ااالستيیفاء  على االتحصيیل يیةدووررةة ااالئتماناالتت ااااستنباطط كيیف تؤثر قراارر •  
تخطيیط ااألعمالل االتجارريیة ااسترااتيیجيیاتت مخاططر وولبيین ااووااالسترااتيیجيیاتت٬، وو تحليیل االراابط بيین االتحصيیل •  
كالتوقعاتت وواالتخطيیط للقدررةة ااإلنتاجيیة٬، االجواانب االكميیة إلددااررةة االتحصيیل تقديیر •  

االترااجع ااالقتصادديي لمفاهھھھيیم االتي تم تغطيیتهھا خاللل االدووررةة مدىى فهھمهھا ل إلظظهھاررتتنافس االفرقق فيیما بيینهھا  •   
 متعدددأأسئلة ااالختيیارر االااختيیارر سؤاالل من على يیق من االفرقق "٬، يیتناووبب كل فرJeopardy"في لعبة تشبهھ لعبة  •

حسب االصعوبة وواالفئة   
معرفة اال ظظهھاررإإمن خاللل االفوزز وويیمنح فرصة لتحصيیل عددد كبيیر من االنقاطط وو يیكونن االسؤاالل االنهھائي مفتوًحا •

وواالفهھم.  

 


