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 7102"  انبُىن وانًجال انًصرفٍانخطت انخذرَبُت " 

 

 19    فراَكفىرث إدارة انًخاطر وضىابظ حمُُى يحافع األوراق انًانُت-Mar-17       23-Mar-17 

 19   بُروث انخؤيٍُ يٍ االحخُال فٍ شركاث انخايٍُ باضخخذاو انحاضب-Mar-17       23-Mar-17 

 19 بارَص انخذياث انبُكُت اإلنكخروَُت انشايهت-Mar-17 23-Mar-17 

 ٍ19 اضطُبىل انخخطُظ وانرلابت انًانُت فٍ انمطاع انًصرف-Mar-17 23-Mar-17 

 26 يانُسَا انخذلُك انذاخهٍ انمائى ػهً لُاش انًخاطر-Mar-17 30-Mar-17 

 26 فراَكفىرث هُكهت انمروض انخاصت بانًُشآث انصغُرة وانًخىضطت-Mar-17 30-Mar-17 

  فٍ األرشفت اإلنكخروَُت فٍ انبُىنانًُهج انًخكايم  Mar-17 30-Mar-17-26 دبً 

 26 اضطُبىل إػذاد انًىازَاث انًصرفُت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 أيطخرداو ححهُم يخاطر االئخًاٌ بانخجسئت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 بارَص انًراجؼت وانخفخُش فً لطاع انًصارف-Mar-17 30-Mar-17 

 ُت فٍ انًصارف اإلضاليُتانرلابت انًانُت وانشرػ  Mar-17 30-Mar-17-26 شرو انشُخ 

 26 أيطخرداو رضائم انطىَفج نهحىاالث انًصرفُت-Mar-17 30-Mar-17 

 26 بُروث ححهُم يخاطر االئخًاٌ بانخجسئت-Mar-17 30-Mar-17 

 ً26 دبً انخخطُظ وانرلابت انًانُت فً انمطاع انًصرف-Mar-17 30-Mar-17 

 ًصرفُتإدارة انفروع ان  Mar-17 30-Mar-17-26 اإلضكُذرَت 

 26 انماهرة االضخثًار فٍ انبىرصاث واألضىاق انًانُت-Mar-17 30-Mar-17 

 2 بارَص اإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ انًصرفُت-Apr-17 6-Apr-17 

  يباديءIFRS وإػذاد انمىائى انًانُت فً انمطاع انًصرفً   Apr-17 6-Apr-17-2 بارَص 

 هاراث انبُغ انًصرفً انفؼالي  Apr-17 6-Apr-17-2 بُروث 

 2 شرو انشُخ اضخراحُجُت انخذيت انًصرفُت وحًُُت يهاراث إدارة خذيت انؼًالء-Apr-17 6-Apr-17 

 ٍُ2 بُروث حًُُت يهاراث انصراف-Apr-17 6-Apr-17 

 2 نُذٌ انجىاَب انًانُت نهًصارف اإلضاليُت فٍ بىرصت األوراق انًانُت-Apr-17 6-Apr-17 

 2 يانُسَا لُاش وحمُُى جىدة انخذياث انًصرفُه-Apr-17 6-Apr-17 

 9 شرو انشُخ حًىَم انخجارة انخارجُت-Apr-17 13-Apr-17 

 ٍ9 بارَص انخخطُظ وانرلابت انًانُت فٍ انمطاع انًصرف-Apr-17 13-Apr-17 

 ٍ9 يانُسَا حؤيٍُ وإدارة انخطر فٍ انمطاع انًصرف-Apr-17 13-Apr-17 

  ضًاٌ االئخًاٌ وانًخاطر انطُاضُتCredit Insurance ً9 دب-Apr-17 13-Apr-17 

 ٍ9 بُروث حؤيٍُ وإدارة انخطر فٍ انمطاع انًصرف-Apr-17 13-Apr-17 

 ٍ16 اإلضكُذرَت يهاراث انخخطُظ وانخطىَك نمطاػاث االئخًاٌ انًصرف-Apr-17 20-Apr-17 

 ضاضًاإلػخًاداث انًطخُذَت انًطخىي األ  Apr-17 20-Apr-17-16 بُروث 

 منتجع التدريب الدولى

68568سجل تجارى /   

323-232-528سجل ضريبى /   
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 16 بُروث إدارة انًىجىداث األصىل / انخصىو-Apr-17 20-Apr-17 

 ً16 اضطُبىل انخخطُظ وانرلابت انًانُت فً انمطاع انًصرف-Apr-17 20-Apr-17 

 انجىاَب انًانُت نهًصارف اإلضاليُت فٍ بىرصت األوراق انًانُت 
انذر 

 انبُضاء
23-Apr-17 27-Apr-17 

 ً23 فُُُا أضاضُاث انؼًم انًصرف-Apr-17 27-Apr-17 

 23 فُُُا حًُُت يهاراث وضهىكُاث يىظفً انخهر-Apr-17 27-Apr-17 

 23 انماهرة إدارة انًىجىداث األصىل / انخصىو-Apr-17 27-Apr-17 

 23 أيطخرداو انخًىَم انًطخذاو-Apr-17 27-Apr-17 

  يباديءIFRS انمطاع انًصرفًوإػذاد انمىائى انًانُت فً    
انذر 

 انبُضاء
23-Apr-17 27-Apr-17 

 23 انماهرة انخًىَم انًطخذاو-Apr-17 27-Apr-17 

 ٍَأضاضُاث انخحهُم االئخًا 
انذر 

 انبُضاء
23-Apr-17 27-Apr-17 

 23 انماهرة انًحاضبت ػٍ االضخثًاراث وإدارة صُادَك االضخثًار-Apr-17 27-Apr-17 

 نًطخُذاث وحسَُف انؼًالثحطبُماث انكشف ػٍ حسوَر ا  Apr-17 27-Apr-17-23 شرو انشُخ 

 23 بُروث إدارة انًحافع االضخثًارَت-Apr-17 27-Apr-17 

  انمروض  -إدارة يخاطر االئخًاٌ نهًُشآث انصغُرة وانًخىضطت

 االضخهالكُت
 Apr-17 27-Apr-17-23 دبً

 23 نُذٌ أضىاق انخؼايم بانؼًالث األجُبُت-Apr-17 27-Apr-17 

  رضائم انطىَفج نإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ وانخحصُالث

 انًطخُذَت
 Apr-17 4-May-17-30 فراَكفىرث

 30 نُذٌ انبرَايج انًخكايم فً انًصارف-Apr-17 4-May-17 

 30 انماهرة ػًهُاث األضىاق انًانُت-Apr-17 4-May-17 

 30 أيطخرداو حطبُماث انكشف ػٍ حسوَر انًطخُذاث وحسَُف انؼًالث-Apr-17 4-May-17 

 30 دبً اإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ انًصرفُت-Apr-17 4-May-17 

 30 شرو انشُخ انخؤيٍُ يٍ االحخُال فٍ شركاث انخايٍُ باضخخذاو انحاضب-Apr-17 4-May-17 

 ٍ30 فراَكفىرث انًؼايالث انًخمذيت فٍ انخًىَم اإلضالي-Apr-17 4-May-17 

 حُجُت انخذيت انًصرفُت وحًُُت يهاراث إدارة خذيت انؼًالءاضخرا  Apr-17 4-May-17-30 اإلضكُذرَت 

 30 دبً إدارة وححصُم انمروض انًخؼثرة نهًُشآث انصغُرة وانًخىضطت-Apr-17 4-May-17 

 7 اإلضكُذرَت انخًىَم انًطخذاو-May-17 11-May-17 

 ُتاإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ انًصرف  May-17 11-May-17-7 فُُُا 

 ً7 دبً أضاضُاث انؼًم انًصرف-May-17 11-May-17 

  ضًاٌ االئخًاٌ وانًخاطر انطُاضُتCredit Insurance 7 يانُسَا-May-17 11-May-17 

 7 بُروث إدارة انًحافع االضخثًارَت-May-17 11-May-17 

 ٍ21 بىلاضطُ يهاراث انخخطُظ وانخطىَك نمطاػاث اإلئخًاٌ انًصرف-May-17 25-May-17 

 21 اإلضكُذرَت اإلػخًاداث انًطخُذَت انًطخىي انًخمذو-May-17 25-May-17 

 ٍَ21 بارَص أضاضُاث انخحهُم االئخًا-May-17 25-May-17 

 ًأضاضُاث انؼًم انًصرف 
انذر 

 انبُضاء
21-May-17 25-May-17 

 ٍ21 انشُخشرو  يهاراث انخخطُظ وانخطىَك نمطاػاث اإلئخًاٌ انًصرف-May-17 25-May-17 

 21 يانُسَا اإلضخثًار فً األوراق انًانُت-May-17 25-May-17 

 21 فراَكفىرث اضخراحُجُاث يكافحت غطم األيىال-May-17 25-May-17 

 ٌ21 فُُُا يهاراث انخًىَم االضخثًار-May-17 25-May-17 

 ٍ21 فراَكفىرث انخحهُم انًانٍ فٍ انمطاع انًصرف-May-17 25-May-17 
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 ٍَ21 اإلضكُذرَت أضاضُاث انخحهُم االئخًا-May-17 25-May-17 

 ٍ30 فُُُا حؤيٍُ وإدارة انخطر فٍ انمطاع انًصرف-Jul-17 3-Aug-17 

 30 شرو انشُخ إػذاد انًىازَاث انًصرفُت-Jul-17 3-Aug-17 

 6 اإلضكُذرَت إدارة انًحافع االضخثًارَت-Aug-17 10-Aug-17 

 هىكُاث يىظفً انخهرحًُُت يهاراث وض  Aug-17 10-Aug-17-6 فُُُا 

 6 انماهرة إدارة وححصُم انمروض انًخؼثرة نهًُشآث انصغُرة وانًخىضطت-Aug-17 10-Aug-17 

 6 اإلضكُذرَت انخذياث انبُكُت اإلنكخروَُت انشايهت-Aug-17 10-Aug-17 

 13 شرو انشُخ انًُهج انًخكايم فٍ األرشفت اإلنكخروَُت فٍ انبُىن-Aug-17 17-Aug-17 

 ٍ13 اإلضكُذرَت إدارة ولُاش انًخاطرة االئخًاَُت باضخخذاو انحاضب اِن-Aug-17 17-Aug-17 

 ٍانًؼايالث األضاضُت فٍ انخًىَم اإلضالي 
انذر 

 انبُضاء
13-Aug-17 17-Aug-17 

 3 اضطُبىل انًُهج انًخكايم فٍ األرشفت اإلنكخروَُت فٍ انبُىن-Sep-17 7-Sep-17 

 3 شرو انشُخ انخذلُك انذاخهٍ انمائى ػهً لُاش انًخاطر-Sep-17 7-Sep-17 

 3 نُذٌ انًفاهُى انحذَثت فٍ انخجارة اإلنكخروَُت وانخذياث انًصرفُت اإلنكخروَُت-Sep-17 7-Sep-17 

 3 أيطخرداو إدارة انًىجىداث األصىل / انخصىو-Sep-17 7-Sep-17 

 3 اإلضكُذرَت لُاش وحمُُى جىدة انخذياث انًصرفُه-Sep-17 7-Sep-17 

 3 بُروث ححهُم يخاطر االئخًاٌ نهشركاث-Sep-17 7-Sep-17 

 3 بُروث األضانُب انحذَثت فٍ إدارة انخؼىَضاث انخؤيُُُت-Sep-17 7-Sep-17 

 3 انماهرة االئخًاٌ نهًُشآث انصغُرة وانًخىضطت-Sep-17 7-Sep-17 

 ًاَُت ويهاو حطىَر انخذياث َظى انذفغ اإلنكخروَُت وانبطالاث اإلئخ

 انًصرفُت
 Sep-17 14-Sep-17-10 نُذٌ

 10 اضطُبىل اإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ انًصرفُت-Sep-17 14-Sep-17 

 ٍ10 دبً انخحهُم انًانٍ فٍ انمطاع انًصرف-Sep-17 14-Sep-17 

 10 ًدب اإلحجاهاث انحذَثت فٍ اإلػخًاداث انًطخُذَت وفك األػراف انذونُت-Sep-17 14-Sep-17 

  ًحطبُماث انحىكًت فً انمطاع انًصرفGovernance 17 انماهرة-Sep-17 21-Sep-17 

 24 انماهرة إدارة وححصُم االشخراكاث انخؤيُُُت-Sep-17 28-Sep-17 

  َظى انذفغ اإلنكخروَُت وانبطالاث اإلئخًاَُت ويهاو حطىَر انخذياث

 انًصرفُت
 Sep-17 28-Sep-17-24 اضطُبىل

 24 شرو انشُخ انجىاَب انًانُت نهًصارف اإلضاليُت فٍ بىرصت األوراق انًانُت-Sep-17 28-Sep-17 

 24 فُُُا انخخطُظ اإلضخراحُجٍ نألػًال انًصرفُت-Sep-17 28-Sep-17 

 ٍ24 فُُُا انًؼايالث انًخمذيت فٍ انخًىَم اإلضالي-Sep-17 28-Sep-17 

 إلضاليٍانًؼايالث األضاضُت فٍ انخًىَم ا  Sep-17 28-Sep-17-24 بارَص 

 24 يانُسَا حطبُماث انًحاضبت اإلدارَت فً انًصارف وانًؤضطاث انًانُت-Sep-17 28-Sep-17 

 1 اضطُبىل ححهُم يخاطر االئخًاٌ نهشركاث-Oct-17 5-Oct-17 

 ٍُ1 اإلضكُذرَت حًُُت يهاراث انصراف-Oct-17 5-Oct-17 

 إلنكخروَُت وانخذياث انًصرفُت اإلنكخروَُتانًفاهُى انحذَثت فٍ انخجارة ا  Oct-17 5-Oct-17-1 شرو انشُخ 

 1 اإلضكُذرَت إدارة انًحافع االضخثًارَت-Oct-17 5-Oct-17 

 ٍ8 شرو انشُخ يهاراث االئخًاٌ انًصرف-Oct-17 12-Oct-17 

 8 فُُُا إدارة وححصُم االشخراكاث انخؤيُُُت-Oct-17 12-Oct-17 

 نؼًالث األجُبُتأضىاق انخؼايم با  Oct-17 12-Oct-17-8 اضطُبىل 

 22 بارَص انبرَايج انًخكايم فً انًصارف-Oct-17 26-Oct-17 

 22 أيطخرداو اإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ انًصرفُت-Oct-17 26-Oct-17 
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  يباديءIFRS وإػذاد انمىائى انًانُت فً انمطاع انًصرفً   Oct-17 26-Oct-17-22 انماهرة 

 22 يانُسَا إدارة انًحافع االضخثًارَت-Oct-17 26-Oct-17 

 22 فراَكفىرث انبرَايج انًخكايم فً انًصارف االضاليُت-Oct-17 26-Oct-17 

 آنُاث يكافحت غطم األيىال 
انذر 

 انبُضاء
22-Oct-17 26-Oct-17 

 ً22 يانُسَا اإلضخؼالو واإلئخًاٌ انًصرف-Oct-17 26-Oct-17 

 نُاث انضًاٌ فً انخجارة انخارجُت وشروط انبُىع وضائم انذفغ وآ

 INCOTERMS 2010انذونُت 
 Oct-17 26-Oct-17-22 أيطخرداو

 22 اإلضكُذرَت االئخًاٌ نهًُشآث انصغُرة وانًخىضطت-Oct-17 26-Oct-17 

 ٍ29 شرو انشُخ يهاراث االئخًاٌ انًصرف-Oct-17 2-Nov-17 

 29 دبً اإلػخًاداث انًطخُذَت انًطخىي انًخمذو-Oct-17 2-Nov-17 

 29 بُروث اإلػخًاداث انًطخُذَت وخطاباث انضًاٌ انًصرفُت-Oct-17 2-Nov-17 

 29 دبً انخذلُك انذاخهٍ انمائى ػهً لُاش انًخاطر-Oct-17 2-Nov-17 

 29 بارَص األدواث انًانُت انرئُطُت وانًشخمت-Oct-17 2-Nov-17 

 5 دبً ححهُم وحمُُى يخاطر إدارة األيىال-Nov-17 9-Nov-17 

 5 انماهرة انخطىَك االنكخروًَ فً انبُىن-Nov-17 9-Nov-17 

 12 دبً يهاراث إػذاد وػرض انخمارَر انًانُت فٍ انًصارف-Nov-17 16-Nov-17 

 ٍ12 دبً يهاراث انخخطُظ وانخطىَك نمطاػاث اإلئخًاٌ انًصرف-Nov-17 16-Nov-17 

 ضاليُتيؼاَُر انًحاضبت نهًؤضطاث انًانُت اإل  Nov-17 16-Nov-17-12 دبً 

 12 يانُسَا ححهُم يخاطر االئخًاٌ بانخجسئت-Nov-17 16-Nov-17 

 ٍ12 نُذٌ األضانُب انحذَثت فٍ انًحاضبت وانخحهُم انًصرف-Nov-17 16-Nov-17 

 ٍيهاراث انخخطُظ وانخطىَك نمطاػاث االئخًاٌ انًصرف 
انذر 

 انبُضاء
12-Nov-17 16-Nov-17 

 ث انخطىَك انفؼال نهخذياث انًصرفُتاضخراحُجُا  Nov-17 16-Nov-17-12 نُذٌ 

 ً12 شرو انشُخ اإلضخؼالو واإلئخًاٌ انًصرف-Nov-17 16-Nov-17 

 12 يانُسَا انرلابت انًانُت وانشرػُت فٍ انًصارف اإلضاليُت-Nov-17 16-Nov-17 

 12 أيطخرداو حًىَم انخجارة انخارجُت-Nov-17 16-Nov-17 

 ُاش انًخاطرة االئخًاَُت باضخخذاو انحاضب اِنٍإدارة ول  Nov-17 16-Nov-17-12 يانُسَا 

 26 يانُسَا يؼاَُر انًحاضبت نهًؤضطاث انًانُت اإلضاليُت-Nov-17 30-Nov-17 

 26 أيطخرداو اضخراحُجُت انخذيت انًصرفُت وحًُُت يهاراث إدارة خذيت انؼًالء-Nov-17 30-Nov-17 

 انًطخىي انًخمذو اإلػخًاداث انًطخُذَت  Nov-17 30-Nov-17-26 فراَكفىرث 

 إدارة انًخاطر فٍ انخؤيُُاث االجخًاػُت 
انذر 

 انبُضاء
26-Nov-17 30-Nov-17 

 األضانُب انحذَثت فٍ إدارة انخؼىَضاث انخؤيُُُت 
انذر 

 انبُضاء
26-Nov-17 30-Nov-17 

 ٍ26 بارَص أضاضُاث انؼًم انًصرفٍ اإلضالي-Nov-17 30-Nov-17 

 26 بارَص يهاراث إػذاد وػرض انخمارَرانًانُت فً انًصارف-Nov-17 30-Nov-17 

 26 بُروث إدارة وححصُم انمروض انًخؼثرة نهًُشآث انصغُرة وانًخىضطت-Nov-17 30-Nov-17 

 26 شرو انشُخ اضخراحُجُاث يكافحت غطم األيىال-Nov-17 30-Nov-17 

 انمروض  -انًخىضطت إدارة يخاطر االئخًاٌ نهًُشآث انصغُرة و

 االضخهالكُت
 Nov-17 30-Nov-17-26 شرو انشُخ

 3 نُذٌ إدارة انًحافع االضخثًارَت-Dec-17 7-Dec-17 

 3 دبً انخطىَك االنكخروًَ فً انبُىن-Dec-17 7-Dec-17 

 17 فراَكفىرث آنُاث يكافحت غطم األيىال-Dec-17 21-Dec-17 
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 ُتاالضخثًار فٍ انبىرصاث واألضىاق انًان  Dec-17 21-Dec-17-17 أيطخرداو 

 17 بُروث رضائم انطىَفج نهحىاالث انًصرفُت-Dec-17 21-Dec-17 

 ٍ24 اضطُبىل يهاراث االئخًاٌ انًصرف-Dec-17 28-Dec-17 

 ٍ24 شرو انشُخ أضاضُاث انؼًم انًصرفٍ اإلضالي-Dec-17 28-Dec-17 

 نًصرفُت اإلنكخروَُتانًفاهُى انحذَثت فٍ انخجارة اإلنكخروَُت وانخذياث ا  Dec-17 28-Dec-17-24 أيطخرداو 

 24 بُروث انًراجؼت وانخفخُش فً لطاع انًصارف-Dec-17 28-Dec-17 

     


