


األهداف:
تهدف ورشة العمل هذه اىل التعرض للدروس و العرب املستفادة من االزمة املالية العاملية و 
اوجه القصور يف املؤسسات املالية ثم تعريف املشاركني مبعيار بازل II  واحملاور اليت يغطيها 
و اساليب تطبيقها ثم التعريف ببازل III واسباب اصدارها و احملاور اليت تضمنتها وصوال 

اىل املعايري اجلديدة يف بازل III  او ما يعرف ببازل 3.5 .
كذلك سيتم التعرض للمعيار الدولي للتقارير املالية IFRS 9  9 واوجه القاطع و التعارض 

. III مع تطبيق بازل

اخللفية:

يف اعقاب االزمة املالية العاملية تبني للعديد من السلطات الرقابية  حول العامل وجود اوجه ضعف و قصور يف جانب 
ادارة املخاطر لدى املؤسسات املصرفية  االمر الذي دفع واضعي املعايري املصرفية مثل جلنة بازل للرقابة املصرفية  
BCBS  وجملس املعايري احملاسبية الدولية IAS ومنظمة التنمية و التعاون االقتصادي الدولي OECD اىل اصدار 

معايري جديدة او تعديل املعايري القائمة يف سبيل حتقيق السالمة و االمان للمؤسسات املصرفية كون خماطر املؤسسات 
املصرفية ال تقتصر عليها وحدها بل تتعداها اىل مجيع القطاعات االقتصادية يف اي دولة .

املشاركون املستهدفون:
العاملون يف ادارات املخاطر وادارات االئتمان وادارات التدقيق 

واملراجعة وادارات االمتثال واالدارات املالية 



الـمـحـاضـر:

األسـتـاذ عـدنـان نـاجـي

مساعد املدير التنفيذي / إدارة االشراف على املصارف - البنك املركزي  —
األردني. 

حاصل على ماجستري إدارة األعمال يف احملاسبة والتمويل من جامعة األردن،  —
التحق بالبنك املركزي األردني يف عام 1994 يف قسم اإلشراف على البنوك. —
تشمل مسؤوليته الرئيسية اإلشراف على البنوك يف األردن وصياغة اللوائح  —

واإلشراف املوحد. وهو حماضر يف جمال املعايري احملاسبية وإدارة املخاطر 
وإدارة الشركات ومتطلبات بازل

يرأس فريق من اخلرباء لصياغة اللوائح لتنفيذ املعيار الدولي للتقارير املالية  9 —
حماضر ومدرب معتمد لدى إحتاد املصارف العربية ومؤسسات عربية أخرى —

احملاور الرئيسية واألجندة: 

اليوم األول:
التعريف بلجنة بازل واملعايري االساسية للرقابة املصرفية —
—   :II إتفاقية بازل

الدعامة االوىل: متطلبات راس املال  «
الدعامة الثانية: خماطر االئتمان و خماطر السوق و خماطر التشغيل  «
الدعامة الثالثة: املراجعة اإلشرافية و انضباط السوق  «

حتديات تطبيق بازل II يف املصارف العاملة يف سورية —
— III إىل بازل II خلفية اإلنتقال من بازل
حاالت عملية —

اليوم الثاني:
— :III إتفاقية بازل

» 		 	 	 	 	 	 	 	 متطلبات راس املال واهلوامش االضافية 
Conservation Buffer عوازل احلفاظ على رأس املال - 	 	

Countercyclical Buffer  عوازل احلماية من التقلبات الدورية - 	
» LCR :نسبة تغطية السيولة
» NSFR :نسبة صايف التمويل الثابت

حاالت عملية —
اليوم الثالث:

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9:  —
» 		 	 	 	 	 	 االهداف واالساليب والتقاطع والتعارض مع متطلبات بازل 

وكيفية االستفادة من اوجه التشابه  	
التعديالت النهائية على إتفاقية بازل III واملعايري اجلديدة  —
الطريق إىل بازل III ونصف —
حاالت عملية —



رسـم اإلشـتـراك

  € 600
العلمية  املادة  توزيع  اليومية،  اإلسرتاحات  العمل،  أوراق  واستالم  الورشة  أعمال  وحضور  اإلشرتاك  رسم  يتضمن 

للمشاركني. يومي  وغداء  والضيافة 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

9:00 صباحاً.  - 8:00 اليوم األول من  التسجيل: يف 
.15:00  - 9:00 الساعة  الزمني: من  الربنامج 

واإلنكليزية. العربية  اللغة  الورشة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع: نقدًا

أدناه:  املبينة  العناوين  إىل  املشاركني  السادة  أسماء  إرسال  يرجى 

إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 
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