بالتعاون
مع

ينظم ورشة عمل مصرفية متخصصة حول موضوع:

التطبيقات العملية
لمعايير السيولة ورأس المال
وفق ًا لبازل III

 7 – 5نيسان  /ابريل 2020

 DAMA ROSE HOTELدمشق  -الجمهورية العربية السورية

الخلفية:
بعد االزمة املالية العاملية انصب اهتمام لجنة بازل والسلطات الرقابية الرئيسية يف العالم عىل تطوير معايري لجنة بازل بإدخال
تعديالت عىل أنظمة اإلدارة الشاملة ملخاطر السيولة وذلك بهدف تدارك نقاط الضعف والثغرات يف معيار بازل  IIالتي افرزتها
االزمة املالية العاملية ،ومن أهمها رضورة تحسني وتعزيز رؤوس أموال املصارف كما ً ونوعا ً وتطبيق نسب سيولة معيارية عىل
مستوى العالم لضمان احتفاظ املصارف بأصول سائلة ذات جودة عالية تمكنها من البقاء يف مأمن ملدة  30يوما ً تحت وطأة
ضغط السوق ،وقد سميت هذه التعديالت والتحسينات بمعيار بازل  .IIIان تطبيق هذه املعايري يساعد يف تعزيز وتقوية
إدارات املخاطر لدى املصارف وضمان احتفاظها برؤوس أموال وسيولة عالية الجودة وكافية ملواجهة أي التزامات طارئة أو
اي مخاطر محتملة.

المشاركون المستهدفون:

األهداف:
•

تمكين المشاركين من التعرف على أهم التعديالت
في معيار بازل  IIIومتطلبات تطبيقه.

•

تمكين المشاركين من احتساب المخاطر وكفاية
رأس المال وفقا ً لمعيار بازل .III

•

تمكين المشاركين من احتساب نسبة الرافعة
المالية وفقا ً لمعيار بازل .III

•

تمكين المشاركين من احتساب نسب السيولة في
معيار بازل .III

•

موظفو الهيئات والسلطات الرقابية

•

مدراء المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون

•

العاملون في ادارات المخاطر

•

العاملون في دوائر المالية

•

العاملون في دوائر التدقيق الداخلي والدراسات في
المصارف.

متطلبات حضور الورشة:
ينبغي أن تتوافر لدى املشارك املعرفة الرضورية بمتطلبات
تطبيق بازل  IIوبازل .III

المواضيع الرئيسية
اليوم األول:
-

مقدمة عن إدارة المخاطر

-

مقدمة عن معايير لجنة بازل

-

احتساب المخاطر في معايير بازل

-

أهم الثغرات التي كشفتها األزمة المالية العالمية
في معايير بازل II

-

أهم التعديالت التي ادخلت على معيار بازل II
(مرحلة ما بعد األزمة) .

-

حاالت عملية

اليوم الثاني:
-

األستاذ محمد
العمايرة
المدير التنفيذي لدائرة
االستقرار المالي في البنك
المركزي األردني ولديه خبرة تمتد ألكثر من  25سنة
في مجال الرقابة على المصارف وتعزيز االستقرار
المالي ،وهو يحمل شهادة الماجستير في العلوم المالية
والمصرفية وطالب دكتوراه في هذا المجال ،والسيد
العمايرة محاضر معتمد لدى معهد الدراسات المصرفية
في األردن واتحاد المصارف العربية والعديد من

عناصر  Tier 1في معيار رأس المال وفقا ً

معاهد الدراسات والتدريب العامة والخاصة في األردن

لمتطلبات بازل III

والخارج ،وقد قدم مئات الدورات التدريبة وورش

عناصر  Tier 2في معيار رأس المال وفقا ً

العمل في مجال إدارة المخاطر ومعايير لجنة بازل

لمتطلبات بازل III

واختبارات الضغط ،كما اشرف السيد العمايرة على

الحدود الدنيا الجديدة لنسب كفاية راس المال وفقا ً
لمعيار بازل III

-

نسبة الرافعة المالية الجديدة Leverage Ratio

-

الهامش االضافي التحوطي Conservation
Buffer

-

ا لمحا ضر :

الهامش االضافي المعاكس Countercyclical

		
Buffer
-

هامش البنوك المهمة

-

إختبارات الضغط الخاصة بالسيولة

-

حاالت عملية

اليوم الثالث:
-

نسبة تغطية السيولة ()LCR

-

نسبة صافي التمويل المستقر ()NSFR

-

حاالت عملية

تطبيق معيار بازل  IIو  IIIفي المملكة األردنية
الهاشمية.

رسـم اإلشـتـراك
€ 600

يتضمن رسم اإلشرتاك وحضور أعمال الورشة واستالم أوراق العمل ،اإلسرتاحات اليومية ،توزيع املادة العلمية
والضيافة وغداء يومي للمشاركني.
الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل :يف اليوم األول من  9:00 - 8:00صباحاً.
الربنامج الزمين :من الساعة .15:00 - 9:00
لغة الورشة :اللغة العربية واإلنكليزية.
طـريـقـة الـدفـع :نقداً

يرجى إرسال أمساء السادة املشاركني إىل العناوين املبينة أدناه:
إحتاد املصارف العربية
املركز الرئيسي:

  

— —بريوت  -اجلمهورية اللبنانية   :ص.ب 11-2416 .رياض الصلح 1107 2110
               -هاتف    +961-1-377800      +961-1-364881/5/7 :
  فاكس    +961-1-364952      +961-1-364955:e-mails: training@uabonline.org Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:
——اخلرطوم  -مجهورية السودان  :ص.ب  -  )12597( .هاتف وفاكس               +249-183-781742 :
       
ّ
—— ّ
(  )942100عمان    ( )11194األردن    -هاتف     +962-6-5677234/5 :
عمان  -اململكة األردنية اهلامشية  :ص.ب.
                                                                                                                          -فاكس+962-6-5688854 :
   

——القاهرة  -مجهورية مصر العربية 19 :شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني ،شقة ( - )11املهندسني  -اجليزة
       -هاتف  - +202-33023762  +202-33034442:فاكس+202-33440297:

——تونس  -اجلمهورية التونسية  :شارع خري الدين باشا -حي النسيم – ص.ب 1002/45 .تونس البلفيدير   -مبنى البيت املصريف
        -هاتف -     +216-71-908083:فاكس+216-71-951419:
  

