


اخللفية:
أضحت إدارة املوجودات واملطلوبات )Asset and Liability Management( واحدة من أهم املمارسات املصرفية يف عاملنا املعاصر، مما 
يوجب فهمًا شاماًل هلذه املمارسات. وتهدف إدارة املوجودات واملطلوبات إىل فهم طبيعة املوارد املالية وتصنيفها وفق معايري معينة، ليتمكن 
املصرف من استخدامها يف جماالت استثمارية خمتلفة، حبيث يصل يف نهاية املطاف إىل حتقيق أفضل توفيق بني نسب السيولة والرحبية 

والعائد على حقوق املساهمني.

 Fund( ويف ظل التحديات واملتطلبات الرقابية املستجدة، أصبح من الضروري اعتماد اطار واضح للتسعري املرتكز على مصادر األموال
Transfer Pricing( وذلك دون أن تفقد املصارف قدرتها التنافسية. ويشكل التسعري املرتكز على مصادر األموال أداة ربط بني تصميم 
املنتجات  إدارة  بني  ما  للمخاطر  فعالة  غري  نقل  عملية  إىل  يؤدي  قد  اجملال  هذا  يف  قصور  وأي  واملطلوبات،  املوجودات  وإدارة  املنتجات 

واخلزينة. 

تهدف ورشة العمل هذه اىل حتقيق التوازن بني النظرية العلمية واملمارسة، مع الرتكيز على مجيع املنهجيات الرئيسية املستخدمة يف إدارة 
املوجودات واملطلوبات مبا يتالءم مع املمارسات الدولية الفضلى واملتطلبات الرقابية. كما ستوفر هذه الورشة للمصارف والسلطات الرقابية 
منصة للتعلم من األمثلة العملية حول كيفية الدمج ما بني املمارسات الفضلى يف إدارة السيولة واملتطلبات الرقابية املتعلقة بإدارة رؤوس 

األموال.

وكافة  الرقابية  السلطات  يف  العاملني  اىل  باإلضافة  للمصارف،  املالية  واإلدارة  املخاطر  إدارة  يف  للعاملني  كبرية  قيمة  هذه  العمل  لورشة 
والتسعري  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  الفضلى يف جمال  املمارسات  واقعية حول  ولبناء حماكاة  تفاعلية،  لورشة عمل  الساعني  املصرفيني 

املرتكز على مصادر األموال.

أهداف ورشة العمل
يف نهاية هذه الوشة سوف يصبح املشارك قادرًا على:

	•التطرق بشكل مفصل إىل مفهوم النماذج الديناميكية لبيانات الدخل وامليزانية العمومية، وفهم املتغريات الرئيسية يف هذه النماذج؛
	•تقييم نقاط القوة والضعف يف عملية إدارة املوجودات واملطلوبات؛

   ) •	IRRBB( وإدارة خماطر تقلب أسعار الفائدة يف حمفظة املصرف )Basel III( 3 فهم مفصل لتأثري متطلبات بازل
ومتطلبات املعايري احملاسبية الدولية )IFRS( على عملية صنع القرار فيما خيتص بإدارة املوجودات واملطلوبات؛  

	•وضع اسرتاتيجيات فعالة للتحوط والتقنيات الفضلى إلدارة حمفظة املصرف؛
	•إنشاء السيناريوهات وإجراء اختبارات الضغط الالزمة إلدارة املوجودات واملطلوبات؛

	•احتساب التسعري املرتكز على مصادر األموال ونسب الرحبية للعمليات املصرفية؛
	•فهم التحديات الرئيسية املتعلقة بالتسعري وبإدارة خماطر املوجودات واملطلوبات؛

	•تقييم الطرق املختلفة والتحديات وتطبيقات التسعري املرتكز على مصادر األموال.

املعرفة املسبقة املطلوبة
بهدف اإلفادة القصوى من هذه الورشة:

	•جيب على املشاركني اإلملام بإدارة اخلزينة والرحبية؛          
.III ومتطلبات بازل  

املعرفة املعمقة باللغة اإلجنليزية ضرورية جّدًا.	•

هذه الورشة موجهة لـِ
	•موظفي السلطات الرقابية؛

	•املراقبني املاليني واملدراء املاليني يف املصارف ومساعديهم؛
	•مدراء اخلزينة ومدراء األسواق املالية ومساعديهم؛

	•مدراء املخاطر ومساعديهم الرئيسيني؛
	•مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم 



  
 احملاضر:

Johann Maré السيد 

دولة اإلمارات العربية املتحدة مستشار لدى شركة AL metrics LTD– دبي – 	•  
العاملية املؤسسات  من  العديد  لدى  األموال  مصادر  على  املرتكز  والتسعري  واملطلوبات  املوجودات  إدارة  يف  كخبري  عمل   •	

مثل KPMG وبنك Barclays و First national bank– جنوب افريقيا.   
أسعار خماطر  وإدارة  اإلسرتاتيجي،  والتطوير  واخلزينة،  العمومية،  امليزانية  إدارة  يف  اخلربة  من  سنة   •	30 من  أكثر  لديه   

الفائدة، وتقارير جلنة ALCO يف املصارف واملؤسسات املالية يف إفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.   
 . •	South Africa Institute For Financial Instruments )SAFIA( عضو مؤسسة  

حائز درجة الشرف باإلقتصاد من جامعة جنوب افريقيا.  •	
حماضر ومدرب معتمد لدى العديد من املؤسسات االدولية.  •	

املواضيع الرئيسية والربنامج الزمين:

اليوم األول

	•حيثيات وآثار األزمة املالية العاملية
	•الدور األساسي إلدارة املوجودات واملطلوبات

	•تنظيم إدارة املوجودات واملطلوبات يف املصرف
	•جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات
	•استثمار أموال املصرف اخلاصة

	•تقارير إدارة املوجودات واملطلوبات
	•التقنيات املستخدمة لقياس خماطر تقلب أسعار الفائدة وخماطر السيولة

اختبارات الضغط	•

اليوم الثاني

	•النهج األساسي: التحليل الثابت للفجوة
	•النهج احلديث: التحليل الديناميكي للفجوة

	•إعداد سياسة التحوط
( واختبارات  •	Liquidity Coverage Ratio( نسبة تغطية السيولة

الضغط
 ) •	NSFR(  نسبة التمويل املستقر الصايف

اإلدارة االسرتاتيجية لرأس املال	•

اليوم الثالث

 ،) •	FTP( األموال  مصادر  على  املرتكز  التسعري  تعريف 
)RAROC( والعائد على رأس املال املعدل حسب املخاطر

مصادر  على  املرتكز  للتسعري  الالزمة  املنهجيات  	•وضع 
األموال

	•دمج نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل املستقر الصايف يف 
إطار التسعري املرتكزعلى مصادر األموال

لتشمل  األموال  على مصادر  املرتكز  التسعري  أطر  	•حتديث 
متطلبات الرأمسال اجلديدة

مصادر  على  املرتكز  للتسعري  الالزمة  املنهجيات  	•وضع 
األموال

	•خماطر إعادة التمويل: الرحبية مقابل االستدامة
األجنبية(  العمالت  صرف  )أسعار  الفائدة  	•أسعار 

سيناريوهات واسرتاتيجيات التحوط 
	•سيناريوهات الضغط

	•مثال على عملية إنقاذ



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $  للم�ضارف   1200
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1450

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  وح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

العربية. من  والقليل  الإجنليزّية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ضاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�ضارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�ضحوب  م�ضريف  ب�ضيك 
الور�ضة. ح�ضوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�ضلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �ضبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�ضطة  والدفع  لالإ�ضرتاك 

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي: 

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
E-mails: training@uabonline.org

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

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

— 
عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        

                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  



PARTICIPATION FEES:

1200 $ for UAB members
1450 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.

Workshop language: English and minor Arabic.

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by transfer to 

the account of the UAB No: 0331-082305/510 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website :www.uabonline.org

Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: Union of Arab Banks

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

E-mails: training@uabonline.org  
Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org 

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 



  Mr. Johann Maré
Managing Consultant, ALMetrics Ltd - United Arab Emirates.•	
He is a subject matter expert on ALM and FTP since more than 30 years.•	
Johann Maré is an experienced balance sheet manager and subject matter expert on ALM, FTP •	

and Treasury. 
Function and Specialization: •	

Outsourced Balance Sheet Management. Treasury Management, Asset/Liability Management,    »
  Funds Transfer Pricing.

Certifications & Professional Memberships: •	
Member of South African Institute for Financial Instruments (SAFIA) »
Honours Degree in Economics (University of South Africa) »

He worked on ALM & FTP with several large banks in south Africa, Europe & Middle East.•	

MAIN TOPICS:

DAY 1

The fatal impact of the financial crisis•	
The fundamental role of ALM•	
Organization and positioning of ALM•	
The Asset and Liability Management Committee•	
The major methodological principles of ALM•	
Investing the Own Funds of the Bank•	
ALM reporting in Banks•	
Techniques for measuring Interest Rate Risk and •	

Liquidity Risk
Stress scenarios•	

DAY 2

The standard approach: static gap analysis•	
Dynamic gap analysis: the modern approach•	
Set up of a hedging policy•	
Liquidity Coverage Ratio (LCR) and stress tests•	
Net Stable Funding Ratio (NSFR)•	
Behavior Assumptions •	
Strategic Capital Management•	

DAY 3

Defining funds transfer pricing (FTP) and Risk- •	
adjusted return on capital (RAROC)
Update FTP frameworks to account for new •	

capital regulations
Establish FTP methodologies to work under •	

different interest rates environments and 
forthcoming regulations surrounding interest rate 
risk
Full incorporation of the NSFR and LCR into •	

FTP frameworks
Transformation and refinancing risk: immediate •	

profitability vs. sustainability (stability)
Interest rates (foreign exchange rates) scenarios •	

and hedging strategies
Stress scenarios•	
Example of a rescue operation•	

SPEAkERS:

SPEAkER



BACkGROUND
Asset and liability management has undoubtedly become one of the most crucial disciplines for 
any Bank to master. A comprehensive understanding will result in increased profitability and 
shareholder value. Moreover, subsequent prudential and regulatory responses that followed the 
crisis entirely renewed the way in which Asset Liability Management (ALM) is run. 

In the same context, considering the current climate is loaded with regulatory and market 
changes, Funds Transfer Pricing (FTP) frameworks must be adapted in such a way to account 
for this without losing competitive edge. FTP serves as the linkage between product design and 
ALM. 

This workshop provides the perfect balance between theory and practice, focusing on all the 
key methodologies employed within ALM as a discipline. It will provide a practical insight 
into industry standard techniques and topical regulatory issuesin line with the international best 
practices in general, aiming at boosting local foreign currency deposits and its reserves and 
strengthening profitability and capitalization of Banks.

The present workshop will provide Banks and regulators with a platform to learn from practical 
examples of how others are already incorporating the liquidity and capital regulations into their 
FTP models and within their ALM strategy as well as insight into future developments. The 
workshop is of great value to risk management and financial management teams, risk supervision 
teams and banking professionals seeking an interactive and simulations-based workshop to gain 
broader exposure to international best practices in ALM and FTP.

OBJECTIVES:
On completion of this workshop, participants will be able to:

Learn the concept of dynamic modeling of income statements and balance sheet, understand  •	
 the key variables to model;

Learn how to assess the strengths and weaknesses in your current ALM process;•	
Gain understanding of the impact of Basel III, IRRBB and IFRS on ALM decision making;•	
Create scenarios and conduct stress testing for Asset Liability Management;•	
Master the way of adjusting the balance sheet to reduce exposure to liquidity risk and interest  •	

 rate risk and commercial products;
Calculate FTP and profitability on the capital of a transaction under Basel II and III;•	
Conduct methodological reconciliation of static and dynamic gaps;•	
Evaluate different methods, challenges and applications of FTP;•	
Learn how Funds Transfer Pricing plays a key role in modern bank performance   •	

 measurement, capital allocation and balance sheet management.

PREREQUISITE kNOWLEDGE:
In order to get maximum benefit from this Workshop:

Participants should have wide knowledge in Treasury Management and Profitability•	
Participants should also be familiar with the mechanics of the Basel requirements.•	
Profound English is a must.•	

WHO SHOULD ATTEND THIS WORkSHOP?
Bank regulators•	
Financial Controllers and Financial Managers in banks and their main assistants.•	
Treasurers and Capital Markets Managers in banks and their main assistants•	
Risk Managers in banks and their main assistants.•	
Internal Auditors in banks and their main assistants.•	




