


الـخـلـفـيـة:
يعترب رأس املال لدى البنك عامال مهما يف استقراره إذ ينظر إليه على انه وسيلة احلماية األوىل المتصاص اخلسائر 
غري املتوقعة. وألهمية رأس املال لدى البنوك فقد قامت جلنة بازل بإصدار إرشادات خاصة بكفاية رأس املال هدفت 
إىل التأكيد على البنوك بضرورة االحتفاظ حبد ادنى من رأس املال ملواجهة اخلسائر غري املتوقعة. وبهذا اخلصوص 
II وباألخص مت  بازل  الثغرات يف  III واليت من خالهلا مت معاجلة اهم  بازل  بازل بإصدار ارشادات  قامت جلنة 
الرتكيز على نوعية راس املال واهلوامش االضافية اليت جيب االحتفاظ بها. ونظرا ألهمية رأس املال لدى املصارف 
ودميومة وجوده فقد اكدت ارشادات بازل على اهمية التخطيط الرأمسالي وادارته من خالل اجياد الية الحتساب 
الرأس املال الداخلي وذلك للوصول اىل  نظرة مستقبلية ثاقبة خبصوص االحتياجات الرأمسالية املستقبلية وكذلك 

املقاربة ما بني رأس املال التنظيمي والرأس املال االقتصادي. 

األهـداف:
خبصوص  املصارف  من  اتباعها  الواجب  الوسائل  حول  املعمقة  باملعرفة  املشاركني  تزويد  اىل  الورشة  هذه  تهدف 
عملية التخطيط الرأمسالي والتوزيع االمثل لرأس املال بناء على خماطر ورحبية االصول املمولة. وكذلك تسلط هذه 
الورشة الضوء على التعديالت اليت متت على معيار بازل من خالل ارشادات بازل III  والرتكيبة اجلديدة لرأس املال 

واهلوامش اإلضافية اليت مت فرضها.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:
	 موظفو إدارات الرقابة واإلرشاف املرصيف

	 مدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون

	 مدراء الخزينة ومعاونوهم الرئيسيون

املدققون الداخليون ومعاونوهم الرئيسيون	 

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشـة:
	•املعرفة بعناصر رأس املال التنظيمي ومفاهيم املوجودات املرجحة باملخاطر وبعض املعارف األساسية   

مببادئ اإلحصاء الرياضي.  
املعرفة املعمقة باللغة اإلنكليزية ضرورة قصوى.	•

الـعـنـاويـن الـرئـيـسـيـة والـبـرنـامـج الـزمـنـي

اليوم االول:
	•القاء الضوء على ارشادات بازل والتطورات اليت متت على كل من مكونات رأس املال التنظيمي وبداية   

التفكري بإدارة رأس املال   
» III اىل بازل I من بازل

مكونات رأس املال التنظيمي » 
» II االركان االساسية لبازل

الركن الثاني لبازل II « كبداية للتخطيط الرأمسالي

	 املدققون الخارجيون ومعاونوهم الرئيسيون

	 املسؤولون املاليون ومعاونوهم الرئيسيون

	 موظفو التخطيط االسرتاتيجي



احملاضر:  د. وليد القصراوي
-  دكتوراه يف البنوك 

-  مدير تنفيذي بالوكالة دائرة محاية املستهلك املالي - البنك املركزي االردني
حيمل الدكتور وليد القصراوي درجة الدكتورة يف البنوك من اململكة املتحدة ودرجة املاجستري يف البنوك من 
اململكة املتحدة ايضا. بدأ الدكتور وليد يف العمل يف البنك املركزي االردني منذ عام 1990 لدى دائرة الرقابة 
على اجلهاز املصريف حيث امضى بها حواي 20 سنة حيث كان يعمل رئيس لقسم الدراسات والتشريعات. منذ 
بداية عام 2013 انتقل الدكتور وليد اىل دائرة االستقرار املالي كمساعد مدير حيث ساهم يف تأسيس الدائرة. 

يف بداية عام 2017 مت تكليفه لتأسيس دائرة محاية املستهلك املالي وعني مديرا هلا.
. — II عضو اللجنة الفنية املكلفة بالتحضري لتطبيق بازل

. — III عضو اللجنة املكلفة بإعداد التعليمات ألغراض تطبيق معيار بازل
عضو فريق العمل العداد تعليمات نظام تبادل املعلومات. — 

رئيس جلنة خماطر السوق وذلك إلعداد التعليمات للبنوك االردنية. — 
) — ICAAP(رئيس فريق عمل للتأكد من مدى صحة عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس

رئيس اللجنة الفنية إلعداد دليل ادارة االزمات للبنوك االردنية — 
مساهم يف تأسيس دائرة االستقرار املالي يف البنك املركزي االردني — 

مساهم يف تأسيس دائرة محاية املستهلك املالي يف البنك املركزي االردني — 
رئيس اللجنة الفنية ملعياري القيادة والتخطيط االسرتاتيجي جلائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز — 

اليوم الثاني : 
( وكذلك مفهوم   •	ICAAP( واملتعلق بكيفية احتساب رأس املال الداخلي II الركن الثاني من ارشادات بازل

رأس املال االقتصادي وعالقته بالتخطيط الرأمسالي  
انواع رأس املال لدى املصارف » 

راس املال الداخلي لدى املصارف وكيفية احتسابه » 
املراجعة االشرافية لرأس املال » 

دور التخطيط الرأمسالي يف املصارف » 
وسائل التخطيط الرأمسالي لدى املصارف  » 

اليوم الثالث:
ارشادات بازل III	•  واهم التعديالت اليت طرأت وكيفية احتساب اهلوامش الرأمسالية االضافية   

واثر ذلك على التخطيط الرأمسالي وادارة رأس املال.  
» III اهم التعديالت اليت جاءت بها بازل

اهلوامش الرأمسالية االضافية » 
» )Conservation Buffer( هامش راس املال التحفظي

 »  )Countercyclical Buffer( هامش رأس املال ملواجهة التقلبات الدورية
هامش رأس املال للبنوك املهمة حمليا » 

التخطيط الرأمسالي لإليفاء باملتطلبات الرأمسالية االضافية » 
القيود اليت ستفرض على البنوك يف حال عدم تلبيتها للهوامش االضافية » 



رسم اإلشرتاك :

$  400
يت�سمن ر�سم اال�سرتاك ح�سور الور�سة  وا�ستالم اأوراق العمل، وال�سيافة خالل فرتات اال�سرتاحة .

الربنامج الزمين ولغة الورشة :

مدة الور�سة : 3 اأيام ، بواقع 6 �ساعات تدريبية يومية ، باإجمايل 18 �ساعة تدريبية.
الت�سجيل للور�سة  : يبداأ يف اليوم االأول من ال�ساعة 8:00 حتى ال�ساعة 9:00 �سباحًا.

الربنامج الزمني :  تبداأ الدورة يوميًا من ال�ساعة 9:00 حتى ال�ساعة 15:00 .
          لغة الور�سة  : اللغة العربية واالإجنليزية.

طريقة الدفع :

يعادله  ما  اأو  االأمريكي  بالدوالر  العربية  امل�سارف  اإحتاد  حل�ساب  حواله  مبوجب  اأو  نقدًا  االإ�سرتاك  ر�سم  بت�سديد  التكّرم  يرجى 
طرف  االإماراتي  بالدرهم 
First Abu Dhabi Bank

FAB  - USD: Corniche Branch 
Swift code: NBADAEAA   Account no : 4048056067

Iban no: AE73 0350 0000 0404 8056 067
Beneficiary name: Union of Arab Banks 

أو

Arab Bank - USD 
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 no: LB42  0005 0000 0000 3310 8230 5510
Beneficiary : Union Of Arab Banks

اأدناه:  املبينة  العناوين  اإىل  امل�ساركني  ال�سادة  اأ�سماء  اإر�سال  يرجى 
    +249-183-781742 وفاك�س:  هاتف  ال�سوداين  امل�سارف  اإحتاد  مبنى   - اخلرطوم  العربية  امل�سارف  الإحتاد  االإقليمي  املكتب 

ال�سوداين امل�سارف  اإحتاد  العامة  االأمانة  اأو 
ال�سودان - �س.ب.: )12597(       هاتف وفاك�س: 249-183-781742+       اخلرطوم - 


