


اخللفية:
يعترب التحول حنو األطر احملاسبية ملنهجية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة خطوة هامة باجتاه التغلب على نقاط 
الضعف اليت برزت خالل األزمة املالية العاملية، حيث ظهر ضعف واضح ومتأخر يف اإلعرتاف باخلسائر اإلئتمانية 
املتوقعة ويف حجم املخصصات املكونة ملواجهة هذه اخلسائر. وقد جاء اصدار املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 9 
استجابة ملا افرزته االزمة املالية العاملية و بناء على توصية جمموعة العشرين )G 20( بهدف جتنب تكرار االزمات 
املالية و الوصول اىل قياس مسبق و دقيق  للمخاطر. وقد محل املعيار اجلديد تغيريات هامة ستؤثر بشكل مباشر على 
بيئة العمل املصريف و حتديدا على منح و ادارة االئتمان و الصكوك و غريها من ادوات الدين و من اهم التغيريات 

اليت تضمنها املعيار اجلديد موضوع قياس واحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة.
ويتضح حاليًا مدى التداخل القائم فيما بني رأس املال النظامي واملؤونات. ويبدو حاليًا أن هناك نوع معني من املؤونات 
اليت تتوفر فيها القدرة على إستيعاب اخلسائر واليت تعرف باملؤونات أو املخصصات العامة. أما األنواع األخرى من 

املؤونات فال ينبغي أن تعترب جزءًا من رأس املال النظامي، وهي تعرف بأنها مؤونات حمددة خاصة.
سوف يتم يف هذه الورشة إستعراض ومناقشة االطار املقدم يف املعيار اجلديد ومن قبل جلنة بازل للرقابة املصرفية حول 
املعاجلة الرقابية للمخصصات وانعكاس ذلك على االعمال املصرفية و حتديدا نتائج االعمال و كفاية راس املال و التخطيط 
الرأمسالي. كما ستتم مناقشة مسألة التطبيقات العملية للمعيار الدولي لتقارير اإلبالغ املالي IFRS 9، ومناقشة مسألة 
اإلعتبارت املتعلقة بالسياسة املقرتحة واملرتبطة باملعاجلة النظامية للمؤونات احملاسبية، وأثر التطبيق العملي ملنهجية 

إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة على رأس املال النظامي.
لإلعرتاف  اجلديد  للنموذج  العملي  التطبيق  من  الرقابية  السلطات  تتوقعه  ما  على  الضوء  الورشة  هذه  تسلط  كما 
املالية،  األصول  قيمة  يف  التدني  على  املخصصات  حتديد  عند  فعاًل  احملققة  اخلسائر  من  بداًل  املتوقعة  باخلسائر 
واملمارسات الفضلى يف قياس وإدارة خماطر اإلئتمان بالتزامن مع هذا التحول، والتطبيق اجلاري حاليًا على املعاجلة 

الرقابية للمؤونات احملاسبية .

األهداف:
 يف ختام هذه الورشة سوف يصبح املشارك قادرًاعلى :

التعرف إىل دوافع وموجبات اصدار املعيار 9	• واالطار العام للمعيار اجلديد، وكذلك املرحلة االوىل )االعرتاف  
والقياس، املخصصات والتدني( ونطاق التطبيق وكذلك معايري واسس القياس واالحتساب وفهم املمارسات    

احلالية يف تكوين املؤونات.  
	•مناقشة تأثريات دمج املؤونات يف رأس املال النظامي .

. •	IFRS 9 إستيعاب املالمح الرئيسية للمنهجيات اجلديدة لقياس التدني يف قيمة األصول املالية وفقاً للمعيار
	•حتديد العناصر الرئيسية واالساسية ملنهجية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة.

.) •	ECL( متييز املبادْى الرئيسية للممارسات الفضلى إلطار إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
	•وصف التطورات احلالية يف عملية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة.

املشاركون املستهدفون:
	•مدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون .

	•رؤساء إدارة االئتمان ومعاونوهم الرئيسيون.
	•املراقبون املاليون.

رؤساء إدارة التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.	•

متطلبات حضور الورشة:
	•ينبغي أن يتوفر لدى املشاركني املعرفة   

.III وبازل II األساسية مبتطلبات بازل  
	•املعرفة باللغة اإلنكليزية     

ضرورة قصوى.  



أهم املوضوعات والربنامج الزمين:

اليوم االول:
	•اجللسةاألوىل: الدروس املستفادة من االزمة املالية و العالقة مع املعيار اجلديد .

	•اجللسةالثانية: حتديات التطبيق و احللول املقرتحة
	•اجللسةالثالثة:املرحلة االوىل و فئات االدوات املالية 

                      تطبيقات متنوعة

اليوم الثاني:
	•اجللسةاألوىل: قياس االدوات املالية و القياس الالحق 
	•اجللسةالثانية: منوذج االعمال و التسجيل احملاسيب  .

	•اجللسةالثالثة: التدني و نطاق التطبيق.

اليوم الثالث:
	•اجللسةاألوىل: االطار العام لقياس التدني 
) •	PD,LGD.EAD( اجللسةالثانية: قياس

اجللسةالثالثة: العالقة مع املتطلبات الرقابية )بازل III و ختطيط راس املال و كفاية راس املال(	•

احملاضر:

األستاذ عدنان ناجي:

مساعد مدير الرقابة على البنوك - البنك املركزي األردني

مشرف مشروع تطبيق املعيار الدولي IFRS 9 على البنوك يف األردن

حيمل درجة املاجستري يف العلوم املالية من جامعة األردن

إلتحق بالبنك املركزي األردني يف العام 1994 وتدرج يف العديد من الوظائف وعمل يف تقييم  سياسات 

املصارف وشارك يف رسم خطط التفتيش على البنوك والتحليل املالي والرقابة امليدانية والرقابة املكتبية 

وغريها من املهام

عضو جلنة تطبيق مقررات بازل يف البنك املركزي



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 :

اخلرطوم  - الرئي�سي  الفرع   - ال�سوداين  العربي  البنك  طرف  باليورو  اجلاري  حل�سابنا  االإ�سرتاك  ر�سم  بتحويل  التكّرم  يرجى 
رقم: 260000020011334000 410

 

 Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut, Lebanon, Swift code: (ARAB LBBX) Riyad El solh
Branch,Account no.: 0331-082305-580-8 Through ARAB BANK AG FRANKFURT

Swift Code (ARABDEFF) IBAN LB92 0005 0000 0000 3310 8230 5580

اأدناه:  املبينة  العناوين  اإىل  امل�ساركني  ال�سادة  اأ�سماء  اإر�سال  يرجى 
العربية امل�سارف  الإحتاد  االإقليمي  املكتب 

ال�سوداين امل�سارف  اإحتاد  مبنى   - اخلرطوم 
    +249-183-781742 وفاك�س:  هاتف 

اأو
العامة  االأمانة 

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


