


اخللفية:
تعترب ادارة السيولة واملخاطر املرتبطة بها من أهم التحديات اليت تركز عليها كل من املصارف التجارية و السلطات الرقابية 

حول العامل نظرا الن السيولة تشكل املرتكز االساسي يف عمل املصارف و قدرتها على حتقيق اهدافها و القيام بأعماهلا.
وقد ازدادت احلاجة اىل وجود ادارة حصيفة و حاكمية  مناسبة إلدارة السيولة يف السنوات االخرية وذلك يف ضوء 
التقلبات احلادة اليت يشهدها االقتصاد العاملي مما حدا بواضعي املعايري الدولية و خاصة جلنة بازل اىل اصدار حزمة 

من التشريعات و االرشادات حول اساليب ادارة السيولة.
ويعترب اإلحتفاظ مبقدار كاٍف من السيولة أمراً حيويًا بالنسبة الستمرارية أية مؤسسة مالية، وتعترب إدارة خماطر 
السيولة أحد أهم الدروس املستقاة من األزمة املالية االخرية اليت عصفت باجلهاز املصريف واملالي على مستوى العامل. 
ونتيجة هلذه التطورات قامت جلنة بازل بإدخال تعديالت على أنظمة االدارة الشاملة ملخاطر السيولة حتت ما بات 

يعرف بتوصيات بازل III ، فضاًل عن تدعيم األنظمة القائمة لكفاية رأس املال.
إن االطار اجلديد للسيولة الذي وضعته جلنة بازل للرقابة املصرفية )BCBS( حيتوي على نسبة تغطية السيولة 
)LCR( اليت تفرض على البنوك االحتفاظ بقدر كاف من االصول السائلة ذات النوعية العالية اجلودة، واليت متكنها 
 ) NSFR ( من البقاء يف مأمن ملدة ثالثني يوماً حتت وطأة ضغط السوق، باالضافة إىل نسبة صايف التمويل الثابت

املناسبة، وهما الوسيلتان األساسيتان املفروضتان لقياس السيولة.
هذه الورشة سوف تسلط الضوء على االصالحات اليت أجريت  على التطبيقات العملية القائمة الدارة خماطر السيولة، 

وترسخ الرتتيبات املرحلية اليت أقرتها جلنة بازل للدخول يف مرحلة تطبيق املعايري اجلديدة للسيولة.

األهـداف:
مع انتهاء هذه الورشة سوف يصبح املشارك قادراً على :

استيعاب املفاهيم الرئيسية للسيولة ومدى تأثريها على السمة العامة ملخاطر السيولة لدى البنك . —
شرح دور اختبارات الضغط على مستوى إدارة خماطر السيولة . —
تقويم أهداف وبنية معياري السيولة : —
— )LCR ( معيار تغطية السيولة
— )NSFR( معيار صايف التمويل الثابت
وصف كيفية إستخدام سيناريوهات موحدة  للتدفقات النقدية يف قياس سيولة املصرف. —

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون: 
موظفو اهليئات والسلطات الرقابية . —
املسؤولون الرئيسيون يف إدارة الرقابة املالية يف املصارف . —
املسؤولون الرئيسيون يف إدارة املخاطر يف املصارف. —
املسؤولون الرئيسيون يف إدارة اخلزينة  يف املصارف. —
املسؤولون الرئيسيون يف إدارة التدقيق الداخلي  يف املصارف. —

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشـة: 

— III وبازل II ينبغي أن تتوافر لدى املشارك املعرفة الضرورية مبتطلبات تطبيق بازل
ينبغي اإلملام باللغة اإلنكليزية —



  

  

العناوين الرئيسية والربنامج الزمين:

اليوم األول: 
مقدمة حول اخر املستجدات يف جمال الرقابة املصرفية ومرحلة ما بعد االزمة املالية العاملية —
— III االطار العام إلدارة السيولة وفق متطلبات بازل
تقييم عام ملتطلبات ادارة السيولة يف اجلهاز املصريف السوري  —
—    LCR )Liquidity Coverage Ratio( نسبة تغطية السيولة
حاالت عملية —

اليوم الثاني :
متابعة نسبة تغطية السيولة —
—   NSFR )Net Stable Funding Ratio( نسبة صايف التمويل املستقر
— Leverage Ratio نسبة الرافعة املالية
السيولة حسب سلم االستحقاق / املوائمة  —
إدارة فجوات السيولة —
املتطلبات النوعية إلدارة السيولة —
حاالت عملية —

اليوم الثالث :
— NSFR متابعة نسبة صايف التمويل املستقر
— Stress Testing اختبارات االوضاع الضاغطة
التقييم الداخلي لكفاية راس املال ICAAP وعالقتها بالنسب اخلاصة بالسيولة —
حاالت عملية —

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 —



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 8:00 - 9:00 صباحًا.
الربنامج الزمين: من الساعة 9:00 - 15:00.

لغة الورشة: اللغة العربية واإلنكليزية.

طـريـقـة الـدفـع: نقدًا

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

 املركز الرئيسي: 
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