


الـخـلـفـيـة:

من  الثانية  الدعامة  ركائز  إحدى  كونها  املخاطر يف  إدارة  يف   Stress testing الضاغطة  االختبارات  إجراء  أهمية  تكمن 

بازل II واملعيار رقم IFSB – 13 للبنوك اإلسالمية، ولها أهمية كبرية يف تنبيه اإلدارة ألثر األحداث السلبية غري املتوقعة 

املرتبطة بالعديد من املخاطر، وتزويدها بمؤرشات عن حجم رأس املال املطلوب ملواجهة الخسائر املتوقعة التي قد تنشأ 

عن الصدمات املالية الكبرية سيما يف ظل األزمات املالية والظروف غري املستقرة .

 وهي جزء مكمل وأسايس يف منظومة الحاكمية املؤسسية ومكانة إدارة املخاطر ولها تأثري يف صناعة القرارات اإلدارية 

واالسرتاتيجية بناء عىل نتائج االختبارات و السيناريوهات وذلك لتحسني أداء رأس املال والسيولة يف املصارف. وقد ألزمت 

إىل  املركزي وباإلضافة  البنك  لسيناريوهات موضوعة من  املركزية املصارف بإجراء هذه اإلختبارات وفقاً  البنوك  بعض 

سيناريوهات أخرى حسب خصوصية كل مرصف.

األهــداف:

يف نهاية هذه الدورة سوف يصبح املشارك عىل معرفة معمقة بما ييل:

كيفية استخدام اختبارات االوضاع الضاغطة يف قياس مدى تحمل البنوك للصدمات املالية ويف ادارة      •

املخاطر املرصفية، ودور هذه االختبارات يف تنبيه السلطات الرقابية وإدارات البنوك ألثر االحداث السلبية    

غري املتوقعة املرتبطة بالعديد من املخاطر.

أهمية اختبارات الضغط ذلك ألنها ذات بعد مستقبيل يف تقييم املخاطر بعكس النماذج املعتمدة عىل البيانات     •

التاريخية، التي ال تأخذ باالعتبار األحداث املستقبلية غري املتوقعة.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

العاملون يف دوائر املخاطر يف املصارف اإلسالمية.  •

العاملون يف دوائر التمويل يف املصارف اإلسالمية.  •

العاملون يف دوائر التدقيق الداخيل يف املصارف اإلسالمية.  •

ضباط اإللتزام يف املصارف اإلسالمية.  •

مدراء الفروع يف املصارف اإلسالمية.  •



الـمـحـتـويـات:
اليوم األول:

• القوائم املالية واملصارف االسالمية.
• كفاية رأس املال يف املصارف االسالمية.

• احتساب املخصصات يف املصارف االسالمية.
• ماهية إختبارات الضغط

• فرضيات اعداد إختبارات الضغط.
• خصوصية إختبارات الضغط يف املصارف االسالمية.

اليوم الثاني:
• مقدمة وأنواع إختبارات الضغوط

• متطلبات بازل يف إختبارات الضغوط
• سيناريوهات اعداد إختبارات الضغط يف املصارف االسالمية.

.)  •Single- faction Shocks( سيناريوهات ذات املتغري الواحد
مخاطر االئتمان يف البنوك اإلسالمية » 

الرتكزات االئتمانية يف البنوك اإلسالمية » 
مخاطر السوق يف البنوك اإلسالمية » 

مخاطر التشغيل يف البنوك اإلسالمية » 
مخاطر السيولة يف البنوك اإلسالمية » 

.)  •scenarioseconomic Macro( سيناريوهات ذات املتغريات املتعددة
• حاالت عملية وتطبيقية

اليوم الثالث:
:)  •Case Study ( اعداد تقرير إختبارات الضغط واحتساب السيناريوهات وأثرها عىل وضع البنك

االرباح والخسائر. » 
كفاية رأس املال. » 

السيولة. » 
دورية التقارير. » 

) » Risk Appetite( عالقة إختبارات الضغط بإسرتاتيجية البنك وشهية املخاطر

الـمـحـاضـر:
الدكتور عبد الحميد أبو صقري، مدير دائرة الرقابة املالية، البنك اإلسالمي األردني. 

شغل د. عبد الحميد املناصب التالية:
) مدقق حسابات لدى بنك اإلسكان )1988 - 1992• 

) مدير دائرة التدقيق الداخيل لدى البنك اإلسالمي األردني )1992 - 2006• 
مدير دائرة الرقابة املالية لدى البنك اإلسالمي األردني )2006 - لتاريخه(• 

قام بإعداد وتدريب العديد من الدورات يف املحاسبة والتدقيق والرقابة املالية والرشعية محلياً وعربياً وهو محارض 

معتمد يف العديد من معاهد التدريب واألكاديميات العربية.
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