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المواضيع الرئيسية للدورة

- اليوم األول:

• الجلسة األولى:  IFRS9 مقياس مواجهة التقلبات الدورية
   النموذج الجديد من المخصصات

• الجلسة الثانية:    نموذج مخاطر االئتمان

• الجلسة الثالثة: النموذج الجديد لتكوين المخصصات.

- اليوم الثاني:

ECL الجلسة األولى:  منهجيات •

• الجلسة الثانية: منهجيات ECL تمارين عددية

- اليوم الثالث:

• الجلسة األولى:  اعتبارات التقييم الداخلي

• الجلسة الثانية: المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية
Covid-19 استجابة سياسة   

• الجلسة الثالثة: تأثير النموذج الجديد لقياس التدني على رأس المال  
                  النظامي - حاالت عملية.

األهداف:

في ختام هذه الورشة سوف يصبح المشارك قادراًعلى :
- عرض التطبيقات الحالية للمخصصات وطرق تكوينها

- مناقشة تأثير اإلعتراف بالمخصصات على رأس المال النظامي
قيمة  في  للتدني  الجديدة  للمنهجيات  األساسية  الخصائص  عرض   -

األصول المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم9.
- تحديد العناصر األساسية للخسارة اإلئتمانية وفقاً لتقديرات السلطات 

الرقابية
اإلئتمانية  بالخسارة  الخاص  لإلطار  األساسية  المبادىء  تعريف   -

المقدرة 
اإلئتمانية  الخسارة  إحتساب  كيفية  في  الحالية  التطورات  عرض   -

المقدرة في ظل جائحة كورونا المستجدة.

أهم الموضوعات

- منهجيات إحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة
- مراحل اإلعتراف بالمخصصات وتداخلها مع أنظمة التقييم الداخلية
- التطبيقات المختلفة للمخصصات المحاسبية )المخصصات العامة 

والخاصة(
- منهجيات التقييم الداخلي

- اإلختالفات في اإلعتراف بالمخصصات ألغراض رقابية
- المنهج المقترح من لجنة بازل للرقابة المصرفية للخسارة اإلئتمانية 

المتوقعة
- معالجة التعرضات المنتجة وغير المتعثرة  
- معالجة التعرضات المتعثرة وغير المنتجة   

تأثير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة على رأس المال النظامي  -
ً كيفية معالجة الفائض أو العجز في المخصصات المطلوبة نظاميا  -

المشاركون المستهدفون

• مدراء المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون .
• رؤساء إدارة االئتمان ومعاونوهم الرئيسيون.

• المراقبون الماليون.
• رؤساء إدارة التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.

• رؤساء إدارة اإلمتثال ومعاونوهم الرئيسيون.

الخلفية 

إن إعتماد مبدأ الخسائر المتوقعة بدالً من الخسائر المحققة في آلية تكوين 
المخصصات المحاسبية خطوة هامة بإتجاه معالجة نقاط الضعف التي ظهرت 
خالل األزمة المالية العالمية حيث إعتبرت كمية المخصصات المكونة مقابل 
الخسائر اإلئتمانية قليلة وغير كافية كذلك جاءت هذه المخصصات في وقت 

متأخر.   
تناقش هذه الورشة أهم اإلعتبارات العملية في تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9، والسياسة المقترحة من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية حول 
المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية وإنعكاس هذه المخصصات على 
المتخذة من  التدابير  النظامي، كذلك سوف تسلط الضوء على  المال  رأس 
قبل السلطات الرقابية بهدف تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 

في ظل جائحة كورونا. 
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Background

The shift to expected Credit Loss accounting 
frameworks is an important step forward in resolving 
the weaknesses identified during previous crisis.

This workshop will highlight practical considerations 
in the implementation of IFRS9. It will discuss 
proposed policy considerations related to the 
regulatory treatment of accounting provisions, and 
the high-level measures introduced by supervisors 
to influence how ECL methodologies can be applied 
under the current Covid-19 pandemic.

Who should attend?

• Financial Comptrollers
• Accounting Officers
• Risk Managers 
• Credit Risk Officers
• Internal Auditors 
• Compliance Officers

Objectives

On completion of this workshop, participants will 
be able to:
- Describe the main features of the new 
impairment methodologies under IFRS9
- Discuss the impact of provision recognition on 
regulatory capital.
- Recognize main principles of a sound expected 
credit loss )ECL( framework 
- Discuss What influences the inclusion of 
provisions in Regulatory Capital
- Describe current developments in the 
calculation of ECL taking into account the current 
development related to Covid-19.

Main topics

1. Expected Loss methodologies
2. Staging and existing loan grading systems
3. Various practices in accounting provisioning:
 o General and specific provisions
4. Rating methodologies
5. Variability in the recognition of regulatory 
provisioning
6. The proposed Standardised Regulatory 
Expected Loss:
- Treatment of Non-defaulted exposures
- Treatment of Defaulted exposures
7. Impact of Expected Credit Loss accounting on 
regulatory capital
8.Treatment of shortage and excess of provisions

Agenda

 Day 1:

Session 1:
• IFRS9 AS a countercyclical measure
• The new model of provisioning
Session 2: Modelling Credit Risk

 Day 2:

Session 1: ECL Methodologies
Session 2: ECL Methodologies- Numerical exercises

 Day 3:

Session 1: Internal rating considerations
Session 2: Regulatory treatment of accounting provisions 
       Covid-19 policy response
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MEANS OF PAYMENT 
Please find below our account in USD 

at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: 

JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118

Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly 
send an email to:training@uabonline.org

PARTICIPATION FEES:  350$

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من 
املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره 2500 دوالر أميركي فقط.

#unionofarabbanks

Follow us on social medias

www.uabonline.org

UAB
WEBINAR

Practical Implementation of International Financial Reporting Standards 9 (IFRS9) in Light of Covid 19
كورونا جائحة  ظل  في   9 المالية  للتقارير  الدولي  للمعيار  العملي  التطبيق 


