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LIQUIDITY MANAGEMENT ACCORDING TO BASEL III REQUIREMENTS

Liquidity management and the risks associated with it are considered one of the most important 
challenges that commercial banks and supervisory authorities around the world focus on, given that 
liquidity is the main pillar in the work of banks and their ability to achieve their goals and carry out 
their business.
Liquidity also plays a pivotal role in the field of financial stability at the level of the national economy, as 
the lack of liquidity at appropriate levels may lead to structural imbalances in economic performance 
at the macroeconomic level .
This has increased the need for a prudent management and governance suitable for the management 
of liquidity in the past years last in light of the sharp fluctuations in which the global economy 
witnessed which prompted international standards, especially the Basel Committee to issue a 
package of legislation and guidelines on the liquidity management

INTRODUCTION:

COURSE OBJECTIVES

The three days webinar aims to familiarize participants with the basics of liquidity management and 
risks in accordance with the Basel Committee and the decisions of the requirements of Basel 3 in 
addition to the best international practices in the field of risk management liquidity from the operational 
aspects and capital requirements and stress testing.

WHO SHOULD ATTEND? 

• Risk managers and managers of market,    

 credit  and operating risk and their principal  

  assistants.

• Bankers Observers.

• Internal audit managers and their principal      

  assistants.

• Oversight commissioners and their principal    

  assistants.

• Financial analysts.

• Managers concerned with the implementation 

of the Basel Convention 2/3
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DAY 2

-    Follow-up of the liquidity coverage ratio    
     (LCR)
-    Net Stable Funding Ratio (NSFR)
-    Leverage ratio
-    Liquidity according to the maturity /   
     alignment scale

DAY 1

-    An introduction to the latest developments  
     in the field of banking supervision and the      
     post-global financial crisis
-    The general framework for liquidity
     management in accordance with the          
     requirements of Basel 3
-    Liquidity Coverage Ratio LCR  

MAIN TOPICS

DAY 3

-      Follow-up of the stable net financing   
       ratio (NSFR)
-      Stress tests

PARTICIPATION FEES  400$

MEANS OF PAYMENT
 

 A transfer to 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

SPECIAL OFFER
Banks wishing to nominate unlimited number of attendees to attend this webinar, can benefit from 

the special offer of 3000$ only.

- Adnan Yousef Naji holds MBA in Accounting 

and Finance from University of Jordan; he joined 

CBJ in 1994 at Banks supervision dept.

 - He is now Assistant Executive Manager.

 - His main responsibility Include supervising 

banks in Jordan, drafting regulations, and 

consolidated supervision.

- lecturer in the field of Accounting Standards, 

Risk Management, corporate governance and 

basel requirements. 

- He is heading a team of experts for drafting 

regulations to IFRS 9 implementation.   

SPEAKER:
MR. ADNAN NAJY

PARTICIPATION FEES:  400$

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org
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تعتبر ادارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها من اهم التحديات التي تركز عليها كل من المصارف التجارية والسلطات الرقابية حول العالم نظرا الن 
السيولة تشكل المرتكز االساسي في عمل المصارف وقدرتها على تحقيق اهدافها والقيام بأعمالها.

كما ان السيولة تلعب دورا محوريا في مجال االستقرار المالي على مستوى االقتصاد الوطني اذ ان عدم توفر السيولة بمستويات مالئمة قد يؤدي الى 
اختالالت هيكلية في االداء االقتصادي على مستوى االقتصاد الكلي.

هذا الواقع أدى الى تزايد الحاجة الى وجود ادارة حصيفة وحاكمية مناسبة إلدارة السيولة في السنوات االخيرة وذلك في ضوء التقلبات الحادة التي 
يشهدها االقتصاد العالمي مما حدا بواضعي المعايير الدولية وخاصة لجنة بازل الى اصدار حزمة من التشريعات واالرشادات حول اساليب ادارة 

السيولة 

: مقدمة 

األهـداف:
يهدف البرنامج الذي سيعقد على مدار 3 ايام الى تعريف المشاركين بأسس ادارة السيولة ومخاطرها وفق متطلبات لجنة بازل ومقررات 
بازل 3 باإلضافة الى أفضل الممارسات العالمية في مجال ادارة مخاطر السيولة من النواحي التشغيلية ومتطلبات راس المال واختبارات 

االوضاع الضاغطة..

الـمشـاركـون المسـتـهـدفـون:

االئتمان  السوق،  مخاطر  ومدراء  المخاطر  مدراء   •

والتشغيل ومعاونوهم الرئيسيون.

المراقبون المصرفيون.  •

مدراء التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.  •

مفوضو الرقابة ومعاونوهم الرئيسيون.  •

المحللون الماليون.  •

المدراء المعنيون بتطبيق اتفاقية بازل 2/3  •

المحاضر

األسـتـاذ عـدنـان نـاجـيد
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 الـمـواضـيـع الرئـيـسـيـة:
اليوم األول: 

مقدمة حول اخر المستجدات في مجال الرقابة المصرفية    -
ومرحلة ما بعد االزمة المالية العالمية  

اإلطار العام إلدارة السيولة وفق متطلبات بازل 3   -
   LCR نسبة تغطية السيولة  -

اليوم الثاني:

متابعة نسبة تغطية السيولة  -
 NSFR نسبة صافي التمويل المستقر  -

نسبة الرافعة المالية  -
السيولة حسب سلم االستحقاق / الموائمة   -

اليوم الثالث:

متابعة نسبة صافي التمويل المستقر  -
اختبارات االوضاع الضاغطة  -

-  مساعد المدير التنفيذي / إدارة االشراف على المصارف األردني. 
لبنك المركزي

-  حاصل على ماجستير إدارة األعمال في المحاسبة والتمويل من 
جامعة األردن،

- التحق بالبنك المركزي األردني في عام 1994 في قسم اإلشراف 
على البنوك.

األردن  في  البنوك  على  اإلشراف  الرئيسية  مسؤوليته  تشمل   -
مجال  في  محاضر  وهو  الموحد.  واإلشراف  اللوائح  وصياغة 
ومتطلبات  الشركات  وإدارة  المخاطر  وإدارة  المحاسبية  المعايير 

بازل
الدولي  المعيار  لتنفيذ  اللوائح  لصياغة  الخبراء  من  فريق  يرأس   -

للتقارير المالية 9
- محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات 

عربية أخرى

المحاضر

األسـتـاذ عـدنـان نـاجـيد

400$ االشتراك: رسم 

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

 وقدره 3000 دوالر أميركي فقط.

MEANS OF PAYMENT

A transfer to 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

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org


