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الخلفية 
ان مصطلح الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال هو مصطلح يستخدم لوصف ثالثة من المحاور الهامة في أية مؤسسة والتي هي في مضمونها محاور 

رقابية. 
وهذا المصطلح اخذ في االنتشار في اآلونة األخيرة للتأكد من ان المؤسسات تقوم بأعمالها بكفاءة وفاعلية عالية. كما ويهدف هذا المصطلح الى الحفاظ 
على سالمة ومتانة المركز المالي للمؤسسات من خالل التأكيد على تعريف المشاكل والمخاطر المتوقعة وخاصة مخاطر االمن السيبراني قبل حدوثها 

ووضع المخففات المناسبة للتعامل مع تلك المخاطر والحد من اثارها. 

في ذات السياق من المعروف ان مفهوم الحوكمة يمثل المدخل الشمولي إلدارة المؤسسات بشكل أساسي في حين ان إدارة المخاطر هي بحد ذاتها جزء 
من العمل يهدف لتعريف و قياس المخاطر و من ثم ادانها و التعامل معها و الحد منها. 

اما االمتثال فهي عملية تهدف للتحقق من االعمال والعمليات في المؤسسات تنفذ ضمن اإلطار الرقابي والتشريعي الذي يحكم عمل المؤسسات باإلضافة 
طبعا للسياسات الداخلية الموجودة في كل مؤسسة .

األهداف
يهدف البرنامج الى تأهيل ورفع كفاءة العاملين في إدارات المخاطر و االمتثال و المسؤولين عن تطبيق الحوكمة و كذلك العاملين في إدارات 
التدقيق الداخلي حول افضل الممارسات في اليات تنسيق اعمال تلك اإلدارات و تناغمها معا بشكل يضمن عدم تكرار األدوار و عدم تضارب 
األهداف و العمليات بما يؤدي الى رفع الكفاءة و الفعالية و تحقيق االستفادة القصوى من الموارد المتاحة ضمن هيكل حوكمة سليم و شمولي 

المشاركون المستهدفون
الموظفون العاملون في إدارات المخاطر وإدارات االمتثال وادارات المراجعة الداخلية وسكرتارية مجالس اإلدارة وأعضاء مجالس اإلدارة وادارات 

االئتمان والخزينة ومسؤولو إدارات االعمال

األستاذ عدنان ناجي المحاضر:  

مساعد المدير التنفيذي / إدارة االشراف على المصارف - البنك المركزي األردني.  -
حاصل على ماجستير إدارة األعمال في المحاسبة والتمويل من جامعة األردن.  -

التحق بالبنك المركزي األردني في عام 1994 في قسم اإلشراف على البنوك.   -
-  تشمل مسؤوليته الرئيسية اإلشراف على البنوك في األردن وصياغة اللوائح واإلشراف الموحد. وهو محاضر في مجال المعايير  

المحاسبية وإدارة المخاطر وإدارة الشركات ومتطلبات بازل.  
-  يرأس فريق من الخبراء لصياغة اللوائح لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية 9
-  محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات عربية أخرى

واالمتثال المخاطر  إدارة  الحوكمة، 
GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

(GRC)



البرنامج الزمني 
اليوم االول

مدخل الى قواعد الحوكمة	 
مقدمة في إدارة المخاطر	 

اليوم الثاني
إدارة المخاطر	 
التدقيق المبني على المخاطر	 
االمتثال المبني على المخاطر	 

اليوم الثالث
تنسيق اعمال اإلدارات الرقابية معا وكذلك تنسيق تلك االعمال مع إدارات االعمال ضمن منهج شمولي للحوكمة 

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 272510

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

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

PARTICIPATION FEES:  400$

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

رسم االشتراك:

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

وقدره 3000 دوالر أميركي فقط
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