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الخلفية
 منذ العام 2018 شرعت البنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9 وتم بناء النماذج المطلوبة لعمليات قياس المخاطر االئتمانية 
على  ترتبت  التي  االثار  ان  اال  المتوقعة،  االئتمانية  الخسائر  واحتساب 
االقتصاديات المحلية والعالمية بسبب جائحة كورونا تطلبت ضرورة مراجعة 
الجائحة  افرازات  مع  التعامل  على  قدرتها  مدى  وفحص  القائمة  النماذج 

والتدخالت التي حصلت من الجهات الرقابية خاصة والحكومية عامة 

تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في ظل تداعيات  جائحة كورونا 

األهداف
في   9 المعيار  تطبيق  تحديات  عرض  الى  البرنامج  يهدف 
مع  التعامل  واليات  الجائحة  بسبب  السائدة  األوضاع  ضوء 
االحتساب  طرق  على  اجراء التعديالت  وبالتالي  التحديات  تلك 
االئتمانية  والخسارة  االئتمانية  المخاطر  لقياس  الموجودة 

المتوقعة 

التدقيق  المالية وإدارات  االئتمان والمخاطر واإلدارات  إدارات  العاملون في  المشاركون المستهدفون: 

المحاور: سوف يتناول هذا البرنامج المواضيع التالية
اليوم االول

1- التحديات الناتجة عن جائحة كورونا حول تطبيق المعيار 9 على مستوى كل من الجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية 
2- مؤشرات االقتصاد الكلي وتأثرها بجائحة كورونا و انعكاسها على احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة )اعداد السناريوهات و درجة شدتها و 

استمراريتها و اوزانها الترجيحية(
3- معالجة عناصر احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة 

4- حاالت عملية

اليوم الثاني
1- التعامل مع افرازات االزمة بخصوص ادراج التعرضات االئتمانية ضمن المراحل الثالث وقياس درجة مخاطر االئتمان 

2- انعكاس الجائحة على مبلغ الخسارة االئتمانية المتوقعة 
3- حاالت عملية

المحاضر: األستاذ عدنان ناجي

- 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.

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

ومتطلبات بازل.
- يرأس فريق من الخبراء لصياغة اللوائح لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير المالية  9

- محاضر ومدرب معتمد لدى إتحاد المصارف العربية ومؤسسات عربية أخرى



رسوم المشاركة: 

 700$ /أعضاء     850$/ غير أعضاء

           
طريقة الدفع:

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 

للمزيد من المعلومات والتسجيل الرجاء التواصل على البريد اإللكتروني
training@uabonline.org 

 او زيارة موقع االتحاد
 www.uabonline.org  
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Follow us on social medias www.uabonline.org


