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BACKGROUND 
Liquidity management and Liquidity risk management are two of the most significant challenges confronting 
commercial banks and regulatory agencies worldwide, given that liquidity is the primary pillar of banks' 
operations and their capacity to achieve their goals and carry out their operations.
Liquidity is also critical for financial stability at the macroeconomic level, as a persistent lack of liquidity 
at adequate levels can result in structural imbalances in economic performance at the macroeconomic 
level. The significance of prudent and appropriate liquidity management governance has grown in recent 
years as a result of the global economy's sharp fluctuations, prompting international standard-setters, most 
notably the Basel Committee, to issue a package of legislation and guidance on liquidity management 
methods, including what is known as Internal Liquidity Adequacy Assessment process ILAAP.

OBJECTIVES 
The objectives are to provide participants with the foundations, rules, and procedures for conducting 
internal assessments of liquidity and capital adequacy in order to ensure the quality of liquidity, which is 
critical for the continued operation of banks' businesses, as well as to ensure the continuity of liquidity 
at convincing and reassuring levels for both supervisory authorities and bank management, and to 
boost confidence in the financial system..

TARGETED AUDIENCE:
Risk management, treasury, asset and liability management committees, credit management, 
internal audit, and compliance departments 

 
 
 MR. ADNAN NAJI

- Consultant of the banks supervision department
- MBA in finance from University of Jordan.
- Joined the Central Bank of Jordan at the Banks Supervision Department from 1994
- A member in a committee responsible for drafting Basel II regulations, member in a committee responsible 
for drafting, A member in a committee responsible for drafting, validating and implementing  FATCA
- A member in a committee responsible for the preparation of financial statements and reports in accordance 
with IASs, IFRSs
- Working in a project for developing risk based supervision.  
- Experienced lecturer in Banking Supervision, Basel ll, Basel 3, Risk Management,& corporate governance 
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SPEAKER



MAIN TOPICS 
•	 General framework and structure of internal capital adequacy assessment process requirements   

and internal liquidity adequacy assessment process

•	 Principles and Methodologies for ILAAP Calculation

•	 The roles of various departments within the bank and the governance of the internal assessment   
process for the adequacy of liquidity

•	 The overlap between Basel III liquidity requirements (LCR & NSFR) and ILAAP management   
 requirements

•	 Applications of stress tests for liquidity and the mechanism of selection and integration of tests

•	 The future outlook of the internal assessment of liquidity adequacy

•	 ALM and overlap with liquidity, profitability, and capital management requirements.

•	 cases and practical applications 

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
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PARTICIPATION FEES:  

For UAB Members: 750$
For Non UAB Members:950$



الخلفية

تعتبر	ادارة	السيولة	والمخاطر	المرتبطة	بها	من	اهم	التحديات	التي	تواجهها	كل	من	المصارف	التجارية	والسلطات	الرقابية	حول	العالم	على	حد	سواء	
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	بشكل	مستمر	
قد	يؤدي	الى	اختالالت	هيكلية	في	االداء	االقتصادي	على	مستوى	االقتصاد	الكلي.

هذا	وقد	ازدادت	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	

ILAAP	السيولة	كفاية	لمدى	الداخلي	بالتقييم	يعرف	ما	ومنها

األهداف
المال	لضمان	جودة	 الداخلي	لمدى	كفاية	السيولة	ومدى	كفاية	راس	 التقييم	 البرنامج	الى	تزويد	المشاركين	بأسس	وقواعد	وإجراءات	 يهدف	
السيولة	التي	تمثل	حجر	الزاوية	الستمرارية	اعمال	المصارف	وكذلك	لضمان	استمرارية	توفر	السيولة	بمستويات	مقنعة	ومطمئنة	لكل	من	

السلطات	الرقابية	وإدارات	المصارف	نفسها	ولتعزيز	الثقة	بالمصرف	امام	المتعاملين	واألطراف	ذات	العالقة.

المشاركون المستهدفون:
العاملون	في	إدارات	المخاطر	وإدارات	الخزينة	ولجان	إدارة	الموجودات	والمطلوبات	وادارات	االئتمان	وإدارات	المراجعة	الداخلية	وااللتزام	
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السيد عدنان ناجي
-	مستشار	إدارة	الرقابة	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

-عضو	في	لجنة	مسؤولة	عن	إعداد	البيانات	والتقارير	المالية	وفقاً	لمعايير	المحاسبة	الدولية	والمعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية.

-	يعمل	في	مشروع	تطوير	الرقابة	على	المخاطر.

-	محاضر	من	ذوي	الخبرة	في	الرقابة	المصرفية،	بازل	2،	بازل	3،	إدارة	المخاطر	وحوكمة	الشركات.

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

-		محاضر	ومدرب	معتمد	لدى	اتحاد	المصارف	العربية	ومؤسسات	عربية	أخرى

المحاضر:
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وسائل الدفع
 

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

   محاور البرنامج 

• اإلطار•العام•وهيكل•متطلبات•التقييم•الداخلي•لكفاية•راس•المال•والتقييم•الداخلي•لكفاية•السيولة	

• 	ILAAP•مبادئ•ومنهجيات•احتساب

• أدوار•اإلدارات•المختلفة•داخل•المصرف•وحوكمة•عملية•التقييم•الداخلي•لكفاية•السيولة•	

• 	ILAAP•ومتطلبات•إدارة•)•LCR & NSFR(•التداخل•ما•بين•متطلبات•بازل•3•حول•نسب•السيولة

• تطبيقات•اختبارات•األوضاع•الضاغطة•للسيولة•والية•اختيار•االختبارات•وتكامليتها	

• النظرة•المستقبلية•للتقييم•الداخلي•لكفاية•السيولة	

• إدارة•الموجودات•والمطلوبات•ALM•والتداخل•مع•متطلبات•إدارة•السيولة•والربحية•وراس•المال•	

• حاالت•وتطبيقات•عملية•	

رسم االشتراك:

750$ للمصارف األعضاء: 
950$  للمصارف غير األعضاء: 


