
يـهـمـنـا الـمـشـاركـة فـي أعـمـال الـورشـة :

 Participants / Dataبيانات المشارك / المشاركين
 Name and Position :                                                                                                                              :اإلسـم و الـمـنـصـب

Name and Position :                                                                                                                              :اإلسـم و الـمـنـصـب

Name and Position :                                                                                                                              :اإلسـم و الـمـنـصـب

E-mail ( for confirmation (:                                                                                   : (الـبـريـد اإللـكـتـرونـي )لتأكيد املشاركة

REGISTRATION FORM

Means of Payments:  
A transfer to our account in USD at Arab Bank- Jordan 

Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch 
Account no: 0118/010272- 510             

 Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10
Swift code: ARABJOAX118           

Beneficiary name: Union of Arab Banks

بـلـد الـمـقـر:إسـم الـمـؤسـّسـة:

Note: 
The Participation fees will be fully refunded in case of cancellation 
15 days prior to the event and 50% of the amount one week 
prior to the event. No amount will be refunded for no-show or 
cancellation within 3 days prior to the event.

مالحظة: 
إنعقاد  15يومًا من  المشاركة قبل  إلغاء  يسترد رسم اإلشتراك كاماًل في حال 
إلغاء المشاركة قبل  %50 من رسم اإلشتراك في حال  العمل، ويسترد  ورشة 
أسبوع من إنعقاد ورشة العمل، وال يسترد رسم اإلشتراك في حال عدم الحضور 

أو اإللغاء قبل ثالثة أيّام من انعقاد ورشة العمل.

Signature : --------------------------------------------------------- : التوقيع

Union of Arab Banks: Tel: +961-1-377800 –364881/5/7    
Email: training@uabonline.org

2 – 5 OCTOBER 2022    CAIRO - EGYPT

PARTICIPATION FEES:  

For UAB Members: 1000$
For Non UAB Members:1250$

THE CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION & RELATED TECHNOLOGY

LIQUIDITY RISK & RESILIENCE
مخاطــر و مرونــة السيولــة



Risk & 
Resilience

مخاطــر و مرونــة السيولــة
2 – 5 october 2022
Cairo - egypt



الخلفية

تعتبر ادارة السيولة وادارة مخاطر السيولة من ابرز التحديات المؤثرة على الربحية وعلى سالمة المصرف وبالتالي مدى تأثيرها وتداخلها في عملية 
التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي تواجهها المصارف التجارية عالميا" ال سيما في ظل األزمات العالمية الناشئة. 

تنظر الجهات الرقابية  الى السيولة كدعامة رئيسية و هامة جدا" في السياسة المالية واالقتصادية الوطنية العامة. من هنا أتت توصيات لجنة بازل 
الداخلية  المال  كفاية راس  تقييم  في عملية  ذلك  انعكاس  وكيفية  السيولة ومخاطرها  ادارة  في  بها  األخذ  المصارف  الواجب على  التوجيهات  لتحدد 

واختبارات الضغط.

األهداف
مخاطرها،  وادارة  ادارتها  السيولة،  كفاية  لمدى  الداخلي  التقييم  عملية  اجراء  وقواعد  بأسس  المشاركين  تزويد  الى  الورشة   هذه  تهدف 
واختبارات الضغط وتقييم البدائل المتوفرة. باالضافة الى انعكاس ذلك على العملية الداخلية لتقييم كفاية رأس المال لقياس مختلف المخاطر 
المخاطر على  البرنامج  مدراء  المستقبلية. وسيساعد  والموازنات  المصرف  استراتيجية  نفسه في  ذلك. هذا سيُظهر  المترتبة على  والنتائج 

تحديد المؤشرات لقياس ومراقبة هذه المخاطر.
ان هذه العملية تخضع دائما" لتقييم السلطات الرقابية، دائرة التدقيق الداخلي، والمدقق الخارجي. 

مخاطــر و مرونــة السيولــة

األستاذ 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.

 ،3 بازل   ،2 بازل  المصرفية،  الرقابة  في  الخبرة  - محاضر من ذوي 

إدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

 - يرأس فريق من الخبراء لصياغة اللوائح لتنفيذ المعيار الدولي للتقارير 

المحاضران:

FRM ،األستاذ فادي الفقيه

- حائز على شهادة FRM من مؤسسة GARD األميركية للمخاطر.
اللبنانية  الجامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  شهادة  على  حائز   -

االميركية في بيروت.
- مستشار رئيس مجلس األدارة في بنك بيروت والبالد العربية للحوكمة، 

المخاطر واالمتثال منذ حزيران 2021.
- نائب رئيس مجلس االدارة السابق لهيئة األسواق المالية في لبنان.

- عضو مجلس ادارة متفرغ  سابق في هيئة األسواق المالية في لبنان.
- مسؤو ل مخاطر رئيسي سابق في مصارف تجارية لبنانية ألكثر من 

26 سنة.
- أستاذ/ محاضر سابق لدى الجامعة اللبنانية األميركية في بيروت في 

المخطر المالية واالدرة المالية.
- حاضر في العديد من المؤتمرات في إدارة المخاطر في لبنان والعالم 

العربي.
- محاضرمعتمد  لدى اتحاد المصارف العربية في المخاطر المصرفية، 



المستهدفون المشاركون 

مدراء إدارات المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون 
العاملون في إدارات الخزينة 

لجان إدارة الموجودات والمطلوبات
 العاملون في ادارات التسليف

العاملون في إدارات التدقيق الداخلي
الداخلي، والمدقق الخارجي. 

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 

اليوم األول:  
• أنواع ومصادر مخاطر السيولة.

• أسس ادارة السيولة وادارة مخاطر السيولة، وبناء المؤشرات العملية 

)ILAAP( .لها. العملية الداخلية لتقييم كفاية السيولة

 

اليوم الثاني:
• متطلبات لجنة بازل III إلحتساب معايير السيولة:

 LCR and NSFR  

•  اختبارات الضغط للسيولة.

• خطة تمويل الطواريء.

اليوم الثالث:
• حوكمة السيولة وتأثيرها على العملية الداخلية  لتقييم كفاية راس المال 

وادارة مخاطر السيولة وراس المال .

على  وتأثيرها   ، الشراء  اعادة  باتفاقات  المتعلقة  السيولة  مواضيع   •

ICAAP K , وإدارة مخاطر السيولة .

حاالت عملية .

ليوم الرابع: 
تقييم إجراءات  ILAAP & ICAAP ونتائج النظرة الرقابية الى • 

SREPالدعامة  ICAAP and ILAAPإجراءات  أهمية  مدى 

الثانية

رسم االشتراك:رسم االشتراك:

1000$ للمصارف األعضاء: 
1250$  للمصارف غير األعضاء: 

مخاطــر و مرونــة السيولــة



BACKGROUND 
 Liquidity management and Liquidity risk management versus profitability and capital adequacy are the 
utmost challenges commercial banks confront globally and throughout the arising international crisis. 
Regulators consider Liquidity as a critical and major factor in macro-financial stability. Noting this, Basel 
Committee issued several recommendations to act as guidance in liquidity management and liquidity risk 
management, which leads to Internal Liquidity Adequacy Assessment process ILAAP. This will form an 
important part of the ICAAP and the stress testing.

OBjeCtives 
 The objectives of this Seminar is to provide participants with the principals, rules, and the know how 
to conduct assessments of internal liquidity risks, its management and stress testing to validate the 
available alternatives. This will also be imposed in the ICAAP (Process( to measure the various risks 
involved and its results. This will reflect itself in the strategy of the bank and the annual budgets. Risk 
managers should be able to set key indicators to monitor these risks. 
However, these processes will always be challenged by the internal audit department of each bank, 
external auditors and the regulators.

 
 
 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 

LIQUIDITY, RISK AND RESELIENCE

sPeAKeRs
 
 
 Mr. FADI El FAkIh, FrM

- Holder of FRM certification from GARP - USA for 
risk. 
Holder of Master degree in business administration 
from LAU - Beirut.
- Advisor to the chairman at Bank of Beirut and 
Arab Countries - BBAC in Risk, Governance and 
compliance since June 2021.
- Former vice chairman of Capital Markets Authority 
of Lebanon.
- Former Executive Board member of Capital 
Markets Authority of Lebanon.
- Former Chief Risk Officer (CRO ( in commercial 
banking -BBAC- Lebanon for more 26 years
- Former Professor of Risk and finance in the 
Lebanese American University.
- Participated in several forums and conferences in 
risk Manangement in lebanon and Arab countries.



tARGeteD AUDieNCe:
- Officers at risk management
- Officers at Treasury
- Asset and liability management   
 committees
- Officers at Credit management
- Officers at internal audit

MAiN tOPiCs 
DAy 1:  
- Types and sources of Liquidity Risk.

- Liquidity management and liquidity risk 
management. Governance, Fundamentals 
and setting indicators. ILAAP, internal 
liquidity adequacy assessment process.

DAy 2:
- Basel III liquidity requirements: 
LCR & NSFR.

- Stress testing of liquidity.

- Contingency Funding Plan.

DAy 3:
- Liquidity governance and its impact on 
ICAAP and liquidity risk management.

- Liquidity issues related to repurchase 
agreements, covered bonds and 
securitization.
case study.

DAy 4: 
- Evaluation and results of ILAAP & ICAAP   
process from  regulatory perspective 

-Documentation of ILAAP & ICAAP - 
Regulatory view of SREP importance

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

LIQUIDITY, RISK AND RESELIENCE

PARTICIPATION FEES:  

For UAB Members: 1000$
For Non UAB Members:1250$


