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مواضيع الربنامج 

Credit Risk أوالً: فيام يتعلق مبخاطر االئتامن     
• التعرف عىل التعديالت يف الطريقة املعيارية يف احتساب مخاطر االئتامن وأوزان املخاطر فيها ووضع متطلبات افصاح إضافية.

.)IRB approaches( مع وضع حدود دنيا عىل الطرق الداخلية )محددات عىل استخدام النامذج الداخلية )لبعض املحافظ االئتامنية •

.)Securitization( وضع قواعد لتحديد أوزان مخاطر التوريق •

.)Exposure at default EAD( وضع قواعد جديدة الحتساب التعرض عند التعرث للمشتقات •

Operational Risk ثانياً: ما يتعلق مبخاطر التشغيل    
• استبدال الطرق الحالية بطرق معيارية جديدة.

• تبني فرضية أن مخاطر التشغيل ترتبط بالحجم.

• استخدام مؤرش األعامل غري املعدل )Unadjusted Business Indicator( كمقياس ملخاطر التشغيل مصحوباً بجمع وتحليل بيانات الخسائر التاريخية.

Market Risk ثالثاً: ما يتعلق مبخاطر السوق    
.)Trading Book( معايري أكرث شدة عند املوافقة عىل النامذج الداخلية وإعادة النظر يف تعريف محفظة التداول •

• االستعاضة عن الطريقة املعيارية الحالية بطرق قامئة عىل الحساسية مع اعتبارها كحدود دنيا يف الطرق الداخلية.

• تعديالت عىل الطرق الداخلية بإضافة اختبارات ضغط. 

Capital Floors رابعاً: حدود دنيا عىل رأس املال    
تحديد حدود دنيا للموجودات املرجحة باملخاطر RWA )املحتسبة وفق النامذج الداخلية IRB( بنسبة من املوجودات املرجحة 

.Standardized Approach باملخاطر املحتسبة وفق الطريقة املعيارية

Banking Book خامساً: مخاطر أسعار الفائدة يف املحفظة البنكية    
- تبني طريقة موحدة لقياس مستوى هذه املخاطر.

- ميكن للبنك قياس هذه املخاطر وفق طريقته الخاصة مبوافقة السلطة الرقابية.

أهداف الربنامج: 

إعطاء املشاركني معرفة معمقة عن اهم التعديالت التي متت حديثا عىل معيار كفاية رأس املال بازل 3

الفئة املستهدفة :

ضباط االئتامن، موظفو املخاطر، املدققون الداخليون، موظفو اإلدارة املالية، موظفو الخزينة.
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املحارض: السيد عرفات الفيومي / املدير التنفيذي لدائرة املخاطر / البنك املركزي األردين

خبري مرصيف ملدة تزيد عن 25 عاما :

• املدير التنفيذي لدائرة املخاطر يف البنك املركزي األردين.

• سابقا مستشار مدير تنفيذي لدائرة الرقابة عىل الجهاز املرصيف يف البنك املركزي األردين.

• مشارك يف رسم اسرتاتيجية الرقابة عىل الجهاز املرصيف يف األردن .

• رئيس لجنة مخاطر االئتامن لتطبيق بازل 2 و3 يف األردن .

• نائب رئيس لجنة إعداد تعليامت بازل 2 و 3 و ممثل البنك املركزي األردين

   يف مجموعة العمل املنبثقة عن مجلس الخدمات اإلسالمية إلعداد 

   معيار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمية.

• خبري إدارة مخاطر.

• رئيس لجنة التحضري لتطبيق الفاتكا .

املكان والزمان:

تدريب مبارش عىل اإلنرتنت – باستخدام برنلمج ) Zoom Meeting ( ، يومي الثالثاء واالربعاء  من الساعة الرابعة 

والنصف بعد الظهر وحتى الساعة السابعة والنصف مساًء.

الرسوم:

140 دينار للشخص ، شاملة ما ييل :

• املادة العلمية

• شهادة مشاركة من مؤسسة الباتروس لالستشارات 

التسجيل:

للتسجيل واإلستفسار يرجى االتصال عىل :

هاتف:  5518833 6  962+  

 موبايل :  776600606  962+ 

فاكس : 5518837 6  962+ 

info@albatrossjo.com  :الربيد االلكرتوين

Amman – Jordan 11183 - 831318 : صندوق الربيد
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