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 تحت عنوان التخصصية برنامج الدورة التدريبية
 " 9وفق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم  إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتطبيقات عملية  " 

 

 المحتوى المحاضر التاريخ 

 اليوم األول
 لثالثاءا
16/7/9102  

 

 التوقيت
6:00 - 2:01 

 عسافساف عأ. 

Banking Advisor/ 

Senior Associate 2 

at HLB Fiducia 

Syria   

 

  نظام التصنيف االئتماني الداخل ونماذج النقاط(Scoring 

Models). 

  احتمال التعثرتقدير. 

 اليوم الثاني 
 األربعاء

17/7/9102 
 

 التوقيت
6:00 - 9:01 

عسافساف عأ.   

 ر الخسارة بافتراض التعثرتقدي. 
  واحتساب الخسائر االئتمانية التعثر  عندمحددات تقدير التعّرض

 .المتوقعة

 اليوم الثالث
 الخميس

18/7/9102 

 

 التوقيت
6:00 - 2:00 

بد الرزاق قاسمع د.  
 فيذي لسوقالمدير التن

 دمشق لألوراق المالية
 

   الماااااااادخل العااااااااام آليااااااااات احتساااااااااب الخسااااااااائر المتوقعااااااااة وفاااااااا
 والمدخل المبسط.

  شاااااااااخر وفااااااااا  مااااااااادخل معااااااااادل  09الخساااااااااائر الئتمانياااااااااة لمااااااااادة
 الخسائر.

 .الزيادة الجوهرية في مخاطر الئتمان 
 .التقييم على مستوى الطرف المقابل 
 .التقييم على أساس المحافظ 
   .حاالت تطبيقية أخرى 

6:30 - 6:00 
 اختتام الدورة وتوزيع الشهادات

 
7:30 - 6:30 

 دعوة عشاء لجميع المشاركين

  :400-:304 مع استراحة كل يوم من الساعه 6011-9011 من الساعه خالل أيام الدورة التدريبية ساعات التدريب *
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 إعالن دورة تدريبية متخصصة

    تعلن سوق دمشق لألوراق المالية عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة بعنوان 

 وفق متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم إلحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعةتطبيقات عملية  "
2" 

 
حيث ستلقي الدورة التدريبية من  2تأتي هذه الدورة كخطوة الحقة للدورة التدريبية التي نُظمت حول المعيار رقم 

 0خالل حاالت عملية الضوء على مايلي

 
  نظام التصنيف االئتماني الداخل ونماذج النقاط(Scoring Models). 

 .تقدير الخسارة بافتراض التعثر 

  المتوقعة وفق المدخل العام والمدخل المبسط.آليات احتساب الخسائر 

 التقييم على مستوى الطرف المقابل وعلى أساس المحافظ. 

 الدورة0 هلمن هذ

 والمدراء الماليين في كافة القطاعات المحاسبين. 
 المتخصصين في قطاع أعمال التدقيق واألعمال المالية مدققي الحسابات. 
 .مدراء إدارة المخاطر في المصارف 
 .مدراء إدارة اإلئتمان في المصارف 
 .العاملين في الجهات الرقابية في القطاع العام 
  المصارف والتأمين.العاملين في قطاعات 

 
 . 9102 تموز 01  ولغاية 06 من تاريخ     :الزمان

ُ  ساعات أربع)  00:18 – 00:14   0التوقيت  (.يوميا
  .األوسكارقاعة  -فندق الفردوس  :المكان

 . طمئة ألف ليرة سورية فق/  000,100/  :الدورةرسم  

على الموقع اإللكتروني  طلب التدريب إلكترونيا  تعبئة  من جهة العمل و كتاب ترشيح الرجاء إرسال  طريقة التسجيل0 

دورات  --- التدريبية وورش العملالدورات  --- موالموجود ضمن تبويبة التوعية واإلعال  sy.dse.www للسوق

  .تدريبية متخصصة و اختيار أيقونة طلب التدريب

 9102 تموز 41األحد نهاية دوام يوم   الموعد النهائي للتسجيل0
 

في المصرف الدولي للتجارة والتمويل ( 0611993) عبر التحويل أو اإليداع في حساب السوق رقم 0 دفع الرسوم

 .99 00 519-011 التحويل /اإليداع/ على رقم الفاكسوتزويدنا بإشعار 

 

 :لإلستفسار والتسجيل اإلتصال باألستاذ أسامة حسن مدير الدراسات واإلعالم على األرقام المبينة أدناه

  57 11 111 99 : خلوي،    00 00 519-011: الهاتف                       
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