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 "3تطبيقات بازل  برنامج الدورة التدريبية التخصصية تحت عنوان "
 

 المحتوى المحاضر التاريخ 

 اليوم األول
12/3/2019  

 
التوقيت 

6:00-2:00 

 
 كلمة الدكتور حازم قرفول/ حاكم مصرف سورية املركزي

  راعي الدورة التدريبية

 د. عالء صالحاني
CMA , CIPA 

محاضر في مركز 
البحوث العلمية 

   والجامعة العربية الدولية

  وأسباب فشلهما. 2 و1حملة عن بازل 
  3اإلطار التنظيمي لبازل  
  3 و2أهم الفروقات بني بازل. 
 .نسبة الكفاية واهلوامش اإلضافية املطلوبة  
 .نسب السيولة اجلديدة والرافعة املالية 
 حاالت تطبيقية حول املصارف السورية والعاملية. 

 اليوم الثاني 
13/3/2019 

 
التوقيت 

6:00-2:00 

  عالء صالحانيد.
 

 

  12/2017 الصادرة يف 3أهم التعديالت يف اإلصدار األخري من بازل ،
 (إصالحات ما بعد األزمة).

 فرص وحتديات تطبيق IFRS9 3 مع بازل. 
  على املصارف اإلسالمية؟ 3هل ميكن تطبيق بازل 
  معيارIFSB (15) .الصادر عن جملس اخلدمات املالية اإلسالمي 

 اليوم الثالث 
14/3/2019 

 
التوقيت 
6:00-2:000 

  مرام اسالمبوليد.
مدير مركز التدريب 

 المصرفي
 مصرف سورية المركزي

 الرقابية المراجعة 

  اإلطار العام ملفهوم املراجعة الرقابيةSRP وفق الدعامة الثانية من دعائم 
 .3بازل ومتطلباتا يف ظل التعديالت مبوجب بازل

 : مكونات عملية املراجعة الرقابية 
 املال لرأس الداخلي التقييم ICAAP ) ،املسؤوليات املتطلبات، املفهوم (
 املراجعة الرقابية وتقييم العملياتSREP.(املفهوم، اإلجراءات، النتائج )  
  جتارب بعض الدول يف جمال التطبيقات العملية للمراجعة الرقابية

 والتقييم الداخلي لرأس املال، والواقع املطبق يف سورية.
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 :انضباط السوق 

  وفق الدعامة الثالثة من  اإلفصاح والشفافية–انضباط السوق متطلبات 

 .3دعائم بازل ومتطلباتا يف ظل التعديالت مبوجب بازل

 .بعض التطبيقات العملية ملتطلبات انضباط السوق 

 .واقع اإلفصاح والشفافية وفق متطلبات انضباط السوق يف سورية 

 اختتام الدورة وتوزيع الشهادات 6:30-6:00

 دعوة عشاء لجميع المشاركين 7:30-6:30 

 
 
 
 

  4:15-3:45 مع اسرتاحة كل يوم من الساعه 6:00-2:00  من الساعه خالل أيام الدورة التدريبيةساعات التدريب *
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