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 البرنامج نظرة عامة على

 وق،الس ومخاطر، االئتمانمخاطر مثل  املخاطرللعديد من واملعقدة تعددة املتتعرض البنوك بسبب نشاطاتها 

 أصبح يلقى اهتمام خاطراملرها، ولذلك فإن موضوع إدارة ياطر السلول، وغخمو خاطر الششيللل،، ملوا
 
 منكبير  ا

 
 ا

بما اطر، خاململح، إلتباع إجراءات سللم، لتنفلذ كاف، عناصر إدارة  الحاج،هات الرقابل، واإلشرافل،، وأصبحت الج

ها. وتقتض ي لطات اإلشرافل،، والتحكم فيغ عنها إلى السومراقبتها، واإلبل  اسها، وتخفلفها،، وقلاملخاطر في ذلك تحديد

وإعداد التقارير  تخاذ القراراتالئم، وإجراءات وأنظم، معلومات وإدارة فعال، ل مهذه اإلجراءات تطبلق سلاسات 

  .نشاطهاومجال يشناسب مع نطاق  بماخاطر الداخلل، عن امل

 

صرام، من أجل ثر تطوير نظم أك إلىخاطر املتعلق، بإدارة ملعلى مستوى القضايا ا املالل، اإلسلمل،سؤسسات ملحتاج ات

منتجاتها وخدماتها، ذلك أن طبلع، عمل وخلائص بخاطر ذات اللل، ملوقلاس ومتابع، ومراقب، فئات اتحديد 

املالل، سؤسسات ملكما تهتم ا .خاطر اإلسلمل،املنتجات املالل، اإلسلمل، يتطلب تحللل عملق للتعرف على أنواع امل

اعد ومبادئ بقو  االلتزاموء تقللل منها ومعاجلتها و ذلك في ضوال املخاطربالبحث عن كلفل، مواجه، تلك اإلسلمل، 

 .لمل،الشريع، اإلس

 

ل تطورها بازل ومراح لجن،فاقلات املال والنظر إلى اتمسأل، معادل، كفاي، رأس  إلى يتطلب التعرض  املخاطرإن دراس،  

سباب ، ومناقش، ال سلمل،اإل املالل، سؤسسات ملب على اترتحاورها، كما يتطلب البحث على اآلثار التي تموأطرها و 

عرض  بقماسمع خلوصلتها وطبلعتها الشرعل،. ويندرج ضمن  يتلءموالذي  املالوجب، إليجاد معلار كفاي، رأس ملا

املحاسب، واملراجع، سواء ما صدر عن هلئ،  وتحلللهاالداعم، وشرحها  املسؤسساتالتي توصلت إليها  املعايير

 مجلس الخدمات املالل، اإلسلمل، في ماليزيا.مملك، البحرين أو  يفللمسؤسسات املالل، اإلسلمل، 
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 أهداف البرنامج

املخاطر  وبلان واإلستتتتتتتتتتتتلمل،التقللدي، املسؤستتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتات املالل،  تواجهها التي املخاطر املشتتتتتتتتتتتتترك،التعريف بأنواع  -1

  باملسؤسسات املالل، اإلسلمل،. الخاص،

في املسؤستتتستتتات املالل، اإلستتتلمل، وتحديد التقنلات ذات العلق،  املخاطر إلدارة ستتتب،ناملفهم البيئ، والدوات ا -2

 ارتهادبما في ذلك طرق وإجراءات تحديد كملتها ونوعها وكلفل، قلاسها وإعداد التقارير بشأنها وتقللمها وإ

املتطلبات الشتتتتترعل، املتعلق، بإدارة املخاطر والضتتتتتوابس والستتتتتس الستتتتتللم، واملشتتتتتروع، ملواجه،  أهم ستتتتت،درا -3

 .والتقللل من أثرهاهذه املخاطر 

 املعايير الدولل، واإلسلمل، في إدارة املخاطر.التعرف على  -4
 

 المحتوى العلمي

 التالل،:مناقش، املحاور سوف يتم في البرنامج التدريبي 

 مفهوم املخاطر  -1

o  خاطرملإدارة ااملخاطر وأنواعها و 

o  مقررات بازل 

o  مخاطر االئتمان والتركيز على تطبلق السلوب املعلاري في مخاطر االئتمان حسب تعللمات بازل إدارة 

o  إدارة مخاطر الششيلل وااللتزام بتطبلق السلوب املعلاري في مخاطر الششيلل حسب تعللمات بازل 

o  مخاطر السوق إدارة 

o  مخاطر السلول، وكلفل، إدارتها وقلاسها حسب مقررات لجن، بازل 

o إعداد اختبارات الوضاع الضاغط، وتطويرها لتشناسب مع أهداف البنك 

o  التعرف على تعديلت بازلIII  
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 معلار كفاي، رأس املال حسب املعلار اإلسلمي -2

o تعريف امللرف اإلسلمي وملادر الموال الخاص، به 

o لتعرف على أسباب الحاج، ملعلار للملارف اإلسلمل،ا 

o ،معلار كفاي، رأس املال للملارف اإلسلمل 

o املخاطر التي يتعرض لها رأس مال امللرف نشلج، قبوله حسابات االسشثمار 

o ،مكونات كفاي، رأس املال للملارف اإلسلمل 

o مكونات رأس املال املسؤهل 

 

 بكفاي، رأس املال مخاطر صلغ التمويل اإلسلمي وعلقتها -3

o صلغ التمويل اإلسلمي 

o مخاطر صلغ التمويل اإلسلمي 

 

 لغة البرنامج:

 باللي، العربل،هذا البرنامج سوف يعقد 

 
 الفئة المستهدفة:

 في إدارة املخاطر ون املدراء والعامل -1

  والتدقلق الداخلي املراقبون املاللون  -2

 رسشثماإل بإدارات التمويل وا العاملون  -3

 يشرعبإدارات التدقلق ال العاملون  -4

  في إدارات الخزان، العاملون  -5

 مدراء إدارات اإلمتثال -6
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 وسائل تقديم البرنامج:

 ، املناقش،، دراس، الحال، و تمثلل الدواراتاملحاضر 

 

 البرنامج: تاريخ
 2023 مايو 10 – 7
 

 البرنامج: مدة

  3:30 –صباحا  8:30ُيعقد البرنامج في مبنى معهد الدراسات امللرفل، من أيام،  أربع،
 
 (ساع،  24بإجمالي  )علرا

 

 متطلبات الحصول على الشهادة المهنية:

  من عدد ساعات التدريب، واجتلاز االختبار املنهي بنجاح. %85حضور ما ال يقل عن 

  2023مايو  22: االثنين االختبارتاريخ 

  :أو ما يعادلها بالدينار الكويتي، تدفع للالح املجلس العام للبنوك واملسؤسسات املالل،، ، دوالر 350رسم االمتحان

 لن يسمح بأداء االمتحان في حال عدم السداد، و عن طريق معهد الدراسات امللرفل، أثناء انعقاد البرنامجوتسدد 

 الكويتي للالح املجلس العامأو بما يعادلها بالدينار ، دوالر 150: إعادة اإلختبار رسم 

 .،يحلل املشارك على شهادة حضور من معهد الدراسات امللرفل 

  االختلاص ي اإلسلمي املعتمد في إدارة على شهادة فما فوق(  %70)يحلل املشارك الذي  يجتاز االختبار بنجاح

 من املجلس العام للبنوك واملسؤسسات املالل، واإلسلمل، بمملك، البحرين املخاطر

 

 :الترشيح

افقيوم  قبليرجى ارسال استمارات الترشلح الى املعهد   2023 / ابريل / 16 األحد املو
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 المحاضر: 

 عبدهللا عطيـةد. 

 البنك اإلسالمي األردني –مدير دائرة الرقابة الداخلية 

 من العمل  28بخبرة تزيد عن  سلمل،إخبير ومسششار ملارف 
 
املحلل، والدولل، واالسشثمار في مجاالت العمللات عاما

لبرامج ا، وله العديد من املشاركات الفعال، في مسؤتمرات محلل، ودولل،، في مجاالت والتدقلق الداخلي والتدقلق الشرعي

 قلق الشرعي.والتد تطبلق معايير بازل ومدى مواكبتها لدوات ومتطلبات الحوكم، املسؤسسل،، االقتلادي، واملعايير الدولل،
 

، باإلضاف، إلى شهادة أخلائي معتمد في كل من : الرقاب، الداخلل، دكتوراه اقتلاد ملارف إسلمل،حائز على شهادة 

CICS والتدريب ،CPIT ومكافح، غسل الموال ،CAMSي  املراقب واملدقق الشرع، وCSAA  ،اللادرة عن هلئ، املحاسب

سؤسسات على امل أساسلات الرقاب، والتدقلق الشرعيتأللف كتاب ) شارك في. كما واملراجع، للمسؤسسات املالل، االسلمل،

 (.تفي دول، الكوي دراس، تطبلقل، عملل، في ضوء تعللمات الجهات الرقابل،ي، املالل، اإلسلم

 

 لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بـ:

 خلود ديابالسيدة/ 

  ضابط أول

 22901103 الهاتف: 

    Kholoud_diab@kibs.edu.kwالبريد اإللكتروني:  

   www.kibs.edu.kw:  اإللكترونيموقع ال
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