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 الشهادة المهنية هميةأ
المنظومة االقتصادية العالمية خالل الفترة الماضية من أزمات مالية وانهيارات لبنوك عالمية واختالالت عانت لقد 

األمر  امتباينة في األنظمة االقتصادية في ظل نمو متسارع في نطاق أعمال المؤسسات المالية وتعقيدات في عملياته
ي أدى الى ضرورة تبني منظومات تشريعية دولية ومحلية تمحورت في معظمها على تطوير المنظومة الرقابية الذ

بشكل استباقي في إدراك األحداث تساعد  التيعلى المؤسسات المالية وتبني مفهوم إدارة المخاطر الشاملة الفعالة 
شامل ومستويات مقبولة من لك المخاطر وفق اطار ووضع االستراتيجيات المناسبة للتعامل مع تالسلبية المحتملة 

 .المخاطر
وفق أفضل الممارسات الدولية وبمنهجية متكاملة ركزت على مفهوم إدارة المخاطر الحديثة  الشهادة المهنية تم تصميم

نوك يد من البوفق ما ورد في مقررات بازل وبما يتماشى مع التطبيقات الناجحة لمنظومة إدارة المخاطر في العد
 العالمية.

 
 للشهادة عن الجهة المصدرة
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 International Association of Financial Management  (INTERFIMA)الجمعية الدولية لالدارة المالية
وهي الجهة المهنية المتخصصة من حيث القدرة على تأهيل وتدريب األفراد ذوي الكفاءة في هذا المجال والتي تعمل 

قبل معتمدة من الو  Luxembourgفي  المخاطرمعتمد في  اختصاصيشهادة  ىين للحصول علعلى تاهيل المشارك
  USAهيئة تنظيم الصناعة المالية في الواليات المتحدة االمريكية

  Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) 

 
 

 
  للشهادة العامةاألهداف 

 بازل مقررات كل في والمخاطر المال رأس بين العالقة تطورو  المال رأس كفاية بمفهوم المشاركين تعريف 
(I,II,II)   4ومتطلبات بازل 

 بمختلف اصداراتها  بازل لمقررات المعمق الفهم من المشاركين تمكين(I,II,II)   وأسباب 4ومتطلبات بازل 
 .المقررات هذه بها مرت التي والمعرفي الزمني والتطور ظهورها

 االئتمان مخاطر على التركيز مع البنك لها يتعرض التي المخاطر أنواع مفه من المشاركين تمكين 
 .ومخاطر التشغيل وأمن المعلومات ومخاطر السوق 

 
 المال رأس لكفاية الذاتي التقييم بخطة الخاصة المفاهيم تطبيق من المشاركين تمكين ICAAP)) واختبارات 

 .المستقبلية والمخاطر للبنك االستراتيجية طةالخ مع وعالقتها (Stress Testing) الضاغطة األوضاع
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 الشاملة المخاطر إدارة بمفهوم المرتبطة العملية الممارسات بأفضل المشاركين تزويد (ERM) على المبنية 
 Risk)المخاطر من المقبول المستوى  ومفهوم (Corporate Governance) الرشيدة الحوكمة

Appetite). 
 راتيجيات إدارة المخاطرتمكين المشاركين من تطوير است 
 المفاهيم هذه تبني إيجابيات تبيان خالل من الحديثة المخاطر إدارة منظومة تبني بأهمية المشاركين إقناع 

 .الدولة واقتصاد لمؤسسةوال الموظف من كل على ذلك وأثر
 

 في البرنامجالمشاركون 
 

 المؤسسات المالية في المخاطر إدارة وموظفي مدراء 
 المؤسسات المالية في الرقابية اإلدارات وموظفي مدراء 
 المؤسسات المالية في في المالية اإلدارات وموظفي مدراء 
 والمتابعة والتفتيش والرقابة الداخلية الداخليين المدققين  
 موظفي حماية وامن تكنولوجيا المعلومات 
 والمؤسسات الرقابية المركزي  البنك موظفو. 
 التأمين شركات موظفوو  ت الماليةموظفو مؤسسات االقراض والتسهيال 
 والخبراء الماليين المحاسبة وديوان المالية وزارة موظفو 

 الشهادة موضوعات
 

Module   Description  محاور الشهادة 
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Fundamentals of Risk Management أساسيات إدارة املخاطر 

Credit Risk Management (The Standardized Approach)  الطريقة المعيارية(االئتمان )إدارة مخاطر  

Credit Risk Management (Internal Rating Based 

Approach) 

اس ي(اسلوب التصنيف الداخلي األسإدارة مخاطر االئتمان )  

Operational Risk Management إدارة مخاطر التشغيل 

Market Risk Management  السوق إدارة مخاطر  

Liquidity and Interest Rate Risk Management  السيولة ومخاطر معدل العائدإدارة مخاطر  

Stress Testing اختبارات األوضاع الضاغطة 

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال 

Basel III  مقررات بازلIII 

Information Security and Cyber Security أمن المعلومات واألمن السيبراني 

Enterprise Risk Management  خاطر الشاملة المتااملةاملإدارة  

المهنية الشهادةتمارين على امتحان حاالت عملية و و  باإلضافة إلى أسئلة  

 ألمتحان الشهادة المهنيةشروط التأهيل للتقدم 
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 دبلوم العاليأن يكون المرشح حاصاًل على درجة البكالوريوس أو ال.  
 أن يكون المرشح لديه خبرة مهنية ال تقل عن سنتين.  
 ساعة تدربية. 05بواقع  حضور البرنامج التحضيري للشهادة المهنية  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 التدريب أسلوب
 

يعتمد أسلوب التدريب على استعراض ومراجعة المفاهيم االساسية لمحتوى المادة التدريبية، ويحتوي على نقاش 

 متطلبات الشهادة المهنية 

Certified Risk Specialist 
(CRS) 

ى الشهادة المهنية يجب عل للحصول على
 المشارك:

 ة عبر الجلوس ألمتحان الشهاد
 األنترنت ولمدة ثالث ساعات

  د ادنىبح %70النجاح بعالمة 

  األمتحان مائة سؤال خيارات
 متعددة
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فتوح ومشاركة فعالة، ويتخلله تشكيل فرق عمل وتمارين وحاالت عملية بحيث يتمكن المشاركون من التطبيق م
 العملي للمفاهيم والمهارات

 
 

 
 

 التدريبلغة 
 

 المحاضرة ولغة التدريبي جالمنها لغة تكون  العربية اللغة في تقديمها تم أو األنجليزية و اذا العربية اللغة في تقدم
 .المحاضرات خالل واالنجليزية العربية اللغتين بكال المصطلحات بعض مع العربية اللغة في نواالمتحا

 
 

 للبرنامجالتسجيل 
 

 التسجيل يرجى التواصل عبر البريد اإللكتروني: و لمزيد من االستفسار- (maram@az-int.com)  أو

 (   00962797157585) هاتف رقم األتصال على
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Member of 

 

About AZ International 
 

AZ International is Training and Consulting company 

located in Jordan Provide our services in the MENA 

region covering Financial and Management topics 

recognized by International Bodies globally, member 

with The TAG Alliances.  

AZ International Contact Information : - 
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