


إحتاد  يعقده  الذي  العربية  املصارف  يف  املخاطر  إدارات  رؤساء  منتدى  يشكل 
الدولية  املنظمات  من  الكثري  وتوجهات  تطلعات  ملواكبة  منصة  العربية  املصارف 
املصرفية  للرقابة  بازل  جلنة  أهمها  ومن  املعنية  والرقابية  االشرافية  والسلطات 
)BCBS(، خاصة بعد أن أصدرت هذه اللجنة يف كانون األول/ ديسمرب 2017 
الورقة النهائية اليت تتضمن جمموعة من التعديالت اإلصالحية على املناهج املعيارية لقياس وإدارة املخاطر 
ملا  الطريق  واليت متهد   ،III بازل  النهائية إلتفاقية  املراجعة  تعترب مبثابة  واليت  التشغيل  اإلئتمانية وخماطر 

.IV ينتظر ان يطلق عليه بازل

وتصب هذه املراجعات والتعديالت يف إجتاه تصحيح املسار الذي كان معتمدًا يف املناهج املعيارية إلدارة وقياس 
خماطر اإلئتمان والتشغيل واألسباب الكامنة وراء هذه التعديالت، وتقليص الفجوة بني املناهج املعيارية واملناهج 
الداخلية هذا باإلضافة اىل إنتهاء جلنة بازل من التعديالت النهائية علي مناهج احتساب خماطر السوق يف 

يناير 2019، ومن املتوقع ان تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ حبلول األول من كانون الثاني / يناير 2022.

وملواكبة تعديالت وتوجهات جلنة بازل اجلديدة لقياس وإدارة املخاطر وتأثريها على مصارفنا العربية، سوف 
قياس  واجراءات  وسياسات  التعديالت  تلك  على  الضوء  ليسلط  املنتدى  هذا  العربية  املصارف  إحتاد  يعقد 
قياس مدى  باإلضافة اىل  لتنفيذها، هذا  للتجهيز  للمصارف  األساسية  املتطلبات  ومتابعتها وحتديد  املخاطر 
بهدف  وذلك  التعديالت،  هلذه  املالئمة  واخلربات  البشرية  املوارد  وتوافر  املعلومات  ونظم  املال  رأس  كفاية 
اإلرتقاء بإدارة املخاطراىل املستويات اليت حتاكي املعايري واملمارسات الدولية املعروفة واملعتمدة على الصعيدين 
العملي والنظري، وزيادة الوعي لدى القطاع املصريف واملالي وقطاع الشركات يف العامل العربي حول أهمية تبين 

وتطبيق أحدث تقنيات وأساليب إدارة املخاطر املعروفة دوليا.

•شرح ومناقشة االصالحات اجلديدة للجنة بازل اهلادفة اىل تعديل املقاربة املعيارية ملخاطر االئتمان   	
والتشغيل واالسباب الكامنة وراء هذه املقرتحات.  

• الذي دخل   	IFRS9 شرح التحديات االساسية اليت تواجه مصارفنا العربية يف تطبيق املعيار الدولي
حيز التنفيذ العام املنصرم وكيفية التعامل معها.   

•استعراض املنهجية اجلديدة الحتساب متطلبات رأس املال ملواجهة خماطر التشغيل.  	
•تسليط الضوء على التعديالت النهائية ملخاطر السوق )الورقة االخرية(. 	

الخــلــفــيــة 

األهــــداف :



TARGETED PARTICIPANTS:
Arab Central Banks Leaders•	
Employees of the banking regulatory and •	
supervisory departments

Basel project managers and their senior •	
assistants

Chairmen and directors of risk and their senior •	
assistants
Heads	of	financial	control	departments	and	their	•	
senior assistants

Managers of internal audit in banks and their •	
senior assistants

المشاركون المستهدفون:
	•قيادات البنوك املركزية العربية

	•موظفو الرقابة واإلشراف يف البنوك
	•مدراء مشروع بازل ومعاونوهم الرئيسيون

	•رؤساء ومدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
	•رؤساء إدارة الرقابة املالية ومعاونوهم الرئيسيون
	•مدراء التدقيق الداخلي يف املصارف ومعاونوهم  

الرئيسيون  

المحاور والموضوعات:

: نظرة شاملة حول التعديالت  •	IV الطريق إلي بازل
النهائية فيما بعد األزمة وأهدافها

	•دور املصارف املركزية يف تنفيذ التعديالت املقرتحة 
واسرتاتيجيات املصارف 2022

	•التعديالت اجلوهرية واإلجراءات الوقائية يف املنهجية 
املعيارية لقياس املخاطراالئتمانية

	•حتليل التعديالت اجلوهرية يف منهجية قياس خماطر 
االئتمان وفقًا للتصنيف الداخلي 

االحتساب  )طرق  االئتمان:  خماطر  	•مكونات 
الدولي  واملعيار  بازل  بني  اجلوهرية  واالختالفات 

IFRS9لتقاريراالبالغ املالي
املال  رأس  على   •	IFRS9 الدولي  املعيار  تاثري 

النظامي
خماطر  احتساب  مناهج  يف  النهائية  	•التعديالت 

السوق)املنهجية املعيارية والنموذج الداخلي(
املال  رأس  متطلبات  الحتساب  اجلديدة  	•املنهجية 

ملواجهة خماطر التشغيل 
	•املنهج اجلديد الحتساب نسبة الرافعة املالية و التعامل 

مع املصارف ذات األهمية النظامية 
التعديالت  تطبيق  من  املصارف  علي  املتوقعة  	•اآلثار 

وسيناريوهات التطبيق

TOPICS OF DISCUSSION

The Road to Basel IV: An Overview of the Final •	
Post-Crisis amendments and its Objectives

The role of central banks in the implementation •	
of the proposed amendments and strategies of 
banks 2022

Substantial amendments and prudential •	
procedures in the standard methodology for 
measuring credit risk

Analysis of the fundamental changes in the •	
methodology for measuring credit risk according 
to internal rating base approach

Components of credit risk: (Basis of calculation •	
and	 significant	 differences	 between	 Basel	 and	
IFRS 9

Effect of IFRS 9 on regulatory capital.•	
Final adjustments in market risk calculation •	
methodologies (standard methodology and 
internal model)

New methodology for calculating capital •	
requirements to meet operational risks

New approach to calculate the leverage ratio and •	
dealing with systemically important banks

Expected effects on banks as a result of •	
modification	and	techniques	of	implementation	



The	Chief	Risk	Officers	(CROs)	in	Arab	Banks	Forum,	to	be	held	by	the	Union	of	
Arab	Banks,	is	a	platform	to	keep	up	with	the	expectations	and	orientations	of	many	
concerned	international	organizations	and	Regulatory	and	Supervisory	authorities,	

notably	the	Basel	committee	on	Banking	Supervision	(BCBS),	especially	after	it	published	in	December	2017	the	
final	document	that	included	a	set	of	reform	revisions	to	the	standardized	approaches	for	measuring	and	managing	
credit	and	operational	 risks,	and	which	 is	considered	as	a	final	 revision	 to	Basel	 III,	paving	 the	way	 for	what	 is	
expected to be called Basel IV.

These revisions and amendments are in the direction of correcting the course previously adopted in these 
standardized	approaches	and	the	reasons	behind	these	amendments,as	well	as	for	narrowing	the	gap	between	the	
standardized	and	internal	approaches.	In	addition	to	that,	Basel	Committee	has	published	in	January	2019	the	final	
amendments	to	the	market	risk	calculation	methods,	and	are	expected	to	be	implemented	by	first	of	January	2022.

In order to keep pace and comply with the Basel Committee’s new guidelines for measuring and managing risk 
and	its	impact	on	our	Arab	banks,	the	Union	of	Arab	Banks	hold	this	forum	to	shed	light	on	these	amendments,	on	
the	policies,	procedures	and	the	follow	up	of	risk	measurement,	and	to	identify	the	basic	requirements	of	banks	for	
implementing	these	amendments,	as	well	as	measuring	the	capital	adequacy,	and	to	highlight	the	availability	of	the	
required	 information	systems,	human	 resources	and	appropriate	expertise	 for	such	adjustments	with	 the	aim	of	
elevating	risk	departments	to	levels	that	replicate	internationally	recognized	standards	and	practices,	both	practically	
and	theoretically,	and	raising	awareness	among	the	banking,	financial	and	corporate	sectors	in	the	Arab	world	on	the	

importance of adopting and applying internationally recognized risk management techniques and methods.

Explain and discuss the new reforms of Basel Committee guidelines aimed at modifying the standardized  •	

 approach of credit and operational risks and the reasons underlying these suggestions.

Explain	the	main	challenges	facing	our	Arab	banks	in	the	implementation	of	IFRS	9,	which	came	into		 	•	

 effect last year and how to deal with these challenges.

Review the new methodology for calculating capital requirements to face operational risks.•	

Shedding	light	on	the	final	market	risk	amendments	(The	last	paper).•	

BACKGROUND

OBJECTIVES



For more information and registration in the forum kindly send an email to
uab-conferences@uabonline.org	&	uab-egypt@uabonline.org,	or	visit	UAB	website:	www.uabonline.org			

For information on sponsoring the forum kindly send an email to 
pr@uabonline.org	&	uab-egypt@uabonline.org,	or	visit	UAB	website:	www.uabonline.org		

هيكلية المنتدى:
•تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة جتريها خنبة خمتارة ومميزة من اخلرباء واحملاضرين من  	

القطاعني املصريف واملالي واملعروفني على املستوى اإلقليمي والدولي.

•تنظيم معرض مصاحب لفعاليات املنتدى، يضم املؤسسات والشركات الراعية حبيث يشكل فرصة إلقامة وتطوير  	
عالقات جتارية بينها.

المشاركة في المنتدى
•من خالل احلضور واالستفادة من النقاشات القيمة اليت سوف جتريها جمموعة من املتحدثني املعروفني على  	

املستوى الدولي، ولقاء خرباء آخرين من اجلهات اإلقليمية والدولية.
•من خالل رعاية فعاليات املنتدى واالستفادة من جمموعة واسعة من االمتيازات )التسويق، إبراز العالمات  	

التجارية، والظهور يف وسائل اإلعالم، اخل....(

STRUCTURE OF THE FORUM
Working papers and panel discussions presented and moderated by Regional & International senior  •	

 bankers and professionals

An exhibition for sponsoring institutions whereby the participating institutions and companies would   •	
 be able to establish and develop business ties.

PARTICIPATING IN THE SUMMIT
By	attending	this	forum	and	benefiting	from	the	valuable	discussions	brought	by	internationally	renowned		•	

	 speakers,	and	meeting	fellow	peers	from	the	regional	and	international	fronts
By	sponsoring	the	activities	of	the	forum	and	benefiting	from	the	wide	range	of	privileges	(marketing,		•	

	 branding,	media	recognition,	etc…)




