


اخللفية:

III بتقليص التقلبات املفرطة يف املوجودات املثقلة  النهائية إلتفاقية بازل  يتمثل الهدف الرئييس من املراجعة 

باملخاطر )RWAs(. وهي تتناول عدًدا من أوجه القصور يف اإلطار التنظيمي ملرحلة ما قبل األزمة املالية العاملية، 

املصداقية  وذي  املتزن  االحتساب  إن  الحقيقي.  االقتصاد  يدعم  مرن  مرصيف  لنظام  التنظيمي  األساس  وتوفر 

للموجودات املثقلة باملخاطر )RWAs( هو جزء ال يتجزأ من مقياس كفاية رأس املال املبني عىل املخاطر.

عىل املصارف أن تقوم باإلفصاح عن نسب كفاية رساميلها بشفافية تامة وقابلة للقياس بما يسمح للمستثمرين 

وغريهم من مستخدمي البيانات املالية بتقييم املستوى اإلجمايل لتعرض هذه املصارف للمخاطر.

األهداف:

يف ختام هذه الورشة سوف يصبح املشارك قادراً عىل:

 	RWA فهم ميزات ومتطلبات املراجعات األخرية لطريقة احتساب املوجودات املرجحة باملخاطر

	 عرض التطورات املستقبلية املحتملة يف طريقة احتساب مخاطر االئتمان واملخاطر التشغيلية

	 تحديد التحسينات الجديدة عىل املنهج املعيار لقياس مخاطر االئتمان

املواضيع الرئيسية والربنامج الزمين:

اليوم األول

	 دوافع التغيري يف املقاربة املعيارية لقياس مخاطر اإلئتمان

 	III نظرة عامة عىل السلة اإلصالحية النهائية لبازل

	 التأقلم مع املقاييس املتطورة ألدوات قياس رأس املال

التخطيط واإلستعداد لتطبيق املراجعة الجديدة لقياس مخاطر اإلئتمان ابتداء من 2021/1/1	 

اليوم الثاني

	 اإلعتبارات الرئيسية للموجودات املثقلة باملخاطر

	 املعالجة الجديدة للتعرضات عىل املصارف

	 املراجعات الجديدة للتعرضات للرشكات الكربى

	 املتطلبات الجديدة ملحفظة التجزئة النظامية

اليوم الثالث

	 محفظة القروض السكنية

	 محفظة القروض العقارية التجارية

	 املتطلبات الجديدة ملحفظة الديون املتعثرة أو غر املنتجة

	 نظرة عامة عن املنهج املعياري الجديد لقياس مخاطر التشغيل



احملاضر:

األستاذ ربيع نعمة:

	 مدير إدارة تقييم املخاطر لدى لجنة الرقابة عىل املصارف - لبنان

، وهو يحمل شهادة ماجستري يف البنوك واالقتصاد املايل من الجامعة  التحق بلجنة الرقابة عىل املصارف يف 1998	 

اللبنانية مع تقدير“إمتياز” ويحمل شهادة GARP العاملية

	 خبري ملهام محددة لدى صندوق النقد الدويل–واشنطن

	 األستاذ نعمة أستاذ جامعي يف لبنان ومحارض معتمد لدى إتحاد املصارف العربية ومؤسسات أخرى عربية.

شارك يف العرشات من املؤتمرات وامللتقيات وورش العمل يف الدول العربية واألجنبية	 

متطلبات حضور الورشة:

أساسية  املشاركني معرفة  لدى  يتوافر  أن  ينبغي  الورشة  القصوى من هذه  املنفعة  الحصول عىل  أجل  من   	

باملواضيع العائدة إلدارة املخاطر وإطار تطبيقها

كما وينبغي أن يكون املشاركون عىل دراية بآليات تطبيق متطلبات الدعامة االوىل من بازل III - إدارة وقياس   	

املخاطر االئتمانية
ً املعرفة املعمقة باللغة االنكليزية رضورية جدا  •

املشاركون املستهدفون:

	 املراقبون املرصفيون

	 مدراء املخاطر يف املصارف

	 مدراء التدقيق الداخيل يف املصارف

	 إدارات الرقابة املالية يف املصارف

	 مدراء التدقيق الخارجي  يف املصارف



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $  للم�ضارف   1100
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1300

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  وح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

العربية من  وقليل  الإنكليزّية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ضاب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�ضارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�ضحوب  م�ضريف  ب�ضيك 
الور�ضة. ح�ضوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�ضلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �ضبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�ضطة  والدفع  لالإ�ضرتاك 

Arab Bank PLC- Beirut - Lebanon

Swift code: ARABLBBX           Riyad El-Solh Br.

Account no: 0331-082305-510           Through:  CITIBANK N.A NEW YORK, NY, US,

Swift code is CITIUS33XXX           Iban no: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary name: Union of Arab Banks 

يرجى اإر�ضال اأ�ضماء ال�ضادة امل�ضاركني اإىل العناوين املبينة اأدناه: 
إحتاد املصارف العربية

 املركز الرئيسي:

بريوت - اجلمهورية اللبنانية :  ص.ب. 2416-11 رياض الصلح 2110 1107 —
                   - هاتف: 961-1-364881/5/7+      961-1-377800+         

                                                     -  فاكس:961-1-364955+      961-1-364952+    
E-mail: training@uabonline.org

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

عّمان - اململكة األردنية اهلامشية : ص.ب. )942100(  عّمان    )11194( األردن   -   هاتف: 962-6-5677234/5+ —        
                                                                          - فاكس: 962-6-5688854+

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+ 

اخلرطوم - مجهورية السودان:  ص.ب. )12597(  -  هاتف وفاكس: 249-183-781742+ —               
       

تونس - اجلمهورية التونسية:  شارع خري الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 — تونس البلفيدير -  مبنى البيت املصريف 

             - هاتف:908083-71-216+     - فاكس:216-71-951419+  



PARTICIPATION FEES:

1100 $ for UAB members
1300 $ for Non-UAB members

fees include attending the workshop, receiving the material, refreshments and a daily lunch.

SCHEDULE AND LANGUAGE:

Registration: the first day from 8am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.

Workshop language: English & minor of Arabic

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by transfer to 

the account of the UAB No: 0331-082305/510 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website :www.uabonline.org

Arab Bank PLC- Beirut - Lebanon

Swift code: ARABLBBX          Riyad El-Solh Br.

Account no: 0331-082305-510         Through:  CITIBANK N.A NEW YORK, NY, US,

Swift code is CITIUS33XXX          Iban no: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary name: Union of Arab Banks 

For any additional information or inquiries regarding this event, please contact us at the following addresses: 
Union of Arab Banks
Headquarters:
Beirut - Lebanon:     P.O. Box: 11-2416 Riad El-Solh 1107 2210
             Tel: +961-1-377800 - +961-1-364881 - 5 - 7       Fax: +961-1-364952 - +961-1-364955
             Email: uab@uabonline.org

E-mail: training@uabonline.org  
Booking online: www.uabonline.org

Regional Offices:
Amman - Jordan:     P.O. Box: (942100) Amman (11194) Jordan
           Tel: +962-6-5677234/5    Fax: +962-6-5688854      
            Email:uab-jordan@uabonline.org 

Cairo - Egypt :           19 Al-Batal Ahmed Abdelaziz Str. 2nd Floor - Apt (11) - Mohandissine - Giza  
            Tel: +202-33023762/+202-33034442     Fax: +202-33440297 
             Email: uab-egypt@uabonline.org

Khartoum - Sudan:  P.O. Box: (12597) Khartoum      Telefax: +249-183-781742

Tunisia:                 P.O.BOX:1002/45 Tunis      Tel: +216 71 908083     Fax: +216 71 951 419

 



THE SPEAKERS:

Mr. Rabih Nehme

Head of Risk Assessment Department at the Banking Control Commission of Lebanon •	

(BCCL).

Short term expert with IMF the International Monetary Fund.•	

He joined the BCCL - Lebanon in 1998.•	

He holds a Masters degree in Banking and Financial Economics from the Lebanese •	

University (with distinction) and International Certificate in Banking Risk and Regulations 

from (GARP).

Mr. Nehme is an instructor at Ecole Supérieure des Affaires (ESA) Lebanon.•	

He is also a Trainer and Speaker with the UAB and other Organizations.•	

Mr. Nehme is an Editor of: Lebanese Banking regulations book (2013 Edition).•	

Prerequisite Knowledge:

•	 In	order	to	get	maximum	benefit	from	this	Workshop,	Each	participant	should	have	
fundamental-level subjects related to Risk Management applications. Participants 
should also be familiar with the mechanics of the Basel III – Pillar I Credit risk 
Management and Measurement. 

Who should attend this workshop:
Bank Regulators •	
Bank Examiners•	
Risk managers•	
Internal Auditors•	
Financial Officers•	
External Auditors•	



BACKGROUND
A key objective of Basel IV or “Finalizing Basel III” is to reduce excessive variability 
of	risk-weighted	assets	(RWAs).	It	addresses	a	number	of	shortcomings	with	the	pre-
crisis regulatory framework and provides a regulatory foundation for a resilient banking 
system	that	supports	the	real	economy.	A	prudent	and	credible	calculation	of	RWAs	
is an integral element of the risk-weighted capital framework. Banks’ reported risk-
weighted capital ratios should be sufficiently transparent and comparable to permit 
stakeholders to assess their risk profile. 

OBJECTIVES:

On completion of this workshop, participants will be able to:
Identify the features and requirements of the new to the calculation of Risk  »
Weighted	Assets	(RWA).	
Describe possible future developments in the computation of Credit risk and  »
Operational risk.    
Outline the new enhancements to the Standardised Approach for measuring  »
Credit risk. 
Describe the interplay between Accounting and Regulations in relation to Credit  »
Risk Modelling.

MAIN TOPICS  AND AGENDA:

Day 1:
The main concerns of the Risk weighted Assets •	
Modelling for Expected Credit Loss (ECL) under IFRS9 & Unexpected Credit Loss •	
(UCL) under Basel Capital Regulations.

Day 2:
The new treatment of the Claims to banks•	
The new revisions to the claims to Corporate•	
The new requirements to the regulatory Retail portfolio •	

Day 3: 
Residential Real Estate Portfolio •	
Commercial Real Estate Portfolio•	
The new requirement to the Past Due Portfolio•	




