BACKGROUND:

اخللفيـــة:
عملت لجنة بازل للرقابة املرصفية،
ومنذ األزمة املالية العاملية ( ،)GFCعىل
إصدار مجموعة واسعة من التعديالت
الهادفة اىل تقوية املعايري املرصفية الدولية،
ولعل أبرز هذه اإلصالحات هو ما تضمنته
مقررات بازل . III

In response to the Global Financial Crisis (GFC), the Basel Committee
on Banking Supervision (BCBS) introduced a comprehensive and
wide-ranging strengthening of global bank standards, most notably
through the Basel III framework.

الهدف النهائي من هذه اإلصالحات هو التأكيد
عىل وجود معايري مرصفية تقلّل من احتمال
ّ
وتخفف من تأثري حاالت الفشل
تعثّر املصارف
أو التعرس ،يف حال حصولها ،عىل النظام املايل وعىل
االقتصاد بشكل عام.

The ultimate objective of this framework is to ensure minimum
standards of resilience so that financial firms are less likely to
fail, and to reduce the impact on the financial system and the
economy in case they do.
Most Supervisory authorities in the Arab region have taken
significant actions to adopt to Basel III, and other actions are
still to be taken. So, what remains of the regulatory reform
agenda in the Arab region? And what more can be done
toward achieving the objectives of post crisis reform.

اتخذت معظم السلطات اإلرشافية يف املنطقة العربية
إجراءات هامة لتطبيق متطلبات بازل  ،IIIوال تزال
هناك إجراءات أخرى يتعني اتخاذها .إذن السؤال حول
ما تبقى من أجندة اإلصالحات التنظيمية يف املنطقة
العربية؟ وما الذي يمكن القيام به لتحقيق أهداف هذه
اإلصالحات يف املعايري املرصفية الدولية.

The 9th meeting of Chief Risk Officers and Risk managers
in the Arab region will discuss current priorities of Risk
Management for Arab banks and will provide a platform
for professional dialogue among Risk practitioners.

يتمحور امللتقى السنوي التاسع لكبار مسؤويل املخاطر
ورؤساء إدارات املخاطر يف املصارف العربية حول األولويات
الحالية إلدارة املخاطر يف مصارفنا العربية وسيوفر هذا امللتقى
منربا ً للحوار املهني بني العاملني يف إدارة املخاطر املرصفية.

األهـداف:

OBJECTIVES:
This Forum addresses the key challenges that Arab
banks face. A good understanding of how banks
incur and manage risks provides the background
to the more efficient ways that should be used to
mitigate each type of Risk.

هذا امللتقى سوف يُسلط الضوء عىل التحديات الرئيسية التي تواجه
This Forum will also define major
املصارف العربية يف وقتنا الحارض ،وعىل اآلليات الكلية الواجب إعتمادها
international and regional initiatives in light
يف فهم وتحديد هذه التحديات والتعامل معها وفقا ً للمتطلبات الجديدة
of the global financial crisis, especially
لتوصيات بازل .حيث أن الفهم الصحيح للمخاطر وبالتايل آلليات وطرق
the implementation of the Basel III
إدارتها عىل املستوى الكيل يشكل املدخل السليم للحد منها.
package of regulatory reforms, and it will
present some regional reform programs
كما وأن هذا امللتقى سوف يسمح بالتعرف عىل أهم وآخر ما أدخل من تعديالت
and future work to strengthen the
عىل املبادرات الدولية واإلقليمية عىل ضوء األزمة املالية وتداعياتها ،وخاصة
resilience of banks in the Arab region,
تطبيق حزمة اإلصالحات الرقابية التي جاءت بها بازل  .IIIكما سوف يتم فيه
by an elite group of experts from
إستعراض بعض التجارب الرقابية يف العالم العربي ،ومشاريع العمل املستقبلية
Basel Committee and Lebanon, the
الهادفة اىل تعزيز مناعة املصارف العاملة يف منطقتنا العربية ،وذلك عىل أيدي نخبة
Arab region and some specialized
مختارة ومتميّزة من الخرباء من لجنة بازل للرقابة املرصفية ومن لبنان والعالم
international institutions.
العربي وبعض املؤسسات الدولية املتخصصة.

MAIN TOPICS:
• Basel III: Past, Present & Future
• The Evolving Challenges facing CROs in the MENA Region
• Basel IV & IFRS 9: Interaction, Impact & Value creation
• IFRS 9 : Lessons Learned and the way going forward
• Introduction to CHO
• Proportionality in the Implementation of the International 		
Standards
• Revisions to the Standardized Approach for Credit Risk
• After Basel III – The Regulatory & Supervisory Agenda
• IFRS 9: Qualitative Assessment and Strategic Implications
• Governance & Operational Resilience
- Operational Resilience.
- Emerging Risks with Digital transformation
- Model Risk
• How to get your board, audit committee, and senior 		
manager comfortable with your risk systems; some 		
experiences gained in Europe.
• Regulatory and Supervisory Challenges
- Banking in a turbulent world: Financial Stability

:املواضيع الرئيسية

 املايض والحارض واملستقبل:III • بازل
		
• التحديات الناشئة يف مواجهة رؤساء إدارة املخاطر يف
منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا
 التفاعالت واآلثار وفرص خلق القيمة:IFRS 9 وIV • بازل
 الدروس املستفادة ومسارها اىل األمام: IFRS 9 •
CHO • مقدمة عن
• التناسب يف تنفيذ املعايري الدولية
• املراجعة االخرية للمنهج املعياري إلدارة مخاطر االئتمان
 األجندة الرقابية واإلرشافية- III • بعد بازل
 التقييم النوعي والتداعيات االسرتاتيجية: IFRS 9 •
• الحوكمة واملرونة التشغيلية
 املرونة التشغيلية املخاطر الناشئة والتحول الرقمي نموذج املخاطر• كيفية الحصول عىل مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق
وكبار املدراء متأقلمني يف أنظمة املخاطر؛ وبعض
الخربات املكتسبة يف أوروبا
• التحديات الرقابية واإلرشافية
		
: املهنة املرصفية يف عالم عاصفاالستقرار املايل
PARTICIPATION FEES:
800 $ for UAB members
950 $ for Non-UAB members

: املشاركون املستهدفون
 املراقبون املرصفيون رؤساء ومدراء املخاطر يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون مدراء التدقيق الداخيل يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون رؤساء إدارات الرقابة املالية يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون-

Who should attend this Forum?
• Bank Regulators
• Chief Risk Officers (CROs) & Risk Managers 		
in Banks
• Internal Auditors in Banks
• Financial Officers in Banks

For registration and more info. pls contact us:
email: training@uabonline.org
Tel. +961 1 377800 ext. 102, or visit our website: www.uabonline.org

:للتسجيل وللمزيد من املعلومات األخرى يرجى اإلصال عىل
training@uabonline.org :الربيد اإللكرتوني
www.uabonline.org : أو زيارة موقعنا اإللكرتوني، ext. 102 / + 961 1 377800 :الهاتف

: العرب والدوليني منهم السادة،سوف يتحدث يف هذا امللتقى خنبة خمتارة مميزة من اخلرباء احملليني
Mr. Marc Farag, member of Basel Committee Secretariat, Bank of International Settlements, Basel - Switzerland•
Mr. Neil Esho, Co-chair, Basel consultative group (BCG) - Switzerland•

 مرص- SAIB  بنك، رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب،• األستاذ طارق الخويل
 بنك بيمو – لبنان-  رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام،  رياض عبجي.• د
 البنك املركزي العماني/  مدير دائرة االرشاف املرصيف،• األستاذ دريد العصفور
 األردن/  البنك املركزي األردني، املدير التنفيذي إلدارة اإلستقرار املايل،• األستاذ محمد العمايرة
 لبنان- رئيس وحدة تقييم املخاطر لدى لجنة الرقابة عىل املصارف/ مدير،• األستاذ ربيع نعمة
 دبي- )DFSA(  سلطة دبي للخدمات املالية، مسؤول الرقابة عىل املصارف، مدير مساعد،• األستاذ محمد الخليل
Mr. Ken Coghill, Associate Director, Operational Risk, Supervision, Dubai Financial Services Authority, Dubai - UAE •
)TBC(• خبري من صندوق النقد العربي
 الكويت-  بنك بوبيان/ )CRO(  رئيس مخاطر املجموعة،• األستاذ ماجد فانوس
 لبنان-  مجموعة اإلعتماد اللبناني/ )CRO(  رئيس مخاطر املجموعة، نائب مدير عام،• األستاذة ندى رزق الله
 لبنان-  مجموعة بنك لبنان واملهجر/ )CRO(  رئيس مخاطر املجموعة،• األستاذ جريار رزق
 بريطانيا-  لالستشاراتHANSUKE  رشكة،املدير العام،• األستاذ عيل الكاظمي
ّ • األستاذ
ّ
 لبنان-  بنك البحر املتوسط/ )CRO(  رئيس مخاطر املجموعة،الرصاف
حنا
ّ • األستاذ خالد عبد
 لبنان-  بنك لبنان والخليج/ االمتثال واملؤسسات املالية، املخاطر، مساعد املدير العام – الحوكمة،الصمد
. لبنان-  بنك عوده-  رئيس إدارة تحليل وتجميع املخاطر للمجموعة،• األستاذ أنطوان معويش
Mr. Roger Kumra, Senior Director, Moody's Credit Assessment Solutions & Analytics Services RiskMatrix Ltd •

Larnaca - Cyprus
 اإلمارات العربية املتحدة- Refinitiv -  اإلدارة العامة للمخاطر واالمتثال،  مدير تطوير األعمال، • السيد محمد داود
 لبنان-  مستشار مرصيف،• الدكتور محمد فحييل
)TBC( • خبري من مؤسسة تدقيق عامليه

An Elite group of local, Arab and Int'l speakers will cover this forum includes:
• Mr. Marc Farag, member of Basel Committee Secretariat, Bank of International Settlements, Basel - Switzerland
• Mr. Neil Esho, Co-chair, Basel consultative group (BCG) - Switzerland
• Mr. Tarek El Khouly, Chairman of the Board and Managing Director, bank SAIB - Egypt
• Dr. Riad Obegi, Chairman & General Manager– Banque Bemo – Lebanon
• Mr. Duraid Al Asfoor, Director of Banking Supervision Department, Central Bank of Oman - 		
Sultanate of Oman
• Mr. Mohamad Amaireh, Executive Director, Financial Stability Dept. – Central Bank of Jordan - Jordan
• Mr. Rabih Nehme, Director, Head of risk assessment department at BCCL - Lebanon
• Mr. Mohamad El Khalil, Associate Director DFSA - Dubai
• Mr. Ken Coghill, Associate Director, Operational Risk, Supervision, Dubai Financial Services Authority, Dubai, UAE
• Expert from Arab Monetary Fund (TBC)
• Mr. Maged Fanous, Chief Risk Officer, Bank Boubyan - Kuwait
• Mrs. Nada Rizkallah, Deputy General Manager, Chief Risk Officer CRO, Credit Libanais Group - Lebanon
• Mr. Gerard Rizk, Chief Risk Officer (CRO), Blom Bank - Lebanon
• Mr. Ali Kazimi, General Manager, Hansuke consulting - London
• Mr. Hanna Sarraf, Chief Risk Officer (CRO), BankMed - Lebanon
• Mr. Khaled Nassib Abdel Samad, Assistant General Manager & responsible of Governance, Risk, 		
Compliance & Financial Institutions at Lebanon and Gulf Bank SAL - Lebanon
• Mr. Antoine Meouchi, Group Head Risk integration & Analytics, Bank Audi – Lebanon.
• Mr. Roger Kumra, Senior Director, Moody's Credit Assessment Solutions & Analytics Services RiskMatrix 		
Ltd, Larnaca, Cyprus
• Mr. Mohamed Daoud, Business Development Director, Governance, Risk & Compliance - Refinitiv - UAE
• Dr. Mohammad Fheili, Bank Advisor - Lebanon
• Expert from int'l audit firms (TBC)

