


الـخـلـفـيـة

إن وجود آلية شاملة ومعّمقة للتخطيط الراسمايل هو أحد املكونات االساسية لإلدارة الفعالة للمخاطر، هذه اآللية ينبغي ان تكون 
السلطات  وتقوم  بكل مرصف.  الخاصة  املخاطر  يتناسب مع طبيعة ومستوى  بما  الرساميل  من  األمثل  املستوى  انتاج  قادرة عىل 
الرقابية واإلرشافية يف كل بلد بإجراء مراجعة دورية لعمليات التقييم الذاتي لكفاية راس املال وتتدخل حيثما تدعو الحاجة إلعادة 

اإلستقرار املايل اىل املرصف وفرض رساميل إضافية.

لجميع  بالنسبة  هاماً  أساسياً  للتعايف  التخطيط  يعترب  املخاطر.  إلدارة  العام  اإلطار  آخراً ضمن  مدماكاً  يعترب  للتعايف  التخطيط  إن 
املصارف حيث أنه يزيد من مناعة هذه املصارف  يف مواجهة الصدمات.

يجب أن تعكس خطط التعايف حجم املرصف ودرجة تعقد عملياته كذلك يجب أن تتناسب مع مستوى املخاطر الخاص بكل مرصف.

السيناريوهات الضاغطة  املناسبة ملواجهة  التعايف  التي تضمن تحديد خيارات  التعايف  ينبغي عىل املصارف أن تقوم بإعداد خطط 
واملحتملة، وهو ما يجب أن يعترب جزءاً من اإلدارة السليمة للمرصف وليس استجابة للمتطلبات الرقابية أو النظامية فقط.

تسلط هذه الورشة الضوء عىل العالقة التداخلية فيما بني اإلحتياطات الرأسمالية الجديدة املفروضة بموجب بازل III وعملية التقييم 
.ICAAP الذاتي لكفاية راس املال

كذلك تعرض هذه الورشة ما تقوم به الهيئات الرقابية واملصارف لتطوير عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس املال والخطط السليمة للتعايف.

األهــداف
سوف يصبح املشارك يف نهاية هذه الورشة متمكناً من:

.  	III التعرف إىل املحتويات الخاصة باإلطار الجديد لبازل
.  	III إستكشاف مستقبل تطبيق عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس املال وفق مقررات بازل
.  	III مناقشة عنارص تطبيق عملية التقييم الذاتي لكفاية راس املال عىل ضوء مقررات بازل

	 فهم دور السلطات الرقابية يف مراجعة عملية التقييم الذاتي لكفاية رأس املال.
	 توضيح مكونات الخطة الفعالة للتعايف.

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون

	 موظفو إدارات الرقابة واإلرشاف املرصيف
	 مدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
املدققون الداخليون والخارجيون » 

املدققون الخارجيون ومعاونوهم الرئيسيون » 
	 املسؤولون املاليون ومعاونوهم الرئيسيون

	 ضباط اإللتزام يف الهيئات الرقابية

الـمـعـرفـة الـمـسـبـقـة الـمـطـلـوبـة:

	 بهدف اإلفادة القصوى من هذه الورشة:
  	III ينبغي أن يكون املشاركون عىل مستوى معمق من املعرفة بأطر رأس املال والسيولة وفق متطلبات بازل

	 ينبغي أن يكون املشاركون عىل معرفة كافية بآليات متطلبات الدعامة الثانية 

املعرفة املعمقة باللغة اإلنكليزية رضورية.	 



املواضيع الرئيسية والربنامج الزمين: 

اليوم األول

.  	III تعريف رأس املال وفقاً لبازل

عازل الحفاظ عىل رأس املال.	 

عازل مواجهة التقلبات الدورية.	 

:)  	ICAAP( عملية التقييم الذاتي لكفاية راس املال

التصميم والهيكلة. » 

املخاطر الخاصة بالدعامة الثانية. » 

املقاربة املتقدمة  » 

املنهج الداخيل املتقدم » 

استخدام اختبارات الضغط » 

حوكمة التقييم  » 

الرساميل املؤهلة » 

حاالت عملية » 

اليوم الثاني
   )  	ICAAP( عملية التقييم الذاتي لكفاية راس املال

من وجهة النظر الرقابية.  

بموجب  املفروضة  الرأسمالية  اإلحتياطات  ما بني  	 التداخل 

بازل III وعملية التقييم الذاتي لكفاية راس املال.

	 املراجعة الرقابية/ ما هو دور السلطة الرقابية ؟

	 خطة التعايف

	 مؤرشات التعايف

	 خيارات  التعايف

	 األدوات املالية القابلة للتحول إىل رساميل

اليوم الثالث
   )  	ICAAP( عملية التقييم الذاتي لكفاية راس املال

من وجهة النظر التطبيقية  

	 مقاربة تقييم العائد عىل رأس املال

التحضري إلطار بازل VI	   الجديدة

	 التطبيق العميل لخطط التعايف

إختبارات الضغط وفقاً لعملية ICAAP	  وخطط التعايف

 

الـمـحـاضـران:

األستاذ ربيع نعمة 
	 مدير إدارة تقييم املخاطر لدى لجنة الرقابة عىل املصارف - لبنان.

التحق بلجنة الرقابةعىل املصارف يف 1998	  ، وهو يحمل شهادة ماجستري يف البنوك واالقتصاد املايل من 

الجامعة 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

  
األستاذ أنطوان معوشي

	 رئيس إدارة تحليل وتجميع املخاطر للمجموعة - بنك عوده - لبنان.

رأس  لكفاية  الذاتي  التقييم  عملية  تطبيق  عن  مسؤول  وهو  التجميع،  إدارة  معويش  األستاذ  	 يرأس 

املال)ICAAP( يف البنك ومجموعته. يقوم بعملية تقدير قابلية املخاطر، وضع إطار سيناريوهات إختبارات 

الضغط، وخطط التعايف.

	 مسؤول عن إدارة التحليل وعن تطوير نماذج القياس الكمي للمخاطر.

	 محارض معتمد لدى إتحاد املصارف العربية ومؤسسات أخرى عربية



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $   للم�ضارف   1200
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1450

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

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
الكرا�س. يف  املدرجة  الأجندة  وفق  الزمني:  الربنامج 

والإنكليزّية العربية  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    0331-082305/510-8 رقم   

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

Or by transfer to our account at: Arab Bank - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 
Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

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-mails: training@uabonline.org       Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

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

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+

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:

1200 $ for UAB members
1450 $ 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 : as per agenda.

Workshop language: English and little 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 - Beirut - Lebanon  Swift code (ARABLBBX) 

Riyad El solh Br. Account No:0331-082305-510 

Through Wells Fargo - Sanfrancisco – USA  Swift code (PNBP US 3N NYC)

Iban: LB42 0005 0000 0000 3310 8230 5510

Beneficiary: 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

Sana’a - Yemen:        P.O. Box: 11318 Sana’ab    Tel: +967 1 242328       Fax: +967 1 242305

 



SPEAKERS: 

Mr. Rabih Nehme 
Head of Risk Assessment Department at the Banking Control Commission of 
Lebanon (BCCL). 
University instructor in Lebanon.
Trainer and speaker with the UAB and other training firms in Lebanon
Editor of: Lebanese banking regulations book (2013 Edition)

Mr. Antoine Meouchy 
is the Group Head Risk Integration & Analytics at Bank Audi. He heads the 
integration function, which is in charge of the ICAAP implementation at the 
Group and entities, as well as the setting the risk appetite, stress testing framework, 
recovery plans, among other. He is also responsible for the Analytics function, 
which is in charge of developing implementing the IFRS9 standard, developing 
risk quantification and retail scoring models. He has been with Bank Audi for more than 11 years, 
and covers these activities for Lebanon as well as for the Bank’s foreign subsidiaries. Antoine 
Meouchy is a CFA charterholder and holds an MBA degree from McGill University – Canada.

MAIN TOPICS AND AGENDA
DAY ONE:

Definition of Capital under Basel III•	

Capital Conservation Buffer •	

Countercyclical Capital Buffer•	

Internal Capital Adequacy Assessment   •	

 Process (ICAAP): (Suite)

Design and Structure »

Risks of Pillar 2 »

Pillar 1 plus approach  »

Advanced approach »

Using of stress testing »

ICAAP Governance »

Eligible Capital »

Case Study   »

DAY TWO:

Internal Capital Adequacy Assessment   •	
 Process (ICAAP). (Suite)

Interaction between Basel III buffers and the  •	
 ICAAP

Supervisory Response, how supervisors  •	
 should react?

Recovery Planning •	
Recovery Indicators•	
Recovery Options•	
Contingent Capital Instruments •	

DAY THREE:

ICAAP from practical perspective:•	
   Methodology and Challenges 

Approach to assess return on capital•	
Preparation for the new Basel VI framework•	
Practical implementation of a recovery plan•	
Stress testing under ICAAP & recovery   •	

 planning

 



BACKGROUND
A thorough and comprehensive capital planning mechanism is a vital component of a strong risk 
management program. This mechanism should produce a level of capital adequate to support the 
nature and level of the bank’s risk profile, and it is the role of the supervisor to evaluate the sufficiency 
of the bank’s internal assessment and to intervene where appropriate.

Recovery planning is another pillar of a comprehensive Risk Management program, it is important for 
all banks as it increases their resilience to stress scenarios. Recovery planning will naturally reflect the 
size and complexity of banks and should be proportionate to the risk profile of each institution.

Banks should develop recovery plans that identify credible options to survive a range of severe but 
plausible stressed scenarios. This should be part of the good management of a bank, not just a response 
to a regulatory requirement.

This workshop highlights the interaction between Basel III new capital buffers and the implementation 
of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the Recovery planning. It will 
present the current work of regulators and banks in strengthening the implementation of capital 
planning process including ICAAP and the roles and responsibilities of Banks to develop a sound 
Recovery plan.

OBJECTIVES:
On completion of this workshop, participants will be able to:

•	 Identify	the	features	and	components	of	the	new	Basel	III	Framework	
•	Highlight	the	future	of	Implementation	of	ICAAP	under	Basel	III
•	Discuss	the	elements	of	ICAAP	in	light	of	the	implementation	of	Basel	III
•	Assess	how	banking	supervisors	assess	Capital	Adequacy
•	Discuss	an	approach	to	assess	return	on	capital

Highlight the components of an effective Recovery Plan.  »
•	Present	a	practical	approach	for	the	preparation	of	a	Recovery	Plan

PRE-REQUISITE
In order to get maximum benefit from this Workshop:

Participants should have fundamental-level subjects related to Basel III Capital    •	
 and Liquidity frameworks. 

Participants should also be familiar with the mechanics of Pillar II Requirements. •	
Profound English is a must.•	

WHO SHOULD ATTEND
Bank regulators •	
Bank Examiners  •	
Risk Managers and main assistants•	
Internal Auditors•	

Financial Officers•	
Regulatory Compliance Officers•	
External Auditors•	




