


اخللفية:
يعترب التحول حنو األطر احملاسبية ملنهجية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة خطوة هامة باجتاه التغلب على نقاط 
الضعف اليت برزت خالل األزمة املالية العاملية، حيث ظهر ضعف واضح ومتأخر يف اإلعرتاف باخلسائر اإلئتمانية 

املتوقعة ويف حجم املخصصات املكونة ملواجهة هذه اخلسائر.
ويتضح حاليًا مدى التداخل القائم فيما بني رأس املال النظامي واملؤونات. ويبدو حاليًا أن هناك نوع معني من املؤونات 
اليت تتوفر فيها القدرة على إستيعاب اخلسائر واليت تعرف باملؤونات أو املخصصات العامة. أما األنواع األخرى من 

املؤونات فال ينبغي أن تعترب جزءًا من رأس املال النظامي، وهي تعرف بأنها مؤونات حمددة خاصة.
سوف يتم يف هذه الورشة إستعراض ومناقشة مسألة التطبيقات العملية للمعيار الدولي للتقارير املالية IFRS 9، ومناقشة 
مسألة اإلعتبارت املتعلقة بالسياسة املقرتحة واملرتبطة باملعاجلة النظامية للمؤونات احملاسبية، وأثر التطبيق العملي 

ملنهجية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة على رأس املال النظامي.
لإلعرتاف  اجلديد  للنموذج  العملي  التطبيق  من  الرقابية  السلطات  تتوقعه  ما  على  الضوء  الورشة  هذه  تسلط  كما 
املالية،  األصول  قيمة  يف  التدني  على  املخصصات  حتديد  عند  فعاًل  احملققة  اخلسائر  من  بداًل  املتوقعة  باخلسائر 
واملمارسات الفضلى يف قياس وإدارة خماطر اإلئتمان بالتزامن مع هذا التحول، والتطبيق اجلاري حاليًا على املعاجلة 
الرقابية للمؤونات احملاسبية، فضاًل عن التحديات والصعوبات اليت تواجه مصارفنا العربية واملصارف العمانية على 

وجه اخلصوص يف هذه املرحلة من التطبيق.

األهداف:
 يف ختام هذه الورشة سوف يصبح املشارك قادرًاعلى :

	•فهم املمارسات احلالية يف تكوين املؤونات.
	•مناقشة تأثريات دمج املؤونات يف رأس املال النظامي .

. •	IFRS 9 إستيعاب املالمح الرئيسية للمنهجيات اجلديدة لقياس التدني يف قيمة األصول املالية وفقاً للمعيار
	•حتديد العناصر الرئيسية واالساسية ملنهجية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة.

.) •	ECL( متييز املبادْى الرئيسية للممارسات الفضلى إلطار إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
	•وصف التطورات احلالية يف عملية إحتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة.

املشاركون املستهدفون:
	•مدراء املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون .

	•رؤساء إدارة االئتمان ومعاونوهم الرئيسيون.
	•املراقبون املاليون.

	•رؤساء إدارة التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون.
	•رؤساء إدارة اإلمتثال ومعاونوهم الرئيسيون.



أهم املوضوعات:

اليوم األول: 

اجللسة األوىل: التداخل بني التصنيف احملاسيب اجلديد املطلوب مبوجب املعيار الدولي IFRS 9	• وأنظمة 
التقييم الداخلي املستخدمة يف إدارة خماطر اإلئتمان.

كأداة قياس دورية. •	 IFRS 9 اجللسة الثانية: املعيار الدولي للتقارير املالية
	•اجللسة الثالثة: النموذج اجلديد لتكوين املخصصات.

اليوم الثاني: 

	•اجللسة األوىل: تصميم إدارة املخاطر.
	•اجللسة الثانية: منهجيات احتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة.

	•اجللسة الثالثة: منهجيات احتساب اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة )متارين تطبيقية(.
اليوم الثالث: 

	•اجللسة األوىل: االعتبارات املتعلقة بالتصنيف الداخلي.
	•اجللسة الثانية: تأثري النموذج اجلديد لقياس التدني على رأس املال النظامي.

	•اجللسة الثالثة: تأثري النموذج اجلديد لقياس التدني على رأس املال النظامي )حاالت عملية(.

متطلبات حضور الورشة:
. •	III وبازل II ينبغي أن يتوفر لدى املشاركني املعرفة األساسية مبتطلبات بازل

	•املعرفة املعمقة باللغة اإلنكليزية ضرورة قصوى .

احملاضران:

األستاذ ربيع نعمة:

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

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

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 حممد قيصر

رشيك يف مؤسسة Ernst & Young	  العاملية للتدقيق/ مكتب دبي - دولة اإلمارات العربية املتحدة.



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  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  وبع�ض  الإجنليزّية  اللغة  الور�ضة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

By transfer to Union of Arab Banks account at :  
Bank Med

 Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX

Account No: 02 0240048928900
Iban No: LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 

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-mails: training@uabonline.org

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

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

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

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—فاكس:—962-6-5688854+

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

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

———————-—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 : from 9:00 am to 15:00 pm daily.

Workshop language: English and little Arabic.

MEANS OF PAYMENT

By transfer to Union of Arab Banks account at :  
Bank Med

 Raouche Branch
Swift Code : MEDLLBBX

Account No: 02 0240048928900
Iban No: LB79 0022 0000 0000 2400 4892 8900 

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

Regional Offices:
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

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

 



 MAIN TOPICDS TO BE COVERED
Day 1:

Session 1: The interplay between Accounting and Regulation
Session 2: IFRS9 AS a countercyclical measure
Session 3: The new model of provisioning

Day 2:
Session 1: Modelling Credit Risk
Session 2: ECL Methodologies
Session 3: ECL Methodologies (Numerical Exercises)

Day 3:
Session 1: Internal Rating Considerations
Session 2: Impact of the new impairment Model on Regulatory Capital
Session 3: Impact of the new impairment Model on Regulatory Capital
    (Numerical Exercises)

REQUIREMENTS:
The participants should have a good familiarity in Basel requirements    •	

 and Specialy Credit Risk. 
Profound English is a must•	

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).• 

Mr. Muhammad Qaiser

Partner, Ernst & Young / Dubai - UAE.• 



BACKGROUND
The shift to expected Credit Loss accounting frameworks is an important step forward in 

resolving the weaknesses identified during the financial crisis that credit loss recognition 

was too little, too late.

A closed relationship and interference between capital and provisions is currently 

existed. Certain types of provisions have some of the loss-absorbing characteristics 

of capital, known as general provisions, and other types of provisions should not be 

included in capital, described as specific provisions.

This workshop will discuss the practical implementation issues of IFRS9 and proposed 

policy considerations related to the regulatory treatment of accounting provisions, and 

the implications of expected loss approaches on regulatory Capital. It will also highlight 

the supervisory expectations from implementation of the new expected loss model of 

provisioning and the sound credit risk practices associated with the implementation and 

ongoing application of and regulatory treatment of accounting provisions under IFRS9.

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

Describe current practices of Provisions •	

Discuss What influences the inclusion of provisions in Regulatory Capital•	

Describe the main features of the new impairment methodologies under IFRS9•	

Identify the essential elements of a Regulatory Expected Loss•	

Recognize main principles of a sound expected credit loss (ECL) framework •	

Describe current developments in the calculation of Expected Credit losses. •	

WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP?
Financial Comptrollers•	

Accounting Officers•	

Risk Managers •	

Credit Risk Officers•	

Internal Auditors •	

Compliance Officers•	




