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اخللفيـــة:

سلطت األزمة الضوء على جمموعة واسعة من اإلختالفات يف كيفية 
إحتساب املوجودات املثقلة باملخاطر)RWA( إن بالنسبة اىل تلك 
األصول املصنفة بهدف املتاجرة أو بالنسبة لألصول املصنفة خارج 
إحتساب  كيفية  يف  اإلختالفات  ظهرت  كذلك  املتاجرة،  حمفظة 
تعتمد  اليت  البنوك  بني   )RWA( باملخاطر  املثقلة  املوجودات 
املقاربات املعيارية أو التقييم اخلارجي للمخاطر وبني البنوك اليت 

تعتمد املقاربات املتقدمة أو التقييم الداخلي للمخاطر.

لقدبذلت جلنة بازل خالل السنوات املاضية جهودًا حثيثة من أجل 
 RWA باملخاطر  املثقلة  املوجودات  يف  االختالفات  أسباب  حتديد 
الشفافية  وزيادة مستوى  البنوك  بني  املقارنة  تسهيل  بهدف  وذلك 
بالنسبة للمتعاملني معها، وقد أجنزت اىل اآلن تعديل اإلطار اخلاص 
بكيفية قياس خماطر اإلئتمان، ، وما زالت تعمل على تعديل املقاربة 
للمقاربات  مناسبًا  بدياًل  لتكون  االئتمان  خماطر  لقياس  املعيارية 
اجلديد  االطار  حول  إستشارية  ورقة  وأصدرت  املتقدمة.  الداخلية 
مقاربة  منهجية  إلغاء  إقرتاح  تتضمن  التشغيل  خماطر  لقياس 

.)AMA( القياس املتقدمة

من  املبذولة  اهلائلة  اجلهود  على  الضوء  امللتقى  هذا  يسلط  سوف 
قبل جلنة بازل للتقليل من اإلختالفات والتغيريات يف كيفية إحتساب 
املوجودات املثقلة مبختلف أنواع باملخاطر )RWA( وتأثري التعديالت 
املقرتحة على مناهج قياس املخاطر يف املصارف العربية، باإلضافة 
إىل توجهات جلنة بازل يف هذا املضمار وغري ذلك من املستجدات 

يف إدارة املخاطر.

املشاركون املستهدفون : 

الرقابية.  السلطات  	•موظفو 
	•رؤساء ومدراء املخاطر يف املصارف  ومعاونوهم الرئيسيون.
	•مدراء التدقيق الداخلي يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون.

ومعاونوهم   املصارف  يف  املالية  الرقابة  إدارات  	•رؤساء 
الرئيسيون.  

 متطلبات حضور امللتقى :

	•من أجل احلصول على املنفعة القصوى من هذا امللتقى   
ينبغي أن يتوافر لدى املشاركني معرفة أساسية باملواضيع   

العائدة لبازل III وإطار تطبيقها.
	•كما وينبغي أن يكون املشاركون على دراية بآليات تطبيق  

 .II متطلبات الدعامتني االوىل والثانية من بازل  
	•املعرفة املعمقة باللغة االنكليزية ضرورية جدًا .

BACKGROUND:

The latest crisis highlighted widespread 
differences in banks’ average risk weights in the 
trading book as well as in the banking book and for 
banks using external assessment of risk through 
Standardised approaches as well as other banks 
using internal assessment of risk using Advanced 
approaches.

The Basel Committee has worked extensively 
during the last years to investigate differences 
in Risk-Weighted Assets (RWA) in order to 
promote comparability between banks and to 
increase transparency. It has completed the new 
framework for Market Risk and it is still working 
to ensure that “the standardized approach for 
Credit Risk constitutes a suitable alternative 
and complement to the Internal Ratings- Based 
approach”. The Committee is also advocating a 
fundamental change in measuring Operational 
Risk by proposing the remove of the Advanced 
Measurement Approach (AMA).

This forum will address the enormous efforts made 
by the Basel Committee to reduce variability in 
the establishment of RWA for measuring common 
types of Risks.

Who should attend this workshop:
Bank Regulators. •	
Chief Risk Officers (CROs) & Risk Managers   •	

 in Banks.
Internal Auditors in Banks. •	
Financial Officers in Banks.•	

Prerequisite Knowledge:

In order to acquire the maximum benefit   •	
 from this Forum, participants should possess  
 fundamental knowledge in subjects related  
 to the existing Basel II framework.   

Participants should also be familiar with   •	
 the mechanics of the Basel II – Pillar I &   
 Pillar II Requirements. 

Profound English is a must.• 



يهدف هذا امللتقى إىل:

	•االضاءة على أهداف ومبادىء وأسباب املراجعة الشاملة  
.)RWA(باملخاطر املثقلة  للموجودات   

	•شرح االقرتاحات اجلديدة اهلادفة اىل تعديل املقاربة   
   املعيارية ملخاطر االئتمان، واألسباب الكامنة وراء هذه   

املقرتحات.  

	• مناقشة التغيريات اجلديدة يف املقاربة املعيارية ملخاطر   
السوق واملقرتحات اجلديدة ملنهجية املقاربة املعيارية ملخاطر    

التشغيل.  

تفسري املنهجية اجلديدة لقياس ومراجعة خماطر اسعار الفائدة.	•

احملــاور العنـاوين الرئيــسية :

	•توجهات جلنة بازل حول التعديالت املقرتحة على طرق قياس 
.)RWA( خماطر االئتمان واملوجودات املثقلة باملخاطر

	•التعديالت املقرتحة على قياس خماطر اإلئتمان الناشئة عن: 
التعرضات مع البنوك  Ο 

قروض الشركات  Ο 
املتخصصة اإلئتمان  عمليات  Ο 

التجزئة  حمفظة  Ο 
العقارية القروض  Ο 

	•ما هو تأثري اإلصالحات الرقابية واحملاسبية على مناذج  
العمل املعتمدة يف املصارف العربية  

	•تصميم أنظمة التصنيف الداخلي لالمتثال مبتطلبات بازل  
IFRS واملعايري الدولية لتقارير اإلفصاح املالي  

	•االطار اجلديد لتقنيات التخفيف من خماطر اإلئتمان

	•املقرتحات اجلديدة لقياس خماطر التشغيل

	•احلدود القانونية ما بني األصول املستحوذة بهدف املتاجرة   
واألصول املصنفة خارج حمفظة املتاجرة  

	•املقاربة املعيارية املعدلة ملخاطر السوق
 

	•املقاربة اجلديدة لقياس خماطر اسعار الفائدة يف حمفظة املصرف

	•حنو املزيد من املقاربات املعيارية ومن الشفافية

THIS FORUM AIMS TO:

Highlight the objectives, causes and   •	
 principles to the review of Risk Weighted   
 Assets.

Describe the revised proposals to the   •	
 Standardised approach for Credit Risk and  
 the underlying rational for these proposals.

Discuss the new changes to the    •	
 Standardised approach for Market Risk   
 and Operational Risk.

Understand the new methodology for   •	
 Interest Rate Risk measurement and review.

MAIN TOPICS:

Basel regulatory reform : What’s next ?• 

Revisions to the standardized measurement   • 
 approach for credit Risk:

Exposures to Banks Ο
Exposures to Corporates Ο
Specialized lending exposures Ο
Retail Portfolio Ο
Real Estate exposure classes Ο

How Regulatory and Accounting Reforms   • 
 will affect Banks Business Models in the Arab  
 Countries

Amendments to The Credit Risk Mitigation   • 
 techniques framework

The new proposals to the measurement of   • 
 Operational Risk

Regulatory Boundary between the trading   • 
 book and the banking book

The revised standardized approach for Market  • 
 risk

Interest rate Risk measurement in the banking  • 
 book

Interactions between IFRS9 and Basel capital  • 
 framework 

Designing Basel and IFRS compliant internal  • 
 rating systems

Toward more standardization and transparency• 



The 6th Annual Risk Management Forum         امللتقى السنوي  لرؤساء إدارة املخاطر العربية يف دورته السادسة
May 2016  , Beirut - Lebanon 19 - 18 18 - 19 أيار/ مايو 2016   بريوت،  الجمهورية اللبنانية 

سوف يتحدث يف هذا امللتقى خنبة خمتارة مميزة من احملاضرين منهم السادة”:

	•الأ�صتاذ جمال جنم، نائب املحافظ / البنك املركزي امل�صري.
	•الأ�صتاذ منري ليان، ع�صو جلنة الرقابة على امل�صارف يف لبنان.

الدكتور اأمني عواد،م�صت�صار جمموعة بنك لبنان واملهجر، لبنان.	•
	•الأ�صتاذ حممد اأبو مو�صى، وكيل املحافظ امل�صاعد، قطاع الرقابة والإ�صراف / البنك املركزي امل�صري.

	•الأ�صتاذ مارك فرج، ع�صو الأمانة العامة للجنة بازل / بنك الت�صويات الدولية، بازل - �صوي�صرا.
	•الأ�صتاذ ربيع نعمة، رئي�س وحدة تقييم املخاطر لدى جلنة الرقابة على امل�صارف يف لبنان.

	•الأ�صتاذ حممد العمايره، املدير التنفيذي لإدارة الإ�صتقرار املايل - البنك املركزي الأردين. 
•	Mr. Yiannis Stamatopoulos، Moody's Analytics

	•الدكتور حممد فحيلي، املدير العام امل�صاعد / جمال ترا�صت بنك - لبنان.
- بنك الإمارات دبي - م�صر. •	 )CRO( الأ�صتاذة �صهر الدماطي، نائب الع�صو املنتدب، رئي�صة قطاع املخاطر

الأ�صتاذ خالد عبد ال�صمد، رئي�س اإدارة خماطر )CRO( -  بنك لبنان واخلليج - لبنان. 	•
الأ�صتاذ جون �صالوحي، رئي�س اإدارة خماطر )CRO(	•  - فر�صت نا�صونل بنك - لبنان. 

	•الأ�صتاذ اأنطون �صميا ، رئي�س ادارة املخاطر -  بنك بريوت - لبنان. 
الأ�صتاذ ب�صري يقظان،  رئي�س اإدارة خماطر )CRO(	• - بنك بريوت والبالد العربية - لبنان. 

The elite group of speakers that will cover this forum includes the following:

Mr. Jamal Najem, Deputy Governor, Central Bnak of Egypt.•	
Mr. Mounir Layan, Member of the Lebanese Banking Control Commission•	
Dr. Amine Awad, Consultant, Blom Bank Group/Lebanon•	
Mr. Mohamad Abou Moussa, Assistant Deputy Governor, Control and Supervisory Sector/  •	

 Central Bank of Egypt
Mr. Marc Farag, member of Basel Committee Secretariat, Bank of International   •	

 Settlements, Basel / Switzerland.
Mr. Rabih Nehme, Head of Risk Assessment Unit, Banking Control Commission of   •	

 Lebanon (BCCL).
Mr. Mohammed Al Amayreh, Executive Director of Financial Stability Department   •	

 at the Central Bank of Jordan.
Mr. Yiannis Stamatopoulos, Moody’s Analytics•	
Dr. Mohamad Fheily, Assistant General manager / Jammal Trust Bank - Lebanon.•	
Mrs. Sahar Al Damaty, CRO, Deputy managing director, Emirates Dubai Bank, Egypt.•	
Mr. Khaled Abdul Samad, CRO - LGB, Lebanon•	
Mr. John Chalouhi, CRO - First National Bank, Lebanon•	
Mr. Antoun Samia, Head of Group Risk Management - Bank of Beiru, Lebanon•	
Mr. Bachir Yaqzan, CRO - Bank Beirut and the Arab Countries, Lebanon•	

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

للت�صجيل وللمزيد من املعلومات الأخرى يرجى الإ�صال على:
training@uabonline.org   :الربيد الإلكرتوين

www.uabonline.org :الهاتف: 377800 1 961 + ، اأو زيارة موقعنا الإلكرتوين


