


الـخلفية:

إن وجود آلية داخلية معمقة وشاملة لقياس رأس املال ومخاطر السيولة يعترب من أهم ركائز إدارة املخاطر.

هذه اآللية يجب أن تكون قادرة عىل إنتاج مستوى كاف من رأس املال ومن السيولة لدعم أو مواجهة طبيعة ومستوى 

املخاطر الحالية للمرصف، وهامش املخاطرة الذي يرغب املرصف بتحمله، وقدرته عىل املخاطرة.

السيولة  املال ومن  رأس  من  املالئم  املستوى  وتحديد  املخاطر  إدارة  عن  النهائي  املسؤول  املرصف هي  إدارة  تعترب 

الواجب تخصيصه ملواجهة تعرضات املرصف للمخاطر.

 .IIIبازل مقررات  بموجب  املتوقعة  اإلصالحات  اىل  للتعرف  للمشاركني  الفرصة  إتاحة  الورشة  هذه  يف  تتم  سوف 

لتدعيم  إفريقيا  شمال  ومنطقة  العربية  منطقتنا  يف  والبنوك  الرقابية  السلطات  بها  تضطلع  التي  الحالية  والجهود 

التطبيقات املتعلقة بآليات التخطيط الرأسمايل والتخطيط للسيولة الواجب توفرها يف املصارف بما فيها التعديالت 

الرقابية الجديدة املتعلقة باملعايري الدولية لكفاية رأس املال والسيولة.

أهـداف الـورشـة:

يف نهاية هذه الورشة سوف يصبح املشارك عىل معرفة معمقة بما ييل:

	 خلفية وحيثيات التعديالت واإلصالحات الرقابية املتعلقة بتحديد رأس املال الرقابي.

	 أنواع التعديالت الرقابية وخصوصاً تلك املتعلقة باألصول غري القادرة عىل إستيعاب الخسائر،    

والتعديالت املرتبطة بمبدأ القيم العادلة وغريها من القواعد واالعراف املحاسبية.

	 الجوانب التطبيقية التي تواجه املراقبني والبنوك عند إعتماد التعديالت الرقابية الجديدة.

أهداف وهيكلية املعيارين الجديدين لقياس السيولة: 	 

» LCR نسبة التغطية للسيولة

» NSFR نسبة صايف التمويل الثابت املستقر

 	.LCR تأثري الفرضيات املعيارية الضاغطة عىل التدفقات النقدية وكيفية تأثريها عىل نسبة التغطية للسيولة

متطلبات حضور الورشة:

  	II من أجل اإلستفادة القصوى من هذه الورشة يتوجب عىل املشاركني أن يكونوا عىل دراية بمواضيع  متطلبات بازل

.III رأس املال والسيولة وفقاً لبازل III وبازل



املواضيع الرئيسية :
	 تعريف رأس املال املحاسبي ورأس املال النظامي وأوجه الشبه واإلختالف بينهما.

	 تعريف التعديالت الرقابية عىل قيمة ومكونات رأس املال وانواعها
	 معالجة عنارص الدخل الشامل األخرى.

	 معالجة حقوق األقلية.
	 املساهمات الرأسمالية املتبادلة.

	 عازل الحفاظ عىل رأس املال وتطبيقاته.
	 مخاطر السيولة: السيولة، القواعد واملبادىء.

: معياراً السيولة:  	III بازل
. » LCR نسبة التغطية للسيولة

. » NSFR نسبة صايف التمويل الثابت املستقر
	 إختبارات ضغط السيولة: سيناريوهات وإختبارات الحساسية.

	 املخصصات املبنية عىل التوقعات املستقبلية.
	 اإلدارة السليمة ملخاطر السيولة.

	 الخطط البديلة: املحفزات، مؤرشات اإلنذار املبكر، ومكونات خطة العمل.
.)  	FTP( ،تكلفة وتسعري السيولة

حاالت عملية وتمارين تطبيقية.	 

املشاركون املستهدفون:
	 موظفو الرقابة عىل املصارف والهيئات االرشافية.

	 رؤساء إدارات املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون.

	 رؤساء إدارات الشؤون املالية ومعاونوهم الرئيسيون.

	 مدراء التدقيق الداخيل ومعاونوهم الرئيسيون.

احملاضران:

	 األستاذ ربيع نعمة:
	 رئيس وحدة تقييم املخاطر لدى لجنة الرقابة عىل املصارف - لبنان.

	 خبري ملهام محددة لدى صندوق النقد الدويل–واشنطن.
، وهو يحمل شهادة ماجستري يف البنوك واالقتصاد   	1998 التحق بلجنة الرقابةعىل املصارف يف 

من الجامعة اللبنانية مع تقدير“إمتياز” ويحمل شهادة GARP العاملية. املايل   

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

	 األستاذ بشري يقظان:
يملك السيد بشري يقظان 16 سنة من الخربة املرصفية يف مجال إدارة املخاطر اإلئتمان التجاري. 
عمل يف مرصفني وشغل مناصب تنفيذية يف السنوات التسع األخرية. ذو خربة معمقة يف السوق 
اللبناني والسوري. يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر يف بنك بريوت والبالد العربية. 
انضم لبنك سوريا واملهجر يف سنة 2006، حيث عمل كمدير إلدارة اإلئتمان وإدارة املخاطر وقام 
بالعمل عىل تفعيل اإلدارتني بوقت قيايس. عضو يف جميع اللجان التنفيذية يف البنوك. يملك مهارات 

عدة منها مهارة التواصل، القدرة عىل تطور الفرق، القيادة، املحاورة، تفويض املهام والتفكري بطريقة تحليلية والعمل 

عىل حل املشاكل بطريقة إبداعية. حائز عىل املاجستري يف إدارة األعمال وعضو يف FRM منذ سنة 2005 .



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $  للم�ضارف   950
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1200

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 

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 رقم   

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

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

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  workshops@uabonline.org    seminars@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:

950 $ for UAB members
1200 $ 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: Arabic and English.

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-mails: training@uabonline.org   workshops@uabonline.org   seminars@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 TOPICS COvERED:

Difference between Accounting Capital & Regulatory Capital• 
Rational and components of Regulatory Adjustments• 
Treatment of Other Comprehensive Income (OCI)• 
Treatment of Minority interest• 
Reciprocal participations• 
Conservation Buffer and it’s applications• 
Basel III: The two Liquidity Standa• rds

  The Liquidity Coverage Ratio »
  The Net Stable Funding Ratio »

Liquidity Risk: Governance, rules and principles• 
Liquidity Risk under Basel III: LCR and NSFR• 
Liquidity Stress testing: scenario and sensitivity tests• 
Contingency Planning: Triggers, early warning indicators, and action plan menus• 
Liquidity costs and Pricing: Liquidity Fund Transfer Pricing (FTP)• 

N.B: This workshop includes two case studies and a number of numerical exercises

WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP:

Bank regulators. • 
Risk Managers and their main assistants.• 
Internal Auditors and their main assistants.• 
Financial Officers and their main assistants.• 
External Auditors and their main assistants.• 

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. Bachir Yakzan
A banker with 16 years of experience with specialty in Risk Management • 

and Commercial Credit. Worked for two banks and occupied executive 
positions for the past nine years. Possess profound expertise in the in 
Lebanese and Syrian markets. Currently worked as a Chief Risk Officer 
for BBAC sal. Joined Bank of Syria and Overseas in its start-up phase 
(2006) as a Credit Manager and Risk Manager, and was in charge of 
starting the two functions at the bank. Created a fully Functional Credit Department 
and Risk Management Department in record time. Member of all executive committees 
at the banks. Personal skills include strong communications, team building, leadership, 
negotiation, delegation of duties, analytical thinking and creative problem solving. MBA 
holder and designated FRM since 2005. University Instructor of Finance for five years. 
Presented several workshops and seminars and contributed as a keynote speaker to 
various conferences.



WORKSHOP BACKGROUND:

A thorough and comprehensive internal capital and Liquidity measurement mechanism is 
a vital component of a strong risk management program. This mechanism should produce 
a level of capital and Liquidity adequate to support the nature and level of the bank’s risk 
profile, Risk appetite and Risk Capacity.

Bank management has the ultimate responsibility for managing the bank’s risks and 
determining the level of capital as well as the level of Liquidity geared to the bank’s risk 
profile.

This workshop will examine the expectations as set out in Basel III and it will present 
the current work of regulators and banks in the MENA region to strengthening the 
implementation of capital and Liquidity planning process including the new set of Bank 
regulatory Adjustments, and the new Liquidity Standards. 

OBJECTIvES:

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

Explain the rationale and evolution of regulatory adjustments under the Basel Capital  • 
 Framework (BCF)

Identify the regulatory adjustments for assets with uncertain ability to absorb losses  • 
 and the adjustments linked to fair value and other accounting rules

Explain the regulatory adjustments that address capital leveraging• 
Describe the implementation issues that supervisors and banks face when applying  • 

 the regulatory adjustments
Present the objectives and the structure of the two liquidity standards - Liquidity   • 

 Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Describe how standardized stressed cash flows are used to calibrate the LCR• 

PREREqUISITE KNOWLEDGE: 

In order to get maximum benefit from this Workshop, participants should have wide 
knowledge on Basel II and Basel III requirements. 
Participants should also be familiar with the mechanics of the Basel III – Capital and 
Liquidity requirements. 




