


مـقـدمـة:

إن لكفاية رأس املال أهمية أساسية يف املحافظة عىل سالمة وإستقرار النظام املايل واملرصيف يف أي دولة. وقد تطورت معايري 
كفاية رأس املال لتعالج مواضيع هامة كتقدير درجة حساسية رأس املال يف مواجهة املخاطر التي يتعرض لها املرصف، 
ويف االعتماد عىل رأس املال من أجل بناء نماذج خاصة بقياس املخاطر وحتى يف التصدي للمخاطر النظامية ومؤخراً يف 

معالجة التقلبات يف الدورات اإلقتصادية. 

لقد أظهرت األزمة املالية العاملية أن أغلب املصارف لم تراكم االحتياطات الرأسمالية الكافية ملواجهة املخاطر املتعددة التي 
كانت تتعرض لها، كذلك فإن نوعية رساميلها لم تكن باملستوى املطلوب ملواجهة الصدمات العنيفة كتلك التي حصلت 
 ،II بفعل هذه األزمة، وقد أظهرت األزمة املالية العاملية األخرية عدم التقدير السليم لبعض أنواع املخاطر وفقاً اتفاقية بازل
وسلطت الضوء عىل خطورة اإلفراط يف تقدير رأس املال من خالل قياس املخاطر فقط، مما دفع لجنة بازل )من خالل 

بازل III( اىل إقرتاح معيار إضايف لقياس الحد األدنى لرأس املال من خالل نسب الرافعة املالية.

سوف تتناول هذه الورشة التطبيقات العملية إلدارة كافة أنواع املخاطر وفقاً ملتطلبات بازل II، وكيفية  وضع السياسات 
واالجراءات الخاصة بها، بحيث تمكن هذه السياسات واالجراءات من قياس املخاطر ومتابعتها وضبط تأثرياتها، عىل 

املستوى االفرادي أو مستوى الوحدات املرصفية واملالية املرتبطة بها.

باإلضافة إىل ذلك سوف يتم خالل الورشة تناول أنظمة املخاطر بما يسمح بحرص وقياس هذه املخاطر عمالً بمتطلبات 
بازل III وذلك من خالل املقاربات املبسطة وصوالً إىل املقاربات األكثر تعقيدا، تحديد املسؤوليات والصالحيات، آلية إطالع 
مجلس اإلدارة واملسؤولني يف االدارة العليا التنفيذية واللجان املعنية عىل كافة التطورات املتعلقة بها والنتائج املتأتية عن 

قياسها، وصوالً إىل إجراء إختبارات الضغط الرضورية.

األهــداف:

يف نهاية هذه الورشة سوف يصبح املشارك قادراً عىل:
	 فهم واستيعاب أهداف الرأسمال النظامي وتحديد مكوناته.

.)  	ICAAP( كيفية تحضري التقرير الخاص بالتقييم الذاتي الداخيل لكفاية الرأسمال
	 استيعاب مفهوم التعديالت الرقابية والتنزيالت املحاسبية من الرأسمال.

	 فهم كيفية قيام املصارف بتطبيق أوزان مخاطر االئتمان، التشغيل والسوق.
	 التعرف إىل تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان.

	 فهم كيفية قيام املصارف باحتساب الرأسمال الواجب تخصيصه ملواجهة مخاطر السوق.
.  	III السيولة حسب متطلبات بازل NSFR و LCR فهم كيفية إحتساب معياري

إستيعاب كيفية إجراء إختبارات الضغط لكافة أنواع املخاطر.	 

الـعـنـاويـن الرئـيـسـيـة:

	 الرأسمال النظامي و الرأسمال اإلقتصادي
	 احتساب مخاطر االئتمان

	 اإلطار التطبيقي لتقنيات التخفيف من مخاطر اإلئتمان
	 احتساب مخاطر السوق

	 احتساب مخاطر التشغيل
  	III تحديد املكونات الرئيسية للرأسمال وفقاً لبازل

 	III متطلبات بازل
	 معايري التأهيل لقبول األدوات املالية ضمن رأس املال

التعديالت الرقابية والتنزيالت املحاسبية	 
	 املتطلبات الرقابية واملتطلبات الكمية والنوعية   

الصادرة عن لجنة بازل للرقابة املرصفية  
تمارين اختبارية وحاالت عملية	 

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

لعاملون يف إدارات مخاطر اإلئتمان والسوق والتشغيل   ا	 
يف املصارف  

	 العاملون يف إدارات التدقيق الداخيل يف املصارف
	 العاملون يف إدارات التحليل املايل يف املصارف

	 موظفو الرقابة عىل املصارف

متطلبات حضور الورشة:

ينبغي أن تتوافر يف املشارك املعرفة الرضورية بمتطلبات 
إتفاقية بازل I وأن يكون من العاملني يف إدارات املخاطر.

	 معرفة اللغة اإلنكليزية رضورية



البـرنـامـج الزمين:

اليوم األول:
	 بنك التسويات الدولية ولجنة بازل

 	II والتعريف باتفاقية بازل I مقدمة ملقررات بازل
  	II بازل  التفاقية  األوىل  الدعامة  حول  مفصل  عرض 

)الحد األدنى ملتطلبات رأس املال(
	 تعريف مفصل عن املتطلبات الرأسمالية وبنية الرأسمال 

II بأجزائه الثالث بحسب اتفاقية بازل
	 تقييم وقياس كافة أنواع املخاطر ضمن الدعامة األوىل 

عىل الشكل التايل:
 _ مخاطر االئتمان

 _ مناهج قياس مخاطر االئتمان
 _ قياس مخاطر االئتمان باستخدام املنهج املوحد

 _ وكاالت التصنيف الخارجية – معايري الجدارة
 _ أساليب الحد من مخاطر االئتمان

 _ قياس مخاطر االئتمان القائمة عىل أساليب   
تصنيف املخاطر الداخلية  

 _ املخاطر التشغيلية
 _ مناهج قياس املخاطر التشغيلية

 _ منهج املؤرشات الرئيسية
 _ املنهج املوحد

 _ منهج متقدم للقياس
 _ مخاطر السوق

 _ املنهج املوحد
 _منهج النموذج الداخيل

اليوم الثاني:
املراجعة  الثانية )عملية  الدعامتني  	 عرض مفصل حول 

الرقابية( والثالثة التفاقية بازل II )انضباط السوق(
	 أهمية املراجعة الرقابية

	 املبادئ األساسية للمراجعة الرقابية
	 تقييم وقياس كافة أنواع املخاطر ضمن الدعامة الثانية 

التفاقية بازل II عىل الشكل التايل:
 _ مخاطر تقلب أسعار الفائدة ضمن محفظة   

املرصف  
 _ مخاطر السيولة

 _ مخاطر الرتكز
 _ مخاطر السمعة

 _ مخاطر األعمال واملخاطر االسرتاتيجية
  	ICAAP  التقرير الداخيل للتقييم املايل

التخطيط  عملية  مع  الرأسمال  كفاية  مفاهيم  	 تداخل 
الرأسمايل

 	II االعتبارات العامة للدعامة الثالثة التفاقية بازل
	 الشفافية ومتطلبات اإلفصاحات املالية

اليوم الثالث:
التعريف باتفاقية بازل III	  وتحديد ميزات ومكونات  

اإلطار الجديد لها  
	 التعريف باملكونات الجديدة للرأس املال النظامي.   
رشح كيف تّمت زيادة مستوى رأس املال النظامي     
وكيف تم تحسني نوعيته، ومدى تناسقه وشفافيته  

   	Leverage تحديد املعالم الجديدة ملعيار الرافعة املالية
 Ratio  

	 عرض أهداف وآليات احتياطي الحفاظ عىل راس املال  
)رأس املال املطلوب ملواجهة تقلبات الدورات االقتصادية، 

وعازل الحفاظ عىل رأس املال(
الثانية  والرشيحة  األوىل  للرشيحة  الجديدة  	 األدوار 

والنقطة الحاسمة قبل التصفية
	 املعالجة الجديدة لحقوق األقلية

اليوم الرابع:
والسيولة  املال  برأس  الخاصة  الضغط  	 اختبارات 

واختبارات الضغط املعاكسة
املرتبطة  الرئيسية  القضايا  حول  مفصل  رشح  	 تقديم 

بتطوير نسبة تغطية السيولة، وكيفية معالجتها
السيولة  املؤثرة يف  والعوامل  األساسية  العنارص  	 تحديد 

املرصفية 
فهم النسب الجديدة للسيولة وفقاً لبازلIII	  . املعياران 
الجديدان للسيولة: نسبة التغطية بالسيولة LCR ونسبة 

NSFR التمويل الصايف املستقر
فهم كيفية معالجة بازلIII	   للمتطلبات النوعية إلدارة 

مخاطر السيولة 
	 رشح كيفية إدارة السيولة يف أوقات األزمات

	 حاالت عملية يومية وعرض تجارب مرصفية

الـمـحـاضـر:

الدكتور رودريغ أبي احلسن 

	 رئيس إدارة مخاطر السوق، املؤسسات املالية واملخاطر السيادية لدى    
مجموعة االعتماد اللبناني – لبنان.  

	 أستاذ جامعي يف لبنان.
	 مدرب ومحارض معتمد لدى إتحاد املصاف العربية، ومؤسسات تدريب عربية وأجنبية. 

شارك وحارض يف العرشات من الدورات التدريبية واملؤتمرات يف لبنان والعالم . 	 



رسـم اإلشـتـراك

 €  600
العلمية  املادة  توزيع  اليومية،  الإ�سرتاحات  العمل،  اأوراق  وا�ستالم  الور�سة  اأعمال  وح�سور  الإ�سرتاك  ر�سم  يت�سمن 

لالأو�ساع. نظرًا  نقدًا  الدفع  يكون  اأن  على  امل�ساركني  لل�سادة  يومي  وغداء  وال�سيافة 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ساعة  من  الزمني:  الربنامج 

العربية. اللغة  الور�سة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ساب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�سارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�سحوب  م�سريف  ب�سيك 
الور�سة. ح�سوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�سلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �سبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�سطة  والدفع  لالإ�سرتاك 

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�سال اأ�سماء ال�سادة امل�ساركني 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+  


