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OBJECTIVES

BACKGROUND
Credit risk management along with credit risk
modeling constitutes a framework for measuring
the risks associated with traditional banking
products such as Loans, Letters of Credit, Credit
Commitments etc.
In today’s times, lending money is a risky business
since default chances are getting higher, leading to
more losses in the banking portfolios.
Credit risk modeling is the cornerstone of credit
assessment. Increased competition and statutory

Upon completion of the
participants will be able to:

workshop,

• Enhance their knowledge of modern
requirements for measuring financial instruments
and disclosing risks in accordance with IFRS 9
• Understand the current developments in the
calculation of the Expected Credit Loss Model
• Define the basic principles of the Expected
Credit Loss Model

disclosure requirements have forced Banks to take
note of the importance of credit risk modeling. Only
an integrated approach has the chance of giving a
reliable picture of the upside and downside of the
overall asset portfolio. With this in mind, the financial
sector is still to date recovering from the financial
crisis that shook its foundations. Nowadays, the
main challenge for Banks consists of developing
a comprehensive risk modeling framework that is
able to aggregate the different risk types and help
Banks understand the interdependencies between
these risk types and at the same time reflect
various quantitative analyses techniques with all
their qualitative considerations.

• Understand the transition from the Incurred
Loss Model system to the Expected Credit Loss
Model
• Understand and apply the concept of
Impairment
• Gain an in-depth knowledge of the new
provisioning system
• Understand the importance of the sound
interaction between the application of the IFRS
9 Standard and the Basel Framework

PREREQUISITE KNOWLEDGE:

The interaction between IFRS 9 and the Basel
Framework is at the core of Credit Risk Modeling
and managing this interaction is the cornerstone
of the success of risk management practices.
The present workshop aims at familiarizing
participants with modeling techniques for IFRS
9 ECL computations from an implementation
perspective and delve deeper into understanding

• Participants should have a general knowledge
of the Basel Committee requirements and the
IFRSs
• Knowledge of the English Language is very
important

the interconnectedness between IFRS 9 and the

WHO SHOULD ATTEND:

Basel Framework. We will discuss the underlying
concepts, data requirements, key decision points
as well as implementation challenges for various
modeling techniques. The workshop will include
several case studies to assist participants in
the practical application of theoretical concepts
discussed.

•
•
•
•
•

Regulatory authorities
Chief Financial Officers and Financial
Controllers and Analysts
Treasury Managers and Staff
Risk Managers and Risk Analysts
Internal Audit

MAIN TOPICS AND AGENDA:

Day 4:

Day 1:

•

Local Regulatory Framework

•

The rationale and effects of the global
financial crisis

•

Probability of Default (PD) - calibration
and validation

•

Overview of the scope and objectives of
the IFRS 9 standard and presentation of
the new amendments

•

Loss Given Default (LGD) - Discount rate
in LGDs

•

Methodologies to be used for the calculation
of Expected Credit Losses

•

Fitting it all together - RAROC Models

•

Validation of a Credit Risk Model

•

Practical case studies and exercises.

•

Classification of major credit portfolios
within the three stages specified in the
standard

•

Practical case studies and exercises

Day 2:
•

Measuring 12-Month and Lifetime Expected
Credit Losses

•

Forward looking and through-the-cycle
(TTC) PD Modeling techniques

•

Definition and transfer from one Stage to
another within the staging criteria specified
under the IFRS 9 Standard (Stage 1,
Stage 2 and Stage 3)

•

Definition of Default

•

Economic and Non-Economic External
Factors for forward looking estimations

•

Practical case studies and exercises.

Day 3:
•

The new Basel Standardized Framework
for Credit Risk

•

Interaction between the Basel Framework,
the IFRS 9 Standard, and Capital Planning

•

Practical case studies and exercises.

TRAINERS

The First 3 days
of the workshop
will be covered by:
Dr. Rodrigue Abi-Elhesn
• Senior Manager and Group Head of Strategy
& Risk Analytics at Credit Libanais s.a.l, Beirut,
Lebanon
• University Lecturer at the Saint Joseph University
in Lebanon
• Trainer and lecturer with the UAB and several
regional and international organizations
• Rigorous academic credentials, INSEAD
Alumnus, Rodrigue graduated from the INSEAD
AMP, holds a Master’s degree in Banking and
Finance, has a Bachelor degree in Finance and in
Business Administration from UQÀM in Canada.
The last day will be covered by:

AN EXPERT FROM
INTERNATIONAL INTERNAL
AUDIT FIRM- EGYPT

PARTICIPATION FEES:
1000 $ for UAB members
1250 $ 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 8 am to 9 am.
Schedule : from 9:00 am to 15:00 pm daily.
Workshop language: English (is a must) and little of Arabic.

MEANS OF PAYMENT
By transfer to Union of Arab Banks account at :
Banque misr – Zamalek Cairo Branch
Address : 10 EL Kamel Mohamed St. Zamalek Cairo Egypt
Swift Code : BMISEGCXXXX
Account No: 1550120000046829
Beneficiary Name : Union of Arab Banks

Or Cash on Presence

رسـم اإلشـتـراك

 $ 1000للمصارف األعضاء
 $ 1250للمصارف غري األعضاء
يتضمن رسم اإلشرتاك وحضور أعمال الورشة واستالم أوراق العمل ،اإلسرتاحات اليومية ،توزيع املادة العلمية
والضيافة وغداء يومي للمشاركني.
الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل :يف اليوم األول من  9:00 - 8:00صباحاً.
الربنامج الزمين :من الساعة .15:00 - 9:00

لغة الورشة :اللغة اإلنكليزية (و قليل من العربية)
طـريـقـة الـدفـع
By transfer to Union of Arab Banks account at :
Banque misr – Zamalek Cairo Branch
Address : 10 EL Kamel Mohamed St. Zamalek Cairo Egypt
Swift Code : BMISEGCXXXX
Account No: 1550120000046829
Beneficiary Name : Union of Arab Banks

أو الدفع نقداً عند احلضور

األهداف

مقدمة
تشكل إدارة مخاطر االئتمان باإلضافة الى تطوير النماذج الداخلية
لمخاطر االئتمان ( )Credit Risk Modelingإطارا ً لقياس
المخاطر المرتبطة بالمنتجات المصرفية التقليدية كالقروض

في نهاية هذه الورشة ،سيكون المشارك قادرا ً على:
• تعزيز المعرفة بالمتطلبات الحديثة لقياس االدوات المالية
واالفصاح عن المخاطر وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

واالعتمادات المستندية وااللتزامات االئتمانية وما إلى ذلك .وفي
المرحلة الحالية ،تعتبر عمليات اإلقراض نشاطا ً محفوفا ً بالمخاطر
نظرا ً لتزايد فرص التخلف عن السداد ،مما يؤدي إلى المزيد من
الخسائر المتوقعة وغير المتوقعة في المحافظ المصرفية.
تعتبر النماذج الداخلية لمخاطر االئتمان حجر الزاوية لعملية تقييم
االئتمان .وقد دفعت المنافسة المتزايدة كما ومتطلبات اإلفصاح
النظامي المصارف على إيالء أهمية كبيرة لوضع نماذج داخلية
لمخاطر االئتمان .في هذا اإلطار ،يعتبر النهج المتكامل هو النهج
الوحيد الذي يعطي صورة موثوقة لالتجاه اإلجمالي لمحفظة
األصول المصرفية .في هذا السياق ،ال بد من اإلشارة الى أن

• عرض التطورات الحالية في كيفية احتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعة ()Expected Credit Loss Model
• تعريف المبادئ األساسية لإلطار الخاص بالخسارة االئتمانية
المتوقعة ()Expected Credit Loss Model
• فهم كيفية االنتقال من النظام المعتمد على حصول تدني واضح
في قيمة األصول ( )Incurred Loss Modelإلى الخسارة
االئتمانية المتوقعة ()Expected Credit Loss Model
• فهم وتطبيق عملية تسجيل التدني في قيمة األصول والخصوم
()Impairment

القطاع المالي ال يزال في مرحلة التعافي من األزمة المالية
العالمية التي هزت أسسه ،بحيث يتمثل التحدي األساسي الذي
يواجه المصارف حاليا ً في وضع إطار شامل للنماذج الداخلية
لمخاطر االئتمان تكون قادرة على جمع أنواع المخاطر المختلفة
ومساعدة المصرف على فهم أوجه الترابط بين أنواع المخاطر
هذه ،وفي الوقت عينه تعكس تقنيات التحليل الكمي المختلفة مع
جميع اعتباراتها النوعية.

• معرفة معمقة بالنظام الجديد لكيفية تسجيل المؤونات
والمخصصات
• عرض عملية تطبيق المخصصات وطرق تكوينها
• أهمية توافق تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية مع المعايير
المطبقة حاليا والمقبلة وأبرزها بازل  IIوبازل III

املعرفة املسبقة املطلوبة

يعتبر التفاعل ما بين المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
واإلطار العام للجنة بازل الدولية في صميم تطوير النماذج الداخلية
لمخاطر االئتمان ،وإدارة هذا التفاعل أساسي لنجاح ممارسات
إدارة المخاطر في المصرف .تهدف ورشة العمل هذه إلى تعريف
المشاركين بالتقنيات المختلفة لتطوير النماذج الداخلية لمخاطر

• ينبغي أن يمتلك المشاركون معرفة عامة بمتطلبات بازل
والمعايير المحاسبية الدولية؛
• المعرفة باللغة اإلنكليزية ضرورية جداً.

االئتمان عمالً بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9من منظار

هذه الورشة موجهة الى

تطبيقي ،كما والتعمق في فهم الترابط ما بين المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9وإطار عمل لجنة بازل .خالل ورشة العمل ،ستتم
مناقشة المفاهيم األساسية ،و المتطلبات المختلفة ،وكذلك التحديات
التطبيقية لمختلف هذه التقنيات .تشمل ورشة العمل دراسة العديد
من الحاالت العملية بهدف مساعدة المشاركين في التطبيق العملي
للمفاهيم النظرية التي تم عرضها.

•
•
•
•
•
•

السلطات الرقابية؛
المراقبين الماليين والمدراء الماليين في المصارف
ومساعديهم
مدراء الخزينة ومدراء األسواق المالية ومساعديهم؛
مدراء المخاطر ومساعديهم؛
مدراء التدقيق الداخلي ومساعديهم؛
العاملين في قطاعات االستثمار والبنوك.

املواضيع الرئيسية
اليوم األول
•

حيثيات وآثار األزمة المالية العالمية

•

لمحة عامة عن نطاق وأهداف المعيار الدولي للتقاريرالمالية
رقم  )IFRS 9( 9ومقاربة التعديالت الجديدة

•

المنهجيات التي ستعتمد الحتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعة ()Expected Credit Loss

•

تصنيف محافظ االئتمان الرئيسية ضمن المراحل المحددة
في المعيار ()Stages

•

حاالت عملية وتمارين تطبيقية

اليوم الرابع
•

اإلطار الرقابي المصري

•

احتمالية التعثر  -التقويم والتقييم

•

الخسارة عند التعثر  -معدالت الخصم

•

العائد على رأس المال المعدل وفقا ً للمخاطر ()RAROC

•

المصادقة على صحة النماذج الداخلية لمخاطر االئتمان

•

حاالت عملية وتمارين تطبيقية.

املدربان:

اليوم الثاني
•

قياس الخسائر االئتمانية المقدرة خالل  12شهر وعلى
مدى عمر التسليف

•

تقنيات تطوير احتماليات التعثر ذات النظرة المستقبلية
( )Forward-looking PDsالحساسة لمعطيات الدورة
االقتصادية ()Through-the-cycle

•

التعريف واالنتقال من فئة إلى أخرى ضمن فئات التصنيف
المحددة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
( )IFRS 9أي المرحلة األولى ( )Stage 1والمرحلة الثانية
( )Stage 2والمرحلة الثالثة ()Stage 3

•

التعثر ()Definition of Default
تعريف
ّ

•

المؤشرات االقتصادية وغير االقتصادية للتقديرات ذات
النظرة المستقبلية ()External Factors

•

حاالت عملية وتمارين تطبيقية

سوف يغطي االيام الثالثة االولى
من هذه الورشة:

الدكتور رودريغ أبي الحسن
• مدير تنفيذي ورئيس دائرة االستراتيجية وتحليل المخاطر
لدى مجموعة االعتماد اللبناني ،بيروت ،لبنان.
• استاذ جامعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
• مدرب ومحاضر معتمد لدى اتحاد المصارف العربية
والعديد من مؤسسات التدريب العربية واألجنبية.
• خريج جامعة  INSEADفي فرنسا ،التحق وتخرج من
برنامج اإلدارة المتقدمة ( ،)AMPحائز من جامعة كيبك
في مونتريال  UQAMعلى شهادتي بكالوريوس في العلوم
المالية وإدارة األعمال ،وعلى درجة ماجستير في العلوم
المالية والمصرفية.

اليوم الثالث
•

إطار لجنة بازل الجديد الموحد إلدارة المخاطر االئتمانية

•

التناغم ما بين المعايير المحاسبية الجديدة ،متطلبات بازل,
والتخطيط الرأسمالي

•

حاالت عملية وتمارين تطبيقية.

سوف يغطي اليوم الرابع و االخير:

خبير من مؤسسة عالمية
للتدقيق الداخلي -
جمهورية مصر العربية

ينظم ورشة عمل مصرفية متخصصة
حول موضوع:

تطوير
النماذج الداخلية
ملخاطر االئتمان
 15 - 12ابريل /نيسان 2020
فندق Intercontinental Cairo Semiramis
القاهرة  -جمهورية مصر العربية

