


الـخـلـفـيـة :

تعد إدارة التعرضات الكبرية بمثابة أداة للحد من الخسائر القصوى التي قد يتكبدها البنك يف حالة تعثر أحد املقرتضني 
بحيث ال يشكل تهديداً لسالمة أوضاع املرصف.

إن قياس وإدارة مخاطر اإلئتمان الناشئة عن التعرضات الكبرية هي إستكمال ملتطلبات الحد األدنى لرأس املال بموجب 
.)Pillar 2 ( ولعملية املراجعةالرقابية بموجب الدعامة الثانية ،)Pillar 1( الدعامة األوىل

من ناحية أخرى، وبسبب عدم كفاية املؤونات أو املخصصات املكونة ملواجهة الخسائر يف املحفظة اإلئتمانية للمصارف 
 )IASB( خالل وبعد األزمة املالية العاملية ونتيجة للتأخر يف تكوين هذه املؤونات، أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية
يف تموز / يوليو 2014 النسخة الرابعة والنهائية للمعيار املتعلق بمعالجة التدني يف قيمة األصول والخسائر اإلئتمانية 
املصارف  عىل  وبات  املالية  باالدوات  املتعلق   )IFRS 9( املالية  للتقارير  الدويل  باملعيار  يعرف  بات  والذي  املتوقعة، 

اإللتزام بهذا املعيار.

تناقش ورشة العمل هذه أحدث املتطلبات الرقابية املتعلقة بالتعرضات الكبرية واملعيار املحاسبي الجديد الخاص بكيفية 

تكوين املؤونات وفقاً للخسائر اإلئتمانية املتوقعة)IFRS 9(، وتأثري هذه املتطلبات عىل عملية التخطيط الرأسمايل.

األهـداف:

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

	 تحديد نطاق ومستوى تطبيق معيار التعرضات الكبرية. 

	 تحديد مبادىء القياس  العامة بما فيها تعريف املجموعة املرتابطة من املدينني وتقنيات التخفيف من   

مخاطر اإلئتمان .  

.)  	IFRS 9( رشح املكونات األساسية للمنهجية الجديدة للتدني يف  قيم االصول وفقاً للمعيار

	 رشح التطورات الحالية يف إحتساب الخسائر اإلئتمانية املتوقعة .

الـمـواضـيـع الـرئـيـسـيـة:

	 ملحة عامة عن املعيار املتعلق بالتعرضات الكبرية.

	 املجموعة املرتابطة من املدينني ورأس املال املؤهل.

	 تقنيات التخفيف من مخاطر اإلئتمان، والحمايات اإلئتمانية املؤهلة.

	 تعريف التدني يف قيمة األصول .

	 إختبار التدني عىل املستويني اإلفرادي واإلجمايل.

	 القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية.

.)  	IFRS 9( نطاق وأهداف املعيار الجديد



	 قياس الخسائر اإلئتمانية املتوقعة:

الخسارة اإلئتمانية املتوقعة خالل 12 « شهر.

الخسارة اإلئتمانية املتوقعة عىل مدى عمر العرض. » 
حاالت عملية وتمارين تطبيقية.	 

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون : 

	 موظفو الرقابة عىل املصارف والهيئات االرشافية.

	 رؤساء إدارات املخاطر ومعاونوهم الرئيسيون.

	 رؤساء إدارات اإلئتمان ومعاونوهم الرئيسيون.

	 مدراء التدقيق الداخيل ومعاونوهم الرئيسيون.

مدراء اإلمتثال ومعاونوهم الرئيسيون.	 

مـتـطـلـبـات حـضـور الـورشـة : 

	 من أجل اإلستفادة القصوى من هذه الورشة يتوجب عىل املشاركني أن يكونوا عىل معرفة معمقة بمواضيع   

تطبيقات مخاطر اإلئتمان وتصنيف ومراجعة القروض.  

املعرفة املعمقة باللغة اإلنكليزية، تعترب رضورية للمشاركة يف هذه الورشة.	 

الـمـحـاضـران:

األستاذ ربيع نعمة
رئي�س دائرة تقييم املخاطر لدى جلنة الرقابة على امل�صارف - لبنان. . 

خبري لدى �صندوق النقد الدويل. . 
اأ�صتاذ جامعي يف لبنان. . 

مدرب وحما�صر معتمد لدى اإحتاد امل�صاف العربية ، وم�ؤ�ص�صات تدريب عربية واأجنبية . . 
�صارك وحا�صر يف الع�صرات من الدورات التدريبية وامل�ؤمترات يف لبنان والعامل .  . 

.) م�ؤلف كتاب الت�صريعات امل�صرفية اللبنانية )طبعة 2013 .

األستاذ ذو الفقار أونر
   . PWC مدير رئي�صي / الأ�ص�اق املالية وخدمات الإ�صت�صارات املحا�صبية لدى م�ؤ�ص�صة

العاملية للإ�صت�صارات.  



رسـم اإلشـتـراك

الأع�صاء . $   للم�صارف   1100
الأع�صاء . غري  $  للم�صارف   1350

امل�صاركني. لل�صادة  ي�مي  وغداء  وال�صيافة  العمل،  اأوراق  وا�صتلم  ال�ر�صة  اأعمال  وح�ص�ر  الإ�صرتاك  ر�صم  يت�صمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�صباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  الي�م  يف  الت�صجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�صاعة  من  الزمني:  الربنامج 

العربية. وبع�س  الإنكليزّية  اللغة  ال�ر�صة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�صاب  بح�الة  اأو  العربية،  امل�صارف  اإحتاد  لأمر  ني�ي�رك  على  م�صح�ب  م�صريف  ب�صيك 
ال�ر�صة. ح�ص�ركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�صلح  ريا�س  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �صبكة  على  م�قعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  ب�ا�صطة  والدفع  للإ�صرتاك 

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�صال اأ�صماء ال�صادة امل�صاركني 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+  



PARTICIPATION FEES:

1100 $ for UAB members
1350 $ 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 (is a must)and little Arabic.

MEANS OF PAYMENT
A Bankers check shall be drawn at New York to the order of the Union of Arab Banks, or by trans fer 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   
 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



Scope and objectives of IFRS9• 

Measurement of Expected Credit Losses (ECL):• 

12- month ECL »

Life Time ECL »

          Case study nb. 2 on individual assessment for a Large Credit Exposure

WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP

Bank examiners & regulators• 

Risk Management officers• 

Credit officers• 

Internal Auditors• 

Compliance Officers• 

PREREQUISTES:

In order to get maximum benefit from this Workshop, Each participant should have 

fundamental-level subjects related to Credit Risk applications. Participants should also be 

familiar with the fundamentals of loan classification and loan review. 

THE 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.  Zulfiqar Unar
Senior director, capital markets and accounting advisory services.• 



BACKGROUND

Managing large exposures is a tool for limiting the maximum loss a bank could face in 

the event of a sudden borrower failure to a level that does not endanger the bank’s safety 

and soundness. Measuring and managing Credit Risk of large exposures will complement 

Minimum capital Requirements (Pillar 1) and the supervisory review process under Pillar 2.

On the other hand, And because of the concerns raised on the “too little and too late 

provisioning for loan losses” during and after the global financial crisis, the IASB issued in July 

2014, the fourth and final version of its new standard on impairment and Expected Credit 

Losses as part of the new International Financial Reporting Standard number 9, (IFRS9), 

Financial Instruments.

This workshop discusses the latest regulatory standard for managing large exposures and 

the new accounting standard on how banks should account for Expected Credit Losses and 

how these requirements will be factored into the capital planning process.

OBJECTIVES:

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

Identify the Scope and the level of application of the large exposure standard.• 

Outline the general measurement principles including definition of  Group of    • 

 connected borrowers and the eligible Credit Risk mitigation techniques.

Describe the main features of the new impairment methodology under IFRS 9.• 

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

MAIN TOPICS:

Overview of the Large Exposure Standard• 

Group of connected borrowers & Eligible Capital base• 

Credit Risk mitigation techniques and eligible credit protections • 

Define Impairment of Assets • 

Individual & Collective Assessment for impairment• 

Discounted Cash Flow method (DCF)• 

                    Case study nb. 1 on DCF




