


اخللفية:
إن وجود آلية داخلية معمقة وشاملة لقياس رأس املال والسيولة يعترب مكونًا حيويًا من مكونات برنامج متماسك وقوي 
إلدارة املخاطر. هذه اآللية جيب أن تكون قادرة على إنتاج مستوى كاف من رأس املال ومن السيولة لدعم أو مواجهة 
إستيعاب  وقدرته على  بتحملها،  يرغب املصرف  اليت  املخاطر  للمصرف، وهامش  املخاطر احلالية  طبيعة ومستوى 

املخاطر. 

سوف تتعمق ورشة العمل هذه يف عملية التخطيط الرأمسالي ونسب كفاية رأس املال، والقدرة على احلفاظ على رأس 
املال يف األوقات الضاغطة. واهلدف من ذلك هو توفري أساس لتقييم فعالية كفاية رأس املال مبا ينسجم مع مستوى 
املخاطر واخلطط املوضوعة للحفاظ على مستوى مالئم من الرساميل. وسيتم تعزيز هذا األساس النظري مع دراسة 
حاالت مفصلة تسمح للمشاركني بتطبيق معرفتهم ملراجعة عملية ختطيط رأس املال، وتقييم املخاطر يف املصرف من 

خالل اختبارات اجلهد، وحتليل التدابري اليت تضمن دعم رأس املال ملستوى املخاطر.

باإلضافة إىل ذلك، ستتناول ورشة العمل موضوع شح السيولة يف أوقات األزمات. بشكل عام، ستقدم الورشة حملة 
عامة عن اإلصالحات يف ممارسات إدارة السيولة وستحدد الرتتيبات االنتقالية اليت أدخلتها جلنة بازل من أجل 

تنفيذ املعايري اجلديدة للسيولة.

األهداف:
يف نهاية هذه الورشة سوف يصبح املشارك قادرًا على:
	•تقييم جودة ونوعية خطة رأس املال يف املصرف.

	•تطوير رؤية املخاطر فيما يتعلق بنوعية الرقابة على رأس املال .
	•تطوير فهم املنهجيات املتعلقة باختبارات الضغط. 

•	.III وبازل II شرح املفاهيم األساسية يف حتليل توصيات الدعامة الثانية من بازل
	•حتديد مسؤوليات البنوك يف عمليات ختطيط رأس املال الداخلية.

	•حتديد مستوى رأس املال املتناسب مع املخاطر الشاملة.
	•شرح املفاهيم األساسية ملخاطر السيولة. 

	•شرح دور اختبارات الضغط يف إدارة خماطر السيولة.
تقديم أهداف وهيكلية اثنني من معايري السيولة اليت إعتمدتها جلنة بازل.	•

متطلبات حضور الورشة:
من أجل احلصول على اإلستفادة القصوى من ورشة العمل:

•	.III وبازل II ينبغي أن يكون املشاركون على معرفة واسعة مبتطلبات بازل
ينبغي أيضا أن يكون املشاركون على دراية بأليات بازل III –	• متطلبات رأس املال والسيولة.

	•املعرفة املعمقة باللغة اإلنكليزية ضرورية جدًا.

املشاركون املستهدفون:
	•العاملون يف هيئات تنظيم العمل املصريف.

	•مدراء املخاطر يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون.
	•املدققون الداخليون يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون.

	•املدققون اخلارجيون يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون.
املدراء املاليون يف املصارف ومعاونوهم الرئيسيون.	•



املواضيع الرئيسية:

اليوم األول:
بازل II: ماذا حدث؟   9:00

بازل III: التعريف اجلديد للسيولة   11:00
بازل III: جمموعة جديدة من التعديالت التنظيمية   13:00

نهاية اليوم األول – الغداء    15:00

اليوم الثاني:
عازل محاية رأس املال   9:00

عازل احلماية من التقلبات الدورية   11:00
العالقة التبادلية ما بني ICAAP والعوازل   13:00

نهاية اليوم الثاني– الغداء   15:00

اليوم الثالث:
)LCR( نسبة تغطية السيولة   9:00

)NSFR(نسبة صايف التمويل الثابت   11:00
تعزيز إدارة خماطر السيولة   13:00
نهاية اليوم الثالث– الغداء   15:00

الـمـحـاضـر:

األستاذ ربيع نعمة

	•رئيس دائرة تقييم املخاطر لدى جلنة الرقابة على املصارف - لبنان.
	•خبري لدى صندوق النقد الدولي.

	•أستاذ جامعي يف لبنان.
	•مدرب وحماضر معتمد لدى إحتاد املصاف العربية، ومؤسسات تدريب عربية وأجنبية .

	•شارك وحاضر يف العشرات من الدورات التدريبية واملؤمترات يف لبنان والعامل . 
.) مؤلف كتاب التشريعات املصرفية اللبنانية )طبعة 2013	•



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $   للم�ضارف   1100
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1350

امل�ضاركني. لل�ضادة  يومي  وغداء  وال�ضيافة  العمل،  اأوراق  وا�ضتالم  الور�ضة  اأعمال  ح�ضور  الإ�ضرتاك  ر�ضم  يت�ضمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الورشة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.14:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

جداً( والإجنليزّية)�ضرورية  العربية  اللغتني  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    0331-082305/510-8 رقم   

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

Or by transfer to our account at: 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     

Booking online: www.uabonline.org

املكاتب اإلقليمية:

القاهرة - مجهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أمحد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة )11( - املهندسني - اجليزة —
             - هاتف:33034442-202+  33023762-202+  -  فاكس:202-33440297+

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+

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.
daily Schedule : from 9:00 am to 14:00 pm.

Workshop languages: Arabic and English (a must).

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: 82305-510/8 Arab Bank - Beirut Lebanon.
For online registration & payment, please visit our website: www.uabonline.org

Or by transfer to our account at: 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

 



MAIN TOPICS COVERED:
Day 1
09:00  Basel II: What went wrong?                          
11:00  Basel III: the new definition of Capital 
13:00  Basel III: a new set of Regulatory Adjustments 
15:00  Lunch – End of Day 1   

Day 2
09:00   Capital Conservation Buffer 
11:00  Countercyclical Capital Buffer
13:00  Interaction between the ICAAP & the buffers 
15:00  Lunch - End of Day 2

Day 3
09:00  Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
11:00  Net Stable Funding Ratio (NSFR)
13:00  Enhancing Liquidity Risk Management
15:00  Lunch - End of Day 3

SPEAKER:

Mr.  Rabih Nehme

Head of Risk Assessment Department at the Banking Control Commission of •	
Lebanon (BCCL).

University instructor in Lebanon.•	
Trainer and speaker with the UAB and other training firms in Lebanon •	

Editor of: Lebanese Banking Regulations book (2013 Edition)•	



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.
This workshop will provide an in-depth exposure to a capital planning process, overall capital 
adequacy, and the ability to sustain capital in various stressed environments. The goal is to provide 
a foundation to effectively assess an organization’s capital adequacy relative to its overall risk and 
its plan for maintaining appropriate capital levels. This theoretical foundation will be enhanced 
with a detailed case study that allows participants to apply their knowledge to reviewing the capital 
planning process, assessing an organization’s risk through stress testing, and analyzing measures 
of ensuring that capital supports the level of risk. 
In Addition to that, the workshop will discuss the effects of liquidity squeezes and the availability 
of risk capital on the broad market. Market oriented examples (mainly in the UAE perspective) will 
be given throughout to give participants insight into practical liquidity risk management techniques 
in the current environment.
All in all, this workshop will provide an overview of the reforms to the existing Liquidity 
Management practices and sets out the transitional arrangements introduced by the Basel Committee 
to implement the new liquidity standards.

OBJECTIVES:
On completion of this workshop, participants will be able to:
• Assess the quality of the organization’s capital plan 
• Develop risk perspectives regarding the quality of capital monitoring 
• Develop an understanding of stress testing methodologies 
• Understand key concepts in the analysis for Basel II Pillar 2 assessments and Basel III
• Identify banks’ responsibilities for internal capital planning processes
• Determine the level of Capital that is commensurate with the overall risk profile
• Understand key liquidity risk concepts and how they affect a Bank’s liquidity risk profile.
• Explain the role of Stress Testing in Liquidity Risk Management;
• Present the objectives and the structure of the two Basel liquidity standards;
• 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.

WHO SHOULD ATTEND THIS WORKSHOP?
• Bank regulators
• Risk Managers in banks and their main assistants.
• Internal Auditors in banks and their main assistants.
• Financial Officers in banks and their main assistants.
• External Auditors in banks and their main assistants.




