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PRACTICAL CREDIT RISK MANAGER FUNDAMENTALS 

Credit Risk Management has undoubtedly become one 
of the most crucial disciplines for any Bank to master. 
A comprehensive understanding will result in increased 
profitability and shareholder value. In addition, the ever-
increasing need to comply with complex regulatory 
requirements and the current uncertainty resulting from 
the pandemic among other crises, highlight the call for 
Banks to better perform at recognizing and managing 
their Credit Risks. Moreover, subsequent prudential and 
regulatory responses that followed the crisis entirely 
renewed the way in which the Risk Management 
framework is run.

Credit Risk refers to the default risk of not getting back 
the debt lent to borrowers in different circumstances. 
Since the risk is high, many Banks have designed Credit 
Risk policies for management of loans and borrowings. 
In a nutshell, it is the process of mitigating losses which 
are expected by the Banks in the near future in cases of 
credit failure.

Over the years, Banks and regulatory authorities all over 
the world have realized the vital significance of a good 
Credit Risk Management system and policy framework. 
This is partly due to the various crises that have risen 
over time. Some of its most important criteria are:
• The ability to forecast issues and prepare for   
uncertain times
• The system can be used for measuring the   
 lending limits,  tolerance and appetite
• It gives a valuable alternative for transferring   
credit, pricing  and hedging options

The present training program provides the perfect 
balance between theory and practice, focusing on all 
the key steps involved in the development and practical 
implementation of a Credit Risk Management framework, 
drawing from International Best Practices and aiming for 
smooth implementation. BACKGROUND:



PRACTICAL CREDIT RISK MANAGER FUNDAMENTALS 

COURSE OBJECTIVES

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

• Gain a solid grounding in credit risk fundamentals with the tools and techniques required to  

 perform credit analysis, utilizing analytical tools to project future performance;

• Get familiarized with concepts, techniques and principles of  credit risk management;

• Understand the relationship between qualitative and quantitative aspects of credit analysis;

• Gauge company performance using ratio analysis;

• Appreciate the importance of the credit cycle;

• Understand what best practice credit risk management looks like;

• Understand the current regulatory framework in the area;

• Have a better understanding of the current state of the credit markets;

• Provide management with risk related information vital for decision making.

WHO SHOULD ATTEND? 

• Credit Risk Analysts

• Credit Risk Managers

• Credit Risk modeling team

• Credit Portfolio Managers

• IFRS 9 working team

• Risk Management staff across the board

• Senior Relationship Managers and   

 Account Managers

• Credit Audit staff

• On-site and off-site supervisors and   

 regulatory authorities



DAY 2

• Business and Industry Analysis
 - Industry Analysis including SWOT,   
    critical success factors
 - Operation/Business analysis
 - Business risk versus financial risk
 - The asset conversion cycle
 - Environmental and Regulatory risk   
   analysis
 - Management Analysis
 - Early Warning Signs
 - Credit red flags
• Ratios and Credit Statistics
 - Advantages and Limitations of ratios
 - Types of Ratios including: profitability,  
    asset quality and efficiency, leverage  
    and coverage
 -Peer comparisons/Industry benchmarks
 - Specialized industry ratios
 - Seasonality
 - Overall performance ratios

DAY 1

• Introduction to Credit Risk Management
 -Interaction of the market, the   
 client and credit
 -The 5Ps and 5Cs of Credit
 -Risk/Reward and capital allocation
• Credit Risk Assessment (Financial and Non-    
   Financial Analysis)
 -Credit Analysis Fundamentals
 . Corporates versus Financial   
    Intermediaries
 . Specialized Industries
 . Specialized Products
 . Sources of information

MAIN TOPICS

• Cash Flow Analysis
 - Structure of the cash flow statement
 - Sources and Uses
 - Reconciliations
• Historical Financial Analysis
 - Audit
 - Review of historical patterns and   
   industry performance
 - Income Statement analysis
 - Balance Sheet analysis
 - Cash Flow analysis

PRACTICAL CREDIT RISK MANAGER FUNDAMENTALS 

DAY 3

• Portfolio Management
- Credit Risk Models
- Credit Risk Measurement (Basel II, III  
 and IV)
 . Basel II capital requirements related  
    to credit risks
 . Standardized approach for credit risk;
 . Internal ratings-based approaches for  
   credit risk;
 . Removal of the use of the advanced  
    IRB approach for certain asset classes;
 . Specification of input floors;
 . Additional enhancements;
 . Refinements to the leverage ratio   
   exposure measure;
 . Output floors;
 . Transitional arrangements
-  Impairment and Provisioning (IFRS 9)
 . Classification and measurement
 . Impairment of assets carried at   
    amortized cost
 . Hedge accounting
 . Disclosure requirements
 . Transition rules
 . IFRS 9 Implementation Challenges

DAY 4

• Basic Statistics, Risk Transformation   
  and Risk Transfer
- Basic Statistics
- Risk Transformation
- Credit Derivatives and Risk Transfer
- Credit Risk of Derivatives
 . Purpose of credit derivatives
 . Market participants
 . Role of regulators
 . The Credit Default Family
 . Description of vanilla vs. structured   
   derivatives
 . Total Return Swaps
 . Exercise
 . Credit Default Swaps
 . Characteristics
 . Risks and Risk Management of Credit  
   Derivatives



PARTICIPATION FEES  500$

MEANS OF PAYMENT
 

Transfer to our account in USD 
at Arab Bank- Jordan

Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch
Account no: 0118/010272-5/510

Iban no: 
JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send 
an email to :training@uabonline.org

SPECIAL OFFER
Banks wishing to nominate unlimited number of 

attendees to attend this webinar, can benefit from 
the special offer of 3000$ only.

SPEAKER : 
DR. RODRIGUE ABI-ELHESN 

• Group Head of Strategy & Risk Analytics at Credit Libanais s.a.l, Beirut, Lebanon

• University Lecturer

• Acredited Trainer and lecturer with the Union of Arab Banks and several regional and   

 international organizations

• Participated in dozens of international workshops on banking supervision, risk    

 management  and corporate governance

• Rigorous academic credentials, INSEAD Alumnus, graduated from the INSEAD Advanced  

 Management Programme (AMP), holds a Master’s degree in Banking and Finance, has   

 a Bachelor degree in Finance and in Business Administration from UQÀM in Canada and  

 earned several degrees and international professional certifications.

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

PRACTICAL CREDIT RISK MANAGER FUNDAMENTALS 



اإلئتمان إلدارة مخاطر  العملية  األساسيات 

يجب على  التي  التخصصات  أهم  أحد  االئتمان  إدارة مخاطر  أضحت 
في  زيادة  إلى  يؤدي  الذي  األمر  جيد،  بشكل  يتقنها  أن  مصرف  أي 
المستمرة  الحاجة  إلى ذلك، فإن  للمساهمين. باإلضافة  الربحية والقيمة 
لالمتثال لجميع المتطلبات التنظيمية المتقدمة وعدم القدرة على القراءة 
الدقيقة لألحداث بسبب المخاطر غير المتوقعة كانتشار الوباء واألزمات 
على  الضوء  تسليط  على  العمل  المصارف  على  فرض  األخرى، 
الممارسات الفضلى لإلدارة والتعرف على مخاطر االئتمان الخاصة بها. 

والمتمثلة  السداد،  عن  التخلف  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر  أهم  أحد 
في عدم القدرة على استرداد الديون المقرضة للمقترضين في ظروف 
التنفيذ  حيز  المصارف  من  العديد  وضعت  السبب،  ولهذا  مختلفة. 
وباختصار،  والتسلفيات.  القروض  إلدارة  االئتمان  مخاطر  سياسات 
المتوقعة  إدارة مخاطر اإلئتمان حول عملية تخفيف الخسائر  تتمحور 

والتحوط عن طريق زيادة متطلباتها الرأسمالية.

وعلى مر السنين، أدركت البنوك والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء 
العالم األهمية الحيوية لنظام جيد إلدارة مخاطر االئتمان. ويرجع ذلك 
جزئيًا إلى األزمات المختلفة التي ظهرت مع مرور الوقت. ومن أهم 

معايير هذا النظام:
إختبارات  إجراء  عبر  المضطربة  لألوقات  االستعداد  على  القدرة   •

الضغط
• إمكانية استخدام النظام لقياس حدود اإلقراض وشهية المخاطر

المخاطر  على  المرتكز  والتسعير  االئتمان  لتحويل  قيّم  بديل  توفير   •
وخيارات التحوط

النظرية  بين  المثالي  التوازن  أهمية  الى  التدريبي  البرنامج  سيتطرأ هذا 
للتطوير والتنفيذ  الرئيسية  التركيز على جميع الخطوات  والتطبيق، مع 
العملي في إدارة مخاطر االئتمان، باالعتماد على أفضل الممارسات الدولية.

الـخـلـفـيـة:

األهـداف:
عند االنتهاء من هذه الدورة التدريبية، سيتمكن المشاركون من:

خالل  من  االئتمان  مخاطر  أساسيات  في  متينة  أسس  اكتساب   •
واستخدام  االئتمان،  تحليل  إلجراء  المطلوبة  والتقنيات  األدوات 

األدوات التحليلية لتوقع األداء المستقبلي.
• التعرف على مفاهيم وتقنيات ومبادئ إدارة مخاطر االئتمان.

• فهم العالقة بين الجوانب النوعية والكمية لتحليل االئتمان.
• قياس أداء الشركة باستخدام تحليل النسب المالية.

• تقدير أهمية الدورة االئتمانية.
• فهم أفضل ممارسات إدارة مخاطر االئتمان.

• فهم اإلطار التنظيمي الحالي في المنطقة.
• فهم أفضل للحالة الراهنة ألسواق االئتمان.

• تزويد اإلدارة بالمعلومات المتعلقة بالمخاطر والقدرة على اتخاذ 
القرار.

الـمشـاركـون المسـتـهـدفـون:

•  مدراء مخاطر االئتمان والمحللين 

•  كبار مديري العالقات ومديري الحسابات

فريق نمذجة مخاطر االئتمان                                  •

•  فريق إدارة المخاطر في جميع المجاالت

•  مدراء المحافظ االئتمانية                                    

•  طاقم تدقيق االئتمان

                                      IFRS 9 فريق عمل  •

•  المشرفون الميدانيون للسلطات التنظيمية



اإلئتمان إلدارة مخاطر  العملية  األساسيات 

 الـمـواضـيـع الرئـيـسـيـة:
اليوم األول: 

 مقدمة في إدارة مخاطر االئتمان• 
- تفاعل السوق والعميل واالئتمان  

- 5Ps و 5Cs في االئتمان  
- المخاطر / العوائد وتخصيص رأس المال  

 تقييم مخاطر االئتمان (التحليل المالي وغير المالي)• 
- أساسيات تحليل االئتمان  

• الشركات مقابل الوسطاء الماليين  
• القطاعات اإلقتصادية المتخصصة  

• مصادر المعلومات  

اليوم الثاني:

تحليل األعمال والقطاعات االقتصادية• 
    SWOT تحليل القطاعات االقتصادية بما في ذلك -  

وعوامل النجاح الحاسمة  
- تحليل العمليات / األعمال  

- مخاطر األعمال مقابل المخاطر المالية  
- دورة تحويل األصول  

- تحليل المخاطر البيئية والتنظيمية  
- تحليل اإلدارة  

- عالمات اإلنذار المبكر  
- عالمات التحذير من االئتمان  

النسب وإحصاءات االئتمان• 
- مزايا وقيود النسب  

- أنواع النسب بما في ذلك: الربحية وجودة األصول    
وكفاءتها والرافعة المالية والتغطية  

- النسب المتخصصة  
- نسب األداء العام  

تحليل التدفق النقدي• 
- هيكل بيان التدفقات النقدية  

- المصادر واالستخدامات  
- المصالحات  

التحليل المالي التاريخي• 
- الميزانية العمومية  

- تحليل التدفق النقدي  
- مراجعة األنماط التاريخية وأداء القطاع االقتصادي         

- تحليل قائمة الدخل  

اليوم الثالث:

إدارة المحافظ• 
نماذج مخاطر االئتمان• 
قياس مخاطر االئتمان (بازل 2 و 3 و 4)• 

- متطلبات رأس المال ضمن بازل 2 المتعلقة بمخاطر    
   االئتمان

- نهج موحد لمخاطر االئتمان  
- المناهج القائمة على التصنيف الداخلي لمخاطر االئتمان  

- استبدال استخدام نهج IRB المتقدم لبعض فئات األصول  
- تحسينات إضافية  

- إدخال تحسينات على مقياس التعرض لنسبة الرافعة المالية  
- الترتيبات االنتقالية  

اضمحالل القيمة والمخصصات (المعيار الدولي للتقارير المالية 9)• 
- التصنيف والقياس  

- انخفاض قيمة الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة  
- محاسبة التحوط  

- متطلبات اإلفصاح  
- قواعد االنتقال  

- تحديات تنفيذ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9  

اليوم الرابع:

•      اإلحصائيات األساسية، وتحويل المخاطر
- مشتقات االئتمان   

- مخاطر االئتمان للمشتقات  
• الغرض من المشتقات االئتمانية  

• المشاركون في السوق  
• دور المنظمين  

• االئتمان االفتراضي  
• إجمالي مقايضات العائد  

• مقايضات التخلف عن السداد  
• الخصائص  

• المخاطر وإدارة مخاطر مشتقات االئتمان  



يشغل حاليا منصب تنفيذي ورئيس دائرة االستراتيجية  وتحليل المخاطر لدى مجموعة االعتماد اللبناني، بيروت،  لبنان.  •

استاذ جامعي.  •

مدرب ومحاضر معتمد لدى العديد من مؤسسات التدريب  العربية واألجنبية.  •

شارك وحاضر في العشرات من الدورات التدريبية   والمؤتمرات في لبنان والعالم   •

المتقدمة (AMP)، حائز من جامعة كيبك  في مونتريال  اإلدارة  برنامج  التحق وتخرج من   خريج جامعة INSEAD في فرنسا،   •

UQAM  على شهادتي بكالوريوس في العلوم المالية وإدارة األعمال، وعلى درجة ماجستيرفي العلوم المالية والمصرفية، باإلضافة إلى العديد من  

الشهادات المهنية الدولية الصادرة عن أعرق المراجع.

خبرة مصرفية ومالية تمتد على مدى ستة عشر عاما  تتركز في وظائف إدارة المخاطر المالية، االستراتيجية  وإدارة الرساميل.  •

500$ االشتراك: رسم 

خاص عرض 
بإمكان املصارف الراغبة ترشيح عدد غير محدود من 
املشاركني حلضور هذه الدورة لقاء رسم مشاركة خاص

 وقدره 3000 دوالر أميركي فقط.

اإلئتمان إلدارة مخاطر  العملية  األساسيات 

MEANS OF PAYMENT
 

A transfer to our account in USD  at Arab Bank- Jordan
Arab Bank , Amman , Jordan - Shmeisani Branch

Account no: 0118/010272-5/510
Iban no: JO76 ARAB 1180 0000 0011 8010 2725 10

Swift code: ARABJOAX118
Beneficiary name: Union of Arab Banks

For more information and registration kindly send an email to :training@uabonline.org

#unionofarabbanks

Follow us on social medias www.uabonline.org

المحاضر

أبي الحسن د. رودريك 


