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BACKGROUND 
The shift to expected Credit Loss accounting frameworks is an important step forward in resolving the 
weaknesses identified during previous financial crisis that credit loss recognition was too little, too late.

This workshop will discuss proposed policy considerations related to the calculation of Expected Credit 
Loss (ECL) under the new impairment framework as required by IFRS9. It will also highlight the implications 
of expected Credit loss approaches on regulatory Capital, as well as the impact of the Covid-19 pandemic 
on the measurement of ECL under IFRS 9 and the dynamic of the transitional arrangements for expected 
credit loss accounting in light of the Covid-19 pandemic. 

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

•	 Understand the most important requirements of IFRS9 classification of financial Instruments 
•	 Highlight the main features of the new impairment methodologies under IFRS9
•	 Recognize main principles of a sound expected credit loss (ECL) framework 
•	 Describe current developments in the calculation of Expected Credit losses after COVID-19 

outbreak.
•	 Identify the essential elements of a Regulatory Expected Loss
•	 Discuss the interaction between accounting provisions and regulatory provisions

TARGET AUDIENCE
• Financial Comptrollers  • Accounting Officers • Risk Managers  • Credit Risk Officers
• Internal Auditors  • Compliance Officers

PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR THE CALCULATION OF:

EXPECTED CREDIT LOSS (ECL)

SPEAKER
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	Master’s	degree	in	Banking	and	Fina		ncial	Economics	from	the	Lebanese	University	(with	
distinction) & 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.



AGENDA

PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR THE CALCULATION OF:

EXPECTED CREDIT LOSS (ECL)

Day 1:
1. The new impairment framework

2. Expected Credit Loss methodologies:
•	 Collective or Individual assessment
•	 Adjusted	Loss	Rate	approach
•	 Practical	case	studies

3. Staging and existing loan grading systems

Day 2:
1. Rating methodologies
	 a.	(PIT)	PD/(TTC)	PD
	 b.	Loss	Given	Default	LGD	

2. Various practices in accounting 
provisioning:
	 a.	General	and	specific	provisions

Day 3:

1. Variability in the recognition of accounting 
provisioning

2. Impact of Expected Credit Loss 
accounting on regulatory capital

Day 4:
1. The proposed Standardised Regulatory 
Expected Loss:
	 a.	Treatment	of	Non-defaulted		 	
 exposures
 b. Treatment of Defaulted exposures

2. Transitional arrangement for expected credit 
loss accounting in light of the  Covid-19 pandemic 

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	272510

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 

numbers of attendees to participate in this 
webinar, 

can benefit from the special offer of 3000$ 

PARTICIPATION FEES:  

450$



الخلفية

إن	إعتماد	نظام	جديد	للمخصصات	على	األصول	المالية	تتطلب	اإلعتراف	المبكر	بأي	تدن	محتمل	في	قيمة	هذه	األصول	بدل	النظام	القديم	المعتمد	
على	الحصول	الفعلي	للتدني	في	األصول	المالية	كشرط	مسبق	لتكوين	المخصصات،	يعتبر	خطوة	هامة	بإتجاه	معالجة	نقاط	الضعف	التي	ظهرت	خالل	
األزمات	اإلئتمانية	والمصرفية		حيث	إعتبرت	كمية	المخصصات	المكونة	مقابل	الخسائر	اإلئتمانية	قليلة	وغير	كافية	كذلك	جاءت	هذه	المخصصات	

في	وقت	متأخر.			

تناقش	هذه	الورشة	اإلعتبارات	العملية	الالزمة	لقياس	الخسارة	اإلئتمانية	المتوقعة	على	األصول	المالية	عمالً	بمتطلبات	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	
رقم	9.	كذلك	ستناقش	الورشة	المعالجة	الرقابية	للمخصصات	المحاسبية	وإنعكاس	هذه	المخصصات	على	رأس	المال	النظامي،	كما	ستتناول	الورشة	

تأثير	جائحة	كورونا	على	تطبيق	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم9. 

اإلعتبارات العملية الالزمة
  إلحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

األهداف: في نهاية هذه الورشة سيكون المشارك قادراً على:

عرض	التطبيقات	الحالية	للمخصصات	وطرق	تكوينها 	-
مناقشة	تأثير	اإلعتراف	بالمخصصات	في	رأس	المال	النظامي 	-

عرض	الخصائص	األساسية	للمنهجيات	الجديدة	لقياس	التدني	في	قيمة	األصول	المالية	وفقاً	للمعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم9. 	-
تحديد	العناصر	األساسية	للخسارة	اإلئتمانية	وفقاً	لتقديرات	السلطات	الرقابية 	-

تعريف	المبادىء	األساسية	لإلطار	الخاص	بالخسارة	اإلئتمانية	المقدرة	 	-
عرض	التطورات	الحالية	في	كيفية	إحتساب	الخسارة	اإلئتمانية	المقدرة	 	-

المستهدفون: لمشاركون 
المراقبون	الماليون		-	مسؤولو	المحاسبة		-	مدراء	المخاطر			-	مسؤولو	مخاطر	االئتمان	-	المدققون	الداخليون		-	مسؤولو	االمتثال

المحاضر: األستاذ ربيع نعمة

•	مدير	إدارة	تقييم	المخاطر	لدى	لجنة	الرقابة	على	المصارف	-	لبنان.

•	التحق	بلجنة	الرقابة	على	المصارف	في	1998	،	وهو	يحمل	شهادة	ماجستير	في	البنوك	واالقتصاد	المالي	من	الجامعة	اللبنانية	مع	تقدير“إمتياز”	
ويحمل	شهادة	GARP	العالمية.

•	خبير	لمهام	محددة	لدى	صندوق	النقد	الدولي	–	واشنطن.

•األستاذ	نعمة	أستاذ	جامعي	في	لبنان	ومحاضر	معتمد	لدى	إتحاد	المصارف	العربية	ومؤسسات	أخرى	عربية.



اإلعتبارات العملية الالزمة
  إلحتساب الخسارة اإلئتمانية المتوقعة 

  أهم الموضوعات:

اليوم األول: 
1.	اإلطار	الجديد	لقياس	ومحاسبة	التدني	في	قيمة	األصول	المالية

2.	منهجيات	إحتساب	الخسارة	اإلئتمانية	المتوقعة:
	 التقييم	اإلجمالي/التقييم	اإلفرادي•
	 منهجية	الخسارة	التاريخية	المعدلة•
	 حاالت	تطبيقية•

3.	مراحل	اإلعتراف	بالمخصصات	وتداخلها	مع	أنظمة	التقييم	الداخلية

اليوم الثاني:
العامة	 (المخصصات	 المحاسبية	 للمخصصات	 المختلفة	 التطبيقات	 	.1

والخاصة)

2.	منهجيات	التقييم	الداخلي

اليوم الثالث:
1.	اإلختالفات	في	اإلعتراف	بالمخصصات	ألغراض	رقابية

2.	المنهج	المقترح	من	لجنة	بازل	للرقابة	المصرفية	للخسارة	اإلئتمانية	
المتوقعة
	 	معالجة	التعرضات	المنتجة	وغير	المتعثرة•
	 	معالجة	التعرضات	المتعثرة	وغير	المنتجة	•

اليوم الرابع:
1.	تأثير	الخسارة	اإلئتمانية	المتوقعة	على	رأس	المال	النظامي

2.	تأثير	جائحة	كورونا	على	تطبيق	المعيار	الدولي	للتقارير	المالية	رقم	9

450$ رسم االشتراك:

وسائل الدفع
 

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

عرض خاص

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

 وقدره 3000 دوالر أميركي فقط.


