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BACKGROUND 
Stress testing is now a critical element of risk management for banks. It alerts bank management to 
unexpected adverse outcomes arising from a wide range of risks, and provides an indication to banks and 
supervisors of the financial resources that might be needed to absorb losses should large shocks occur.
Recovery & Resolution planning is important for all banks as it increases their resilience to stress scenarios. 
Banks should develop recovery plans that identify credible options to survive a range of severe but plausible 
stressed scenarios. This should be part of the good management of a bank, not just a response to a 
regulatory requirement.

Regulators and Central bankers view recovery & resolution planning as an important component of the 
post-pandemic reforms. It increases the resilience of banks to stress and reduces the probability that a 
bank will fail.

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

•	 Identify the features and types of stress tests and how they are applied in practice 
•	 Define the function and features of macro, or aggregate, stress tests 
•	 Figure-out how to integrate Stress Tests in Enterprise – Wide Risk Management Framework 
•	 Discuss how to benefit from considering in a structured way the potential impact of adverse 

scenarios on the day to day business.
•	 Describe the main components of a well-documented Recovery & Resolution plan

 PREREQUISITE KNOWLEDGE:
In order to get maximum benefit from this Workshop, participants should have fundamental-level 
subjects related to the existing definition of Regulatory Capital. Participants should also be familiar with 
the high level-requirements of the Global Liquidity Standards (LCR & NSFR). 

TARGET AUDIENCE
•	 Bank regulators & examiners
•	 Bank senior managers  
•	 Risk Managers
•	 Accounting & Financial officers 
•	 Internal Auditors
•	 Regulatory Compliance Officers
•	 External Auditors

PRACTICAL APPLICATION OF 
STRESS TESTING, RECOVERY & RESOLUTION PLANNING IN LIGHT OF COVID-19



MAIN TOPICS 
Day 1: Speaker Mr. Rabih Nehme
- The Practice of Stress testing
- Main Stress testing Techniques :
	 •	 Sensitivity	Tests
	 •	 Scenario	Analysis

Day 2: Speaker Mr. Rabih Nehme
- Stress Testing the Capital Levels
- Liquidity Stress Test: LCR & other Liquidity metrics

Day 3: Speaker Mr. Rabih Nehme
- Crisis Management during the Covid-19 pandemic 
- Unwinding of Relaxation measures
- Recovery Planning and Resolution
	 •	 Recovery	Indicators
	 •	 Recovery	Options
	 •	 Contingent	Capital	Instruments
	 •	 Total	Loss	Absorbing	Capacity	(TLAC)
	 •	 Bail-In	Execution

Day 4: Speaker Mrs. Abeer Khedr
- current cyber threat landscape
- impact of cyber risks on resilience of banks 
- cyber resilience framework and strategy 
- technologies supporting cyber resilience 
- BASEL cyber resilience guidelines 
- Roadmap for transitioning from cyber security to cyber resilience 

PRACTICAL APPLICATION OF 
STRESS TESTING, RECOVERY & RESOLUTION PLANNING IN LIGHT OF COVID-19

          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.

SPEAKER:
  MRS. ABEER KHEDR                                                  
Abeer khedr is the information security director 
at the national bank of Egypt with more than 
20 years of experience in technology and 
information security fields.

Abeer has been awarded top 50 egyptian 
successful women in 2020 and among Egypt's 
100 influential women in 2019  

SPEAKER:



الخلفية 
النتائج	غير	المتوقعة	 العليا	لمعرفة	 في	إدارة	المخاطر	لدى	المصارف،	وهي	تستعمل	كأداة	إنذار	لإلدارة	 أساسياً	 أصبحت	إختبارات	الضغط	عنصراً	
والمعاكسة	لعدد	كبير	من	المخاطر	المرتبطة	بمجمل	النشاط	المصرفي	بشكل	عام.		كما	تساعد	هذه	اإلختبارات	إدارات	المصارف	والسلطات	الرقابية	في	

معرفة	حجم	اإلمكانات	المالية	الواجب	توفرها	إلستيعاب	الخسائر	حال	حصول	صدمات	كبيرة.

على	المصارف	إستعمال	هذه	اإلختبارات	كجزء	من	التخطيط	للتعافي	واإلنقاذ	بالشكل	الذي	يزيد	من	مناعة	هذه	المصارف	في	مواجهة	السناريوهات	
الضاغطة	ويقدم	لها	خيارات	بديلة	تكون	جاهزة	للتطبيق	عند	تعرضها	لصدمات	قاسية.	إن	بناء	وتطوير	خطط	التعافي	يجب	أن	يكون	جزءاً	من	برنامج	
اإلدارة	السليمة	للمصرف	وليس	فقط	إستجابة	لمتطلبات	السلطات	الرقابية	التي	صارت	تنظر	الى	آليات	التخطيط	للتعافي	واإلنقاذ	كركيزة	أساسية	لمرحلة	

ما	بعد	جائحة	كورونا	حيث	أنها	تزيد	من	قدرات	المصارف	في	مواجهة	الصدمات	وتقلّل	من	إحتمال	حصول	حاالت	اإلفالس.

األهداف : في نهاية هذه الورشة، سيكون المشارك قادراً على:
معرفة	أنواع	إختبارات	الضغط	وتطبيقاتها	العملية 	.1

تحديد	وظيفة	وآليات	إختبارات	الضغط	الكلية	أو	الشاملة 	.2
توضيح	دور	إختبارات	الضغط	ضمن	اإلدارة	الشاملة	للمخاطر 	.3

مناقشة	كيفية	اإلستفادة	من	طريقة	محاكاة	إحتمال	حصول	سناريوهات	معاكسة	على	النشاط	اليومي	للمصرف 	.4
شرح	المكونات	األساسية	لخطط	التعافي	واإلنقاذ 	.5

المشاركون المستهدفون
موظفو	إدارة	الرقابة	على	المصارف	-	المدراء	الرئيسيون	في	المصارف	ومعاونوهم	الرئيسيون	-	المدراء	في	إدارة	المخاطر	ومعاونوهم	الرئيسيون

الموظفون	الرئيسيون	في	إدارة	المحاسبة	والرقابة	المالية	-	المدققون	الداخليون	-	مسؤولي	اإلمتثال	-	مدققو	الحسابات	الخارجيون

 إختبارت الضغط، التخطيط للتعافي واإلنقاذ في ضوء جائحة كورونا

	- المصارف	 الرقابة	على	 لجنة	 لدى	 المخاطر	 تقييم	 إدارة	 •	رئيس	

لبنان.

يحمل	 وهو	 	، 	1998 في	 المصارف	 على	 الرقابة	 بلجنة	 التحق	 	•

شهادة	ماجستير	في	البنوك	واالقتصاد	المالي	من	الجامعة	اللبنانية	مع	

تقدير“إمتياز”	ويحمل	شهادة	GARP	العالمية.

•	خبير	لمهام	محددة	لدى	صندوق	النقد	الدولي	–	واشنطن.

إتحاد	 لدى	 معتمد	 ومحاضر	 لبنان	 في	 جامعي	 أستاذ	 نعمة	 •األستاذ	

المصارف	العربية	ومؤسسات	أخرى	عربية.

تشغل	عبير	خضر	منصب	رئيس	قطاع	امن	المعلومات	بالبنك	األهلي	
المصري	وتتمتع	بخبرة	تزيد	عن	20	عاماً	في	مجال	تكنولوجيا	وامن	

المعلومات	بالبنك	األهلي	المصري	

تم	تكريمها	مؤخراً	ضمن	أكثر	50	سيدة	مؤثرة	في	مصر	وكذلك	تم	
إختيارها	من	بين	أفضل	100	مديرين	تنفيذين	دوليين	في	مجال	امن	

المعلومات	في	العالم	.	

المحاضر:
 األستاذ ربيع نعمة

المحاضرة:
 األستاذة عبير خضر



متطلبات حضور الورشة
من	أجل	االستفادة	القصوى	من	هذه	الورشة	،	يجب	أن	يتوفر	لدى	المشاركين	المعرفة	المعمقة	بالتعريف	الحالي	لرأس	المال	النظامي.	كما	يجب	أن	

.(LCR & NSFR)	العالمية	السيولة	لمعايير	المستوى	عالية	بالمتطلبات	دراية	على	يكونوا

 إختبارت الضغط، التخطيط للتعافي واإلنقاذ في ضوء جائحة كورونا

  البرنامج الزمني 
اليوم األول: األستاذ ربيع نعمة
تطبيق	إختبارات	الضغط 	-

أهم	تقنيات	إختبارات	الضغط: 	-
	 إختبارات	درجة	الحساسية•
	 تحليل	السناريوهات•

اليوم الثاني: األستاذ ربيع نعمة
إختبارات	الضغط	على	رأس	المال 	-
إختبارات	الضغط	على	السيولة 	-

اليوم الثالث: األستاذ ربيع نعمة
إدارة	األزمات	خالل	جائحة	كورونا 	-

إعادة	تفعيل	اإلجراءات	النظامية	التي	توقفت	مع	بدء	جائحة	كورونا 	-
التخطيط	للتعافي	واإلنقاذ: 	-

	 مؤشرات	التعافي•
	 خيارات	التعافي•
	 األدوات	الرأسمالية	المشروطة•
	 •(TLAC)	الخسائر	إمتصاص	على	القدرة	إجمالي
	 •(Bail-In)	الداخل	من	اإلنقاذ	عمليات	تنفيذ
	 •

  اليوم الرابع:  األستاذة عبير خضر
األرضية	الحالية	لألمن	السيبراني	 	-

تأثير	المخاطر	السيبرانية	على	المرونة	في	المصارف	 	-
اإلطار	العام	واإلستراتيجية	الخاصة	بالمرونة	السيبرانية	 	-

التقنيات	المساندة	للمرونة	السيبرانية	 	-
القواعد	اإلرشادية	الخاصة	بالمرونة	السييبرانية	الصادرة	عن	لجنة	بازل	 	-

خارطة	الطريق	للتحول	من	االمن	السيبراني	الى	المرونة	السيبرانية	 	-

رسم االشتراك: 600$
 

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.


