


الـخـلـفـيـة :
عند دخول املدين يف ضائقة مالية وقبل تعثره بشكل رسمي، يربز خيار غري رسمي لتسوية هذا الضائقة من خالل الية 
تسوية الديون خارج القضاء. وبموجب هذه االطار يتم اإلتفاق بني األطراف ذوي الصلة عىل وضع ترتيبات خاصة 

تعدل رشوط الدين بما يسمح للمدين باإلستمرار بالعمل وفق قواعد عامة جديدة. 
وقد وجدت تسوية الديون خارج القضاء منذ بروز املشاكل املالية. بل ان اللجوء اىل القضاء جاء ليغطي الحاالت التي 

استعىص حلها من خالل االتقاقات الرضائية  بني االطراف املعنية. 
أدت األزمة املالية األخرية إىل زيادة الوعي بأهمية إعتماد التسويات خارج القضاء والذي، وان لم ينف الحاجة اىل  نظام 
ترشيعي لألعسار، اال انه يساهم يف تخفيف الضغط عىل املحاكم وغالبا ما يكون االطار االنسب الذي يصب يف مصلحة 

جميع األطراف .
ومع تراكم الخربات والتجارب يف تسوية املشاكل املالية خارج اإلطار القضائي، ان هذا االسلوب يف تسوية املشاكل املالية 

يؤدي إىل:
	 فتح املجال امام الرشكات ذات الجدوى املالية والقابلة لإلستمرار بالعمل، وبما يمكنها من الخروج بنجاح من   

الضائقة التي تمر بها.  
	 الحد من خسائر املؤسسات املالية والدائنني عىل حد سواء. 

	 تجنب التبعات اإلجتماعية واإلقتصادية التي تنجم عن فشل املؤسسات.
	 تخفيف العبء عن كاهل املحاكم.

	 تحقيق  مصلحة جميع املعنيني واملتأثرين باملشكلة املالية بمن فيهم عمالء الرشكة وموظفيها ومورديها   
ومستثمريها   

	 تقديم خيار أكثر كفاءة وفعالية من إجراءات املحاكم )اجراءات ارسع ومعدل اسرتداد أعىل(
	 مساعدة القطاع املايل عىل تطوير الثقة يف نزاهة وشفافية إجراءات اإلفالس وإعادة الهيكلة التي تتضمنها الية   

تسوية الديون خارج القضاء.  
ورشة العمل هذه واملعايري املعتمدة يف اإلدارة الناجحة للديون تجاه دائنني متعددين خارج إطار القضاء. كما وتسلط 
الضوء عىل الفوائد الناجمة عن إعتماد نهج معالجات تعدد الدائنني ودورها يف تسوية القروض املتعثرة. والتي قد تنجم 
عن سوء إدارة عملية تسوية  مشاكل الديون متعددة الدائنني خارج اإلطار القضائي عىل سالمة وسمعة الرشكة التي تمر 
باملشكلة كما تقدم الورشة للمشاركني مناهج لتحديد وتقييم وإدارة مشاكل الديون تجاه دائنني متعددين خارج القضاء، 
وبالتايل تعمل عىل تزويد املشاركني باليات لتطوير وتنفيذ خطط فاعلة لتسوية هذه املشاكل، األمر الذي يساعد الرشكات 
التي تمر بالضائقة املالية عىل متابعة أعمالها والخروج من ضائقتها بما يصب يف مصلحة استمرارية إستثمارات القطاع 

الخاص. 

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

	 مناقشة وتفهم تأثري القروض التي تمر بمشاكل عىل أعمال وسالمة وسمعة املؤسسة املقرضة.
	 تعريف  للقروض التي تمر بمشاكل بطريقة تَسهل الكشف والحل املبكرين

	 فهم ومناقشة عالمات التحذير التي تساعد خرباء اإلئتمان عىل توقع مشاكل القروض الناشئة
	 فهم ومناقشة أهداف وغايات إدارة القروض التي تمر بمشاكل

	 فهم ومناقشة وتنفيذ مبادئ تسوية الديون خارج النظام القضائي
	 فهم ومناقشة املفاهيم واألدوات املستخدمة لتقييم الوضع املايل واألداء وخدمة الدين للرشكات املتعثرة

متطلبات حضور الورشة:
	 من أجل اإلستفادة القصوى من هذه الورشة عىل املشاركني أن يكونوا عىل معرفة بالجوانب املختلفة املتعلقة   

بإسرتداد الديون يف حالة مواجهة املدين لصعوبات مالية.  



املواضيع الرئيسية:

	 املصطلحات واملفاهيم املتعلقة واملبادىء العامة املتعلقة 
بتسوية مشاكل الديون متعددة الدائنني خارج القضاء

مشاكل  وتسوية  لتحليل  املستخدمة  واملفاهيم  	 األدوات 
الديون متعددة الدائنني خارج اإلطار القضائي. 

النموذج األول )األستاذ نجيب شقري(:
	 األوضاع الراهنة يف ُعمان فيما يتعلق بكيفية ادارة القروض 
واملصطلحات  القضائي  اإلطار  خارج  الدائنني  متعددة 

واملفاهيم املتعلقة بمشكلة إدارة القروض
	 تعليمات البنك املركزي العماني فيما يتعلق بتصنيفات 

القروض واملخصصات

النموذج الثاني )السيدة كارول خزامي(:
	 فوائد نظام ااالعسار الفعال

	 خالصة املبادئ العامة املستخدمة دولياً يف تسوية مشاكل 
الديون متعددة الدائنني خارج ا القضاء 

 	OCW إمتحان رسيع حول مبادىء الـ

النموذج الثالث )السيد بالل الصغري(:
	 تحليل والية تسوية الديون متعددة الدائنني خارج القضاء

	 العنارص الرئيسية لتقييم ووضع خطة فعالة لتسويات 
مشاكل الديون متعددة الدائنني خارج القضاء

	 النموذج الرابع: تطبيق املعالجات خارج إطار القضاء:
	 النشاط األول: تقوم الفرق بتحليل حاالت عملية وتحديد 
تسوية   مبادىء  بتطبيق  املتعلقة  والجوانب  العنارص 

الديون متعددة الدائنني خارج القضاء
مقنعة  حلول  بتطوير  الفرق  تقوم  الثاني:  	 النشاط 
تسوية  مبادىء  بتطبيق  املتعلقة  والجوانب  للعنارص 
إبرازها  القضاء والتي تم  الدائنني خارج  الديون متعددة 

يف النشاط األول
متعددة  الديون  تسوية  وضع  عىل  والتفاوض  	 التطبيق 

الدائنني خارج القضاء 

الـمـحـاضـرون:

يفتتح ورشة العمل د. حممد بعاصريي، نائب حاكم مصرف لبنان بكلمة رئيسية.

األستاذ جنيب شقري - املدير التنفيذي، رئيس إدارة املصارف لدى مصرف لبنان:
ع�سو نا�سط يف جلنة ال�سوق املفتوحة وجلنة الإنذار املبكر، وهو اأحد امل�ساهمني يف Doing Business – World Bank املنبثقة على 
البنك الدويل. قام ال�سيد �سقري بتنظيم وامل�ساركة يف العديد من املوؤمترات والندوات التي عقدت بالإ�سرتاك مع �سندوق النقد الدويل، 
�سندوق النقد العربي والبنك الدويل وبنك ال�ستثمار الأوروبي وموؤ�س�سة التمويل الدولية. وقد اأطلق مبادرات لتعزيز القرو�ض ال�سغرية 

واقرا�ض ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة واإن�ساء �سجل للأ�سول املنقولة، ومركز البيان املايل لل�سركات املعاجلات خارج اإطار الق�ساء.

السيدة كارول خزامي - خبرية يف تنمية القطاع اخلاص لدى مؤسسة التمويل الدولية )IFC( )عضو يف جمموعة 
البنك الدولي(:

م�سوؤولة عن اإدارة امل�ساريع املتعلقة مبناخ الإ�ست�سثمار يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مع الرتكيز ب�سكل خا�ض على اإ�سلحات  
الع�سار والإفل�ض )الإجراءات الق�سائية والـت�سويات خارج الق�ساء الOut-of-court Workout ) OCW((. يف هذا ال�سياق، قامت 
ال�سيدة خزامي باإطلق  اآلية االت�سويات خارج اإطار الق�ساء يف كل من الأردن ولبنان وذلك بالتعاون مع الهيئات امل�سرفية، وتقوم حاليًا 
مب�ساعدة البنك املركزي التون�سي على اإعتماد الـ OCW. عملت �سابقا كم�ست�سارة قانونية لدى وزارة املالية يف لبنان وهي اأي�سًا و�سيط 

معتمد من مركز CEDR الربيطاين.

األستاذ بالل الصغري – مسؤول اإلستثمارات، األسواق املالية العاملية ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، مؤسسة 
التمويل الدولية  )IFC( )عضو يف جمموعة البنك الدولي(:

م�سوؤول عن تطوير الأعمال واإدارة حمفظة اإ�ستثمارات موؤ�س�سة التمويل الدولية يف الأ�سواق املالية. يف هذا ال�سياق، قاد م�ساريع اخلدمات 
الإ�ست�سارية يف اإدارة املخاطر وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة وت�سريعات التاأجري التمويلي وال�سمان باملنقول بالإ�سافة اإىل قيادة فريق 
اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف حتديد وقيا�ض اإدارة املخاطر الت�سغيلية ملوؤ�س�سة التمويل الدولية. عمل �سابقًا كم�سوؤل اول ائتمان وا�ستثمار 
يف كل من البنك العربي املحدود وبنك �سو�سيته جرنال كما وعمل كم�ست�سار مايل لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة ومدير لربنامج الإحتاد 

الأوروبي ل�سمان القرو�ض ال�سناعية يف الردن.



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ساء . $   للم�سارف   800
الأع�ساء . غري  $  للم�سارف   1000

امل�ساركني. لل�سادة  يومي  وغداء  وال�سيافة  العمل،  اأوراق  وا�ستلم  الور�سة  اأعمال  وح�سور  الإ�سرتاك  ر�سم  يت�سمن 

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�سباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�سجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ساعة  من  الزمني:  الربنامج 

والعربية. الإنكليزّية  اللغة  الور�سة:  لغة 

طـريـقـة الـدفـع

الإحتاد   حل�ساب  بحوالة  اأو  العربية،  امل�سارف  اإحتاد  لأمر  نيويورك  على  م�سحوب  م�سريف  ب�سيك 
الور�سة. ح�سوركم  عند  نقدًا  اأو  بريوت/لبنان،  ال�سلح  ريا�ض  فرع  العربي،  البنك  طرف    0331-082305/510 رقم   

www.uabonline.org الإنرتنت:  �سبكة  على  موقعنا  زيارة  يرجى  الإئتمان  بطاقة  بوا�سطة  والدفع  للإ�سرتاك 

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�سال اأ�سماء ال�سادة امل�ساركني 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:

800 $ for UAB members
1000 $ 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 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

 



Module 1 (Najib): 
• Current Situations in Oman Regarding How 

Cases of restructuring Are Handled and 
a Review of Problem Loan Management 
Terms and Concepts. 

• Central Bank of Oman instructions on 
classifications of  loans and provisioning as 
also instructions issued on restructuring.  

Module 2 (Carol): 
• Benefits of an effective insolvency 

regime – Distinction between Insolvency 
Proceedings and Restructuring

• A Synopsis of General Principles used 
internationally for Multi-Creditor 
restructuring and Introduction to the 
Standards Principles; assessment of 
viability of restructuring proposals. Setting 
milestones and benchmarks

• QUIZ on The Standards Principles 

Module 3 (Bilal):
• Analyzing and Solving Multi-Creditor 

Problem Loans
• Key Elements in Assessing and Developing 

an Effective Restructuring Plan

Module 4: Implementing Restructuring Plans

Case Study / Exercise
• CASE STUDY EXERCISE IMPLEMENTING 

Restructuring IN OMAN: (To Be Developed)
• Activity I: Teams Identify and Present Issues/

Concern Relating to Implementing the 
restructuring Principles.

• Activity II: Teams Develop Convincing 
Solutions for the Issues/Concerns Relating 
to Implementing the Restructuring 
Principles Presented in Activity I 

• Activity III: Implementing/Negotiating a 
Restructuring Arrangement.

SPEAKERS:

This Workshop will be inaugurated by Dr. Muhammad Bassiri, Deputy-Governor 
Banque du Liban with a key note Speech.  

Mr. Najib Choucair
Mr. Choucair is the Executive Director, Head of the Banking Department at Banque Du Liban. He 
is an active member of the open market committee and an active member of the early warning 
committee. He is also a contributor to Doing Business-World Bank and organized and participated 
in a number of conferences and seminars held jointly with IMF, AMF, World Bank, EIB and IFC. He has 
launched initiatives to promote micro-credit, lending to SME’s and the establishment of Registry 
for movable Assets, the financial Statement Center for Corporate and Out of Court workout. 

Mrs. Carol Khouzami
Mrs. Kouzami is the Private Sector Development Specialist at the International Finance Corporation 
(member of the World Bank Group) with a legal educational background. She is responsible of 
managing investment climate projects in the MENA region with special emphasis on insolvency 
reforms (in-court insolvency proceeding, insolvency practitioners and OCW). In this context she led the 
recent introduction of an out-of-court mechanism in each of Jordan and Lebanon in close cooperation 
with the banking authorities.  She is currently assisting the Central Bank of Tunisia in introducing OCW. 
She previously worked as the Senior Legal Adviser at the Ministry of Finance in Lebanon. Mrs. Khouzami 
is also a certified mediator from the leading UK-based mediation center CEDR. 

Mr. Bilal Al Sugheyer
Mr. Al Sugheyer is the Investments Officer, Global Financial Markets for the MENA region at the 
International Finance Corporation, World Bank Group. He is responsible of business development 
and portfolio management activities of IFC investments in financial markets. In this context, he led 
the advisory Services projects in Risk Management, SMEs Banking, and financial leasing and MENA’s 
Operational Risk Management team in identifying, measuring and managing IFC’s Operational Risk. He 
previously worked as the SMEs Financial Advisor at European Union Aid Program. He has participated 
in the management of the first Palestinian Initial Public Offering.



BACKGROUND

When a debtor gets into temporary financial difficulty, one option available is formal restructuring 
arrangement envisaging some support / concession from the creditor/s so as to enable the debtor 
tide over the temporary problem.
Restructuring in some form or other existed for as long as there have been financial problems to 
be resolved. In extreme financial difficulty when issues cannot be accommodated by consensual 
arrangements, the parties may go to the court to facilitate recovery. A timely restructuring can 
eschew the need for the eventual intervention of courts. 
It is widely acknowledged that restructuring arrangements: 

• allow viable businesses to continue to operate and emerge successfully from difficult times;
• allow financial institutions and other creditors to reduce losses;
• avoid the social and economic impact of major business failures; 
• reduce pressure on the courts;
• better serve all key stakeholders including customers, employees, suppliers and investors—

since businesses under restructuring continues in the normal way;
• are more efficient and effective than eventual court procedures as it addresses issues at the 

incipient stage itself; and
• Help the commercial community develop confidence in the fairness, transparency and 

accountability of restructuring arrangements.
This workshop provides a comprehensive overview of the standards principles used in successfully 
managing of a multi-creditor restructuring arrangement and highlights the challenges and 
benefits associated with the same. Beginning with how the mismanagement of multi-creditor 
restructuring adversely impacts an institution’s soundness and reputation, the program provides 
the participants aproaches and methodologies for identifying, assessing and managing multi-
creditor restructurings; thereby enabling participants to develop and implement effective plans for 
restructuring arrangements, which permits viable companies to tide over temporary difficulties.

Prerequisite Knowledge:

In order to get maximum benefit from this Workshop, participants should have fundamental 
knowledge of the various aspects of debt recovery when the debtor is facing financial difficulties. 

OBJECTIVES:

At the conclusion of the program participants will be able to:
• Understand and discuss how problem loans impact a lending institution’s operations, 

soundness and reputation;
• To effectively define problem loans in a manner that facilitates early detection and resolution;
• Understand and discuss warning signs that help credit professionals foresee emerging loan 

problems; 
• Understand and discuss the objectives and goals of managing problem loans;
• Understand, discuss and implement principles of restructuring;
• Understand and discuss concepts and tools used to assess the financial condition, performance 

and viability of distressed companies.

MAIN TOPICS

Review of Problem Loan Management Terms and Concepts, Overview of General Principles Relating 
to restructuring, Introduction of guidelines issued by the Central Bank of Oman and a Review of 
Tools and Concepts Used to Analyze and Solve Multi-Creditor Problem Loans.




