


الـخـلـفـيـة :

التسهيالت  االئتمانية بعناية قبل منح  امللفات  الرئييس ألرباح املرصف، مما يستوجب دراسة  اإلئتمان املصدر  يشكل 
االئتمانية ، إنما ثمة ظروف سيئة أو خاصة قد يمر بها العميل أو القطاع الذي ينتمي إليه أو اقتصاد البلد  تحد من 

إمكانية إستيفاء الديون كلياً أم جزئياً مما يؤدي إىل تصنيفها كديون متعثرة أو غري منتظمة .

وال شك أن هذه الديون تشكل عبئاً حقيقياً عىل املرصف ، فهي من ناحية تستهدف مبارشة ربحيته وأمواله الخاصة ، 
ومن جهة ثانية تيسء إىل تصنيف املحفظة اإلئتمانية للبنك وترفع من درجة تعرضه للمخاطر، وتعيق النمو يف العمل 

االئتماني .

وعادة ما يلجأ املرصف إىل القضاء للعمل عىل استيفاء ديونه مما قد يؤدي إىل إعالن إفالس العميل وتصفية اعماله .

ولكن ثبت بما ال يقبل الشك أن الخيارات املتاحة للمدين املتعثر ودائنية تتجاوز اللجوء إىل القضاء وان هناك فرصاً 
حقيقية للوصول إىل اتفاقات تسمح بتعديل رشوط الدين والسماح للمدين باالستمرار يف أعماله اذا كان يمر بضائقة 

مالية عرضية ولكنه يتمتع بمالءة مالية مقبولة .

ومن املتفق عليه أن معالجة الديون املصنفة للمتابعة والتسوية والديون دون العادية واملشكوك بتحصليها بلغة 
مرصفية وخارج إطار النزاع القضائي وفقاً للتعميم األسايس 58 الصارد عن مرصف لبنان  يحقق إيجابيات عدة منها: 

	 إتاحة الفرصة للمؤسسات املتعثرة ولكنها تتمتع بجدارة مالية مقبولة لإلستمرار بالعمل وفق آلية ورشوط   
جديدة بما يمكنها من الخروج بنجاح من الفائقة املالية التي تمر بها.  

	 الحد من خسائر املؤسسات املدينة والدائنني عىل حد سواء.
	 تجنب التبعات اإلجتماعية واإلقتصادية التي تنجم عن فشل املؤسسات املدينة .

	 تحقيق مصلحة جميع املعنيني واملتأثرين باملشكلة املالية بمن فيهم عمالء الرشكة وموظفيها ومورديها   
واملستثمرين فيها .  

	 تقديم خيار أكثر كفاءة وفعالية من إجرات املحاكم ) إجراءات أرسع ومعدل اسرتداد أعىل(.
	 مساعدة القطاع املايل عىل تطوير الثقة يف نزاهة وشفافية إجراءات إعادة الهيكلة التي تتضمنها الية تسوية   

الديون خارج القضاء .  

األهداف:

تهدف هذه الورشة إىل تزويد املشاركني بالفهم الشامل للمبادىء واملعايري املعتمدة يف االدارة الناجحة للديون تجاه 
دائني متعددين خارج إطار القضاء .

كما وتسلط  الضوء عىل النتائج اإليجابية املرتتبة عىل إعتماد هذه املنهجية عىل كافة الفرقاء اصحاب العالقة.
وسوف تتيح للمتدربني التعرف بعمق عىل الخلفية القانونية واملرصفية ملنهجية معالجة الديون املتعثرة أو غرياملنتظمة 
والتي باتت تعرف بإعادة هيكلة الديون خارج إطار املحاكم .مع رشح مفصل للمبادرة التي أطلقها مرصف لبنان 

إلعادة هيلكة الديون من خالل التعميم 135، والتعميم 284 الذي أصدرته لجنة الرقابة عىل املصارف يف لبنان .
وتهدف أخرياً إىل تدريب املشاركني عىل كيفية إستخدام الوسائل والطرق الحديثة إلكتشاف الحاالت الحرجة والصعبة  
قبل حدوثها بإستخدام مؤرشات اإلنذار املبكر، فضالً عن كيفية تكوين وإدارة امللف اإلئتماني للعميل املتعثر، وإدارة 

املفاوضات معه.

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:

	 املقاربة القانونية ملنهجية اعادة هيكلة الديون خارج  

إطار القضاء.  

	 الخلفية املرصفية إلعادة هيكلة الديون خارج إطار   

القضاء.   

	 إدارة امللف االئتماني ) إجراءات املراقبة واملتابعة (

	 اإلشارات التحذيرية و مؤرشات اإلنذار املبكر / أهمية  

تالقي تعثر الديون.  

تصنيف وتفسري مخاطر الديون / التعميم 58	  الصادر  

عن مرصف لبنان.  

	 كيفية  تكوين ودراسة ملف العميل املتعثر وإدارة   

املفاوضات.   

	 املنهجية الجديدة يف إعادة هيكلة الديون خارج إطار  

القضاء  

رشح التعميم 135	   الصادر عن مرصف لبنان 

تفسري التعميم 284	  الصادر عن لجنة الرقابة عىل   

املصارف   

	 حاالت عملية   

مناقشة عامة	 

املشاركون املستهدفون:

	 مدراء وموظفو إدارة تمويل املرشوعات واملتابعة . 
	 مدراء وموظفو إدارات االئتمان ومتابعة االئتمان.   
رؤساء وحدات معالجة الديون والعاملون بتلك   

الوحدات.   
	 مدراء الفروع السيما ذوي الصالحيات االئتمانية . 

الـمـحـاضـرون:

األستاذ بيار كنعان،  املدير التنفيذي ، مدير إدارة الشؤون القانونية – مصرف لبنان 	•

األستاذ جنيب شقري ، املدير التنفيذي ، مدير إدارة املصارف يف مصرف لبنان 	•

مصرف لبنان الدكتور سيلفان مسعد، مديرية الشؤون القانونية – 	•

لبنان  األستاذة فريال عسة ، مدير رئيسي سابقًا لدائرة اإلئتمان ومعاجلة الديون املتعثرة لدى بنك بريوت والبالد العربية – 	•

وحماضرة ومدربة معتمدة لدى إحتاد املصارف العربية ومجعية مصارف لبنان وجامعة القديس يوسف.



رسـم اإلشـتـراك

الأع�ضاء . $   للم�ضارف   800
الأع�ضاء . غري  $  للم�ضارف   1000

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

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة 

�ضباحًا.  9:00  -  8:00 من  الأول  اليوم  يف  الت�ضجيل: 
.15:00  -  9:00 ال�ضاعة  من  الزمني:  الربنامج 

والعربية. الإنكليزّية  اللغة  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 رقم   

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

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:

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

 



MAIN TOPICS
- The juridic approach of restructuring of loans 

outside the court.

- The banking background of restructuring of 

loans outside the court.

- The Credit file administration (control and 

follow up procedure)

- The Alert signs and early warning indicators.

- Classification and explanation of loans risk 

(Banque Du LibanCircular No. 58)

- How to create and study the non-performing 

loans file and how to negotiate with the 

client.

- The new methodology of restructuring of loans 

outside the court.

- Explanation of BDL Circular No. 135

- Explanation of BCCL Circular No. 284

- Case Studies 

   TARGETED  ATTENDEES
- Managers and main assistants of credit 

departments (corporate and retail)

- Managers and main assistants of corporate 

finance 

- Heads of remedial

- Branch managers 

SPEAKERS:

- Mr. Pierre Kanaan, Executive Director, head of Legal Department, Banque Du Liban 

(Central Bank of Lebanon).

- Mr. Najib Choucair, Executive Director, Head of Banking Studies Department, Banque Du 

Liban (Central Bank of Lebanon).

- Dr. Silvan Masaad, Leagl Department,Banque Du Liban (Central Bank of Lebanon).

- Mrs. Ferial Assah, Former Senior Director, Head of Credit and Remedial, Bank of   

Beirut & Arab Countries , Lebanon.



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.




