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المبكر ر  االنذا مؤشرات  باستخدام  المتعثرة  الديون  ومعالجة  إدارة 

تعتبر التسليفات والقروض العمود الفقري للعمليات المصرفية حيث انها 
تستحوذ على الغالبية العظمى من هذه العمليات وتشكل محفظة التسليفات 
على اختالف أنواعها النسبة األكبر من موجودات المصرف وهي تعتبر 
خدمة  في  بفعالية  تساهم  وأنها  كما  المصرف  أرباح  مصادر  أهم  أحد 
ونمو اإلقتصاد الوطني حيث أنها تشارك في تمويل مختلف القطاعات 
االقتصادية. كما وأن الديون المتعثرة والمسماة ايضاً الديون غير المنتجة 
أو المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها ظاهرة طبيعية في سوق ائتماني 

تسوده المنافسة وتقلبات االسواق ومخاطر التشغيل وعدم انتظام السداد.

فالديون المتعثرة هي من المشاكل الرئيسية التي تواجه المصارف في 
جميع الدول؛ وقد وضعت لجنة بازل األسس المصرفية لعملية التسليف 
وقياس إدارة مخاطر االئتمان. كما وأن المعيار الدولي IFRS9 )المعيار 
الدولي لتقارير اإلبالغ المالي رقم 9( عدد معايير تصنيف الديون ضمن 
ثالث مراحل مؤكداً على ضرورة تبويب التعرضات االئتمانية واعتماد 
التصنيف والقياس ونظام التصنيف االئتماني الداخلي بهدف تحديد الخسائر 
اإلئتمانية المتوقعة وتالفي األعباء الناتجة عن الديون نظراً النعكاساتها 
على األموال الخاصة للمصرف وأرباحه وقدرته على اإلقراض ودوره 
في التنمية االقتصادية. لذلك فإن معالجة أوضاع العمالء المتعثرين تجنباً 
للجوء الى القضاء لتحصيل الديون وإعالن اإلفالس وتصفية األعمال، 
يشكل أحد الخيارات المتاحة للمدين ودائنيه للوصول الى اتفاقات جديدة 

تسمح بتعديل خصائص الديون وشروطها وتجيز للمدين متابعة أعماله.

محلية  ومعايير  لسياسات  خاضعة  المصرفية  العملية  أن  من  بالرغم 
وعالمية تهدف الى تخفيف المخاطر االئتمانية المحتملة، وعلى الرغم من 
الدراسات التي تقوم بها المصارف قبل منح التسهيالت المصرفية، اال 
أن التعثر وعدم القدرة على السداد يبقى قائماً بسبب احتمال وقوع احداث 
قد تؤدي الى االخالل بالسداد خصوصاً أن العملية االئتمانية تعتمد في 
الدرجة االولى على تدفقات نقدية متوقعة. وهذا ما تشهده المصارف في 
.Covid-19 مختلف انحاء العالم في وقتنا الراهن نتيجة لتداعيات جائحة

: لـخـلـفـيـة ا

األهـداف:

معمقة  معرفة  على  المشارك  يصبح  سوف  الدورة  هذه  نهاية  في 
بما يلي:

•   كيفية المحافظة على نوعية جيدة ومنتجة من الديون

•   القدرة على التصرف بشكل استباقي واتخاذ التدابير   
الوقائية لتخفيف المخاطر

•    ايجاد واستخدام نظام انذار مبكر يساعد على تحديد المخاطر 
عند نشوئها وبالتالي تخفيف مخاطر بروز ديون غير منتجة

•    كيفية تعزيز فعالية انظمة االنذار المبكر في تخفيف االنعكاسات 
السلبية على ربحية المصارف

الـمشـاركـون المسـتـهـدفـون

مدراء وموظفو ادارات االئتمان  •

مدراء وموظفو ادارات مخاطر االئتمان  •

مدراء وموظفو ادارات معالجة الديون المتعثرة  •

مدراء الفروع المصرفية  •

مدراء التدقيق الداخلي  •

لغة الدورة العربية
 والقليل من اإلنكليزية



المبكر ر  االنذا مؤشرات  باستخدام  المتعثرة  الديون  ومعالجة  إدارة 

 الـمـواضـيـع الرئـيـسـيـة:
اليوم األول: 

االسباب الموجبة واالهداف  •
مؤشرات االنذار المبكر  •

- المؤشرات المالية  
- المؤشرات السلوكية  

- المؤشرات الجغرافية  
- المؤشرات القطاعية  
- المؤشرات التفاعلية  

اطار نظام االنذار المبكر  •
شروط انجاح نظام االنذار المبكر  •

اسباب التعثر  •
اهمية المراقبة والمتابعة   •
خيارات التريث وجدواها  •

اليوم الثاني:

حوكمة الديون غير المنتجة والقرارت التنفيذية  •
االسباب الموجبة لوجود ادارة معالجة المديونيات  •

نظرة شمولية لعمل ادارة معالجة المديونيات   •
استراتيجية مواجهة الديون غير المنتجة   •

تقييم بيئة التشغيل وتطوير خطط المعالجة  •
االولية الخاصة لتحقيق اهداف ادارة معالجة المديونيات   •

مقومات نجاح ادارة الديون المتعثرة  •
االجراءات المتبعة في العالج  •

سلسة االجراءات والوسائل للمعالجة  •

اليوم الثالث:

تـسـويــة الـنــزاعــــات خـارج إطــار المـحـاكــــم  •
احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للديون المتعثرة وفقاً    •

IFRS9 لـمتطلبات  
كيفية التعامل مع تداعيات Covid-19 على محفظة ديون    •

المصرف.  
مقترحات لمعالجة الديون غير المنتجة بعد جائحة     •

Covid-19  
تطبيقات عملية  •

• رئيس ادارة معالجة المديونيات لدى بنك البحر المتوسط ش.م.ل. -لبنان

• خبرة في القطاع المصرفي االسالمي والتجاري تمتد الى 28 سنة

• يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة القديس يوسف 

في بيروت

• يحمل شهادة ماجستير في ادارة االعمال من الجامعة اللبنانبة االميركية 

في بيروت

المحاضر
أحمد كنعان

400$ رسم االشتراك:

عرض خاص
البنوك التي ترغب بترشيح اكثر من 10 مشاركني 

ميكنها االستفادة من العروض التالية 
عدد املشاركون        مجموع رسوم 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

من 10 الى 20                        4000$
من 21 الى 35                        5000$
من 35 الى 50                        6000$


