
 ق���رض متعث���ر مكتم���ل في مرحل���ة النضج 
حي���ث بل���غ ش���دة أزمت���ه وأقص���ى ح���د ل���ه، 
وأصبح���ت أوضاع���ه بالغ���ة الس���وء وته���دد 
اس���تمراره، وف���ي الوقت ذاته تف���رض أوضاع 
المش���روع مزي���د م���ن االهتم���ام م���ن جان���ب 

المحيطين والمتعاملين معه.

قرض متعثر في مرحلة المعالجة والقضاء عليه 
حيث يكون قد تم وضع خطة تقويم المشروع المدين وتصفيته وفقا للخطة التي اتفق عليها الدائنين.  

الخالصة
إن قضية تعثر القروض المصرفية أخطر المش���اكل التي يتعرض لها البنك، لما تس���ببه من اختالالت 
ف���ي موازين���ه حيث تصنعه في أوضاع وظ���روف حرجة. فيجب عليه أن يدرس هذه المش���كلة من كل 
جوانبها حتى يتمكن من تفادي حدوث أي أزمة تعيق نشاطه المصرفي، وتقف حجر عثرة أمام قيامه 

بأهم وظائفه والمتمثلة في تقديم القروض بسبب نقص السيولة.

المصادر:
• التسهيالت االئتمانية المتعثرة - دراسة تطبيقية للباحثة دعاء محمد زايدة تحت اشراف الدكتور فارس 	

محمود أبو معمر 2006.
• القروض المتعثرة - مذكرة مالية لألستاذ سمير حسن يوليو/2010. 	

    تستحوذ معالجة القروض المتعثرة على اهتمام كبير من 
القروض ال يقتصر على  تأثير مثل هذه  الرقابية ألن  السلطات 
ككل،  المصرفي  الجهاز  ليصل  يمتد  بل  فحسب،  المصرف 
المصارف  تمنحها  التي  االئتمانية  تعتبرالتسهيالت  حيث 
لعمالئها من أهم مصادر الدخل، وهي تشكل إزعاج للمصارف 
في حالة تعثرها، لما ينتج عنها من آثار سلبية تؤثر على الوضع 
إتباع  المصارف  على  توجب  ذلك  على  وبناء  للمصرف.  المالي 
تجنبًا  االئتمان  منح  عمليات  في  السليمة  المصرفية  األسس 
إلى  سيؤدي  المقبول  المستوى  عن  زاد  إذا  والذي  للتعثر، 

تعرضها إلى مخاطر كبيرة. 
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إضاءات مالية ومصرفية القروض المتعثرة

- حدوث اختناقات نتيجة تراجع معدل دوران رأس المال 
العامل وحدوث تس���ربات في رأس المال العامل خاصة 
في الس���يولة النقدية ترتب عليها عدم قدرة المنش���أة 
على ش���راء المواد الخ���ام أو دفع أج���ور عمالها ومن ثم 
انخف���اض إيرادات المش���روع وع���دم قدرته على س���داد 
التزامات���ه قصي���رة األجل التي اس���تحقت عليه، ومن ثم 

انخفاض قدرته على الحصول على تمويل جديد.

- ضع���ف التخطي���ط التمويل���ي وع���دم قدرة المنش���أة 
على إحداث تواف���ق بين احتياجاتها وبين إيراداتها من 

التمويل.

- تقدير العميل الخاطئ لألسواق ومغاالته في تسعير 
ثمن البضاعة وعدم تقديره للمنافسة بشكل سليم.

- اعتماد المشروع المقترض على دراسة جدوى خاطئة.

ثانيًا: مجموعة األسباب المتعلقة بالبنك

 1 - بالنسبة للضمانات المقدمة:

- المغاالة ف���ي تقييم الضمان���ات المقدمة من العميل 
ضمان���ا للتس���هيالت االئتماني���ة الممنوح���ة م���ن البنك 

وتسعيرها بأعلى من قيمتها الحقيقية بكثير.

- عدم مراعاة الش���روط الواجب توفره���ا في الضمانات 
المقدمة.

- عدم القيام باستعالمات دقيقة ودورية ومتجددة عن 
نوعيات البضائع المقدمة كضمان.

- عدم تغطية البضائع المرتهلة ببواصل التأمين ضد 
األخط���ار التي يمك���ن أن تتعرض لها أثن���اء فترة الرهن 

والتخزين.

2 - بالنسبة للدراسة االئتمانية:

- رعون���ة القائمين بالعمل االئتمان���ي وعدم اقتناعهم 
بأهمي���ة الدراس���ات االئتماني���ة كأس���اس التخ���اذ الق���رار 

االئتماني.

- عدم تدعيم الدراس���ات االئتمانية بالبيانات الس���ليمة 
والواقعي���ة ع���ن العمالء وع���ن الظ���روف المختلفة التي 

تؤثر على قدرتهم على سداد التسهيالت الممنوحة.

- ع���دم التحق���ق من صحة وس���المة المس���تندات التي 
تقدم بها العميل للبنك.

- ع���دم تدعي���م الدراس���ات االئتمانية بآراء المس���تويات 
اإلش���رافية االئتمانية المتعددة داخ���ل الفروع واالكتفاء 

تعريف القروض المصرفية المتعثرة 

	•ه���ي كاف���ة أنواع التس���هيالت االئتماني���ة التي حصل 
عليه���ا العمي���ل ول���م يق���م بس���دادها ف���ي موعده���ا، 
فيتحول الدين من تسهيالت ائتمانية جارية إلى أرصدة 

مدنية متوقعة، وبمرور الوقت يصبح القرض متعثرا.

	•ه���ي تلك القروض التي ال يلتزم العميل بتس���ديدها 
وفق التواريخ المتفق عليها مع إدارة االئتمان.

	•ه���ي الق���روض الت���ي ال يق���وم المقترض بتس���ديدها 
حس���ب ج���دول الس���داد المتف���ق علي���ه، م���ع مماطل���ة 
المقت���رض ف���ي تزوي���د البن���ك بالبيانات والمس���تندات 

المطلوبة.

وهناك تصنيفات للقروض في هذا المجال:

1 - ق���روض متعث���رة: حيث المركز المال���ي للعميل غير 
جي���د وال يمكن���ه من س���داد أقس���اط الق���رض وفوائده 

وتقسم القروض المتعثرة إلى:

تس���تدعي  مختلف���ة  مالحظ���ات  يش���وبها  ق���روض   -
متابعته���ا بدق���ة واتخاذ اإلج���راءات الوقائية المناس���بة 
ومن أمثلة تلك المالحظات التأخير في س���داد األقساط 
أكثر من شهر، وعدم استكمال المستندات في الملف 

وضعف حركة الحساب.

- ق���روض تقترب م���ن دائرة الخطر وتحتمل أن تس���بب 
خس���ارة للبن���ك ألس���باب ق���د تتعل���ق بضع���ف س���يولة 
المنش���أة المقترض���ة أو تغيير إدارتها، هذه الحس���ابات 

تتطلب رعاية أكثر ليس���ت بالضرورة قروض مش���كوك 
فيها.

- قروض إمكانية تس���ديدها بالكامل مش���كوك فيها 
من حيث يكون هناك تأخر في سداد القرض أو القسط 
والفوائ���د لفترة تزيد عن س���تة أش���هر أو يكون القرض 
من المجموعة الثانية ويس���تمر بذلك بدون أي تحس���ن 

في الوضع. 

 2 - قروض هالكة: وهي تلك القروض التي استنفذت 
كاف���ة الوس���ائل الممكن���ة لتحصيله���ا بحي���ث أصب���ح 
مس���تحيال تحصيله���ا أو تحصيل جزء منه���ا على أرض 

الواقع. 

أسباب تعثر القروض 

أواًل: مجموعة األسباب المتعلقة بالعميل

- حداث���ة خبراتهم في النش���اط الذي يقومون بتمويله 
خاصة بالنسبة للمشروعات الجديدة.

- دخوله���م في أنش���طة ال معرفة له���م بها دون علم 
البن���ك واس���تخدام تس���هيالت البن���ك االئتماني���ة ف���ي 

تمويلها. 

- سوء اإلدارة لألموال المقترضة والتالعب بأموال البنك.

- اعتمادهم عل���ى أفراد منعدمي الخبرة أو منخفضي 
الكفاءة والدراية الفنية والعملية في إدارة النشاط.

- وفاة العميل ورعونة الورثة من األبناء.



إضاءات مالية ومصرفية القروض المتعثرة

بمستوى واحد منها.

- الموافق���ة عل���ى من���ح العمي���ل تس���هيالت ائتماني���ة 
جديدة قبل وفاءه بالتزاماته اتجاه الحدود القائمة.

3 - أخطاء في حسابات المخاطر التي تكتنف العملية:

- تمويل المش���روع بالكامل لالستفادة من العائد الذي 
يحققه وبالتال���ي عندما تحدث المخاط���رة يواجه البنك 
مش���كلة يصع���ب معالجته���ا، ويج���د نفس���ه مضط���را 

لتحمل كافة مخاطره.

- تمويل المش���روع اعتمادا على عوائد تشغيله ودون 
أخذ الضمانات الشخصية والمادية الكافية.

- الس���ماح للعميل باستخدام التس���هيالت الممنوحة 
المس���تندات  وتقدي���م  الش���روط  اس���تيفاء  قب���ل  ل���ه 

والتعهدات. 

- الس���ماح للعميل باستعمال مبلغ التسهيالت دفعة 
واح���دة وبالتغاضي عن ش���روط اس���تخدام التس���هيل 
وك���ذا ع���ن احتياجات وش���روط وبيانات دراس���ة الجدوى 

المعدة عن المشروع.

4 - سوء اإلدارة االئتمانية: 

- عدم وجود مرجع عملي وعلمي متكامل يمثل دليل 
عم���ل واضح ومفه���وم ومعلن عنه  ومتف���ق عليه من 

جميع العاملين.

- ع���دم وج���ود أدوات ائتماني���ة تحليلية متف���ق عليها 
وقابل���ة للتطوي���ر وم���ن ث���م تمث���ل الدراس���ة االئتمانية 

عملية اجتهاد ش���خصي مما يدفع الباح���ث إلى التحيز 
وعدم الموضوعية.

- إنش���اء شركات فاشلة بدراس���ات جدوى غير حقيقية 
ومبنية على أسس غير سليمة. 

ثالثًا: مجموعة األسباب المتعلقة بالظروف المحيطة

1 - منش���آت أو ش���ركات إنتاجي���ة ال تعم���ل بطاقاته���ا 
الكامل���ة وتنتش���ر فيها طاق���ات عاطلة نتيج���ة ألي من 

األسباب التالية:

	•نقص عنصر من عناصر التشغيل أو ال يوجد التمويل 
الالزم لتوفير هذا العنصر.

	•نقص أو تراجع الطلب على اإلنتاج س���واء لتغير أذواق 
المستهلك أو لنقص القوة الشرائية نتيجة للكساد. 

	•ظه���ور منافس جديد لديه إمكاني���ات هائلة وقدرات 
تمكنه من اإلنتاج بتكلفة أقل وجودة أعلى.

2 - منش���آت تعم���ل على نطاق مح���دود صغير الحجم 
لدرج���ة ال تمكنه���ا من االس���تفادة م���ن وف���ورات اإلنتاج 
الكبي���ر ب���ل تعان���ي م���ن كونه���ا منش���آت تنت���ج إنتاج 
نمط���ي مرتفع الكلفة ومنخفض الج���ودة ال ُيِقبل عليه 
المس���تهلك إال مضط���را، وه���ذه المش���روعات غالبا ما 
تكون غير قابلة للتوسع لكونها صغيرة الحجم نتيجة:

	•صغر المساحة الجغرافية التي يشغلها المشروع.

	•تق���ادم التكنولوجي���ا المس���تخدمة وع���دم إمكاني���ة 
استخدام تكنولوجيا جديدة العتبارات فنية ومهنية.

	•ارتفاع معدل ومتوسط سن العمال.

3 - سوق محلي محدود ينقصه القدرة على استيعاب 
اإلنت���اج والمرون���ة والتلقائية ومن ثم ال يكون مش���جعا 
للقيام بإنش���اء ش���ركات كبيرة الحجم نظرا ألن السوق 
ال يس���توعب اإلنتاج الضخم للوحدات اإلنتاجية الحديثة، 
ومن ثم يكون على متخذ القرار بإنش���اء هذه الوحدات 
أن يتجه إلى البحث عن أس���واق خارجية تس���توعب هذا 
اإلنت���اج، وعلى البنك الممول أن يك���ون مدركا لطبيعة 
المخاط���ر اإلضافي���ة التي يش���ملها من���ح االئتمان لهذه 
المش���روعات، فالس���وق وتصري���ف اإلنت���اج ه���و المقوم 
األساس���ي الذي من خالله تقوم المشروعات المقترضة 

بسداد االئتمان والديون التي حصلت عليها. 

4 - مصاع���ب تدبير النقد األجنبي أمام تزايد العجز في 
مي���زان المدفوعات للدولة واالنخفاض المس���تمر لقيمة 
العمل���ة المحلية أم���ام العمالت األجنبي���ة وبالتالي يجب 
مراعاة عدم الس���ماح للمش���روع بالحصول على قروض 
متوسطة وطويلة األجل بالعمالت األجنبية حتى ال يزيد 
تعثرها نتيجة ارتفاع س���عر العم���الت األجنبية بمعدالت 

تفوق ربحية المشروعات.

أنواع القروض المصرفية المتعثرة

1 - تصنيف القروض المتعثرة وفق لدرجة التخطيط: 

- ق���روض متعث���رة متوقع���ة : وه���ي دي���ون ذات طاب���ع 
خ���اص، معروف���ة مقدم���ا، ومتنب���أ به���ا نتيج���ة ح���دوث 

فج���وة متوقعة م���ا بي���ن التدفق���ات النقدي���ة الخارجية 
من المش���روع وتل���ك الداخلة إليه وتنج���م هذه الديون 
أساسا من فشل المشروع خالل الفترة الحرجة، أو عدم 
نجاحهم ف���ي الوصول إلى التمويل المطلوب لتغطية 
احتياجات المش���روع أو س���داد التزاماتهم وتس���تخدم 
ه���ذه الدي���ون المتعث���رة كوس���يلة للضغ���ط المباش���ر 
وغي���ر المباش���ر على م���ن يهمهم اس���تمرار المش���روع 
)البن���وك، الدولة، المس���اهمون، الم���وردون...(، لتخفيف 
أعباء القروض والتس���هيالت المقدمة للمشروع وزيادة 

دعمهم له.

- قروض متعثرة عش���وائية الحدوث: وهي تلك الديون 
الت���ي تحدث بش���كل ع���ارض حي���ث، يفاجئ المش���روع 
بحوادث يصعب التنبؤ بها أو التحكم فيها أو التعامل 
معه���ا، ويطل���ق عليه���ا البعض أنه���ا ترد عل���ى القوة 
القاه���رة الت���ي ت���ؤدي إل���ى حدوث خس���ارة ضخم���ة غير 
محتمل���ة تصيب المش���روع وتؤدي  إل���ى اختالل موارده، 
وع���دم قدرته على س���داد التزاماته مث���ل حدوث أعمال 
ش���غب أو إف���الس ع���دد كبير م���ن المدنيي���ن، وبالتالي 
يصعب التأمين ضد ه���ذه الديون بل وتكون نتيجتها 
أن يجد المش���روع نفس���ه في موقف ال يحسد عليه غير 
قادر على سداد التزاماته التي حل مواعيد استحقاقها.

2 - تصنيف القروض المتعثرة وفقا لمسبباتها: 

- الق���روض المتعثرة التي أوجدتها عوامل ذاتية: وهي 
تلك العوامل الخاصة بالمشروع ذاته:

	•خلل في إعداد دراسات الجدوى التي أعدها المشروع 
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عن ذاته وبصفة خاصة في تقدير التكاليف االستثمارية 
الخاصة بالمشروع. وفي تقدير معدل العائد الخاص به.

	•ع���دم االلتزام بالتوقي���ت المحدد بالبرام���ج التنفيذية 
الخاص���ة والت���ى ال يس���تطيع المش���روع مواجهته���ا، أو 
الحصول على أموال إضافية لتغطيتها مما يوقعه في 

التعثر.

	•ع���دم تقدي���م بيان���ات ومعلوم���ات صحيحة مناس���بة 
وكافية عن المش���روع المقت���رض وإخفاء بيانات معينة 
عن البنك عند طلب التمويل وإظهار األوضاع على غير 

حقيقتها، وإحداث مخالفات جسيمة.

	•اس���تخدام جانب كبير م���ن رأس المال العامل الخاص 
بالمشروع في التوس���ع في تمويل االستثمارات طويلة 

األجل دون وجود مبرر لذلك.

اإلداري والفس���اد داخ���ل  اإلداري���ة والتخل���ف  الرعون���ة  •	
المش���روع ال���ذي ينج���م عن���ه ع���دم التقي���د بتعليمات 
البن���ك المان���ح للتموي���ل، وع���دم تقي���ده بالتوجيه���ات 

والمخططات الواردة بدراسة الجدوى.

- الديون المتعثرة التي أوجدته عوامل خارجية:

القس��م األول: دي���ون متعث���رة ترج���ع أس���بابها للبنك 
المق���دم لالئتمان حيث كثيرا ما يس���هم البنك الممول 
بإصابة عمالئه بالتعثر نتيجة ألسباب عديدة من بينها: 

	•قص���ور الدراس���ات االئتماني���ة الت���ي أعده���ا البنك عن 
المش���روع الممول وعدم قيامه بمتابعة وزيارة العميل 

والوقوف على سير األمور فيه.

	•سيطرة مفهوم الربحية المرتفعة على متخذي القرار 
بالبنك وتفضيالتهم المش���روعات التي تعطي معدل 
مرتف���ع للربحية والتغاضي عن المخاطر التي تكتنفها 
وخاص���ة التغاظ���ي ع���ن القان���ون االقتص���ادي الش���هير 

الربحية = المخاطرة.

	•خطأ البنك في تقدير الضمانات التي قدمها المشروع 
واعتماده على ضمانات عينية ال يسهل تسييلها.

القسم الثاني: ديون متعثرة ترجع إلى عوامل خارجية 
أخ���رى مثل: الظ���روف المحيطة: ترجع ه���ذه الديون في 
نش���أتها أساس���ا إلى حدوث ظروف غي���ر مواتية تتمثل 

معظمها في اآلتي:

	•دخ���ول النش���اط االقتص���ادي ف���ي مرحل���ة الرك���ود أو 
االنكماش.

	•رف���ع س���عر البي���ع، مم���ا ي���ؤدي إل���ى انكم���اش الطلب 
وبالتالي انخفاض المبيعات.

	•تغير أس���واق المس���تهلكين وتغير النمط والسلوك 
االستهالكي لهم لظهور بدائل أكبر.

	•التغيرات العالمية التي تحدث في األسواق الدولية.

	•اإلغراق السعري الرهيب.

 3 - تصني���ف القروض المتعثرة حس���ب مق���دار ثباتها 
واستمرارها: 

- الق���روض المتعث���رة العارضي���ة: أي تل���ك الت���ي تحدث 

بش���كل عارض ونتيجة للممارسة النشاطية للمشروع 
ويس���هل التغل���ب عليه���ا نظ���را ألن أس���بابها عارض���ة 

بسيطة.

- الق���روض المتعثرة الدائم���ة: وهي تلك القروض التي 
تتعلق بأس���باب هيكلي���ة، وبالتالي، تأخ���ذ وقتا طويال 
ف���ي معالجته���ا ألن���ه تتطلب إصالح���ا جذري���ا وهيكليا 
يحت���اج إل���ى جه���د كبي���ر س���واء في القي���ام ب���ه أو في 
إقن���اع القائمين على المش���روع باس���تخدامه أو بقبوله 
كع���الج لحالة التعث���ر التي أصابت المش���روع، وأدت إلى 
ه���ذه النتائج وبالتالي فإنه يس���تغرق مزيدا من الوقت 

والجهد والتكلفة. 

4 - تصني���ف الق���روض المتعثرة وفقا لدرج���ة تعقدها 
وتشابكها:

- قروض بس���يطة س���هل التعامل معه���ا: وهذا النوع 
من القروض عادة ما يكون س���هل القيام على عالجها 
والقض���اء عليه���ا وتجنيب المش���روع مخاطرها بالتالي 
اس���تعادة المش���روع لنش���اطه بعد القض���اء على هذه 

الظروف العارضة.

- ق���روض متعث���رة معق���دة: وه���ذا النوع م���ن القروض 
المتعث���رة يك���ون الغالب عليها أنها متع���ددة األطراف 
خاص���ة م���ن جان���ب المقرضي���ن، ولس���بب أو آلخ���ر تعثر 
العمي���ل ف���ي س���دادها، وأصب���ح كل مق���رض مش���ارك 
فيه���ا يطالب باتخاذ إجراء معي���ن ومحدد ضد العميل 
المقت���رض، ول���كل منه���م آرائ���ه وتوجهات���ه وبينه���م 
مصال���ح متعارض���ة، ومبلغ���ه ضخم، وش���روط متعددة 

ومختلفة ومتداخلة، ونظرا لتداخل وتش���ابك أسبابها 
بنتائجها ومظاهرها وبعوامل يصعب التعامل معها، 
وتحتاج إلى خبرة لدراستها دراسة علمية واقتراح عالج 

لها.

5 - تصنيف القروض المتعثرة وفقا لمرحلتها التي تم 
اكتشافها فيها:

- قرض متعثرة أولى في مرحلة التكوين ال تزال أسبابه 
كامنة تحت السطح وتأخذ بوادر غير محسوسة ال تثير 

انتباه المقرضين حيث أن مخاطرها ال زالت أولية.

- ق���رض متعث���ر ثانوي ف���ي مرحل���ة النمو حي���ث تجاوز 
مرحل���ة التكوين وأصب���ح له مظاهر واضحة ملموس���ة، 
ويم���ارس ضغوط���ا واضحة ت���زداد تدريجي���ا على متخذ 
الق���رار في المش���روع، وعل���ى الجه���ات المقترضة التي 

بدأت تشعر بالقلق حول إمكانية سداد حقوقها.


