
المصادر:
• شاكر القرويني –  محاضرات في اقتصاد البنوك.

• حمزة محمود الزبيدي – إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني.
• الطاهر لطرش – تقنيات البنوك.

لقد كان وما يزال االئتمان المصرفي هو أحد أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك. فهو يعد عصب 

الحياة االقتصادية ألي دولة، والتي لم تتقادم بمرور الزمن. وتعتبر القروض أهم نشاط يسعى من خالله 

األجل  احتياجات قصيرة  لتمويل  القروض موجهة أساسا  أقل، وهذه  أرباح مالئمة بمخاطر  لتحقيق  البنك 

تسمح بمواجهة النفقات، وعجز الخزينة كما توجه أيضا لتمويل المشاريع االستثمارية التي تسمح بتطوير 

قدرات المؤسسات.

غير أن البنوك تتعرض لمخاطر كثيرة ومتنوعة عند منحها للقروض، فال يمكن منح قرض دون احتمال 

وجود مخاطر ولو ضئيلة، مما يوجب على البنوك وضع سياسة ائتمانية على درجة عالية من الدقة من أجل 

تفادي المخاطر أو تقليلها.
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يعني إمكانية نقل االئتمان إلى الضمانة 
التي اعتمد عليها.

ب- توزيع المخاطر االئتمانية: أي تنويع 
أو  واحد  قطاع  في  تركيزه  دون  االئتمان 
منحه  تنويع  أي  واح��د،  اقتصادي  نشاط 

لكل القطاعات تجنبا للمخاطر.

3 - االلتزام بالسياسة االئتمانية 
للبنك المركزي: 

البنك  ل��س��ي��اس��ة  ال��دق��ي��ق  التنفيذ  أي 
االئتمان  بتنظيم  يتعلق  فيما  المركزي 
الحاجات  يشجع  وبما  ونوعا وسعرا،  كما 

االئتمانية لألنشطة المختلفة.
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النشاط اإلقراضي:

التجارية،  البنوك  ألم��وال  المصدر  هي  الودائع  كانت  إذا 
األموال.  لتلك  الرئيسي  االستخدام  هي  القروض  فإن 
التي  الرئيسية  الخدمة  للعمالء هي  اإلقراض  وعمليات 
يقدمها البنك التجاري، وفي نفس الوقت يعد المصدر 
األول لربحيته، لذلك فإن هناك اعتبارات يجب مراعاتها 
من  بد  وال  بل  المختلفة،  بأنواعها  القروض  منح  عند 
المصرفية  العمليات  إلدارة  ل��إق��راض  سياسات  وج��ود 

الخاصة بالقروض بكفاءة وفعالية.

تعريف القروض المصرفية:

الخدمات  تلك  بأنها  المصرفية  ال��ق��روض  ت��ع��رف   -  1
األفراد  تزويد  بمقتضاها  يتم  والتي  للعمالء،  المقدمة 
الالزمة  باألموال  المجتمع  في  والمنشأت  والمؤسسات 
على أن يتعهد المدين بسداد تلك  األموال، وفوائدها 
والعموالت المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة، 
أو على أقساط في تواريخ  محددة، وتدعم تلك العملية 
للبنك  تكفل  التي  الضمانات  م��ن  مجموعة  بتقديم 
السداد  عن  العميل  توقف  حالة  في  أم��وال��ه  اس��ت��رداد 
بدون أية خسارة. وينطوي هذا المعنى على ما يسمى 
االئتمان  مفهوم  على  ويحتوي  االئتمانية،  بالتسهيالت 
تلك  ب��أح��د  يكتفي  أن  يمكن  أن��ه  حتى  أوال��س��ل��ف��ي��ات، 

المعاني للداللة على معنى القروض المصرفية.

بمقتضاها  يرتضي  عملية  هو  المصرفي  االئتمان   -  2
أن  م��ح��ددة  أو  معينة  عمولة  أو  ف��ائ��دة  مقابل  البنك 
طلبه  على  ب��ن��اءا  أع��م��ال(  ش��رك��ة  أو  )ف���رد  عميال  يمنح 

سواء مباشرة أو بعد وقت معين تسهيالت في صورة 
العجز  أخ��رى، وذل��ك لتغطية  أو أي ص��ورة  أم��وال نقدية 
أو  المعتاد،  في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه 

اقراض العميل ألغراض استثمارية. 

وظائف القروض المصرفية:

االستثمار  احتياجات  إن  اإلنتاج:  تمويل  وظيفة   -  1
اإلنتاجي المختلفة في االقتصاد الحديث تستوجب توفير 
قدر ضخما من رؤوس األموال، ولما كان من المتعذر على 
كل المنتجين توفير احتياجاتهم المالية من مدخراتهم 
المالية  والمؤسسات  البنوك  إلى  اللجوء  أصبح  الخاصة 
طبيعيا  أم��را  القروض  على  الحصول  بهدف  المختلفة 
واالستثمارية  اإلن��ت��اج��ي��ة  العمليات  لتمويل  وض��روري��ا 

المختلفة. 

بوظيفة  المقصود  إن  االستهالك:  تمويل  - وظيفة   2
السلع  على  المستهلكين  حصول  االستهالك،  تمويل 
األف��راد عن  يعجز  إذ قد  آجال؛  ثمنها  بدفع  االستهالكية 
توفير القدر المطلوب من السلع االستهالكية المشتراة 
على  الحصول  يمكنهم  لذا  الجاري،  دخلهم  بواسطة 
هذه السلع بواسطة القروض التي تقدمها لهم هيئات 

مختلفة. 

3 - وظيفة تسوية المبادالت: إن قيام القروض بوظيفة 
من  أهميتها  تظهر  ال��ذم��م،  وإب���راء  المبادالت  تسوية 
الدفع في  أو كمية وسائل  النقد،  خالل مكونات عرض 
الودائع  لنقود  النسبية  األهمية  على  فزيادة  المجتمع، 
النقد، فإن  الجارية( من إجمالي مكونات عرض  )الودائع 
استخدام القروض بصورة واسعة في تسوية المبادالت 
وإب�����راء ال��ذم��م ب��ي��ن األط�����راف ال��م��خ��ت��ل��ف��ة،ع��ل��ى شكل 
تسهيالت ائتمانية تمنحها البنوك لعمالئها كحسابات 
الجاري مدين، والسحب على المكشوف، تعد من أهم 
المبادالت  حجم  زي��ادة  في  للقروض  الحيوية  الوظائف 

وتسوياتها. 

أهمية القروض المصرفية:

أساس  تقوم على  أصبحت  التي  المعامالت  تسهيل   •
الدفع اآلجل والوعد بالوفاء، وكيف أن هذا األسلوب قد 
رافق النهوض االقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في 

تاريخ اإلنسانية.

• يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص 
الستغالل  وواسطة  للتبادل  واسطة  بذلك  فهو  ألخ��ر، 
إنتاجية  لزيادة  واسطة  أي  والتوزيع،  اإلنتاج  في  األم��وال 

رأس المال.

عليه  يعتمد  ال��ذي  األس��اس��ي  ال��م��ورد  ال��ق��روض  تعد   •
األكبر  الجانب  تمثل  إذ  إي��رادات��ه،  على  للحصول  البنك 
من استخداماته، ولذلك تولي البنوك التجارية  القروض 

المصرفية عناية خاصة.

الهامة لعملية  العوامل  القروض المصرفية من  تعد   •

والنقد  ال��ودائ��ع  زي��ادة  عنها  تنشا  التي  االئتمان  خلق 
المتداول.

التجارية  البنوك  ميزانيات  في  القروض  نسبة  ارتفاع   •
يؤدي إلى ارتفاع الفوائد والعموالت، التي تعتبر مصدرا 
المستحقة  ال��ف��ائ��دة  دف��ع  م��ن  وال��ت��ي تمكن  ل��إي��رادات 
للمودعين في تلك البنوك، وتدبير وتنظيم قدر مالئم 
من األرباح مع إمكانية احتفاظ البنك بجزء من السيولة 

لمواجهة احتياجات السحب من العمالء.

• تلعب القروض دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة 
تمكن  المقرضة  فاألموال  والخدمات،  والتجارة  والزراعة 
المنتج من شراء المواد األولية، ورفع أجور العمال الالزمين  
لعملية اإلنتاج وتمويل المبيعات اآلجلة، والحصول على 

سلع اإلنتاج  ذاتها.

في  المساهمة  من  البنوك  تمكن  اإلق��راض  عمليات   •
النشاط االقتصادي وتقدمه، ورخاء المجتمع الذي تخدمه. 
فتعمل القروض على خلق فرص العمالة، وزيادة القوة 
الشرائية التي تساعد بدورها على التوسع في استغالل 

الموارد االقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة.

إجراءات ومعايير منح القروض:

تعتبر القروض من أوجه استثمار الموارد المالية للبنك 
العائد  يمثل  كما  األص��ول،  من  األكبر  الجانب  تمثل  إذ 
المترتب عنها الجانب األكبر من اإليرادات. لذا، يصبح من 
المنطقي أن يولي المسؤولون في البنك عناية خاصة 
لهذا النوع من األصول بوضع اإلجراءات التي يجب أن يمر 
بها القرض، وكذا المعايير التي على أساسها يتم منح 
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القرض وفوائده  القرض وذلك لضمان سداد أصل  هذا 
اكتشاف  يتسنى  وح��ت��ى  استحقاقها،  م��واع��ي��د  ف��ي 
المحتملة والعمل على تجنبها قبل وقوعها  المخاطر 

بالفعل.

إجراءات منح القروض:

1 – الفحص األولي لطلب القرض: 

يقوم البنك بدراسة طلب العميل لتحديد مدى صالحيته 
المبدئية وفقا لسياسة اإلقراض في البنك، وخاصة من 
وأسلوب  االستحقاق  وأج��ل  ال��ق��رض  م��ن  ال��غ��رض  حيث 
السداد. وتعتبر االنطباعات التي يعكسها لقاء العميل 
مع المسئولين في البنك، والتي تبرز شخصيته وقدراته 
ب��وج��ه ع��ام وخ��اص��ة م��ن حيث ح��ال��ة أص��ول��ه��ا، وظروف 
لطلب  األولي  الفحص  بالغة في  أهمية  ذات  تشغيلها 
القرض وعلى ضوء هذه األمور يمكن اتخاذ قرار مبدئي 
االعتذار  أو  الطلب،  دراسة  استكمال  في  باالستمرار  إما 
بالجدية  يشعر  للعميل حتى  األسباب  توضيح  مع  عنه 

في معاملة طلبه.

2 – التحليل االئتماني للقروض:

يتضمن تجميع المعلومات التي يمكن الحصول عليها 
العميل  إم��ك��ان��ي��ات  لمعرفة  المختلفة،  ال��م��ص��ادر  م��ن 
االئتمانية السابقة للبنك، ومدى مالئمة رأس المال من 
االقتصادية  الظروف  إلى  باإلضافة  المالي  التحليل  خالل 
أثرها على نشاط  أن ينعكس  المختلفة، والتي يمكن 

المنشأة.

3 - التفاوض مع المقترض:

االئتمانية  المخاطر  لعناصر  المتكامل  التحليل  بعد 
التي  المعلومات  المحيطة بالقرض المطلوب بناءا على 
المالية  للقوائم  المالي  التحليل  وك��ذا  تجميعها،  ت��م 
القرض  م��ق��دار  تحديد  يمكن  حتى  بالعميل  ال��خ��اص��ة 
وطريقة  صرفه  وكيفية  فيه  سيستخدم  الذي  والغرض 
وسعر  المطلوبة  والضمانات  السداد  ومصادر  س��داده، 
االتفاق  يتم  ذلك  كل  بعد  المختلفة.  والعموالت  الفائدة 
بين  التفاوض  عملية  خالل  من  العناصر  هذه  كل  على 
البنك والعميل للتوصل إلى تحقيق مصالح كل منهما.

4 - اتخاذ القرار:  

تنتهي مرحلة التفاوض إما بقبول العميل للتعاقد، أو 
عدم قبوله لشرط البنك وفي حالة قبول التعاقد  فقد 
القرض،  الموافقة على طلب  إعداد مذكرة القتراح  يتم 
والتي عادة ما تتضمن البيانات األساسية عن المنشأة 
طالبة االقتراض، ومعلومات عن مديونيتها لدى الجهاز 
والضمانات  منه  وال��غ��رض  ال��ق��رض  وص��ف  ال��م��ص��رف��ي، 
المقدمة ومصادر السداد وطريقته، وملخص الميزانية 
ومؤشرات  عليها  والتعليق  األخ��ي��رة،  س��ن��وات  للثالثة 
السيولة والربحية والنشاط والمديونية والرأي االئتماني 
المذكرة،  هذه  على  وبناءا  القرض.  بشأن  والتوصيات 
يتم الموافقة على منح القرض من السلطة االئتمانية 

المختصة.

5 - صرف القرض: 

على  المقترض  توقيع  القرض  استخدام  لبدء  يشترط 
المطلوبة،  للضمانات  تقديمه  وكذلك  القرض،  اتفاقية 

واستيفاء االلتزامات التي ينص عليها اتفاق القرض. 

6 - متابعة القرض والمقترض: 

الهدف من هذه المتابعة هو االطمئنان على حسن سير 
السداد  مواعيد  تغيرات في  أي  المنشأة وعدم حدوث 
بعض  أيضا  المتابعة  خ��الل  من  تظهر  وق��د  المحددة. 
التصرفات من المقترض والتي تتطلب اتخاذ اإلجراءات 
أو  البنك،  حقوق  على  للحفاظ  لمواجهتها  القانونية 

تتطلب تأجيل السداد أو تجديد القرض لفترة أخرى.

7 - تحصيل القرض:

يقوم البنك بتحصيل مستحقاته حسب النظام المتفق 
عليه، وذلك إذا لم تقابله أي من الظروف السابقة عند 
المتابعة، وهي اإلجراءات القانونية أو تأجيل السداد أو 

تجديد القرض لمرة أخرى.

معايير منح القروض:

 :)5CS( نموذج المعايير االئتمانية

إلى  االئتماني  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  قبل  االئ��ت��م��ان  إدارة  تسعى 
منح  عند  البنك  لها  سيتعرض  التي  بالمخاطر  اإلحاطة 
وأن  خاصة  المخاطر،  تلك  مصادر  تحديد  وأيضا  االئتمان، 
ال��ع��وام��ل تشترك  م��ن  ع��دد  ول��ي��دة  المخاطر ه��ي  ه��ذه 
جميعا في تحديد حجم المخاطر التي سوف تتعرض لها 
إدارة االئتمان، إال أن العامل الجوهري ناتج عن رغبة العميل 

في تسديد ما بذمته من قروض وفوائدها أو عدم قدرته 
على تحقيق الدخل المناسب لغرض إعادة القرض.

إدارة  المتعارف عليها عند  األم��ور  أصبح من  ول��ذا، فقد 
درجة  تحديد  ض���رورة  االئ��ت��م��ان  تقييم  وع��ن��د  االئ��ت��م��ان 
من  مجموعة  تحليل  خ��الل  من  ب��ه،  المرتبطة  المخاطر 
 five نظام  أو    cs of credit بنظام  المعروفة  المعايير 

cs  وهي:

Capacityالقدرة على االستدانة1 -
Character شخصية العميل 2 -
Capital  رأس مال العميل3 -
Collateral الضمان4 -
Conditions المناخ العام 5 -

1 - القدرة على االستدانة:

الخدمات  من  العمالء  احتياجات  لتلبية  البنوك  انشأت 
المصرفية المتعددة. ورغم أن القانون يعطي للعميل 
المحتمل الحق في التقدم للحصول على االئتمان إال أنه 
آخر بمنح  التجاري حقا  البنك  االئتمان في  يعطي إلدارة 
القدرة  معيار  ويعد  العميل.  طلب  رف��ض  أو  االئتمان 
على االستدانة، أحد أهم المعايير التي تؤثر في مقدار 

المخاطر التي تتعرض لها إدارة االئتمان. 

2 -  شخصية العميل: 

تعد شخصية العميل الركيزة األساسية األولى في القرار 
التي  المخاطر  تأثيرا في  الركيزة األكثر  االئتماني، وهي 
تتعرض لها البنوك التجارية. ولهذا، نجد أن أهم مسعى 
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تحديد  االئتماني هو  التحليل  إجراء  عند  االئتمان  إلدارة 
والمصداقية،  والثقة  فاألمانة  بدقة.  العميل  شخصية 
إلى  كلها  تشير  األخ��رى  الشخصية  الخصائص  وبعض 
مدى  يعكس  وهذا  بالمسؤولية  العميل  شعور  حجم 

التزامه بتسديد قروضه. 

3 - رأس مال العميل: 

يعتبر رأس مال العميل أحد أهم أسس القرار االئتماني. 
مال  ل��رأس  تحليلها  م��ن  تزيد  االئتمان  إدارة  ف��ان  ل��ذا، 
العميل لتحديد درجة المخاطر التي تتعرض له، أصوله 
غير  أخ���رى  وأم���الك  وال��س��ن��دات  األس��ه��م  مثل  منقولة 
منقولة. وهذا يعني أن رأس مال العميل يشمل جميع 
األصول المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها العميل 
هنا  ويالحظ  بذمته.  التي  المطلوبات  منها  مطروحا 
تتعرض  التي  المخاطر  فإن  لذا،  الملكية.  على  التركيز 
بمخاطر  العنصر تسمى  االئتمان بسبب هذا  إدارة  لها 

الملكية.

4 - الضمان:

يأتي الضمان بمثابة تعزيز أو حماية من مخاطر معينة 
عندما  التجاري  البنك  في  االئتمان  إدارة  لها  تتعرض 
احتمال  زاد  كلما  فإنه  ول��ذا  االئتمان،  بمنح  القرار  يتخذ 
كانت  كلما  االئتمانية،  بالعملية  يحيط  ال��ذي  الخطر 
الضمانات المطلوبة أكبر حماية لحقوق البنك. ويقصد 
بالضمان مقدار ما يملكه العميل من موجودات منقولة 
االئتمان  لتوثيق  العميل  يرهنها  والتي  منقولة  وغير 

المصرفي. 

5 - المناخ العام:  

منح  في  كمعيار  العام  المناخ  إلى  االئتمان  إدارة  تنظر 
المحيطة  االقتصادية  الظروف  يمثل  أنه  على  االئتمان 
بالعميل، أو الظروف البيئية المحيطة بالعميل. ورغم أن 
محيط البيئة أوسع وأدق في التعبير عن المناخ العام، 
فهي تشمل التغييرات التي يتعرض لها العميل في 
البيع  وظ��روف  السلع  على  والطلب  المنافسة  شكل 
لهذا  أن  المؤكد  م��ن  التحديد  ه��ذا  ووف���ق  وال��ت��وزي��ع، 

المعيار أثر في صياغة القرار االئتماني.

:)5PS( نموذج المعايير االئتمانية

ائتماني  بتحليل  االئتماني  قرارها  االئتمان  إدارة  تعزز 
 .)5PS( آخر من خالل دراسة معايير أخرى مهمة تعرف ب
وتحليل هذه المعايير تعطي إلدارة االئتمان ذات الدالالت 

التي يعطيها منهج  )5CS(، وان كانت بأسلوب آخر.

وتحتوي هذه المعايير على: 

People  نوع العميل1 -
Purpose  الغرض من االئتمان2 -
Payment  قدرة العميل على السداد3 -
Protection الحماية4 - 
Perspective  النظرة المستقبلية5 -

1 - نوع العميل: 

يقيم الوضع االئتماني للعميل من خالل تكوين صورة 
مقابلة  خالل  من  وذلك  شخصيته،  عن  وواضحة  كاملة 

العميل والحصول على كل المعلومات والبيانات التي 
ترغب فيها إدارة االئتمان.

إلى  تستند  س���وف  االئ��ت��م��ان  إدارة  أن  ال��م��ؤك��د  وم���ن 
مؤشرات النجاح لهذه األعمال لتقدير مخاطر النجاح في 
التغيير  أو  الفشل  عالمات  فإن  وبالمقابل،  المستقبل. 
من عمل آلخر بسبب عدم النجاح يعطي انطباعا يدفع 

إلى الحذر من تقييم خط العميل المستقبلي.

2 - الغرض من االئتمان: 

تشمل هذه الركيزة أحد أهم المعايير التي من خاللها 
تتوصل إدارة االئتمان إلى إمكانية االستمرار في دراسة 
التحقق  الحد من  التوقف عند هذا  أو  االئتماني  الملف 
احتياجات  االئتمان  من  الغرض  ويحدد  الطلب.  ورف��ض 
مع  تتناسب  ال  التي  أو  تلبيتها  يمكن  ال��ذي  العميل 

سياسة البنك وصالحيات إدارة االئتمان.

3 - قدرة العميل على السداد:

في  وف��وائ��ده  االئتمان  تحديد  على  المعيار  ه��ذا  يركز 
القرار  لسالمة  الحقيقي  فاالختيار  االستحقاق،  موعد 
المتفق  الموعد  ف��ي  التسديد  حصول  ه��و  االئتماني 
النقدية  التدفقات  تقدير  خ��الل  م��ن  ذل��ك  ويتم  عليه. 
الداخلة للعميل، والتي تحدد قدرته في التسديد. ومن 
المؤكد أن مقدار التدفقات النقدية الداخلة للعميل أو 
العميل  كان  إذا  فيما  أوليا  تصورا  تعطي  منه  الخارجة 

معرض إلى حالة من العسر المالي.

4 - الحماية:

لالئتمان  الحماية  هو استكشاف احتماالت وأدوات توفر 
الضمانات  تقييم  خ��الل  م��ن  وذل���ك  للعميل،  المقدم 
حيث  من  س��واء  العميل  سيقدمها  التي  الكفاالت  أو 
قيمتها العادلة أو من حيث قابليتها للتسييل فيما لو 

عجز عن الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك.

5 - النظرة المستقبلية: 

تحيط  التي  التأكد  ع��دم  حالة  أبعاد  استكشاف  هي 
باالئتمان الممنوح للعميل ومستقبل ذلك االئتمان، أي 
استكشاف كل الظروف البيئية والمستقبلية المحيطة 
فقد  ولهذا،  خارجية.  أو  داخلية  كانت  س��واء  بالعميل 
االقتصاد  بمؤشرات  للبنوك  االئتمانية  السياسة  تتأثر 
ومعدالت  التضخم،  نسبة  إلى  العام  النمو  معدل  من 

الفوائد وغيرها.

معايير أخرى لمنح القروض: 

1 - المالءة:

أي خلق التوازن بين إجمالي التسهيالت المسموح بها 
للعميل الواحد، وبين حجم موارده المالية المستثمرة 
بحد  ذل��ك  ويرتبط  النشاط،  ذل��ك  ونوعية  نشاطه  في 

أقصى بما يمكن أن يمنح للعميل الواحد.

2 - التبادل وتوزيع المخاطر االئتمانية: 

ا-التبادل: ينشىء التبادل بين االئتمان والضمانة وهو 




