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 :الملخص

إن النشـاط االئتمانـي يعتبر ذو أهمية عالية و كبيرة في نجاح المؤسسات المالية المصرفية ألن نتائج                  

رة على جودة و حجم المحفظة االئتمانية لديها و بالتالي ال بد لتلك المؤسسات المالية               أعمالهـا تعـتمد بدرجـة كبي      

كما أن اتخاذ القرار االئتماني ، المصرفية من توجيه معظم مصادرها نحو إدارة و رقابة و متابعة المحفظة االئتمانية        

لومات و البيانات و مقارنتها تاريخيا و مع        يعـتمد بدرجة كبيرة على المعلومات و البيانات المالية و تحليل هذه المع            

 .المعايير الصناعية و الشركات المشابهة و تحليل احتمالية فشل المشروعات من عدمها
Abstract:  

The credit risks activities is an everyday thing to every person, business, or 
organization. No business can operate successfully in a free society without taking risks. 
Financial intermediaries serve an important role in the commercial activity of a country and 
more often serve as strong indicators of its economic development.  

Considering the indispensable role of credit in facilitating the business 
transactions, this study aims to look into how the financial intermediaries assess the credit 
worthiness of their borrowing clients and the risks that they assume.  

 
 :المقدمة

يمـثل النشـاط االئتماني ركيزة العمل األساسية للمؤسسات المالية المصرفية حيث أن             

كما أن  ، النشـاط الرئيسـي للمؤسسـات المالية هو إعادة إقراض الودائع بهدف تحقيق األرباح             

 .محفظة التسهيالت تشكل الجزء الرئيسي من الموجودات المنتجة للدخل

م التحليل المالي و االئتماني بعد ظروف الكساد الكبير خالل          لقد بدأ التركيز على استخدا    

فترة األربعينيات و التي شهدت بعض حاالت الغش و التزوير فرض المشروع بناءا عليها نشر               

و قد ارتبطت نشأة التحليل المالي و االئتماني        . المعلومـات المالية عن الشركات المساهمة العامة      

ل المالي و االئتماني هو أحد األداءات الهامة لمرحلة التخطيط و فيما      بـاإلدارة المالية كون التحلي    

: بعد أصبح العديد من األطراف يستخدمون التحليل المالي و االئتماني نظرا ألهميته و من هؤالء              

و يعتبر  ، المتعاملون بالسوق المالي  ، العاملون، الجهـات الحكومية  ، المقرضـون ، المسـتثمرون 

ات منح االئتمان جزءا من التحليل االئتماني و هو مكمل له و قد أصبحت  التحلـيل المالـي لغاي  

أهمـية اإلدارة مغامـر االئـتمان المصرفي و التحليل المالي و االئتماني و استخداماته بالنسبة                

التعقيد في  ، القيمة المعلوماتية التي يوفرها   : للمؤسسـات المالية المصرفية تتزايد لألسباب التالية      

 .المنافسة بين المؤسسات المالية المصرفية و التقدم التكنولوجي، العالم األعم

 :مشكلة الدراسة

تـتمحور مشكلة الدراسة حول إدارة مخاطر االئتمان المصرفي في المؤسسات المالية            

 :المصرفية المحلية و العالمية و هذه الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤل اآلتي
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التحليل المالي و االئتماني و التنبؤ بفشل المشروعات        مـا هي إمكانية استخدام أدوات       

كـأداة فاعلـة لتقييم مخاطر االئتمان في المؤسسات المالية المصرفية المحلية و العربية لتحقيق               

 النجاح في ظل تزايد المخاطرة و عدم االستقرار المتزايدة؟

 :أهمية الدراسة

ول بالبحث و التحليل طرق و      تـتمركز أهمـية هـذه الدراسة المتواضعة في أنها تتنا          

إدارة و تقييم مخاطر االئتمان المصرفي أداة جديدة من         . أسـاليب جديدة آخذة بالتزايد و االنتشار      

أدوات اتخـاذ القرارات المالية في المؤسسات المالية المصرفية تزايدت أهميتها و زاد انتشارها              

 و إلدارة مخاطر االئتمان تأثيراتها الكبيرة       التنبؤ بالتعثر المالي للمشاريع   ، خالل األعوام األخيرة  

في الصناعة المصرفية و للتنبؤ بالتعثر المالي مزاياها المختلفة التي ال بد للصناعة المصرفية أن               

 .تستخدمها في منح لالئتمان المصرفي

 :أهداف الدراسة

 : تسعى هذه الدراسة الى تحقيق األهداف التالية

 .  إدارة مخاطر االئتمان في الصناعة المصرفيةإظهار التأثيرات التي تحدثها .1

 .بيان أهمية التحليل المالي و االئتماني كأداة في اتخاذ القرارات المالية الرشيدة .2

 .تحليل األدوات المالية المستخدمة في التنبؤ بالتعثر المالي للمشاريع .3
 

 المبحث األول

 الموضوع و خلفيته
The Topic &Its Background 

 ):Introduction(مقدمة

المخاطر هي شيء يومي يواجه كل شخص أو عمل أو شركة و ال يوجد هناك عمل يمكن                 

تأديـته في أي مجتمع حر بدون وجود مخاطر و بشكل عام فان المخاطر تعني مجاالت الخسارة                 

غير المتوقعة أو عدم الربح ألي شيء له قيمة و تحدث المخاطر بسبب االختالف في المحصالت  

و بما أن مجال التأمين يعنى في النتائج المختلفة للخسائر المالية الغير متوقع أكثر منه               ، ئجأو النتا 

 .المتوقع فانه يميز صفات المخاطر الال توقع أكثر منه التوقع و الال معرفة أكثر منه المعرفة

 :(Financial Institution & Risks(المخاطر والمؤسسات المالية:     أوال

د ال يمكن إبعاده أو إلغاءه تماما و حيثما يوجد هناك عدم تأكد تكون هناك               إن عـدم الـتأك    

، فان محاولة إلغاء المخاطر في شركات األعمال شيء         Drucker) 1986(مخاطر و كما وصفها     
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و في الواقع فانه    ، وهمي فالمخاطر أصيلة في أساس المصادر الموجودة كما في توقعات المستقبل          

قتصادي على أنه القدرة على اتخاذ إجراءات ذات مخاطر أكبر و أن            يمكـن تعـريف الـتقدم اال      

محاولـة إلغـاء المخاطر أو حتى محاولة التخفيض منها ال يمكن أن تجعل منها أال مخاطر غير                  

 .التوقف: عقالنية وغير محتملة و أنها لن تؤدي إال الى نتيجة واحدة هي مخاطر أكبر

ه في مجال األعمال فان أية مغامرة في مجال         مـبرر أو ال فـان هي شيء ال يمكن تجنب          

األعمال هي كلعبة المقامرة ألن إمكانية الخسارة تملك إمكانية تحققها بقدر ما تملك إمكانية تحقق               

و مع أن المدراء يعملون كل شيء يقدرون على فعله لكي يؤمنوا أن أعمالهم سوف         ، آمـال الربح  

فهناك وعي جديد من جانب البنوك         . واع المخاطر تـنجح فـإنهم ال يستطيعوا حمايتها ضد كل أن         

 .و عمالئها و إداراتها في العديد من البلدان ألهمية المخاطر و أهمية إدارتها

الال تأكد " هـناك تعريفات عديدة للمخاطر و التعريف األكثر شيوعا يبين أن المخاطر هي         

شكلة بواسطة التخطيط والتنظيم و     و اإلدارة الحكيمة هي التي تتعامل مع الم       ، أو فـرص الخسارة   

لذا فان اإلدارة الحكيمة للمخاطر هو التعامل الحكيم مع المخاطر من           " التنسيق و التنفيذ و المراقبة    

 .أجل حماية حاضر و مستقبل أصول شركات األعمال

أنها هي أحد )Chorafas 1990(   إن المؤسسات المالية على وعي دائم بالمخاطر و قد وصفها 

ـ  ادر الرئيسية و األساسية في مجال المخاطر و إدارة أعمالها حيث أن الرؤية المستقبلية و               المص

القـدرة على البقاء و كذلك القدرة على اإلدارة الذاتية ونقل و تبادل القيم و العادات تتضمن دائما                  

ية كيفية  كما تعلمت المؤسسات المال   ، مخاطر من أنواع مختلفة والمهمة الملقاة هي إدارة المخاطر        

التغلـب علـى المخاطـر عن طريق إدارة اإلنتاج و الرقابة و كذلك تأسيس ترتيبات ذات فوائد                  

متـبادلة مع مؤسسات مالية أخرى و كل هذا يتم عن طريق وضع تشريعات و قوانين منظمة و                  

ي و  تصميم هياكل تنظيمية جيدة من أجل بناء جسور الثقة و األمانة و التكامل لمجمل النظام المال               

 .كذلك تأمين و توفير الحماية لزبائن الخدمات المالية و المستثمرين

أن ) Chorafas 1990 (   إن هـناك وعـي متنامي في مجال عالم األعمال الحديث و قد بين   

المخاطـر وصـلت الى مستوياتها جراء األنظمة الرسمية الروتينية لإلدارة و الرقابة التي تعتبر               

لة ألسواق رأس المال سمحت بوجود أوسع للمؤسسات ذات اإلمكانيات          إن إعـادة الهيك   . أساسـها 

األولية القليلة من االنخراط في مثل هذا المجال و مجاالت عمليات الدمج و االتحاد مما أدى الى                 

بـروز مجموعـة تركيـبات مالية كبيرة والتي من خاللها حصلت على الثقة والتقانة المصرفية                

إن التطور التجاري العالمي الواسع أخذ      . عن تقاليد و أعمال أخرى    التقلـيدية ممـا جعلها تبحث       

مكانـه مـن خـالل تـبادل المعلومـات بمخـتلف أشكالها و التطورات في مجال الكمبيوتر و                   
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االلكترونيات و تقنية االتصاالت تمنح معنى إلدارة المخاطر و لكنها أيضا تخلق إمكانيات لوجود              

 .مخاطر معينة

 ):Credit Management( االئتمانية اإلدارة:   ثانيا 

هو العمل من أجل زيادة البيع  ) Sinkey 1989(   إن الهدف الرئيسي إلدارة االئتمان كما حدده

في قلب  ، المـربح و بالتالي إضافة قيمة إضافية للشركة عن طريق منح قروض لزبائن موثوقين             

 المالية و شركات الوساطة المالية      و التي تقوم المؤسسات   ، الـنظام المالـي هـناك نظام االئتمان       

 .باتخاذ قرارات حول االئتمان والمصداقية االقتراضية للمقترضين

   إن قـرار مـنح االئـتمان أو رفضه يجب أن يتم لكل طلب مقدم فإذا كان القرار ايجابي فان                    

االت الخطـوة التالـية هـي تحديد قيمة أو حجم االئتمان الممنوح و تقييم و تحديد و مراقبة مج                  

 معظم صفقات األعمال تعتمد على االئتمان ألنها شريان الدم أو حياة القطاعات             افتقريب، االئـتمان 

 . المختلفة كما و تصل الى الحياة اليومية ألي إنسان من الجنس البشري

 إن مجمل نظام االئتمان يعتمد على الثقة و الحكم الجيد على القضايا كما و يجب أن يكون هناك                  

 الـتأكد فـيما يخص المقترض بأنه يتصرف بنية حسنة و أنه ال يبالغ في مقدرته                 درجـة مـن   

المسـتقبلية على الدفع فهناك سؤالين أساسيين فيما يخص المصداقية االقتراضية للمقترض وهما             

 القدرة على الدفع ؟ والنية للدفع؟

أنحاء العالم إن كل       الـنظام المالـي متشعب و مؤسساته المختلفة المست حياة الناس في جميع              

األفـراد و منظمات األعمال في المجتمعات المتحضرة و اقتصاديات السوق هم منخرطين بشكل              

فنحن نستعمل النقود لشراء السلع و الخدمات و نقترض النقود          . مباشـر في عمليات النظام المالي     

لية من أجل تلبية    من البنوك و شركات التمويل و اتحادات االقتراض و غيرها من المؤسسات الما            

 .احتياجاتنا و هذا شيء مألوف جدا لنا ألنه جزء من شؤون و نشاطات الحياة اليومية

   إن الطمـوح االقتصـادي بوجود المؤسسات المالية و شركات الوساطة المالية أصبحت حقيقة              

وافق واضـحة و إن لم تكن كذلك فهي في الحقيقة تقوم بالمساعدة و تزويد و ضخ األموال بما يت                  

 .مع الحاجات االقتصادية لألمة

  :( Significance of Financial Institutions) أهمية المؤسسات المالية:    ثالثا

   تلعـب المؤسسـات المالـية دورا حـيويا فـي االقتصاد و ذلك عن طريق حشد األموال من          

ؤسسات المالية بفرض   و خالل العملية تقوم الم    ) الرياديين(الى المقترضين   )المدخرين(المودعيـن   

 .بعض الرسوم على أمل الربح

  )Fajardo, Manansala&Actarez(   ففي الفلبين كما أوردوه كل من 
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إن هـناك فجوة كبيرة بين الغني و الفقير فكثير من أصحاب األموال يقومون باستثمار               ) 1991(

في الماضي و   ، أخرىأموالهم في أعمالهم أو يقومون بإقراض أفراد آخرين أو مؤسسات تجارية            

و لكن مع تطور المؤسسات المالية قام الكثير من         "حيتان اإلقراض "فـي الوقـت الذي ازدهر فيه        

أصحاب األموال بإيداع الفائض من أموالهم في البنوك بدال من التعامل المباشر مع المقترضين و               

التعامل مع المؤسسات الذيـن مـن الممكن في النهاية أن يكونوا غير صادقين في تعاملهم و هنا ف      

 .المالية يعتبر أكثر مالئمة و أكثر أمان

فاألموال ،    إن الـتعامل مع المؤسسات المالية يخلق العديد من التأثيرات االيجابية في االقتصاد            

الفائضـة التي تودع من قبل أصحاب األموال في البنوك يمكن إقراضها لألفراد الذين ال يملكون                

 من البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية ليؤمنوا مصادر المال الالزم            المـال الكافي يقترضون   

ألغـراض االستثمار و األثرياء ال داعي لبيع ممتلكاتهم و عند حصولهم على قروض فما عليهم                

إال أن يقومـوا بـتقديم إثبات ملكية عقاراتهم ووضعها كضمان إلقراضهم و من جهة أخرى يقدم           

 أجل سد احتياجاتهم الغذائية و الطارئة مثل األمراض و الحوادث و            الفقـراء على االقتراض من    

لكـن القلـيل منهم مؤهلين لالقتراض من البنوك و نتيجة وضع كهذا فإنهم مجبرين للتعامل مع                 

بعض البرامج الحكومية تعرض معدل فائدة      . مقترضـين غـير رسميين و مع حيتان االقتراض        

الوثائق الداعمة و العمل الورقي كما و تلزم المقترض         منخفضـة و لكـنها تطلب كمية كبيرة من          

فمثل هذه . المـرور عـبر العديـد من المكاتب المختلفة قبل أن تتم الموافقة على صرف القرض     

الظـروف غـير المشـجعة ال تدع للفقير بديال إال أن يتعامل مع مقرضي المال غير الرسميين                  

 ).المرخصين(

على األغلب دائما بسبب ) Sinkey 1989(ون كما أشار إليه    عـندما تفشل البنوك فان هذا يك 

وان ، اإلقـراض السـيئ و فـي حين أن مخاطر معدل الفائدة ذات وجهين إما ربح وإما خسارة                 

أفضل ما يمكن حدوثه هو أن يتم تسديد القرض و فائدته        و، مخاطر اإلقراض هي دائما في خسارة     

فهناك شيئان يمكن   .  خسارة المبلغ المقرض و فائدته     كما اتفق عليه و إن أسوأ ما يمكن حدوثه هو         

أن يكون حذرا في عملية منح    ): االئتمان(للبـنك عملهمـا لحمايـة نفسـه من مخاطر اإلقراض            

) األرعن(لذا فان فشل البنوك يكون عادة نتيجة اإلقراض أال مسئول           ، االئتمان و التنويع االئتماني   

 .ا معاوالنقص في التنويع االئتماني أو كالهم

 المبحث الثاني

 صور المخاطر االئتمانية

 :المخاطر المتعلقة بالمقترض: أوال
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من الطبيعي أن يطمئن البنك الى أن المتعاقد على          :أهلية المقترض و صالحية االقتراض      .أ

و أنه يملك سلطة االقتراض و التعاقد على ، القرض له الحق في تمثيل المنشأة المقترضة 

و في هذا الشأن يجب التعرف على الشكل        . شروطه وضماناته القـرض المطلوب بكافة     

وفي حالة عدم   . و حقوق و سلطات المديرين في االقتراض      ، القانونـي للمنشأة المقترضة   

وجـود نـص في عقد الشركة ينظم االقتراض يتعين توافر موافقة الجمعية العمومية أو               

ى حدود صالحية ممثل    و يجب على البنك الوقوف عل     . الشـركاء جمـيعا حسب األحوال     

المنشـأة المقترضة في التعاقد وذلك باإلطالع على تفويض الصادر له في هذا الشأن من   

السـلطة المختصـة و الشروط التي يمكنه التعاقد على أساسها حتى يمكن لالطمئنان الى               

 .عدم تجاوزه الحدود المفوض فيها

والتي ، تي يتم تجميعها عنه   أو تستشف من المعلومات ال     :السـمعة االئتمانـية للمقترض      .ب

و تهتم البنوك بالتعرف    . تعكـس مدى احترامه لتعهداته ووفائه بااللتزامات في مواعيدها        

علـى مـا إذا كـان المقترض قد اعتاد أن يماطل في السداد أو أنه ال يوفي إال بالضغط                    

و هذه األمور وغيرها يكشفها     . ويجـب االطمئـنان الـى حسن نواياه و أمانته         . علـيه 

االسـتعالم عـنه من السوق و من البنوك و باسترجاع تجربة البنك في التعامل معه في                 

و ال شـك أن أمانـة العميل في التعامل تعد ألمرا ضروريا حتى مع توافر                . الماضـي 

الضـمانات وذلـك لتالفـي المشاكل التي قد تنشأ عن التصرفات السيئة لبعض المالك               

ك من أمثلتها تقديم بعض البضائع التالفة كضمان        واسـتخدامهم لطرق احتيالية تضر بالبن     

أو استخدام تسهيالت السحب على     ، أو تقديم كمبياالت مزورة أو كمبياالت مجاملة      . للبنك

 .المكشوف في أغراض تخرج عن الغرض المحدد للتمويل أو عن دائرة نشاط النشأة

الغير وأسلوبه في   و يقصد به طريقة معيشته و عالقته ب        :السـلوك االجتماعي للمقترض      .ت

فهـذه التصرفات الشخصية قد تؤثر على نشاط المقترض وقد تسبب له بعض   . اإلنفـاق 

 .الصعوبات المالية

الميزانية و  (و يعاون في الوصول إليه دراسة القوائم المالية         : المركـز المالي للمقترض     .ث

لمالية و استخراج المؤشرات ا   ) حسـاب التشـغيل والمتاجرة و حساب األرباح والخسائر        

المخـتلفة التـي توضـح مـدى تـوازن الهيكل التمويلي للمنشأة و مدى اعتمادها على                 

و معدالت  ، و حجم أعمالها  ، و تطور نشاطها  ، و سيولة أصولها  ، االقـتراض الخارجـي   

 .األرباح المحققة و مدى تمشيها مع المعدالت السائدة في النشاط المماثل
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وقوف عليها من بحث مدى كفاءة استخدام       و يـتم ال   :  المقـدرة اإلنتاجـية للمقـترض       .ج

و التنظيم الداخلي   ، و األسلوب المتبع في اإلنتاج    ، المقـترض لعناصـر اإلنتاج المختلفة     

و انتظام عمالئها ، و مدى جودة إنتاجها و تقبل السوق له ، وخبرة العاملين فيها، للمنشـأة 

 .تقبلو خططها بشأن اإلنتاج والتوسع في النشاط في المس، في السداد

 : المخاطر الخاصة بالنشاط الذي يزاوله المقترض: ثانيا

تختلف طبيعتها وأسبابها بحسب األنشطة االقتصادية التي تتفاوت في ظروفها اإلنتاجية           

فاإلنتاج الزراعي بوجه عام يتأثر بعوامل مختلفة منها ما يتعلق بالظروف المناخية و             . والتسويقية

ومن ثم فان المعروض من الحاصالت يتسم       ، فات الزراعية توافـر المـياة و مدى التعرض لآل       

في حين أن الطلب على هذه المحاصيل في الغالب غير مرن و            ، بالمـرونة فـي األجل القصير     

 .خاصة بالنسبة للسلع الضرورية

و من الناحية األخرى فان عرض اإلنتاج الصناعي يكون غير نرن في األجل القصير              

لف درجة مرونته بحسب ما إذا كانت المنتجات سلعا ضرورية أو           فـي حين أن الطلب عليه تخت      

خاصة مع  ، كمالـية و مـن ثم يصعب حصر المخاطر التي ترتبط بتمويل مختلف فروع اإلنتاج              

 .واق المستهلكين1و اختالف أ، تعدد األسواق

 :المخاطر المتعلقة بالعملية المطلوب تمويلها: ثالثا

فمخاطر .  كل عملية ائتمانية و ظروفها و ضماناتها          تخـتلف هـذه المخاطـر بحسـب طبيعة        

االقـتراض بضـمان بضـائع تختلف عن مخاطر االقتراض بضمان أوراق مالية و عن مخاطر            

و يمكن إبراز ذلك من تحليل      . تمويل عمليات المقاوالت و إصدار خطابات الضمان المرتبطة بها        

 .بعض صور هذه المخاطر

ترتبط المخاطر أساسا بمدى كفاءة المقاول وخبرته في العمليات التي             فبالنسبة لتمويل المقاولين    

أو من حيث   ، سواء من حيث سالمة الدراسات التي يعدها للدخول في العطاءات         ، يقـوم بتنفـيذها   

واألمر الذي يعرض   ، إدارة التنفـيذ وفقـا للبرامج الموضوعة لذلك دون تضحية بمستوى األداء           

 .ع غرامات كبيرةالمقاول لسحب العملية أو لدف

   و ترتـبط مخاطر لالقتراض بضمان كمبياالت أساسا بمالئمة الموقعين على الكمبيالة ووفائهم             

 .وهو ما يتطلب االستعالم عنهم و متابعة أنشطتهم و مراكزهم المالية، بالتزاماتهم

   أمـا مخاطـر اإلقـراض بضـمان بضائع فترتبط بنوعية البضائع الضامنة و مدى استقرار                

 .أسعارها في السوق و درجة تعرضها للتلف و التقادم
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   و تـتعدد مخاطـر اإلقـراض بضمان أوراق مالية و التي ترتبط بمركز الشركات المصدرة                

و مدى تذبذب   ، و حجـم الـتعامل علـى األوراق المرتهنة في سوق األوراق المالية            ، لـألوراق 

لسحب على المكشوف و التي تنشأ عن       و تـزداد مخاطر االئتمان بالنسبة لتسهيالت ا       . أسـعارها 

و من ثم تبدو أهمية توافر      . ضـعف المركز المالي للمنشأة و عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها          

 .السيولة ألصولها و االطمئنان الى نجاحها في تسويق ما تنتجه أو تتجر فيه من السلع و الخدمات

 :المخاطر المتعلقة بالظروف العامة: رابعا

 :التي تخرج عن إرادة المقترض وعن تأثيره و من أمثلتها : لالقتصاديةالمخاطر  .أ

و ما يتطلبه   ، أهـداف خطط التنمية االقتصادية و لالجتماعية و ما يطرأ عليها من تعديالت             -

تنفـيذها من استصدار قرارات اقتصادية و مالية و نقدية قد تؤثر أحيانا على بعض األنشطة                

 .في الدولة

االقتصادية سواء في األجل القصير أو في األجل الطويل و تأثيرها على            اتجاهـات الدورات     -

 .األنشطة المختلفة من حيث التوظف و الدخل

و ،  و تتعدد مخاطرها و يتفاوت تأثيرها      :الظـروف السياسية و االجتماعية و القانونية        .ب

 عن  و ما ينجم  ، مـن أمـثلة ذلـك المخاطر الناشئة عن التبعية االقتصادية لدول أجنبية            

و صدور بعض التشريعات التي قد      ، مخاطـر الحروب و قطع العالقات مع دول معينة        

تسمح بتأجيل بعض الديون المصرفية الممنوحة للعمالء أو التي تؤثر على توزيع الدخل             

 .بين فئات المجتمع

 :المخاطر الناشئة عن أخطاء البنك: خامسا

ة القرض و تضع األنظمة الكفيلة بدعم رقابتها        تعمل البنوك على الحد من المخاطر المرتبطة بإدار       

، إال أنه قد تنشأ بعض المشاكل عن عدم متابعة البنك أحكام اتفاقيات القروض بدقة             ، على القرض 

أو اإلفراج بالخطأ عن بعض الضمانات كالبضائع أو        ، أو تطورات قيمة الضمان و المحافظة عليه      

بة بسداد أو تجديد قيمة خطابات الضمان التي تغطي         أو عدم المطال  ، األوراق المالـية أو الودائـع     

 .بعض القروض قبل انتهاء صالحيتها

   و تحـرص البـنوك علـى إمساك مجموعة من السجالت تستهدف متابعة الشروط األساسية               

. للقرض و بخاصة ما يتعلق بمواعيد سداده و قيمة الضمان و التأمين عليه ضد األخطار المختلفة               

ش الدوري على حالتها و قيمتها و مدى توافر االحتياطات المناسبة للمحافظة            كمـا تجـري التفتي    

 .عليها ضد الحريق و السرقة

 :المخاطر الناجمة عن فعل الغير: سادسا
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   قـد يـتعرض المقترض بسبب فعل الغير الى بعض األخطار التي تؤثر في قدرته على الوفاء       

ن أمثلتها إفالس أحد كبار مديني العميل أو نشر         و التي ليس من اليسير حصرها و م       ، بالـتزاماته 

معلومات غير حقيقية عن العميل توحي بسوء مركزه يكون من نتيجتها قيام البنوك المتعاملة معه               

 .بالحد من التسهيالت االئتمانية الممنوحة له على نحو يؤثر على نشاطه
 

 المبحث الثالث

 استراتيجية تقييم مخاطر االئتمان
Credit Risk Evaluation Strategy 

 :Introduction)(مقدمة

في الوقت الحاضر نظرا ألهمية و خطورة ) Credit Analysis(تـتزايد أهمية التحليل االئتماني 

منح االئتمان فالبنوك تعمل على وضع منهاج لها يستهدف قياس المخاطرة االئتمانية للتعرف عما              

، حديد السعر المناسب استيفائه مقابل تلك المخاطرة      إذا كانت المخاطرة مقبولة أم غير مقبولة مع ت        

فالبـنوك تـنظر الى سعر الفائدة على أنه يقابل تكلفة التمويل و المصروفات اإلدارية إضافة الى                 

 .القدر الذي تراه مناسبا لتأمين نفسها ضد المخاطر االئتمانية المختلفة

 ):Fundamintals of Credit(أسس منح االئتمان المصرفي:    أوال

   و تتبـنى البـنوك أحـد المنهجين التاليين أو كليهما كأساس لمنح االئتمان المصرفي كما بينها               

األولى منهاج حذر يستهدف تقليل حجم المخاطرة االئتمانية للعمليات التي تحمل           ):1981سليمان  (

وده الى تالفي   و يوجه ضابط االئتمان وفقا لذلك جه      ، الشـك في إمكانية استردادها عند االستحقاق      

أيـة خسائر تنتج عم منح االئتمان و تبعا لهذا المنهاج يركز البنك نشاطه عادة في المجاالت التي                  

. لـه خـبرة سابقة فيها و ال يميل الى الدخول في مجاالت ال تتوافر لديه المعلومات الكافية عنها                  

 نشاط البنك و يقوم الثانـية مـنهاج يـنظر الـى المخاطـرة االئتمانية على أنها جزء عادي من             

و ،بمواجهـتها عن طريق تقاضي هامش أعلى على العمليات االئتمانية التي تتزايد فيها المخاطر             

الهدف من وراء ذلك تنمية نشاط البنك و عملياته االئتمانية مما يسمح بانخفاض نسبة القروض و                

 للبنك المعلومات   التسـهيالت المشـكوك في تحصيلها الى إجمالي القروض ويتطلب ذلك أن يتاح            

التـي تمكـنه من التنبؤ بالظروف االقتصادية و التوقعات في سوق االئتمان مع مهارة عالية في                 

 .مجال التحليل

 ):Pricing of Credit Risk(تسعير مخاطر االئتمان:    ثانيا
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داد أنه يتم إع   ) 1999جبارة  (   و فـي إطار تطبيق منهاج تسعير المخاطرة االئتمانية فقد أشار            

قائمـة تحتوي على العناصر الالزمة لتقييم طلب القروض وفقا ألهميتها النسبية ويحدد المجموع              

فإذا كانت سياسة البنك االئتمانية منح      ، النهائـي لها و الفئة التي يدخل في إطارها طالب االئتمان          

 مثال  %30األموال  االئـتمان لزبائنها حتى الفئة المقبولة والتي ال تتجاوز نسبة الشك في استرداد              

 :فانه يمكن تقسيم الزبائن الى ثالث فئات
 

 %10تنطوي على قدر من الشك ال يزيد عن نسبة ) أ(فئة  .1

 %20تنطوي على قدر من الشك ال يزيد عن نسبة ) ب(فئة  .2

 %30تنطوي على قدر من الشك ال يزيد عن نسبة ) ج(فئة  .3

إلضافة الى هامش متدرج مع تزايد المخاطر       و يحـدد لكل فئة التكلفة اإلدارية لالئتمان و ذلك با          

 .والشكوك و ذلك للوصول الى سعر الفائدة المطلوب

  ):Reasons of Outstanding Credit(أسباب االئتمان القائم:    ثالثا

 على أسباب Credit Managementفي كتابه بعنوان إدارة االئتمان ) Bass 1979(   ركـز  

عدم الرضا  ، عدم الكفاءة : ثالث أسباب لعدم تسديد االئتمان و هي      عدم تسديد االئتمان حيث أشار      

 ).التمهل(و سياسة التأني) االستياء(

 ):Inefficiency(   عدم الكفاءة 

و أحيانا  .و التي يمكن أن تكون ناتجة عن نقص في طاقم الموظفين أو ناتجة عن الهيكل التنظيمي               

ستطالع المستمر للمزود عن خطأ في النظام       يكون السبب الرئيسي غير معروف حتى يكشفوا اال       

إضافة لذلك أن عدم الكفاءة يمكن إصالحها أو ) Bass 1979(لـم يالحظـه أحد من قبل و ذكر   

معالجـتها عن طريق مراجعة مديري االئتمان إجراءات المصادقة على قائمة الحساب عن طريق     

 هي زيارة للموظف المسؤول عن  وAdministrative Visitsالقيام ب أو تنظيم زيارات إدارية 

الـتعامل مع مذكرات البضائع المستلمة و أخيرا عن طريق القرار إما بقبولها أو اتخاذ سلسلة من                 

من أنه يجب التعامل مع هذا بعناية للمحافظة على ) Bass 1979(اإلجـراءات القاسـية و حذر   

 .مباشرةالسمعة التجارية بدال من اإلصدار على اتخاذ إجراءات سريعة و 

 ):Dissatisfaction(   عدم الرضى

فيمكن أن يكون الزبون غير راضي بسبب    ، يـبقى االئتمان غير مدفوع نتيجة لعدم رضى الزبون        

و يمكن أن يمتنع الزبون عن الدفع بسبب        . تذمر منطقي و الذي جلب انتباه المؤسسة لكنه لم يحل         

(و لتجنب عدم رضى الزبون اقترح     ، بونارتفاع أسعار البضاعة أو نقص في توريد البضاعة للز        
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Bass 1979 .(  القـيام بزيارة مشتركة مع رجل المبيعاتSales man و هو مع ذلك يشير الى 

أنه إذا لم يكن ممكنا فان الخطوة التالية هي اتخاذ إجراء تحديد وعزل المبلغ المختلف عليه وإقناع                 

 الزبون بطيء الدفع يكون أحيانا بسبب أن) Bass 1979(و يقول ، الـزبون بدفع المبالغ األخرى 

أن البضـائع تصـل إلـيه قبل الموعد المحدد و المتفق عليه و في المقابل يقوم الزبون بتخزين                   

و في مشكلة من    ، البضائع و يأمر قسم الحسابات بعدم الدفع إال في الموعد المحدد و المتفق عليه             

 .لتسوية الخالفيوحي بزيارة موظف االئتمان ) Bass(هذا النوع فان 

 ):Deliberate Policy(   سياسة التأني 

و هـو الوضع الذي تقوم به بعض الشركات بإطالق العنان لنفسها بأخذ الكثير من القروض بقدر                 

المسـتطاع و بـدون أي رقابة و النتيجة الحتمية هي أن الشركة سوف يصبح عندها قصور في                  

 Bass(اء أعذار واهية للمقرضين و ينصح رأس المـال العـامل و سوف تلجأ أخيرا الى إعط  

بأنـه يجـب أن يكـون مديـر االئـتمان حذر ويكون قادرا على الرؤية من خالل هذه                   ) 1979

 .المحاوالت إلخفاء حقيقة أن شركته استخدمت في تزويد رأس المال العامل مجاني

 ):Credit Worthiness of Borrower(جدارة المقترض االئتمانية:   رابعا

هـدف التحلـيل االئتماني أساسا تحديد وقياس المخاطر المحتملة بغرض الحد من آثارها ما                  ي

أمكـن عـن طريق وضع الضوابط و اقتضاء الضمانات المناسبة التي تكفل استرداد القرض في                

إن الحكم على جدارة المقترض بالحصول على       ) 1994جبارة  (موعـد االسـتحقاق و قـد بين         

ن فهو يتطلب توافر الكثير من المعلومات و البيانات و استخدام أدوات            القـرض ليس باألمر الهي    

التحلـيل المالـي بكفاءة و يستلزم ذلك كله خبرة عالية و حسا ائتمانيا صائبا و يكاد ينفق معظم                   

 .رجال البنوك على ذلك
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 المبحث الرابع

 طرق و معايير تقييم مخاطر االئتمان 
(Various Credit Risk Evaluation Techniques & Criteria) 

بعنوان إدارة االئتمان التجاري الدولي ركز على طرق ومعايير تقييم ) Bass 1975(فـي كتاب  

و طريقة تقييم  ،  5Csطريقة تقييم : مخاطـر االئـتمان المسـتخدمة فـي تقييم االئتمان و هي     

LAAP،           5و طريقة تقييم    ، و طـريقة االنطـباع والـتجربة السابقة للمقترضينPs ،  وطريقة

 :و الشكل التالي يوضح هذه الطرق الخمسة و هي كما يلي. التحليل المالي 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ")1996أبو كرش "اقتباس : المصدر(

 :سلط الضوء على كل من هذه التقنيات الخمس كما يلي) Benz 1975(كما أن 

 دفع؟ والنية للدفع؟القدرة على ال : 5Cs of Creditالتقييم على أساس ال:  أوال 

 .حدة وقوة الزبون للدفع): Character(الشخصية  1.1

قدرة الزبون على ): Capacity or Capability(السـعة والمقـدرة    1.2

 .القيام بعملية الدفع بنجاح

حجم وشكل ثروة الزبون و التي يمكن اعتبارها      ): Capital(رأس المال  1.3

 .كتأمين للدفع

 طرق وأساليب تقييم خماطر االئتمان

طريقة التجرية
 السابقة

التاريخ .1
االفتراضي
 للمقترض

األداء االئتماني.2
 للمقترض

LAAPطريقة
 السيولة .1
 النشاط.2
 الربحية.3
 التوقع.4

 5Csطريقة
 يةالشخص.1
 المقدرة.2
 رأس المال.3

 الظروف المحيطة
 )التغطية(الضمان .5

طريقة التحليل 

 المالي
 القوائم المالية.1
قائمة األصول . 2

 والحقوق
قائمة األرباح .3

 والخسائر
 قائمة التدفق المالي.4
 النسب المالية.5

 5Psطريقة 
 الشخص.1
 المنتج.2
 الدفع. 3
 الحماية.4
 المقابلة.5
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مساعدة أو عرقلة المؤثرات    درجة  ): Conditions(الظروف المحيطة  1.4

 .االئتمانية الخارجية للزبون في الدفع

الضـمان الـذي يمكن الحصول عليه لتأمين        ): Coverage(التغطـية  1.5

 .االئتمان عند الطلب

 :و بالمعادلة

 .خطر االئتمان= الظروف االقتصادية+ التغطية+ رأس المال+ المقدرة+ الشخصية

 تقييم الصحة المالية: LAAP Methodالتقييم على أساس ال :  ثانيا 

سيولة الشركة تعود الى قدرة الشركة على تسديد التزاماتها قصيرة          : Liquidity السـيولة    2.1 

 .األجل عند استحقاقها

 الخصوم المتداولة/األصول المتداولة = نسبة السيولة   .أ

 الخصوم المتداولة)/  المخزون –األصول المتداولة = ( نسبة السيولة السريعة   .ب

 .  الخصوم المتداولة–األصول المتداولة = رأس المال العامل . ج

مبيعات أكثر تتطلب تمويل أكبر أما من خالل التمويل بالدين أو بحقوق            : Activity النشاط   2.2 

 .الملكية

 الذمم المدينة/ المبيعات = دوران الذمم المدينة   .أ

 م  يو360* المبيعات / الذمم المدينة =  معدل فترة التحصيل   .ب

 المخزون / المبيعات = دوران المخزون . ج

 مجموع األصول / المبيعات = دوران مجموع األصول . د

األربـاح المناسبة و التي تشكل أساس البناء أو الهيكل المالي           : Profitabilityالربحـية   . 2.3 

 .للشركة

 مجموع األصول / صافي الدخل ) = االستثمار(العائد على األصول   .أ

 . المبيعات/ صافي الدخل  =  هامش الربح  .ب

 حقوق الملكية / صافي الدخل = العائد على حقوق الملكية . ج

إن إمكانـيات الشـركة يمكن في المستقبل و ذلك بفحص قدرة            : Potentials اإلمكانـيات    2.4 

 .و الموارد البشرية و الموارد المالية، اإلدارة

 :Financial Analysisالتقييم على أساس التحليل المالي :  ثالثا

 .الخبرة السابقة للباحثين عن االئتمان  .أ
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 عناصـر مـنح االئـتمان هي مثل أسم و سمعة المقترض و فترة و قيمة                  .ب

 .القرض و هدف القرض والجدول الزمني للدفع

 التقييم على أساس التجربة و االنطباع السابق للمقترض:  رابعا
Customer History & Impression 

 :لطريقة يجب إتباع الخطوات التاليةعند استخدام هذه ا

 ).المقترض(ال بد من معرفة الزبون   .أ

 . معرفة ما يقوله اآلخرين عن المقترض  .ب

 االستماع لما يقول المقترض عن نفسه .  ج

 . الطلب من المقترض أن يقدم توصية تعريفية عن نفسه.   د

 :5Ps of Creditالتقييم على أساس ال :  خامسا

 قييم ت: Peopleاألشخاص  1.5

القدرة ، عمر المدراء ، الخلفـية و الخبرة   : كفـاءة العمـل     .أ

 .التغطية التأمينية، اإلدارية

العائد على رأس   ، إدارة الشركة :  قـدرة اإلدارة و فاعليتها      .ب

 .العائد على مجموع األصول، المال

 .ي الجيداإلفصاح المحاسب، الرقابة على تقييم األصول: الوظائف اإلدارية والتقارير المالية.    ج

 .تمويل الشركة، أداء الدفع، السمعة في قطاع العمل: النية والقدرة على الدفع.     د

 الهدف: Product المنتج 2.5

 .  الموازنة بين العائد والمخاطرة-الربحية.    أ

 . الكمية.  ب

 .السعر.   ج

 .وجود السياسة االئتمانية.    د

 . الحصة السوقية-هـ   أهداف التسويق

 .   استبدال مقرضين آخرين. و

 المصدر والتوقيت واالحتمالية: Payment   الدفع 3.5

، الذمم المدينة،  حسـب قائمـة المركـز المالي   -تمويـل األصـول     .أ

 .المخزون

 .  عدم التأكد لفترة زمنية أطول– التدفق النقدي   .ب
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 طريقة أخرى للنجاة:  Protectionالحماية  4.5

، ةالسيول، )Leverage(لرفعقوة ا ، قائمة المركز المالي  –داخلـية   .أ

 .أو بواسطة الضمان

 .التوصيات،  الكفاالت– خارجية   .ب

 النتيجة : Perspectiveالمتابعة  5.5

 . هل هذه الشركة جذابة كزبون على المدى البعيد  .أ
 

 المبحث الخامس

 طرق التنبؤ بالفشل

 ) SCORE :Z) ALTMAN 1969نموذج: أوال

ة صناعية مساهمة عامة في الواليات      شرك) 66( بـأخذ عينة من      ALTMAN   حيـث قـام     

 :المتحدة األمريكية و خرج بالمعادلة التالية للتنبؤ بالفشل
Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 

 مجموع الموجودات/ رأس المال العامل  =X1: حيث

       X2 = مجموع الموجودات/األرباح المحتجزة 

      X3  = الموجوداتمجموع/الربح قبل الفوائد و الضريبة  

       X4 =  مجموع المطلوبات/ القيمة السوقية للمنشأة 

       X5 =  مجموع الموجودات/ المبيعات 

 :فإذا كانت

Z > 1.81يكون الفشل متوقعا . 

Z < 2.99يكون الفشل غير متوقعا . 

1.81 > Z > 2.99يصعب تحديد احتمال حدوث الفشل  . 

النموذج لما له من مميزات تتركز في توفر المعلومات     و تقـوم غالبـية البـنوك بتطبيق هذا    

إال أنه في ذات الوقت يعاني من عدد من         ، الالزمـة للتطبيق و درجة الموثوقية العالية في نتائجه        

كما أنه معادلة هذا    ، العـيوب أهمها اعتماده على بيانات تاريخية و تجاهله للمعلومات غير الكمية           

راءه على الشركات األمريكية مما يصعب في بعض األحيان         الـنموذج ناتجـة عن تطبيق تم إج       

 .تطبيقه على الشركات غير األمريكية
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 :KIDA(1981)نموذج : ثانيا

 :   و يعتمد هذا النموذج على خمسة نسب مالية من خالل المعادلة التالية
Z=1.024X1+0.42X2-0.461X3-0.463X4+0.271X5  

 مجموع الموجودات / صافي الربح بعد الضريبة = X1:    حيث

          X2  =  مجموع المطلوبات/ صافي حقوق الملكية 

          X3 =  المطلوبات المتداولة/ الموجودات السائلة 

          X4 =  مجموع الموجودات / المبيعات 

         X5 =  مجموع الموجودات/ النقدية 

 .صفر يكون الفشل متوقعا < Z   فإذا كانت قيمة 

 : A-Score(ARGENTI 1976)نموذج : لثاثا

و هذا النموذج يعبر عن     ،    يعـتمد هذا النموذج على القرارات اإلدارية و يهمل العوامل الكمية          

 .الطريقة المصرفية للتنبؤ بالفشل

 على أن المنشات المتوقع فشلها ال بد أن تمر بأربعة مراحل و هي              A-Scoreلقـد اعتمد نموذج     

الفشل و قام بإعطاء عالمة لكل بند حسب األهمية النسبية له كمل  ، األعراض، األخطاء، العيوب

 :يلي

 المرحلة تالمؤشرا العالمة

 : ضعف اإلدارة- 

 إدارة الشخص الواحد*  8

 الجمع بين منصب المدير العام و رئيس مجلس اإلدارة*  4

 عدم فاعلية مجلس اإلدارة*  2

 اإلدارية و الفنيةعدم توازن الكفاءات *  2

 العيوب

 عدم كفاءة المدير المالي*  2

 عدم كفاءة اإلدارة الوسطى*  1

   ضعف النظام المحاسبي و إدارة المعلومات- 

 عدم كفاءة نظام الرقابة المالية*  3

 عدم وجود خطة للتدفقات النقدية*  3

 عدم وجود نظام تكاليف فعال*  3
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  ت و إدراك العوامل المحيطةعدم االستجابة للتغيرا*  15

  )فأكثر10عالمة الخطر(مجموع عالمات العيوب 43

 ارتفاع المديونية*  15

 التوسع في العمل*  15

 الدخول في مشاريع كبيرة مقارنة بحجم المنشأة*  15

 األخطاء

  )فأكثر15عالمة الخطر (مجموع عالمات األخطاء 45

 مؤشرات مالية سيئة*  4

 اللجوء للمحاسبة اإلبداعية*  4

 مؤشرات غير مالية سيئة 4

 األعراض

  مجموع عالمات األعراض 12

  )فأكثر20عالمة الخطر(إجمالي العالمات 100

  عالمة فانه ال يوجد احتمال للفشل25< فإذا كان مجموع العالمات 

 . عالمة يكون هناك احتمال قوي للفشل35>           مجموع العالمات 
 

 ث السادسالمبح

 نتائج الدراسة و التوصيات

 :النتائج: أوال

يحتل موضوع التحليل المالي و االئتماني مكانة خاصة لدى المؤسسات المالية و المصرفية             

، و الصـناعية و التجارية على حد سواء و ذلك نتيجة للمنافسة الشديدة التي تسود تلك القطاعات                

ى مطلع الثالثينات من القرن الماضي استجابة       هـذا و يعـود ظهـور موضوع التحليل المالي ال          

لألحـداث التـي أملـتها ظروف تلك الفترة في أعقاب انهيار العديد من المنشآت نتيجة لعمليات                 

االحتـيال و الغـش و تزعـزع ثقـة المتعاملين مع العديد من المؤسسات المالية و المصرفية و               

رار بالمساهمين و المقرضين على حد      الصـناعية و الـتجارية آنـذاك مما أدى الى إلحاق األض           

 .سواء

 تقييم من أطر االئتمان من المواضيع الحديثة التي تمثل مكانة           ةيعتـبر موضوع استراتيجي    -1

هامـة لـدى القطاعـات المختلفة وخاصة الجهاز المصرفي بعد أن ثبت لها جدوى هذه                

بدائل في  الوسـيلة كـادت تسـاعد أصـحاب القرار بما يتوجب عليهم فعله وتطبيقه من                
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السياسـات المتمثلة في توفير السيولة لمواجهة سحوبات المودعين من جهة وتعظيم الربح             

 .من جهة ثانية وذلك من خالل تهيئة المعلومات والبيانات المالئمة

هـناك عـدد من الطرق والمعايير لتقييم مخاطر االئتمان المعرفي المطبقة في العديد من                -2

 SC’s of Creditعند اتخاذ القرار االئتماني وهي طريقة المؤسسـات المالية والمعرفية  

 5، طريقة التحليل المالي وطريقة LAPPطـريقة التجربة السابقة مع المفترض، طرقة  

P’s of Credit. 

إن فشـل المشـروع تحقيق أداء سلبي مع تراجع في مؤشرات جدوى االستثمار فيه مما                 -3

ما يقوده في النهاية إلى اإلفالس، حيث أن        يترتـب عليه عدم قدرته على سداد التزاماته م        

، KIDA، نموذج   Z-SCOREهـناك عـدد من طرق التنبؤ بالفشل المالي وهي نموذج            

 .A-SCOREونموذج 
 

 :التوصيات: ثانياً

يدعو الباحث إلى إيالء التحليل المالي واالئتمان أهمية أكبر لدى موظف المؤسسات المالية              -1

لي ال يقتصر على وظيفة التخطيط بل امتدت أيضاً لتشمل          والمصرفية حيث أن التحليل الما    

وظيفة الرقابة، حيث أن أهمية التحليل المالي في المنشأة تنبع من حقيقة تحديد قدرة المنشأة               

على اقتراض والوفاء بسداد ديونها، الحكم على مدى كفاءة إدارة المنشأة، االستفادة منه في              

ى القيمة االستثمارية للمنشأة وجدوى االستثمار في اتخـاذ القـرارات الرشيدة والوصول إل    

 .أسهمها

االهـتمام بتدريب وتثقيف الكوادر من موظفي التسهيالت االئتمانية في البنوك العاملة في              -2

فلسـطين علـى مستوى عال حتى يستطيعوا القيام بأعمالهم بشكل فعال وذلك عن طريق               

بالندوات والمؤتمرات المتعلقة   تـزويدهم بـالدورات المـتكررة والمتخصصة وإشراكهم         

 .بجوانب عملهم وإطالعهم على كل ما هو جديد في المجال المصرفي

يدعـو الباحـث المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية              -3

وغـير الرسمية من أجل وضع البرامج في رسم الخطط واالستراتيجيات أكثر تحقق إدارة              

مان وضع حاالت التحايل من قبل اآلخرين ويمكن االستعانة بالخبرات          جـيدة لمـن االئـت     

 .المحلية واإلقليمية والدولية في هذا المجال
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