المقدمة

فصل تمهيدى

يمثل التمويل أحد المتطلبات الساسية لعملية التنمية التقتصادية والتجتماعية ،ذلك أنه
بافتراض مستوى معين لمعامل رأس المال للناتج /يحدد التمويل المتاح )من مصادر داخلية
)(1
وخارتجية( معدل النمو الممكن تحقيقه على المستوى القومى والقطاعى.
وبصفة عامة تتعدد مصادر التمويل المتاحة لتشمل مصادر تمويل حكومية )من
خلل بنك الستثمار القومى( وما يتاح من منح ومعونات داخلية وخارتجية أو تقروض
أتجنبية ،وكذلك التئتمان المحلى الذى يوفره القطاع المصرفى ،فضل عما تقد يتاح لدى
الجهات المختلفة من مصادر تمويل ذاتية.
وتتفاوت المهمية النسبية للمصادر التمويلية طبقا لطبيعة ومستوى النشاط التقتصادى
فى الدولة ،فمع غلبة الحكومة على النشاط التقتصادى تزداد المهمية النسبية للتمويل
الحكومى ،إل أنه مع التحول من التخطيط المركزى إلى التخطيط التأشيرى ،ومع تزايد دور
القطاع الخاص فى النشاط التقتصادى ،تزداد المهمية النسبية للتئتمان المحلى فى تمويل
مشروعات مهذا القطاع فضل عما يتاح لديه من مصادر التمويل الذاتية.
وبطبيعة الحال يتوتقف حجم التئتمان المصرفى )فى تجانب العرض( على السياسات
النقدية التى تحدد حجم مهذا التئتمان تقيمة وتكلفة ،وكذلك على السياسات المالية التى تقد تؤثر
بطريق مباشر أو غير مباشر على حجم التئتمان المصرفى المتاح للقطاع الخاص.
وتوضح تجربة مصر منذ بداية التسعينات أن سياسة اللصلح التقتصادى ركزت
على التوازنات النقدية والمالية وتقد حققت تقدرا من النجاح فى مهذا المجال.
ومع ذلك فإنه رغم تحرير التقتصاد والسواق المالية مازالت مشكلة تقصور موارد
تمويل الستثمارات تمثل أحد أمهم عواتئق التنمية فى مصر.

مشكلة الدراسة وأمهدافها
من المشكلت التى ترتبط بالسياسة التئتمانية ودورمها فى التنمية التقتصادية فى
مصر أنها ل تتعامل إل مع المشروعات الكبيرة ،وتهمل الجزء الكبر من منشآت الجهاز
النتاتجى والذى يتمثل فى المشروعات الصغيرة.
وتمثل المنشآت المتوسطة والصغيرة تقاعدة عريضة أساسية وتجومهرية فى التقتصاد
المصرى تؤثر فى مهيكله وبنيانه ،ومع ذلك فإن نصيب مهذه المشروعات ضعيف فى التئتمان
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المصرفى فهى تمثل حوالى  %6فقط من محفظة اتئتمان البنوك رغم أن تقدرتها على السداد
أكثر من المشروعات الكبيرة ،حيث أن نسب التعثر المالى فى المشروعات الصغيرة تقل عن
.%1
ويتطلب المر توفير آليات مناسبة لتمويل المنشآت الصغيرة لتمكينها من أداء دورمها
فى التنمية التقتصادية وأيضا لتجنب مخاطر تركز القروض.
والواتقع أن المشكلة الساسية فى تفعيل تقدرة الجهاز المصرفى على تمويل
المشروعات الصغيرة تكمن فى أنه وفقا لطبيعة أداتئه ل يستطيع التعامل بأسعار فاتئدة مدعمة
تناسب تقدرة المشروعات الصغيرة على السداد.
وذلك لن الجهاز المصرفى يقرض من أموال المودعين ولبد أن يحقق فاتئضا يغطى
تكلفة الخدمات التى يؤديها ول يستطيع بالتالى أن يقدم الدعم التمويلى المطلوب للمشروعات
الصغيرة.
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لذلك تحددت الدهداف الرئيسية للدراسة فيما يلى:
 -1تقييم أداء سياسة التئتمان المصرفى فى ظل سياسة اللصلح التقتصادى.
 -2تحليل المشكلت التى تعوق دور البنوك فى تحقيق التنمية المستهدفة والستقرار
التقتصادى ومن ثم اتقتراح أسس واتجامهات عل ج مهذه المشكلت.
 -3كيفية التوازن والتنسيق بين المخاطر الناتجمة عن تمويل تلك النشطة والضمانات التى
يقبلها البنك حفاظا على مستحقاته وأموال المودعين والمدخرين ومدى تقبولها من الناحية
التئتمانية مع الخذ فى العتبار أمهمية التوسع فى منح التئتمانى المصرفى لدفع عجلة
التنمية إلى المام وزيادة الستثمارات المحلية والتجنبية المباشرة وغير المباشرة
لمعالجة الثار السلبية الناتجة عن بعض سياسات اللصلح التقتصادى كالبطالة وارتفاع
معدل التضخم.
 -4دراسة أوضاع بعض البنوك العاملة فى مصر فى تمويل المشروعات الستثمارية
المختلفة وبصفة خالصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التطبيق العملى على بنك
التنمية الصناعية المصرى – بنك متخصص – والبنك المهلى المصرى – بنك تجارى
– كنماذ ج للبنوك المصرية العامة.

الفروض التى تقوم عليها الدراسة
-1
-2
-3
-4
-5

للبنوك دور فى تمويل المشروعات المختلفة فى المجتمع سواء أكانت تلك المشروعات
تقطاع أعمال خاص أو عام وسواء أكانت مشروعات عملتقة أم لصغيرة ومتوسطة.
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور فى تنمية التقتصاد الكلى ولذلك مردود كبير
على أفراد المجتمع.
إيجابيات تبنى الدول المتقدمة فكرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية
الستفادة منها.
تأثير إستجابة البنوك العاملة فى مصر لمتطلبات التنمية الشاملة والصيرفة الشاملة على
التقتصاد القومى.
تعديل البنوك التجارية وغير التجارية للفكر التئتمانى لدى موظفيها وزيادة الوعى
التئتمانى والمصرفى لدى أفراد المجتمع.

حدود ونطاق الدراسة
تركز الدراسة على الفترة الزمنية ما بعد تنفيذ سياسة اللصلح التقتصادى فى بداية
التسعينيات من القرن الماضى حتى أواتئل القرن الواحد والعشرون.

منهجية الدراسة
تتبع الدراسة منهج الستقراء أو الدراسات التطبيقية عن طريق بيانات إحصاتئية مشامهدة
وتحاول الدراسة عن طريق التحليل المنظم لهذه الحقاتئق أن تتولصل إلى تعميمات تطبيقية.
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ويستخدم البحث السلوب الولصفى فى توضيح الساس النظرى لتمويل البنوك
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير التئتمان المصرفى.

أسلوب وخطة الدراسة
تقوم خطة البحث على ضوء دراسة وتحليل الفتراضات المبدتئية للخرو ج بفروض
نظرية ثم اختبار مدى لصحة مهذه الفروض عن طريق التحليل الحصاتئى ،يعتمد البحث على
تجميع المعلومات والحصاءات الخالصة بالتئتمان المصرفى لدى الجهاز المصرفى مع
التركيز على بنكين من البنوك العاملة فى مصر ومهما:
بنك التنمية الصناعية المصرى والبنك المهلى المصرى كنموذتجين لبنوك القطاع
العام أحدمهما متخصص والثانى تجارى .وما مهى أسس وآليات التئتمان المصرفى ومدى
مشاركته فى تنمية التقتصاد القومى.
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وفى ضوء ما سبق تم تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدى للمفامهيم الساسية أما
الفصل الأول لدراسة المشروع المقدم للحصول على إتئتمان مصرفى وتقواعد مهذه الدراسة ،وتقد
تناول الفصل الثانى مدى المواءمة والتنسيق بين الضمانات والمخاطر والتوسع فى منح
التئتمان المصرفى .واختص الفصل الثالث بالدراسة التطبيقية على نموذتجين من بنوك القطاع
العام )المتخصص والتجارى( ويتضمن الفصل الرابع التطبيق المعالصر لليبرالية الجديدة فى
القرن الواحد والعشرين فى الدول النامية وآثارمها على الجهاز المصرفى والتئتمان المصرفى
ويشمل الفصل الخامس على أسس وآليات التئتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة لخدمة التنمية التقتصادية الشاملة فى مصر .وأخير ًا خصص الفصل السادس
لمقترحات وتولصيات الدارسة.

المفامهيم الساسية
الاتئتمان المصرفى والمنشآت المتوسطة والصغيرة
من المشكلت التى ترتبط بالسياسة التئتمانية ودورمها فى التنمية التقتصادية فى
مصر ،مهو أنها ل تتعامل إل مع المشروعات الكبيرة وتهمل الجزء الكبر من منشآت الجهاز
النتاتجى والذى يتمثل فى المشروعات الصغيرة.
وتمثل المنشآت المتوسطة والصغيرة تقاعدة عريضة أساسية وتجومهرية فى التقتصاد
المصرى ،تؤثر فى مهيكله وبنيانه ،حيث تعتمد فى إنتاتجها على استخدام الخامات المحلية
واليدى العاملة الوطنية ،بما يساعد على تحريك آليات السوق وإحداث حالة من الروا ج
والنتعاش فى التقتصاد القومى بالضافة إلى مسامهمتها فى الناتج المحلى .ومع ذلك فإن
نصيب مهذه المشروعات ضعيف فى التئتمان المصرفى ،فهى تمثل حوالى  %6فقط من
محفظة اتئتمان البنوك ،رغم أن تقدرتها على السداد أكثر من المشروعات الكبيرة ،حيث أن
نسب التعثر المالى فى المشروعات الصغيرة تقل عن .%1
وتحجم البنوك والجهاز المصرفى عن التعامل مع ألصحاب المنشآت الصغيرة لعدم
وتجود ضمانات كافية لتغطية مخاطر التئتمان للبنوك ،بالضافة إلى انخفاض حجم القرض
اللزم للمنشآت عن الحد الدنى للتئتمان التقتصادى فى البنوك نظر ًا لرتفاع تكلفة التئتمان
ل عن ابتعاد ألصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة عن
فى الجهاز المصرفى .وذلك فض  ً
التعامل مع الجهاز المصرفى ،لعدم تأمهيلهم لهذا النوع من التعامل ذلك أن ألصحاب المنشآت
المتوسطة تقد يكون لديهم إمكانية تنظيم احتياتجاتهم التمويلية بشكل يجعلهم أكثر تقدرة على
تحمل التجراءات الطويلة فى منح التئتمان المصرفى التقليدى ،أما المنشآت الصغيرة فإن
حاتجتها للتمويل تكون فورية وملحة مما ل يتناسب مع طول التجراءات البنكية وتلجأ مهذه
المنشآت فى معظم الحيان إلى الشراء بالتجل لتمويل شراء مستلزمات التشغيل مما يحملها
تكلفة إضافية تصل إلى حوالى  %10فى كل دورة تشغيل.
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ويتطلب المر توفير آليات مناسبة لتمويل المنشآت الصغيرة لتمكينها من أداء دورمها
فى التنمية التقتصادية وأيض ًا لتجنب مخاطر تركز القروض.
إن المشكلة الساسية فى تفعيل تقدرة الجهاز المصرفى على تمويل المشروعات
الصغيرة تكمن فى أنه وفق ًا لطبيعة أداتئه ل يستطيع التعامل بأسعار فاتئدة مدعمة تناسب تقدرة
المشروعات الصغيرة على السداد ،وذلك لن الجهاز المصرفى يقرض من أموال المودعين
ولبد أن يحقق فاتئض ًا يغطى تكلفة الخدمات التى يؤديها ،ول يستطيع بالتالى أن يقدم الدعم
التمويلى المطلوب للمشروعات الصغيرة؟!
لبد من وتجود أليات أخرى فى شكل مؤسسات لديها القدرة على تجميع أموال من
مانحين لغرض دعم المشروعات الصغيرة .وذلك مثل الصندوق التجتماعى ،ويمكن للجهاز
المصرفى تقديم العون فى شكل خدمات مختلفة.

الحكومات

المؤسسات المالية الدولية

الصندوق التجتماعى للتنمية

الجهاز المصرفى

الجمعيات الدهلية

أمهم وأخطر وظاتئف المصرف التجارى

1لتئتمان

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المصرفي

الوظيفة الرتئيسية للمصارف التجارية مهي تقبول الوداتئع المختلفة واستخدامها في
القروض والسلفيات والستثمارات .ويعتبر منح القروض والسلفيات المختلفة منح التئتمان أو
التسهيلت التئتمانية .ويعتبر منح التئتمان بالدرتجة التي تتفق مع توفير المان لموال
المودعين وبما يحقق الرفامهية للمجتمع ونموه وازدمهاره أم ًرا حيوي ًا لزدمهار الحياة
التقتصادية .ووظيفة منح التئتمان تعتبر من أمهم وأخطر وظاتئف المصارف التجارية ،وذلك
لن الموال التي تمنحها البنوك كتسهيلت اتئتمانية ليست مل ًكا لها بل مهي أموال المودعين.
لذلك تقوم إدارة المصرف التجاري برسم سياسته التئتمانية بما يحقق له حسن وسلمة
استخدام الموال المتاحة له مع تحقيق عاتئد مناسب .وتقتضي السياسة الحكيمة لتوظيف
الموال المواءمة بين وداتئع المصارف من ناحية واستخداماتها لهذه الوداتئع من ناحية أخرى،
خالصة من حيث نوع وحجم وآتجال استحقاق كل منها .وتعتمد المصارف التجارية في
إتقراضها على أنواع وحجم وآتجال الوداتئع المتاحة لديها وذلك بما يحقق أمهداف خطة التنمية
التقتصادية القومية ،بالضافة إلى الغراض التمويلية العادية التي تقوم بها المصارف
التجارية ،وذلك أنها بحكم وظيفتها كوعاء للمدخرات عليها إتقراض مهذه المدخرات المتاحة
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لديها وتوزيعها على مجالت النتا ج والخدمات المختلفة لدفع عملية النشاط التقتصادي.
ويضاف إلى ذلك أن المصارف التجارية منشآت تهدف إلى الربح ،ومن الطبيعي أن أرباح
المصارف التجارية تزداد كلما زادت القروض التي تمنحها ،غير أن حريتها مهذه مقيدة في
تحديد حجم تقروضها لسببين (1) :موتقف السيولة لدى المصارف ،حيث تلتزم من ناحية أمام
المودعين في سحب وداتئعهم في أي وتقت باعتبارمها وداتئع تحت الطلب ،ومن ناحية أخرى
تلتزم المصارف أمام المقترضين بعدم رفض طلبات القروض السليمة بدعوى السيولة(2) .
مدى ما يتوافر في القروض من ضمانات وذلك لمهميتها وعلتقتها المباشرة بالمركز المالي
للمصرف وسمعته ومدى تقدرته على تحقيق الربح .مهذا ،وتوتجد ألصول وتقواعد وأسس علمية
متعارف عليها للصدار تقرار بالموافقة على منح التئتمان من عدمه والمصرف التجاري
بمنحه التئتمان يكون تقد أتقرض المبالغ التي كانت عبارة عن وداتئع لديه ومهو ملتزم بردمها
عند حلول أتجلها وليس عند طلبها ،ولذلك تعنى المصارف التجارية بتحقيق المواءمة بين
مواعيد تقروضها واستحقاتقات الوداتئع لديها وإل اضطرت إلى الستعانة بما لديها من أموال
ساتئلة أو التقتراض من مصارف وتجهات أخرى مما يعد نذي ًرا بضعف مركزمها المالي
وترديها إلى مهاوية الضطراب المالي .لذلك كانت المهمية الخالصة لوتجود تقواعد وأسس
تجا يصون أموال المودعين ،وأن تكون مهذه القواعد والسس مرنة،
علمية للقروض تكون سيا  ً
تراعي مدى الوعي المصرفي ،والوعي باللتزام لدى الفراد ،وتخصص المصرف،
ومتطلبات تطور المصارف ،وأن معايير تقييم العملء يجب أن تسبق أسس تقييم القروض
التي تمنح لهم ،وتتمثل أمهم معايير تقييم العملء في :حسن سمعة العميل وكفاءته وخبرته
الفنية بأسرار عمله ،وتطور السواق ،وملكياته العقارية – بينما تتمثل السس العملية العامة
لتقييم القروض في :الستعلم عن العميل من حيث مركزه المالي وسمعته في السوق
ضا مع المصارف
وتصرفاته الشخصية – المعاملت السابقة للعميل مع المصرف وأي  ً
الخرى مع الستعانة بالبيان المجمع لمخاطر التسهيلت التئتمانية من المصرف المركزي،
وتناسب القروض مع الحتياتجات الفعلية ورأس مال المقترض ونشاطه النتاتجي والتسويقي
– تحليل القواتئم المالية مع الطلع على تقرير مراتقب الحسابات وملحظاته ،وذلك بالضافة
إلى دراسة الميزانيات التقديرية – إن وتجدت – للتعرف على واتقعيتها ،وعلى مصادر
الموال المتوتقع الستعانة بها لتحقيق المهداف نحو زيادة النتا ج والمبيعات والرباح ،وتكلفة
مهذه المصادر ،وبالتالي تقرير حجم التمويل اللزم من المصرف لعملتئه .إن المصارف
التجارية تمنح التسهيلت التئتمانية بعد دراسة مصرفية واعية مهادفة لمركز العميل المالي
ووساتئله المالية ،وبعد التأكد من تقدرته على تسديد تقيمة التسهيل بالضافة إلى ما يستحق من
فاتئدة ومصاريف وعمولت في المواعيد المحددة ،وذلك كله من منطلق أن مهذه التسهيلت
التئتمانية تتم من وداتئع العملء الذين لهم الحق في طلب سحب وداتئعهم في أي وتقت.
وللتسهيلت التئتمانية نتاتئج اتقتصادية مهامة نذكر منها (1) :تقوم التسهيلت التئتمانية
بدور مهام في الحياة التقتصادية حيث تعتمد عليها النشطة التقتصادية لتوفير احتياتجاتها من
السيولة اللزمة لتغطية عملياتها الداخلية والخارتجية المختلفة) (2يؤثر حجم التسهيلت
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التئتمانية على الحالة التقتصادية العامة ،فالمبالغة في حجم التئتمان يمكن أن يؤدي إلى آثار
تضخم ضارة ،والنكماش في منح التئتمان تقد يؤدي إلى لصعوبة موالصلة المشروعات
لنشاطها ،وبالتالي الحد من التنمية التقتصادية والتجتماعية… لذلك يجب أن يكون التئتمان
متواز ًنا وملب ًيا للحتياتجات التمويلية الفعلية للتقتصاد القومي بما يؤدي إلى زيادة معدلت
ضا فإن الدولة تحاول أن تسيطر على التئتمان بوساتئل مباشرة
التنمية المنشودة ،ولذلك أي  ً
وغير مباشرة من خلل المصرف المركزي ،ويساعدمها في ذلك القرارات التئتمانية الصادرة
عن إدارات التئتمان بالمصارف التجارية حيث أن تقرار التئتمان يجب أن ل يخر ج عن
ل لتحقيق أمهدافها 0
السياسة التئتمانية للمصرف ومهي مرتبطة بسياسة الدولة ووتجدت ألص  ً
حيث يكون التمويل لغرض محدد ومواكب لسياسة الدولة ،وذلك (3) ،تمويل خطة التنمية
التقتصادية القومية بتوفير الموال اللزمة لقطاعي الصناعة والزراعة ،لما لهذين القطاعين
من دور حيوي في توفير احتياتجات المجتمع والمواطنين ،ورفع معدل نمو الصادرات ،والحد
من الستيراد ،وذلك بالضافة إلى تمويل التجار بما يتناسب مع مراكزمهم المالية ،وبالشكل
الذي يمكنهم من تنمية أنشطتهم في سهولة ويسر وتجنب التعرض للختناتقات أو الزمات
المالية ) (4تمويل التجارة الدولية سواء بالنسبة لعتمادات الستيراد أو التصدير ،وإلصدار
خطابات الضمان المحلية والخارتجية ) (5المسامهمة في مشروعات أخرى مثل المسامهمة في
مصارف وشركات تابعة وذات مصلحة مشتركة وشركات انتا ج الدواء ،والغذاء والملبس
والمساكن والملحة والسياحة.

تعريف التئتمان المصرفي
يمكن تعريف التئتمان المصرفي بأنه الثقة التي يوليها المصرف التجاري لشخص ما
حين يضع تحت تصرفه مبل ًغا من النقود أو يكفله فيه لفترة محددة يتفق عليها بين الطرفين،
ويقوم المقترض في نهايتها بالوفاء بالتزاماته ،وذلك لقاء عاتئد معين يحصل عليه المصرف
من المقترض يتمثل في الفواتئد والعمولت والمصاريف .ومهكذا يكون التسهيل التئتماني
عبارة عن إما (1) :مبلغ محدد من المال يتفق عليه ويضعه المصرف تحت تصرف العميل
لستخدامه في غرض محدد ومعلوم للمصرف ،وفي الحدود والشرط ،وبالضمانات الواردة
بتصريح التسهيل التئتماني خلل مدة سريانه وذلك بهدف تنمية نشاط العميل الجاري المتسم
بالنجاح ،مقابل تعهد والتزام العميل برد مهذا المبلغ مع الفواتئد والعمولت والمصاريف
المستحقة من خلل البرنامج الزمني المقرر للسداد ،وإما (2) :تعهد يصدر من المصرف
بناء على طلب العميل لصالح طرف آخر( المستفيد ) ولتجل غرض معين ومحدد ،ولتجل
معلوم ،كما مهو الحال في خطاب الضمان حيث يصبح المصرف بمجرد إلصداره لخطاب
الضمان متعه ًدا بأداء تقيمته للمستفيد عند أول طلب دون أية معارضة من أي تجانب شريطة
أن تصل المطالبة للمصرف في موعد غايته تاريخ استحقاق خطاب الضمان.
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تعريف السياسة التئتمانية وعنالصرمها
وتعرف السياسة التئتمانية بأنها مجموعة المبادىء والسس التي تنظم أسلوب دراسة
ومنح التسهيلت التئتمانية ،وكيفية تقدير مبالغ التسهيلت المطلوب منحها )الحدود(،
وأنواعها،وأنواع النشطة التقتصادية التي يمكن تمويلها وآتجالها الزمنية وشروطها الرتئيسية.
وللولصول إلى تقرار اتئتماني سليم يجب أن يكون داخل إطار وأمهداف السياسة
التئتمانية للمصرف ،ومهي تختلف بعض الشيء من مصرف إلى آخر تب ًعا للظروف الخالصة
بكل مصرف .ويلي مرحلة القرار التئتماني مرحلة تالية ومهامة تتمثل في متابعة التسهيلت
التئتمانية الممنوحة .ولها وساتئلها وأساليبها الخالصة للمحافظة على أموال المودعين.
وتتمثل أدهم عناصر السياسة الئتمانية فيما يلي:
) (1القطاعات والنشطة التي يخدمها المصرف التجاري في مجال منح التسهيلت التئتمانية،
حيث يجب أن يتفق التسهيل التئتماني مع طبيعة النشاط النوعي للمصرف )تجاري –
لصناعي – زراعي – عقاري( ،كما يجب أن يتفق مع حجم الموارد المالية للمصرف
ومدى تأثيرمها في تحديد المجالت التي يمكن للمصرف تمويله ،كما يجب أن يلتقى مع
متوسط تقيمة الموارد المالية المتاحة للمصرف من حيث آتجال الوداتئع وتوزيعها ،ومدى
انتشار فروع المصرف وبالتالي إمكانية توتجيه التئتمان إلى تقطاعات وأنشطة مختلفة
باختلف النشاط المتميز للبيئة الكاتئن بها فرع المصرف.
) (2الغراض التي تمنح من أتجلها التسهيلت التئتمانية ،ومهي أغراض انتاتجية تتعلق
بالعمليات النتاتجية ،مثل تمويل النشاط الجاري )شراء مواد خام أو بضاتئع بغرض البيع
أو دفع أتجور ومرتبات أو تغطية المصروفات العمومية والدارية ( ،وتمويل النشاط
الستثماري من حيث إنشاء مشروعات تجديدة أو توسعات استثمارية في مشروعات
تقاتئمة أو إحلل وتجديدات الطاتقة النتاتجية للمشروعات القاتئمة ،يضاف إلى ذلك
الغراض الستهلكية.

آتجال التسهيلت التئتمانية وأسلوب سدادمها
حيث تكون التسهيلت التئتمانية تقصيرة  ،يعد أتجل التسهيل التئتمانى ) تاريخ سداده
( من أمهم عنالصر القرار التئتمانى ومتوسطة وطويلة التجل ،وحيث يتحدد لها برنامج زمني
بهدف أن تحل موارد العميل الذاتية تدريج ًيا محل التسهيل التئتماني المقدم من المصرف ،أو
تترك كوعاء داتئم لمقابلة احتياتجات العملء واختناتقات السيولة لديهم ،على أن يودع بها
متحصلت نشاطهم بصورة مستمرة بحيث تتميز مهذه التسهيلت بالنشاط والحركة ،وتكون
معدلت مهذا النشاط والحركة أحد معايير اتخاذ القرار بتجديدمها أو تعديلها بالزيادة أو
التخفيض.
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الضــمانات الــتي يقــدمها العملء للمصــارف مقابــل التســهيلت
التئتمانية:
ل بد أن يقابل التسهيلت التئتمانية التي يصرح بها ضمانات كافية لسداد تقيمة
التسهيلت بالضافة إلى ما يستحق عليها من فاتئدة أو عمولت ومصاريف وذلك طالما أن
مهذه التسهيلت تتم من وداتئع العملء ،أي من مال عام سيقوم المصرف برده إلى ألصحابه
بالضافة إلى ما يستحق عليه من فاتئدة مدفوعة .وحتى التسهيلت التئتمانية بدون ضمان
التي تصرح بها المصارف التجارية لبعض عملتئها لها ضماناتها التي تتمثل في وساتئل
العميل المالية ،وفي مركزه التجتماعي والدبي أو السياسي ،ويحرص مهؤلء العملء على
الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.

أنواع التسهيلت التئتمانية
وفي مجال الستخدام والستثمار تتفاوت أنواع القروض والسلف من حيث:
) (1الضمانات فتتنوع التسهيلت التئتمانية إلى :تقروض وسلفيات بدون ضمان شخصي،
وتقروض وسلفيات بضمانات عينية ،وتقروض وسلفيات بدون ضمانات.
) (2آتجال الستحقاق ..فتتنوع التسهيلت التئتمانية إلى :تسهيلت تقصيرة وطويلة التجل.
وفي المصارف التجارية تغلب التسهيلت القصيرة والمتوسطة التجل ،بينما تكاد تنعدم
لديها التسهيلت طويلة التجل خشية عدم تمكنها من استرداد تقيمة مهذه التسهيلت إذا ما
زادت سحوبات المودعين ،بالضافة إلى وتجود مصارف ومؤسسات مالية متخصصة
في منح التسهيلت التئتمانية طويلة التجل مثل المصارف الصناعية والعقارية
والزراعية.

أهم أنواع التسهيل ت التئتمانية بدون ضمان:
 -1التسهيلت التئتمانية بدون ضمان :وتمنح مهذه التسهيلت اعتما ًدا على المركز المالي
للعميل وكفيله )إن وتجد( وف ًقا لما تسفر عنه الدراسة التئتمانية في مهذا الشأن ،ونوع
التسهيل التئتماني المقدر للعميل ،ومع مراعاة أن يكون التمويل لغراض التشغيل
لعمليات تتوافر فيها طبيعة التصفية الذاتية .فالمصرف التجارىقد يمنح عميله الذي يثق
ضا بدون ضمانات )تسهيلت على المكشوف )معتم ًدا في ذلك على تقوة ومتانة
فيه تقرو  ً
مركزه المالي وسلمة نتاتئج أعماله ،وحسن سمعته.
 -2التسهيلت التئتمانية بضمان :وتمثل الضمانات وساتئل تأمين المصرف التجاري ضد
خطر عميله ،حيث تساعده على استيفاء حقه عندما يتعثر العميل في السداد في موعد
الستحقاق وذلك بالتصرف في الضمان ،كما أن وتجود الضمان تحت يد المصرف
يعطي له الحق في تجزء من الذمة المالية للعميل بما يحميه من تقسمة الغرماء عند تصفية
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أموال العملء .وتقد تكون الضمانات عينية أو شخصية ،وتقد يجمع المصرف التجاري
ل شخص ًيا ملي ًئا بالضافة
بين النوعين من الضمانات فيطلب من عميله أن يقدم له كفي  ً
إلى رمهن محله التجاري أو عقا ًرا يملكه أو أوراق مالية أو بضاتئع ،أو التنازل للمصرف
عن بعض مستحقاته لدى الغير ،أو غير ذلك من أنواع الضمانات .وأمهم أنواع
التسهيلت التئتمانية مقابل ضمانات مهي) :أ( التسهيلت لخصم أو بضمان كمبيالت
محلية) ،ب( التسهيلت لخصم أو بضمان كمبيالت خارتجية ) ،ج( التسهيلت التئتمانية
بضمان أوراق مالية )أسهم وسندات() ،د( التسهيلت التئتمانية بضمان بضاتئع) ،مهـ(
التسهيلت التئتمانية للصدار خطابات الضمان) ،و(التسهيلت التئتمانية بضمانات
متنوعة مثل القروض بضمان شهادات الستثمار ،والقروض بضمان وداتئع لتجل أو
الوداتئع بإخطار أو وداتئع التوفير.

التسهيلت التئتمانية من حيث آتجال استحقاتقها
 -1القروض والسلف تقصيرة التجل :ول تزيد آتجالها عن سنة وتمثل الجانب الكبر من
تقروض المصارف التجارية ،وتعد أفضل أنواع التوظيف لديها ،ومهي تمنح بغرض
تمويل النشطة الجارية للعملء.
 -2القروض متوسطة التجل :وتتراوح آتجالها بين سنة وخمس سنوات ،ومهي تمنح بغرض
تمويل النشطة الستثمارية.
 -3القروض طويلة التجل :وتزيد آتجالها عن خمس سنوات ،وتمنح بغرض إتقامة
المشروعات الجديدة أو لتطوير مشروعات تقاتئمة.
تجدير بالذكر أن للتنمية منطلقات أساسية ومفامهيم متكاملة تتفاعل عنالصرمها وتتداخل
لتحقيق المهداف والطموحات التى تتمثل بالدرتجة الولى فى الرتقاء المستمر بنوعية الحياة
لجميع أبناء المجتمع ومنذ نهاية الثمانينات انطلقت مصر فى خطى واضحة وحذرة فى نفس
الوتقت نحو التعامل مع متغيرات تجديدة لصاحبت تحرير التقتصاد المصرى وسيادة مفامهيم
وآليات السوق .ومن مهنا كان من الضرورى أن يتجه الفكر ليبعث الدور الغاتئب للقطاع
الخاص فى مسيرة التنمية خلل الفترات السابقة.
فى ظل اتفاق وفهم واضح أن المشروعات الصغيرة مهى النمط الملتئم أو الكثر ملتئمة
لحداث التنمية على لصعيديها التقتصادى والتجتماعى ،اتفاق وفهم يستند إلى رؤية عالمية
وتجارب دولية تجاوزت إلى حد كبير التطلعات والمال التى عقدت على مهذا النمط فى العديد
من مناطق العالم ،وفى مصر تزايد امهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة مع بداية تطبيق
برنامج اللصلح التقتصادى ،باعتبارمها أمهم أدوات التصدى للثار التجتماعية السلبية الناتجمة
عن مهذا البرنامج ،فى مقدمتها مشكلة البطالة وتقد ترتجم مهذا المهتمام بإنشاء العديد من التجهزة
المعنية بتنمية وتنشيط تلك المشروعات وإلصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة
لعمال وأنشطة تلك المشروعات بهدف تطوير تقدرة المواطنين على تحسين دخولهم عن
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طريق التدريب المستمر على المهارات وإتاحة القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة.
وتشجيع المواطنين على القيام بالمشروعات الصغيرة ونشر فكر العمل الحر.
تؤكد الدراسات على لصواب التوتجه نحو المشروعات الصغيرة ولكن يجدر التأكيد
على أن المشروعات الصغيرة فى ظل الفهم الجيد لدورمها وإدارتها ل ينقصها كفاءة الداء
فالعديد من الشركات التابعة والتى انفصلت عن شركات أم فى القطاع العام استطاعت أن
تحقق كفاءة ملحوظة فى الداء تجاء بالدرتجة الولى نتيجة خفض نفقات التشغيل والتخلص
من العمالة الزاتئدة ،وإتباع سياسة الشراء المبنية على البحث عن الفضل ،وتحسين العلتقة
بين الدارة والعاملين والقضاء على البيروتقراطية ،ومهناك العديد من التجارب العالمية وحتى
فى مصر التى تؤكد العتقاد بإمكانية زيادة الكفاءة ومواتجهة التحديات وتقدرة المشروعات
الصغيرة على الستمرار .وعلى تجانب آخر فإنه يمكن القول دون مبالغة أن أكثر من نصف
البتكارات الفنية التى تقدمت فى القرن العشرين بدأت بمشروعات لصغيرة ،وتقد بينت دراسة
لهيئة المشروعات الصغيرة فى الوليات المتحدة Small Business Adminstration
 ((S.B.Aأن المشروعات والصناعات الصغيرة مهى مصدر نصف البداعات التكنولوتجية
فى الوليات المتحدة المريكية.
معنى ذلك أن المشروعات الصغيرة:
• يمكن أن تتسم بكفاءة عالية فى الداء.
• يمكن أن يكون لها تقدرة ابتكارية عالية.
• تستطيع النفاذ إلى السواق وفتح أسواق تجديدة ،ومهذا ما تؤكده التجارب فأسواتقها غير
محدودة كمشروعات مغذية للمشروعات الكبر ،أسواتقها غير محددة فى تحقيق متطلبات
مجموعات لصغيرة ومهاتئلة من المستهلكين.
إن المهتمام بالمشروعات التقتصادية الصغيرة تجاء تطور ًا لفكر يجمع بين لصغر
حجم الوحدات وبين وفورات الحجم حيث تبنت العديد من الدول نماذ ج تجمع بين وحدات
إنتاتجية لصغيرة الحجم تتخصص وحدة أو مجموعة وحدات فى إنتا ج تجزء من المنتج النهاتئى
ويجمعها مجمع لصناعى واحد.
ومهذا النمط من المشروعات يحمل العديد من الخصاتئص والسمات التى تجعله أكثر
ملتئمة للدول النامية مثل انخفاض تكلفة فرلصة العمل واستخدام تكنولوتجيا سهلة ذات تكلفة
أتقل )ليست متخلفة( واحتيا ج محدود للتدريب وإمكانية العتماد على خدمات محلية تزيد
القيمة المضافة وترفع كفاءة استخدام الموارد المحلية .أيض ًا سهولة التوطين والنتشار
الجغرافى مما يقلل تكلفة التسويق للخامات والمنتجات ،احتياتج ًا أتقل للطاتقة وأتقل تلويث ًا للبيئة
مع إمكانية السيطرة على الثار البيئية لها.
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يجب التأكيد على أن الصناعات الحرفية والبيئية واليدوية منطلق تجيد يعتمد على
المهارات الشخصية ويتم تطويرمها إلى لصناعات لصغيرة تستخدم معدات وأساليب متطورة
ومستحدثة ،يمكن أن تسامهم إلى حد كبير فى التنمية التقتصادية.
وبصفة عامة فإذا ما افتقرت المشروعات الصغيرة إلى أتجنحتها الساسية ومهى
التدريب والمعونة الفنية والمتابعة والتقتصار على الجانب التئتمانى فقط فإنها تتحول إلى
أنشطة للعاشة وليس مشروعات لصغيرة بالمعنى الصحيح تخلق مستثمر ًا
 Entrepreneursله سمات وموالصفات تؤمهله أن يكون رتجل أعمال ناتجح له رؤية واضحة
وأمهداف محددة ،وتقدرة على التعامل مع السواق وترويج المنتجات.

أنواع المشروعات ومعايير تقسيمها
حيث توتجد أنواع عديدة للمشروعات التقتصادية التى يمكن تحليلها  ،ويتوتقف عدد
التقسيمات على عدد المعايير التى يستند إليها فى تقسيم المشروعات ولغراض تحليلية ،
حيث ان كل معيار يعطينا تقسيم ًا معين ًا للمشروعات تقوم على مهذا المعيار والهدف من
التحليل مهو لفت النظار عند التعامل مع السياسات التقتصادية للمشروع  ،حيث تفيد كثير ًا
)(1
فى وضع السياسات التقتصادية التى تكون على درتجة عالية من الكفاءة.

1

)( د /عبد المطلب عبد الحميد ،السياسات التقتصادية على مستوى المشروع )تحليل تجزتئى( ،مجموعة
النيل العربية ،القامهرة ،2003 ،لصـ .44
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 -15تقسيم المشروعات حسب معيار درتجة
المخاطرة

مشروعات مرتفعة المخاطر

مشروعات تقليلة المخاطرة

ويهمنا فى مهذه المعايير التقسيم حسب معيار الحجم حيث تركز الدراسة على تلك
النواع من المشروعات لذا نتعرض له بشئ من التفصيل-:
 -1المشروعات الصغيرة  :مهى المشروعات التى يعتمد ألصحابها على عمال يعملون مقابل
أتجر وليس مقابل راتب وذات رؤوس أموال لصغيرة نسبي ًا  ،وتمثل تجزء ًا كبير ًا فى
الوتقت الحاضر من النشاط الصناعى فى الدول المتقدمة مثل اليابان  ،ومهى مشروعات
تقوم بإنتا ج سلع معينة من منتج معين وخالصة السلع الصناعية  ،ولذلك يطلق عليها
الصناعات المغذية فى أحيان كثيرة ،ومعامل رأس المال يكون أتقل من معامل العمل ،
أى أنها يمكن أن تكون كثيفة العمل وتناسب كثير ًا التقتصاديات التى تعانى من البطالة ،
ويمكن اتقامتها فى النشاط الزراعى والصناعى والخدمى.
 -2المشروعات المتوسطة  :مهى مشروعات ذات رؤوس أموال متوسطة نسبي ًا  ،وتحتل
المركز الوسط بين المشروعات الفردية التى يحكمها الطابع العاتئلى  ،وبين المشروعات
الكبيرة الضخمة  ،وتنتشر فى كثير من النشطة.
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 -3المشروعات الكبيرة :ارتبط ظهورمها بالثورة الصناعية  ،وانتشار التخصص وتقسيم
العمل  ،وتقد أدت الثورة التكنولوتجية بعد ذلك إلى ظهور مشروعات عملتقة عابرة
للقارات والقوميات فى شكل شركات متعددة الجنسيات تستحوذ على حوالى  %40من
الناتج العالمى  ،وتقد ألصبحت أحد المسميات والخصاتئص الرتئيسية للصناعة الحديثة فى
الدول المتقدمة اتقتصادي ًا  ،وتحتا ج رؤوس أموال ضخمة فهى كثيفة رأس المال  ،عالية
التكنولوتجيا  ،ذات أنتا ج كبير ضخم  ،تأخذ شكل شركات مسامهمة وتتميز بالقدرة على
تجميع رؤوس أموال ضخمة عن طريق الكتتاب العام.

تطورات السياسة النقدية والتئتمانية
لقد تطورت السياسة النقدية والتئتمانية مع تطور الظروف والوضاع التقتصادية
وتواكب معها تعديلت تشريعية لتقنين التطورات المطلوبة ،كما سامهمت وتفاعلت مهذه
السياسة مع السياسات التقتصادية الخرى وكان لها آثار متفاوتة على مسيرة التنمية
التقتصادية ،بصفة خالصة من خلل تأثيرمها على الستثمار بجوانبه المختلفة.
ففى إطار الدارة المركزية للتقتصاد القومى ووتجود تقطاع عام كبير ومسيطر على
النشاط النتاتجى تم استخدام أدوات مباشرة للتحكم فى التئتمان وتوتجيهه إلى النشطة
التقتصادية وفق ًا لتوتجهات الخطة أو السياسة التقتصادية ،وباستخدام سقوف اتئتمانية وأسعار
فاتئدة متمايزة.
ومع النفتاح على اتقتصاد السوق وزيادة دور القطاع الخاص ،وخالصة فى إطار
برنامج اللصلح التقتصادى ،تم تحرير أسعار الفاتئدة وإزالة السقوف التئتمانية واستحداث
أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة كما تم توحيد أسعار الصرف فى سعر واحد بعد
إعادة تقييمه ،وكانت المحافظة على استقرار سعر الصرف مهى المرتكز النقدى للسياسة
النقدية فى ذلك الوتقت.
وفى مهذا الطار كانت مهناك مرحلة أولى تم فيها احتواء الختللت والتضخم
وتدفقت أموال من الخار ج مع رفع سعر الفاتئدة وتمت مواتجهة الدولرة ،ولكنها اتقترنت أيض ًا
بتوسع اتئتمانى غير منضبط للقطاع الخاص نتج عنه مشكلة الديون المتعثرة.
وفى مهذه الفترة حدثت زيادة فى الستثمار الخاص ولكن لم تكن مهناك أولويات
واضحة للستثمار والتئتمان.
ومازالت مهناك مشكلت تعوق أداء السياسة التئتمانية فى تحريك التنمية التقتصادية
من خلل تمويل الستثمار ،من أمهم مهذه المشكلت ،والتى أسهمت بدرتجة كبيرة فى تراتجع
التئتمان وزيادة الركود التقتصادى ،مشكلة الديون المتعثرة والتى فجرت أزمة الجهاز
المصرفى والتئتمان ،وتسبب فيها تركز القروض وعدم الكفاءة أو النضباط فى تنفيذ القواعد
المصرفية الخالصة بمنح التئتمان ،وتقد شدد البنك المركزى على وضع ضوابط تحكم أداء
البنوك فيما يتعلق بقواعد منح التئتمان والضمانات ومتابعة الستخدام فى الغراض المحددة
وكفاءة تقييم وإدارة المخاطر.
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من المشكلت الخرى المرتبطة بسياسة التئتمان المصرفى فى مصر عدم إتاحة
التئتمان لجزء كبير من وحدات الجهاز النتاتجى والمتمثلة فى المنشآت الصغيرة رغم أمهميتها
للتقتصاد القومى ،ورغم حاتجتها الشديدة إلى موارد للتمويل تمكنها من أداء دورمها والمسامهمة
فى النتا ج وخلق فرص عمالة والتفاعل مع الوحدات الخرى المكونة للجهاز النتاتجى.
يلعب التمويل المصرفى دور ًا مهام ًا فى إشباع الحتياتجات التمويلية للمنشآت
التقتصادية لمقابلة تمويل رأس المال الثابت وتمويل رأس المال العامل ،وتمثل القروض
والتسهيلت التئتمانية المقام الول بين توظيفات البنوك التجارية والبنوك غير التجارية ،كما
ُتعد المصدر الساسى ليراداتها .ويتفاوت توزيع القروض لدى كل منها بحسب آتجال
الستحقاق ،تبع ًا لختلف طبيعة وآتجال مواردمها ،بينما تشكل القروض والتسهيلت تقصيرة
التجل الجانب الكبر فى محفظة القروض لدى البنوك التجارية نظر ًا لن معظم مواردمها
تتمثل فى وداتئع تقصيرة التجل ،نجدمها تتراتجع من حيث المهمية النسبية لدى البنوك غير
التجارية التى تهتم أساس ًا بالقروض متوسطة وطويلة التجل استناد ًا إلى موارد مالية تتسم
بالستقرار النسبى وفى مقدمتها حقوق المسامهمين والقروض طويلة المدى والوداتئع متوسطة
التجل.
ويعتبر الغرض من التمويل المحور الساسى الذى يدور حوله تقرار التمويل
المصرفى ،فهو يحدد طبيعة الموارد التى توتجه لمقابلة وكيفية سداد التمويل والضمانات التى
يقبلها البنك.
كما يستند إلى تقبول البنك لتقديم التمويل المطلوب على دراسات متقدمة لقياس
المخاطر التئتمانية التى يتعرض لها تختلف مفامهيمها وأدواتها وفق ًا للغرض من التمويل وما
ل استثماري ًا متوسط أو طويل التجل.
ل تقصير التجل أو تموي  ً
إذا كان تموي  ً
وفى مجال الحكم على تقدرة طالب التسهيل التئتمانى تبرز أمهمية التحليل التئتمانى
لسلوكياته ومركزه المالى والظروف التقتصادية والتجتماعية المحيطة به استناد ًا إلى
المعلومات التئتمانية التى يجمعها البنك من مختلف المصادر كما تبرز أمهمية الضمانات
المقدمة من العميل.
ومهما تقيل فى شأن أمهمية الضمانات اللزمة لمنح التئتمان المصرفى فإن ذلك ل
يغنى بأى حال من الحوال عن عنالصر التقييم الخرى المتعلقة بالعمل والتى تعكس
المخاطر التئتمانية المحتملة ومهى :الشخصية والمقدرة ورأس المال والظروف المحيطة
سواء أكانت اتجتماعية أو اتقتصادية أو سياسية .إن الهدف من اتقتضاء الضمانات مهو تحسن
أوضاع القرض الممكن منحه وتوفير الحماية للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة )إن البنك
ل يعتمد على بيع الضمان كمصدر للسداد(.
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ولعل من أمهم الضمانات المصرفية حسن تقييم العميل نفسه والمشروع الذى يقترض
من أتجله ،الضمان فى دتقة المعلومات ولصدتقها ،وتعتمد البنوك على مصادر متعددة للحصول
على المعلومات .والضمانات التئتمانية تقسم من ناحيتين تقانونية وعملية.
ونهتم فى مهذه الدراسة بالتقسيم الثانى للضمانات وفيها ُتقسم القروض طبق ًا لنوع
الضمان تقد تكون ضمانات البنك عينية أو شخصية ،وتقد تجمع بين الثنين فقد يطلب البنك
من عميله أن يقدم له شخص ًا مليئ ًا يكفله كفالة شخصية أو يقدم خطاب ضمان من بنك آخر
يضمن للبنك المقرض سداد ما يستحق له ،وتقد يتنازل العميل للبنك عن بعض مستحقاته تجاه
الغير ،وتقد يرمهن للبنك محله التجارى أو عقار ًا يملكه أو أوراتق ًا تجارية أو مالية أو بضاتئع أو
غير ذلك من الضمانات.
مهذا وتقد يمنح البنك عميله الذى يثق فيه القروض بدون ضمانات )على المكشوف(
معتمد ًا فى ذلك على تقوة ومتانة مركزه المالى وسلمة نتاتئج أعماله وحسن سمعته.
وتقد اختلف الرأى حول تقوة الضمانات ،فالبعض يرى أن القروض بدون ضمانات لها
خطورة كبيرة ،حيث أن البنك يعتمد فى مهذا النوع من التسهيل على أمانة العميل وحسن
معاملته ،وتقد تتأثر مهذه المانة تحت ضغط ظروف تقهرية تواتجه العميل ،أو تقد يعسر العميل
ل فل يستطيع البنك استرداد أمواله إل إذا أثرى العميل من تجديد ،أما إذا كان
إعسار ًا شام  ً
العسار تجزتئى يقتسم الداتئنون أموال المدين تقسمة غرماء ،وتقد ل تكون أموال العميل كافية
للوفاء بدين البنك.
ويضيف مهذا الرأى أيض ًا انه تقد يكون المركز المالى للعميل تقوي ًا وتقت منح القرض،
ثم يعقد بعد ذلك ديون ًا تجديدة تضعف الضمان العام مما يعرض أموال البنك للضياع .حيث
يذكر أنه يتعين على البنك طلب ضمانات عند منحه التئتمان وذلك لتقليل الخطر التئتمانى،
وتقد شبه الضمان بأنه حد المان للبنك.
أما الرأى الخر فيرى أن التقراض بدون ضمان مهو أكثر أنواع التئتمان شيوعا ً
وأتقلها مخاطرة إذا ما أتبع عند منحه التجراءات والخطوات السليمة ،ورغم أن مهذا النوع ل
يغطيه ضمان عينى ملموس إل أنه يغطى فى الواتقع بما مهو أمهم فدراسة طلب تسهيل بدون
ضمان عينى تقتضى من الفاحص التئتمانى التعمق فى تحليل المركز المالى لطالب التسهيل
سواء من حيث سلمة تكوين الهيكل المالى فى الماضى أو اتجامهات تطوره فى المستقبل إلى
تجانب الطمئنان إلى توفر مقومات السيولة الكاملة للمشروع وضمان حد أدنى من الربح
الصافى يغطى ويزيد على تكلفة التقتراض ثم بتأكد الفاحص أيض ًا من كفاءة التجهزة
الدارية والفنية للمشروع وتمتعها بسمعة حسنة إلى تجانب الركان الخرى لدراسة طلب
الحصول على تسهيل اتئتمانى )السمعة والخبرة – المركز المالى – تحليل الميزانيات
والحسابات الختامية لتقرب عامين – دراسة موتقف العميل تقبل وحدات الجهاز المصرفى –
القدرة على السداد – الظروف العامة من اتقتصادية وسياسية(.
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الضمانات المقدمة للبنوك
إن الضمان مهو أحد وساتئل الحماية للتسهيل التئتمانى الممنوح ،ومن المعروف أن
الضمان يؤخذ لمقابلة بعض نواحى الضعف فى عنالصر التقييم التئتمانى ،ولكن ل يغنى
الضمان مطلق ًا عن عدم توافر حسن شخصية وتعاملت العميل المحتمل وتقدرة نشاطه على
سداد التزاماته وطبيعة عمله.
فالهدف من الحصول على الضمان يكون لتحسين أوضاع التسهيل الممنوح وتوفير
الحماية للبنك ضد بعض المخاطر المحتملة أو التى يصعب التنبؤ بها ،ومن مهنا نؤكد أن
ل عن مصدر سداد التسهيل.
الضمان ليس بدي  ً
أحيان ًا يمنح التئتمان بدون ضمان عينى ،اكتفاء ًا بمركز العميل المالى ،والبعض
الخر يمنح بضمانات عينية متنوعة ،ومهذه الضمانات يحتفظ بها البنك احتياطات لعدم
السداد .فإن ضعفت مقدرة العميل على السداد كان الملجأ الخير للبنك مهو التنفيذ على ما تقدم
له من ضمانات وتحويلها إلى مال ساتئل يسدد منه التئتمان.
وبالنسبة إلى أمهمية مهذه الضمانات للبنك فإنه من الواتجب أن تؤخذ فى العتبار عند
منح التسهيل التئتمانى ،وعلى ضوء تقوة الضمانات المقدمة يتحدد المدى الذى يصل إليه
البنك فى دراسته للعوامل الخرى.

المخاطر التئتمانية
وبنظرة عميقة إلى أنواع المخاطر يمكن تقسيمها إلى:
 -1مخاطر العمال.
 -2المخاطر المالية.
 -3المخاطر المرتبطة بشراء أوراق مالية )أسهم وسندات(.
 -4مخاطر التئتمان وسنقوم بالحديث عن مهذا النوع من المخاطر بشئ من التفصيل.

مخاطر التئتمان 5

Cs of credit

يمكن تقدير مخاطر الئتمان من خل ل دراسة الـ .5Cs of credit
أن محاولة تقييم رغبة ومقدرة المنشأة طالبة القرض على تسديده وبالتالى تجدارتها
بالحصول على القرض تجعلت مسئولى التئتمان يهتمون بدراسة وتقييم خمسة عوامل ترتبط
بالتئتمان وبمخاطره وتجميعها تبدأ بحرف الـ  Cولذلك سميت بالـ  5Cs of creditوتشمل:
 -1الشخصية .Character
 -2الطاتقة أو المقدرة .Capacity
 -3رأس المال .Capital
 -4الضمان .Collateral
 -5الظروف المحيطة بالقرض .Conditions
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 -1الشخصية
تشير الشخصية إلى سلمة وأمانة المقترض ورغبته فى السداد وأخلتقياته وسلوكه
وسمعته وعلتقاته التجارية وطريقة معيشته وأسلوبه فى النفاق وخلفاتئه المحتملين.
وتشير الخصاتئص الربع الخرى والتى سنتعرض لها أدناه إلى العوامل التى تعكس
مقدرة المقترض على السداد ،فمهما كانت رغبة المقترض فى السداد تقوية ،فإنها لن تكون
كافية إذا لم تكن الموارد غير متاحة بالفعل أو تم المغالة فى تقديرمها بالنسبة للمقترض.

 -2الطاتقة أو المقدرة
تشير إلى تقدرة المقترض على تسديد القرض وفواتئده أو ُتقاس مهذه المقدرة بالتدفقات
النقدية المتوتقعة للمقترض.

 -3رأس المال )حقوق الملكية(
يشير إلى الثروة أو القيمة المالية للمقترض حيث يمثل الضمان النهاتئى أمام
المقرضين والداتئنين الخرين فى حالة التصفية ،ويعكس رأس المال ثروة المقترض
المتراكمة وبالتالى يعطى مؤشر عن النجاح الماضى ،ومع ذلك فإن رأس المال تقد يخضع
للتحريف بسبب التغيرات فى تقييم ألصول معينة )حيث تقد ل تعكس التكلفة التاريخية لللصل
تقيمته السوتقية(.

 -4الضمان
ويشير إلى أى ألصل أو ألصول يقدمها المقترض كضمان للقرض )ضمان عينى( وتقد
يكون الضمان شخصى كما فى حالة ضمان شخص آخر أو كفالته للقرض ،وفى مهذه الحالة
يجب تقييم المركز التئتمانى للكفيل أيض ًا .وُيؤخذ الضمان لمقابلة نواحى القصور فى تقييم
العنالصر السابقة ولحماية البنك ولكن ل يغنى عن توافر الرغبة والمقدرة على السداد.

 -5الظروف المحيطة بالقرض
وتشير إلى الظروف التقتصادية التى تعمل فى ظلها الشركة طالبة القرض والتى
تشتمل على مكانة المنشأة المقترضة فى السوق والظروف التقتصادية للقطاع الذى تعمل فيه
المنشأة وموتقعه من الدورات التقتصادية وتتضمن أيض ًا تقدير تأثير بعض التشريعات
المتعلقة بالضراتئب والرسوم الجمركية والستيراد على المقترض وعلى مخاطر التئتمان
المرتبطة بالقرض.
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