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تذكر•

مقرضمقترض:  اطراف منح االئتمان •

2

مفهوم المخاطر االئتمانية -أوالا 

درة أو بأنها الخسارة التي تنشأ بسبب عدم ق:المخاطر االئتمانية

مما ،المقرضعلى دفع التزاماته المالية الى المقترضعدم رغبة 

.خسارة ماليةيؤدي إلى 



ض احتمال عدم مقدرة العميل المقتر:وتعرف مخاطر االئتمان بأنها •
ق عن سداد التسهيالت االئتمانية وأرباحها وفقا للشروط المتف

.عليها عند منح االئتمان

بب وراء المخاطر االئتمانية هو المقترض بسالسبب الرئيسي إن •
ت عدم استطاعته أو عدم التزامه أو عدم  قيامه برد أصل التسهيال

.االئتمانية وفوائدها

خصا وال تختلف وجود المخاطر االئتمانية فيما إذا كان المقترض ش•
:حكوميا أو ال

هي إذ أن التسهيالت االئتمانية الممنوحة لمنشآت الدولة تتضمن•
األخرى مخاطر ائتمانية، على الرغم من إشارة البعض إلى أن 

مخاطر التسهيالت االئتمانية الموجهة للحكومة معدومة، كون أن 
.الحكومة ال يمكن أن تمتنع عن سداد التسهيالت االئتمانية
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مفهوم المخاطر االئتمانية



أنواع المخاطر االئتمانية -ثانياً 

:السدادعنالعجزمخاطر-1

ألصوللاالقتصاديةالقيمةانخفاضأيالسدادعنالعجزبالدفع،االلتزامعدم
.المعلقةالديونقيمةعن

:التحصيلمخاطر-2•

عنالعجزنوعيةعلىتتوقفوهي،ديونهاستردادعلىالمصرفقدرةعدم•
لكتالمقترض،ونوعيةمنالمستعملةالضماناتمثلعديدةوعواملالسداد

.الضمانات

رلمخاطالمصرفالوقت،سيعرضنفسفيالدفععنالعمالءكلتخلف•
.جداا كبيرة

المحفظةتنويعإلىباللجوءالمخاطرهذهمننفسهاالمصارفوتحمي•
.جداا مستبعدةالسدادعنالتخلفحاالتيجعلالذيولديهااالئتمانية
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:مخاطر التركزات االئتمانية-3•

نشأ بأنها المخاطر التي ت: مخاطر التركز االئتمانيةعرفت •

ى عن عدم تنوع المحفظة االئتمانية بشكل كاف سواء عل

مستوى المصرف بشكل عام، على مستوى 

ا ،أو على مستوى المناطق الجغرافية،مم(قطاعات)الصناعة

ت يعرض المصرف لمخاطر اإلفالس في حال حدوث تعثرا

التالي كبيرة على مستوى المحفظة االئتمانية للمصرف وب

.حدوث خسائر كبيرة



ا  أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية-ثالثا

ن يتم التعامل مع المخاطر االئتمانية م•

:جانبين

.لتالفي حدوثهاالوقائيالجانب ❑

الذي يتناول مقابلةالعالجيالجانب ❑

.اآلثار السلبية عند حدوثها
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أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية

:الجانب الوقائي-أ•

هو أهم ما تركز عليه إدارات المصارف باعتباره المدخل الرئيس•

مانية في للحد من المخاطر االئتمانية، من خالل رفع كفاءة العملية االئت

قررها المصارف ، والتزام هذه المصارف بالضوابط االئتمانية التي ت

اية سلطات الرقابة أو المصارف ذاتها للحد من مخاطر التركز، ولكف

. رأس المال لدى كل مصرف لمقابلة المخاطر غير المرئية
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أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية

 :رفع كفاءة العملية االئتمانية وتشمل-1•

:سالمة سياسة منح االئتمان وإجراءاته•

معتمد من إدارة المصرف،في دليل مكتوب التي يتعين أن تكون •

ان وذلك بهدف وضع معايير ومؤشرات موضوعية إلرشاد موظفي جهاز االئتم
وتحديد مستوى  (بالمصرف، ووضع أساس لتقييم أداء العملية االئتمانية 

عميل المخاطر المقبول في ضوء الربحية والكفاية، ووجود حدود قصوى لل

ي السليم الواحد أ للحد من التركز االئتماني، واالهتمام الكافي بالتحليل المال

ال للمراكز المالية للمقترضين، واخذ الضمانات، وتقارب فترات االتص

ية بالعمالء ومتابعة أحوالهم، وكفاية األرصدة النقدية المتولدة من العمل

تمانية الممولة، واستمرار الرقابة على االئتمان،لتصنيف التسهيالت االئ
.واحتساب المخصصات، ورقابة وضبط العملية االئتمانية
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أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية

:ع العملياتكفاءة إدارة محفظة التسهيالت االئتمانية والسلفيات، مع تنوي-ثانيا  •

يطرة وبالتالي تنويع المخاطر والقدرة على إدارتها، بما يمكن من التوقع والس•

على كل مخاطر المحفظة في مواجهة األسواق المختلفة والعمالء والمنتجات 

.وأنواع العمالء وأيضا الظروف العملية

:فعالية الضوابط الرقابية على االئتمان-ثالثا  •

لكفاية الواجبة فبعد منح التسهيل االئتماني يتعين على مسئولي االئتمان إدارته با•
ا لتعثره ويشمل ذلك متابعة أداء المقترضين للتأكد بصفة :لضمان سداده وتجنبا

ممنوحة لهم مستمرة من أنهم في موقف يسمح لهم بالوفاء بالتسهيالت االئتمانية ال

ا  ا مهما ا لشروطها، ومتابعة تحديث ملفات العمالء التي تمثل أساسا للمراقبة وفقا
.الداخلية والخارجية
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أساليب التعامل مع المخاطر االئتمانية

:العالجي الجانب -ب

عثر الت)ما يتعلق بالتعامل مع المخاطر االئتمانية عند تحققهافهو •

:، وأهم ما يتبع في ذلك ( االئتماني

يدة، ذوي المراكز المالية غير الجالمقترضينحساباتتصنيفإعادة 

، مع التعامل باألسلوب الواجب مع المخصصات الواجبةوحساب 

و المرهونة الضماناتوتسييلالتسهيالت االئتمانية للعمالء المتعثرين 

.التعثرلمكشلةكأخر حل القانوني التنفيذ 
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ا  أهم مؤشرات قياس المخاطر االئتمانية-رابعا

ياسها إن تحديد المخاطر االئتمانية بدقة ووضع مؤشرات وبيانات تساعد على ق•

ل هي من األمور المساعدة على إدراك تلك المخاطر والتحكم فيها ومن ثم تقلي

ية على المخاطر إلى أدنى مستوياتها،وتتمثل أهم مؤشرات قياس المخاطر االئتمان

:التاليالنحو 

.إجمالي التسهيالت االئتمانية/ صافي أعباء التسهيالت االئتمانية•

ةإجمالي التسهيالت االئتماني/ مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها•

تحقةالتسهيالت االئتمانية المس/ مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها•
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ا  نظم قياس مخاطر االئتمان-خامسا

تماناالئمخاطرلتصنيفوفعالموضوعينظامتصميمأووضعإن•

ا يكونأنيجب ا هدفا بهرشديستبحيثمصرفلكلاستراتيجيا

آثارليصتقبقصداالئتمانيةقراراتهماتخاذلدىالعاملونالمسؤولون

لىعيساعدكمااألدنى،حدهاإلىالقرارلمتخذالشخصيالتحيز

المخاطروىمستوبالتالياالئتمانيةالتسهيالتمحفظةأصولتقييم

روضللقالمناسبةالمخصصاتتقديرعلىويساعدلها،المصاحبة

.المتعثرة

:تماناالئمخاطرتصنيفنماذجاستعراضعلىيليفيماوسنأتي•
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Sherrodنموذج 

القروضمحفظهمخاطرةلتقييمداةأكالنموذجهذايستخدم•
اسيهاسنسبخمسعلىالنموذجيعتمداذ،البنوكفيالمصرفيه

وثالث،السيولهومؤشر،الربحيهمؤشرعننوعيتهاتعبر
هخاصبصفهالنموذجهذاويقيمالماليالرفعلمؤشرمعادالت
:هيزواياعدةمنالتجاريهالبنوكفياالئتمان

اويالتالتسهمنحقراراتخاذفياالئتمانمديربهايسترشدكأداة•
 .القروض

القروضبمحفظهةالمحيطالمخاطرتقييم•

ئاتفخمسهالىالقروضتصنيفيمكنالنموذجلهذاوتطبيقا•
:التاليالنحوعلىالمخاطردرجةحسبرئيسه
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Z-SCORE-A.ALTMANنموذج 

:اخذ الشكل التالي باألساسZ-ALTMANنموذج •

•Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.999X5
:حيث أن 

•=X1 إجمالي األصول / نسبة رأس المال العامل

ر هذه وهو يقيس نسبة األصول السائلة إلى حجم الشركة وتشي•
.شركةالنسبة إلى انه كلما ارتفعت هذه النسبة كان ذلك أفضل لل

•=X2 إجمالي األصول / تمثل نسبة األرباح المحتجزة

كة وهو يقيس درجة ربحية الشركة والتي تعكس تاريخ الشر•
فضل وقدرتها على توليد األرباح وهنا أيضا ارتفاع هذه النسبة أ

.للشركة 
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Z-SCORE-A.ALTMANنموذج 

•=X3 مالي إج/ تمثل نسبة األرباح قبل دفع الضريبة والفائدة
تقل عن األصول وهو يقيس فعالية النشاط التشغيلي بشكل مس

أكثر النشاط التمويلي والضرائب كذلك فان ارتفاع هذه النسبة
.ايجابية للشركة

•X4=لدفترية القيمة ا/تمثل نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية
إلجمالي المطاليب حيث يضيف هذا العامل فكرة عن نظرة 
ر السوق لهذه الشركة بحيث انه يمكن النظر إلى تقلبات سع

.السهم السوقي على انه مؤشر عن وضع الشركة

وتعطينا هذه النسبة مدى قدرة الشركة على تغطية القروض•
.طويلة األجل من حقوق الملكية 
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Z-SCORE-A.ALTMANنموذج 

•=X5  إجمالي األصول وهو يقيس نشاط الشركة / تمثل نسبة المبيعات
(يختلف من قطاع صناعي إلى أخر )

•=X1 مقياس لخطر السيولة

•=X2+X3   مقياس للعائد على االستثمار مع فارق أنX3 محسوبة قبل دفع
.محسوبة بعد دفع كل التكاليفX2الضريبة والفائدة أما 

-zيمةولتصنيف الشركات في سلم المخاطر وجد التمان انه كلما ارتفعت ق•
score لكلي كلما انخفض مستوى خطر عدم السداد وكلما كانت قيمة المقياس ا

:ووفقا لدراسة التمان سالبة كلما مثل العميل خطرا كبيراا منخفضة أو
فإنها تعد من الشركات 1.81فإن الشركات التي تحقق مقياس اقل من •

شديدة المخاطر

فهي متوسطة المخاطر والتي 2.99إلى 1.81والشركات التي تحقق من •
.فهي من الشركات منخفضة المخاطر2.99تحقق أكثر من 
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Z-SCORE-A.ALTMANمثال عن نموذج 

:مثال •

:ركاتبفرض إننا حصلنا على المعلومات التالية المتعلقة بإحدى الش•

•X1= 5.46%

•X2=18.27%

•X3=43.31%

•X4=44.66%

•X5=165.37%

•Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.999X5

المحسوبة فان هذه الشركة تعتبر منخفضة  Zانطالقا  من قيمة •
.المخاطر
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