
االئتمان المصرفي ومخاطره

أنس هشام المملوك.د

المحاضرة الثانية 



:مقدمة

هيالقروضفانالتجارية،المصارفألموالالرئيسيالمصدرهيالودائعأنبما

ةالخدمهيللعمالءاالئتمانمنحعمليةواألمواللتلكالرئيسياالستخدام
.التجاريةالمصارفتقدمهاالتيالرئيسية

اليومتأصبحفالمصارفالمصرفيالعملمنيتجزأالجزءالمخاطرةتعتبرو•

رآخإلىبنكمنخطورتهادرجةفيتتفاوتمتنوعةمصرفيةمخاطرتواجه

نمالمحتملةالمخاطرمجملإدارةثمومنودراسة،وتحليلتقييمحسنإنحيث

ةالمصرفيالسوقفياستمرارهوضمانالبنكنجاحعلىالمساعدةالعوامل

إلدارةوأهميةةجاذبيالمصرفيةالفعالياتأكثرمنالمصرفياالئتمانيعتبرلذلك
التجاريةالمصارف
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:مفهوم االئتمان المصرفي وأهميته: أوالا 

:المصرفيمفهوم االئتمان -أ

أحديرتضيبمقتضاهاالتيلثقةاهوانهالمصرفياالئتمانيعرف

نقديةالأمومستقبالا أوحاالا سواءاآلخرالمتعاقدإعطاءالعقدطرفي

معينة،مدةخاللمعيننفعبتحقيقلمساعدتهنقديةغيرأو

داداستريضمنخاصبضماناقترنتكلماوتتعززالثقةهذهوتزداد

المالرأس

ائتمان=ضمان+ثقة
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:ويرتبط باالئتمان بمفاهيم مختلفة وأهمها

(Credit-standing)الجدارة االئتمانية ❑

(Line of Credit)خط االئتمان /سقف❑

(Credit Instrument)أداة االئتمان ❑
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:ويرتبط باالئتمان بمفاهيم مختلفة وأهمها

:اإلئتمانعلىالحصولقابليةوهياالئتمانيةالجدارة-1

5

تمكنماكلللعميلاالئتمانيةالجدارةتحسنتوكلما

وبشروطاالئتمانمنطلبهعلىالحصولمن

أفضل

الماليةبالمالءةاالئتمانيةالجدارةتحديديتموهنا

وغيرهاالسوقمنوالحصةوالشهرةوالسمعة
.العواملمن



هذاويرتبطتجاوزهعدمعلىالطرفاناتفقالذيأي

منةالماليوبمالءتهللعميلاالئتمانيةبالجدارةالسقف

تاريخيةماليةبياناتمنيقدمهماخالل

مليون20لفالناالقصىالحد:مثال
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سيتمالذياالئتمانمناألقصىالحد:اإلئتمانسقف/االئتمانخط-2

منحه



ضالمقترالتزاماتوتبينتوضحوثيقةوهياالئتمانأداة-3•

.المقترضوحقوق
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نمفإنهإقراضعمليةاالئتمانألننظراا وذلك

منوتضالعمليةهذهتعززوثيقةوجودالضروري

ادسدعنالمدينتخلفحالفيالمصرفحقوق

.التزاماته

حسابدفاترالسند،الكمبيالة،ذلكمثال)
(الخ..مرابحةالتوفير،عقد



اداتاإليرمصادرأهممنالمصرفياالئتمانيعد:المصرفياالئتمانأهمية-ب•

ئتمانيةاالوالتسهيالتالقروضعلىتحققهاالتيالفوائدخاللمنللمصارف

تصاديةاالقالفرصفيالستعمالهاللمنشآتاألموالإتاحةفياالئتمانيساعدكما

.التنميةعمليةودفعاالقتصاديالنمووتنشيطالمختلفة

حجميفالكبيراالزديادمعالحديثةاالقتصادياتفيلالئتمانأهميةوتزداد•

اجاتحفيالكبيرالتطورإلىباإلضافةالعمالقةالمشاريعوبناءالشركات

نمطاا ضفركبيرتكنولوجيتطورمنذلكرافقومامتطلباتهموازدياداألفراد

متطلباتههلوالمعيشيةاالستهالكيةواألنماطوالعاداتاإلنتاجتقنياتمنجديداا 

الخاصة،وحاجاته
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:مفهوم االئتمان المصرفي وأهميته: أوالا 



هلهذالمصرفوتقييمالمقترضرغبةعلىوباالعتماد

السابقةالمحدداتكلعلىاالتفاقيتمالرغبة

الطالبياعزيزيتصبحعندمالذلك

:التاليةالنقاطمعرفةعليكلبنكمديرا
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 :نقاط رئيسية في االئتمان

.ة المالي، فذلك أهم من قراءة تحليل قوائمه جيد اعرف عميلك بشكل •

Know your customer :It is more important to read a 

man's eyes than his balance sheet. 

.عنه ، و أسأل عمالؤك اآلخرين السوق تأكد من سمعة عميلك في 

view of  your customer   :.Check market reputation . 

Know your other customers'

.الداخلية أصر على اإلفصاح عن المعلومات و الرقابة •

Check market proper disclosure of information about 

counter – parties in    trading , internal controls and 

open positions                                                                                  

•.



 :نقاط رئيسية في االئتمان

مرار ، و راجعه باستالقانوني تأكد من دقة التوثيق •

.األمان لتبقى في 

Be properly secured.Ensure

documentation is accurate , 

complete and reviewed     annually

راقب الضمانات بشكل مستمر 

.See your 

collateral.                                                                                                                 

ال ،ال تخاف من أن تقول 

ا للعملية بشكل  .كاملخاصة عندما ال تكون متفهما

Don't be afraid to say no , especially 
when you don't understand the deal



و المخاطر الفرص المتاحةوالضعف وتحليل نواحي القوة 

إلحدى المنشآت االقتصادية

Swot) التحليل االستراتيجي الرباعي• Analysis  )

Swotيعتمد التحليل االستراتيجي الرباعي  Analysis  دراسة أربع مجموعات من وعلى تحليل
:قدرتها والعوامل التي تؤثر على أعمال المنشأة والمحددات 

(Strengths) نواحي القوة  .1

 opportunities))الفرص المتاحة .2

 ( Weaknesses )نواحي الضعف.3

 ( Threats )(المخاطر /التهديدات (.4

وعية ، ال بد النوقيام المحلل االئتماني باستخدام أدوات التحليل األخرى الكمية الىباإلضافة •
اتخاذ قرارات ائتمانيةالىذلك بهدف الوصول وللمنشأة swotله من القيام بعمل تحليل 

ا  تغير بالتغيرات غير ثابت حيث يوحصيفة مع األخذ بعين االعتبار أن هذا التحليل يعتبر مرنا
.في البيئة المحيطة مما يترتب عليه تغير نتائج التحليل 
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العوامل الداخلية

نواحي الضعفنواحي القوة
.االستراتيجيات وعدم وضوح األهداف •.قدرة تنافسية جيدة •

.تراجع اإلدارة في الحصة السوقية •.توفر موارد مالية كافية •

قدراتوالتسويق ومهارات البيع •

.تنافسية قوية 
.كفاءات أساسية واالفتقار إلى مهارات وضعف اإلدارة •

االنطباع الجيد لدى العمالء و •

.الموردين 
.مشاكل تشغيلية •

.صورة سوقية ضعيفة •(الحصة السوقية ) قيادة السوق •

ميزة استخدام تكنولوجيا متطورة و مت•

.
.تقليدية واستخدام تكنولوجيا متقادمة •

.تضخم في تكاليف اإلنتاج وضعف األداء السابق •.مزايا تكاليف اإلنتاج •

.ضعف الربحية وتراجع •.مزايا تنافسية •

.تقليدي ونطاق منتجات ضيق •.مزايا االبتكار و التجديد •

.إدارة تقليدية ضعيفة •.إدارة كفؤة و خالقة •

.إهمال األبحاث و عمليات التطوير •.التركيز على األبحاث و التطوير•

.نقص في الموارد المالية •.مزايا الحجم •

.سياسات بيعية و تسويقية ضعيفة و تقليدية •.وجود توجه استراتيجي واضح •



العوامل الخارجية

(المخاطر ) التهديدات الفرص المتاحة

.احتمال دخول منافسين جدد•(.قطاعات جديدة ) دخول أسواق جديدة •

.تزايد إنتاج منتجات بديلة •.منتجات متعددة تلبي احتياجات العمالء •

.تباطؤ نمو السوق •.التكامل الرأسي •

.تزايد المنافسة •.المحافظة على الحصة و المكانة السوقية •

.زيادة الطاقة االنتاجية لتلبية الطلب •
.تغير احتياجات و أذواق المستهلكين•

.التأثر بالكساد •



ا  :المصرفي أنواع االئتمان -ثانيا
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انواع االئتمان 

من حيث االستخدام 

مصرفي 
تاجيري

مصرفي دولي
مصرفي غير

مباشر
نقدي مباشر

من حيث المدة 

طمتوس-قصير

طويل  



:االئتماننوع االئتمان من حيث مدة -1

الفائدةالمبرر المدة نوع االئتمان

بين شهر وال يزيد عن قصير األجل 

عام 

لسد النقص في رأس 

المال العامل ولمواجهة 

النفقات الجارية 

للمشاريع

منخفضة 

التجديد والتوسع بين سنة وخمس سنواتمتوسط األجل

الصناعي أو لتمويل 

الصادرات

متوسطة

تزيد مدته عن خمس اطويل األجل 

سنوات

ي لتمويل االستثمارات ف

األصول الثابتة 

ت كاإلنشاءات والتجهيزا

واآلالت

مرتفعة 
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نوع االئتمان من حيث طريقة االستخدام -2

نقدي مباشر

مصرفي غير مباشر

مصرفي دولي

تمويل تاجيري 
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:المباشراالئتمان النقدي -1

خدامهاالستاالئتمانلطالبمباشرةنقديةمبالغبمنحالمصرفقيامهو

االئتمانبعقدومحددةعليهامتفقعملياتتمويلفي

:المدينالجاريالحساب❑

:النقديةتسلفيات❑
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ا يضعبأنالمصرفقبلمنتعهدوهو:المدينالجاريالحساب*❑ ا معمبلغا ينا

.معينةمدةخاللالعميلتصرفتحت

المدةاللخعليهشيكاتبسحبأوبقبضإماالحسابهذامنالعميلويستفيد

يتفقومافعالا يستعملهاالتيالمبالغبردالعميليتعهدوعليهاالمتفقالمحددة

.ومصروفاتوعمولةفوائدمنعليه

النوعذاهإلىيلجأماعادةا و:(النقديةوالتسلفياتالقروض)المباشراالئتمان❑

لمستخدمةاتلكأكانتسواءالمختلفةالمقترضيناحتياجاتلتغطيةاالئتمانمن

التمويلعملياتفيتستخدمالتيتلكأمالعاملالمالرأساحتياجاتتمويلفي

األجلالطويلاالستثماري



:المخصومةالكمبياالت•

مبلغبدفعرالتجاأحدبمقتضاهايتعهدقانونيسندبمثابةتجاريةورقة

.محددبتاريخآخرعميلإلىمعين
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ذي والمصرف يستطيع أن يخصم الورقة التجارية للتاجر ال•
يمتها يحملها مقابل عمولة متفق عليها تمكنه من الحصول على ق

البة قبل حلول أجل استحقاقها، ويقوم المصرف فيما بعد بمط
.بقيمتهاالمدين 



نوع االئتمان من حيث طريقة االستخدام -2

رنقدي مباش

مصرفي غير
مباشر

مصرفي دولي

تمويل 
تاجيري
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االئتمان المصرفي غير المباشر-ب

اشر يختلف هذا النوع من االئتمان عن االئتمان النقدي المب
ا لطالب االئتمان باستعمال النقد ب شكل بأنه ال يعطي حقا

ا مباشراا على العميل تج.مباشر اه كما أنه ال يمثل دينا
العميل أموال االعتماد استتخدمالمصرف إال في حال 

امات الممنوح له ففي هذه الحالة تصبح هذه التسهيالت التز
مباشرة على المصرف

ا هيوأكثر أشكال االئتمان المصرفي غير المباشر شيوع :ا
، :(خطابات الضمان)المصرفية الكفاالت* 
االعتماد المستندي*
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،:(خطابات الضمان)المصرفية الكفاالت: ب-1

ضمان ب( مصدر الكفالة)المصرف وهي عقد كتابي يتعهد بمقتضاه 

نة تجاه أحد عمالئه بناءا على طلبه في حدود مبلغ معين ولمدة معي

لعميل بمناسبة التزام ملقى على عاتق ا( المستفيد)ثالث طرف 

ا لوفائه بالتزامه تجاه ذلك  .الطرفالمكفول وضمانا

أي أن هناك عالقة بين شخص يحتاج إلى مال فيبحث عنه •

ثاني وشخص آخر يقرضه، فيكون األول المقترض أي المدين وال

لمدين المقرض أو الدائن، فيدخل عندئٍذ شخص ثالث يلتزم مع ا

اق،في بتسديد الدين ضمن شروط اإلقراض وفي تاريخ االستحق
.حال لم يف المدين األصلي بالتزاماته
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:المستنديب االعتماد -2

تماد واالع.الخارجيةوسيلة مصرفية ابتكرها الفكر المصرفي لخدمة التجارة 
البضاعة المستندي هو كتاب صادر عن المصرف يتعهد بموجبه مورد 

ماد لقاء تقديم بدفع مبلغ معين ضمن شروط تذكر بكتاب فتح االعت( المستفيد)
ف وثائق ومستندات من بوالص شحن وفواتير أصلية مصادق عليه بغر

ع الشروط ،وشهادات صحية تثبت تنفيذ جميالمنشأ التجارة والصناعة من دولة 
ا ويعتبر االعتماد عقداا .االعتمادواألحكام الواردة بكتاب  وم على يقرضائيا

زم المصرف االعتبار الشخصي للعميل وينعقد بتوافر رضا أطرافه بحيث يلت
يمته مع الفوائد بتقديم التسهيالت االئتمانية بناءا على التزام عميله بالوفاء بق

رى كالقرض المتفق عليها والعموالت، ويعتبر عقداا مستقالا عن العمليات األخ
م أو الخصم وعمليات البيع، لذا عندما يقرر المصرف فتح أي اعتماد يت

ره له التركيز في المقام األول على سالمة مركز العميل المالي، وعلى ما توف
لما حيازة المستندات من حماية تتمثل في رهن على البضائع، باإلضافة

.تنشأتتضمنه وثيقة التأمين من غطاء يغطي جميع األخطار التي قد 
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نوع االئتمان من حيث طريقة االستخدام -2

رنقدي مباش

مصرفي غير
مباشر

مصرفي دولي

تمويل 
تاجيري
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:االئتمان المصرفي الدولي-ج

وهي .الدوليتعتبر المصارف التجارية قلب نظام التمويل •
م توسيع تمارس دوراا فاعالا في تسهيل التجارة الدولية وتدع

الشركات المتعددة الجنسيات من خالل تمويل المعامالت
ذي الدولية، سواء ذلك الذي يتسم باألجل الطويل أو ذلك ال

ة تساهم يتميز باألجل القصير، لذلك فإن المصارف التجاري
مان في تقديم االئتمان الدولي القصير األجل من خالل ض
ة االلتزامات الدولية التجارية للزبائن واألوراق التجاري

.)(الدوليةالدولية وتسهيل المدفوعات 
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نوع االئتمان من حيث طريقة االستخدام -2

رنقدي مباش

مصرفي غير
مباشر

مصرفي دولي

تمويل 
تاجيري
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:التمويل التأجيري المصرفي-د

ا يمثلالتأجيريالتمويلإن• ا ائتمانا المؤجربينقةفالعالمباشراا مصرفيا
ال،لألمواقتراضبمثابةيعد(األعمالشركة)والمستأجر(المصرف)

يقومماوإنالمستأجراألصلقيمةدفعمنهيطلبال(المستأجر)فالعميل
معلعقدافيمحددهوكمااإليجارقيمةتمثلعليهامتفقمبالغبتسديد

ميهاتسماوهنا()المبلغكاملتسديدبعداألصلبامتالكالعميلحق
ونيكأنيمكنبالتمليك،كماالمنتهيةباإلجارةاإلسالميةالمصارف
بينفيمشاركةعمليةخاللمنالعمليةفيثالثطرفالمصرف

المصرفأيوالممولالزبونأيالتمويلوطالبالموردأيالصانع
ا بذلكيقوم،ومن اآلالتيتشترحيثالتأجيريالتمويلشركاتأيضا
لآلالتالعميلكبتملوتنتهيللعميلبتأجيرهاتقومثمالعميليطلبهاالتي

.التمويلبعقدعليهمتفقمبلغمقابل

.
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(5C‘s)االئتمان أساسيات 

•Collateral

•Conditions

•Capital

•Capacity

•Character



Character

دادالقدرة على السوالنية 

ة االعتبارات الشخصي) 

(للعميل 

:التحليل االئتماني 

قرار منح التي لها أهمية كبرى فيو–التركيز على الصفات الشخصية للمقترض * 

-: ذلك من حيث المجاالت التالية و–االئتمان 

(.مصداقية العميل ) رغبة العميل في التسديد قدرة  -

.االجتماعية وسمعة العميل األدبية -

.درجة المخاطرة ونسبة مساهمة العميل في المشروع -

( .إن وجد ) التعامل السابق مع العميل -

.األخرى التعامل مع البنوك -

:المالي التحليل 

:التركيز على تحليل النسب التالية * 

.الدائنة معدل دوران الذمم -



Capacity

الكفاءة

:االئتمانيالتحليل

منيةكافنقديةتدفقاتإنتاجعلىالعميلقدرةبتحليلاالهتمام*

تقسمواألرباحوالدينأصللسدادللمشروعالتشغيليةالعمليات

:هيوأنواعثالثةإلىالكفاءة

:الفنيةالكفاءة-1

.البناءواآلليالجهازوالموقعمالئمةمدى-

.المستغلةوالتصميميةاإلنتاجيةالطاقة-

.المنتجاتجودة-

:اإلداريةالكفاءة-2

.خبرتهاواإلدارةطبيعة-

.الموظفينلدىالكافيةالخبراتتوفر-

:الماليةالكفاءة-3

.الماليةالنواحيواإلدارةاهتمام-

.الماليةوالمحاسبيةاألنظمةكفاءة-



:التحليل المالي الكفاءة/ تابع 

:التاليالتركيز على تحليل النسب * 

.نسب التداول -

.نسبة السيولة السريعة -

.نسبة النقدية -

.المدينة معدل دوران الذمم -



Capital

رأس المال

:التحليل االئتماني 

:التركيز على األمور التالية * 

لى االهتمام بالهيكل الرأسمالي و التمويلي للعميل و مدى اعتماده ع-

.التمويل الخارجي

.سياسات توزيع األرباح -

.إمكانيات زيادة رأس المال و مصادرها -

(.عقارية و استثمارية ) الممتلكات الشخصية للعميل -

:التحليل المالي 

-: التركيز على تحليل النسب التالية * 

.الموجودات / الديون -

.الحقوق / الديون -

.الموجودات الثابتة / الحقوق -



Condition

s

الظروف

:التحليل االئتماني 

التي يعمل تحليل الظروف االقتصادية و الصناعية الخاصة ببيئة العميل* 

:بها العميل و ذلك على النحو التالي 

التضخم ، معدل النمو ، التشريعات ) الظروف االقتصادية العامة -

(.الخ ... القانونية ، 

افسة معدل المو ، المن) الظروف الخاص بالصناعة التي يعمل بها العميل -

(.الخ .... ، حجم الطلب ، الموردين ، التكنولوجيا ، 

:التحليل المالي 

:التركيز على تحليل النسب التالية * 

.ROSالعائد على المبيعات -

.ROEالعائد على الحقوق -

.ROAالعائد على الموجودات -



Collateral

الضمانات

:التحليل االئتماني 

ل على تحليل قدرة العميل على تقديم ضمانات كافية مقابل الحصو* 

:االئتمان و ذلك لألسباب التالية 

أهمية الضمانات في تخفيض مستوى المخاطرة-

 (Minimizing Unforeseen Risk .)

– Second Way) تعتبر مصدر ثانوي للتسديد في حالة اإلخفاق -

out

ا و يجب أن يتم أخذ ضمانات بما ال يقل عن قيمة أصل التمويل مض افا

.إليه قيمة األرباح 

:التحليل المالي 

رباح التركيز على تحليل معدل تغطية الضمانات ألصل الدين و األ* 

.المترتبة عليه 



مشروع ذو جدوى 

آت تحليل تاريخي و سوقي للمنش-

دراسة جدوى للمشاريع ) القائمة 

(الجديدة 

السمعة الجيدة

تاريخه االئتماني الجيد -

و االستفسار عنه في السوق-

لدى البنوك األخرى 

الخصائص

الرئيسية

لالئتمان

كفؤةإدارة 

قدرة على إدارة المخاطر-

لي كفاءة في النشاط التشغي-

أوضاع مالية قوية و موثوقة 

هيكل رأسمالي جيد -

ربحية جيدة -

نوعية موجودات جيدة -

ة جيدة القدرة على إنتاج تدفقات نقدي-

ضمانات كافية 

كمصدر تسديد ثانوي 

Second Way – Out 


