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 دراسة تحليلية للقروض المتعثرة

  في المصرف الصناعي السوري
 

 

  نضال العربيدالدكتور 

 قسم المحاسبة

 كلية االقتصاد

 جامعة دمشق
 

 ملخصال

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل األهمية النسبية للقروض المتعثرة وتطورها في المصرف الصناعي             

 .لى البيانات المالية لتلك الفتـرة  عاعتماداً، 2005 عام   حتى 1998السوري خالل الفترة من عام      

 وقـد  .ومن خالل تقييم اإلجراءات المتبعة من قبل المصرف الصناعي لمعالجة القروض المتعثرة        

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تشير إلى وجود قصور واضح لدى المصرف في إعداد               

وغيـاب المتابعـة الميدانيـة       ،يـة المصـرفية   للمعايير واألعراف الفن  وفقاً  الدراسات االئتمانية   

مما أدى إلى نشـوء ائتمـان   ، ئج أعماله وتطورها بعد منح القرضوالمستمرة لنشاط العميل ونتا  

 وخلصت الدراسة إلى تقديم بعض التوصيات يمكن أن تسهم في تحسين الدراسات             .مصرفي متعثر 

 .راض المناسب وتفعيلها التخاذ قرار اإلق هاوتطويراالئتمانية الالزمة 
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  : الدراسةمقدمة

تواجه المصارف مشكلة تعثر الديون،وقد حظيت هذه المشكلة باهتمام واسـع مـن قبـل البـاحثين                 
لـى  إيعود اتساع هذه الظاهرة في الجهاز المصرفي         و والمختصين والمسؤولين في القطاع المصرفي،    

وإلـى  ، تتحكم في السوق المالي والنقدي     والسياسية التي    واالجتماعية االقتصاديةجملة من الظروف    
فارتفاع الديون المتعثـرة دليـل علـى         .بعض األسباب الخاصة بالجهة المقرضة والجهة المقترضة      

 وقد تؤدي الديون المتعثرة إلى زيادة خسـائر         . بها االعتراف هذه حقيقة يجب     .انخفاض كفاءة اإلدارة  
 يعاني المصرف الصناعي    .ع المصارف ضحية أخطائها   تق ماً لذلك كثيرا    . إلى إفالسه  المصرف وأحياناً 

 وهنـاك تجاهـل     . للقـروض الممنوحـة    االئتمانية من قصور في الدراسة       متخصصاً  مصرفاً بوصفه
 االئتمـان للمعايير واألسس الفنية واألعراف المصرفية المستقرة التي يجـب أن تـتحكم فـي مـنح            

يتحول بمرور الوقت إلـى ديـن       " رديء" يد   وهذا يؤدي إلى إنتاج ائتمان مصرفي غير ج        ؛المصرفي
 ويتجلى هذا القصور من جهة في عدم دراسة القوائم المالية المقدمة من عمـالء المصـرف                 .متعثر
 االئتمـان فر الخبرة العلمية والعملية لدى متخـذي قـرار مـنح            ا بسبب عدم تو   بشكل كافٍ  هاوتحليل

 والمستمرة لنشاط العميل ونتائج أعماله بعـد      ومن جهة أخرى في غياب المتابعة الميدانية      ، المصرفي
عتمـد المصـرف     ي  وغالبـاً  .منحه القرض عبر متابعة التقارير المالية الدورية والتقـارير الخاصـة          

ء بشكل أساسي التخاذ قرار     على الضمانات المقدمة من العمال    ، ئتمان المصرفي الصناعي عند منح اال   
 من جهة وتوظيف األموال من      االقتصادي تنشيط عجلة       وهذا يؤدي إلى تقليل دور المصرف ف       .المنح

 . المطلوبواالجتماعي االقتصاديمما يبعد المصرف عن أداء  دوره ، جهة أخرى

 : مشكلة الدراسة
تتلخص مشكلة الدراسة في زيادة األهمية النسبية للقروض المتعثرة في المصرف الصـناعي بشـكل               

مـن   % 90 في القطـاع الخـاص         القروض المتعثرة   كبير في السنوات األخيرة حيث وصلت نسبة        

 ودل اتجاه تطور القروض المتعثرة  مقارنـة بإجمـالي           .جمالي القروض الممنوحة في هذا القطاع       إ

  : اآلتيين التساؤلين ن ع وذلك من خالل اإلجابة.السنوات األخيرة  خالل موجودات المصرف  إلى تزايد مستمر

 متعثرة في المصرف الصناعي؟ وما اتجاهات تطورها ؟ما األهمية النسبية للديون ال -1

 ما اإلجراءات التي يتخذها المصرف الصناعي لمعالجة الديون المتعثرة وأعبائها؟ -2

  :أهمية الدراسة

د تفاقمـت هـذه     ق و .تنبع أهمية الدراسة من أنها تبحث مشكلة قائمة يعاني منها المصرف الصناعي           

 وتقييم   الذي دفع الباحث لدراسة األهمية النسبية الديون المتعثرة         األمر ،الظاهرة في السنوات األخيرة   

  .اإلجراءات المتبعة من قبل المصرف الصناعي للحد من هذه الظاهرة السلبية
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   : أهداف الدراسة
 : اآلتيةيسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف 

 . واتجاهات تطورها في المصرف الصناعي التعرف على حجم األهمية النسبية للقروض المتعثرة -1

 .تقييم اإلجراءات المتبعة من قبل المصرف الصناعي لمعالجتها  -2

 . والتوصيات االقتراحاتسبة من خالل جملة من تقديم المساهمة العلمية المنا -3

  : الدراسات السابقة
في حين أن ،  تعثر الديون في المصرف الصناعي السوري لم يجد الباحث دراسة سابقة تناولت

 وبشكل خاص في الدول  ودراسات سابقة تناولت مشكلة تعثر الديون في بعض الدول األخرىبحوث

وتم التناول من منظور االقتصاد القومي وليس على مستوى المصرف كوحدة اقتصادية تنتج  ،النامية

 .القروض المتعثرة 

 : فروض الدراسة
 : يتتمثل فروض الدراسة بثالث فرضيات رئيسية ه

 . لدى المصرف الصناعييوجد استعالم مصرفي كاٍف ال  -1

 .على أسس علميةيقوم المصرف الصناعي بقياس المخاطر االئتمانية  ال  -2

 :  اآلتيةوينقسم هذا الفرض إلى الفروض الفرعية 

 .تهوخبر يهتم المصرف بسمعة العميل المقترض  ال)2-1(

 ئم المالية للعميل المقترضيولي المصرف االهتمام الالزم بالقوا ال ) 2-2(

 .)العميل (  يهتم المصرف بدراسة الظروف العامة للمقترض  ال)2-3(

 . بعد منحها االئتمانية يتابع المصرف الصناعي التسهيالت ال   -3

 : منهج الدراسة
مراجـع العلميـة    ال حيث شكلت جملة الدراسات و     الوصفي التحليلي  إلى المنهج    تم بناء البحث استناداً   

 وبعد التعرف على واقع الحال في المصرف الصناعي         . للدراسة  عاماً لمتعلقة بالديون المتعثرة إطاراً   ا

ستبانة والمقـابالت الشخصـية والزيـارات       باستخدام مجموعة أساليب تركزت بشكل أساسي على اال       
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 أجـزاء   ةربعستبانة من أ   وتكونت اال  .مالية للمصرف عن الفترة المدروسة    الميدانية وجملة التقارير ال   

 : هي

 . يتضمن البيانات الشخصية ألفراد العينة للتعرف على مواصفاتها : الجزء األول -

 يهدف إلى أي مدى يقوم المصرف الصناعي بإجراء االسـتعالم المصـرفي عـن               : الجزء الثاني  -

 .عمالئه

ودراسة  تهروخب يتعلق بقياس المخاطر االئتمانية من خالل االهتمام بسمعة العميل           : الجزء الثالث  -

 .المركز المالي والظروف العامة للعميل المقترض 

م مخاطر االئتمان من خالل الموافقة على طلب التسهيالت االئتمانيـة           يقيبتيتعلق   : الجزء الرابع    -

 .ومتابعتها حتى السداد األخير 

فقد  ،واإلحصائيةة   الختبار الموثوقية من الناحية العملي      ُأخِضعتْ ،  وللتأكد من مدى صالحية االستبانة    

حيث تـم     مجموعة من األفراد المشمولين بعينة البحث،       فضالً عن  عرضت على عينة من المحكمين،    

ار صدق المقاييس بإجراء اختبـار الثبـات        باألخذ بمالحظاتهم وأجريت التعديالت المطلوبة،كما تم اخت      

دل علـى أن المقيـاس ذو       ا ي مم،  %83 قرابة وقد بلغ    .على االستبانة باحتساب معامل كرونباخ الفا     

 .ثبات مقبول

ـ في عمليـة التحليـل واخت   ) s p s s( للعلوم االجتماعية اإلحصائيةوقد تم االعتماد على الرزمة  ار ب

 :  اآلتية اإلحصائيةالفرضيات حيث استخدمت الوسائل 

 : النسب المئوية والتكرارات  -

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -

 . ) one sample t test(لعينة واحدة  ) t( اختبار  -

فيما يخص تفسير النتائج واختبار الفرضيات ضمن إطار هذا البحث تم اعتماد مسـتوى معنويـة                 -

الختبار الفرضيات  وهو من مستويات المعنوية المتفق عليها        ها،أو رفض لقبول الفرضيات    ) 0.05(

 . االجتماعيةفي العلوم 

 : مجتمع الدراسة وعينتها
وقد تم اختيار فرع المصـرف بدمشـق كعينـة          ،  تم اختيار المصرف الصناعي  ميداناً لهذه الدراسة        

 وقـد ركـزت     ،من أعمال المصرف   % 40 لكبر حجم أعمال الفرع التي تصل نسبتها        نظراً  للدراسة  
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قسام في حين تم إهمال باقي العاملين في األ       ،  بالعاملين في قسم اإلقراض والتسليف     االهتمامالدراسة  

بلغ عدد العاملين في هذا      وقد،  مشكالت  الدراسة   عنفر المعرفة الكافية لديهم     اتولعدم  نظراً  األخرى  

استبانة / 34/استبانة استعيدت منها / 40/ تم توزيع  وبعد حصر أفضل الكفاءات فيهم    .) 87(المجال  

 . %85 كانت الستعادةاأي أن نسبة 

  : حدود الدراسة
 بسبب زيادة النشـاط     2005 حتى نهاية  1998على الديون المتعثرة من الفترة        تركزت هذه الدراسة    

 وقـد واجـه     .اإلقراضي للمصرف خالل هذه الفترة وكذلك زيادة كتلة الديون المتعثرة بشكل ملحوظ             

الباحث مشكلة عدم تجاوب بعض العاملين في الفرع وعدم تمكن الباحث من الحصول علـى بعـض                 

 .ع على ملفات بعض القـروض المتعثـرة       طالوخاصة ما يتعلق باال   ، ا السري المعلومات بسبب طابعه  

لخصوصيتها التي تستند إلى التشابكات المالية بين مؤسسـات         نظراً  وقد استبعدت ديون القطاع العام      

 .القطاع العام 

 : خطة الدراسة
 : يرى الباحث أن التقسيم قد يحقق أهداف الدراسة

 . المصرفية االئتمانيةالتسهيالت  مفهوم ومؤشرات تعثر : أوالً

 .واقع التسهيالت االئتمانية في المصرف الصناعي : ثانياً

 .األهمية النسبية للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي واتجاهات تطورها : ثالثاً

 .دراسة كتلة الفوائد المستحقة والمترتبة على الديون المتعثرة : رابعاً

 .واختبار الفرضيات الدراسة الميدانية : خامساً

 . النتائج والتوصيات: سادساً

 : االئتمانيةمفهوم ومؤشرات تعثر التسهيالت : أوالً

  :مقدمة: 1-1

يقصد بالتسهيالت االئتمانية ما تقدمه البنوك أو شركات االستثمار لعمالئها من تسـهيالت ائتمانيـة               

، أو خصم أوراق تجارية، الجارينقدية في صورة قروض محددة األجل، أو أرصدة مكشوفة بالحساب        

، وخطابات ضمان، أو اعتمادات مسـتندية     ،  وتسهيالت ائتمانية غير نقدية في صورة كفاالت مصرفية       
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 يقصد بالتسهيالت المتعثرة     في حين  .1أو قبوالت مصرفية أو غير ذلك من أنواع التسهيالت االئتمانية         

 المقترضون عن سدادها في تواريخ االسـتحقاق        أو الديون المتعثرة بأنها تلك الديون التي عجز فيها        

المتوقعة إما بسبب عدم الرغبة في ذلك أو لعدم تمكن المقترض من الوفاء بسبب حدث غير محسوب                 

 من أطلق تعبير الـديون المتعثـرة علـى          كوهنا.2أو لظروف أو مشاكل أو اختالالت أحاطت بنشاطه       

استرداد المؤسسة المصرفية الحقوق المترتبة علـى       التسهيالت االئتمانية التي تتعدى احتماالت عدم       

 .3% 51منح هذه التسهيالت نسبة 

ئتمانية هي محاولة تخفيض الخسائر الناجمـة       إن الغاية األساسية لتحديد مؤشرات تعثر التسهيالت اال       

عن عدم التسديد إلى أدنى مستوى ممكن،وذلك عن طريق الوصول إلى منظومة مؤشرات مبكرة عن               

ئتمانية لكل حالة بشكل مفرد قبل وصول التسهيالت إلى حالة يصعب استردادها من         سهيالت اال حالة الت 

 ئاً هناك عدة عوامل يجب أن تطفو على السطح لتوحي لمن له صلة بأن ثمـة شـي                 .القواعد المنطقية 

الت ء في اتفاقية التسـهي    غير طبيعي سيحدث ومن هذه الظواهر ما يتعلق بعدم التزام المتعامل بما جا            

 : الممنوحة

 .4 تدهور الحالة االقتصادية للعميل -1

 ،تأخذ بداية في الظهور بأشكال مختلفة ال تملك المؤسسة المصرفية إال أن تتقبلها في بدايـة األمـر                 

 : وتتمثل هذه البدايات في عدة نقاط 

 .أو في موقع النشاط ، أو في نوع النشاط،  العلياهالتغير في المشروع أو في إدارات -

 .الحصة السوقية ، فاض أحد المؤشرات التالية قيمة المبيعات األرباحانخ -

 .ارتفاع نسبة الديون على المشروع،وازدياد خسائر المشروع -

  :سوء إدارة المديونية  -2

عادة ال تظهر أعراض المخاطر فجأة ولكن تسبقها ظواهر تتفاوت فـي حجمهـا وخطورتهـا ومـن                  

 : ي أتطقة الخطر ما ينالمؤشرات التي تنبئ بدخول المديونية م

                                                 
 .2،ص1996/ ديسمبر /18ف التسهيالت االئتمانية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الكويت  قواعد وأسس تصني- 1
 ابراهيم عبد الفتاح، المشروعات المتعثرة أسبابها وعالجها ودور البنوك التجارية في عالج التعثر، ندوة عن المشروعات - 2

  .19م،ص1989المتعثرة أسبابها وعالجها القاهرة 
 .85، ص6،1994ارة، الديون المتعثرة وطرق التعامل معها، مجلة البنوك في األردن، العدد  هاني أبو جب- 3
 .المتأخرات في المصارف اإلسالمية وكيفية معالجتها/ 2004األردن عمان /  الملتقى اإلسالمي السنوي السابع- 4
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 .تعدد حاالت انكشاف الحساب الجاري، كثرة طلبات التأجيل، التأخر والمراوغة في سداد األقساط -

 .لتهرب من تقديم البيانات الماليةا -

 . اتخاذ القرار فيما يخص تعامالتهطلب المتعامل من  البنك السرعة في -

 .تعامل المدين مع عدة بنوك دون وجود أسباب مقنعة -

 :عدم االنتظاملتأخر في السداد وا -3

 مؤشراً واضحاً على وجـود      دإن عدم تقيد المتعامل باتفاقية الدين المبرمة مع المؤسسة المصرفية يع          

 ومن هذه المشاكل تأخير السداد أو طلب التمديد أو طلب التجديد التي ال توجد لهـا مبـررات    ،مشاكل

 .كافية ومنطقية 

  :من العميلعدم دقة المعلومات المقدمة  -4

 محاولة  بمنزلةإن قيام المدين بتقديم ميزانيات إلى المؤسسة المصرفية ال تعكس الوضع الحقيقي هو              

بهدف الحصول على تمويل مـن الصـعب        ،  إلخفاء أشياء وإبراز أشياء أخرى بصورة غير صحيحة       

 .تعامل  الحصول عليه،ويكون هذا األمر خطيراً عندما تكون العملية مدبرة وعن قصد من الم

  :)الضمانات(ير في قيمة الرهوناتالتغي -5

إن عدم تقييم الضمانات بشكلها الصحيح يضع البنك في مشكلة يلفها الغموض إذ ينعدم مصدر السداد                

 فقد يضيع على المؤسسة المصرفية فرصة استرداد حقه فـي   فضالً عن ذلك   ،بضياع األصل المرهون  

 المغاالة في تقيـيم الضـمانات       تقيمة التسهيالت إذا ما تم    حال توقف المتعامل عن السداد والوفاء ب      

 .المقدمة وتقديرها بأعلى من قيمتها

 : انخفاض المبيعات أو ارتفاع المصاريف أو االثنين معاً -6

 أو ارتفـاع المصـاريف أو       ؛ تكمن في انخفاض المبيعـات      المتعثرة نقاط للديون والقروض  الإن أهم   

فـي  ل القدرة اإليرادية التي ستشكل المقدرة لدى العميل على التسـديد             ألن المبيعات تمث   ،االثنين معاً 

 . خفض قدرة العميل على السداد ، ومن ثم تشكل المصاريف استنـزافا لهذه القدرة اإليراديةحين

 : المشكالت في المخزون والمبيعات اآلجلة -7

داد االلتزامات المترتبـة عليـه       إذا سلمنا بأن المبيعات تشكل العمود الفقري لمقدرة المتعامل على س          

 من أهم مؤشرات الدالة على وضع المبيعات وليس األمر          دتجاه المؤسسة المصرفية فإن المخزون يع     
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 ضعف المخزون مؤشراً علـى التـدهور فـي المبيعـات ألن             يعد فقط بتراكم المخزون بل قد       اًمرتبط

 .1ت زبائن مؤسسته انخفاض المخزون قد يعني ضعف قدرة العميل على تلبية حاجا

 : المنافسة الشديدة -8

المنافسة سمة النشاطات االقتصادية والحافز المحرك ولكون الوسـائل المتبعـة فـي المنافسـة                تعد 

صناعة اسم للمنتج وما يترافق     ،  تسهيالت دفع العمالء رفع مستوى التقنية     ،  خفض األسعار (الشديدة  

  . بالتزاماتهاإليفاءخفض مقدرة العميل على ستؤدي حتماً إلى ) الخ ..معه من نفقات عالية 

من المؤشرات السابقة يمكننا الوصول إلى تحديد القروض المتعثرة و التي تشـكل الخطـوة األولـى                

حيث تأتي الخطوة الثانية بتحديد احتماالت السداد وفرز هذه القروض إلى حاالت يمكن             ،  للتعامل معها 

ونعـرض  . ثم تحديد اإلجراءات الالزمة في كلتا الحـالتين           ومن ،معالجتها وأخرى ال يمكن معالجتها    

 . الذي يبين مراحل التعامل مع القروض المتعثرة بشكل عاماآلتيالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 15-14ك،ص2002ليمنية، صنعاء، الجمهورية ا" ورشة عمل"  الدكتور خليل الشماع تحليل وتقييم أداء المصرف - 1

 تحديد القروض المتعثرة

 احتماالت السداد

 حاالت ال يمكن معالجتها حاالت يمكن معالجتها

تأجيل تحصيل المستحق 

ؤقتاً

الموقف النهائي للقروض 

 متعثرةال

اإلجراءات الالزمة لتحصيل 

 حقوق البنك
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 :  اآلثار السلبية للديون المتعثرة على المؤسسة المصرفية: 1-2

 : وهي ، نركز على أهمها المؤسسة المصرفية لكننا سفي سلبية كثيرة آثاراًإن للديون المتعثرة 

 : سوء توزيع الموارد للمؤسسة المصرفية -1

إن زيادة نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي التسهيالت االئتمانية الممنوحة يؤدي إلى اتبـاع سياسـة                

حذرة إن لم تكن متحفظة في منح التسهيالت الجديدة، مما قد يؤدي إلى حرمان مشاريع مجدية مـن                  

 .يخفض من توظيفات المؤسسة المصرفية  ومما ،فرص التمويل

  : اآلثار المترتبة على األرباح -2
 : ثار سلبية واسعة على األرباح منها على سبيل المثال ال الحصر آيترتب على الديون المتعثرة 

 .األموال المجمدة في الديون المتعثرة ليست في متناول المؤسسة المصرفية الستثمارها  -

 .ة لتحصيل هذه الديونزيادة التكاليف اإلداري -

 . إنتاجيتهمالوقت والجهد المطلوب من قبل المسؤولين لمتابعة هذه الديون، مما ينعكس سلباً على  -

 .احتماالت نمو وزيادة ربحية البنوك التي تعاني بشكل كبير من الديون المتعثرة محدودة نسبياً  -

 .خسائر بيع الموجودات المستملكة  -

 بنسب مرتفعة وأعلى من النسب االعتيادية، والتي تصل في المعـايير            دفع ظهور الديون المتعثرة    -

، إدارات البنوك والسلطات الرقابية إلـى زيـادة         االئتمانيةمن مجموع التسهيالت     % 4-% 2من  

 عدة سنوات بـين أخـذ المخصصـات         ونظراً ألن هناك  المخصصات المقتطعة مقابل هذه الديون،      

 . عبئاً إضافياً على أرباح البنوك كديون معدومة، فإن ذلك يشكلواالعتراف بها من دائرة الضريبة

إن ضعف األرباح سيؤدي حتماً إلى ضعف نمو المؤسسة المصرفية وتآكل حصتها السوقية حيـث            -3

 .تمثل األرباح في المؤسسات المالية قاعدة النمو 

 : السياسات اإلدارية تجاه العاملين في المؤسسة المصرفية  -4

 الموظفين من   فينطقي عند تدني أرباح المؤسسات المصرفية أن يؤثر ذلك بشكل سلبي             من الم  إذ إنّه 

 .كافةًالنواحي 

   : تعامل المصرف المركزي مع الديون المتعثرة : 1-3

إن القوانين السورية تخلو من أحكام خاصة متعلقة بكيفية تنظيم وتكييف عملية تسـديد التسـهيالت                

الدستوري الممنوح ألي شخص في إقامة الدعوى القضائية من أجـل            واألمر متروك للحق     ،المتعثرة
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 وذلك إما بالحجز على أرصدة المتعامل الممنوح التسهيالت أو التنفيذ على الضـمانات              ؛استرداد حقه 

والرهونات واللجوء إلى المزادات العلنية وما يترتب على ذلك من إمكانية استرداد كل الدين أو جـزء    

 : اآلتية دوراً محورياً من النواحي تؤدي إال أن المصارف المركزية ،لك الحالةمنه حسب الظروف لت

تقدير احتياجات المصارف وتقدير رؤوس األموال لهذه المصارف بقرارات من السلطات النقدية             -1

 .من أجل مواجهة الديون المتعثرة  

 المتوقعة وإعفـاء     الخسائر لسد االئتمانيةضرورة التأكد من مدى كفاية مخصصات التسهيالت         -2

 .هذه المخصصات من ضريبة الدخل 

يصدر المصرف المركزي السوري مجموعة من التعليمات لتصنيف الديون ويتابع مـن خـالل               -3

مفوضية الحكومة لدى المصارف التزام المؤسسات المصـرفية بهـذه التصـنيفات وتكـوين              

 .المخصصات 

ف سورية المركزي، ونعني بها قيـام       مركزية المخاطر، على الرغم من عدم تفعيلها لدى مصر         -4

متخذ قرار منح التسهيالت بالرجوع إلى الكشوفات الخاصة بمركزيـة المخـاطر،والتي تبـين              

 .التزامات العميل لدى المصارف األخرى 

تركز مخاطر التسليفات سواء للمتعامل الواحد أو المجموعـة المترابطـة وسـقف التسـليف                -5

 .) يربط بنسبة لرأس المال ( ترابطة للمتعامل الواحد أو للمجموعة الم

 .التسليفات الممنوحة للمؤسسين وأعضاء مجلس اإلدارة  -6

فقـد صـنف الـديون      .1فيما يخص تعليمات المركزي السوري الخاصة بمعالجة الـديون المتعثـرة          

حيث ينقسم التصنيف   ،  والتسليفات الممنوحة بين ديون منتجة للفوائد وديون غير منتجة للفوائد         

 : اآلتيةفئات الخمس إلى ال

 : الديون المنتجة للفوائد -1

 ، دون احتمال حصول أية خسائر عليهـا   وفوائد ديون عادية وهي الديون القابلة للتحصيل رأسماالً       •

 .اً الدين جيديعدوقد حدد المركزي من الشروط الواجب توافرها حتى 

، إنما يحمـل     وفوائد صيل رأسماالً ديون تتطلب اهتماماً خاصاً والدين الخاضع لهذه الفئة قابل للتح          •

في طياته بعض المؤشرات غير المشجعة والتي تتسم بالضعف أحياناً وتجعل المصرف عرضة ألن              

                                                 
 .م2004 مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي،  مشروع تعليمات خاص بتصنيف مخاطر الديون - 1
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بشكل سريع مـع ضـرورة       تهومتابع معالجة الدين    تتميواجه في المستقبل خسائر محتملة إذا لم        

 من الشروط الواجب توافرها      حسب التطورات، وقد حدد المركزي مجموعة      إعادة تصنيفه مستقبالً  

 . خاصاً الدين يتطلب اهتماماًيعدحتى 

 : الديون غير المنتجة للفوائد  -2

 التي تتصف بها الديون التي تتطلب اهتماماً      نفسها  ديون دون المستوى تتسم هذه الديون بالسمات         •

لمعرفة ما قـد     وهذه الفئة تتطلب مراجعة خالل فترة ثالثة أشهر          ، معايير إضافية  فضالً عن  خاصاً

مـن  % 80لتعليمات المركزي يحسب فقط     وفقاً  يستجد عليها من تطورات وضمن هذه المجموعة        

 وتأخذ القيمة العادلة للضمانة     ،القيمة االسمية لألقساط كقيمة حالية للتدفقات النقدية ألقساط الدين        

المسـجلة إلـى    وفي حال وجود فرق يكون مؤونة بالفرق مع مراعاة ترحيل الفوائد والعمـوالت              

 .حساب الفوائد والعموالت المحفوظة 

التي تتصف بها الديون دون المسـتوى       نسها  ديون مشكوك بتحصيلها تتسم هذه الديون بالسمات         •

 ارتفاع درجة مخاطرها لجهة عدم كفاية الضمانات المقدمة ووجود احتمال كبيـر فـي               فضالً عن 

 وهذه الفئة تتطلب مراجعة     ،معايير إضافية تحمل المؤسسة المصرفية لخسائر جزئية على الدين و       

وفقـاً  خالل فترة ستة أشهر لمعرفة ما قد يستجد عليها من تطورات وضـمن هـذه المجموعـة                  

 وفي حال وجود فرق يكون مؤونـة        ، وتأخذ القيمة العادلة للضمانة    ،للتدفقات النقدية ألقساط الدين   

 .لى حساب الفوائد والعموالت المحفوظةبالفرق مع مراعاة ترحيل الفوائد والعموالت المسجلة إ

الديون الرديئة يصنف ضمن هذه الفئة الدين الذي تنطبق عليه الموصفات التي تتسم بها الـديون                 •

 وهنا ضمن هذه الفئـة تكـون مؤونـة        ، مواصفات أخرى  بالحسبانالمشكوك بتحصيلها مع األخذ     

جلة إلى حساب الفوائـد والعمـوالت   بكامل رصيد الدين مع مراعاة ترحيل الفوائد والعموالت المس   

 .المحفوظة 

مع االنتباه إلى استثناء المركزي السوري التسهيالت غير العاملة التالية من إعداد المؤونـات وهـي                

 .التسهيالت الحكومية والتسهيالت بكفاالت حكومية،و األجزاء المغطاة بضمانات نقدية 

 :  معالجة الديون المتعثرة : 1-4

 : ملية معالجة الديون المتعثرة إلى عدة مراحل هي يمكن تقسيم ع

 .مرحلة ما قبل إعطاء التسهيالت االئتمانية  -1

 . ضمن التسهيالت غير المنتجة للفوائد هقبل وصول الدين العتبار -2
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 .)عندما تصبح التسهيالت دون المستوى(خطة تصحيح لوضع التسهيالت االئتمانية  -3

 .) في تحصيلهااًح التسهيالت مشكوكعندما تصب(تشكيل المخصصات األساسية  -4

 .) عندما يصبح تصنيف التسهيالت رديئة(المفاوضات مع المتعامل  -5

 .تصنيف العميل وليس التسهيالت االئتمانية لتقييم الوضع في حال طلب تسهيالت ائتمانية مستقبالً -6

 : ي أتبما يوسننطلق من اإلجراءات المتبعة لدى المصارف في عالج الديون المتعثرة المتمثلة 

 تأجيل السداد  -1

 إعادة جدولة السداد -2

 تخفيض نسبة الفوائد على القرض  -3

 .إعطاء العميل تسهيالت إضافية لحل مشكالته المالية  -4

 .االتفاق على مشاركة المصرف في إدارة المنشأة المقترضة  -5

 :  القانونية ومالحقة العميل باإلجراءاتالسير  -6

 قفل حساب العميل  -

 .ل إلى الدائرة القانونية تحويل ملف العمي -

 . لحقه قيام البنك ببيع الضمانات تحصيالً -

 .رفع دعوى إفالس العميل  -

) أو مجموعة مترابطـة (اد لكل عميل نرى أنه من المتوجب على إدارة المصرف تحديد احتماالت السد        

ـ     ا، قبل اللجوء إلى الضمانة لتحديد ماهية الوسائل الممكـن           ةعلى حد  هيالت تباعهـا لتحصـيل التس

 .الممنوحة له

إن المنطق السليم لمعالجة مشاكل التعثر المتوقعة هو وضع سلسلة من اإلجراءات التي تكفل خفـض                

 .هذه المشاكل أو الوصول إلى عدم حدوثها 

  سلسلة اإلجراءات األولية -أ

 .دعم أنظمة العمل -1

 .التأكد من استخدام التسهيالت في الغرض الممنوح من أجله -2

 .نح االئتمان سالمة قرار م -3
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 .توسع االئتمان الحد من  -4

 .الحصول على الضمانات الكافية -5

 .اآلخريناقتسام المخاطر مع  -6

 .التأمين على االئتمان  -7

 . التوثيق القانوني الصحيح- -8

 . مراقبة الوضع المالي للعميل- -9

 . متابعة األحوال العامة– -10

 . متابعة الظروف الخاصة بالعمل– -11

 . عدم تجاوز تسهيالت العميل– -12

  سلسلة اإلجراءات والوسائل لمعالجة الديون المتعثرة-ب

 : وتتضمن"  وضع الخطط التصحيحية : المرحلة األولى

 .معرفة مصادر السداد والمبالغ من تلك المصادر و الزمن التقريبي للحصول عليها  -1

 بهـا   وضع برنامج تنظيم عمل العميل وإدارته وتعديل رأسماله وتحديد الخطوات الواجب القيام            -2

 .لتقوية إدارة العميل 

 .اتفاقية يتم بموجبها زيادة الضمانات والرهون  -3

 . عمل المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها: المرحلة الثانية

 وال يسمح للفرع الذي يتعامل      ، أن ال تزيد التزامات المتعامل بأي شكل من األشكال         من األجدى ائتمانياً  

مات إال بقرار من إدارة المصرف بناء على خطة واضحة لمعالجة هذا            معه المتعامل زيادة هذه االلتزا    

  .الدين المتعثر 

 :  البيانات ويشارك فيها الفرع واإلدارة ومنهاإعداد : المرحلة الثالثة

 .كشف حركة تسديد المدين بشكل شهري -1

 . تقييم المركز المالي للمتعامل -2

 :ا، وهن"المفاوضات مع المتعامل " المرحلة الرابعة 

 . قانونياًاًيجب التأكد والتأكيد أن يكون الدين موثق -1
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 .ن العميل إن لم يكن الدين مضموناًالحصول على الضمانات الالزمة م -2

  .حسن إدارة المفاوضات وقبول الحلول الواقعية التي يعرضها المتعامل -3

 : واقع التسهيالت االئتمانية في المصرف الصناعي: ثانياً

الت الممنوحة لعمالء المصرف الصناعي تبـين أن المصـرف الصـناعي       من خالل دراسة التسهي    •

كما لم يستخدم أسـلوب ومـنهج   .ة عملية االستعالم عن الجدارة المالية للعميل       ييعاني من محدود  

وعلى الغالـب  .التحليل المالي لجدارة العميل والضمانة هي األساس المعتمد لقرار منح التسهيالت        

وعلى الرغم من أهمية الضمانة فـي صـياغة         ،  هي الضمانة العقارية   الًفإن الضمانة األكثر تفضي   

القرار االئتماني إال أن الواقع أثبت أن أساس منح التسهيالت هو قدرة العميل على السـداد مـن                  

 .نشاطه االعتيادي وليس من خالل تصفية الضمان 

لمشـروعات الممولـة     أن المصرف ال يجري أي تحديث للبيانات المقدمـة مـن ا            وقد تبين أيضاً   •

،  نشاط المشروع بعد مـنح القـرض  في  أو إيجاباً بالقروض عند حدوث  أية مستجدات تؤثر سلباً       

مما يعني نشوء قـرض     ، على السداد     وقد تؤدي الظروف والمستجدات إلى جعل العميل غير قادر        

  .متعثر 

على الرغم  ، ح القرض   ولوحظ أيضا أن المصرف ال يعمل على إعادة تقييم الضمانات بعد قرار من             •

       .من خضوع الضمانات للعديد من المتغيرات السوقية التي تؤثر في قيمتها

كما لم  نجد في المصرف الصناعي دراسات معمقة لالقتصاد السوري وعالقاته مع االقتصـاديات                •

أصبح وقد   .العالمية وانعكاس ذلك على الواقع المالي للعمالء الممولين بقرض المصرف الصناعي          

من واجبات المصرف إدخال النظم المعاصرة لتشجيع التحصيل االعتيـادي مـن خـالل المتابعـة             

 .المنظمة واستباق تردي أوضاع العميل بإجراءات تصحيحية

 .هناك ارتفاع في مستوى المخاطرة االئتمانية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة •

 .مصرف لعمالئه محدودية مزيج المنتجات والخدمات التي يقدمها ال •

عهـم إال عنـد مـنح القـروض     العالقات المحدودة بين المصرف وعمالئه وضـعف التواصـل م       •

 .بمعنى آخر العالقة تفرضها شروط عقد القرض فقط ، وتحصيلها

ألسس موضـوعية تتفاعـل مـع       وفقاً  غياب نظام تسعير القروض والخدمات المصرفية األخرى         •

 .أوضاع السوق

، دارية الحاسوبية وعدم تكامل النظم الفرعية مع النظام المعلوماتي العـام          تقادم نظم المعلومات اإل    •

 .وعدم ربط الفروع ببعضها ومع اإلدارة العامة في نظم إلكترونية
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دون كون نسبة عالية منهم    ،  المصرفي عدم توافق مؤهالت الموارد البشرية مع خصوصيات العمل        •

ن عـن   بتخصصات تبتعد في كثير من األحيـا      وكون من هو خريج الجامعات منهم       ، إعداد جامعي 

 .التخصصات المصرفية المعاصرة

 :  األهمية النسبية للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي واتجاه تطورها: ثالثاً

لمعرفة األهمية النسبية للقروض المتعثرة واتجاه تطورها في المصرف الصناعي قام الباحث بدراسة             

 حتى نهايـة   1998الضمانات المقدمة لقاءها خالل الفترة  من عام         اتجاه حركة القروض الممنوحة و    

 في المصرف الصناعي السوري بدمشق وذلك بالرجوع إلى القوائم الماليـة والسـجالت              2005عام  

 وللوصول إلى أهداف الدراسة تم استخدام النسـب والمؤشـرات   . المصرفية المتعلقة بهذا الموضوع  

 : اآلتيةالمالية 

 . القروض إجماليالممنوحة لكل قطاع إلى نسبة القروض  -1

 . القروض في كل قطاع إجمالينسبة القروض الممنوحة حسب الضمان في كل قطاع إلى  -2

 .نسبة القروض المتعثرة في كل قطاع إلى إجمالي القروض الممنوحة في كل قطاع  -3

 .نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة  -4

 منوحة إلى إجمالي موجودات المصرفنسبة إجمالي القروض الم -5

 نسبة إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي موجودات المصرف  -6

ي جداول تبين مبالغ القروض والديون المتعثرة وإجمالي موجودات المصرف الصناعي عـن             أتي فيما

ج  والنتـائ  وكيفية احتساب المؤشرات والنسب الماليـة      ،  2005 حتى   1998الفترات المالية من عام     

المصدر موازين المراجعة السنوية والتقارير السنوية للمصرف الصناعي بدمشق عن        (:  المتعلقة بها 

  )2005حتى نهاية  1998الفترات المالية من 

 

 )المبالغ بالليرات السورية (1998   مبالغ القروض والديون المتعثرة لعام )1(جدول رقم 

 تعثر منهالم مبلغ كلي مبلغ جزئي نوع الضمان القطاع
 شخصي خاص

 عيني
435608332 
245157237 

 
 

680765559 

 
 

512653571 
 شخصي حرفي

 عيني
 

65282592 
10220811 

 
 

75503403 
756268962 

 
 

52857690 
565511261 
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 )المبالغ بالليرات السورية  (1999 مبالغ القروض والديون المتعثرة لعام    )2(جدول رقم 

 المتعثر منه مبلغ كلي ئيمبلغ جز نوع الضمان القطاع
 شخصي خاص

 عينية
191156825 
156460055 

 
 

347616875 

 
 

690840435 
 31849395 شخصي حرفي

13592532 
 

 
45441927 
393058802 

 
64189065 
755029500 

 

 )المبالغ بالليرات السورية (2000مبالغ القروض والديون المتعثرة لعام     ) 3(جدول رقم 

 المتعثر منه مبلغ كلي مبلغ جزئي ننوع الضما القطاع
 شخصي خاص

 عيني
 

58285664 
219100450 

 
 

2773866114 

 
 

817590688 
 شخصي حرفي

 عيني
26755449 

01771225 
 

 
 

44467699 
321853813 

 
 

64078536 
881669224 

 

 )المبالغ بالليرات السورية (2001 مبالغ القروض والديون المتعثرة لعام    )4(جدول رقم 

 المتعثر منه مبلغ كلي مبلغ جزئي نوع الضمان لقطاعا
 شخصي خاص

 عيني
25505098 
118448895 

 

 
 

143953993 

 
 

860325266 
 شخصي حرفي

 عيني
16567932 
14384207 

 

 
 

30952139 
174906132 

 
 

44491833 
904817099 
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 )لليرات السوريةالمبالغ با (2002مبالغ القروض والديون المتعثرة لعام :   )5(جدول رقم 

 

 المتعثر منه مبلغ كلي مبلغ جزئي نوع الضمان القطاع
 شخصي خاص

 عيني
24233826 
94332309 

 

 
 

118566135 

 
 

827757566 
 شخصي حرفي

 عيني
15819274 
11373866 

 

 
 

27193140 
145759275 

 
 

66669078 
894426644 

 

 )المبالغ بالليرات السورية  (2003 مبالغ القروض والديون المتعثرة لعام   )6(جدول رقم 

 

 المتعثر منه مبلغ كلي مبلغ جزئي نوع الضمان القطاع

 شخصي خاص

 عيني

147860220 
148994429 

 

 

 
296854649 

 

 
819142028 

 14325791 شخصي حرفي
13219865 

 

 

 
27545656 
324400305 

 

 
65816637 
884958665 

 

 )المبالغ بالليرات السورية  (2004ثرة لعام  مبالغ القروض والديون المتع   )7(جدول رقم 

 

 المتعثر منه مبلغ كلي مبلغ جزئي نوع الضمان القطاع
 شخصي خاص

 عيني
 

127244351 
275697237 

 
 

402941588 

 
 

810540918 
 شخصي حرفي

 عيني
14273258 
42287603 

 

 
 

56560861 
459502449 

 
 

62896675 
873437593 

 



 دراسة تحليلية للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي السوري

 294 

 

 )المبالغ بالليرات السورية  (2005ض والديون المتعثرة لعام مبالغ القرو) 8(جدول رقم 

 

 المتعثر منه مبلغ كلي مبلغ جزئي نوع الضمان القطاع
 شخصي خاص

 عيني
139083904 
516080219 

 

 
 

655164123 

 
 

839268300 
 شخصي حرفي

 عيني
12515319 
42298039 

 

 
 

54813358 
709977481 

 
 

47827859 
887096159 

 

 2005 حتى نهاية 1998 يبين إجمالي موجودات المصرف الصناعي عن األعوام  )9(جدول رقم 

 .) 2005-1998المصدر التقارير السنوية للمصرف الصناعي عن الفترات المالية (

 

 إجمالي الموجودات
 المبالغ بالليرات السورية

 السنة المالية
 

6054399453 1998 
603010999 1999 

7034322693 2000 
6393334629 2001 
5350295097 2002 
5161396062 2003 
7272309662 2004 
7392467992 2005 
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 : يأتما ي تبين  بيانات الجدول وبتحليل

يالحظ أن نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض عن الفتـرة مـن عـام                  -1

-%90( النسبة على التـوالي     كانت متفاوتة ومتذبذبة حيث كانت هذه       ،  2002 حتى نهاية  1998

ثـم  %) 92( حيـث بلغـت      2003إلى أن عادت إلى التزايد في عام        %)81-82%-86%-89%

، أمـا تطـور   %)92( لتصل إلى   2005ثم تزايدت في عام     % ) 88( إلى   2004انخفضت في عام    

هذه النسبة بالنسبة للقطاع الحرفي فكان باتجاه معاكس لتطورها في القطاع الخـاص بمعنـى أن                

 .التزايد في القطاع الخاص كان على حساب التناقض في القطاع الحرفي 

عند دراسة نوعية الضمان في كل قطاع لوحظ أن القروض الممنوحة بضمانات شخصية انخفضت               -2

 للزيادة فـي    تثم عاد %) 18-%21-%55-%64( على التوالي    2001 إلى العام    1998من عام   

 2004ثم انخفضت في عام     %) 50( إلى   2003ثم تزايدت في عام     %) 20(يث بلغت    ح 2002عام  

ب القروض الممنوحة   وقد كان تطورها على عكس تطور نس      %)21-%32( على التوالي    2005و

 .بضمانات عينية

عند دراسة نسبة القروض المتعثرة في كل قطاع إلى إجمالي القروض في كل قطاع لوحظ أن هذه                  -3

  كانت في القطـاع الحرفـي بـين        ، في حين  في القطاع الخاص  % 95-%91ين  النسبة تتراوح ب  

 5%-9%. 

 1998أما نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض الممنوحة فقد تزايدت هذه النسبة من عام                -4

 فقـد   2003أما في عام    %) 614-%517-%274-%193-%75(على التوالي   2002حتى عام   

ت باالنخفاض خالل السنتين التـاليتين علـى التـوالي          ثم استمر % 273إلى  %614انخفضت من   

190%-124 %. 

وعند دراسة اتجاه تطور نسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي موجودات المصرف لوحظ انخفاض              -5

ثم ازدادت  % 2.7-%4.5-%6-%12 على التوالي    2001 حتى نهاية  1998هذه النسبة من عام     

 .% 9 -% 6-%6% 3 : ي أتفي السنوات األربع األخيرة كما ي

أما اتجاه تطور نسبة إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي الموجودات فكان متزايداً خالل األعوام               -6

ثم انخفض مـع السـنتين      %)17-%17-%14-%13%13-%9(  على التوالي    1998-2003

 .%)12(األخيرتين إلى 
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 :  النتائجومن خالل هذا التحليل توصلنا إلى بعض 

 . إلى مشاريع القطاع الخاص على حساب القطاع الحرفي قراضاإلتوجيه عملية  -1

 ثـم تـم     ،اعتمد المصرف بسياسته االئتمانية على الضمانات الشخصية في سنوات الدراسة األول           -2

تحويلها بشكل ملحوظ إلى ضمانات عينية وذلك بسبب المخاطر المتعلقـة بالضـمانة الشخصـية               

 .ة القروض المتعثرة والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع حصيل

وجدنا أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع الخاص هي أكبر بكثير منها فـي القطـاع الحرفـي                -3

مما أضعف  ،  وتبين أن قروض القطاع الخاص كانت تمول صناعات متماثلة إلى حد كبير ومنافسة            

حـول سياسـة   قدرة المشاريع على السداد لعدم قدرتها على تصريف منتجاتها، وعلى الرغم من ت       

المصرف نحو الضمانات العينية بدالً من الشخصية إال أن هذا التحول لم يحقق النتائج المرجـوة                

 .منه 

 / 2002 للمصرف حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة فـي عـام            السيئنالحظ الوضع االئتماني     -4

كـن بسـبب     أن انخفاض هذه النسبة لم ي       إالَّ ، أضعاف المبلغ األصلي   6أي أصبحت تعادل    % 614

 . المصرف وإنما بسبب زيادة حجم القروض الممنوحة من قبله أنتجهاتغيير في السياسة التي 

 : دراسة كتلة الفوائد المستحقة والمترتبة على الديون المتعثرة : رابعاً

حـدى سـنوات    إل) بيانـات شـهرية   (من أجل إجراء هذه الدراسة قام الباحث بعملية تحليل تفصيلية           

 بسنة واحدة، ألن السياسة المتبعة في احتساب الفوائد هي نفسها ويمكن تعميمها على              اًيالدراسة مكتف 

باقي السنوات، وقد تمت الدراسة من خالل المنهج المتبع  في معالجة المبالغ المسددة مـن العمـالء            

 وذلك  2005الذين تعثرت ديونهم، سنقوم بتحليل تفصيلي شهري إلحدى سنوات، الدراسة وهي عام             

 في قـدرة العمـالء علـى تسـديد          إيجاباً  أو  هذه المعالجة سلباً   تؤديههدف التعرف على األثر الذي      ب

 : ي أتديونهم، مع العلم أن هذا التحليل سيتم من خالل دراسة ما ي

قضائية وفوائـد   اإلضافات الشهرية على الديون المستحقة غير المسددة قيد التسوية والمالحقة ال           -1

 .مقبوضة والمصاريف المستحقة غير المسددة الر غيالتأخير المحتسبة 

التسديدات الشهرية لفوائد التأخير المحتسبة غير المقبوضة والمصاريف المترتبة علـى الـديون              -2

 .مسددة الالمستحقة غير 

 .مسددة قيد التسوية  والمالحقة القانونيةالالتسديدات الشهرية للديون المستحقة غير  -3
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مسددة قيد التسوية والمالحقـة  اللى الديون المستحقة غير إ الشهرية فاتاإلضا يوضح  اآلتيوالجدول  

 .القانونية 

 المجموع

المبالغ المضافة 
لى المصاريف إ

المستحقة غير 
 المسددة

لى إالمبالغ المضافة 
حسابات فوائد التأخير 

غير المحتسبة 
 .مقبوضةال

لى إالمبالغ المضافة 
حسابات الديون المستحقة 

يد التسوية غير المسددة ق
 .والمالحقة القانونية 

 الشهر

 كانون الثاني 12904634 - 325900 13230534
 شباط 735235 1647 74631 811531
 آذار 1216499 3067 271600 1491166
 نيسان 788538 1230 3325360 4115128
 أيار 347604 367 335518 683489
 حزيران - - 165785 165785
 تموز - - 174130 174130
 آب 524140 - 147774 671914

 أيلول 17322585 - 141222 17463807
 تشرين األول 46612867 4500 220516 46837883
 تشرين الثاني 3010204 - 125705 3135909
 كانون األول 3150185 - 99606 3249791
 المجموع 86610509 10811 2444923 89038243

 : من الجداول السابقة نستنتج 

مـن إجمـالي الـديون      % 8.5 قرابـة  أي ما يشكل     75407659كان إجمالي تسديدات القروض      -1

 . 2005المتعثرة عام 

 %10 قرابةكانت إجمالي اإلضافات إلى إجمالي الديون المتعثرة  -2

 فهـي   ومن ثم،  %4 قرابةإن نسبة إجمالي تسديدات الفوائد إلى إجمالي القروض المتعثرة تشكل            -3

ات القروض، وعلى الرغم من أهميتها النسبية، فإن هذه التسـديدات لـم             من تسديد % 50تشكل  

 .تقتطع من أصل القرض 

ي أت تكون معالجة البنك لهذه التسديدات كما يومن ثم : 

 .يقوم البنك بطرح تسديدات الديون من أصل القرض -1

 :ي إلى الدين المتعثرأتيقوم بإضافة ما ي -2

 .فوائد التأخير  -
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 .ان موعد استحقاقها ولم تسدد األقساط التي ح -

 : يأتكما ي31/12يمكن التوصل إلى رصيد الديون المتعثرة في  -3

873437593 
86610509 
2444923 

10811 

 1/1الرصيد
   األقساط المستحقة: ضاف ت

 المصاريف المستحقة
 فوائد التأخير

96250336 
7547677 

 اإلجمالي
  تسديدات القروض: يطرح 

 /31/12الرصيد  887096177

 في تحسين قـدرة العمـالء       اً سلبي اً دور تؤدينجد أن سياسة البنك المتبعة      ،  من خالل النتائج السابقة   

 المبالغ المسددة كانت تقتطع من الفائدة المتراكمة مع بقاء مبلغ القرض اإلجمـالي              إذ إن على السداد   

 .)الفوائد المتراكمة+ مالي لغ اإلجالمب( من جديد  على كما هو، ثم يقوم البنك باحتساب الفوائد

 :  الدراسة الميدانية واختبار الفرضيات: خامساً

 : خصائص أفراد عينة البحث: أوالً

 : المؤهل العلمي -

شكلوا أعلى نسبة من العينة إذ       أن حملة شهادة المعهد التجاري المتوسط قد       ) 1( يبين الجدول رقم    

 % ) 5.9(والماجستير حيث بلغت لدكتوراه هادة اأما أقل نسبة فكانت لحملة ش،  % )64.7(بلغت 

 المؤهل العلمي التكرار النسبة
5.9%  
5.9%  

64.7%  
23.5%  
 

2 
2 
22 
8 

 هدكتورا
 ماجستير
 بكالوريوس

 معاهد تجارية متوسطة

 المجموع 34  100%

 :  العلمياالختصاص -

سة على أسـاس االختصـاص      تقسيم أفراد العينة إلى خمس مجموعات رئي       ) 2(  يظهر الجدول رقم    

ويشـير  ،  وهي المحاسبة وإدارة األعمال واالقتصاد والحقوق والمعاهد المتوسـطة وأخـرى           ،العلمي
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مـن   %) 35.3( حيث شـكلت نسـبة       المحاسبةالجدول إلى أن أعلى نسبة تخصص علمي كانت في          

 . من العينة %)8.8(حيث شكلت نسبة ) اقتصاد( أقل نسبة فكانت في تخصص إما، المجموع الكلي

 

  العلمياالختصاص التكرار النسبة
23.5%  
35.3%  
20.5%  
11.8%  
8.8%  

8 
12 
7 
4 
3 

 معهد تجاري ومصرفي
 محاسبة

 إدارة أعمال
 حقوق
 اقتصاد

 المجموع 34 100%

 

 : المسمى الوظيفي_ ج 

أسـاس  أفراد العينة تم تقسيمهم إلى خمس مجموعات رئيسـية علـى             أن) 3(تبين من الجدول رقم     

لى أن  إويشير الجدول   ، رئيس شعبة وكاتب  ، رئيس دائرة ، معاون مدير ، المسمى الوظيفي وهي مدير   

 . % ) 41.2(نسبة معاون مدير شكلت أعلى نسبة من العينة إذ بلغت 

 المسمى الوظيفي التكرار النسبة
5.9%  
2.9%  

17.6%  
41.2%  
32.4%  

2 
1 
6 
14 
11 

 كاتب 
 رئيس شعبة     

 ئرةرئيس دا
 معاون مدير

 مدير
 المجموع 34  100%

 :  سنوات الخدمة-د

، )فـوق    سنوات ومـا  9( كانت خدمتهم ضمن الفئة      الذينأن أفراد العينة     ) 4(تبين من الجدول رقم     

 . % ) 64.7(مثلوا أعلى نسبة إذ بلغت 

 فئات سنوات الخدمة التكرار النسبة
5.9%  
8.8%  

20.6%  
64.7%  

2 
3 
7 
22 

 سنوات  3 – 1
  سنوات6 – 3
  سنوات9 – 6
  سنوات وما فوق9

  المجموع 34  100%
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 :   الفرضياتواختبار تحليل نتائج الدراسة الميدانية : ثانياً

 :   F1الفرضية األولى  -1

 H0 لدى المصرف الصناعي  يوجد استعالم مصرفي كاٍف: فرضية العدم -

 H1 لدى المصرف الصناعي يوجد استعالم مصرفي كاٍف  ال: الفرضية البديلة -

ويالحظ من  ، ) 4( رقم   t-test اإلحصائي   أسئلة كما هو موضح في الجدول      ) 7(  ويتضمن هذا المحور  

تسـاوي   ) sig(2- tailed( (  الفعلـي  االختبـار  وداللة 8.175 المحسوبة تساوي   tالجدول أن قيمة 

لذلك نرفض فرضية العـدم ونقبـل        ) 0.05( وهي أصغر من مستوى الداللة المعتمد        ، )0.00(الصفر

 . لدى المصرف الصناعي يوجد استعالم مصرفي كاٍف الفرضية البديلة أي ال

 :   F2الفرضية الثانية  -2

 : وتتوزع إلى ثالث فرضيات فرعية 

 F21 : الفرضية الفرعية األولى 

 . H0 يهتم المصرف الصناعي بسمعة العميل : فرضية العدم -

 . H1يهتم المصرف الصناعي بسمعة وخبرة العميل  ال: الفرضية البديلة- 

ويالحـظ مـن    ) 5(رقم  t-test اإلحصائي   أسئلة كما هو موضح في الجدول       ) 6(ويتضمن هذا المحور    

 الموافق لها يسـاوي الصـفر       االختبار وداللة مؤشر    ،)6.422( المحسوبة تساوي    tالجدول أن قيمة    

لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية      ، )0.05 (أصغر من مستوى المعنوية المعتمد      وهو ،)0.00(

 .تهوخبرأي أن المصرف الصناعي اليهتم بسمعة العميل ، البديلة

 F22  :  الفرضية الفرعية الثانية -

 HO يعتمد المصرف على القوائم المالية للعميل عند اتخاذ قرار اإلقراض:  فرضية العدم-أ

   H1على القوائم المالية للعميل عند اتخاذ قرار اإلقراض اليعتمد المصرف :  الفرضية البديلة-ب 

ويالحظ مـن   ، ) 6( رقم   t-test اإلحصائي   أسئلة كما هو موضح في الجدول     ) 8(ويتضمن هذا المحور    

 وهـو  ،)0.00(وأن مؤشر داللتها يسـاوي الصـفر   ) 7.078( المحسوبة تساوي  tالجدول أن قيمة 

 لذلك نرفض فرضية العدم ونقبـل الفرضـية البديلـة أي            ،)0.05(أصغر من مستوى الداللة المعتمد      

 والسبب برأي المسؤولين بالمصرف يعـود إلـى         .اليعتمد المصرف بالقوائم المالية للعميل المقترض     

 .أساسي على الضمانات العينية المقدمة بشكل االعتماد



 دراسة تحليلية للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي السوري

 302 

 F23 : الفرضية الفرعية الثالثة

 . H0راسة الظروف العامة للعميل  يهتم المصرف الصناعي بد: فرضية العدم -

 . H1 المصرف بدراسة الظروف العامة للعميل مال يهت : الفرضية البديلة -

ويالحـظ  ، ) 7( رقم   t-test اإلحصائي   كما هو موضح في الجدول    ، أسئلة   ) 10(ويتضمن هذا المحور    

 وهو  ،)0.023(اوي  وأن مؤشر داللتها الفعلي يس     ) 2.386(تساوي    المحسوبة tمن الجدول أن قيمة     

أي ، لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة      ،  ) 0.05(أصغر من مستوى المعنوية المعتمد      

 . المصرف الصناعي بدراسة الظروف العامة للمقترض مال يهت

 F3 : الفرضية الثالثة

 . H0ترض  بعد منحها للعميل المقاالئتمانية يتابع المصرف التسهيالت :  فرضية العدم-أ  

 . H1 بعد منحها للمقترض االئتمانية ال يتابع المصرف التسهيالت :  الفرضية البديلة-ب

ويالحظ من ، ) 8( رقم  t-test اإلحصائي   كما هو موضح في الجدول    ، سؤاالً) 13(ويتضمن هذا المحور    

 وهـو  ،)0.00(وأن مؤشر داللتها الفعلـي يسـاوي    ) 5.335(المحسوبة تساوي  t الجدول أن قيمة 

أي ، لذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلـة       ، ) 0.05(أصغر من مستوى المعنوية المعتمد      

 ويرتبط بشروط عقد القرض فقط دون     ،  بعد منحها  االئتمانيةأن المصرف الصناعي اليتابع التسهيالت      

 .أي تأثير محفز على نشاط العميل 

  :  والتوصياتاالستنتاجات:خامساً

  :  االستنتاجات : أوالً

تبين من خالل الدراسة أن الديون المتعثرة في المصرف الصناعي تحتل أهميـة نسـبية عاليـة                  -1

 االئتمانيـة مما يدل على وضع سيئ لعملية منح التسهيالت         ، مقارنة بإجمالي موجودات المصرف     

 .تهوربحي سيولة المصرف في وهذا سيؤثر سلباً

 للمشروعات الممولة بقروض المصـرف      االقتصاديةلجدوى  تبين أن هناك عدم اهتمام بدراسات ا       -2

حيث كان يكتفي المصرف بالضمانات الشخصية والعينية فقط كمقابـل          ، الصناعي بالشكل المطلوب  

 .لسداد القروض في حال تعثرها 
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على الرغم من إدراك المصرف لخطورة الضمانات الشخصية واعتماده الضـمانات العينيـة فـي                -3

لكننا لم نلحظ أي تحسـن فـي        ، زيادة حجم اإلقراض لمعالجة الديون المتعثرة     السنوات األخيرة و  

 .تخفيض الديون المتعثرة

 المبـالغ فيـه     واالعتمـاد  عن الجدارة المالية للعميل      االستعالمتبين من الدراسة محدودية عملية       -4

ـ      االعتمادوعدم  ، والمفرط على الضمانات كأساس لمنح القروض        الي  على مؤشرات التحليـل الم

 .للتنبؤ والكشف المبكر عن الديون المتعثرة

ينفذ المصرف عقد القرض بشروطه المختلفة  كشروط السداد والفائدة والضمانات وهناك غيـاب               -5

 جوانب النشاط المختلفة للمشروع الممـول مـن         فيشبه تام لدور المصرف في التأثير اإليجابي        

خاصة بعد  ، ية  للمقترض  ان مع الحالة المال   ورينقطاع التواصل والمتابعة الضر   وا ،خالل هذا العقد  

 .منح القرض

 تجاه العمالء من خالل الطريقة المتبعة في احتساب         اً سلبي اً دور يؤدي المصرف الصناعي    أنتبين   -6

ولكن ، حيث انتقل إلى طريقة احتساب الفائدة على أساس معدالت الفائدة الحقيقية          ، معدالت الفائدة 

 .بعد تعثر الديون

كون نسـبة عاليـة     ، م توافق مؤهالت الموارد البشرية مع خصوصيات العمل المصرفي        هناك عد  -7

 يبتعد في كثير مـن      اًوكون من هو خريج الجامعات منهم يحمل تخصص       ، منهم دون إعداد جامعي   

ولم تحقق الدورات التأهيلية والتدريبية للعاملين في       ، األحيان عن التخصصات المصرفية المعاصرة    

 . المرجوة منهاالمصرف األهداف

 : التوصيات: ثانياً

يمكن التقدم بمجموعة من التوصيات على النحو ،  إليه الدراسة من استنتاجاتتما توصلفي ضوء 

 : اآلتي

 إلى دين متعثر مـن خـالل        االئتمان في المصرف الصناعي أن تمنع تحول        االئتمانعلى إدارة    -1

، ة التقارير المالية المقدمـة مـن العميـل        المتابعة الميدانية والمستمرة ألعمال العميل ودراس     

 . تعثر العمالءباحتمال من مؤشرات التحليل المالي للتنبؤ المبكر واالستفادة

 بإعـادة تقيـيم     االئتمان من خالل قيام إدارة       موضوعياً  تحليالً االئتمان بتحليل مخاطر    االهتمام -2

د من ارتباطها بـالغرض الـذي       للتأك،  ومتابعة القروض بعد منحها    باستمرارالضمانات العينية   

 .منحت من أجله
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، بإعداد برنامج جديد لسداد المديونيات    ، على المصرف الصناعي إعادة جدولة الديون المتعثرة       -3

وفقـاً  بحيث يسمح بخفض قيمـة المـدفوعات المسـددة وذلـك            ، بإطالة أمد أو أجل السداد      

 . النشاط  المالية للعميل والتدفقات النقدية المتوقعة منلإلمكانيات

تغيير طريقة احتساب الفائدة على القروض المتعثرة على أن تعالج المبالغ المسددة كتسـديدات               -4

 .للمبلغ األصلي للقرض

،  أنظمة العمل الحديثة فـي المصـرف وتطبيقهـا         إدخالاستقطاب الخبرات الفنية القادرة على       -5

 .ية لها  على اإلبداع بتقديم حوافز مادية ومعنوية مرضاألطروتشجيع هذه 

يستطيع القيام بعمليات   كافةً  إحداث قسم خاص بالتحليل المالي مجهز بالخبرات العلمية والعملية           -6

 ليكـون   . الكلية االقتصاديةالتحليل النوعية على مستوى النشاط والقطاع وعلى مستوى البيئة          

 . السليماالئتماني للقرار  حقيقياًرافداً

 ممـا   .المصارف بعضها ببعض ومع المصرف المركزي     إنشاء شبكة اتصاالت إلكترونية تربط       -7

 الدقيق بين المصارف للتحقق من وضع المتعاملين مع         واالستعالم السريع   االتصاليسهل عملية   

 .هذه المصارف 
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 حث علمياستبانة ب
 

 

 : ..................األخ المجيب السيد 

يقوم الباحث بإعداد دراسة حول مخاطر االئتمان في المصرف الصناعي السوري بهدف كشف جوانب              

الخلل والقصور في منح االئتمان المصرفي ولغرض جمع البيانات الالزمة استخدم الباحث االسـتبانة              

ة المطروحة فيها بأمانة ودقة وموضوعية لضمان سالمة نتائج          األسئل ن كل يرجى اإلجابة ع  ،  المرفقة

 .غراض البحث العمليوستعامل إجاباتكم بسرية تامة،ولن تستخدم إال أل.البحث

 مع فائق الشكر والتقدير 

 الباحث

 

 : أوالً البيانات الشخصية 

 

 : ................)الدائرة التي تعمل بها( جهة العمل -1

 : الدرجة العلمية  -2

 

 عدد سنوات الخبرة المسمى الوظيفي م التخصص م الدرجة العلمية  م
  سنوات3 -1من مدير  1 محاسبة  1 هدكتورا 1
  سنوات6 -3من  معاون مدير 2 إدارة 2 ماجستير 2
  سنوات9 -6من  رئيس دائرة 3 اقتصاد 3 بكالوريوس 3
  سنوات وما فوق9 رئيس شعبة 4 حقوق 4 أخرى 4
   ماليمحلل 5 أخرى 5  
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 :  أسئلة الفرضية األولى- ا: األسئلة: ثانياً
 :  أسئلة االستعالم عن العميل لدى المصارف السورية: المحور األول

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

موافق  موافق
 تماماً

 .الً للعميل كالسمعة مثيهتم المصرف بالمعلومات الشخصية -1
 يراجع معامالت طالب القرض لديه ويتأكـد مـن مـدى            -2

 .التزامات طالب القرض تجاه المصرفانتظامها والوفاء ب
 يقوم المصرف بمعاينة موقع عمل طالب القـرض للتأكـد      -3

 .من نشاطاته قبل منحه القرض
 يستعلم المصرف من المصارف المحليـة األخـرى عـن           -4

 .ارفمعامالت طالب القرض مع هذه المص
 يستعلم المصرف عـن طالـب القـرض مـن األطـراف             -5

 .المتعاملة معه،كالموردين والعمالء
رف ووسـائل    توجد مراكز استعالم مشتركة بين المصـا       -6

طالع على المعلومات الخاصة بطـالبي القـروض        اإلعالم لال 
 .والمتعلقة بطبيعة نشاطاتهم وتطورها

لمعلومـات   يستطيع المصرف المركزي تقديم المشورة وا      -7
 .الضرورية عن طالبي القروض للمصرف 

     

 : أسئلة الفرضية الثانية

 :  لدى المصارف السوريةاالئتمانية قياس المخاطر : أوالً
 :  السمعة والخبرة للعميل-1

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

موافق  موافق
 تماماً

 . بسمعة العميل قبل منحه  يهتم المصرف-1
 يتأكد المصرف من حسن معاملة المقترض معه        -2

 .ومع المصارف األخرى
أنه  تمنح التسهيالت لعميل مركزه المالي جيد إال       -3

 .كان يسدد األقساط المستحقة عليه للمصرف بصعوبة 
واألخالقي  يتعرف المصرف على الوضع العائلي       -4

 .لتسهيالت واالجتماعي للمقترض قبل منحه ا
 الشركة في حال    مديري يهتم المصرف بسمعة     -5

 .كون المقترض شركة
 يهتم المصرف بـالمركز المـالي وسياسـات         -6

 .الشركة قبل منحها  التسهيالت
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 :  دراسة المركز المالي للعميل -2

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

موافق لحد 
 ما

موافق  موافق
 ماًتما

 يشترط المصرف أن تكون القوائم الماليـة التـي    -1
 .يقدمها طالب القرض معتمدة من محاسب قانوني

 يقوم المصرف بإعادة تقـدير عناصـر القـوائم          -2
 .المالية المقدمة للتأكد من مطابقتها للواقع

 في حال عدم وجود قوائم ماليـة معـدة لطالـب            -3
 .تقديرية لهالقرض،يقوم المصرف بإعداد قوائم مالية 

 يستعين المصرف بخبيـر أو محاسـب قـانوني          -4
 .إلعداد القوائم المالية التقديرية أو إعادة تقديرها 

 لممتلكات طـالبي القـرض      اً يطلب المصرف بيان   -5
 .األفراد

طالع على عقـود الملكيـة أو        يطلب المصرف اال   -6
سندات التسجيل العقارية التي تثبت خلو الممتلكـات        

 .ل منح التسهيالتمن الرهن قب
 يطلع المصرف على المركز الضريبي للمقتـرض        -7

ووفائه بالتزاماته تجاه الدوائر الضريبية قبـل مـنح         
 .التسهيالت

 يتأكد المصرف من التزام المقترض بسداد أقساط        -8
الضمان االجتماعي المستحقة على عماله قبل منحـه        

 .التسهيالت

     

 : )العميل  ( دراسة الظروف العامة للمقترض-3

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

موافق  موافق
 تماماً

 يتعرف المصرف على المهنـة الخاصـة بطالـب          -1
 .القرض الفرد 

 يتعرف المصرف على السلعة أو الخدمـة التـي          -2
ينتجها طالب القرض ومدى جودتها ومـدى الطلـب         

 .لمواد الخام لهاعليها ومدى توافر ا
 يأخذ المصرف بالحسبان احتمال تغيـر الظـروف         -3

 .المالية للعميل وتغير الظروف االقتصادية العامة
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 :  تقييم مخاطر القروض بالنسبة للعميل: ثانياً

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

موافق  موافق
 تماماً

ظام معتمد لتقييم مخاطر القروض معد من        هناك ن  -1
 .قبل إدارة المصرف

 يستطيع مسؤول دائرة القروض تقـدير درجـة         -2
 .مخاطرة القروض 

 يعتمد نظام التحليل المالي لقياس مؤشر الجـودة        -3
 .بالنسبة للقرض

 تقاس درجة مخاطرة القرض تبعاً لمؤشر الجودة        -4
 .بالنسبة للقرض

لى القرض حسـب درجـة      لفائدة ع  يتغير معدل ا   -5
 .جودته

 . لدى المصرف قسم مختص بالتحليل المالي -6
 لعمليات التحليل  ة مؤهل أطرفر لدى المصرف    ا يتو -7

 .المالي
 يستعين المصرف بخبـراء وربمـا محاسـبين         -8

 .قانونيين لتحليل القوائم المالية لطالبي القروض

     

 : أسئلة الفرضية الثالثة

 :  االئتمانيةطلب التسهيالت الموافقة على : أوالً

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

موافق  موافق
 تماماً

 :  جميعاً استوفى الطلب الشروط السابقة-1
 يمكن التغاضي عن الشروط السابقة واالكتفـاء        -2

 .بالضمانات 
ـ         -3 دم  يبلغ العميل خطياً بالموافقة على طلبـه المق

 .للحصول على التسهيالت
 يبلغ العميل خطيـاً بـرفض طلبـه مـع إبـداء             -4

 .األسباب
 يحق لطالب القرض مراجعة المصرف عند رفض        -5

 .طلبه لمناقشة أسباب الرفض 
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 : ئتمانية متابعة التسهيالت اال: ثانياً

 درجة  الموافقة
غير موافق  السؤال

 إطالقاً
غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

موافق  موافق
 تماماً

 يتابع المصرف كيفية استغالل المقترض للتسهيالت       -1
 . السداد الكامل لهاحتىبعد منحها له 

 :  اآلتية األسئلة ن إذا كان الجواب نعم أجب ع-2
  يتم تجديد االستعالم عن العميل بين الحين واآلخر -3
تم زيارة العمالء الحاصلين على التسهيالت بـين        ت -4

 .و اآلخرالحين 
ــابع   -5 ــالء ويت ــدة العم ــرف أرص ــب المص  يراق

 .مسحوباتهم وإيراداتهم خالل فترة القرض 
 يراقب المصرف قيمة وحركة الضـمانات العينيـة         -6

 .المرتهنة من قبل المصرف ويفتش عليها
 يطلب المصرف من العميل تزويده بمركـز مـالي          -7

 .سنوي للمنشأة خالل مدة القرض 
ا يجري على أمالك المقترض أو       يتابع المصرف م   -8

 .كفاالته المرهونة للمصرف خالل مدة القرض 

     

 : ي أتإذا كان لديك أي مالحظة أو تعليق أو معلومة إضافية فالرجاء كتابتها فيما ي

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................. 

............................  

 ولكم منا خالص الشكر

                                                 
 .6/7/2006تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 


