
  ادارة القروض
  

     ذلك الن .دراسة طلبات  التسھیالت عند المنحمھام ادارة التسھیالت و لیس فقط ادارة محفظة القروض ھي من اھم 
 فاعلة فالمحافظة على محفظة قروض، قییم للبنوكتالاھم معاییر \من المحافظھ على جودة عالیة لمحفظة القروض ھي 

  .  المحفظة ھذه و انما مدى قدرة البنك على ادارةتي یتخذھا البنكواب قرارات المنح ال فقط صال  تعكس
  

ال ان اي قرار خاطيء بشان ادارة  اك امام قرارات صعبة بخصوص بعض القروضفي بعض االحیان تقف البنو
ة على و من اجل المحافظلذلك .  من غیرھا یؤدي الى زیادة احتمالیة التعثر نسبیاالني احتمالیة تعثرھا اعلىالقروض 

 و اعادة دراسة التدفقات النقدیة في ظل  ترضین بشلك دوريالمحفظة یجب ان یتم اعادة دراسة وضع المقودة ج
  .حدوث اي تغییر من شائنھ ان یؤثر على قدرة العمیل على السداد

  
ة انخفاض ھذه  النقدیة المتوقعة في حالمیل ما للدفع دون فھم البنك  للتدفقاتفاذا قام البنك مثال بالضغط على ع

 في العدید من االحیان  .حتمالیة تعثره فیما بعداارتفاع  من تردي وضع العمیل و یزیدانذلك التدفقات فان من شانھ 
وضعیة التدفقات متابعة و مراجعة القروض لدراسة  و ان تتم ، یكون البنك استباقیا في نظرتھ لالحداثیجب ان 

 العمیل فاذا تبین ان .  عن امكانیة السداد حسب الجدول المدون في االتفاقیةجیدة صورة بھدف اخذ ینالنقدیة للمقترض
فان المقترض سوف یتعثر ال .   المناسب في حینھالقرار اتخاذ السداد فیجب على البنك لن یستطیع بااللتزام بجدول 

 یساھم في عدم فھذا القرار ، ضقرر البنك تخفیض الدفعات بما یتالئم مع حجم التدفقات النقدیة المنخفلم ی اذا محالة
  . ادارة جیدة من طرف البنكو یعتبر ھذا االجراء، تعثر العمیل

  
 مبنیة على  فیجب ان تكون بشكل مدروس و ان تكون  و معالجة المتعثرة منھااما بالنسبة الى اعادة ھیكلة القروض

  :و ھذه االسئلة ھي، والعادة الھیكلة شروط و اسئلة یجب ان تطرح قبل ان نباشر بھا. التدفقات النقدیة
  
 Competent Management؟ھل ھناك ادارة جدیة قادرة على صنع التغییر في ظل التحدیات الجدیدة -1
 Viable Core Business           ؟ ھل مازال لھذه المنشاة جدوى تجاریة  -2
 Sufficient Resources for Change       ؟ھل ھناك موارد كافیة حتى یتم تنفیذ الخطة قریبة المدى -3
  Sound Strategy               ؟ استراتیجیة معقولةھل ھناك -4
  

 اذا لم  .رى فان ھذه الشروط ال تنطبق اال انھ في احیان اخبعض المقترضینفي بعض االحیان تنطبق الشروط على 
فیما بعد بموقف اضعف و  بحیث یجد البنك نفسھ ، لن تساھم اال في تفاقم المشكلةھیكلة فان اي ،تنطبق الشروط 

 في وقت سابق ولم ینظر او یعطي  لكامل المدیونیةامكانیة التحصیل تكون اقل بكثیر من لو انھ اتخذ قرار التحصیل
لة یجب ان یسرع البنك في التحصیل و الخروج المبكر ان امكن من في ھذه الحا. المقترض فرصة اطول لسداد الدین

عامل الوقت یعمل ضد رغبة البنك في تحصبل كامل المدیونیة في حالة . Expedite Repaymentالحساب 
استمراریة تدھور وضع المنشاة المالي لھذا السبب االسراع في التحصیل بكافة الطرق افضل بكثیر من اعطاء 

  .ة اطول للسدادالمقترض فرص
  

یجب على البنوك وضع الیات لمتابعة القروض المنتظمة بشكل دوري للتاكد من عدم ظھور عالمات التدھور المبكر 
Early Warning Signs فاذا تم اكتشاف ھذه العالمات مبكرا یتم تفادي العدید من المشاكل المحتملة و یساعد البنك  

  .بالحفاظ على جودة عالیة من القروض
  

              
  حنا سحار                

مدیر عام الصندوق االوروبي 
  الفلسطیني لضمان القروض


