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جريدة عمان   

 لقروض المصرفيةدارة اا

 

متطلبات تلعب البنوك دورا هاما كبيرا في دعم النشاط التجاري والصناعي والعقاري وكذلك 

لمساعدتها في مقابلة  المتنوعة ، وذلك عبر تقديم القروض لهذه الفئاتالشخصية األفراد

وهكذا، عبر . أو الحاجة الشخصية وتغطية االلتزامات المالية أو تكملة المشروعات القائمة

تحقيق طموحات وأغراض وتلتحم معا لهذه العالقة الخاصة تتمازج رغبة البنوك والزبائن 

وتثمر هذه العالقة وتنتج نتاجا طيبا وفق ما كان يتطلع له أطراف  ،تعود بالفائدة عليهم معينة

والسباق ومن دون شك، فان للبنوك القدح المعلى والدور الرائد . العالقة من البنوك والزبائن

كل التي يحتاج لها والخدمات نمية جارة والتل مجاالت التك في دعم التطور الذي يحدث في

   .المجتمعأطراف 

لمختلف الزبائن يعتبر من أهم النشاطات  لقروض ومنح التسهيالت االئتمانيةان تقديم ا

فع البنوك جاهدة لرجميع س الساعة وتسعي بنوك علي رأالمصرفية التي تقوم بها ال

حتي تكون علي أهبة االستعداد لتلبية المادية ومواعينها رأس مالها زيادة مقدراتها المالية و

كيفية تقديم القروض نشير هنا الي أن و. اآلخذة في الزيادة كل طلبات ومتطلبات الزبائن

والتسهيالت، وكيفية ادارة هذه القروض ومتابعتها حتي النهاية، وكيفية مساعدة الزبائن 

كل ... هذه المسيرة، وكيفية تالفي أو مواجهة كل الصعاب التي تحدث في هذا األثناءأثناء 

وهذا الفن، له اصوله وله . بها حتي نهاية المطاف هذا يحتاج الي فن ادارة القروض والسير

لهذا يوجد .. توابعه وله اإليجابيات والسلبيات وله الطلوع والنزول وله القبول والرفض

وكيفية وادارتها  بالبنوك اآلن العديد من الكفاءات لمتابعة كل األمور المرتبطة بالقروض

ف شروط خاصة وظروعم خاص وطالتعامل مع الزبائن خاصة ولكل زبون مزاج خاص و

االعتبار، بل ان بعض البنوك اآلن توظف أخصائيين  وكل هذا يجب أن يؤخذ بعين... خاصة

خالل هذه المدة، وتقديم المساعدات ين لمساعدتها وأيضا مساعدة الزبائن نفسيين واجتماعي

 .النفسية كلما تطلب األمربما فيها 



وكل المجتمع، بل ان  عود بالفائدة للبنوك والزبائنبنجاح وتفي الغالب األعم تنتهي القروض 

هكذا يستمر تجذب المزيد من الزبائن للبنك والتجربة الناجحة تثمر عن تجربة ثانية وثالثة و

ولكن، هناك بالطبع حاالت . الحال، وتكون البنوك أنجزت ما وعدت وحققت أهدافها المنشودة

لعالقة وال تنجح ويتعرض البنوك من جهة معاكسة حيث ال تثمر هذه اعكسية واستثنائية 

وكذلك الزبائن من الجهة األخرى للعديد من المشاكل والمصاعب ولدرجة يصعب معها 

 .مواصلة المشوار، بل يكون من المفيد التوقف وعدم تكملة المشوار

هناك بعض الحاالت التي يضطر فيها البنوك، وأيضا الزبائن، للوقف الفوري لمسار القرض 

 يستدعي ويستوجب السداد الفوري للقرض وقطع العالقة المرتبطة بهذا القرض فورامما 

وبهذا تتحول ادارة القرض الي جوانب أخري مرتبطة بالتحصيل والقضايا أو التسويات 

من أول األسباب التي تستدعي قطع العالقة وتستوجب السداد الفوري للقرض، . والتنفيذ

هذه التعهدات كل و. وااللتزامات الواردة في عقد القرض اخالل المقترض باي من التعهدات

، واالخالل بأي منها يعتبر اخالال بالعقد مما وااللتزامات مدونة بكل وضوح في عقد القرض

اضافة . إلعادة الحقوق يستوجب وقف مسار القرض واتخاذ االجراءات القانونية المطلوبة

من )لذلك هناك شرط خاص يتناول اخالل المقترض وتخلفه عن سداد عدد معين من األقساط 

ربكة شديدة في حساب حالة تعثر ينتج عنها يسبب التخلف وهذا ( ثالثة الي ستة أقساط

غير عامل أو غير ( الدين)تصنيفه عدة تصنيفات منها اعتبار القرض ربما القرض و

يتطلب اجراءات عديدة من ضمنها وضع مخصصات ضع المستجد الوهذا مثل و.. متحرك

 .وقيودها هذا المبلغ، والمخصصات لها عواقبها ومآربهامالية مخصصة لمقابلة ( بروفيشنز)

كذلك من ضمن األسباب التي تستوجب وقف العالقة والسداد الفوري للقرض، اذا تبين الحقا 

مما ساعد بصورة .. أو ناقصةلومات مضللة أن الزبون لم يقدم معلومات صحيحة أو قد م مع

تدليس غش ووفي هذا  .بالرغم من عدم استحقاقه له مباشرة علي حصوله علي القرض

مطالبة يجعل العقد قابال لإلبطال مما يفتح الطريق أمام البنك لوقف العالقة التعاقدية فورا وال

 .سداد الفوري لهذا القرضبال

ة بالسداد الفوري للقرض، وبصفة خاصة بالنسبة لألفراد هناك حاالت أخري عديدة للمطالب

أو القروض لشراء السيارات أو شخصية القروض الوتعاملهم مع البنوك للحصول علي 

وهنا تحدث حاالت يجوز فيها للبنك وقف العالقة والسداد . تسهيالت السحب علي المكشوف

تحويل قيام جهة عمله بب أو الفوري للقرض، مثل انهاء عقد عمل الزبون المقترض ألي سب

راتبه الي جهة أخري دون الحصول علي موافقة البنك الخطية المسبقة، وأيضا في حالة 

ويجوز للبنك في مثل هذه الحاالت اتخاذ العديد من االجراءات مثل  .وفاة الزبون المقترض



أو اللجوء للحياة و كذلك وثيقة تأمين السيارة وثيقة التأمين ما توفره اللجوء للحصول علي 

وبخصوص . الستخدام الكفالة الشخصية التي سبق أن قدمها الزبون المقترض للبنك

القيام بإلغاء في كل حالة وفق تقديره الخاص وتسهيالت السحب علي المكشوف، يحق للبنك 

 .ريخ الذي يحدده البنكعها في التاالتسهيالت أو تخفيضها في أي وقت ومطالبة الزبون بدف

" ت ائتمانية أو قروضحساب الضمانات مقابل تسهيال"كما يحق للبنك اجراء المقاصة من 

استرجاع بعض حقوقه من المبالغ المحجوزة في هذا الحساب، والمقاصة هنا  وذلك بغرض

 .تتم دون الحاجة ألخذ موافقة العميل

، يجوز للبنك خطوات ادارة القروضومن ضمن  وفي نهاية األمراضافة للخطوات أعاله، 

طلب للمطالبة باسترداد كافة حقوقه الناتجة عن القرض، وهذا يشمل المدنية اللجوء للمحاكم 

وكذلك  غيرها من الضمانات المقدمة للبنك وأالتجارية  وأالتنفيذ علي الرهون العقارية 

ذلك، هناك اجراءات وك... الحجز علي األرصدة واألسهم والسندات وطلب المنع من السفر

وهناك اجراءات ادارية . جنائية يحق للبنك اتخاذها مثل تقديم الشيكات المرتدة بدون رصيد

أو  أخري مثل وضع اسم الزبون في قوائم الحظر وفق التعليمات الصادرة من البنك المركزي

  ...اتخاذ أي اجراءات ادارية أخري وفق المطلوب

االدارية تستمر علي وتيرة واحدة حتي يتمكن البنك من وكل هذه الخطوات القضائية أو 

 ."المصرفي"في المجتمع  استرداد حقوقه لتكملة المشوار مع اآلخرين وهم الغالبية العظمي

عبد القادر ورسمه غالب. د  
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