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 الدٌون المعدومة أو المشكوك فً تحصٌلها

من أهم وأوجب واجبات البنوك منح القروض والتسهٌالت المالٌة للمقترضٌن وعبر هذا النشاط الهام 

والخدمة المصرفٌة الضرورٌة ٌتم دعم االقتصاد والحركة التجارٌة وتحرٌكهما لتحقٌق التنمٌة المنشودة 

ولكن بالرغم من أن نشاط . فً البلدان ودعم الشركات لتمكٌنها من المساهمة الفاعلة فً هذه التنمٌة

وخدمة منح القروض وتقدٌم التسهٌالت المالٌة للمقترضٌن تعتبر من أساسٌات العمل المصرفً، اال ان 

هذا النشاط تكتنفه العدٌد من المشاكل الشائكة والمستعصٌة بسبب بعض الممارسات الخاصة بالبنوك من 

جهة وبالمقترضٌن من الجهة األخرى ولتجاوز هذا ال بد من قٌام كل األطراف المعنٌة بتنفٌذ دورها علً 

 .الوجه األكمل بل األمثل

القروض والتسهٌالت المالٌة التً تمنحها البنوك للمقترضٌن عبارة عن حلقة دائرٌة تمسكها أٌادي 

الطرفان، واذا أخل أي منهما بدوره وتساهل فً االمساك بالحلقة فإنها ستنهار وتفقد تماسكها وتصبح 

ولذا علً البنوك، الحرص ثم الحرص عند تقدٌم األموال . شبه مشلولة فً ٌد طرف واحد دون اآلخر

للمقترضٌن وهذا ٌتأتى عبر عدة طرق أولها االطمئنان الً شخصٌة المقترض بما ال ٌدع مجاال للشك 

وكذلك ال بد من االطمئنان من . خاصة من ناحٌة األمانة الشخصٌة وتوفر الكفاءة لحسن ادارة المشروع

وهناك دور علً المقترض ٌتمثل . ناحٌة المشروع المزمع تموٌله خاصة نجاعته وفوائده المرتقبة للجمٌع

فً قناعته التامة فً تنفٌذ المشروع مع توفر النٌة الصادقة بتنفٌذ االلتزامات مع البنك علً أكمل وجه 

 .ومن تنفٌذ هذه االدوار تكتمل الدائرة وٌستفٌد. وعلً الكٌفٌة وفً الكٌفٌة المتفق علٌها

ألن بعض البنوك ال تنفذ دورها علً الوجه المهنً األكمل . ولكن فً حاالت عدٌدة ٌكون الواقع غٌر هذا

وتتساهل فً منح األموال دون أخذ الحذر الكافً أو دون دراسة شخصٌة المقترض أو دون دراسة 

، تمثل نقاط ضعف .....المشروع وكل هذه، اضافة لغٌرها مثل المحسوبٌة وعدم األمانة وتجاهل المهنٌة

ممكن أن تؤدي الً الخلل الذي ٌقود الً الفشل الذي ٌقود الً التعثر فً السداد ومن هنا تتولد الدٌون 

واألمر ال ٌقف عند البنوك وحدها ألن بعض . المعدومة أو المشكوك فً تحصٌلها، وٌقع الفأس فً الرأس

طالبً القروض ٌساهم فً خلق األزمة ألنه ٌطلب األموال وٌسًء استخدامها أو ٌفشل فً ادارتها، بل 

 .ومثل هذا التفكٌر موجود.. هناك من ٌطلب أموال البنوك بنٌة عدم ارجاعها ألي سبب ولٌحصل ما ٌحصل



ان الدٌون المتعثرة أو المشكوك فً تحصٌلها ألي سبب كان، فً حقٌقة األمر، تعتبر من المشاكل المؤرقة 

ولكن فً . للبنوك وللجهات االشرافٌة علً البنوك ولمساهمً البنوك ولكل أصحاب العالقة والمودعٌن

نظرنا، فان العبء األكبر فً تجاوز هذه المشكلة أو الحد منها ٌقع علً ادارة البنوك والدوائر المختصة 

والتً ٌجب علٌها اتخاذ كل الخطوات الضرورٌة لعدم منح القروض واألموال اال بعد التأكد التام من 

شخصٌة المقترض، ومن المشروع المطلوب تموٌله، مع االلتزام أٌضا باالطار العام لسٌاسة االقتراض 

والتموٌل التً ٌتبعها البنك وبما ٌتماشى وٌنسجم مع الموجهات االشرافٌة العامة الصادرة من البنك 

 . المركزي

االلتزام بالخطوط العامة المذكورة أعاله تمثل، أضعف االٌمان، نحو ضمان توفر سٌاسة ائتمانٌة سلٌمة 

وهذا هو المطلوب فً الحد األدنى حتً ٌتم الحد من هذه . فً كل بنك علً حدة وفً كل البلد بصفة عامة

 .المشكلة الخطٌرة وتجاوزها صٌانة للحقوق وضمانا لتقدٌم الخدمة المصرفٌة علً الوجه األمثل والمثالً

من دون شك، طالما هناك طلبات لالقتراض وهناك تقدٌم للقروض، فان تعثر بعض المشارٌع أمر جائز 

ولكنا ال نقصد مثل هذه األوضاع التً تحدث بصفة طبٌعٌة وتلقائٌة ووفق ظروف طارئة . وقد ٌحدث

معٌنة، وانما نشٌر لحدوث األمر كظاهرة متنامٌة تنم عن عدم انضباط عند طلب القروض وعدم انضباط 

.. وهنا مكمن المشكلة وهنا الخطأ وهنا الخطر. أكبر عند تقدٌمها دون أخد الحٌطة والحذر ولمن ال ٌستحق

ومن المعلوم أن بعض البنوك المركزٌة وضعت األوامر . وال بد من المسائلة فً مثل هذه الحاالت

وهذا . والضوابط لمحاسبة البنوك والموظفٌن الذٌن ٌتسببون فً حدوث مثل هذه األخطاء والتجاوزات

موقف نثمنه وندعو لتطبٌقه حتً ال ٌفلت المخطئ من المسائلة والعقاب وحتً تستقٌم األمور وتذهب 

القروض فً مسارها الصحٌح وتتوالد األموال وتزٌد الخدمة المصرفٌة لتغطً كل المجاالت لٌعم الرخاء 

 .. فً كل األرجاء

ان تعثر الدٌون ٌعرض البنوك لمخاطر جسٌمة وٌبدد أرباحها ألن علً البنوك وضع مخصصات لمقابلة 

هذه الدٌون وبهذا تكون الخسارة مزدوجة، بسبب فقدان األموال الممنوحة كقروض اضافة لمقدار 

وهذا الوضع الخطٌر، . المخصصات المالٌة التً ٌتم تجنٌبها، وكل هذا ٌتم خصما من األرباح السنوٌة

بدوره ٌضعف مكانة البنوك ومالءتها المالٌة وٌقلل من فوائد المساهمٌن وأٌضا ٌلقً بظالله علً كل 

 .العمل المصرفً فً البلد لوجود بعض الحلقات الضعٌفة فٌه وزٌادة نسبة الدٌون المتعثرة

ال بد من مراجعة سٌاسات االئتمان واللوائح المنظمة لها فً كل بنك وال بد من وضع الكفاءات لتجنب 

وعلً البنوك المركزٌة التحرك بٌقظة . وتدارك كافة المخاطر المرتبطة باالئتمان وحسن قٌادتها لبر األمان

ووضع الٌد علً الجرح والضغط علٌه لٌبرأ قبل أن تنتقل العدوي لألطراف األخرى، وهنا األمر ٌحتاج 

لمنح المزٌد من العناٌة بل التركٌز الخاص الٌقظ والملم بمٌكانٌكٌة متابعة منح القروض وادارتها حتً 

وبهذا ننقذ الوضع ونخلق سٌاسة وثقافة مصرفٌة سلٌمة متعافٌة هدفها مصلحة الجمٌع فً ظل . السداد

 . قطاع مصرفً سلٌم

وفً هذا الخصوص، نشٌر الً أن العدٌد من الدول مثل الٌابان وفرنسا خطت خطوات جادة لمعالجة 

موضوع الدٌون المعدومة أو المشكوك فً تحصٌلها وذلك بتأسٌس مؤسسات قومٌة وطنٌة خاصة هدفها 



شراء هذه الدٌون من البنوك والتعامل معها بشتً الطرق خارج القطاع المصرفً، وعبر هذه المواقف 

تقوم الدول بتقدٌم المعالجات الجرٌئة لمساعدة البنوك فً تجاوز هذه المعضلة الخاصة بالبنوك ولكنها 

وهناك حاجة ماسة لطرق كل األبواب وتقدٌم كل العالج بما فٌه . ذات أثر ضار علً كل الوضع فً البلد

حتً تتعافً البنوك من مرض الدٌون المعدومة أو المشكوك فً تحصٌلها وهو مرض " الكً بالنار"

عضال، ولنبدأ من داخل كل بنك ونوسع الدائرة لتعم الفكرة فً كل القطاع مع الحرص علً التطبٌق 

 . المهنً السلٌم

ولنبدأ من الٌوم، وعلً البنوك تحمل المسؤولٌة واالرتفاع لقدرها ولنثبت أن المهنة المصرفٌة بدأت 

. وستسمر فً تقدٌم أفضل وأحسن الخدمات المصرفٌة وفق األنظمة والضوابط المصرفٌة المهنٌة السلٌمة

 .وهذا فً االمكان اذا توفرت العزٌمة والمشٌئة

عبد القادر ورسمه غالب. د  
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