

	 �لمخاطر ����إلقر�� �لصغير 
�لقر�،  تعتمد على نو�  تر�فقها مخاطر متنوعة  �لقر��  �لمخاطر. فجميع    !�"# �إلقر�� هو عبا!  عن عملية 

شخصية �لعميل، نو� �لنشا, ��لعمل، �عو�مل �لسو(.
�لخبر�9 في �إلقر�� �لصغير يستخدمو0 �سائل مختلفة إل"�!  �لمخاطر في عملياتهم �ليومية �في �لبيئة �لتي يعملو0 

فيها. 

سائل ���
	 �ملخاطر 
مؤسسا? �لتمويل �لصغير تحتا< #لى تقليل �لمخاطر في كل مرحلة من مر�حل عملية �إلقر��، من لحظة �لمو�فقة 
على �لقر� �حتى سد�" Lخر "فعة، لذلك يجب 0H يكو0 مسؤ�G �لقر�� مد!بًا بشكل جيد �ملمًا باألساليب 

�لتقنية �لتي تساعد في تحديد عو�مل �لمخاطر بدقة خالG حيا  �لقر�.
�لنشر	 �لثالثة �لتي تعالج موضو� �لقر�� �لمتعثر  تحتوO على بعض �لبنو" لتقييم �لمقتر� بشكل سليم �متابعة 

فعالة. فمثل هذS �لبنو" تساعد على #"�!  مخاطر �إلقر�� ��كتشاU �لعو�ئق بشكل مبكر. باإلضافة #لى هذS �لقائمة، 
هنالك H  �"HخرX إل"�!  �لمخاطر تسمى نظاW تصنيف مخاطر �إلئتما0. 

ما هو نظا" تصنيف مخاطر �إلئتما�؟
 Gمن قبل مؤسسا? #قر�ضية عالمية تميز? ببر�عة #"�!تها لعمليا? �القر��، حيث يضع مسؤ� Wستخد� Wهو نظا
 Uلقر�� تقييمًا !قميًا متد!جًا للمخاطر لكل قر� في �لمحفظة �يتم تعديل هذ� �لتقييم شهريًا على �ألقل �بإشر��
#"�!H Oعلى، Lخذ�ً بعين �إلعتبا! عد  عو�مل مثل �لسجل �لتا!يخي للسد�"، �لبيئة �لمحيطة، ��لعو�مل �لشخصية �لتي 

تؤثر في حسن سير �لقر�. 

/همية تطبيق نظا" تصنيف مخاطر �إلئتما� في مؤسسا) �إلقر�� �لمتناهي �لصغر 
#0 نظاW تصنيف مخاطر �إلئتما0 يوفر ببساطة صو!  ��ضحة عن �لوضع �لمالي �حالة �لقر�� في محافظ مسؤ�لي 
�القر��، حيث يبين 0H �جو" تصنيف مخاطر عالي في �لمحفظة يعني 0H هنالك مشاكل �خلل، �0H مها!  #"�!  
مسؤ�G �القر�� لمحفظته غير كافية. Hما على مستوX �لمؤسسة، يوضح هذ� �لنظا0H W �جو" تد!< عالي للمخاطر 

في Hكثر من محفظة هو مؤشر منذ! بسو9 حاG عمليا? �لمؤسسة �لذO يتطلب �هتمامًا خاصًا بهذ� �لوضع. 

�حتسابه  �تطبيق نظا" تصنيف مخاطر �إلئتما
يحتسب مسؤ�لي �لقر�� نقا, �لتد!< في محافظهم من خالG �لمعلوما? ��لبيانا? �لتي جمعت في �لزيا!�? 

�لميد�نية ��لمتابعة �لد�!ية �من خالG معرفتهم �#لمامهم بظر�U �لبيئة �لتي يعملو0 فيها.
تتناسب طر"يًا، بمعنى 0H �جو" نقا, منخفضة في  �لقر�  �لتصنيف �"!جة مخاطر   Wبين نقا, نظا �لعالقة   0#
�لتد!< يعني 0H مخاطر �لقر� منخفضة، Hما #�f كانت �لنقا, عالية فإ0 هذ� يعني 0H �لمخاطر عالية �0H �لقر� 

 .Wيو�جه صعوبا? تّدعي �الهتما

خ†ححتٍ؛حءؤ﴿[ ›؛
ُالل[ال؛ذ—ألٌو؛ئ﴿[ ›؛ح⁄öرؤ[آل

خأل[ٌّ؛يİ[ن؛ذؤًْئ؛ءئؤ“[حتًن؛حء—نٌ›ٍ؛ُ؛خ[ءنَّ؛حء—ن›؛هّ؛حء‹هَّ؛حءن›خٌَّ؛ُيİ[ن؛نحلٍ

�لنش
	 �لخامسة

Ar-5.indd   1 7/20/03, 9:50:36 AM



" �تنظم من قبل �إل"�!  �لتي تأخذ بعين �إلعتبا! شخصية �لمقتر� �ظر�U بيئة  �0 نقا, �لتد!< في �لمخاطر تحدَّ

�القر��، �هذS �لنقا, يجب 0H تكو0 ثابتة بشكل نسبي.

� �لنموf< �لتالي يعر� تصو!�ً آللية �حتساl نظاW �لتد!< في مخاطر �إلئتما0: 

حءأل“›ٍ؛حء﴿[ئ.َّ

 ��لعو�مل �لمؤثر	 �لمستخدمة في نظا" تصنيف مخاطر �إلئتما
�شخصية  �لعمل  ببيئة  تتعلق  عو�مل  يقّيمو0  �إلئتما0  مخاطر  تصنيف   Wنظا يستخدمو0  �لذين  �إلقر��  مسؤ�لي 

�لمقتر�، �لتي يمكن 0H تؤثر على قد!ته في �لسد�". 
#0 نظاW تصنيف مخاطر �إلئتما0 يؤهل �يد!l مسؤ�لي �إلقر�� على �ليقظة �لد�ئمة �مالحظة OH تغير�? في 
ظر�U �لسو( باإلضافة #لى �لمالحظة �لقوية لسلوo �لمقتر� �لذO يعطي مؤشر�? تنبئ بحصوG مشاكل في 
�لقر� ��مكانية تعثرS. فالتصرU �لسريع عند فهم �تحليل هذS �لمؤشر�? ��لمالحظا? حتمًا سيؤ"O #لى تجنب 

�لمشاكل ��لتعثر.

�لعو�مل �لبيئية �لتي تؤخذ باإلعتبا
 في نظا" �لتصنيف 
بعض �آلثا
-  �لمنافسة 

-   �لعالقا? بين �لمو!"ين ��لزبائن
-  Hسو�( �إلنتا<

-  �لنمو في �لنشا, ��لعمل
-  �لنمو �لعاW ��إلجمالي للصناعة

�لعو�مل �لشخصية �لتي تؤخذ باإلعتبا
 في نظا" �لتصنيف  
بعض �آلثا
-  �لخبر  �إل"�!ية 

-  �لتا!يخ ��لسجل �إلئتماني
-  عمر �مد  �لعمل 

-  نوعية �لعالقة مع مسؤ�G �لقر��                                     

 ��لمخاطر في معا�لة �إلئتما
في ��قع �لحيا  تحدs ظر�Uٌ غير متوقعة �خصوصًا في �لمناطق �لتي تتميز �قتصا"ياتها �ظر�فها �لسياسية بالضعف 
�عدW �إلستقر�! كما في �لضفة �لغربية �قطا� غز ، لذ� فإ0 �لمخاطر  ال يمكن 0H تستثنى من �لمعا"لة �إلئتمانية 

عند #تخاf �لقر�! �إلئتماني.

�لتحليل  �لتد
? �لنقطي للمخاطر نو@ �لمخاطر 

قر�� ممتاu  تتطو! �تسير حسب �لمخطط مع �لتز�W مطلق بالسد�" في 
�لمو�عيد �لمحد"  �ال �جو" للمشاكل.

uجة ١ - ممتا!"
"!جة ٢ - جيد 

 Gجة ٣ - مقبو!"

مخاطر متدنية

 Sبالسد�" �تنو Wبشكل نسبي عن �لخطط ��اللتز� Uقر�� حذ!  تنحر
#لى �مكانية حد�s مشاكل.

"!جة ٤ - حيطة �حذ!  مخاطر 
كامنة �يتنبأ 
بحصولها  

قر�� !"يئة �f? فتر�? uمنية مختلفة، �ستحقت "فعاتها. �هنالك 
�حتمالية كبير  لتعثرها نهائيًا �عدW �ستر"�"ها بالكامل، �كلما طالت فتر  

�لمستحقا? كلما قلت فرصة �ستر"�"ها بشكل كامل.

"!جة ٥ - "�0 �لمعيا! 
"!جة ٦ - مشكوo في تحصيلها 

"!جة ٧ - متعثر  

مخاطر عالية 

�لمصد!: �لخدما? �الستشا!ية لشو! بانك – �لواليا? �لمتحد  �المريكية، نموf< نظاW �لتد!< بمخاطر �الئتما0
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