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تحديث العمليات المصرفية 

• تطوير وتحديث المصارف

تواجه المصارف ، بانواعها المختلفة ) المركزية ، والتجارية ، والمتخصصة ، واالسالمية ( موجه واسعة 
ومعقده االبعاد من التغيرات ، في المنتجات ، والخدمات ، والعمليات ، والتنظيم ، وتكنولوجيا المعلومات، 
، وتطور أساليب جديدة الداره السيوله والربحيه وذلك في  ، واالندماجات والحيازات  البشرية  والموارد 
أطار العولمة ، والمنافسة المتعاظمة . نحن نقدم هنا تشكيلة واسعة من االستشارات شاملة ما ياتي :

 ، الرسالة  وبيان   ، الرؤية  ذلك  في  بما   ، االستراتيجية  تكوين   .1
والغايات ، واالهداف الرئيسية والفرعية ، وخطط العمل السنوية 
 ، واالنشطة   ، التنظيمي  المستوى  حسب  أعدادها  يتم  التي 
والضعف  القوة  نقاط   ( الرباعي  التحليل  اجراء  بعد  وذلك  واالجال، 
مقابل الفرص والتهديدات ( واقتراح كيفية تخصيص الموارد الالزمة 

للتنفيذ ، واعداد مؤشرات تقييم االداء والمتابعة الدورية .

مجموعة  تقييم  يتم  حيث   ، المصارف  لعمل  القانوني  االطار   .2
من  مجموعة  واقتراح  السائده  والتعليمات  واالنظمة  القوانين 
بيئة  العمل في  المصرف على  التي تساعد  التعديالت واالصالحات 
والمعايير  التوجهات  مع  متوافقة  واشرافية  صديقة  قانونية 

الدولية المعاصرة 

واقتراح  للمصرف  التنظيمي  للهيكل  الحالي  الوضع  دراسة   .3
التعديالت الالزمة فيه لتطويره بما يتوافق مع الوضع المستهدف، 

كما ياتي :

z  ، اجراء مجموعة من التحليالت مثل : التوجه ، التوافق
االنشطة، العمليات ، المركزية مقابل الالمركزية ، النسب 

المعيارية للموظف / االدارة 
z  اختيار قواعد تصميم الهيكل التنظيمي بعد المفاضلة بين

مجموعة منها ، مثل: المستند للمنتج / الخدمة ، المستند الى 
الرأسي / الوظيفي ) أو النشاطي (، المستند الى التكنولوجيا، 

والمستند للمشروع, والمستند لمدير الحساب .

4. تحديد مهمات مجلس االدارة والرئيس التنفيذي / المدير العام  

5. تحديد االدارات والتقسيمات الثانوية لكل من االدارة العامة
   والفروع بانواعها ، ووصف مهماتها 

z تحديد مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات
z  اقتراح اسس تخويل ) تفويض ( الصالحيات
z  اقتراح مجموعة اللجان الدائمة والمؤقتة
z   اقتراح الهيكل التنظيمي الجديد وخارطته

6. دراسة العمليات المصرفية ، بهدف اعاده هندستها لتحقيق 
الفاعلية ، والكفاية ، وتبسيط االجراءات ، والتوافق مع 

االستراتيجية والهيكل التنظيمي الجديد

7. دراسة شاملة للموارد البشرية في المصرف تهدف الى تحديد 
مهماتها المتوافقة مع االستراتيجية وتطويرها ومتابعة ادائها ، 

بما في ذلك :

z تحليل ووصف الوظائف
z ) اعادة النظر في نظام المكافات ) الرواتب والحوافز
z  اقتراح انظمة معاصرة لتقييم االداء
z  تقدير االحتياجات التدريبية ، وتحديد الفجوة بين المتاح

والمستهدف من الخبرات والمهارات ، واقتراح البرامج التدريبية 
المناسبة 

z  معالجة الفائض من الموارد البشرية واعاده تاهيله للعمليات

والمنتجات والخدمات الجديده 
z  تامين العمل كفريق مع نظام االتصاالت الفاعلة ، الرسمية

وغير الرسمية 
z  تكريس توجهات الجماعات الصغيره لزيادة االنتاجية 

8. تقييم قاعدة راسمال المصرف بما يتوافق مع التشريعات
    وتعليمات المصرف المركزي ، ومقررات لجنة بازل لالشراف 

    المصرفي )بازل І و П  و ІП ( واقتراح تدعيمها لتحقيق كفاية راس 
المال 

9. دراسة مصادر ايرادات المصرف من عوائد القروض واالستثمارات،
     والخدمات لتحقيق ما يلي ، بدون التضحية بسالمة وامان المصرف 

z  زيادة االيرادات من محفظة القروض وتنويمها قطاعيا
وجغرافيا وزمنيا 

z   زيادة االيرادات من محفظة االحتياطيات الثانوية مع تنسيقها
مع االحتياطيات االولية ، ضمن ادارة السيولة 

z  زيادة االيرادات من محفظة االستثمارات ) ادوات الدين وحقوق
الملكية (

z  تدعيم ايرادات المصرف من الخدمات المحليه ، وتنويعها
باستمرار

z  تدعيم ايرادات المصرف من الخدمات الدولية وتوسيع
العالقات مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

10. العمل المتواصل على تخفيض المصروفات ، بدون التضحية 
بجودة منتجاته وخدمات  المصرف وخدماته ورضى الجمهور عنها، 

بما في ذلك :

z  البحث عن مصادر ارخص للتمويل
z  تدعيم البيئة التكنولوجية لتقليل التكاليف
z )Overhead( تقليل التكاليف الفوقيه
z  تعويم القروض المتعثرة بدال من تصفيتها
z تحديث وتطوير نظام الفروع
z اعاده النظر بنظام الرواتب والمكافات 

 ، المصرف  تواجه  التي  المتنوعة  المخاطر  مجموعات  تقييم   .11
في  بما   ، لها  للتصدي  المصرف  استعداد  ومع   ، عناصرها  وتحليل 

ذلك :

z  ، تحديد مجموعات المخاطر االتية : االستراتيجية ، االئتمانية
التشغيلية ، السيوله ، سعر الصرف ، والقانونية ، راس المال، 

سعر الفائده ، السوق ،العائد ، الرفع المالي ، التضخم ، 
التسويه ، االمتثال ، الجرائم ، السيادية ، غسل االموال ، التزوير 

والتزيف
z  وضع السياسات السليمة التي تمكن المصرف من مواجهة كل

نوع من هذه المخاطر ، وتخفيف اثارها السلبية
z  لمعرفة مدى ) Stress Testing( « اقتراح نظم » اختبار االجهاد

قدرة المصرف على مواجهة المخاطر
z  المقارنة بين تدنية المخاطر ومستويات الربحية المتحققة
z االمتثال لقواعد ومعايير قياس وادارة المخاطر 



12. تشخيص المخاطر التي تواجه المصرف، والعوامل المؤثرة فيها، 
أستراتيجية  وادخال  الفائدة،  سعر  مخاطرة  أدارة  على  التركيز  مع 
أدارة  أساليب  من  فيها  بما  /المطلوبات،  الموجودات  أدارة 
 ،)Duration( الحساسة لسعر الفائدة، واسلوب االجل )Gap(الفجوة
ومفهوم التقعر،)Convexity( ، وأستخدام االجل للتحوط من تقلبات 
والخيارات،  المالية،  المستقبليات  أستخدام  وكيفية  الفائدة  سعر 
والمبادالت وغيرها من أساليب التحوط، الى جانب االوراق المالية 
وخطابات  القروض،  ،ومبيعات   )ABS( للموجودات  المستنده 
البرمجيات  أقتراح  مع  االئتمانية.  والمشتقات   )Standby›s(الجهوز
المتخصصة بادارة الموجودات / المطلوبات المتناسبة مع أنشطة 

وعمليات ومنتجات وخدمات كل مصرف والتوصية بها 

تطويره  بهدف  الحالي  المالية  المحاسبة  نظام  مراجعة   .13
وتوافقه مع تكنولوجيا المعلومات ، ومع مجموعة التقارير الدورية 
المطلوبة ، وادخال التعديالت فيه، وخاصة في الشجرة المحاسبية 
، وتحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية ، ومعايير االبالغ 

المالي الدولي
 

14. مراجعه وتقييم نظم المحاسبة االدارية في المصرف ، وبوجه 
خاص ما ياتي :

z  تصميم  نظام متكامل لمحاسبة التكاليف الفعلية ، وتطوير
مثل هذا النظام 

z  اقتراح نظام محاسبة التكاليف المعيارية ، وكيفية حساب
االنحرافات ، واالفصاح الدوري عنها ومعالجتها 

z اقتراح نظام التكاليف المستندة لالنشطة
z  ،اقتراح نظم تسعير المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة

المقدمة لمنشات االعمال والمستهلكين ، بانتهاج اساليب 
التسعير االقتصادية والمحاسبية 

z  تصميم نظام معاصر العداد الموازانات المصرفية ، ورقابة
تنفيذها دوريا 

z  تصميم نظام لمحاسبة المسؤولية ، بمستوياته االربع التي
تتضمن مراكز : التكلفة ، االيراد ، الربحية ، االستثمار 

z وضع نظام تحليل ربحية العميل  دوريا

15. تقييم نظام تكنولوجيا المعلومات ، شامال ذلك :

z )Core Banking( نظام  العمليات المصرفية االساسية
z  النظم المحاسبية والمالية المتوافقة مع نظام العمليات

المصرفية 
z  تكييف نظام المعلومات لتسهيل عمليات اتخاذ القرارات
z  وضع نظم االنتشال من الكوراث
z  تحقيق التوافق مع متطلبات العمليات والمنتجات والخدمات

المستخدمة 
z  تحقيق ربط الفروع مع بعضها ومع االداره العامة من خالل

 تهجير البيانات

المستنديه  الدورة  مكونات  لجميع  وشاملة  دقيقة  مراجعة   .16
واعاده تصميم النماذج ، وتبسيطها مع العمل على حوسبة اجزاء 
)e –Business( « متزايده ومهمه منها ، باتجاه » االعمال االلكترونية

من  االيزو  شهادة  على  يحصل  لكي  للمصرف  المتدرج  التطوير   .17
مواصفة )9001( بحسب احدث صيغة لها ، مع ما يتطلب ذلك من إعاده 

تصميم العمليات ، وتحقيق رضى العميل 

والتمويل   االقراض  نشاط  في  المتواصل  التنويع  تحقيق   .18

والدخول بانواع جديدة في سوق تنافسي ، ومن ذلك :
z  )القروض االستهالكية ) مفتوحه ومغلقة النهائية وغير المباشرة
z قروض الشركات
z القروض المشتركة
z  تمويل الدولة
z  القروض العقارية والسكنية
z  القروض لمنشات االعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة
z  القروض الزراعية الممنوحة على اسس اقتصادية
z االجارة
z التوريق 

والخدمات  والعمليات  التمويل  صيغ  تقديم  امكانات  دراسة   .19
الفروع  خالل  من  او   )Subsidiary( تابع  مصرف  خالل  من  االسالمية 
عن   ) التقليدية   ( التجارية  االموال  فصل  من  التاكد  مع   ، االسالمية 

االسالمية 

20. تطوير اداره السيوله في المصرف ، بعد دراسة دقيقة لطبيعة 
شرائح عمالء المصرف ، وانماط السحب اليومي والشهري والفصلي 
، والدورات االقتصادية ووضع خطط وبرامج معاصره لمواجهة السحب 

االعتيادي واالستثنائي

21. تقييم نظام البطاقات المصرفية المتنوعة ، المدينه ، والدائنة ، 
، وتطويرها حسب متطلبات السوق وتحقيق توافقها مع  والذكية 

نظام تكنولوجيا المعلومات 

22. تطوير تشكيلة الودائع المصرفية ، ضمن منتجات جديدة من الودائع 
تحت الطلب ) الجارية ( والتوفير ، والجل ، وشهادات االيداع ، مع العمل 

على تنويعها ، وتخفيف مخاطرها ، وتكاليفها
 

23. تطوير مصادر التمويل غير الودائع ، بما فيها » بين – المصارف«، 
وشهادات  االستثمار  وشهادات   ، المباشر  واالقتراض   ، والسندات 

االدخار  ، مع دراسة مقارنة لمخاطرها وتكاليفها 

24. دراسة مستفيضة لمحفظة االحتياطيات الثانوية وتحقيق التوافق 
بينها وبين محفظة االحتياطيات االولية ، مع التوجه الختيار االدوات 

االكثر ربحية وامانا 

25. دراسة مستفيضة لمحفظة االستثمارات شامال ذلك ادوات الدين 
) المحلي واالجنبي ( واالسهم ) المحلية واالجنبية ( ، بهدف تحقيق 

التنويع ، وتقليل المخاطر ، وزيادة الربحية 

26. دراسة الوضع الحالي لنظم التدقيق الداخلي والرقابة الداخلية، 
 ، واالفصاح   ، الشفافية  وتحقيق   ، واالمتثال   ، للمخاطر  المستنده 

واالبالغ المالي الدوري .

27. توجيه المصرف نحو تطبيق قواعد الحوكمة السليمة ، الداخلية 
والخارجية واالمتثال لقواعد الحوكمة الدولية 

28. كيفية أعداد دراسة جدوى الفروع والمكاتب المصرفية الجديدة 
وتقديم دراسة شاملة لنظام الفروع والمكاتب المصرفية بانواعها 
من  وتمكينها   ، اتصال  ومراكز  بيع  مراكز  الى  وتحويلها  المختلفة 
تقديم القروض االستهالكية المتنوعة ، والقروض للمنشات الصغرى 
والصغيرة ، والخدمات المتنوعة . الى جانب اعاده تاهيلها من حيث 
التسهيالت المادية ، وجعلها مراكز جذب للعمالء ، ولتحقيق راحتهم 

اثناء وجودهم فيها . 



تحديث العمليات المصرفية 

• تحليل وتقييم أداءالعميل المصرفي ) منشأة االعمال(

من المهم جدا أجراء التحليل والتقييم الدوري الداء المنشاة ، الغراض عديدة ، مثل أبالغ ذلك الى المالكين/ 
المساهمين ، والسوق المالي ، والعاملين ، والمصارف ، واجهزة الدولة ، والمجتمع ككل . وهناك مجاالت 
عديدة ومتكاملة الجراء هذا التحليل ، والتوصل الى أستنتاجات مهمة تصبح قاعدة أساسية التخاذ القرارات 
من قبل الجهات ذات العالقة مع التوكيد على منح القروض المصرفية استنادا الى التحليل والتقييم . 

ونحن نقدم أستشارتنا كما ياتي:

z  ،تقييم وضع السيولة ، من خالل حساب مؤشرات مهمة للكشف عنها ، وبخاصة : نسبة التداول ، ومعكوسها ، والنسبة السريعة
وحساب وتحليل راس المال العامل واالستثمار العامل ، ودراسة تركيبة كل من الموجودات المتداولة ، والمطلوبات المتداولة 

والعالقة بينها ، وكذلك العالقة بين الجزء المتداول من الميزانية العمومية وبين مجموع الموجودات باالضافة الى اسلوب صافي 
 الفترة االئتمانية 

z  دراسة نشاط العميل وذلك بتقدير مجموعة من المدد محسوبة بااليام ) التوريد ، االنتاج ، البيع ، التحصيل ، السداد ( وصافي
راس المال العامل ، ومجموعة متنوعة من الدورانات ) المخزون ، الذمم المدينة ، راس المال العامل ، الموجودات الثابته، حقوق 

 الملكية ، مجموع الموجودات ( ، وتدعيم كل ذلك بتقدير اعمار الذمم المينه ، وترتيب الذمم المدينة بحسب مخاطرها .

z  أجراء تقييم واسع لربحية المنشاة ، وبوجه خاص حساب الهامش ، والدوران ، والعائد من الموجودات ، والعائد من حقوق الملكية
) قبل وبعد الضرائب ( ، واالرباج )قبل الفوائد ، وقبل الفوائد والضرائب (، واالهالك والنفاذ واالستهالك ، مع دراسة كيفية توزيع 

 االرباح ومقارنة نسب التوزيع واالحتجاز السنوي والمتراكم ، وتحديد مكونات االرباح الموزعة ) والية أطراف تدفع( والمحتجزة .

z  تحليل وتقييم كفاية العمليات وفاعلية العاملين ، مع التوكيد على تكلفة المبيعات ومكوناتها ، والربح االجمالي ، والمصروفات
العاملة ومكوناتها، والنسبة العاملة، والربح الصافي )قبل الفوائد ، وقبل الفوائد والضرائب( ، والدخل الصافي ، وتحليل 

التكاليف الدفتريه الجارية والمتراكمة ، وتحليل فاعلية العاملين من خالل قياس نسبه اجمالي عددهم الى المبيعات ، واالرباح ، 
 والموجودات ، والتكاليف ، وغير ذلك .

z  تحديد مستوى الرفع المالي الذي حققته المنشاة ومقارنة ذلك مع مركز حقوق الملكية فيها ، واختبار مدى تغطية الفوائد
كتكلفه مالية ثابته ، وتحديد كيفية تغطية الجزء المتداول من الدين طويل االجل ، وتحليل مكونات المطلوبات ذات الفوائد ، وتكلفة 

 االئتمان التجاري ، وتركيبه التمويل الذاتي ) الداخلي من خالل التكاليف الدفترية واحتجاز االرباح (.

z  أقتراح كيفية متابعة مركز المنشاة ) أذا كانت شركة مساهمة ( في سوق راس المال ) السوق المالي ( من خالل مجموعة من
المؤشرات مثل مضاعف ) مكرر ( الربح والمضاعفات االخرى ، وعدد االسهم الحرة ، والدوران ونسبة القيمة السوقيه للسهم الى 

كل من القيمة الدفترية واألسمية ، وربح السهم ،والربح الموزع، للسهم وكيفية رسملة السوق والقطاع ومجموع رسملة السوق، 
وكذلك متابعة حجم وقيمة التداول في أسهم الشركة والقطاع الذي يعمل فيه ، وعدد وقيمة العقود، وتقييم السندات) أن 

 وجدت(    التي أصدرتها الشركة .

z  أجراء التحليل القطاعي والوطني  ، لتحديد مركز الشركة فيها ، وتعزيز ذلك بالتحليل االفقي والعمودي والشامل ، وحساب
 متوسطات النمو ، والمتوسطات القطاعية .

z  تقدير حجم االموال المطلوبة من قبل المنشاة لتنفيذ التوسعات وكم يمكن الحصول عليها من المصرف ، وكم يجب أن يقدمه
 المساهمون من التمويل .

z  تعزيز التحليل والتقييم بحساب التعادل ) ربح وخساره ( والتعادل النقدي ، واعداد الموازنة النقدية ، وتطبيق معايير االستثمار
 المعتمده على مشروعات التوسع.

z تقديم نتائج التحليل والتوصيات في تقدير نظامي للمنشاة الطالبة له ، حسب المده المتفق عليها



تحليل وتقييم اداء المصرف 

يهتم الكثير من الجهات بتحليل وتقييم اداء المصرف ومتابعة ذلك دوريا باستخدام مؤشرات معتمده، 
السيوله،  الوضاع  والتقييم  التحليل  يتصدى   . وخدماته  ومنتجاته  ،وعملياته  المصرف  انشطة  تغطي 
 ) بازل  لمقررات  االمتثال  ذلك  في  بما   ( الملكية  حقوق  مركز  وتقييم   ، والربحية  االموال  واستخدام 
والتقييم في سوق راس المال ، والتقييم القطاعي والوطني ، الى جانب تقييم مؤسسه ضمان الودائع، 
والمصرف   ، المصرف  أدارة  من  كل  التحليل  هذا  مثل  يطلب   . االخرى  واالشرافية  الرقابية  والمؤسسات 
المركزي ،والمصارف المراسله ، والمودعون والمساهمون والمستثمرون، والمقترضون ، وغيرهم . ونحن 

نقدم هذه المجاالت االستشارية المعززه بمؤشرات معتمده دوليا وعلى النحو االتي :

z  ،تحليل وتقييم سيوله المصرف من حيث عالقة االحتياطيات االولية والثانوية بالودائع الجارية ) تحت الطلب ( ومجموع الودائع
وحساب االحتياطيات العاملة ، والفائضة ، والحره، بنسبه السيوله، والعالقات بين كل من االحتياطيات االولية والثانوية مع 

 الموجودات ، والمقارنة بين أدارة السيوله وادارة الربحية ، وتحليل تركيبه الودائع .

z  تحليل وتقييم استخدامات االموال، وبوجه خاص العالقة بين الموجودات المربحة وكل من مجموع الموجودات واالموال المتاحه
ومجموع الودائع ، كما تحسب العالقات بين الودائع من جهه ، وكل من االحتياطيات الثانوية ، والقروض ، واالستثمارات، وعدد من 

الدورانات مثل دوران الموجودات ،وحقوق الملكية .يعزز كل ذلك بتحليل مزيج القروض، ومزيج االستثمارات ، وانواع الضمانات مقابل 
 شرائح محفظة القروض ، وكفاية أدارة التحصيل والقروض المتعثرة والمسترده .

z  تحليل وتقييم ربحية المصرف من خالل  مجموعات عديده ومتنوعة من المؤشرات وخاصة العالقة بين مجموع الموجودات ومجموع
الموجودات المربحه مع كل من »دخل الفوائد واالرباح الموزعة المكتسبة من االستثمارات« ،ومصروف الفوائد، ودخل الفوائد 

الصافي ، والدخل غير الفوائد ، والمصروفات غير الفوائد ، والدخل العامل ، والضرائب ،والدخل الصافي ، هذا باالضافة الى حساب 
الهامش ، والدوران والعائد من الموجودات ومن حقوق الملكية ، ونسبة الكفاية التشغيلية ، وتغطية االعباء االدارية ، ثم قياس 
ربحية جميع استخدامات االموال ) القروض بانواعها ، واالحتياطيات الثانوية بانواعها واالستثمارات بانواعها ، والخدمات المصرفية 

بانواعها ( مع تعزيز ذلك بتحليل تكاليف مصادر االموال بحسب انواعها ) من ودائع وغيرها ( ، وتحليل تركيبة االيرادات االجمالية ، 
وكيفية أستنزاف االيرادات االجمالية بانواع التكاليف والمصروفات، وتوزيع أو أحتجاز الربح ، وتحليل تكلفة الموارد البشرية وحساب 

 فاعليتها من خالل عالقة مجموعها مع االيرادات ، ومع كل من الربح ، والودائع ، والموجودات ، والموجودات المربحة .

z  بما في ذلك الركن االول )ІП و  П ( تحليل وتقييم مركز حقوق الملكية وحساب كفاية راس المال ، من خالل تطبيق مقررات بازل
وهو حساب الحد االدنى لمتطلبات راس المال لتغطية المخاطر االئتمانية ، والمخاطره التشغيلية ومخاطره، السوق ، والوفاء 

 )ІП( بمتطلبات الركن الثاني أي المراجعة االشرافية ، والركن الثالث أي أنضباط السوق، ومدى التدرج في تطبيق مؤشرات بازل
 وخاصة ما يتعلق بالسيوله المصرفية .

z  تحليل وتقييم اداء المصرف في سوق راس المال ) السوق المالي ( ، من حيث عائد السهم ، ومضاعف ) مكرر ( الربح ، ومضاعف
االيرادات االجمالية ، ومضاعف توزيع االرباح ، وعالقة القيمة السوقية بكل من القيمة الدفترية والقيمة األسمية ، والحصة الحره 

بالسوق ، وعدد وقيمة العقود ومتوسطها للسهم الواحد ، وقياس تداول السهم دوريا ،وعدد أيام التداول، ومتوسط عدد 
 وقيمة االسهم المتداولة ، وترتيب المصرف ضمن شرائح الشركات المتميزه في السوق .

z  تعزيز التحليل والتقييم بدراسة القطاع المصرفي ، واالقتصاد الوطني ، وتاثير تطورات االقتصاد الكلي والتطورات االقتصادية
 والمالية الدولية على اداء المصرف .

z . اعداد النتائج في تقرير منظم شامال نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات والتوصيات للجهه طالبة التحليل والتقييم



تحديث العمليات المصرفية 

• القروض المشتركة ) التجمع المصرفي (

في عالم تسوده الشركات الكبيرة ، وموجه االندماجات والحيازات ) االستحواذات(، وحاجة الحكومات الى 
التمويل باحجام كبيرة ، والطلب المتزايد على مصادر التمويل لمواجهة متطلبات التوسع والحجم الكبير، 
واالنتشار الجغرافي ، مقابل السياسات النقدية المتحفظة للمصارف المركزية ،ومقررات لجنة بازل ، فقد 
غدت القروض المشتركة واحده من أهم االدوات التي تحصل فيها الشركات الكبيرة واالجهزة الحكومية 
على القروض المصرفية ، بدون تحميلها مخاطر مصرفية كثيره ، وذلك من خالل تجزئة المخاطر ،وتوزيعها 
على عدد من المصارف التي تقدم القرض لعميل واحد . نحن نقدم أستشارتنا هنا كخبراء لتصميم صفقة 

القرض المشترك ، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات والمكاتب والمصارف وعلى النحو االتي :

1. ايجاد الخلفية المشتركة بين المقرضين والمقترضين حول أهمية 
للحصول  المقترض)  نظر  وجهة  من   ، المشتركة  القروض  أستخدام 
مستندية  وبمجموعة  واحده  بمعاملة  المطلوبة  المبالغ  على 
واحدة ، وضمان السرية، وتقليل التكلفة (،ومن وجهة نظر المصرف 
للتشريعات والتعليمات حول  ،واالمتثال  المخاطر وتوزيعها  )تنويع 
السقوف االئتمانية ، والتنويع القطاعي والجغرافي ، والبروز في 

السوق ، وتعزيز العالقات مع العمالء( .

دقيق  بشكل  المشترك  القرض  حصيلة  أستخدام  أوجه  تحديد   .2
بالتعاون مع المصارف والمقترض ، من حيث كونها مخصصة لتمويل:

z ) الزيادة الدائمة في الموجودات المتداولة ) راس المال العامل
z ) شراء الموجودات الثابته ) المعدات والمباني
z  االندماجات والحيازات
z ) تمويل المشروعات الكبيرة ) الحكومية والخاصة
z  اعاده هيكلة قرض قائم قصير االجل وتحويله الى قرض طويل االجل
z تمويل شراء أسهم الخزينة من قبل الشركة

 ،)Project Finance( »3. المشاركة في التفاوض على »تمويل المشروع
الرجوع،  حق  ترتيبات  وتحديد   ، النقدية  التدفقات  تقدير  حيث  من 
باالعتبارات  المخاطر،واالهتمام   توزيع  في  المشاركة  وكيفية 
جميع  خالل  القرض،وذلك  حجم  على  القيود  ومراعاة   ، المحاسبية 
مراحل المشروع ،من مرحلة الهندسة واالنشاء ، ومرحلة التشغيل 

التجريبي، الى مرحلة التشغيل االعتيادي .

القرض،  سداد  وجدولة  سداد  مصادر  تحديد  في  المشاركة   .4
 ، منطادية   ، متناقصة   ، متزايده   ، ثابته  أقساط   ( السداد  واسلوب 

دفعه واحده ، وفتره السماح  بالمرحلة االولى(.

 ، المشترك  القرض  صفقة  عن  المسؤول  الفريق  أعضاء  تحديد   .5
وتحديد أدوار كل منهم بشكل واضح وخاصة:

z )Arrangers( المرتبون
z )Facility Bank( التسهيل ) مصرف ) وكيل
z )Documentation Bank( مصرف التوثيق
z  وكالة التصنيف االئتماني
z مصرف الحسابات
z  المصرف الفني
z أمين الضمانه
z ) Underwriters( المغطي والمغطين الفرعين
z  الشركات المتخصصة
z مجموعات الخبراء

6.  أقتراح كيفية تسعير القرض، من حيث السعر االساسي، والعائد، 
والرسوم) بنقاط اساسBP›s() لتغطية التعهد، والترتيب، والتغطية، 
والمشاركة ، واالستشارة ، وااللتزام ، والهامش،  وغيرها (، وتحديد 
مستويات الرسوم مع مالحظة المستويات السائده في السوق ، 
ثم تبويب المصارف  من حيث الرسوم الى نوعين هما » المجمع« 
، مع   ) ،والمشاركين  المدراء   (  « والسوق   «  ) والقاده  المغطي   (
العمالت  تحديد  ،وكذلك  لهم  والمتغيرة  الثابتة  الرسوم  تحديد 

المستخدمة في القرض 

في  وذلك  المشترك  القرض  حياة  دورة  تنفيذ  في  المساهمة   .7
ثالثة مراحل :

z   قبل تقديم الطلب )االمر(من قبل المقترض : من حيث تشخيص
األحتياجات، والحصول على الموافقات االئتمانية المبدئية ، 
والحصول على عروض منافسة ، والتفاوض لكسب الطلب .

z  بعد تقديم الطلب وخالل مرحلة التفاوض : من حيث أعداد
»مذكرة التفاهم« ، والبدء بعملية تسويق المشاركة ، وتحديد 

أعضاء الفريق ، وكيفية تخصيص وتوزيع المشاركات مقابل 
المخاطر والعوائد ، وكيفية التغطية من داخل وخارج الميزانية 

العمومية .
z  ، اقفال المعاملة ) الصفقة ( : من حيث اكمال التفاوض

 وتحديد التفاصيل االدارية ، واحتفالية التوقيع واالعالن .

8. تشكيل مجموعة المشاركة من حيث طبيعة التزام كل منهم : 

z بذل قصارى الجهود
z  القيام بافضل المبادرات
z  التغطية الكلية ) الكاملة ( أو الجزئية
z )حسب القدرة ) على تحقيق التوثيق
z  المشاركة المعلنه مقابل الصامته 

9.  االتفاق على تحديد مكونات وبنود، وتعهدات«مذكرة التفاهم« 
والحرص على كونها صديقة للمستعمل ، وتفادي طرح االراء الشخصية 

،وااللتزام بدقة المعلومات .

 ، المال  وراس   ، السلوك  حيث  من   ، المقترض  جداره  تقييم    .10
والقدرة االيرادية ، والتدفق النقدي ، والضمانه ، والظروف القطاعية 

واالجمالية ، وغيرها .

11.  االسهام في االشراف على تنفيذ صفقة القرض المشترك،ومعالجة 
احتمال التعثر، وبذل الجهود لتعويم التعثر بدال من التصفية.

 



•  ترويج وتمويل المنشأت الصغرى، والصغيرة والمتوسطة

المنشأت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واثارها  تلعبه  الذي  الدور االقتصادي واالجتماعي  في اطار 
، واالستقرار، والقيمة المضافة في كل القطاعات، فاننا نقدم الخدمات  التنمية  االيجابية  في تحقيق 

االستشارية االتية :

z  اجراء الدراسات المعززة بالمسوحات الميدانية ، قطاعيا
وجغرافيا، لتقييم الوضع الحالي لهذه المنشأت ، من حيث 
انواعها ، وتوزيعاتها ، وشرائحها ، وملكيتها ، وانشطتها ، 

 والصعوبات والمشكالت التي تواجهها . 

z  تحليل وتقييم دور أجهزة الدولة والمؤسسات االقتصادية
والمالية الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني )مثل 

غرف الصناعة والتجارة (في تسهيل تأسيس وتشغيل هذه 
 المنشأت ورعايتها .

z  صياغة أطار عملي متكامل يتضمن ترويج وتشجيع ودعم هذه
المنشأت من قبل الدولة، ومعالجة المشكالت التي تواجها ، 

 مع تعبئة المؤسسات الحكومية ذات العالقة لتحقيق ذلك .

z  تكوين أستراتيجية شاملة ، تعتمدها الدولة، تغطي كل
القطاعات والمحافظات ،موزعة على خطط عمل سنوية ، 

تحدد فيها مستلزمات تنفيذ االستراتيجية ، وكيفية تقييمها 
 ومتابعتها دوريا .

z  تمكين المؤسسات الداعمة والراعية  من االتفاق على تعريف
واضح ،مستند الى مجموعة من المعايير الدولية ، لكل نوع من 
االنواع الثالثة لهذه المنشأت، حتى يمكن  توجيه المساندة لكل 

 منها،وذلك بحسب خصوصياتها . 

z  تحديد الفرص االقتصادية امام هذه المنشأت بما في ذلك
فرص االعمال العائلية، وفرص شراء المنشأت العاملة ، وفرص 

 تأسيس المنشأت الجديدة )المشروعات( .

z /كيفية االستفادة من فرص حقوق االمتياز ) الفرانشير
Franchise( وصياغة عقود مناسبة لتمكين هذه المنشأت من 
مباشرة انشطتها مستفيدة من ايجابيات هذه الحقوق، مع 

 تفادي سلبياتها .

z  ،تقديم حزم متنوعة من الخدمات المسانده ، الفنية ، والمالية
واالدارية، لتعزيز المزايا التنافسية لهذه المنشأت في ميدان 

 السوق .

z  التشبيك الفاعل مع المنشأت ، من خالل شبكة الكترونية، تجمع
بينهم وبين االجهزة والمؤسسات الراعية بهدف متابعة 

 أدائهم وتذليل مشكالتهم .

z  تنظيم مراكز أحتضان نموذجية لرواد االعمال الجدد والشباب
وسيدات االعمال الناشئات بهدف أعدادهم لتأسيس وتشغيل 

مثل هذه المنشأت ، وتغطية عدد من الجامعات ، والمعاهد، 
ومنظمات المجتمع المدني بهذه الحاضنات ، ثم توسيع 

 التجربة تدريجيا لتغطية المزيد من المحافظات.

z  أقتراح كيفية تشجيع وترويج مراكز دعم االعمال ، والمكاتب
االستشارية التي تقدم الخدمات االستشارية واالدارية 

والمالية، مقابل أتعاب ، والتي يمكن أن تمولها المؤسسات 
الراعية لهذه المنشأت .

z  ، أقتراح كيفية تشجيع تأسيس صندوق رأس المال المبادر
وتدعيم مصادر تمويله ، وتوجيه انشطته لدعم هذه المنشأت، 

 والتعاون مع االتحاد العربي لرأس المال المخاطر ، وسنابل .

z  تشجيع تأسيس مجلس أعلى لدعم هذه المنشأت ، تتمثل
فيه أجهزة الوزارات ذات العالقة المؤسسات والهيئات 

الراعية ، وممثلين عن أصحاب المنشأت بهدف التحرك 
 المتناسق،والتعاون مع االتحاد العربي للمنشأت الصغيرة .

z  ، تنظيم مراكز جغرافية وميدانية ، بأدارة خبير مقيم فيها
 لتقديم الدعم المتكامل وبشكل متناسق لهذه المنشأت .

z  ، مساعدة هذا المنشأت على اختيار الموقع المناسب العمالها
وفق مسوحات ميدانية ودراسات مكانية .

z  المساعدة على تكوين استراتيجية تسويقيه ناجحه لهذه
المنشأت ، لكي تتمكن من المنافسة في ميدان السوق، 

أمام منشأت االعمال ) الشركات ( االكبر ، وذلك ضمن المزيج 
 التسويقي المتكون من :

- المنتج / الخدمة لضمان والء العميل 
- السعر والنفقات االخرى

- الترويج بمختلف الوسائل 
- الموقع / منافذ التوزيع المناسبة لطبيعة عمل المنشأة 

وخصوصيات قاعدة عمالئها 
- تطوير الموارد البشرية القادرة على التسويق الناجح 

- تحسين عملية التسويق 
- رفع مستوى االنتاجية والكفاية

- التفاعل مع البيئة التسويقية الخارجية



تحديث العمليات المصرفية 

z . مساعدة المنشأت على وضع خطط الموارد البشرية ) وفريق االدارة في المنشأت المتوسطة ( وتدريبيه وبناء قدراته 

z . أسناد المنشأت في مجال تخطيط  وجدولة العمليات االنتاجية ، في حالة كونها منشأت أنتاجية أو تحويلية 

z  دعم المنشأت في مجال االستفاده من التكنولوجيا المعاصرة في مختلف عملياتها ، وبما يؤدي الى تقليل التكلفة وزيادة
 الكفاية االنتاجية .

z  أجراء االتصاالت مع المصارف والمؤسسات المالية للتوصل الى صيغ مناسبة للتمويل، بما فيها االسالمية الجال مختلفة ، وتذليل
 مشكلة الضمانات ،وذلك باالستقاده من التجارب المصرفية في الدول النامية .

z . أجراء االتصاالت مع شركات ضمان القروض المصرفية لتوفير ضمانه بنسبة مرتفعة من القروض الممنوحة للمنشأت 

z  ،وضع برامج تدريب للعاملين في المصارف والمؤسسات المالية وشركات التامين والمؤسسات الراعية لضمان تقديم هذه الخدمات
 بما يتناسب وخصوصيات واحتياجات المنشأت .

z . وضع برامج تدريب متكاملة لرواد االعمال وأصحاب المنشأت لتمكينهم من أدارتها وأتخاذ القرارات السليمة 

z . مساعدة المنشأت في وضع نظم محاسبية مالية مبسطة قادرة على أعداد قوائم مالية مناسبة واالبالغ الدوري عنها 

z  وضع نظم متكاملة لالبالغ الدوري عن أداء المنشأت يؤدي الى تسريع االطالع على نتائجها وتحديد مشكالتها والمبادرة لمعالجتها

•  ترويج وتمويل المنشأت الصغرى، والصغيرة والمتوسطة



تعويم القروض المتعثرة 

تزايدت مشكالت القروض المتعثرة ، في أعقاب االزمة المالية واالقتصادية العالمية ، وادت الى خروج الكثير 
من المنشأت من السوق ، والحاق االضرار الفادحة بالمصارف والمؤسسات المالية، وتحويل العاملين الى 
عاطلين ، وانخفاض نسب نمو الدخل القومي والفردي . والتعويم هو النهج المفضل لمعالجة القروض 
المتعثرة، بما يحافظ على بقاء المنشأت عاملة في السوق، والعاملين محتفظين بوظائفهم ، وحماية 

حقوق المصارف والمؤسسات المالية  واضافة القيمة االقتصادية .
تتضمن الخدمات المقدمة في هذا المجال ما يأتي :

1. تقديم االستشارة :

z  التشخيص السليم والدقيق السباب التعثر ، وبوجه خاص
تحقق العجوز في التدفق النقدي، ومتغيرات البيئة الخارجية 

 المحيطة بالمدين وربما عمليات االحتيال .

z  دراسة وتقييم دورات االعمال التي تمر بها المنشأة
المقترضة ، وتحديد أوضاعها الحالية ضمن كل دورة منها ، 

لمعرفة المشكالت ذات العالقة التي أدت الى حالة التعثر ، 
 مع التركيز على الدورات االتية :

- الدورة التشغيلية 
- دورة الموجودات ) االصول ( الثابته 

- دورة الربح 
- دورة حياة المنشأة

- الدورة النقدية 

z  تشخيص وتقييم أطراف القرض المتعثر، وسلوكهم
 ،وتحركهم، بهدف تحديد طبيعة المشكالت لدى كل من : 

- المنشأة المقترضة وسلوك أدارتها تجاه التعثر 
- المصرف والمؤسسة المالية ، وبوجه خاص سلوك وقرارات

   ضابط االئتمان 

z  تحديد أشارات االنذار المبكر ،) أو االشارات الحمراء( ، عن التعثر
 في أربعة مجاالت أساسية هي :

- المالية ) الميزانية العمومية ( وقائمة الدخل ، وقائمة 
  التدفق النقدي .

- التشغيلية ) االنتاجية ، التسويقية ، البشرية ، المادية ، وغيرها (
- أدارة المنشأة وسلوكها 

- المصرف ، مع التوكيد على متخذي قرارات معالجة التعثر ، 
  بما فيهم ضباط االئتمان والمتابعة .

z  وضع الية ايجابية الجتماع ضابط االئتمان مع العميل المتعثر
 تتضمن ما يأتي :

- التحضير لالجتماع قبل أنعقاده 
- أدارة االجتماع بنجاح 

- متابعة نتائج االجتماع ، وخاصة طبيعة تحرك العميل 

z  تحليل العوامل المحيطة بأتخاذ القرار الصعب من قبل
المصرف والمؤسسة المالية المتضمن  التعويم أو التصفية ، 

 أخذا في االعتبار ما يأتي  :

- المتغيرات المحيطة بالعميل وبوجه خاص مدى تعاونه مع 

المصرف / المؤسسة المالية.
- المتغيرات المحيطه بالمصرف / المؤسسة المالية .

z  في حالة االتفاق على بديل تعويم القرض المتعثر ، فأنه
ال بد من أعداد جملة من االجراءات الالزمة لحماية مصلحة 

المصرف/المؤسسة المالية ، وأغتنام الفرصة لتعزيز 
موقفهما التساومي قبل الموافقة النهائية على قرار 

 التعويم 

z : وضع االسس لتبويب القرض المتعثر في ثالث شرائح هي 

- الشريحة )1( : سهلة التعويم 
- الشريحة )2( : المخاطر والمشكالت متوسطة المخاطرة 

- الشريحة )3 ( : أعادة الهيكلة االساسية 

z  تقديم االستشارة العادة هيكلة المنشأة المتعثرة بما يدعم
 قدراتها على سداد القرض المتعثرة.

z  وضع نظم المتابعة المتواصلة لنتائج تعويم العميل حتى
 يستطيع سداد التزاماته 

z  في حالة أتخاذ قرار التصفية ) تصفية القرض ، أو تصفية
المنشأة ( فانه البد من التحرك ضمن األطار القانوني لضمان 

 حقوق المصرف / المؤسسة المالية .

2. االشراف على تنفيذ عملية التعويم :

z  يمكننا تنفيذ عملية تعويم العميل المتعثر ، وذلك بحسب
 التكليف الوارد لنا  من :

- العميل المتعثر ذاته 
- المصرف / المؤسسة المالية الدائنه 

- المحكمة ذات االختصاص 

z  يتم صياغة عقد خاص مع الجهة الطالبة تحدد فيه طبيعة
 المهمه وتتضمن :

- تقييم الوضع الحالي للتعثر 
- أقتراح مجاالت تحسين االداء ، والخروج التدريجي من حاله 
  التعثر ، وبخاصة بلوغ حالة التعادل النقدي، كمرحلة أولى .

- االشراف على تنفيذ عملية التعويم 
- أعداد تقارير دوريه عن االنجاز ) تقدم العمل ( ، متضمنه 

   ما تحقق ، والمشكالت التي تواجه العملية ، ومدى تعاون 
   العميل المتعثر 

- تحديد أتعاب المهمة .


