تعميم وسيط رقم ٤٢٢
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٢٥٦تاريخ  ٢٠١٦/٥/٤المتعلق بتعديل القرار
االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠المتعلق بتصنيف مخاطر الديون المرفق بالتعميم
االساسي رقم .٥٨
بيروت  ،في  ٤ايار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٢٥٦
تعديل القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٩٩٨/١١/١٠
المتعلق بتصنيف مخاطر الديون.

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المادة  ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠وتعديالته المتعلق بتصنيف
مخاطر الديون،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٤/٢٧

يقرّر ما يأتي :

المادة األولى :يلغQQQQQQQى نQQQQQQQص المQQQQQQQادة االولQQQQQQQى مQQQQQQQن القQQQQQQQرار االساسQQQQQQQي رقQQQQQQQQم ٧١٥٩
تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠ويستبدل بالنص التالي:
» لغاية تطبيق ھذا القرار يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
" -١قروض التجزئة" :تشمل:
 القروض االستھالكية كافة )بما فيھا قروض السيّارات وقروضالطالب وقروض التعليم والقروض االستھالكية األخرى(.
 خطوط االئتمان المتج ّددة ) Revolving Creditsبما فيھا بطاقاتاالئتمان والقروض الممنوحة ألھداف استھالكية أو شخصية بحتة وغير
مرتبطة بأھداف مھنية أو تجارية(.
 القروض السكنيّة." -٢القروض والتسھيالت األخرى" :جميع أنواع القروض والتسھيالت غير
"قروض التجزئة" )منھا قروض الشركات ) ،(Corporateقروض
الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم )«.(...،(SME
../..

-٢المادة الثانية :يلغQQQQQQQQى نQQQQQQQQص المQQQQQQQQادة الثانيQQQQQQQQة مQQQQQQQQن القQQQQQQQQرار االساسQQQQQQQQي رقQQQQQQQQم ٧١٥٩
تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠ويستبدل بالنص التالي:
»يطلQQب مQQن المصQQارف والمؤسسQQات الماليQQة اعتمQQاد نظQQامين لتصQQنيف مخQQاطر
الديون:
النظQQQQQQQQQQQام األول :تصQQQQQQQQQQQنيف مخQQQQQQQQQQQاطر الQQQQQQQQQQQديون ألغQQQQQQQQQQQراض رقابيQQQQQQQQQQQة
) :(Supervisory Classificationيھدف إلى التمييQز بQين
الديون المنتجة والديون غير المنتجة ،وذلك وفقا ً للملحQق رقQم
)" (١تصQQنيف مخQQاطر قQQروض التجزئQQة" وللملحQQق رقQQم )(٢
"تصنيف مخاطر القروض والتسQھيالت األخQرى " المQرفقين
بھذا القرار.
النظQQQQQQام الثQQQQQQاني :التصQQQQQQنيف الخQQQQQQاص بكQQQQQQل مصQQQQQQرف أو مؤسسQQQQQQة ماليQQQQQQة
) :(Loan Grading SystemيھQQدف الQQى المسQQاعدة علQQى
إدارة مخQQQاطر االئتمQQQان فQQQي المصQQQرف أو المؤسسQQQة الماليQQQة
خصوصا ً لناحية تحديد مخاطر محفظة القروض والتسليفات،
ويتناسQQب مQQع حجQQQم ودرجQQة تعقّQQـد العمليQQQات فQQي المصQQQرف
أو المؤسسQQQة الماليQQQة بحيQQQث يQQQتم تقيQQQيم القQQQروض والتسQQQليفات
الممنوحة وفقا ً لعشر درجQات ،علQى االقQل ،كمQا ھQو وارد فQي
الملحق رقم ) (٣المرفق بھذا القرار والتي توزع علQى الشQكل
التالي:
 سQQQQQQQQQQQبع درجQQQQQQQQQQQات تصQQQQQQQQQQQنيف للQQQQQQQQQQQديون المنتجQQQQQQQQQQQة).(Performing loans
 ثQQQQQQQالث درجQQQQQQQات تصQQQQQQQنيف للQQQQQQQديون غيQQQQQQQر المنتجQQQQQQQة)«.(Non-performing loans
المادة الثالثة :يلغى نص المقطع "ثالثاً" من المادة الثالثة من القرار االساسي رقم ٧١٥٩
تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠ويستبدل بالنص التالي:
»ثالثاً :تحديد ملفات الديون التي تخضع إلحدى المنھجيتين التاليتين:
 -١منھجية التصنيف ) :(Credit ratingتطبّQق ھQذه المنھجيQة علQى ملفQات
الQQديون التجاريQQة ) (Commercial LoansالتQQي تواجQQه مخQQاطر ذات
خصQائص مختلفQة ) ،(Different risk characteristicsبحيQث يQتم
تقييم كل عميل على حدة بنا ًء على عناصر ك ّمية ونوعية.
 -٢منھجية النقاط ) :(Credit scoringتطبّق ھQذه المنھجيQة علQى قQروض
التجزئQQQQQQQQة التQQQQQQQQي تتمتQQQQQQQQQع بمخQQQQQQQQاطر ذات خصQQQQQQQQائص مشQQQQQQQQQتركة
) (Similar risk characteristicsبحيQQQQث يQQQQتم تقيQQQQيم العميQQQQل
بعQQQQQد مقارنتQQQQQه مQQQQQع مجموعQQQQQة العمQQQQQالء ذات الخصQQQQQائص المشQQQQQابھة
) (Peer groupوتعتمQد ھQذه المنھجيQة بشQكل أساسQي علQى المعلومQات
التاريخيQQQQQة المتQQQQQوفرة ) (Historical dataوعلQQQQQى تقنيQQQQQات ك ّميQQQQQة
)«.(Quantitative techniques
../..

-٣المادة الرابعة :يلغى نص المادة الرابعة من القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ ١٩٩٨/١١/١٠
ويستبدل بالنص التالي:
» تعتمQQد ،ألھQQداف رقابيQQة ،المواءمQQة بQQين نظQQام التصQQنيف الخQQاص ونظQQام التصQQنيف
ألغراض رقابية وفقا ً لما وارد في الملحق رقم ) (٤المرفق بھذا القرار«.
المادة الخامسة :يلغQQQQQى نQQQQQص المQQQQQادة الخامسQQQQQة مQQQQQن القQQQQQرار االساسQQQQQي رقQQQQQم  ٧١٥٩تQQQQQاريخ
.١٩٩٨/١١/١٠
المادة السادسة :يعQQQQدل تQQQQرقيم "المQQQQادة السادسQQQQة" مQQQQن القQQQQرار االساسQQQQي رقQQQQم  ٧١٥٩تQQQQاريخ
 ١٩٩٨/١١/١٠بحيث تصبح "المادة الخامسة".
المادة السابعة :تضاف الى القرار االساسي رقم  ٧١٥٩تاريخ " ١٩٩٨/١١/١٠المادة السادسة"
التالي نصھا:
»المQQQQادة السادسQQQQة :تتعQQQQرّض المصQQQQارف والمؤسسQQQQات الماليQQQQة المخالفQQQQة ألحكQQQQام
ھذا القQرار للعقوبQات اإلداريQة المنصQوص عليھQا فQي المQادة ٢٠٨
من قانون النقد والتسليف«.
المادة الثامنة :يلغى نص كل من المالحق ) (١و) (٢و) (٣المرفقة بالقرار االساسي رقم ٧١٥٩
تاريخ  ١٩٩٨/١١/١٠ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة التاسعة :تمنح المصارف والمؤسسات المالية مھلة حدھا االقصى ستة اشھر من تاريخ
صدور ھذا القرار لتطبيق أحكامه.
المادة العاشرة :يُعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الحادية عشر :يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت  ،في  ٤ايار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻤﻠﺤق رﻗم ١
ﺘﺼﻨﻴف ﻤﺨﺎطر ﻗروض اﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻷﻏراض رﻗﺎﺒﻴﺔ )(Supervisory Classification
ﺘﺼﻨﻴف اﻝﻘرض

ﻋدد ّأﻴﺎم اﻝﺘﺄ ّﺨر ﻓﻲ اﻝﺴداد
ﻝﻐﺎﻴﺔ  ٣٠ﻴوﻤﺎً

ﻋﺎدي

 ٦٠-٣١ﻴوﻤﺎً

ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ

 ٩٠ -٦١ﻴوﻤﺎً

ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﺘﺴوﻴﺔ

 ١٨٠-٩١ﻴوﻤﺎً

دون اﻝﻌﺎدي

أﻜﺜر ﻤن  ١٨١ﻴوﻤﺎً

ﻤﺸﻜوك ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ أو رديء وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ

اﻝﺘﻘﻴد ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٧٧٧٦ﺘﺎرﻴﺦ ٢٠٠١/٢/٢١ﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤؤوﻨﺎت اﻝﻤطﻠوب ﺘﻜوﻴﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﺒل ﻜ ّل
ﻴﺘم ّ
ﻤﻼﺤظﺔّ :
ﻨوع ﻤن ﻗروض اﻝﺘﺠزﺌﺔ.

ﻤﻠﺤق رﻗم ٢
ﺘﺼﻨﻴف ﻤﺨﺎطر اﻝدﻴون اﻷﺨرى )ﻏﻴر دﻴون اﻝﺘﺠزﺌﺔ( ﻷﻏراض رﻗﺎﺒﻴﺔ )(Supervisory Classification
اﻝﺘﺼﻨﻴف
ﻋﺎدي

اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ

ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌﻤﻴل واﻝدﻴن اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻪ
ﺒﻐـض اﻝﻨظـر ﻋـن اﻝﻀـﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤـﺄﺨوذة( .ﻴﺼـ ّﻨف
ﻗدرة ﻤرﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻴﻔـﺎء ﺒﺎﻻﻝﺘزاﻤـﺎت ) ّ
اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ أدﻨﺎﻩ:
اﻝدﻴن ﻋﺎدﻴﺎً ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوﻓر اﻝﺸروط ّ
•

اﻜﺘﻤﺎل اﻝﻤﻠف اﻻﺌﺘﻤـﺎﻨﻲ ﺴـﻴﻤﺎ ﻝﺠﻬـﺔ ﺘـوﻓر ﻤﺴـﺘﻨدات ﺜﺒوﺘﻴـﺔ ﻋـن ﻨﺸـﺎط اﻝﻌﻤﻴـل
وﺘﺤدﻴــد واﻀــﺢ ودﻗﻴــق ﻝﻬــدف اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼت وﻤﺼــﺎدر اﻝﺘﺴــدﻴد )ﺤﺘــﻰ ﻝــو ﻜﺎﻨــت
اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻘﺎء ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻨﻘدﻴﺔ(.

•

ﻤدة ﻤﻨﺢ اﻝدﻴن وﺤﺠﻤﻪ ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺎن ﻤﻊ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﺘﺴدﻴد.

•

ﺘوﻓر ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ ﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
o

وﺠ ـ ــود ﺘ ـ ــدﻓﻘﺎت ﻨﻘدﻴ ـ ــﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴ ـ ــﺔ ﺘﻔ ـ ــوق اﻻﻝﺘ ازﻤ ـ ــﺎت اﻝﻤﺘرﺘﺒ ـ ــﺔ ﻋﻨ ـ ــد
اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ )أﺼل و/أو ﻓﺎﺌدة(.

•

o

ﺠﻴدة.
ﻤﻼءة وﺴﻴوﻝﺔ ّ

o

اﺴﺘﻘ ارر أو ﻨﻤو إﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺠم اﻷﻋﻤﺎل واﻝرﺒﺤﻴﺔ.

-

وﺠود ﺤرﻜﺔ ﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﻌﻤﻴل وﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ وﻓﻘ ًﺎ
ﻝﻬدف اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت.

•

ﻻ ﻴوﺠـ ـ ــد ﺘـ ـ ــﺄﺨﻴر ﻓـ ـ ــﻲ ﺘﺴـ ـ ــدﻴد اﻷﻗﺴـ ـ ــﺎط اﻝﻤﺴـ ـ ــﺘﺤﻘﺔ إن ﻝﺠﻬـ ـ ــﺔ أﺼـ ـ ــل اﻝـ ـ ــدﻴن
و/أو اﻝﻔواﺌد إﻻ ﺒﺤﺎﻻت اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻠﻠﺔ وﻝﻔﺘرة ﻻ ﺘزﻴد ﻋن  ٣٠ﻴوﻤﺎً.

•

ﻻ ﻴوﺠد ﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﺴـﻘف اﻝﺘﺴـﻬﻴﻼت اﻝﻤواﻓـق ﻋﻠﻴـﻪ إﻻ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت اﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻤﻌﻠﻠﺔ وﻝﻔﺘرة ﻻ ﺘزﻴـد ﻋـن  ٣٠ﻴوﻤـﺎً ،ﻋﻠـﻰ أﻻ ﻴﻔـوق ﻫـذا اﻝﺘﺠـﺎوز ﻨﺴـﺒﺔ %١٠
ﻤن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت.

•

ﻋدم وﺠـود أي ﻤﺨﺎﻝﻔـﺎت ﻝﻠﻘـواﻨﻴن واﻷﻨظﻤـﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴﻤـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘرﻋـﻰ اﻝﺘﺴـﻬﻴﻼت
وﺸروط ﻤﻨﺤﻬﺎ.

ﻗدرة ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻻﻝﺘزاﻤﺎت )أﺼل و/أو ﻓﺎﺌدة( .ﻴﺼ ّﻨف اﻝدﻴن ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل
ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ

ﺘوﻓر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
•

•

اﻝﻤﻠ ــف اﻹﺌﺘﻤ ــﺎﻨﻲ واﻻﺴﺘﺤﺼ ــﺎل

ﻋدم اﻜﺘﻤـﺎل اﻝﻤﻠـف اﻻﺌﺘﻤـﺎﻨﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴـل ﺴـﻴﻤﺎ ﻝﺠﻬـﺔ ﻋـدم ﺘـوﻓر ﻤﺴـﺘﻨدات ﺜﺒوﺘﻴـﺔ ﻋـن

ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﺤدﻴﺜﺔ.

ﻨﺸﺎط اﻝﻤدﻴن ،أو ﻋدم ﺘﺤدﻴد ﻏﺎﻴﺔ اﻝﺴﻠﻔﺔ أو ﻤﺼﺎدر اﻝﺘﺴدﻴد ﺒوﻀـوح ،أو ﻋـدم ﺘﺠدﻴـد
اﻝﻤﻠف ﻝﻔﺘرة ﺘزﻴد ﻋن ﺴﻨﺔ
•

ﺘوﻓر ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻌود آﺨرﻫﺎ ﻝﻔﺘرة ﺘزﻴد ﻋن ﺴﻨﺘﻴن

•

ﺘﺒﺎطؤ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻝﻌﻤﻴل و ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻤؤﺸراﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺘﺒـﺎطؤ ﻓـﻲ ﺤرﻜـﺔ اﻝﺤﺴـﺎب
اﻝﺠﺎري

•

ﺤﺼــول ﺘــﺄﺨﻴر ﻓــﻲ ﺘﺴــدﻴد اﻷﻗﺴــﺎط اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ إن ﻝﺠﻬــﺔ أﺼــل اﻝــدﻴن و/أو اﻝﻔواﺌــد
ﺒﻴن  ٣١و ٦٠ﻴوﻤﺎً.

•

ﺤﺼول ﺘﺠـﺎوز ﻋﻠـﻰ ﺴـﻘف اﻝﺘﺴـﻬﻴﻼت اﻝﻤواﻓـق ﻋﻠﻴـﻪ وﻝﻔﺘـرة زﻤﻨﻴـﺔ ﺘﺘـراوح ﺒـﻴن ٣١
و ٦٠ﻴوﻤﺎً أو ﺤﺠم اﻝﺘﺠﺎوز ﻴزﻴد ﻋن  %١٠ﻤن اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ.

•

وﺠود ﻤﺨﺎﻝﻔﺎت ﻝﻠﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘرﻋﻰ اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت وﺸروط ﻤﻨﺤﻬﺎ.

إﺴ ـ ـ ــﺘﻜﻤﺎل اﻝﻨ ـ ـ ـ ـواﻗص ﻓـ ـ ـ ــﻲ

•

إ ازﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺨﺎﻝﻔـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت
واﻝﺘﺠﺎوزات

اﻝﺘﺼﻨﻴف
ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﺘﺴوﻴﺔ

ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌﻤﻴل واﻝدﻴن اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻪ
ﻴظﻬر وﻀﻊ اﻝﻌﻤﻴل اﻝﻤﺎﻝﻲ ﺘراﺠﻌﺎً ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻗدرﺘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ

اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
•

اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ )إن ﻝﺠﻬﺔ أﺼل اﻝدﻴن و/أو اﻝﻔواﺌد( ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋدم اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات

وﻀـ ــﻊ ﺨطـ ــﺔ ﻝﻤﻌﺎﻝﺠـ ــﺔ اﻝﺜﻐ ـ ـرات
اﻝﻤطﻠوﺒﺔ

اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻴﺼ ّﻨف اﻝدﻴن ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﺘﺴوﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘوﻓر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
•

ﻋدم وﺠود ﺒﻴﺎﻨﺎت ﻤﺎﻝﻴـﺔ أو ﻋـدم اﻝﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﺘﺤـدﻴث اﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ وآﺨرﻫـﺎ ﻴﻌـود
ﻷﻜﺜر ﻤن ﺜﻼث ﺴﻨوات.

•

اﻋﺘﻤـﺎد اﻝﻌﻤﻴـل ﺒﺸـﻜل رﺌﻴﺴـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﺴـﺘداﻨﺔ ) (Highly Leveragedواﻝﺒﻴﺎﻨـﺎت
اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤﺘ ـوﻓرة ﺘﺸــﻴر إﻝــﻰ ﺤﺼــول ﺘ ارﺠــﻊ ﻫــﺎم ﻓــﻲ ﻨﺸــﺎط اﻝﻌﻤﻴــل و/أو ﻓــﻲ اﻝﻤؤﺸ ـرات
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺴﻴوﻝﺔ واﻝﻤـﻼءة واﻝرﺒﺤﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﻨﻌﻜس ﺴـﻠﺒﺎً ﻋﻠـﻰ
ﻗدرة اﻝﻤدﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد.

•

ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻤؤﺸرات اﻝﻘطﺎع ﺤﻴث ﻨﺸﺎط اﻝﻌﻤﻴل أو ﻓﻲ أوﻀﺎع اﻝﺴوق أو اﻷوﻀﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎم واﻨﻌﻜﺎﺴﻬﺎ ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد.

•
•

ﺘﻜﺒد اﻝﻌﻤﻴل ﺨﺴﺎﺌر ﻤﺘراﻜﻤﺔ ّأدت إﻝﻰ ﺘﺂﻜل راﺴﻤﺎل اﻝﺸرﻜﺔ.
ّ
ﺤﺼــول ﺘــﺄﺨﻴر ﻓــﻲ ﺘﺴــدﻴد اﻷﻗﺴــﺎط اﻝﻤﺴــﺘﺤﻘﺔ إن ﻝﺠﻬــﺔ أﺼــل اﻝــدﻴن و/أو اﻝﻔواﺌــد
ﻝﻔﺘرة ﺘﺘراوح ﺒﻴن  ٦٠و ٩٠ﻴوﻤﺎً.

•

ظﻬور ﻤؤﺸـرات ﺼـﻌوﺒﺔ ﻓـﻲ ﺤرﻜـﺔ اﻝﺤﺴـﺎب اﻝﺠـﺎري ) (Hard Coreﺨـﻼل ﻓﺘـرة
دورة اﻝﺘﺤوﻴل إﻝﻰ اﻝﻨﻘد ).(Cash Conversion Cycle

•

ﺤﺼــول ﺘﺠــﺎوز ﻋﻠــﻰ ﺴــﻘف اﻝﺘﺴــﻬﻴﻼت اﻝﻤواﻓــق ﻋﻠﻴــﻪ وﻝﻔﺘـرة ﺘﺘـراوح ﺒــﻴن  ٦٠و٩٠
ﻴوﻤﺎً.

•

ﺤﺼول إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻝﻠدﻴن.

•

ﻀـ ــﻌف أو ﺨﻠـ ــل ﻓـ ــﻲ إدارة اﻝﺸـ ــرﻜﺔ إذا ﻜـ ــﺎن اﻝﻌﻤﻴـ ــل ﺸﺨﺼ ـ ـﺎً ﻤﻌﻨوﻴ ـ ـﺎً أو ظﻬـ ــور
ﺨﻼﻓﺎت أﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎء ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴؤدي إﻝﻰ اﺤﺘﻤﺎل ﻋدم اﻝﺴداد.

•

ﺘﻌرض اﻝﻌﻤﻴل إﻝﻰ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻗد ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌر ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ وﻀﻌﻪ
ّ

•

وﺠود ﺘﺴﻬﻴﻼت اﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل ﻓﻲ "ﻤؤﺴﺴﺎت" أﺨرى

اﻝﻤﺎﻝﻲ وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺴداد.

اﻝﺘواﻓ ــق ﻤ ــﻊ اﻝﻌﻤﻴ ــل ﻋﻠـ ــﻰ

•

إﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎدة ﺘﻘﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴم اﻝﺨط ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻝﻤوﻀ ـ ـ ـ ــوﻋﺔ ووﻀ ـ ـ ـ ــﻊ اﻝﻌﻤﻴـ ـ ـ ـ ــل
ﻓﺼــﻠﻴﺎً وﺘﻌــدﻴل ﺘﺼــﻨﻴف اﻝﻌﻤﻴــل
ﺤﻴث ﻴﻨطﺒق

اﻝﺘﺼﻨﻴف
دون اﻝﻌﺎدي

اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ

ﻤواﺼﻔﺎت اﻝﻌﻤﻴل واﻝدﻴن اﻝﻌﺎﺌد ﻝﻪ
إن اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻴﻌﺎﻨﻲ اﻝﻌﻤﻴل ﻤن ﻀﻌف واﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺴدادّ .
اﻝﺴداد ﺘرﺘﻜز ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴن ﻤﻠﺤوظ ﻓﻲ وﻀﻌﻪ اﻝﻤﺎﻝﻲ أو ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠوء إﻝﻰ

واﻋﺘﺒــﺎر ﻓواﺌــد اﻝﺘــﺄﺨﻴر ﻋﻠــﻰ اﻝﺴــﻨدات اﻝﺘــﻲ ﻝــم ﻴــﺘم ﺘﺴــدﻴدﻫﺎ ﻝﻤــدة

ﺘﺴﻴﻴل اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة .ﻴﺼ ّﻨف اﻝدﻴن دون اﻝﻌﺎدي ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘواﻓر

ﺘزﻴد ﻋن  ٩٠ﻴوﻤﺎً ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓواﺌد ﻏﻴر ﻤﺤﻘﻘﺔ.

اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:

•

•

اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺨﺴﺎﺌر.

ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻝﺘﺴدﻴد اﻹﻝﺘزاﻤﺎت.
•

ﺤﺼول ﺘﺄﺨﻴر ﻓﻲ ﺘﺴدﻴد اﻷﻗﺴﺎط اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ إن ﻝﺠﻬﺔ أﺼل

•

•

إﻋــﺎدة ﺘﻘﻴــﻴم اﻝوﻀــﻊ ﻓﺼــﻠﻴﺎً وﻤﻼﺤﻘــﺔ ﻤــدى اﻻﻝﺘـزام ﺒﺎﻝﺨطــﺔ
اﻝﻤوﻀوﻋﺔ.

اﻝدﻴن و/أو اﻝﻔواﺌد ﻝﻔﺘرة ﺘﺘراوح ﺒﻴن  ٩١و ١٨٠ﻴوﻤﺎً.
ظﻬور ﻤؤﺸرات ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ) Hard

إﻋــداد ﺨط ــﺔ ﻝﺘﺨﻔ ــﻴض ﻤدﻴوﻨﻴــﺔ اﻝﻌﻤﻴ ــل ﺘ ــدرﻴﺠﻴﺎً واﻹﻤﺘﻨ ــﺎع
ﻋــن ﻤــﻨﺢ اﻝﻌﻤﻴــل أي ﺘﺴــﻬﻴﻼت إﻀــﺎﻓﻴﺔ ﻝﻠﺤــد ﻤــن إﻤﻜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﻜﺒــد

ﺘراﺠﻊ ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ

•

اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻔواﺌد واﻝﻌﻤوﻻت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓواﺌد وﻋﻤوﻻت ﻏﻴر ﻤﺤﻘﻘـﺔ

•

إﺠ ـ ـراء ﺘﺨﻤـ ــﻴن ﺤـ ــدﻴث ﻝﻠﻀـ ــﻤﺎﻨﺎت ﻝﻠﺘﺄﻜـ ــد ﻤـ ــن أن ﻗﻴﻤﺘﻬـ ــﺎ
اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻤﺎ زاﻝت ﻜﺎﻓﻴﺔ.

 (Coreﺨﻼل ﻓﺘرة دورة اﻝﺘﺤوﻴل إﻝﻰ اﻝﻨﻘد ) Cash
 (Conversion Cycleوﻋدم ﺘﺤوﻴل رﺼﻴد اﻝﺤﺴﺎب ﻏﻴر
اﻝﻤﺴدد إﻝﻰ ﻗرض ﻷﺠل ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل
ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘﺘراوح ﺒﻴن  ٩١و ١٨٠ﻴوﻤﺎً.
•

ﺘﺠﺎوز ﻋﻠﻰ ﺴﻘف اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻔﺘرة ﺘﻤﺘد ﺒﻴن  ٩١و ١٨٠ﻴوﻤﺎً.

•

ﻋــدم اﻻﻝﺘ ـزام ﺒﺘﺴــدﻴد أﻗﺴــﺎط ﻤﻌــﺎد ﺠــدوﻝﺘﻬﺎ ﻝﻔﺘ ـرة ﺘﺘ ـراوح ﺒــﻴن ٦٠
و ٩٠ﻴوﻤﺎً.

اﺤﺘﻤﺎل ﻋدم ﺘﺤﺼﻴل ﺠزء ﻤن اﻝدﻴن ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت.
ﻤﺸﻜوك
ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ

ﻴﺼﻨف اﻝدﻴن ﻤﺸﻜوﻜﺎً ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘواﻓر اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ّ
ﺤﺼ ــول ﺘ ــﺄﺨﻴر ﻓ ــﻲ ﺘﺴ ــدﻴد اﻷﻗﺴ ــﺎط اﻝﻤﺴ ــﺘﺤﻘﺔ إن ﻝﺠﻬ ــﺔ أﺼ ــل
•

•

ﻝﻠﺘﻘـﺎرﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ﺤـول إﺨﺘﺒـﺎرات اﻝﺘـدﻨﻲ )(Impairment Test

اﻝدﻴن و/أو اﻝﻔواﺌد ﻝﻔﺘرة ﺘزﻴد ﻋن  ١٨٠ﻴوﻤﺎً
•

ﺘﻜ ــوﻴن ﻤؤوﻨ ــﺔ ﺠزﺌﻴ ــﺔ ﻝﻠ ــدﻴن إﺴ ــﺘﻨﺎداً اﻝ ــﻰ اﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴ ــﺔ
واﻋﺘﺒﺎر اﻝﻔواﺌد واﻝﻌﻤوﻻت ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓواﺌد وﻋﻤوﻻت ﻏﻴر ﻤﺤﻘﻘﺔ.

ظﻬور ﻤؤﺸرات ﺼﻌوﺒﺔ ﻓﻲ ﺤرﻜﺔ اﻝﺤﺴﺎب اﻝﺠﺎري ) Hard
 (Coreﺨﻼل ﻓﺘرة دورة اﻝﺘﺤوﻴل إﻝﻰ اﻝﻨﻘد ) Cash
 (Conversion Cycleوﻋدم ﺘﺤوﻴل رﺼﻴد اﻝﺤﺴﺎب ﻏﻴر
اﻝﻤﺴدد إﻝﻰ ﻗرض ﻷﺠل ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴل
ﺨﻼل ﻓﺘرة ﺘزﻴد ﻋن  ١٨٠ﻴوﻤﺎً.

•

ﺘﺠﺎوز ﻓﻲ ﺴﻘف اﻝﺘﺴﻬﻴﻼت ﻝﻔﺘرة ﺘزﻴد ﻋن ١٨٠

•

ﻋدم ﺘﺴدﻴد أﻗﺴﺎط ﻤﻌﺎد ﺠدوﻝﺘﻬﺎ ﻝﻤدة ﺘزﻴد ﻋن  ٩٠ﻴوﻤﺎً.
•

رديء

اﻨﻌدام اﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼﻴل أي ﻤﺒﻠﻎ ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝدﻴن

ﺘﻜـوﻴن ﻤؤوﻨـﺔ ﺒﻜﺎﻤــل ﻗﻴﻤـﺔ اﻝـدﻴن واﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻔواﺌـد واﻝﻌﻤــوﻻت
ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻓواﺌد وﻋﻤوﻻت ﻏﻴر ﻤﺤﻘﻘﺔ.

•

ﺘوﻗﻴف اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻔواﺌد واﻝﻌﻤوﻻت ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠدﻴن اﻝذي ﺸﻬر
اﻓﻼس ﺼﺎﺤﺒﻪ.

ﻤﻠﺤق رﻗم :٣
اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ) (Loan Grading System
اﻝﺘﻌرﻴف

درﺠﺎت اﻝﺘﺼﻨﻴف

ﻴﺘﻌ ّـرض اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ إﻝـﻰ أﻗـل ﻨﺴـﺒﺔ ﻤﺨـﺎطر إﺌﺘﻤـﺎن ) Virtually
.(no risk

ﻤﻤﺘﺎز )(Excellent

١

ﻏﺎﻴﺔ اﻝدﻴن إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ.
ﻗدرة اﻝﻌﻤﻴل واﺴﺘﻌدادﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﺸـﺒﻪ أﻜﻴـدة وﻤـن ﻏﻴـر
ـﺎﻝﺘﻐﻴرات ﻓ ــﻲ اﻷوﻀـ ــﺎع اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ أو ﻓ ــﻲ وﻀـ ــﻊ اﻝﻘطـ ــﺎع
اﻝﻤﺘوﻗ ــﻊ أن ﺘﺘـ ــﺄﺜر ﺒـ ـ ّ
اﻝﻤﻌﻨﻲ.
ﺠﻴــدة ﺠــداً ﻝﻜــن ﻴﺘﻌـ ّـرض ﻤــن ﺨﻼﻝــﻪ اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ إﻝــﻰ
ﻨوﻋﻴـﺔ اﻝــدﻴن ّ
ﻤﺨــﺎطر أﻋﻠــﻰ ﻤــن اﻝــدﻴن اﻝﻤﺼــﻨف ﻓــﻲ اﻝﻔﺌــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﻋواﻤــل ﺘﺘﻤﺜــل ﻋﻠــﻰ

ﻗوي )(Strong

٢

ﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺒﻴل اﻝﻤﺜ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻻ اﻝﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ــر ﺒوﺠ ـ ـ ـ ـ ــود ﻫ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤش ﻤﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎطرة أﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ ﻝﻠﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـ ــل
).(Higher Risk Appetite
إن ﻤﺨﺎطر اﻝدﻴن ﺘﻜون ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ) (Low riskوﺘﻜـون ﻗـدرة اﻝﻌﻤﻴـل ﻋﻠـﻰ اﻝﺴـداد
ّ
ﺘطورات ﻤﻨظورة.
ﺒﺄي
ﺘﺘﺄﺜر
أن
ﻊ
ﻗ
اﻝﻤﺘو
ﻏﻴر
وﻤن
ﺘﻔﻌﺔ
ر
ﻤ
ّ
ّ

ﺘﻜـون ﻤﺨــﺎطر اﻝــدﻴن ﻤﻌﺘدﻝــﺔ ) (Moderate Riskﻤــﻊ اﺤﺘﻤــﺎل اﻝﺘــﺄﺜّر ﻤﺴــﺘﻘﺒﻼً،

ﺠﻴد )(Good
٣

وﻝـ ــو ﺒﺸـ ــﻜل ﻀـ ــﻌﻴف ،ﺒﺘطـ ــورات اﻷوﻀـ ــﺎع اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻴﺔ أو ﻓـ ــﻲ وﻀـ ــﻊ اﻝﻘطـ ــﺎع
اﻝﻤﻌﻨﻲ.

ﻤﻘﺒول )(Satisfactory
٤
ﻤﻼﺌم )(Adequate
٥

ﺤدي( )(Marginal
ﻫﺎﻤﺸﻲ )أو ّ

أن ﻫـﺎﻤش
ﻗدرة اﻝﻤدﻴن ﻋﻠﻰ اﻹﻴﻔﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﻋﻨد اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻻ ﺘـزال ﻤﻘﺒوﻝـﺔ ﻏﻴـر ّ
اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓر ﻝدى اﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜون ﻤﺘواﻀﻌﺎً.
إن ﻤﺨﺎطر ﻫذا اﻝدﻴن ﺘﻜون ﻤﺘوﺴطﺔ ).(Average Risk
ّ
ﻤﻬﻤ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ
ﻠﺒﻴﺔ
ـ
ـ
ﺴ
ات
ر
ـو
ـ
ط
ﺘ
ﺒ
ـر
ـ
ﺒ
أﻜ
ـﻜل
ـ
ﺸ
ﺒ
ـﺎء
ـ
ﻔ
اﻹﻴ
ـﻰ
ـ
ﻠ
ﻋ
ـل
ـ
ﻴ
اﻝﻌﻤ
ة
ر
ـد
ـ
ﻗ
ـﺄﺜر
ـ
ﺘ
ﺘ
ـد
ﻗـ
ّ
اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﻌﻨﻲ.
إ ّن ﻫﺎﻤش اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ اﻝﻤﺘوﻓر ﻝﻠﻤﺼرف/ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻴﻜون ﻀـﻌﻴﻔﺎً ﻝﻜـن ﻤﺨـﺎطر
ﻫذا اﻝدﻴن ﻻ ﺘزال ﻤﻘﺒوﻝﺔ ).(Acceptable Risk
ﻨوﻋﻴﺔ اﻝدﻴن ﻀﻌﻴﻔﺔ.

٦

ﻗــدرة اﻝﻤــدﻴن ﻗــد ﺘﺘــﺄﺜر ﺴــﻠﺒﺎً ﻋﻠــﻰ اﻝﻤــدى اﻝﻘﺼــﻴر ﺒﻔﻌــل ﺘطــورات ﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻤﻬﻤــﺔ ﻓــﻲ
اﻷوﻀﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻓﻲ وﻀﻊ اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﻌﻨﻲ.
ﺤد ﻓﺎﺼل ).(Borderline Risk
ﺘﻜون ﻤﺨﺎطر ﻫذا اﻝدﻴن ﻋﻠﻰ ّ
ﻨوﻋﻴﺔ اﻝدﻴن ﻀﻌﻴﻔﺔ.

ﻤﻌرض )(Vulnerable
ّ

اﻝﻤ ــدﻴن ﻤﻌ ــرض ﺒﺸ ــﻜل ﻜﺒﻴ ــر إﻝ ــﻰ اﻝﺘوﻗ ــف ﻋ ــن اﻝ ــدﻓﻊ وﻤﺨ ــﺎطر اﻝ ــدﻴن ﻤرﺘﻔﻌ ــﺔ
٧

).(High Risk
إن ﺘطــورات ﺴــﻠﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷوﻀــﺎع اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ أو ﻓــﻲ وﻀــﻊ اﻝﻘطــﺎع اﻝﻤﻌﻨــﻲ ﺤﺘــﻰ
ّ
ﻝو ﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻤﻬﻤﺔ ﻗد ﺘؤدي إﻝﻰ ﺘﻌﺜّر ﻓﻌﻠﻲ.

دون ﻋﺎدي )(Substandard
ﻤﺸﻜوك ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ )(Doubtful
رديء )(Loss

٨
٩
١٠

ﻗدرة اﻝﻌﻤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝوﻓﺎء ﺒﺎﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ ﻏﻴر ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﺎﻝﻴﺎً.
اﺤﺘﻤﺎل ﻋدم ﺘﺤﺼﻴل ﻜﺎﻤل اﻝدﻴن )ﺤﺘﻰ ﺒﻌد ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﻀﻤﺎﻨﺎت ،إن وﺠدت(.
ﻻ ﻴوﺠد أي ﻓرﺼﺔ ﻝﺘﺤﺼﻴل اﻝدﻴن.

ﻤﻠﺤق رﻗم :٤
اﻝﻤواءﻤﺔ ﺒﻴن ﻨظﺎم اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻷﻏراض رﻗﺎﺒﻴﺔ واﻝﻨظﺎم اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤﺼرف/اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

ﻨظﺎم اﻝﺘﺼﻨﻴف ﻷﻏراض رﻗﺎﺒﻴﺔ

ﻨظﺎم اﻝﺘﺼﻨﻴف اﻝﺨﺎص ﺒﺎﻝﻤؤﺴﺴﺔ

)ﻜﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم (٢

)ﻜﻤﺎ ﻫو وارد ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم (٣

ﻋﺎدي

ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ

ﻝﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ واﻝﺘﺴوﻴﺔ
دون ﻋﺎدي
ﻤﺸﻜوك ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ
رديء

ﻤﻤﺘﺎز )(Excellent

١

ﻗوي )(Strong

٢

ﺠﻴد )(Good
ّ
ﻤﻘﺒول )(Satisfactory

٣
٤

ﻤﻼﺌم )(Adequate

٥

ﻫﺎﻤﺸﻲ)أو ح ّدي( )(Marginal

٦

ﻤﻌرض )(Vulnerable
ّ

٧

دون ﻋﺎدي )(Substandard

٨

ﻤﺸﻜوك ﺒﺘﺤﺼﻴﻠﻪ )(Doubtful
رديء )(Loss

٩
١٠

