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اإلهداء
الى من كانت دعواتهم وقود حیاتي 

ورضاهم مفتاح نجاحي

و بصحبتهم تكون راحتي وهنائي 

والداي

الى من سخرها اهللا ألن تعطي بال مقابل   

وأعطاها من اسمها ما جعلها حكیمة تحكم بأمره

ودها ورضاها بقلبي محتوم بقدره وجعل حبها و 

حكمـت ،،،،،،دنيأمي التي لم تل
الى ریاحین فؤادي و رفقاء دربي 

الى من بصحبتهم وعافیتهم وسرورهم یطمئن قلبي

الى من استودعتهم لمن ال تضیع عنده الودائع

عبداهللا،أحمد،اخوتي: هال

إلى من تمیزوا باإلخاء و بالوفاء 

إلى من معهم وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلـوة والحزینـة سـرت 
إلى من عرفت كیف أجدهم وعلموني أن ال أضیعهم

صدقائيأ
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شكر وتقدير
علــي بإتمــام هــذا العمــل المتواضــع مــع رجــائي أن یتقبلــه هللا مــوالي وخــالقي الــذي مــنّ الحمــد

محمـد وعلـى سـیدنالـق خوأصـلي وأسـلم علـى أشـرف ال،وآخرتـيمني ویجعله مفیـدًا لـي فـي دنیـاي
.آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان الى یوم الدین..

ســـتاذ الـــدكتور عابـــد فضـــلیة علـــى تكرمـــه الشـــكر واالحتـــرام والتقـــدیر الـــى األأتقـــدم بأســـمى معـــاني 
باإلشـــراف علـــى هـــذا البحـــث ولرعایتـــه وكرمـــه باإلرشـــادات التـــي أنـــارت لـــي الطریـــق وســـهلت لـــي 

المصاعب.

زیــل الــى الــدكتورة رانیــا زریــر لتفضــلها باإلشــراف المشــارك علــى هــذا البحــث كمــا أتقــدم بالشــكر الج
وعدم توانیها عن تقدیم أي نصح أو معلومة تغني البحث وتساعد على إخراجه بأفضل صورة.

كما أشكر أعضاء لجنة الحكم لتفضلهم تحمل أعباء قراءة وتصویب البحث وٕاظهاره بشكل علمي 
الئق.

.هاتمن ساعدني إلتمام هذا البحث مهما كانت نوعیة المساعدة أو درجوال یفوتني أن أشكر كل
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ملخص البحث
تمویـــل هـــذه الدراســـة الـــى التعـــرف علـــى تجربـــة المصـــارف الخاصـــة الســـوریة فیمـــا یخـــصتهـــدف 

الشــركات واألفــراد وآلیــة صــنع القــرار االئتمــاني وكــذلك التعــرف علــى أدوات التحلیــل المــالي وأهــم 
تســـلیط إضـــافة الـــىتخـــاذ القـــرار االئتمـــاني اعنـــدفـــي التحلیـــل المـــاليالنســـب المالیـــة المســـتخدمة

.يالضوء على العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار االئتمان

ات الدراســة مــن وجهــة نظــر مــوظفي االئتمــان فــي المصــارف عینــة البحــث وقــد تــم اختبــار فرضــی
والبـالغ عــددها ســتة مصـارف خاصــة. ولتحقیــق أهـداف البحــث تــم اعـداد اســتبیان خــاص بالدراســة 
وتــم توزیعــه علــى عینــة الدراســة وبعــد التأكــد مــن صــدق أداة الدراســة واالتســاق الــداخلي لعبــارات 

،SPSS)(رضـیات البحـث باالعتمـاد علـى البرنـامج االحصـائي اختبار فبالباحث قام ،المتغیرات
أن القرار االئتماني في المصارف الخاصة في سـوریة یعتمـد علـى وقد توصلت نتائج الدراسة الى

جملة من العوامل واألدوات سواء المالیة منها والمتمثلة بالتحلیل المـالي وتحلیـل النسـب المالیـة أو 
إذ تختلــف أهمیــة كــل عامــل والقطــاع والظــروف المحیطــة بالعمیــل، تلـك العوامــل المتعلقــة بالعمیــل 

بشـكل كلـي ال تعتمـدالمصـارف السـوریة الخاصـةفوبالتـاليأعمالـه شـطته وأنتبعًا لحجم وطبیعة
على نوع واحد من العوامل.

وفـــي ضـــوء نتـــائج البحــــث تـــم وضـــع العدیــــد مـــن المقترحـــات المناســـبة التــــي تنســـجم مـــع مشــــكلة 
وفرضیات البحث.
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اإلطار العام للبحث

1

مقدمة:

شــهد القطــاع المصــرفي فــي ســوریة تطــورًا ملحوظــًا فــي الســنوات األخیــرة ممــا انعكــس ایجابــًا 
على الوضع االقتصادي ككل وعلى مختلف جوانب الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة والسیما جذب 

أفضـــــل، األمـــــر الـــــذي زاد شـــــكلعـــــادة توظیفهـــــا بإ ات واســـــتغاللها و االســـــتثمارات وتجمیـــــع المـــــدخر 
وخاصــة دوائــر االئتمــان المصــرفي التحــدیات أمــام تلــك المصــارف ووضــعها أمــام مســؤولیات كبیــرة 

منح التسهیالت واالئتمان بالشـكل الـذي یحقـق نمـوًا علـى مسـتوى الشـركات یقع على عاتقهاوالتي
شكل األمثل. وكذلك من حیث زیادة فرص العمل واستغالل المدخرات بال،وزیادة أرباحها

ویعتبر االئتمان المصرفي من أهم الفعالیات المصرفیة وأكثر أدوات المصـارف حساسـیة حیـث ال 
یتجـاوزه لیتفاعـل مـع العدیـد مـن المؤشـرات الكلیـة نمـا إ تأثیرها على مستوى المصـرف فقـط و یتوقف

قروض المصـرفیة لالقتصاد الوطني، لذلك ولضمان اتخاذها للقرار السلیم تقوم المصارف بتقدیم ال
قیامها بدراسة ملفات الشركات واألفـراد واالعتمـاد علـى أدوات التحلیـل المـالي وبعـض العوامـل بعد 

األخــرى المــؤثرة والتــي قــد تكــون علــى صــلة بالقطــاع الــذي یعمــل بــه العمیــل أو عوامــل قــد تتعلــق 
بالظروف االقتصادیة السائدة أو عوامل أخرى خاصة بالعمیل نفسه.

التحلیل المالي من أهم األدوات التي یستعین بها متخذ القرار االئتماني أو أي طرف آخـر یعتبر و 
ي تحدیــد مــدى كفــاءة االدارة فــي لــه مصــلحة كالمســاهمین والــدائنین والمحللــین المــالیین ویســاهم فــ

ع األموال من جهة وتشغیلها من جهة أخرى.جم

ـــة فـــي ظـــل توســـع أنشـــطة األعمـــال فـــي عالمنـــا المعاصـــر وقـــد زادت أهمیـــة تحلیـــل القـــوائم المالی
وأصـــبحت تســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي تفســـیر مجریـــات األحـــداث وصـــیاغة التوصـــیات لمســـتخدمي 

تخـاذ قـرارات رشـیدة فـي عـالم تزایـدت فیـه المنافسـة وحالـة عـدم  بالقدر الـذي یمّكـن مـن االمعلومات 
اذ القـــرار االئتمـــاني فـــي التأكـــد. ویـــأتي هـــذا البحـــث لكـــي ینـــاقش العوامـــل المـــؤثرة فـــي عملیـــة اتخـــ

ــة فــي ســوریة حیــث تــم األولینتنــاول الفصــل،تقســیم البحــث الــى ثالثــة فصــولالمصــارف العامل
بمـا لقرار االئتمانيوالعوامل المؤثرة في ااالئتمان المصرفي بوالثاني منها اإلطار النظري المتعلق

وفـي الفصـل ،تنبؤ بالفشل المـاليللنماذج البعض و التحلیل المالي والنسب المالیةفي ذلك تقنیات
الثالث قدم الباحث الدراسة العملیة حیث قام بتوزیع استبیان على مجموعة من موظفي المصـارف 
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والمختصــین بمجــال التمویــل واالئتمــان وأجــرى بعــض المقــابالت الشخصــیة معهــم للحصــول علــى 
ج والمقترحات.والتوصل الى النتائللتمكن من مناقشة الفرضیاتالمعلومات المطلوبة

مشكلة البحث:

ـــیم وضـــع العمـــالء  ـــة فـــي تقی ـــى عوامـــل ومعلومـــات مختلف تقـــوم المصـــارف الخاصـــة باالعتمـــاد عل
والشركات عند عملیة منح االئتمان كالمعلومات المالیة التي تشكل حجـر األسـاس للتحلیـل المـالي 

أو ة بالعمیـل والقطــاعالـذي یجریـه صـناع القـرار االئتمـاني فــي المصـارف وكـذلك العوامـل المحیطـ
األســئلة ویمكــن تــأطیر مشــكلة البحــث مــن خــاللالــذي یعمــل فیــه النشــاط االقتصــادي أو الخــدمي

التالیة:

هــل تعتمــد المصــارف الخاصــة فــي ســوریة علــى أدوات التحلیــل المــالي فــي عملیــة -
اتخاذ القرار االئتماني؟

التحلیـل المـالي فـي الى أي مدى تعتمد المصارف الخاصـة فـي سـوریة علـى أدوات -
ترشید القرار االئتماني؟

ما هي العوامل التي تؤثر على عملیة اتخاذ القـرار االئتمـاني لـدى محللـي االئتمـان -
في المصارف الخاصة في سوریة؟

أهمیة البحث:

التـي امتـد أثرهــا بعـد األزمـة المالیــة العالمیـة ومـا تبعهــا مـن أزمـات مصــرفیة وأزمـات فـي المدیونیــة
كحجر أو نقطة ظهرت أهمیة الحیطة والتأكد في عملیات منح االئتمان ،تلف بلدان العالمالى مخ

وعلى الرغم ،اطر االئتمان الى أدنى المستویاتتقلیل مخارتكاز في اتخاذ القرار المصرفي بهدف 
أنـه ال باألزمـة المالیـة العالمیـة إال األقـل تـأثراً من أن الجمهوریة العربیـة السـوریة كانـت مـن الـدول

ــدقیق یســاهم بشــكل واضــح فــي ترشــید القــرار االئتمــاني  یمكــن إهمــال حقیقــة أن التحلیــل المــالي ال
یسـلط الضـوء علـى أدوات التحلیـل كونـهالدیون المتعثرة. ومن هنا تنبع أهمیة البحث نسبةوتقلیل

أهـــمعلـــىالتعـــرف و النســـب المالیـــة ، وكـــذلك أهمیـــة القـــرار االئتمـــانيترشـــید فـــي وأهمیتهـــا المـــالي 
.تمان في المصارف الخاصة في سوریةالعوامل المؤثرة على قرار منح االئ
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فـي الفاعلـةمهم من القطاعـات االقتصـادیةمالي البحث كونه یتناول دراسة قطاع عدا عن أهمیة 
.سوریة وهو القطاع المصرفي

أهداف البحث:

ى بتحلیل التغیر واالتجاه وتحلیل والتي تتجلیهدف البحث الى التعرف على أدوات التحلیل المالي
التخـاذ القـرار الـالزمالمسـتخدمة فـي التحلیـل المـاليوالتعرف علـى أهـم تلـك النسـبالنسب المالیة

كمــا یهــدف الــى تســلیط الضــوء علــى تجربــة المصــارف الخاصــة الســوریة فیمــا الرشــید،االئتمــاني
العوامل المؤثرة على مـنح بما في ذلكیخص تمویل الشركات واألفراد وآلیة صنع القرار االئتماني 

وبالتـالي یمكـن حصـر األهـداف ،تلك التسهیالت التي تدفع عجلة االقتصاد الوطني نحو األفضـل
الرئیسیة للدراسة بالنقاط التالیة:

العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار االئتماني في المصارف الخاصة في سوریة.تحدید -1

ر االئتمان في المصارف الخاصة في عملیة منح وترشید القرار االئتماني.تحلیل كفاءة دوائ-2

تحدیــد درجــة اعتمــاد دوائــر االئتمــان فــي المصــارف الخاصــة فــي ســوریة علــى أدوات التحلیــل -3
المالي في صنع القرار االئتماني 

أهم األدوات المالیة المستخدمة في التحلیل المالي لدى المصارف الخاصة في سوریة.تحدید-4

التعــرف علــى أهمیــة المعلومــات الــواردة فــي القــوائم المالیــة المقدمــة مــن قبــل الشــركات واألفــراد -5
متها في اتخاذ القرار االئتماني.ومدى مساه

والوصول الى أهدافه ومناقشة فرضیاته.حیث سیتم االستعانة باستبیان مصمم لخدمة هذا البحث

فرضیات البحث:

تتمثل فرضیات البحث بما یلي:

،تعتمد المصارف الخاصة في سوریة على أدوات التحلیل المالي التخاذ القرار االئتمـاني-1
:الجزئیة التالیةاالحصائیةاتصیاغة الفرضیتوالختبار هذه الفرضیة تم
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H0 احصائیة بین أدوات التحلیل المالي وبین عملیة اتخـاذ القـرار : ال یوجد عالقة ذات داللة
االئتماني في المصارف الخاصة في سوریة.

H1 یوجــد عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین أدوات التحلیــل المــالي وبــین عملیــة اتخــاذ القــرار :
اني في المصارف الخاصة في سوریة.االئتم

العوامــل المتعلقــة بالعمیــل والختبــار هــذه یتــأثر قــرار المصــارف الخاصــة بمــنح االئتمــان ب-2
:الجزئیة التالیةاالحصائیة ات صیاغة الفرضیتمتالفرضیة 

H0.ال یوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العوامل المتعلقة بالعمیل وقرار منح االئتمان :

H1ن.: یوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العوامل المتعلقة بالعمیل وقرار منح االئتما

یتأثر قرار المصارف الخاصة بمـنح االئتمـان بـالظروف المحیطـة بالعمیـل والقطـاع الـذي -3
:الجزئیة التالیةاالحصائیة اتصیاغة الفرضیتمتوالختبار هذه الفرضیة ، ل فیهیعم

H0 ال یوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین الظروف المحیطة بالعمیل والقطاع الذي یعمل :
االئتمان.فیه وبین قرار منح 

H1 یوجــد عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین الظــروف المحیطــة بالعمیــل والقطــاع الــذي یعمــل :
فیه وبین قرار منح االئتمان.

منهجیة البحث: 

استخدم الباحث كال المنهجین االستنباطي واالستقرائي، حیث اعتمد في الجانب النظري على 
ـــة المـــنهج االســـتنباطي مـــن خـــالل مـــا ورد فـــي  المراجـــع العلمیـــة واألبحـــاث والدراســـات المتعلق

بموضوع البحث باللغة العربیة واالنكلیزیة، واستند في الجانب العملي على المنهج االستقرائي 
من خالل دراسة میدانیة لعینة احصائیة من موظفي االئتمان في المصارف السوریة الخاصـة 

ي القرار االئتماني في تلك المصارف.حیث استخدم االستبیان لدراسة العوامل المؤثرة ف
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: البحثوعینةمجتمع

فــــيالعــــاملینوالشــــركاتاألفــــرادوتمویــــلاالئتمــــاندارةإومــــدراءمــــوظفيالبحــــثمجتمــــعیشــــمل
مجتمـــعلكبـــر، إال أنـــه نظـــراً خـــاصمصـــرف14عـــددهاوالبـــالغســـوریةفـــيالخاصـــةالمصـــارف

عشــوائیاً انتقاؤهــاتــم(عینــةعلــىالبحــثاقتصــرالظــروفوصــعوبةالوقــتقیــودظــلوفــيالبحــث
األشــخاصمــعالتواصــللتعــذروذلــك) 1دمشــقمدینــةفــيتعمــلخاصــةمصــارف6مــنومؤلفــة

مدینة دمشق.خارجالموجودین

آلخــرمصــرفمــنیختلــفالخاصــةالمصــارففــياالئتمــانمــوظفيعــددأنالــىاالشــارةتجــدر
موظـف20الـى10بـینیتـراوحأنـهتبـینإذ،عنهـاالحدیثبصددلسنااعتباراتلعدةوفقاً وذلك

وبالتـالي15بحـواليمصـرفكـلفـياالئتمـانمـوظفيعـددمتوسـطتقدیریمكنوبالتاليائتمان
).تقدیريمتوسط(210بحواليالكليالمجتمععناصرتقدیریمكن

84اسـتردادوتـمسـوریةخاصـةمصارف6فيالعاملینعلىاستبانة90بتوزیعالباحثقامفقد
تكـنلـماسـتبانات4باسـتثناءوالتحلیلللتفریغصالحةالمستردةاالستبیاناتجمیعوكانتاستبانة
اآلخـــر،الـــبعضفـــيخیـــارمـــنبـــأكثراإلجابـــةأوجابـــاتاإلبعـــضفـــيالـــنقصبســـببصـــالحة
االســتبیاناتونســبةاســتبانة،80هــيللتحلیــلوالصــالحةالمســتردةاالســتبیاناتعــددنفــإوبالتــالي
استبانة مستردة من 80% (أي38هيالموزعةاالستبیاناتجماليإالىللتحلیلوالقابلةالمستردة

.علیهااالعتمادویمكنالعلمیةبالموثوقیةجدیرةنسبةوهي)، 210أصل 

الدراسات السابقة: 

التحلیـل االئتمـاني ودوره ) بعنوان 2007جامعة تشرین (،رسالة ماجستیر،ایمان انجرو-1
. وقـــد خلصـــت فـــي ترشـــید عملیـــات االقـــراض (المصـــرف الصـــناعي الســـوري إنموذجـــًا)

الدراســــة الــــى عــــدم اعتمــــاد المصــــرف علــــى نظــــام موضــــوعي وفعــــال لتصــــنیف مخــــاطر 
إضافة الى عدم طلب المصـرف الصـناعي مـن ،ئتمان بقصد تقلیص اآلثار الشخصیةاال
قائمـة تـدفق ،قائمـة دخـل،ا بقـوائم مالیـة ( میزانیـة عمومیـةقدمي طلبات اإلقـراض إرفاقهـم

سـوریة، بنـك بیمـو السـعودي الفرنسـي، بنـك -وهذه المصارف أربعة تقلیدیة واثنان اسالمیان وهي:( البنك العربي1
بنك بیبلوس سوریة، بنك البركة سوریة، بنك الشام االسالمي)قطر الوطني، 
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نقدي) خاضعة للتدقیق من قبل مدقق حسابات وعلى مدار عـدة فتـرات محاسـبیة كمـا أنـه 
یعتمــد أســلوب الكشــف الــذي تقــوم بــه اللجــان المختصــة لتقــدیر إمكانیــات العمیــل المحتمــل 

وضــــع العمــــالء وبالتــــالي تواجــــد دیــــون كبیــــرة مشــــكوك فــــي ممــــا أدى الــــى تقیــــیم خــــاطئ ل
تحصیلها.

المجلـد ،مجلة علمیة محكمـة،یة" مجلة دراسات العلوم اإلدار ،ناجي معال و أحمد ظاهر-2
العوامل المحددة لقرار مـنح التسـهیالت االئتمانیـة ) " بعنوان 1999تموز(،2العدد،26

دفت هذه الدراسة الى التعرف علـى مـدى . وقد هدراسة میدانیة–في المصارف االردنیة 
اعتمـــاد اإلدارة فـــي المصـــارف االردنیـــة علـــى معـــاییر موضـــوعیة یـــتم علـــى أساســـها تقیـــیم 

ولقــد أوضــحت نتــائج هــذه ،أهلیــة العمیــل للحصــول علــى التســهیالت االئتمانیــة المباشــرة
المالیـــة الدراســـة أن االدارة فـــي المصـــارف االردنیـــة تســـتخدم فعـــًال مجموعـــة مـــن المعـــاییر

ــــى مجموعــــة مــــن  والمحاســــبیة والتســــویقیة والتجاریــــة واالقتصــــادیة واإلداریــــة باإلضــــافة ال
العوامل األخرى كمركزیة المخاطر وغیرها.

المجلد الخامس ،العلوم اإلداریة واالقتصادیة،مجلة دراسات العلوم اإلنسانیةمحمد مطر"-3
ادرةصـاللنسبیة للبیانـات المدققـة األهمیة ا) " بعنـوان 1988شباط(،العدد الثاني،عشر

عن الشـركات المسـاهمة بدولـة الكویـت كمصـدر للمعلومـات لمتخـذي قـرارات االسـتثمار 
وقــــرارات اإلقــــراض وتحدیــــد العوامــــل الرئیســــیة التــــي تزیــــد مــــن موثوقیــــة المعلومــــات 

. وقـــد توصـــلت الدراســـة الـــى أن المســـتثمرین یولـــون البیانـــات المالیـــة المستخلصـــة منهـــا
ـــى المعلومـــات المناســـبة التخـــاذ المدق قـــة اهتمامـــًا أكبـــر مـــن المقرضـــین فـــي الحصـــول عل

قراراتهم وأن محللـي االئتمـان فـي المصـارف التجاریـة غالبـًا مـا یطـورون بیانـاتهم الخاصـة 
معتمـــدین فـــي ذلـــك علـــى مصـــادر أخـــرى ،بقـــراراتهم لمـــنح القـــروض للشـــركات المســـاهمة

للمعلومات بخالف البیانات المنشورة.
األسالیب الكمیـة فـي ترشـید ) بعنوان 2008جامعة سكیكدة (-حیم حسین وسلیم حمودر -4

حیــث اســتطاع الباحثــان تقــدیم مــنهج فــي واتخــاذ قــرارات مــنح االئتمــان بــالبنوك التجاریــة
ترشـید اتخـاذ قـرارات مـنح االئتمـان فـي البنـوك التجاریـة باسـتخدام نمـوذج برمجـة األهــداف 

اضــلة علــى أســاس اســتراتیجیة البنــك ومــدى تفضــیلها لمعیــار ذات األولویــة حیــث تــتم المف
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علــى آخــر باســتخدام هیكــل األولویــات وقــد خلصــوا الــى أن هــذا األســلوب یتمیــز بمرونــة 
عالیة إلجراء التغیرات في نمط األولویات.

) بعنـــــوان 2004الجامعـــــة االســـــالمیة (،رســـــالة ماجســـــتیر،هـــــال بســـــام عبـــــداهللا الغصـــــین-5
دراسة تطبیقیة على قطاع المقاوالت في ،یة للتنبؤ بتعثر الشركاتاستخدام النسب المال

. وقد خلصت الدراسة الـى انـه یمكـن اسـتخدام النسـب المالیـة فـي التنبـؤ بوضـع قطاع غزة
الشركة المالي وأوصت بزیادة االهتمام بإعداد القوائم المالیة واالعتماد على تحلیل النسب 

المالیة لهذه القوائم.
تحلیـل العوامـل المـؤثرة فـي تطبیـق ) بعنـوان 2008جامعـة بغـداد (–حمود نجاة شاكر م-6

دراســة اســتطالعیة فــي عینــة مــن ،2نظــام التصــنیف االئتمــاني وفــق اتفاقیــة بــازل/
. وقــد وجــدت هـذه الدراســة أنــه لــم یــتم تطبیـق اتفاقیــة بــازل ولكــن هنــاك المصــارف العراقیــة

اك جملة من العوامل الداخلیـة والخارجیـة لوائح ارشادیة صادرة عن البنك المركزي وان هن
التــي تــؤثر فــي تطبیــق نظــام التصــنیف االئتمــاني والتــي علــى المصــارف ان تأخــذها بعــي 

االعتبار لنجاح عملیة التصنیف االئتماني.
التحلیـل ) بعنـوان2006االكادیمیـة العربیـة المفتوحـة فـي الـدانمارك (-جابر علـي فاضـل-7

حیث توصل الباحث الى النتائج التالیة:،األداءیمالمالي ألغراض تقو 
وذلـــك للوقـــوف  ،تحتـــل وظیفـــة تقـــویم األداء فـــي الوحـــدات االقتصـــادیة موقعـــًا هامـــاً -

على نقاط القوة والضعف في أدائها ومعالجتها.
إن مســـــتوى التطـــــور فـــــي الوحـــــدات االقتصـــــادیة ســـــیؤدي حتمـــــًا الـــــى خلـــــق تطـــــور -

العمــل وكــذلك مســاعدة المســتثمرین اقتصــادي واجتمــاعي كبیــر وذلــك بتــوفیر فــرص 
في اتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في أسهم وسندات الشركة.

لــــذلك فــــإن عملیــــة ،مفهــــوم المحتــــوى اإلعالمــــي للقــــوائم المالیــــة هــــو مفهــــوم واســــع-
ولمعرفـــة مـــا ،اإلفصـــاح عـــن المعلومـــات تمثـــل خطـــوة أولیـــة تعقبهـــا القـــوائم المالیـــة

یة ال بـــد مـــن قیـــام المحلـــل المـــالي (كخطـــوة الحقـــة) تحتویـــه مـــن معلومـــات محاســـب
بعملیة التحلیل للوصول الى قیمة المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبیة.
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مناقشة الدراسات السابقة وأوجه الشبه واالختالف بینها وبین الدراسة الحالیة:

وع االئتمـان والتحلیـل تتفق الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة فـي أنهـا تناولـت بشـكل عـام موضـ
االئتمــاني والمــالي واســتخدام أدوات التحلیــل المــالي وخاصــة النســب المالیــة ومســاهمتها فــي اتخــاذ 

الى التعرف على بعض العوامل األخرى المؤثرة في عملیة مـنح االئتمـان إضافة،القرار االئتماني
التسـهیالت االئتمانیـة المقدمـة وكذلك إجراءات عملیة منح االئتمان في المصارف التجاریة وأنـواع 

في تلك المصارف واستعراض بعض نماذج التنبؤ بالفشل المالي وبالتالي ترشید القرار االئتماني. 

فــي حــین تختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي مكــان التطبیــق الــذي یمثــل المصــارف 
تلــك المصــارف وكیفیــة تعــاطي الخاصـة الســوریة وكــذلك التعــرف علــى واقــع العملیـة االئتمانیــة فــي 

ادارات االئتمان والتي تضم موظفي ومشرفي ومدراء االئتمان في المصارف السوریة الخاصـة مـع 
وكـــــذلك شـــــروط االئتمـــــان الخاصـــــة بتلـــــك ،ملفـــــات التمویـــــل وطلبـــــات التســـــهیالت المقدمـــــة الـــــیهم

امها فـي التحلیـل المصارف. إضافة الى أنه تم استعراض بعض األسالیب الحدیثة التي یتم استخد
علـــى الـــرغم مـــن قلـــة اســـتخدامها لـــدى BENCHMARKINGوتحلیـــل SWATالمـــالي كتحلیـــل 

محللي االئتمان في المصارف السوریة الخاصة. 
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مصطلحات البحث

االئتمان المصرفي: هو القدرة على خلق النقود أي منح الدائن مبلغًا مـن المـال السـتخدامه فـي غـرض -
فتــرة زمنیــة معینــة وبشــروط معینــة لقــاء عائــد مــادي یــتم االتفــاق علیــه وبضــمانات معینــة معــین خــالل 

تمكن الدائن من ضمان حقوقه في حال تعثر المدین.
القـرار االئتمـاني: وهــو القـرار المتخـذ مــن قبـل ادارة االئتمــان فـي المصـارف التجاریــة بمـنح االئتمــان او -

بنـــاء علـــى التحلیـــل المـــالي ومجموعـــة مـــن العوامـــل ،م عنـــهالتســـهیالت االئتمانیـــة للعمـــالء أو االحجـــا
األخرى ویشمل هذا القرار مبلغ االئتمان ومدته وشروطه وضماناته.

التحلیــل المــالي: عملیــة منظمــة یــتم مــن خاللهــا استكشــاف او اشــتقاق مجموعــة مــن المؤشــرات الكمیــة -
واص األنشـطة التشـغیلیة والمالیـة والنوعیة حول نشاط المشروع االقتصادي تساهم في تحدید أهمیة وخ

للمشــروع وذلــك مــن خــالل معلومــات تســتخرج مــن القــوائم المالیــة ومصــادر اخــرى لیــتم اســتخدام هــذه 
المؤشرات بعد ذلك في تقییم أداء الشركة بقصد اتخاذ القرارات االئتمانیة.

ن عناصــر القــوائم المالیــة النســب المالیــة: أداة مــن أدوات التحلیــل المــالي التــي تقــوم بدراســة العالقــة بــی-
بعضــها بــبعض فــي شــكل نســب مئویــة أو عــدد مــن المــرات للتعــرف علــى العالقــات الســببیة للظــواهر 

المراد دراستها.
اإلطــار العــام الــذي یضــمن مجموعــة المبــادئ والقواعــد التــي تــنظم عملیــة دراســة السیاســات االئتمانیــة:-

وتحدیــد مجــاالت النشــاط التـي یمكــن إقراضــها ومــا یتصــل ،وٕاقـرار ومــنح ومتابعــة التســهیالت االئتمانیـة
بها من سقوف ائتمانیة وعناصر تكلفة وحدود زمنیة ال یجب أن تتعـداها  والشـروط المتعـین اسـتیفاؤها 

.لكل نوع من أنواع التسهیالت
وتقســـم الـــى،التســـهیالت االئتمانیـــة: وهـــي أدوات التمویـــل المتنوعـــة التـــي تقـــدمها المصـــارف لعمالئهـــا-

ال تـدفع للعمیـل مباشـرة تسهیالت مباشرة تشكل التزامًا على المصرف وتسـهیالت ائتمانیـة غیـر مباشـرة
بل تقدم إلیه بطرق مختلفة وفي حال إخالل العمیل بالتزامه تجـاه المسـتفید فـإن هـذه التسـهیالت تشـكل 

.التزامًا فعلیًا على المصرف
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المصطلحات ذات الصلة بموضوع البحث:

Letter of credit(L/C) االعتماد المستندي

Debit Cardبطاقة الخصم الفوري

Charge Cardبطاقة الخصم الشهري أو المؤجل

Credit  Cardبطاقة االئتمان القرضیة أو األقساط المتعددة

Ratios Analysisتحلیل النسب المالیة

BVS(Book value per share)القیمة الدفتریة للسهم

EPS (Earning per share)نصیب السهم العادي من األرباح

DPS (Dividends per share)نصیب السهم العادي من األرباح الموزعة

MVS (Marketing Value per share)القیمة السوقیة للسهم

DY (Dividend Yield)ریع السهم

Liquidity Ratiosنسب السیولة

Profitability Ratiosالربحیةنسب

Activity Ratiosنسب النشاط

Debit Ratiosنسب المدیونیة

Market Ratiosنسب السوق

SWATتحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات

Benchmarkingتحلیل مقارنة األداء للوصول ألعلى المستویات



االئتمانيالقرارالمؤثرة فيوالعواملالمصرفياالئتمانالفصل األول

األولالفصل 
االئتمان المصرفي والعوامل المؤثرة

في القرار االئتماني
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الفصل األول

االئتمان المصرفي والعوامل المؤثرة في القرار االئتماني

13مقدمة
15المبحث األول: االئتمان المصرفي والسیاسات االئتمانیة

15مفهوم االئتمان المصرفيأوًال: 
16وعناصرهاالسیاسات االئتمانیةثانیًا: مفهوم 

18مل المؤثرة فیهاثالثًا :  أهداف السیاسات االئتمانیة والعوا
20رابعًا : اجراءات عملیة منح االئتمان

22الت االئتمانیة المبحث الثاني : التسهی
22أوًال : التسهیالت االئتمانیة المباشرة

27المباشرةثانیًا: التسهیالت االئتمانیة غیر 
39ن المصرفي المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في منح االئتما

40عوامل المؤثرة في  القرار االئتمانيالأوًال :
43ثانیًا: المعاییر المتبعة في عملیة منح االئتمان للعمیل
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:  مقدمة

ن أكثـر الفعالیــات المصــرفیة المصـرفي فعالیــة مصـرفیة غایــة فــي األهمیـة ومــیعتبـر االئتمــان
یعتبـر ذاتـه ولكنه في الوقت ،المؤسسات المالیة الوسیطة األخرىالتجاریة و مصارفإلدارة الذباً ج

مصــــرفتأثیراتهــــا الضــــارة علــــى مســــتوى الإذ ال تقــــف ،مــــن أكثــــر األدوات االقتصــــادیة حساســــیة
والمؤسسات المالیة الوسیطة وٕانما تصل بأضرارها إلى االقتصاد الوطني إذا لم یحسن استخدامها

ه من هدر للموارد.لما یمكن أن تسبب

مــن المؤكــد أن موضــوعات إدارة االئتمــان المصــرفي والتحلیــل االئتمــاني قــد أصــبحت علــى و 
وكذلك طلبة الدراسـات المالیـة والمصـرفیة رأس أولویات واهتمامات العاملین في القطاع المصرفي 

لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر كبیـــر فـــي تطـــور ونجـــاح العمـــل المصـــرفي وفـــي رفـــد وأســـاتذتهم بشـــكل خـــاص
ممــا یــنعكس ،المؤسســات المصــرفیة والمالیــة بــالكوادر القــادرة علــى التحلیــل والعمــل بكفــاءة عالیــة

بشكل ایجابي على القطاع المصرفي وكذلك االقتصاد الوطني.

وذلـك ألن األمـوال خطرها على وضعها الماليوأیعتبر منح االئتمان من أهم وظائف المصارفو 
إدارة یجــب علــىلــذلك ،ت ملكــًا لهــا بــل هــي أمــوال لمــودعینالتـي تمنحهــا كتســهیالت ائتمانیــة لیســ

حقق له حسن وسـالمة اسـتخدام األمـوالترشیدة شأنها أنة ائتمانیةبرسم سیاسأن تقومالمصرف
وتقتضــي السیاســة الحكیمــة لتوظیــف األمــوال الموائمــة بــین ،تاحــة لــه مــع تحقیــق عائــد مناســبالم

ودائع المصارف من ناحیة واستخداماتها لهذه الودائع من ناحیة أخرى.

لقـــد زادت أهمیــــة اســــتخدام واختبــــار العوامــــل المــــؤثرة فــــي مــــنح التســــهیالت نتیجــــة تطــــور العملیــــة 
یث عنهـا مفصـًال فـي المبحـث ن أشكال التسـهیالت التـي سـیتم الحـدتشمل الكثیر ماالئتمانیة التي 

لتواكـــب تطلعـــات ومصـــالح المقترضـــین ومـــدى حـــاجتهم للتمـــویالت ممـــا اضـــطر المعنیـــین الثـــاني
البتكــار العدیــد مــن النمــاذج ووضــع معــاییر شــاملة لدراســة العوامــل المــؤثرة فــي قــرار مــنح االئتمــان 

فـي حـدود المخـاطر والـذي یعـود بالفائـدة علـى المصـرفحیحمن أجل اتخاذ القرار االئتمـاني الصـ
المقبولة ویلبي بالوقت ذاته مصلحة طالب التمویل. 
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هـذا الفصـل االئتمــان المصـرفي والتسـهیالت االئتمانیــة والعوامـل المـؤثرة فــي لـذا سـنتناول فــي 
ن االئتمـــان النظریــة عـــالمفـــاهیم منهـــا المبحــث األول یتنـــاول ،فـــي ثالثــة مباحـــثالقــرار االئتمـــاني

ویتنــــاول،إجـــراءات مــــنح االئتمـــاناف وكــــذلكالمفهـــوم والعناصــــر واألهـــد،والسیاســـات االئتمانیــــة
أمــــا المبحــــث الثالــــث فســــیتناول ،ئتمانیــــة المباشــــرة وغیــــر المباشــــرةالمبحــــث الثــــاني التســــهیالت اال

. االئتمانیة المعروفةالمعاییر نماذجبعض وكذلكالعوامل المؤثرة في عملیة منح االئتمان 
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المبحث األول : االئتمان المصرفي والسیاسات االئتمانیة 

:االئتمان المصرفيمفهوم أوًال: 

القصیر والمتوسط والطویل ،شكال التمویل بكافة أنواعهأاالئتمان المصرفي شكًال من یعتبر 
1األجل والمستخدم في غالبیة قطاعات النشاطات التجاریة والصناعیة وأیضًا الخدمیة.

كــان طبیعیــًا أم معنویــًا بــأن لتــي یولیهــا المصــرف لشــخص مــا ســواء ویعــرف االئتمــان بأنــه" الثقــة ا
لیهـا وبشـروط معینـة یمنحه مبلغًا من المال الستخدامه في غرض محدد خالل فترة زمنیـة متفـق ع

لقاء عائد مادي متفق علیه وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العمیل 
وبالتــالي فــإن االئتمــان المصــرفي هــو قــرض یقدمــه المصــرف للعمیــل لغــرض معــین . 2عــن الســداد"

فـراد یـد األو تعرف القروض المصرفیة بأنها "الخدمات المقدمة للعمالء التي یتم بمقتضـاها تز حیث 
والمؤسســات والمنشــآت فــي المجتمــع بــاألموال الالزمــة علــى أن یتعهــد المــدین بســداد تلــك األمــوال 

،ة أو علــى أقســاط فــي تــواریخ محــددةوفوائـدها والعمــوالت المســتحقة علیهــا والمصــاریف دفعــة واحــد
تــي تكفــل للمصــرف اســترداد أموالــه فــي قــة بتقــدیم مجموعــة مــن الضــمانات الویــتم تــدعیم هــذه العال

ولتبیــان معنــى االئتمــان بشــكل واضــح ینبغــي .3"یــة خســائرأالعمیــل عــن الســداد بــدون حــال توقــف 
النظر إلیه من ناحیتین: 

لكـي یـدفع ثمـن السـلعة التـي )المشـتري(البائع) للمدین (الناحیة األولى: الوقت الذي یمنحه الدائن 
و تماثـل أمتفـق علیهـا مسـبقًا والتـي تـوازي زیادة السعر بنسـبة یكـوناشتراها بثمن مؤجل حیث یتم 

باالئتمان التجاري.وهذا ما یعرف،فائدة لدى المصارفسعر ال

منشورات ،المشروع االقتصاديات التمویل في االدارة المالیة قرارات االستثمار وسیاس،الدكتور توفیق حسون1
.240ص،2004،سوریة،جامعة دمشق

ة بمكت،إلقراض والتوسع النقدي في البنوكالتحلیل االئتماني ودوره في ترشید عملیات ا،سمیر حسن عشیش2

.58ص ،2010، 1ط ،عمان االردن،المجتمع العربي للنشر
عملیات االقراض المصرفي بالتطبیق على المصرف التحلیل االئتماني ودوره في ترشید ،ایمان انجرو3

المجلد ،لة العلوم االقتصادیة والقانونیةسلس،تشرین للدراسات والبحوث العلمیةمجلة جامعة،ريالصناعي السو 
.194ص ، 2006عام 3العدد 28
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مــــن المــــال علــــى شــــكل طبیعــــي أو اعتبــــاري مبلغــــاً حیــــة الثانیــــة: اقــــراض المصــــرف لشــــخص النا
المترتبة على ذلك وهذا ما یعرف باالئتمان لیه الفائدة إتم سداده بعد فترة معینة مضافًا تسهیالت لی
وبالتالي فإن االئتمان هو صیغة تمویلیة استثماریة تعتمدها المصارف لتحقیق األربـاح المصرفي.

قیق غایاتها التي وجدت من أجلها.وتح

ومع ازدیاد أهمیة االئتمان المصرفي وتعاظم دوره في المصارف الخاصة وزیادة الطلـب علیـه فقـد 
شــــخاص الطبیعیــــین واالعتبــــاریین بــــاألموال الالزمــــة لیــــه كونــــه منظومــــة تــــزود األإظــــر ح ینأصــــب

شـمل إضـافة للقـروض وبـالطبع یتسـع المفهـوم لیأكبر عائد بأدنى حدود من التكلفةللحصول على 
وغیرهـــا مـــن مثـــل خطابـــات الضـــمان والبیـــع التـــأجیري واالعتمـــادات المســـتندیةجمیـــع التســـهیالت

وبالتــالي كــان ال بــد مــن وجــود سیاســة مكتوبــة تــنظم عملیــة مــنح االئتمــان ،التســهیالت االئتمانیــة
وتكون منهج إلدارة المصرف في توجهاته االئتمانیة وتحقیق أهدافه.

وعناصرها:ثانیًا: مفهوم السیاسات االئتمانیة

یقصــــد بالسیاســــة االئتمانیــــة اإلطــــار العــــام الــــذي یتضــــمن مجموعــــة مــــن العوامــــل واألســــس 
شـكل خـاص فـي واالتجاهات اإلرشادیة التي تعتمدها اإلدارة المصرفیة بشكل عام وٕادارة االئتمان ب

عـة طار العام الذي یضـمن مجمو ویمكن تعریفها بأنها اإل،تحقیق أهدافها واتخاذ قراراتها االئتمانیة
وتحدیـــد ،نح ومتابعـــة التســهیالت االئتمانیــةالمبــادئ والقواعــد التـــي تــنظم عملیــة دراســـة وٕاقــرار ومــ

وحــدود مجــاالت النشــاط التــي یمكــن إقراضــها ومــا یتصــل بهــا مــن ســقوف ائتمانیــة وعناصــر تكلفــة
لـذا فـإن ،1والشروط المتعین اسـتیفاؤها لكـل نـوع مـن أنـواع التسـهیالت "زمنیة ال یجب أن تتعداها 

التـي و إطـار وأهـداف السیاسـة االئتمانیـة اتخاذ القرار االئتمـاني فـي المصـارف یجـب أن یكـون فـي 
تختلف من مصرف لآلخر بحسب الظروف الخاصة بكـل مصـرف والتـي تضـع الضـوابط  لنشـاط 

المصرف في منح التسهیالت االئتمانیة. 

،دار وائل للنشر،رةادارة البنوك مدخل كمي واستراتیجیة معاص،مؤید عبدالرحمن الدوري،حسن الحسین قالع1
.126ص ،2،2003ط،عمان االردن
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:1أما عناصر السیاسة االئتمانیة فتتجلى بما یلي

االنتشـــــار: أي القطاعـــــات واألنشـــــطة التـــــي یخـــــدمها المصـــــرف فـــــي مجـــــال التســـــهیالت عنصـــــر -1
االئتمانیة: حیث ال بد للمصرف عند منحه االئتمان من أن یشارك فـي العملیـة االقتصـادیة وذلـك 
مــن خــالل مســاهمته فــي تنفیــذ السیاســات والتوجهــات التنمویــة مــن خــالل مشــاركته فــي األنشــطة 

الصــناعیة أو الزراعیـة وذلــك فـي اطــار التوجهـات التــي تتضـمنها سیاســته التجاریـة أو الخدمیـة أو
االئتمانیــة بعــد مراعــات طبیعــة النشــاط النــوعي للمصــرف ومــدى انتشــار فــروع المصــرف وكــذلك 

حجم الموارد المالیة للمصرف ومدى آجال ودائعه. 
فهــا بشــكل ســلیم أن أمــوال المــودعین ســیتم توظیمــنعنصــر األمــان: إذ البــد للمصــرف أن یتأكــد-2

ویتوقف عنصر األمان في السیاسة االئتمانیة على عدة ،ل استردادها مع تحقیق عائد مناسبیكف
عومل:

مدة االئتمان.-
الضمانات المقدمة مقابل منح االئتمان.-
حجم المخاطر المختلفة التي یشملها اتخاذ قرار منح االئتمان.-

كــون هنــاك أربــاح تغطــي معینــة ینبغــي أن ینشــاط اقتصــادي مخــاطرل عنصــر الربحیــة: إذ أن لكــ-3
وأن تزید عن التكالیف التي تتحملها المصارف نتیجة تقدیم خدماتها وبالتالي ال بد ،تلك المخاطر

من أخذ عنصر الربحیة بعین االعتبار عند وضع السیاسة االئتمانیة وٕاعطائه أهمیة كبیرة. 
ر معـــین مـــن الســـیولة لكـــي تحفـــظ حیـــث یجـــب علـــى المصـــارف أن تحـــتفظ بقـــدعنصـــر الســـیولة: -4

للمودعین حقهم فـي الحصـول علـى أمـوالهم عنـد الطلـب وكـذلك لمواجهـة حركـات السـحب العادیـة 
لمقررة من المصرف المركزي.وغیر العادیة وكذلك االلتزام بنسب السیولة ا

إذ ینبغــي أن ال یكــون هنــاك نمــو صــرف عنصــر التناســب: أي التوافــق فــي حركــة نمــو أنشــطة الم-5
نشاط معین على حساب نشاط آخر بشكل یؤثر على الخطة الموضوعة لنمو المصرف.ل

،دار الفكر العربي،االعتمادات المستندیة،ن المصرفياالئتما،قضایا مصرفیة معاصرة ،ین السیسيصالح الد1
.20ص ،1،2004ط ،القاهرة مصر
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ثالثًا: أهداف السیاسات االئتمانیة والعوامل المؤثرة فیها:

یعتبر الهدف األساسي للسیاسة االئتمانیة في المصارف هو تحدید أنـواع القـروض التـي تقـع 
حیـــث ال بـــد ،أن یضـــمن ربحیـــة المصـــرفالـــذي یمكـــن ضـــمن خطـــة المصـــرف لتمویلهـــا بالشـــكل 

عالیــة مــع مراعــاة للمصــرف أن یســتثمر الودائــع الموجــودة لدیــه فــي مجــاالت ومشــاریع ذات ربحیــة 
فالتوازن بین متطلبات السـیولة ومتطلبـات الربحیـة یتحقـق مـن خـالل السیاسـات ،متطلبات السیولة

االئتمانیة الواعیة والمدروسة.

:1ت االئتمانیة بما یليویمكن تلخیص أهداف السیاسا

في المصرف وتقلیل الخسـائر مـن خـالل المخططةالعمل على ضمان تحقیق األرباح -1
اتباع جمیع الوسائل المتاحة.

ایجــاد القــدر الكــافي مــن التنســیق والفهــم المشــترك بــین المصــرف وعمالئــه وذلــك لمنــع -2
تضارب اآلراء في مجال اتخاذ القرارات االئتمانیة.

المصرف بالتأكد من سالمة التسهیالت سالمة توظیف وحسن استخدام أموال وموارد -3
االئتمانیة الممنوحة.

وضع استراتیجیة للقرار االئتماني بما یتناسب وامكانیات المصرف المادیة والبشریة.-4
التوافق مع االتجاه  العام للسیاسة االقتصادیة العامة في الدولة.-5

أمــــا العوامــــل المــــؤثرة فــــي السیاســــات االئتمانیــــة فهــــي كثیــــرة منهــــا مــــا یخــــص كــــل مصــــرف 
وبالتـالي ،عامـة والحالـة االقتصـادیة الراهنـةوسیاساته على حدا ومنها ما یخص البلد والسیاسات ال

:2یمكن تلخیص تلك العوامل بما یلي

ومــا یضــمه مــن فالمصــر : إذ یــؤثر حجــم رأس مــال المصــرفمــالحجــم ومكونــات رأس - 1
السیاسات االئتمانیةحقوق ملكیة على السیاسة االئتمانیة ویلعب دورًا هامًا في رسم 

15ص ، 142كود،مصر،جامعة بنها،المحاسبة عن القروض واالئتمان،وفاء یحیى أحمد حجازي1
http://www.bu.edu.eg/

صارف التجاریة العاملة في التحلیل المالي ودوره في صنع القرار االئتماني في الم،رامي هاشم الشنباري2
.105ص ، 2006،جامعة العالم االمریكیةر،ماجستیاطروحة ،فلسطین
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ووضع الخطوط العریضة لها.

درجة المخاطرة والربحیة المرتبطة بـأنواع القـروض: حیـث أن لكـل نشـاط اقتصـادي درجـة - 2
فــــان اخــــتالف درجــــة معینــــة مــــن المخــــاطرة تقابلهــــا ربحیــــة معینــــة لهــــذا النشــــاط وبالتــــالي 

المخاطرة والربحیة بین أنواع القروض واالئتمان یؤثر على السیاسات االئتمانیة.
تـؤثر علـى بالمصـرف وطبیعتهـا حجم ومكونات الودائع: حیث أن حجـم األمـوال المودعـة -3

السیاسة االئتمانیة فتجعلها منفتحة ومشجعة على اإلقراض إذا كان حجم الودائع كبیرًا أو 
ئـع طویلـة األجــل مـثُال أو یجعلهـا متشــددة فـي حـال كــان حجـم األمـوال المودعــة كانـت ودا

لیس كبیرًا.
ار أو ركود فـي الظروف االقتصادیة: أي المناخ االقتصادي المحیط وما یعكسه من ازده-4

والتـــي تـــؤثر علـــى ،مســـتویات التضـــخم والبطالـــة والنمـــوإضـــافة الـــى،الحالـــة االقتصـــادیة
السیاسة االئتمانیة لدى المصارف.

یمكـن تجاهـل القـرارات السیاسات النقدیة والمالیـة التـي تضـعها السـلطات المختصـة: إذ ال-5
المالیـــة والنقدیـــة التـــي تصـــدرها الســـلطات المالیـــة والنقدیـــة والمتمثلـــة بالمصـــارف المركزیـــة 

واء مـــن حیـــث أســـعار الفائـــدة أو والتــي تـــؤثر بشـــكل واضـــح علـــى السیاســـات االئتمانیــة ســـ
ـــــل التجـــــاري وغیرهـــــا مـــــن القـــــوانین الناظمـــــة لعمـــــل  معـــــدالت الصـــــرف أو قـــــرارات التموی

المصارف.
قدرة وخبرة العاملین بالمصرف: حیث تلعب الموارد البشـریة فـي المصـرف دورَا هامـًا فـي -6

ــدیها وضــع وتنفیــذ السیاســات االئتمانیــة وبالتــالي یجــب أن تكــون مدربــة ومؤهلــة وكــذ لك ل
الخبــــرة واالســــتقراء الصــــحیح للظــــروف الحالیــــة للمصــــرف لتــــتمكن مــــن وضــــع السیاســــات 

الصحیحة للمستقبل.
الحاجات االئتمانیة للمجتمع: حیـث یبـرز فـي كـل مجتمـع قصـور أو حاجـة لتمویـل نشـاط -7

معــین أو قطــاع معــین وبالتــالي ینبغــي أن یــنعكس ذلــك علــى السیاســات االئتمانیــة بشــكل 
جات المجتمع وتمویل النشاطات والقطاعات التي یطلبها.یلبي احتیا
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رابعًا: اجراءات عملیة منح االئتمان:

صرف من خالل تتم عملیة منح االئتمان في  المصارف ضمن منهجیة معینة یحددها كل م
بالتعـاون مـع ویتم وضع ومناقشة هذه اإلجـراءات مـن قبـل إدارة االئتمـان ،إجراءات داخلیة خاصة
: 1وتتجلى أهم اإلجراءات بما یلي،إدارات أخرى بالمصرف

ة االئتمـان المعـدّ طلبـات مـنحتها: حیث یقوم العمیل بتعبئةاستقبال طلبات االئتمان ودراس-1
بعــد شــرح التفاصــیل ان ومــن ثــم یــتم دراســة أهلیتــه لشــروط مــنح االئتمــمــن قبــل المصــرف 

یــتم ذلــك مــن خــالل عــدة إجــراءات منهــا إجــراء مقابلــة شخصــیة أو زیــارة إذوشـروط المــنح 
میدانیة أو من خالل السؤال عن العمیل في الوسط الذي یعمل فیه.

تحلیــل البیانــات المالیــة للعمیــل: حیــث تقــوم إدارة االئتمــان بدراســة وتحلیــل القــوائم المالیــة -2
العمیــل ســواء المیزانیــات أو قــوائم الــدخل أو قائمــة األربــاح والخســائر أو المقدمــة مــن قبــل 

حتى قائمة الدفقات المالیة وذلك لعدة فترات محاسبیة  للوقوف على الحالة المالیة والقدرة 
المالیة للعمیل من سیولة وأرباح ومالءة.

السـوق ولـدى ي االستعالم عن العمیل وسـمعته فـيالسؤال عن العمیل واالستعالم عنه: أ-3
المصارف األخرى إن كان هناك ثمة تعامل للعمیل مع مصارف أخرى وكذلك االسـتعالم 

أي مشـــكلة أو تجـــاوز والتأكـــد فیمـــا إذا كـــان هنالـــك عـــن العمیـــل لـــدى المصـــرف المركـــزي 
سابق للعمیل.

التفاوض مع العمیل: بعد أن تتم دراسة حالة العمیل ویتم الوقوف على نتائج التحلیل یـتم -4
ئتمــان ومدتــه وكلفتــه لتفــاوض مــع العمیــل مــن أجــل شــروط العقــد والتــي تتضــمن قیمــة االا

) وطرق السداد والضمانات المقدمة من قبل العمیل.(سعر الفائدة
ــــتم تقــــدیم األوراق والثبوتیــــات الخاصــــة بالضــــمانات -5 تقــــدیم الضــــمانات المناســــبة: حیــــث ی

المقدمة من حیث إثبات الملكیة والصالحیة.

اإلجراءات على الخبرة العملیة للباحث والتي تم اكتسابها من خالل عمله لدى تم االعتماد في صیاغة هذه 1
مصرف خاص قرابة السنتین.
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العقــود: وبعــد إنهــاء االتفــاق علــى كــل مــا ســبق یــتم توقیــع العقــود بــین العمیــل وبــین توقیــع -6
المصـــرف متمـــثًال بـــإدارة االئتمـــان بحیـــث یـــتم اســـتیفاء الشـــروط والجوانـــب القانونیـــة لمـــنح 

االئتمان.
: وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع قیمـــة القـــرض أو االئتمـــان تحـــت تصـــرف تنفیـــذ مـــنح االئتمـــان-7

ئتمان بحساب العمیل الذي یتم فتحه خصیصًا لهذا الغرض.العمیل وذلك بوضع قیمة اال
: حیث یتم متابعة جدول األقساط واالستحقاقات من قبـل إدارة متابعة تسدید قیمة االئتمان-8

االئتمان ومتابعة وضع العمیـل المـالي كـل فتـرة للوقـوف علـى قدرتـه علـى تسـدید االئتمـان 
واألقساط المستحقة. 
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الثاني: أنواع التسهیالت االئتمانیة:المبحث 

مــع تطــور العمــل المصــرفي وكــذلك الخــدمات المصــرفیة التــي تواكــب حركــة التبــادل الــدولي 
إضـافة ،تمویل غیر الشكل التقلیدي للقروضوالتجارة الدولیة كان ال بد من ابتكار أدوات جدیدة لل

لـذا سـیتم ،صـیغ تمویـل جدیـدة مبتكـرةتضـمنت مـن الى ظهور ما یسمى بالصیرفة اإلسـالمیة ومـا 
بشـكل عـامالحدیث في هذا المبحث عـن التسـهیالت االئتمانیـة المصـرفیة فـي المصـارف التجاریـة

والتي تقسم الى نوعین:

التسهیالت االئتمانیة المباشرة: وهي التسهیالت التي ترتب التزامًا على المصرف أي یتم -1
ســـواء بســـحبها مـــن الصـــندوق أو -دفعهـــا الـــى عمیـــل المصـــرف الـــذي یطلبهـــا إمـــا نقـــدًا 

وبالتـالي ،دها لحسـاب العمیـل عنـد االسـتحقاقأو بقیـ-تسجیلها على حساب جارین مدین
)األمـوال الســائلة(رتـب علیهــا انتقـال جـزء مــن نقدیـة المصــرف فـإن التسـهیالت المباشــرة یت

الــى موجــودات أخــرى تشــكل التزامــًا مــن جانــب المصــرف نحــو العمیــل كالحســاب الجــاري 
وسنأتي الى الحدیث عنها الحقًا وبالتفصیل.،سومةالمدین أو الكمبیاالت المح

تدفع للعمیل مباشرة بل تقدم التسهیالت االئتمانیة غیر المباشرة: وهي التسهیالت التي ال -2
إلیــه بطــرق مختلفــة وفــي حــال إخــالل العمیــل بالتزامــه تجــاه المســتفید فــإن هــذه التســهیالت 
تشكل التزامًا فعلیًا على المصرف بغض النظـر عـن قبـول العمیـل أو رفضـه لعملیـة الـدفع 
ــــى الحــــدیث عنهــــا الحقــــًا  كاالعتمــــادات المســــتندیة وخطابــــات الضــــمان التــــي ســــنأتي عل

بالتفصیل.و 
: التسهیالت االئتمانیة المباشرة :أوالً 

األكثـــر شـــیوعًا تســـمى التســـهیالت االئتمانیـــة المباشـــرة باالئتمـــان النقـــدي المباشـــر وهـــو 
وتتمثـــل بتقـــدیم المصـــرف مبـــالغ نقدیـــة مباشـــرة لطالـــب االئتمـــان ،ضـــمن نشـــاطات المصـــرف

ویمكن تقسیم ،تصدرها إدارة المصرفمانات محددة لیستخدمها في تمویل مشاریعه ضمن ض
:التسهیالت االئتمانیة المباشرة الى

تعــد القــروض المصــرفیة مــن العوامــل الهامــة لعملیــة خلــق االئتمــان التــي تنشــأ القــروض:-1
واضحة أهمیـة القـروض فـي تسـهیل المعـامالتوتبدو ،عنها زیادة الودائع والنقد المتداول
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إضـافة الـى أن تطـور القـروض قـد ،على أساس العقود والوعد بالوفـاءالتي أصبحت تقوم
.رافق النهوض االقتصادي الذي لم یسبق له مثیل في تاریخ اإلنسانیة

:1من خالل الوظائف التي تقوم بها حیث تقوم بعدة وظائف أهمهالقروض وتتجلى أهمیة ا
 االســـتثمار اإلنتـــاجي فـــي االقتصـــاد الحـــدیث وظیفـــة تمویـــل اإلنتـــاج: إن ازدیـــاد الحاجـــة الـــى

ولمــا كــان مــن المتعــذر تــوفیر القــدر الكامــل مــن ،جب تــوفیر المزیــد مــن رؤوس األمــوالتســتو 
االدخــــارات واالســــتثمارات الفردیــــة أو الخاصــــة فقــــد ظهــــرت الحاجــــة الــــى اللجــــوء للمصــــارف 

ات اإلنتاجیــــة والمؤسســــات المالیــــة المختلفــــة بهــــدف الحصــــول علــــى القــــروض لتمویــــل العملیــــ
واالستثماریة المختلفة.

 وظیفــة تمویــل االســتهالك: قــد یعجــز األفــراد عــن تــوفیر القــدر المطلــوب والمتزایــد مــن الســلع
لــذا یمكــنهم الحصـول علــى هــذه الســلع بواســطة القــروض االسـتهالكیة بواســطة دخلهــم الجــاري

ه السـلع بفتـرات مسـتقبلیة ذویكـون تسـدید ثمـن هـ،ا لهم المؤسسـات المالیـة المختلفـةالتي تقدمه
تنشـیط جانـب كـذلك و ،یـع إنفـاقهم االسـتهالكي عبـر الـزمنمما یساعد األفراد على توز مناسبة

الطلــب علــى الســلع والخــدمات االســتهالكیة وبالتــالي المســاهمة فــي زیــادة رقعــة الســوق وزیــادة 
حجم اإلنتاج واالستثمار.

تســـویة المبـــادالت وٕابـــراء الـــذمم تظهـــر وظیفـــة تســـویة المبـــادالت: إن قیـــام القـــروض بوظیفـــة
ویمكـن مالحظـة ،أو كمیة وسـائل الـدفع فـي المجتمـعأهمیتها من خالل مكونات عرض النقد

إذ إن معظـم دمـة اقتصـادیاً مثل هذا التعامل واالستخدام للنقود المصرفیة في المجتمعات المتق
كوسیلة للدفع أو وسیطًا للتبادل المعامالت والمبادالت التجاریة یتم تسدیدها بواسطة الشیكات 

وهــذا ناشــئ عــن تقــدم العــادات ،د الحاضــرة فــي القیــام بهــذه المهمــةمــع اعتمــاد أقــل علــى النقــو 
المصرفیة في المجتمع.

والقــرض عبــارة عــن مبادلــة قیمــة ،الثقــة علــى اعتبارهــا أســاس كــل قــرضویعبــر القــرض عــن مــنح
طبیعـــي أو االعتبـــاري للحصـــول علـــى القـــیمحاضـــرة بقیمـــة آجلـــة وهـــو مقیـــاس لقابلیـــة الشـــخص ال

. 2ص ، 2011،الكویت،العدد الحادي عشر،صادرة عن معهد الدراسات المصرفیةنشرة 1
http://www.kibs.edu.kw/n/p.asp



ر االئتمانياالئتمان المصرفي والعوامل المؤثرة في القرااألولالفصل 

24

بالـدفع بعـد وبعبارة أخرى هو وعـد ،الدفع الى وقت معین في المستقبلالحالیة للنقود مقابل تأجیل
1القروض من عدة نواحي:أنواع یمكن تقسیم و،انقضاء وقت االستدانة

حیث تقسم الى: ،من ناحیة المدة-أ
 قروض قصیرة األجل: وهي القروض التي تكون مدتها أقل من سنة وغالبًا ما یـتم منحهـا

أقـل مـن مخـاطر القـروض المتوسـطة مخاطرهـامن أجل تمویل رأس المال العامل وتكون 
وطویلة األجل.

 األجل: وهي القروض التي تتراوح مدتها بین سنتین وخمس سنوات.قروض متوسطة
 حیث یـتم منحهـا الخمس سنواتطویلة األجل: وهي القروض التي تتجاوز مدتها قروض

من أجل تمویل األصول الثابتة والرأسمالیة وكذلك في تمویل المشاریع االستثماریة.
حیث تقسم الى:،من ناحیة الغرض من استخدامها-ب
د خام أو قروض انتاجیة: وهي القروض التي یتم منحها لتمویل غرض إنتاجي كشراء موا

وعادة یتم تشجیع القروض االنتاجیـة ، طاقة االنتاجیة للمؤسسة المعنیةشراء آالت لدعم ال
في البلدان النامیة من أجل دعم االقتصاد الوطني.

 قروض استهالكیة: وهي القروض التي یـتم منحهـا ألغـراض اسـتهالكیة كتمویـل سـیارة أو
أثاث أو غیرها من السلع االستهالكیة. 

حیث تقسم الى:،یة طبیعتها االقتصادیةمن ناح- ج
 قروض تجاریة: وهي القروض التي یتم منحها ألغـراض تجاریـة سـواء داخلیـة أو خارجیـة

وعادة ما تكون لفترات قصیرة األجل.
 قـــروض عقاریـــة: وهـــي القـــروض التـــي یـــتم منحهـــا لتمویـــل المبـــاني واألراضـــي والعقـــارات

طویلة األجل.المختلفة وعادة ما تكون مدة هذه القروض
 قروض زراعیة: وهي القـروض التـي یـتم منحهـا للمـزارعین لتمویـل شـراء البـذور والمعـدات

الزراعیة وعادة ما تكون لفترات قصیرة األجل لتتماشى مع المواسم الزراعیة.
وعـادة مـا ، حها لتمویل الصناعیین والحرفیینقروض صناعیة: وهي القروض التي یتم من

ترات متوسطة األجل.تكون هذه القروض لف

.82ص ،مرجع سابق،رامي هاشم الشنباري1
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الجاري المدین:- 2
ویسمى أیضًا باالعتماد البسیط وهو عبارة عن اتفاق بین المصرف وعمیله حیث یحق للعمیل أن 
یسحب من األمـوال التـي یسـمح لـه المصـرف بسـحبها وأن یكـون حسـابه مـدینًا بسـقف أعلـى متفـق 

علیه وذلك خالل فترة زمنیة محددة غالبًا ما تكون سنة قابلة للتجدید لفترة مماثلة.   

أشــكال التســهیالت االئتمانیــة التــي تتــیح للعمــالء مــن قطــاع الشــركات والمؤسســات هــو شــكل مــنو 
لغایـــات تمویـــل رأس المـــال ول علـــى ســـیولة إضـــافیة مـــن وقـــت آلخـــرالصـــغیرة والمتوســـطة الحصـــ

العامـــل، بحیـــث یـــتم مـــنح العمیـــل ســـقف معـــین یـــتم تحدیـــده بعـــد دراســـة احتیاجـــات العمیـــل، ویـــتم 
وعلــى العمیــل ولــیس إجمــالي الســقف المعطــىفقــطلرصــید المســتغلاحتســاب الفائــدة شــهریًا علــى ا

أو یمكن تجدیده.ما سحبه من نقود في نهایة السنةإعادة

وتظهــر أهمیــة هــذا النــوع مــن التســهیالت المباشــرة فــي تلــك األوقــات التــي تواجــه فیهــا الشــركات أو 
لإلقــراض فــي أوقــات موســمیة أو التجــار مشــكلة فــي التــدفق النقــدي لفتــرة قصــیرة إذ قــد یحتــاجون 

ظــروف غیــر متوقعــة حیــث یعمــل الحســاب الجــاري علــى موازنــة التــدفقات النقدیــة وتــوفیر الســیولة 
الداعمــة للنشــاط التجــاري بأقــل التكــالیف حیــث یــتم دفــع الفائــدة علــى الرصــید الیــومي المســتغل مــن 

ض یـتم أخـذه مباشـرة وعلـى ویتم تمییز الجاري المدین عن القرض بـأن القـر 1سقف الجاري المدین.
أمــا ،ض وحتــى نهایتهــا وعلــى كامــل المبلــغدفعــة واحــدة وتحتســب علیــه الفوائــد مــن بدایــة فتــرة القــر 

فقــــط علــــى المبــــالغ واالســــتفادة منــــه علــــى دفعــــات وتكــــون الفوائــــدالجــــاري المــــدین فیــــتم اســــتغالله 
.ةالمسحوبة أو المستغل

الكمبیاالت المخصومة:- 3
بالخصــم التجــاري وهــو شــكل مــن أشــكال االئتمــان المصــرفي المباشــر القصــیر تســمى أیضــًا 

بشـراءالمصـرفوتتمثـل عملیـة الخصـم التجـاري فـي قیـام ،جـل التـي تمنحهـا المصـارف للزبـائناأل
الى غایةمدیونیةلالتجاریة من حاملها قبل تاریخ االستحقاق ویحل محل هذا الشخص في االورقة

، )دراسة مقارنة(األعمال والخدمات المصرفیة في المصاف التجاریة واالسالمیة ،ونالدكتور محمد حسن حن1
.233ص ،1،2005ط،األردن،عمان،مطابع عشتار
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،الورقـــة قبـــل أن یحـــین أجـــل تســـدیدهایقـــوم بإعطـــاء ســـیولة لصـــاحبفالمصـــرف.1هـــذا التـــاریخ
وتعتبر عملیة الخصم قرضًا قصیر األجل باعتبار أن المصـرف یعطـي مـاًال الـى حاملهـا وینتظـر 
تاریخ االستحقاق لتحصیل هذا الدین ویستفید من ثمن یسـمى سـعر الخصـم ویطبـق هـذا الـثمن أو 

وهــي عبــارة عــن الفتــرة التــي تفصــل بــین تــاریخ ،القــرضأي مــدةهــذا المعــدل علــى مــدة االنتظــار
خصم الورقة التجاریة وتاریخ االستحقاق.

التمویل التأجیري:- 4
الجدیــدة لالئتمــان المصــرفي المباشــر ومــن االبتكــارات األشــكالیعتبــر التمویــل التــأجیري مــن 

المصـــرفیة الحدیثـــة الـــذي یمّكـــن الشـــركات الحصـــول علـــى الموجـــودات واألصـــول الالزمـــة دون أن 
وبموجـب هـذا النـوع مـن التسـهیالت یقـوم المصـرف وهـو 2تضطر الـى دفـع كامـل القیمـة أو الكلفـة.

ـــل وهـــو (المســـتأجر) لألصـــل ا)المـــؤجر( ـــة المحـــدد بقیمـــة بتـــأجیر العمی ـــة محـــددة تســـدد بآلی یجاری
منتظمــة وتنتهــي بتحویــل ملكیــة هــذه األصــول المــؤجرة الــى المســتأجر عنــدما یســدد العمیــل كامــل 

كما یحـق للمصـرف اسـترداد األصـل المـؤجر فـي حـال عـدم ،ألقساط المستحقة في الوقت المحددا
التزام المستأجر أو امتناعه عن السداد.

:التمویل التأجیري یشملوبالتالي فإن 

.فالمؤجر: المصر -1
.م األصل ویمتلكه في نهایة الفترةالمستأجر: وهو العمیل الذي یستخد-2
األصــل: وهــو المرغــوب اســتخدامه وتــأجیره ویســتخدم مــن قبــل المســتأجر واألصــول -3

هي ( السیارات، الحـافالت، الشـاحنات، المعـدات، خطـوط اإلنتـاج، اآللیـات، األجهـزة 
والطبیة، عقارات).المكتبیة 

قسط التـأجیر: وهـو المقابـل الـذي یدفعـه المسـتأجر لالنتفـاع مـن األصـل ویـتم تحدیـده -4
.ءم مع التدفقات النقدیة للمستأجربشكل مسبق ویتال

دراسة تطبیقیة على ،ثرة في الجهاز المصرفي الفلسطینيالتسهیالت االئتمانیة المتع،دعاء محمد زایدة1
.37ص ،2006،فلسطین، غزة،عة اإلسالمیةالجام،ارف الوطنیة العاملة في قطاع غزةالمص

ص ،2002،عمان االردن،التحلیل االئتماني, الوراق للنشرحمزة محمود الزبیدي, ادارة االئتمان المصرفي و 2
115.
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ثانیًا :التسهیالت االئتمانیة غیر المباشرة :

): L/C letter of creditاالعتمادات المستندیة (- 1
تأخــذ االعتمــادات المســتندیةلعالقــات الخارجیــة بــین الــدول جعــلإن تطــور التجــارة الدولیــة وا

حیــزًا كبیــرًا مــن اهتمــام الفعالیــات االقتصــادیة والمحللــین وكــذلك صــانعي القــرار فــي مختلــف دول 
1العالم إضافة الى كثیر من المنظمات االقتصادیة الدولیة واالقلیمیة وفـي مقـدمتها منظمـة الجـات

االعتماد المستندي یعتبركما ،ي تنمیة اقتصادیات الدول النامیةفالتي تقوم به الكبیر للدورنظرًا 
مــن األدوات الحدیثــة األكثــر انتشــارًا والمســتخدمة فــي التمویــل التجــاري حیــث یعتبــر مــن الوســائل 

.المتاحة التي  توفیر الثقة وتقلل المخاطر الناجمة عن التجارة الدولیة

فقــــد نصــــت المــــادة الثانیــــة مــــن األصــــول واألعــــراف الموحــــدة أمــــا االعتمــــاد المســــتندي بــــالتعریف
أي ترتیــــب مهمــــا كانــــت تســــمیته أو وصــــفه یجــــوز بمقتضــــاه ":هعتمــــادات المســــتندیة علــــى أنــــلال

أحد العمالء "طالب فتح للمصرف "مصدر االعتماد" الذي یتصرف إما بناًء على طلب وتعلیمات
أو یقبــل ویــدفع ، "ف ثالــث "المســتفیدأو ألمــر طــر أو باألصــالة عــن نفســه أن یــدفع الــى" االعتمــاد

ل دفـع مثـل هـذا أو یفـوض مصـرفًا آخـر بالـدفع أو بقبـو ،سحوبات مسـحوبة مـن المسـتفیدًا أو سحب
مصـــرفًا آخـــر بالتـــداول مقابـــل مســـتند أو مســـتندات منصـــوص أو یفـــوض،الســـحب أو الســـحوبات

.2"االعتمادلیها شریطة أن تكون مطابقة لشروطع

تعهد مكتوب صادر من مصرف (یسمى المصدر) بناء على طلب المشـتري على أنهینظر إلیه و 
ویلتزم المصرف بموجبـه بالوفـاء فـي حـدود مبلـغ اآلمر) لصالح البائع (المستفید)(مقدم الطلب أو

االعتماد ویمكن محدد خالل فترة معینة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعلیمات شروط

یســها بعــد الحــرب العالمیــة للتعریفــات والتجــارة والتــي تــم تأسمعاهــدة دولیــة تســمى االتفاقیــة العامــة الجــات: هــي 1
لتــنظم التجــارة الدولیــة العالمیــة وذلــك  لتبــادل المزایــا التفضــیلیة بــین الــدول األعضــاء الناتجــة عــن تحریــر الثانیــة

1995فـي عـام والتـي انبثـق عنهـا،مركة) والغیـر التعریفیـة (الكمیـة)التجارة الدولیة من القیود التعریفیة (القیود الج
المنظمة العالمیة الوحیدة المختصة بالقوانین الدولیة المعنیة بالتجـارة منظمة التجارة العالمیة والتي بدورها أصبحت 

.ما بین األمم وضمان انسیاب التجارة بأكبر قدر من السالسة والیسر والحریة
الصـادرة عـن غرفـة 500. نشـرة رقـم المسـتندیةاف الموحـدة لالعتمـادات األصـول واألعـر ،غرفة التجـارة الدولیـة2

.10ص ،عمان االردن،ة الوطنیة لغرفة التجارة الدولیةاللجن،التجارة الدولیة
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إذ یقـــوم المصـــرف بـــدور الوســـیط بـــین ،بالوفـــاء نقـــدًا أو بقبـــول كمبیالـــةفیكـــون التـــزام المصـــر أن
المســتورد والمصــدر حیــث یــتم فــتح االعتمــاد لــدى المصــرف بنــاء علــى طلــب المســتورد ویــتم توریــد 
البضاعة وعندما تصل الى المرفأ أو مطار المستورد وتكون مطابقة للمواصفات والشـروط المتفـق 

ـــى العلیهـــا یقـــوم المصـــرف بتســـلیم ـــل ویحـــول قیمتهـــا ال ـــى العمی مصـــدر عـــن طریـــق مســـتنداتها ال
.مصرف مراسل بالخارج

تفاصیل وطبیعة االعتماد المستندي: 

: 1أطراف االعتماد المستندي-أ
: وهو الطرف المستورد الذى یطلب فتح االعتماد، ویكـون )المشتري(طالب فتح االعتماد -1

للشــروط التــي وردت بینــه وبــین المســتفید وملزمــًا لــه تجــاه المصــرف فــاتح االعتمــاد ترجمــةً 
طبعـًا فـي (االعتماد بدفع قیمة المسـتندات أو قبـول السـحوبات الناجمـة عـن هـذا االعتمـاد 

.)حال كانت مطابقة لشروط االعتماد الموقع من قبله
تح االعتمــاد المصــرف فــاتح االعتمــاد: وهــو المصــرف الــذى یقــوم المشــتري بتقــدیم طلــب فــ-2

وموافقـة المشـتري وفـي حالـة الموافقـة علیـه ،یث یقوم هذا المصرف بدراسة الطلـبإلیه، ح
مباشـــرة فـــي حالـــة یقــوم بفـــتح االعتمـــاد ویرســله إمـــا إلـــى المســتفیدعلــى شـــروط المصـــرف

أو إلــى أحـد مراسـلیه فــي بلـد البـائع فــي حالـة مشـاركة مصــرف ثـاني فــي االعتمـاد البسـیط
.عملیة االعتماد المستندي

وفـي یـذ شـروط االعتمـاد فـي مـدة صـالحیتهالبائع): أو المصّدر الـذى یقـوم بتنف(المستفید -3
فـإن كتـاب التبلیـغ یكـون عززًا من المصرف المراسـل فـي بلـدهحال كان تبلیغه باالعتماد م

د جدیـد بینـه وبــین المصـرف المراسـل، وبموجـب هــذا العقـد یتسـلم المسـتفید ثمــن بمثابـة عقـ
.البضاعة إذا قدم المستندات وفقًا لشروط االعتماد

: وهـــو المصـــرف الـــذي یقـــوم بـــإبالغ المســـتفید بـــنص خطـــاب )المبلـــغ(المصـــرف المراســـل-4
فیهـا أكثـر االعتماد الوارد إلیه من المصرف المصـدر لالعتمـاد فـي الحـاالت التـي یتـدخل

ومن الممكن أن یضیف ،االعتماد المستندي كما هو الغالبمن مصرف في تنفیذ عملیة 

.(249-248)، مرجع سابق،دكتور محمد حسن حنونال1
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هـــذا المصـــرف المراســــل تعزیـــزه إلـــى االعتمــــاد، فیصـــبح ملتزمـــًا بمــــا التـــزم بـــه المصــــرف 
المصدر، وهنا یسمى بالمصرف المعزز.

: 1مراحل تنفیذ االعتماد المستندي- ب
صلي:األمرحلة العقد التجاري:المرحلة األولى

إن التــزام المشــتري بفــتح االعتمــاد المســتندي ینشــأ نتیجــة إبرامــه لعقــد تجــاري معــین مــع المســتفید، 
والغالــب أن یكــون ذلــك العقــد عقــد بیــع، وفیــه یشــترط البــائع علــى المشــتري دفــع الــثمن عــن طریــق 

رة أو غیرها من العقود. واألصل أن اعتماد مستندي. وقد یكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأج
یتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بینهما على كیفیة تسویة الثمن، حیـث یتفقـان علـى 
الكیفیــة التــي یقــدم بهــا المصــرف التزامــه للمســتفید مــن االعتمــاد، فقــد یكــون بالــدفع نقــدًا عنــد ورود 

ان على المدة التي یبقى فیها المصـرف ملتزمـًا أمـام المستندات، وقد تكون بقبول كمبیالة. كما یتفق
المستفید، والمكان الواجب فیه تقدیم المستندات، والذي یتم فیه وفاء المصرف بالتزامـه، وغیـره مـن 

التفاصیل والشروط التي تهم الطرفین..

مرحلة عقد فتح االعتماد:: المرحلة الثانیة
بعــد إبــرام المشــتري لعقــد الشــراء وتعهــده فیــه بفــتح االعتمــاد، فإنــه یتوجــه إلــى المصــرف طالبــًا 
منــه أن یفــتح اعتمــادًا لصــالح البــائع بالشــروط التــي اتفــق هــو علیهــا مــع هــذا البــائع، والتــي یــذكرها 

قــد البیــع المشــتري فــي طلبــه الموجــه إلــى المصــرف كــي یقبــل البــائع تنفیــذ التزاماتــه الناشــئة مــن ع
ویسمى هذا المشتري باآلمر أو طالب فتح االعتماد.

مرحلة تبلیغ االعتماد:: المرحلة الثالثة

ویرســل خطــاب االعتمــاد المســتندي إلــى المشــتري (اآلمــر) بإصــدار االعتمــادیقــوم مصــرف 
المســــتفید مباشــــرة متضــــمنًا اإلخطــــار بحقــــوق والتزامــــات كــــل مــــن المصــــرف المصــــدر لالعتمــــاد 

والمستفید من االعتماد.

الشرعیة دراسة مقدمة للجنة الدراسات ،دراسة شرعیة وفنیةاالعتمادات المستندیة،الدكتور عبد الباري مشعل1
.2000،)أحد لجان المجلس الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة واالسالمیة(
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:مرحلة تنفیذ االعتماد: المرحلة الرابعة

یقــوم المســتفید (البــائع) بشــحن الســلع، وتقــدیم المســتندات المطلوبــة فــي خطــاب االعتمــاد إلــى 
المصرف الذي یتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ویـدفع المصـرف حینئـذ المبلـغ الـوارد فـي 

وبعــد ذلــك ینقــل ،مها بحســب المنصــوص علیــه فــي الخطــابالخطــاب أو یقبــل الكمبیالــة أو یخصــ
ذا لــم المصــرف هــذه المســتندات إلــى المشــتري الــذي یــرد إلیــه مــا دفعــه باإلضــافة إلــى المصــاریف إ

ویستطیع المشتري عن طریق هذه المستندات تسلم السلعة.،یكن قد عجل له هذه المبالغ

ین ال یقــــوم مصــــرف اآلمــــر فــــي الغالــــب بتبلیــــغ االعتمــــاد مباشــــرة بنفســــه للمســــتفید، ولكنــــه یســــتع
بمصــرف آخــر أو فــرع تــابع لــه فــي بلــد البــائع إلبــالغ المســتفید بــه، ویســمى هــذا المصــرف الثــاني 

ففــي هــذه الحالــة تــتم عملیــة االعتمــاد المســتندي مــن خــالل ،المصــرف المراســل أو مبلــغ االعتمــادب
تداخل مصرفین اثنین ولیس مصرفًا واحدًا.

أنواع االعتمادات المستندیة: -ج

نوع الكبیر التي تشتمل علیـه االعتمـادات المسـتندیة وتنـوع الشـروط المتعلقـة بهـا فإنـه  نظرًا للت
:1استعراض أهم أنواعها كما یليیمكن 

االعتمــاد القابــل لإللغـــاء: االعتمــاد القابـــل لإللغــاء أو الـــنقض هــو الـــذي یجــوز تعدیلـــه أو -1
للمستفید.إلغاؤه من المصرف المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق 

یتم بـین شـركة وفروعهـا أو وعادة ما ،ه لیس التزامًا وٕانما مجرد ترتیبالنوع بأنویوصف هذا
.2أطراف یوجد بینهم ثقة ال حدود لهابین عدة

إضــــافة كفالــــة البنــــك المراســــل إلــــى البنــــك فــــاتح حیــــث یــــتماالعتمــــاد المســــتندي المعــــزز: -2
االعتماد.كانت مطابقة للشروط الوارد فيقیمة مستندات االعتماد إذا االعتماد بدفع

استكماًال لمتطلبات مادة االعتمـادات المسـتندیة فـي بحث مقدم ،أنواع االعتمادات المستندیة،زید حسین العفیف1
.2005، العام الجامعيالدراسي الثاني من برنامج الدكتوراه/ قسم القانون الخاص للفصل 

ـــدین2 ـــم ال ـــدین اســـماعیل عل ـــى،المعهـــد العـــالي للفكـــر االســـالمي،االعتمـــادات المســـتندیة، محـــي ال ،الطبعـــة األول
.21ص ،1996
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ویجب أن یذكر صراحة فیما إذا كان االعتماد معززًا وعدا عن ذلك یعتبر غیر معزز.

ر علـى بموجب هذا االعتماد یقع االلتزام بالسداد للمصدّ :االعتماد المستندي غیر المعّزز-3
ویكـــون دور المصـــرف المراســـل فـــي بلـــد المصـــّدر مجـــرد عـــاتق المصـــرف فـــاتح االعتمـــاد

القیـــام بوظیفـــة الوســـیط فـــي تنفیـــذ االعتمـــاد نظیـــر عمولـــة، فـــال إلـــزام علیـــه إذا أخـــل أحـــد 
الطرفین بأي من الشروط الواردة في االعتماد.

اعتماد االطالع: حیث یدفع المصرف فاتح االعتماد كامل قیمـة المسـتندات المقدمــة فـور -4
.العتمـادشرط ایها والتحقـق من مطابقتها لاالطالع عل

فـي اعتمـاد القبـول یكـون الـدفع بموجـب كمبیـاالت یسـحبها البـائع المسـتفید اعتماد القبول: -5
ویقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن یستحق تاریخها في وقت الحق معلوم.

ي یسـمح فیـه أو االعتماد ذات الشـرط األحمـر وهـو اعتمـاد قطعـاعتماد الدفعات المقدمة: -6
للمستفید بسحب مبـالغ معینـة مقـدمًا بمجـرد اخطـاره باالعتمـاد، أي قبـل تقـدیم المسـتندات. 
وتخصم هذه المبالغ من قیمـة الفـاتورة النهائیـة عنـد االسـتعمال النهـائي لالعتمـاد، وسـمیي 
هذا االعتماد بهذا االسـم ألنـه یحتـوي علـى هـذا الشـرط الخـاص الـذى یكتـب عـادة بـالحبر 

.ر للفت النظر إلیهاألحم
وهـو االعتمــاد الــذي یقـوم طالــب االعتمــاد بتغطیـة مبلغــه بالكامــل االعتمـاد المغطــى كلیــًا: -7

للمصرف، لیقوم المصرف بتسدید ثمـن البضـاعة للبـائع لـدى وصـول المسـتندات الخاصـة 
.بالبضاعة إلیه

االعتمـاد بـدفع جزئیًا: وهو االعتمـاد الـذى یقـوم فیـه العمیـل اآلمـر بفـتحاالعتماد المغطى -8
جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص.

وهـو االعتمـاد الـذي تمـنح فیـه المصـارف تمـویًال كـامًال لعمالئهــا :االعتمـاد غیـر المغطـى-9
في حدود مبلغ االعتماد حیث تقوم بـدفع المبلـغ للمسـتفید عنـد تسـلم المسـتندات، وتحصـل 

وفوائـد عــن المبــالغ مــن آجــالالمصـارف علــى مسـتحقاتها  حســبما یتفــق علیـه مــع العمیـل 
غیر المسددة.
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شـریطة االعتماد القابل للتحویل: وهو االعتماد الـذي یمكـن تحویلـه مـن مسـتفید الـى آخـر - 10
ذكر ذلك صراحة في خطاب االعتماد.

وهو الـذي یفـتح بقیمـة محـددة ولمـدة محـددة غیـر أن قیمتـه :االعتماد الدائري أو المتجدد- 11
تتجــدد تلقائیــًا إذا مــا تــم تنفیــذه أو اســتعماله، بحیــث یمكــن للمســتفید تكــرار تقــدیم المســتندات 
لعملیــة جدیــدة فــي حــدود قیمــة االعتمــاد، وخــالل فتــرة صــالحیته، وبعــدد المــرات المحــددة فــي 

االعتماد.
المقابل العتماد آخر حیث یشـبه االعتمـاد القابـل للتحویـل أي االعتماد:االعتماد الظهیر- 12

إذ یستعمل في الحاالت التي یكون فیها المستفید من االعتماد األصلي وسـیطًا ولـیس منتجـًا 
للبضاعة كأن یكون مثًال وكیًال للمنتج.

الكفاالت المصرفیة: -2

الكفــاالت المصــرفیة شــكًال مــن أشــكال التســهیالت المصــرفیة غیــر المباشــرة الهامــة فــي تعتبــر
والتــي تــوفر الثقــة واألمــان لــدى عمــالء المصــارف عبــر ،مجــال تمویــل التجــارة الداخلیــة والخارجیــة

فروع تلـك المصـارف أو مراسـلیها مـن المصـارف األجنبیـة حیـث تسـاهم مسـاهمة فعالـة فـي تیسـیر 
الت أو (المناقصــات) والمزایــدات ســواء و مجــال عقــود المقــااالقتصــادي وخاصــة فــيزاولــة النشــاطم

،األخـرى فـي مجـال التجـارة الخارجیـةالـدول ىلداخل أو تلـك التـي یمتـد أثرهـا الـتلك التي تتم في ا
أحدالكفالة) بضمان(مصدرالمصرفبمقتضاهیتعهدكتابيعقدعنوتعرف الكفالة بأنها عبارة

بموجـبثالـث (المسـتفید)طـرفتجـاهمعینـهولمـدةمعـینمبلـغحدودفيطلبهعلىبناءً عمالئه 
وتسـمى أیضـًا 1الطـرف.ذلكتجاهبالتزاماتهوضمانًا للوفاءالمكفولالعمیلعاتقعلىملقىالتزام

ـــا ـــب عمیلـــه لصـــالح بخطـــاب الضـــمان وهـــو تعهـــد مكتـــوب یصـــدره المصـــرف عـــادة بن ًء علـــى طل
وذلــك كور بــه الــى المســتفید عنــد أول طلــبیتعهــد فیــه بــأن یــدفع فــي حــدود المبلــغ المــذالمســتفید

بغض النظر عـن أي اعتـراض مـن العمیـل بشـرط أن تـتم أیـة مطالبـة تحـت هـذا التعهـد فـي خـالل 
علمـًا أن خطـاب الضـمان هـذا هـو 2وٕاال سقط حق المستفید في الرجـوع الـى المصـرف.مدة سریانه 

یعتبـــر ورقـــة تجاریـــة یمكـــن أي ال یجـــوز تجییـــره الـــى غیـــره فهـــو بـــذلك التعهـــد شخصـــي للمســـتفید 

95ص ،مرجع سابق،رامي هاشم الشنباري1
133ص،مرجع سابق،صالح الدین السیسي2
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والعمیـــل )الكفیـــل(هـــم المصـــرف الـــى أن لخطـــاب الضـــمان ثالثـــة أطـــرافمـــع اإلشـــارة 1،تظهیرهـــا
حیث تجمع بین هذه األطراف عالقات مختلفة على الشكل التالي : والمستفید)(المكفول

الة. عالقة المصرف بعمیله ویحددها عقد الكف
ویحددها عقد التورید أو المقاولة. )صاحب المشروعالمستفید (عالقة العمیل ب
 عالقة المصرف بالمستفید ویحكمها خطـاب الضـمان فهـو الـذي یحـدد التزامـات المصـرف

والشروط التي یدفع بمقتضاها.

أنواع الكفاالت المصرفیة :

أنواعـًا عدیـدة مـن الكفـاالت المصـرفیة، ویتحـدد نـوع الكفـاالت مـن الغـرض المصـارفتصدر 
الذي تصدر من أجله، كما وقد تتطلب التعلیمات الداخلیة للسلطات النقدیـة والحكومیـة ومـن وقـت 

.الكفاالت لغایات تقتضیها الحاجةألخر تزوید المصارف بنوع معین من 

2الكفاالت:ویمكن استعراض ثالثة أنواع من تقسیمات 

حیث یمكن تمییز األنواع التالیة: ،أوًال: حسب الغرض من الكفاالت

لعموم لفظ الكفالة وشیوع التعامل بین الناس فإن الخلط بین الكفالة وخطاب الضمان یحـدث لـدى الكثیـرین مـن 1
المختصین والمصرفیین, وكثیرًا ما یشار لدى المصارف الى التسهیالت الممنوحة في خطابات الضمان علـى أنهـا 

أن خطـاب الضـمان یعتبـر صـورة مـن صـور تسهیالت بالكفاالت ویشار الـى خطـاب الضـمان علـى أنـه كفالـة, إال 
الكفالــة حیــث یشــبه خطــاب الضــمان الكفالــة المصــرفیة بــأن المصــرف فــي كــل منهمــا یتعهــد بــأداء مبلــغ معــین مــن 
النقــود إلــى شــخص ثالــث. إال أن خطــاب الضــمان یختلــف عــن الكفالــة المصــرفیة مــن حیــث أن الكفالــة المصــرفیة 

لیس التزامًا أصلیُا مستقال عن التزام العمیل، ألنه مـرتبط فـي نشـأته ووجـوده ترتب في ذمة المصرف التزامًا تبعیًا و 
بــالتزام العمیــل وهــذا یفــرض علــى المصــرف أن یخطــر العمیــل بــأي مطالبــة تــرده للوقــوف علــى مــا لدیــه مــن دفــوع 

یمــه وكفــل واعتراضــات، فــإذا تبــین أن العمیــل لدیــه دفــع أو اعتــراض فــان المصــرف ال یقــدم المبلــغ الــذي تعهــد بتقد
عمیله به مباشرة وانما یعود للعمیل أوًال ویخبره ثم یسوى االلتزام. أما خطاب الضمان فان التزام المصـرف بموجبـه 
هو التزام أصلي مستقل بذاته. فهو یتعهد بموجبه بـأن یـدفع المبلـغ المبـین فـي الخطـاب بمجـرد أن یطلـب المسـتفید 

هذا الخطاب لضمانه. أي سواء كان العمیل قد نفذ التزامه أو ال. منه ذلك، وبغض النظر عن االلتزام الذي قدم
–112ص ،ات المســـتندیة والكفـــاالت المصـــرفیةالوقایـــة مـــن مخـــاطر االعتمـــاد،المحـــامي محمـــد احمـــد زیـــدان2

www.arablawinfo.com-الدلیل اإلكتروني للقانون العربي-116
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بالعطــاء كفالــة أداء تأمینــات مؤقتــة: وهــي كفالــة تصــدر ضــمانًا لجدیــة المقــاول باالشــتراك-1
وتنتهي بعدم رسو المناقصة على العمیل أو برسوها علیه وتوقیعه على عقدها.

تنفیــذ تعهــدات: تصــدر لضــمان حســن التنفیــذ فــي حــال كفالــة أداء تأمینــات نهائیــة لحســن -2
.رسو التعهد على المقاول وتوقیعه على العقد مع المتعهد

كفالــة ســلف: وهــي دفــع ســلفة مقدمــة علــى حســاب المتعهــد، والســلفة هــي مبلــغ مــن المــال -3
یدفعه المشتري أو صاحب التعهد مقدمًا عنـد توقیـع العقـد إلرسـال وتهیئـة المعـدات والبـدء 

وتصنیع األجهزة.للعمل
كفالة توقیفات: تصدر هذه الكفالة عند االستالم النهائي للمشروع المقدم من قبـل المقـاول -4

حیــث یكــون هنــاك مســتحقات لصــالح المســتفید فیلجــأ لطلــب كفالــة توقیفــات لحــین تســدید 
المقاول المستحقات المترتبة علیه. 

أو ثغــرات غیــر ظــاهرة تضــمن تصــدر هــذه الكفالــة تحســبًا لظهــور عیــوبكفالــة الصــیانة: -5
إجراء هذه اإلصالحات وتكون مدة هذه الكفالة عادة سنة. 

وهــي بمثابــة إذن تســلیم للبضــاعة بســبب ، وتصــدر لصــالح وكــالءكفالــة تخلــیص بضــائع: -6
وصــولها قبــل ورود مســتندات االعتمــاد حیــث أن البضــائع ال تحتمــل التــأخیر لحــین ورود 

ضــیاع الموســم وتعــاد هــذه الكفالــة إلــى المصــرف بعــد المســتندات بســبب احتمــال تلفهــا أو 
ورود بولیصة الشحن وتجییرها من قبل المصرف لصالح وكیل الباخرة.

،رتبة على المكفول وفاًء لتسدیدهاحیث تصدر هذه الكفاالت ضمانُا لذمم متكفالة الدفع: -7
أو ذمم ستترتب مستقبًال كتلك المقدمة للجمارك مثًال.

:1المستفیدة من الكفاالتثانیًا: حسب الجهة

 كفــاالت داخلیــة: وهــي الكفــاالت التــي ُتصــدر لصــالح مقیمــین إمــا بنــاء علــى طلــب عمــالء
مقیمین أو بناء على طلب مراسلین بالخارج أو عمالء غیر مقیمین.

ر دا،ملیــات المصــرفیة المحلیــة والدولیــةإدارة الع،إســماعیل إبــراهیم الطــرادالــدكتور خالــد أمــین عبــد اهللا والــدكتور 1
.316ص،1،2006ط،األردن،وائل للنشر
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 كفــاالت خارجیــة: وتصــدر هــذه الكفــاالت لصــالح مســتفیدین غیــر مقیمــین لحســاب عمــالء
مقیمین.

:1حسب حدود الكفاالتثالثا:ً 

ئد والفواالدین المكفولتشمل أصلوهي الكفالة التي الكفالة المصرفیة غیر المحددة: -1

إضـافة الـى مصـاریف العقـد ومصـاریف ، ان منصوصًا علیها فـي العقـد أم الالناتجة عنه سواًء ك
دعوى الوفاء في حال تخلف المدین عن السداد.

وهي الكفالة التي یتم فیها تحدید نطاق التزام المصرف الكفیـل الكفالة المصرفیة المحددة:-2
كمــا ،أقـل مــن االلتـزام األصـلي للمكفـولوعـادة مـا تكـون الكفالـة المحــددة واردة علـى مبلـغ

أنهــا ال تتضــمن الفوائــد والمصــروفات مــالم یتفــق المصــرف الكفیــل والــدائن المســتفید علــى 
ذلك.

:بطاقات االئتمان- 3
تمثــل بطاقـــات االئتمــان إحـــدى وســائل الـــدفع اإللكترونیـــة التــي انتشـــرت علــى مســـتوى العـــالم 

أنشطة الخدمات المصرفیة التي تقدمها مئات األلـوف واحدة من أهم انتشارًا واسعًا حیث أصبحت 
مــن المصــارف وتحقــق مــن خاللهــا أرباحــًا طائلــة، ویتعامــل بهــا مئــات المالیــین مــن األفــراد لشــراء 

حتیاجاتهم من السلع والخدمات وسحب مبـالغ نقدیـة بموجبهـا دون الحاجـة إلـى حمـل نقـود معهـم، ا
أو عبـر الهـاتف ياآللـافوكذلك استخدامها في تسدید فواتیر الماء والكهرباء والهـاتف عبـر الصـر 

ى إضـافة الـ،ل والسرقات والغصب والنهب ونحوهاوتفادیًا ألشكال وأنواع النصب واالحتیاابت،الث
الوظیفــة االئتمانیــة یجســدوهــذا مــا تمثــل وســیلة ســهلة للحصــول علــى ائتمــان قصــیر األجــل أنهــا 

وقــد عــرف مجمــع الفقــه االســالمي البطاقــات االئتمانیــة بأنهــا" مســتند یعطیــه مصــدره . للمصــارف
لشـخص طبیعـي أو اعتبـاري بنـاء علــى عقـد بینهمـا یمكنـه مـن شــراء السـلع والخـدمات ممـن یعتمــد 

دون دفع الثمن حاًال لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومنها ما یمكن من سحب النقـود مـن المستند 
.2"دون الحاجة للذهاب الى المصرفمن خالل الصراف اآلليالمصارف

.425،426ص ،1،2008ط ، منشورات الحلبي الحقوقیة،القانون التجاري،الدكتور هاني دویدار1
فقرة رابعًا.65/1/7قرار رقم -هـ 1412قرارات وتوصیات المجمع الفقهي في دورته السابعة المنعقدة بجدة 2
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ویمكن تعریفها بأنها بطاقة تتضمن معلومات معینة من اسم حاملها ورقم حسابه، تصدرها جهـات 
ة مالیة، حیث تمكن حاملها مـن سـداد قیمـة مشـتریاته عـن معینة عادة ما تكون مصرف أو مؤسس

طریقها بحیث تقوم الجهة المصدرة بتعجیـل وفـاء قیمـة المشـتریات للتـاجر علـى أن تسـتردها الحقـًا 
1من حامل البطاقة على دفعات مضافًا لها عمولة أو فائدة متفق علیها.

أنواع بطاقات االئتمان: 

إذ یمكـن تصـنیفها تبعـًا للجهـة المصـدرة وكـذلك ألنواع البطاقـاتید من التصنیفات هناك العد
أو من حیث النظم التكوینیة لها أو من حیث نطاق التعامل فیها أو للمزایا الخاصة بكل منهاتبعاً 

ـــرو .اقـــةحســـب طبیعـــة العالقـــة وكیفیـــة التعامـــل بالبط ـــة ألن یعتب ـــر واقعی ـــر األكث التصـــنیف األخی
: یليحیث یمكن تصنیفها كما معها وال تؤثر فیهااألخرى تندرج التصنیفات 

وهــي بطاقــة یمنحهـا المصــرف للعمیــل ):Debit Cardبطاقـة الخصــم أو القیـد المباشــر والفــوري (-1
یتم فیه ایداع مبلغ محدد یمثل سقف معین مسموح له باستخدامه حیث جاري لدیه الذي له حساب 

لي، أو أنظمـة التحویـل بواسطة أجهزة الصراف اآلوذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها 
وال تصـــدر إال لمـــن لـــه رصـــید لـــدى المصـــرف وال تســـمح بالصـــرف مـــن غیـــر رصـــید ،اإللكترونـــي

وفـي نهایـة كـل حاملها وبدون مقابل ویتم الخصم فور استخدامها باستالم المبلغ أو بالتحویل علیـه 
ًا إیاه بإیداع مبلغ مماثل فـي الحسـاب شهر یرسل المصرف كشف حساب إلى حامل البطاقة مطالب

المصـرف إلـى كامـل المبلـغ، وٕاذا حـدث وتـم ىد الرصید المطلوب االحتفاظ به لـدالجاري حتى یعو 
یـتم ید فـإن المصـرف یحمـل العمیـل فائـدةكشف الحساب أي زیادة المبلغ المخصـوم بـه علـى الرصـ

تحدیدها في اتفاقیة إصدار البطاقة.
:)Charge Cardو الدفع المؤجل (بطاقة الخصم الشهري أ-2

إن اصدار هذا النـوع مـن البطاقـات ال یتطلـب مـن حاملهـا الـدفع المسـبق للمصـرف المصـدر 
ــــب المصــــرف المصــــدر حامــــل البطاقــــة بقیمــــة مشــــتریاته فــــي صــــورة حســــاب جــــاري، وٕانمــــا یطال

، االردن عمان،نشر والتوزیعدار الثقافة لل،النظام القانوني لبطاقة االئتمانود، ي فداء یحیى أحمد الحمالقاض1
.20ص ،1999ط
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وٕاذا،) یومـاً 40، 25ومسحوباته في نهایة كـل شـهر علـى أن یسـددها فـي مـدة تالیـة تتـراوح بـین (
1ل بفائدة في حدود النسب المذكورة في اتفاقیة إصدار البطاقة.تأخر عن السداد یحمَّ 

:( Credit Card)بطاقة االئتمان القرضیة أو بطاقة األقساط المتعددة -3
وهـــي التــــي تمنحهــــا المصــــارف المصـــدرة لهــــا لعمالئهــــا شــــریطة أن یكـــون لهــــم حــــق الشــــراء 
والسحب نقدًا في حدود مبلغ معین، ولهم تسهیالت في دفع قرض مؤجل على أقساط وفي صیغة 
قرض ممتد متجدد على فترات بفائدة معینة. وهي أكثر البطاقات انتشارًا في العالم، وأشهرها فیزا، 

ارد وهــي شــبیهة بــالنوع الثــاني وتختلــف عنهــا فــي أن االتفــاق یكــون لــیس علــى المطالبــة وماســترك
بكامل المبلغ فـي نهایـة كـل شـهر وٕانمـا یـتم دفـع جـزأ ویقسـط البـاقي علـى شـهور تالیـة مـع حسـاب 

وبالتــالي فــإن هــذا النــوع مــن البطاقــات ،طالســابق ذكرهــا علــى المبلــغ المقسَّــفائــدة بــنفس المعــدالت
مــان أو تســهیل غیــر مباشــر قصــیر األجــل تـتم دراســته مــن قبــل المصــرف ضــمن ضــوابط یمثـل ائت

معینة واجراءات معینة.

2االئتمان القرضیة ثالثة أنواع:ولبطاقات

بطاقة فضیة أو عادیة: وهي التي ال یتجاوز فیها القرض الممنوح لحاملها حـدًا أعلـى، -1
.كعشرة آالف دوالر مثالً 

ابق، وقـد ال وهـي التـي یتجـاوز فیهـا القـرض لحاملهـا الحـد السـبطاقة ذهبیـة أو ممتـازة: -2
مثــل بطاقــة أمریكــان إكســبریس، التــي تمــنح لألثریــاء، مــع دفــع یحــدد فیهــا مبلــغ معــین

.رسوم باهظة
البطاقــة البالتینیــة: وهــي ذات مواصــفات ومزایــا إضــافیة بحســب كفــاءة العمیــل المالیــة -3

ومدى ثقة المصرف به. 

الشـریعة و تخدامها بـین بطاقــات االئتــــمان ماهیتهـا و العالقـات الناشـئة عـن اسـ،الدكتور محمد عبد الحلیم عمر1
القـانون الـذى تعقـده كلیـة الشـریعة و صـرفیة اإللكترونیـة بـین الشـریعة و بحث مقدم إلى مـؤتمر األعمـال الم،القانون

.6ص ،م2003اإلمارات العربیة المتحدة بجامعة–القانون 
-6ســالمي  بحــث مقــدم فــي الــدورة الخامســة عشــرة لمجلــس الفقــه اال،بطاقــات االئتمــان،ر وهبــة الزحیلــيالــدكتو 2

.7ص,سلطنة ُعمانمسقط,11/3/2004
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ـــى إقـــراض عـــادي،وبطاقـــة االئتمـــان ال ـــر، وتـــأمین ضـــد الحـــوادمتجـــدد تشـــتمل عل ث وٕاقـــراض كبی
وتقدیم شیكاتوتعویض مناسب عن فقدانها، وتخفیضات في الفنادق، واستئجار السیارات،

العدید سیاحیة من دون عمولة
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المبحث الثالث : العوامل المؤثرة في منح االئتمان المصرفي:

إن نجاح المصرف في تحقیق التوازن بـین السـعي للحصـول علـى األمـوال وتوفیرهـا بمختلـف 
یعتمـد )الربحیـة(وٕاعـادة اسـتخدام تلـك األمـوال بمـا یحقـق أقصـى درجـات الـربح )السـیولة(الوسـائل 

وبالتـالي ال بـد مـن تـوافر مجموعـة مـن المعـاییر واألسـس ،على نجاح وصواب قرار منح االئتمـان
التي ینبغي على أساسـها مـنح االئتمـان للعمـالء بطریقـة تحقـق الربحیـة للمصـرف وتجنبـه االنـزالق 
في مخاطر ائتمانیة غیر محسوبة یترتب علیها ضیاع أمواله أو اهتزاز ثقة العمالء مما یضطرهم 

یوجــد عوامــل تــؤثر حیــثتــالي مواجهــة خطــر اإلفــالس.لســحب األمــوال المودعــة بالمصــرف وبال
عــة فــي عملیــة مــنح علــى القــرار االئتمــاني لــدى محللــي االئتمــان وكــذلك یوجــد معــاییر خاصــة متب

فعنــد تقــدیم طلبــات التســهیالت الــى المصــارف یــتم دراســة طبیعــة عمــل العمیــل ،االئتمــان للعمیــل
،قعــات المســتقبلیة لوضــع ذلــك العمیــلتو اضــافة الــى ال،وضــع المنافســین فــي نفــس مجــال العمــلو 

،نسـب القطـاع الـذي یعمـل فیـه العمیـلوكذلك یتم دراسـة القـوائم المالیـة والنسـب المالیـة ومقارنتهـا ب
1وكذلك تحلیل التدفقات النقدیة والتنبؤ بالحالة المالیة للعمیل طالب التسهیل.

االئتماني منهـا مـا یتعلـق بالعمیـل نفسـه وبالتالي یمكن مالحظة أن العوامل التي تؤثر على القرار 
ـــق بالمصـــرف مـــانح االئتمـــان ـــق بموضـــوع االئتمـــانومنهـــا مـــا یتعل وأمـــا بالنســـبة ،ومنهـــا مـــا یتعل

المتبعـة فـي عملیـة مـنح االئتمـان للعمیـل فیوجـد مجموعـة مترابطـة ومتكاملـة مـن الخاصةللمعاییر 
ء في أي مصرف من المصارف وهي:هذه المعاییر التي تؤثر في عملیة منح االئتمان للعمال

.C,s 7بـ ةاالئتمان المعروفمعاییر-1
.P,s 5بـ ةاالئتمان المعروفمعاییر-2

.PRISMبـ ةاالئتمان المعروفمعاییر-3

الحقًا.هذه المعاییروسیتم الحدیث عن 

1James S.Sagner, the journal of corporate accounting & finance, published online in
Wiley on line library,
2011 periodicals .Inc , wileyonlinelibrary.com/ DOI 10.1002/jcaf.21719.
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:امل المؤثرة في القرار االئتماني: العو أوالً 

حظیـت العوامـل التـي تـؤثر علـى القـرار االئتمـاني باهتمـام كبیـر مـن قبـل البـاحثین والمحللــین 
لمـا تشــكله مـن مخــاطر مالیـة یمكــن ان یتحملهــا المصـرف فــي حـال عــدم قیامـه بإدارتهــا باألســلوب 

المناسب. وفیما یخص العوامل المؤثرة في القرار االئتماني فیمكن تقسیمها الى: 

: : وتشملالمتعلقة بالعمیل نفسهو المؤثرة في القرار االئتماني العوامل -1
حیـث یسـعى العمیـل صـاحب یل دورًا هامًا في قـرار االئتمـانشخصیة العمیل: تلعب شخصیة العم-أ

المـادي ومـا یصـیبه مـن لسداد قرضه بشتى السبل وذلك بغض النظر عـن وضـعه السمعة الحمیدة
،لـــدى الغیـــرهامـــاً جتماعیـــة رصـــیدًا حیـــث یشـــكل اســـم العمیـــل وشـــهرته ومكانتـــه اال،أزمـــات مالیـــة

وسطه التجاري، شركائه، زبائنه، موردیـه، ویمكن للمصرف الحكم على شخصیة العمیل من خالل 
المعلومــات التــي وكــذلكاضــافة الــى ملــف العمیــل إن وجــد لــدى المصــرف أو المصــارف األخــرى،

علــى التعــرف أكثــروالتــي تهــدف إلــى در التجاریــة أو االجتماعیــةمصــرف مــن المصــایستقصــیها ال
الحتجـاج أو سلوك العمیل والتزامه بتعهداته، وعدم تعرضه سابقًا أو حاضرًا ألي نـوع مـن دعـاوى ا

كما أن هنالك بعضًا من األمور التي یمكن التعـرف علـى سـمعة العمیـل مـن .اإلفالس أو ما شابه
شــهادات إثبــات الشخصــیة وأي مؤسســات التــي تتعامــل مــع العمیــل و لخاللهــا كالســجالت الســابقة ل

إضـــافة الــــى التصــــرفات الشخصـــیة للعمیــــل وكــــذلك ،دات یقــــدمها العمیــــل عـــن نفســــه وعملــــهمســـتن
المقابالت الشخصیة المباشرة مع العمیل.

وهو مؤشر یعبر عن درجة تحمل العمیـل وقدرتـه علـى تغطیـة المخـاطر، حیـث یسـمح رأس المال: -ب
1.دولة بتطبیق قواعـدها الخاصـة بكفایـة رأس المـال باسـتخدام اتفاقیـة بـازل كحـد أدنـى أساسـيلكل 

ویعتبــــر رأســــمال العمیــــل مصــــدر التمویــــل الــــذاتي لــــه، ویشــــمل رأس المــــال اإلســــمي مضــــافًا إلیــــه 
وفـي حـال كـان العمیـل مؤسسـة فردیـة فینظـر الـى حجـم رأس ،الحتیاطیات واألربـاح غیـر الموزعـةا

ویجـب علـى مـانحي االئتمـان التأكـد مـن مـدى د في المیزانیات المقدمة للمصـرف،الوار مال العمیل
ویفضل أن تكـون تلـك ،لعمیل قبل الغیر في حالة اإلعساركفایة المصادر الذاتیة لسداد التزامات ا

، ص 2006الطبعة العربیة األولى، ،إعداد قسم الترجمة بدار الفاروقاالئتمان،برایان كویل، تحدید مخاطر 1

87.
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المصــادر معادلــة علــى األقــل للمصــادر الخارجیــة الرتبــاط مــالءة العمیــل بحجــم ونــوع الموجــودات 
والمستقبلیة التي تكفي لسداد االلتزامات.الحالیة 

،مصــارف أو أي التزامــات مالیــة أخــرىقدرتــه علــى الوفــاء بالتزاماتــه ســواء للقــدرة العمیــل: وتتمثــل ب-ت
هــا البیئــة التــي یعمــل فیهــا التكیــف فــي مواجهــة التغیــرات التــي قــد تتعــرض لإضــافة الــى قدرتــه علــى

هویـتم التعـرف علـى هـذ،وبالتـالي القـدرة علـى سـداد القـرضوكذلك قدرته على تولیـد الـدخلالعمیل
وسـیتم ،للقـوائم المالیـة الخاصـة بالعمیـلالقدرة من خالل أدوات ووسائل التحلیل المالي والمحاسـبي

الحدیث بشكل مفصل عن هذا الموضوع في فصل الحق مستقل.
ار مـا یملكـه العمیـل مـن الضمانات التي یمكن للعمیل أن یقـدمها للمصـرف: ویقصـد بالضـمان مقـد-ث

ویــأتي الضــمان ،العمیــل لتوثیــق االئتمــان المصــرفيموجــودات منقولــة وغیــر منقولــة والتــي یرهنهــا
عندما تتخذ القـرار بمثابة تعزیز أو حمایة لمخاطر معینة تتعرض لها إدارة االئتمان في المصارف 

ــــذي یحــــیط بالعملیــــ،بمــــنح االئتمــــان ــــة كلمــــا كانــــت ولــــذلك كلمــــا زاد احتمــــال الخطــــر ال ة االئتمانی
150% أو 100إذ تحـدد نسـبة الضـمانات بالضمانات المطلوبة أكبر لحمایـة حقـوق المصـرف

وقـــد یكـــون % بحســـب جـــودة وایجابیـــة العوامـــل األخـــرى المـــؤثرة فـــي القـــرار االئتمـــاني 200% أو 
كما ویمكن ،لیمثل ضمانًا في تسدید االئتمانذو كفاءة مالیة وسمعة حسنة تؤهلهالضمان شخصاً 

1أن یكون الضمان مملوكًا لشخص آخر وافق أن یكون ضامنًا للعمیل.

أو السیاسیة المحیطة بالعمیل:الظروف االقتصادیة- ج
تتمثــل الظــروف االقتصــادیة المحیطــة بالعمیــل بتــأثیر الحالــة االقتصــادیة المحیطــة بالعمیــل علــى 

حیـــث تختلـــف سیاســـة المصـــارف االقراضـــیة فـــي حـــاالت ، مطلـــوب تمویلـــهالنشـــاط أو المشـــروع ال
ي بحیـــث تكـــون سیاســـة االقـــراض منفتحـــة فـــ،القتصـــادي عنهـــا فـــي حـــاالت االنكمـــاشاالزدهـــار ا

وتكـــون متقلصـــة فـــي حـــاالت االنكمـــاش وتتصـــف بالشـــدة. ،حـــاالت االزدهـــار وتتصـــف بالمرونـــة
طرابات تــؤثر فــي حركــة المبیعــات ومســتوى إضــافة الــى التــأثر بحالــة الســوق ومــا یرافقهــا مــن اضــ

األرباح.

كذلك یتأثر القرار االئتماني بالحالة السیاسیة وما یخص البلد من نزاعات وخالفات تنعكس بشكل 
أو بآخر على الحالة االقتصادیة بشكل عام وعلى األوضاع المالیة للمؤسسات بشكل خاص.

148ص ،مرجع سابق،حمزة محمود الزبیدي1
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مـن السـوق وشـكل المنافسـة وكـذلك دورة وضع العمیل فـي السـوق: حیـث تبـین حصـة العمیـل -ح
حیاة المنتج الذي ینتجه العمیل وضع العمیل في السوق وبالتالي یؤثر في القرار االئتماني.

:المتعلقة بالمصرف نفسهو العوامل المؤثرة في القرار االئتماني -2

:1خاصة بكل مصرف بشكل منفرد وتشملحیث تكون هذه العوامل

 وهـذه القـدرة مرتبطـة أساسـًا 2التي یتمتع بها المصـرف وقدرتـه علـى توظیفهـا،درجة السیولة الحالیة
بمـــدى اســـتقرار الودائـــع، إذ أن الودائـــع المذبذبـــة ســـتحد مـــن قـــدرة المصـــرف فـــي اعتمـــاد سیاســــة 
إقراضـــیة شـــاملة، وتصـــبح إدارة االئتمـــان مطالبـــة بتحقیـــق هـــدفین متعارضـــین همـــا: تلبیـــة طلبـــات 

.لبات االئتمان من جهة ثانیةالمودعین من جهة، وتلبیة ط
رؤیة وكذلك ااراته االئتمانیة ویعمل في إطارهفي اتخاذ قر المصرفنوع االستراتیجیة التي یتبناها

الرسالة الموجهة لعمالئه.المصرف و 
امكانیات المصرف المادیة والبشریة، إضافة الى مدى تطور التكنولوجیا المطبقة في المصرف.
التـي یصــدرها المصـرف المركــزيوالتشـریعات القانونیــة والقــراراتبـالقیودالمصــارفلتـزامضـرورة ا

ومعـدل المسموح بهاالت والتمویالتسهیلتلحد األقصى اللهاحددیحیث ومجلس النقد والتسلیف
صــة بــالقطع التعلیمــات الخاو إضــافة الــى محتویــات ملــف التســهیالت االئتمانیــة أس المــالكفایــة ر 

أجــل تفــادي أي تضــارب بــین سیاســة المصــرف االئتمانیــة وذلــك مــن ئتمــانومخــاطر االاألجنبــي 
3والتشریعات المنظمة للعمل المصرفي.

یمكــن عــرض هــذه حیــث االئتمــان نفســه: طبیعــة المتعلقــة بو العوامــل المــؤثرة فــي القــرار االئتمــاني -3
:العوامل كما یلي

التحلیل االئتماني ودوره في ترشید عملیات اإلقراض المصرفي، مجلة جامعة ،عبد العزیز الدغیم و ماهر األمین1
ص ،2006)3) العـــدد (28لعلـــوم االقتصـــادیة والقانونیـــة المجلـــد (سلســـلة ا-تشـــرین للدراســـات والبحـــوث العلمیـــة

197.
على مواجهة التزاماته قصیرة األجل.حیث یقصد بسیولة المصرف قدرته2

.128ص ،المتعلقة باالئتمانلس النقد والتسلیفجقرارات م)2الملحق رقم (انظر 3
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انتــاجي أو تجــاري ســواء للــداخل أو الخــارج أو ن القــرض: فاالئتمــان قــد یطلــب لغــرضالغــرض مــ
حتـــى اســـتهالكي كتمویـــل شـــراء ســـلعة اســـتهالكیة معینـــة أو یمكـــن تمویـــل القـــرض لغـــرض تمویـــل 

المباني واألراضي والعقارات.
مـدة القـرض: وهي المدة التي یطلبها العمیل ویرغب في الحصول على القرض خاللها، ودراسة

ومع مصلحة المصرف.مع إمكانیات العمیلب هذه المدة تناسامكانیة
 بــدفعات شــهریة أو ربــع ســنویة أو نصــف ســنویة أو ســنویةطریقـــة الســـداد: أي هــل ســیتم الســداد ،

.نفس الوقتبالمصرف و مع إمكانیات كل من العمیل هذه الدفعات تناسب توهل 
 مبلـغ القـرض: حیث أن مبلغ القـرض مهـم جـدًا فـي التحلیـل االئتمـاني ألنـه كلمـا زاد حجـم القـرض

تطلــب دراســة أكبــر مــن طــرف المصــرف الرتفــاع المخــاطرة  ولدراســة الضــمانات المقدمــة ومــدى 
مالئمتها للقرض أو االئتمان المطلوب. 

ثانیًا : المعاییر المتبعة في عملیة منح االئتمان للعمیل:
یــتم اســتخدامها حالیــًا مــن قبــل معظــم محللــي االئتمــان مــن هــذه المعــاییر نمــاذج ةثالثــحیــث یوجــد

هي:ال أنها تختلف من حیث تسمیتها وترتیبها و النماذج متشابهة من حیث المضمون إهذه و 

: C'S 7المعاییر االئتمانیة المعروفة بـ النموذج األول: 
لـدى محللـي االئتمـان المسـتخدمةالمنظومـات االئتمانیـةوأبـرزیعتبر هذا النموذج مـن أشـهر حیث 

ئتمــان بدراســة بعــض لالمــانح الالمصــرف بموجبهــاعنــد مــنح القــروض، والتــي یقــومفــي المصــارف
ویشمل هذا النموذج األحـرف األولـى مـن ،الجوانب لدى عمیله المقترح كمقترض أو كعمیل ائتمان

رأس المـــــــــال، (Capacity)القـــــــــدرة االقراضـــــــــیة، (Character)الشخصـــــــــیةالكلمــــــــات التالیـــــــــة: 
(Capital) ،نالضـــــما(Collateral)،الظـــــروف المحیطـــــة)Conditions ،(التـــــاریخ االئتمـــــاني

)Credit History(، االدراك والـــتحكمCommon sense)(. وفیمـــا یلـــي ســـیتم عـــرض هـــذه
:1المعاییر

نمط استجابة السمات الشخصیة التي تكشف عن: ویقصد بها مجموعة (Character)الشخصیة- 1
سداد التزاماته المالیة، ویعتمد محللو االئتمـان فـي الكشـف عـن جوانـب شخصـیة لالعمیل المحتمل 

بســـداد التزاماتـــه الســـابقة نحـــو تـــاریخ العمیـــل االئتمـــاني أي ســـمعته مـــن حیـــث قیامـــه العمیـــل علـــى 

1 Yong Woa Keon,To lend or not to lend that is the question, economic considerations for Malaysia
bankers, UUM university, Malaysia,2009, p 6
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وتسـتعین المصـارف العالمیـة حالیـاً منهـاألخرى التـي سـبق لـه االقتـراض المصرف أو المصارف ا
Marketing)بـــنظم المخـــابرات التســـویقیة Intelligence)لتـــاریخ االئتمـــاني لتجمیـــع وتخـــزین ا

وهنـــاك بعـــض المؤشـــرات األخـــرى التـــي یمكـــن مـــن خاللهـــا تقیـــیم مـــدى التـــزام ،لمختلـــف عمالئهـــا
لفتــرة الزمنیــة التــي مضــت منــذ العمیــل، مثــل نمــط تعامالتــه فــي االئتمــان التجــاري، بمعنــى تحلیــل ا

قیــام العمیــل (طالــب االئتمــان) بالشــراء اآلجــل للبضــاعة مــن المــوردین الــذین یتعامــل معهــم، حتــى 
سـداده لقیمتهـا إلـیهم، وذلـك باعتبـار أن تصــرفاته حیـال االئتمـان التجـاري یمكـن أن تـنعكس أیضــًا 

على االئتمان المصرفي.
تقـــدیر قـــدرة العمیـــل علـــى تولیـــد الـــدخل الـــالزم لخدمـــة الـــدین : أي (Capacity)القـــدرة االقراضـــیة-2

وبالتــالي القــدرة علــى تســدید قیمــة القــرض وذلــك مــن خــالل دراســة العدیــد مــن المؤشــرات التــي یــتم 
الحصــول علیهــا مــن القــوائم المالیــة الخاصــة بالعمیــل كمعــدل الســیولة والربحیــة لعــدد مــن الســنوات 

افة الــى مجموعــة أخــرى مــن نقدیــة بالوقــت المناســب إضــوحجــم األصــول التــي یمكــن تحویلهــا الــى
لتلـك وتعتبر القوائم المالیة الممثلة في قائمة الدخل والمیزانیة العمومیة مصـدرًا أساسـیاً ،المؤشرات

1المعلومات.

وعنصـرًا یـل أحـد أهـم أسـس القـرار االئتمـانيیعتبـر رأس مـال العم:(Capital)رأس المـال-3
المقتـرض وقـدرة حقـوق العمیـلأساسیًا من عناصر تقلیل المخاطر االئتمانیة باعتباره یمثل مـالءة 

ملكیته على تغطیة القرض الممنوح له، فهـو بمثابـة الضـمان اإلضـافي فـي حـال فشـل العمیـل فـي 
علـى سـداد التسدید. هذا وتشیر الدراسات المتخصصة فـي التحلیـل االئتمـاني إلـى أن قـدرة الزبـون 

التزاماته بشكل عام تعتمد في الجزء األكبر منها على قیمـة رأس المـال الـذي یملكـه، إذ كلمـا كـان 
ویــرتبط هــذا العنصــر ،ر االئتمانیــة والعكــس صــحیح فــي ذلــكرأس المــال كبیــرًا انخفضــت المخــاط

ر بمصــــادر التمویـــــل الذاتیــــة أو الداخلیـــــة للمؤسســــة والتـــــي تشــــمل كـــــل مــــن رأس المـــــال المســـــتثم
واالحتیاطیــات المكونــة واألربــاح المحتجــزة، حیــث إنــه البــد أن یكــون هنــاك تناســب بــین مصــادر 

التمویل الذاتیة للعمیل المقترح وبین االعتماد على مصادر التمویل الخارجیة.

1 Dev Strischek, Sun trust banks Inc, The five C's of credit, Indiana bankers
association,2009
www.indianabankers.org
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یقصد بالضمان مجموعة األصول التـي یقـوم المصـرف برهنهـا لصـالحه (Collateral):الضمان -4
ت معینة. وتمثل الضمانات وسائل تأمین للمصرف ضد خطر عمیله، حیث مقابل تقدیمه تسهیال

تساعده على استیفاء حقه عنـدما یتعثـر العمیـل فـي السـداد فـي موعـد االسـتحقاق وذلـك بالتصـرف 
فــي الضــمان، كمــا أن وجــود الضــمان لــدى المصــرف یعطــي لــه الحــق فــي جــزء مــن الذمــة المالیــة 

ند تصفیة أمـوال ذلـك العمیـل. وقـد تكـون الضـمانات عینیـة للعمیل بما یحمیه من قسمة الغرماء ع
أو شخصیة، وقد یجمع المصرف بین النوعین من الضمانات فیطلب من عمیله أن یقدم له كفیًال 
شخصــیًا ملیئــًا باإلضــافة إلــى رهــن محلــه التجــاري أو عقــارًا یملكــه أو أوراق مالیــة أو بضــائع، أو 

الغیر، أو غیر ذلك من أنواع الضمانات.التنازل للمصرف عن بعض مستحقاته لدى
ویقصـد بهـا الظـروف االقتصـادیة والسیاسـیة المحیطـة سـواء : (Conditions)الظـروف المحیطـة-5

،والـــذي ســـبق الحـــدیث عنهـــاتلـــك المتعلقـــة منهـــا بالعمیـــل نفســـه أو العامـــة المتعلقـــة بالمنـــاخ العـــام
راد إضافة الى البیئة القانونیة والتشریعیة الخاصة بالبلد وما یتصل بهـا مـن قـوانین خاصـة باالسـتی

حیــث تــؤثر هــذه الظــروف العامــة علــى مختلــف قطاعــات النشــاط ،والتصــدیر والقــوانین الجمركیــة
.االقتصادي

مــع االلتزامــات وهــو تــاریخ العمیــل المــالي وطریقــة تعاملــه ):Credit historyالتــاریخ االئتمــاني(-6
المترتبة علیه وكیفیة سیاق تدفق األموال من والى الشركة وكذلك قدرته وفعالیته في تولید السیولة 

واالعتمـاد علیـه لتقـدیر تـاریخ العمیـل االئتمـاني, حیث یمكن دراسـة تلك االلتزاماتالالزمة لتسدید 
.المطلوب منحهلعمیل في قدرته على خدمة الدینحالة ا

علـى متابعــة وتعنـي التعـرف علــى قـدرة العمیـل وجدیتــه): (Common senseاالدراك والـتحكم -7
ٕاعطــاء مؤسســته الحــظ الــوافر مــن الرعایــة والمتابعــة والتطــویر والتزامــه بهــذا أعمالــه بكــل اهتمــام و 

الشيء.
:5P’sالمعاییر االئتمانیة المعروفة ب النموذج الثاني: 

القــرض والغــرض منــهیركــز هــذا األســلوب علــى وهــو أســلوب آخــر لتحلیــل المعــاییر االئتمانیــة إذ 
الهـــدف أو الغـــرض ولـــى مـــن الكلمـــات التالیـــة: ظ أن هـــذا النمـــوذج یشـــمل األحـــرف األحیـــث یالحـــ
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)(Purpose، القــدرة علــى الســداد(Payment)،ةالحمایــ(Protection)،ةالنظــرة المســتقبلی
(Perspective) ،العمیل(People)،1وسیتناول الباحث بعض التفصیل عنهم كما یلي :

ومعرفـة حـث فـي أهـداف الحصـول علـى االئتمـانومعنـاه الب(Purpose):الغـرض مـن االئتمـان-1
حیـث یجـب ،رأسـمالیة أو تمویـل رأس مـال عامـلفیما إذا سیتم استخدامه في تمویل شـراء أصـول

معرفـــة الغـــرض مـــن االئتمـــان بشـــكل تفصـــیلي وأن یحـــدد المجـــال الـــذي ســـوف یســـتخدم فیـــه هـــذا 
والحكـم علـى مـدى مناسـبة مـنح هـذا االئتمـان مـن ل دقیق حتى یتم اتخاذ قرار بشأنهالتسهیل بشك

قدرات وخبـرات العمیـل ومقوماتـه االئتمانیـة أم یتعـارض ه، وهل یتوافق مع سیاسة المصرف و عدم
ها، فضًال عن مدى تناسب حجم ومبلغ التسهیل ونوعه مع الغرض المطلوب من أجله. مع

: أي دراسة احتمـاالت امكانیـة العمیـل علـى تسـدید القـرض (Payment)دقدرة العمیل على السدا-2
وفوائده، بما فیها مصادر األموال الالزمة للتسدید وكذلك توقیت هذا التسدید، ویتم ذلك من خالل 

التدفقات النقدیة الداخلة والخارجة للعمیل.تقدیر 
: أي حمایة االئتمان الذي یـتم  منحـه مـن خـالل الضـمانات أو الرهونـات (Protection)ةالحمای-3

وضـرورة تمتعهـا بسـهولة لمصـرف مقابـل التسـهیالت المطلوبـةالتي یقوم العمیل بتقدیمها لصـالح ا
مان. امكانیة تسییلها في حال تعثر طالب االئت

ـــة والمســـتقب: أ(Perspective)النظـــرة المســـتقبلیة -4 ـــدیر الظـــروف البیئی ـــل یلي تق ة المحیطـــة بالعمی
یة وبالنشــاط الــذي یزاولــه ســواء كانــت داخلیــة أو خارجیــة ومــا یــنعكس علیهــا مــن مؤشــرات اقتصــاد

معدل الفوائد السائد.عامة كمعدالت النمو والتضخم و 
وقدرتـه التـه وأخالقیاتـه ومالءتـه المالیـةومؤهالعمیـل حیـث یـتم بحـث وضـع ): Peopleالعمیـل (-5

2وكذلك خبرته في العمل ومقدار ثروته وعمره ومستوى تعلیمه.،دارة نشاطه بنجاحإعلى 

:PRISMنموذج االئتمان النموذج الثالث: 

1 George L.Evans, The five P's of credit analysis, UMass Amherst family business
center,2012
www.umass.edu
2 Supria Singh, Warren McKeown, Paul Myers, and Marita shelly, Families at risk
deciding on personal dept, RMIT university, literature review on personal credit and
dept. 2005, P18
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ــــة:  ــــي األحــــرف األولــــى مــــن الكلمــــات التالی القــــدرة علــــى الســــداد،)perspectiveالتصــــور(وتعن
)Repayment( ،الغایـــــــــة مـــــــــن االئتمـــــــــان)Intention ،()الضـــــــــماناتSafeguards ،(االدارة
)Management( . تحلیـــل االئتمـــانلنمـــوذج مـــن أحـــدث النمـــاذج المســـتخدمة فـــي اویعتبـــر هـــذا

:1وتتكون عناصر هذا النموذج من،ویعطي فكرة عن جوانب القوة والضعف لدى العمیل
والعوائــد اإلحاطــة الكاملــة بمخــاطر االئتمــانویقصــد بالتصــور :)perspectiveالتصــور(-1

المنتظــر تحقیقهــا مــن قبــل ادارة االئتمــان والهـــدف مــن ذلــك الوقــوف علــى وضــع العمیـــل 
ومخاطر منحه االئتمان والتعرف على استراتیجیات التمویل لدى العمیل.

أي التعــرف علــى قــدرة العمیــل علــى تســدید القــرض :)Repayment(القــدرة علــى الســداد-2
وفائدته خالل الفترة المتفق علیها مـن خـالل المصـادر الداخلیـة التـي تسـاعد العمیـل علـى 

تسدید التزاماته.
أي تحدیـد الهـدف مـن الحصـول علـى ):Intention or Purpose(الغایـة مـن االئتمـان-3

االئتمـــان ومعرفـــة الغایـــة منـــه وأن یحـــدد المجـــال الـــذي ســـیتم اســـتخدام ذلـــك االئتمـــان فیـــه 
سة المصرف وقـدرات ى مناسبة منح االئتمان للعمیل ومدى موافقة ذلك مع سیالتحدید مد

إضـــافة للتعـــرف علـــى مـــدى تناســـب مبلـــغ وحجـــم االئتمـــان مـــع غـــرض ،العمیـــل وخبراتـــه
التمویل.

وهي خط الدفاع األول واألساسي للمصرف لضمان أموالـه):Safeguards(الضمانات-4
وبالتـالي یجـب تحدیـد نوعیـة هـذه الضـمانات وقیمتهـا ،وحقوقه فیمـا اذا تخلـف عـن السـداد

ومدى قانونیتها سواء العینیة منها أو التي تعتمد على المركز المالي للعمیل.
أي التعرف على الهیكل التنظیمي للعمیـل والفعـل االداري لـه :)Management(االدارة-5

وللمــدراء الموجــودین وكــذلك التعــرف علــى أســلوب العمیــل فــي ادارة أعمالــه وتحدیــد قدرتــه 
2و.في تحقیق النجاح والنم

أثــر جــودة الضــمانات فــي أســالیب إدارة التعثــر ،یوســف التــوم شــهاب  الــدین،مصــطفى أحمــد حمــد منصــور1
ــا  ــة العلــوم –المصــرفي دراســة تطبیقیــة علــى الجهــاز المصــرفي الســوداني, جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجی مجل

.3ص،2012العدد األول ،ة واالقتصادیةاالنسانی
،فـي ظـل األزمـة المالیـة العالمیـةادارة مخاطر االئتمان المصرفي،مختار محمد ابراهیم،محمد الزوامالسنوسي 2

.16ص ،2009،االردن،ة الزرقاء الخاصةورقة عمل مقدمة الى المؤتمر العلمي الدولي السابع المنعقد بجامع
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إال أنهــا مــا ســبق نجــد أن النمــاذج أو المعــاییر الســابقة تختلــف فــي مســمیات عناصــر كــل منهــا م
المضــمون والنتیجــة والتــي یصــل مــن خاللهــا المحلــل االئتمــاني الــى تحدیــد وضــعیة مشــتركة فــي 

وكـذلك تحدیـد المخـاطر المطلـوب منحـهالعمیل ومالئمته لمنح االئتمان وقدرته على خدمـة الـدین
الناتجة عن اتخاذ القرار االئتماني.
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المبحث األول: المدخل الى التحلیل المالي 

أوًال: مفهوم التحلیل المالي وأهمیته:

على قدر كبیر من األهمیة لألطراف تعتبر المعلومات المالیة الخاصة بمشروع معین 
ونتیجة الزدیاد أهمیة تلك المعلومات المالیة نشأت تطورات ،المختلفة التي لها عالقة بالمشروع

هامة الحاجة الى التحلیل المالي لبنود القوائم المالیة وذلك الستخالص المقاییس والعالقات ال
تحلیل المالي عملیة مستمرة لمعالجة المعلومات یشكل الو االئتمانیة.والمفیدة في اتخاذ القرارات

یتم ل،المتوافرة عن المشروعات االقتصادیة ومن ثم البحث عن عالقة معینة بین تلك المعلومات
صیاغتها بصورة مؤشرات كمیة تساعد في تفسیر مجریات األحداث التي تتعلق بأنشطة المشروع 

علیها وعلى عوامل أخرى صیاغة توصیات تقدم لمستخدمي المعلومات م باالعتمادیتلوذلك 
كما أن ،ائبة والتي تؤدي الى نتائج مرضیةومتخذي القرارات لیتم صیاغة القرارات المالیة الص

التحلیل المالي ال یقتصر على مجرد األرقام التي تظهرها القوائم المالیة المنشورة وتقییم األداء 
نما یتعدى ذلك الى البحث عن دالالت تساعد على التنبؤ واستقراء االتجاهات الحالي للمشروع وإ 

المستقبلیة ألنشطة المشروع. 

مجموعة من المؤشرات التعرف علىویعرف التحلیل المالي بأنه عملیة یتم من خاللها 
الكمیة والنوعیة حول نشاط المشروع االقتصادي تساهم في تحدید أهمیة وخواص األنشطة
التشغیلیة والمالیة للمشروع وذلك من خالل معلومات تستخرج من القوائم المالیة ومصادر أخرى 

1القرارات.وذلك لكي یتم استخدام هذه المؤشرات بعد ذلك في تقییم أداء المنشأة بقصد اتخاذ

وذلك بهدف دراسة القوائم المالیة بعد تبویبها وباستخدام األسالیب الكمیةویمكن تعریفه أیضًا بأنه
واستنباط،وحجم وأثر هذه التغیراتیها ن عناصرها والتغیرات الطارئة علإظهار االرتباطات بی

التشغیلیة والتمویلیةمجموعة من المؤشرات التي تساعد على دراسة وضع المؤسسة من الناحیة
تخاذاة لألطراف المستفیدة من أجل وتقییم أداء هذه المنشأة وكذلك تقدیم المعلومات الالزم

العامة، دار مطر، االتجاهات الحدیثة في التحلیل المالي االئتماني، األسالیب واألدوات واالستخداماتمحمد1
.3ص ، 2003،وائل للنشر والتوزیع، عمان
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1داریة السلیمة.القرارات اإل

علم له قواعد ومعاییر وأسس یهتم بتجمیع البیانات والمعلومات التحلیل المالي هوف
التصنیف الالزم لها ثم اخضاعها التحلیل بهدف إجراء الخاصة بالقوائم المالیة للمنشأة واجراء 

ا.وایجاد الربط والعالقة فیما بینهالى دراسة تفصیلیة دقیقة 

ونتیجة للتطورات االقتصادیة لم تعد النتائج التي تظهرها القوائم المالیة كافیة ألغراض االستثمار 
والتدقیق والتمویل وصناعة القرارات المختلفة ولذلك كان البد من خضوع تلك البیانات للفحص

،سة ودراسة أسباب نجاحها أو فشلهاوالتحلیل بهدف الوقوف على حقیقة الوضع المالي للمؤس
خاصة أن النجاح والتقدم ال یجب أن یكون ولید اللحظة أو الصدفة أو نتیجة مؤثرات خارجیة 
لیس للمؤسسة علیها أي تأثیر كاألحوال االقتصادیة وتغیرات مستوى األسعار لذلك البد من

التخطیط لنشاطاتها للفترات المقبلة من خالل استقراء الماضي والتخطیط للمستقبل.  

ومن خالل التعاریف السابقة نستنتج أن عملیة التحلیل المالي تنطلق من المعلومات المحاسبیة 
باختالف األطراف الذي یختلفو وذلك وفق آلیة معینة للوصول الى الهدف من التحلیل المالي 

سواء من داخل المؤسسة أو خارجها.بالتحلیل المهتمة 

ویعتبر التحلیل المالي موضوع هام من مواضیع اإلدارة المالیة ظهرت أهمیته بادئ األمر في 
المالیة كوسیلة للتخطیط مجال االئتمان واالستثمار وانتقلت بعد ذلك الى مجاالت متنوعة لإلدارة 

ي تحدید المركز االئتماني للمؤسسة ومعرفة مركزها كما تكمن أهمیة التحلیل المالي ف،والرقابة
المالي وكذلك تحدید القیم االستثماریة للمشروعات باإلضافة الى الحكم على كفاءة العملیات 
المختلفة ومدى صالحیة السیاسات المالیة والتشغیلیة المتبعة اضافة الى تخطیط السیاسات 

مختلفة في المؤسسة.المالیة والحكم على أداء وكفاءة اإلدارات ال

ویمكن ادراج أبرز النقاط التي تجسد أهمیة التحلیل المالي بما یلي: 

یتناول التحلیل المالي مخرجات النظام المحاسبي للوحدات المحاسبیة المختلفة سواء-1

مطبعة ، لیل المالي مدخل صناعة القراراتالتح،عبدالناصر نور، اسماعیل اسماعیل،منیر شاكر محمد1
.12ص،2000عمان ،الطلیعة
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بالمؤشرات التي ترشد المستثمرینتجاریة أو صناعیة أو خدمیة وبالتالي یمد كانت 
سلوكیاتهم التخاذ القرارات الرشیدة. 

لتحلیل القوائم المالیة للعمالء عند تقدیمهمیتم استخدام التحلیل المالي في المصارف -2
طلبات منح التسهیالت المصرفیة من قبل العمالء حیث یتم الوقوف على حالة العمالء 

ة على التسهیالت االئتمانیة.ومدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المترتب
فة یساهم التحلیل المالي في تقییم األداء السابق للمؤسسة وكذلك التخطیط المستقبلي لكا-3

.النشاطات االقتصادیة باإلضافة
یعتبر التحلیل المالي أداة فعالة لزیادة فاعلیة التدقیق المالي من خالل استخدام النسب -4

لیة التي تمثلها هذه النسب وكذلك االتجاهات والتغیرات المالیة واإلحصائیة والبیانات الما
فیها.

یقوم التحلیل المالي بدور كبیر في تقییم الشركات والمنشآت تقییمًا شامًال وبالتالي التنبؤ -5
بالحیاة االقتصادیة للمؤسسة والتعرف على قدرتها على متابعة أعمالها أو تعدیلها أو أنه 

سیتم تصفیتها.
المالي في توقع مستقبل الشركات أو المؤسسات من حیث معرفة مؤشرات یساهم التحلیل -6

نتائج األعمال المتعلقة بها من ربح أو خسارة وبالتالي معرفة اإلجراءات المناسبة لتالفي 
إشهار االفالس وانقاذ أصحاب رأس المال  من خسائر محتملة. 

عد زیادة االعتماد على األسالیب وهكذا نرى أن أهمیة التحلیل المالي بازدیاد كبیر وخاصة ب
العلمیة اإلداریة وكذلك زیادة اعتماد المصارف على التحلیل المالي في عملیة اتخاذ القرار 
االئتماني وكذلك تقییم الشركات واألوضاع المالیة لها في الماضي والحاضر إضافة الى التنبؤ 

ها. بالمستقبل لتالفي األخطاء والوقوف على نقاط القوة وتعزیز 
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ثانیًا : مصادر المعلومات والجهات المستفیدة من التحلیل المالي :

تعتبر القوائم المالیة والبیانات المالیة المنشورة الحجر األساس التي یستقي منها المحلل 
لكن إضافة الى تلك القوائم المالیة ال بد من وجود بیانات ،مالي معلوماته ویغني بها تقاریرهال

: المالي، وأهمهاإضافیة تساعده في إجراء عملیات التحلیل

التي تشمل القوائم المالیة مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل و داخلیة: المصادر ال-1
والتقاریر الختامیة لمجلس إضافة الى تقریر مدقق الحسابات ،وقائمة التدفقات النقدیة

وكذلك بیانات تفصیلیة ،اإلدارة وكذلك التقاریر المالیة الختامیة التي تعد ألغراض إداریة
عن عناصر القوائم المالیة یتم فیها شرح بعض التفاصیل عن بنود المیزانیات وبعض 

القوائم المالیة االخرى.

ـــة: وهـــي بیانـــات إضـــافیة تســـاعد االمصـــادر ال-2 ـــة تقیـــیملمحلخارجی ـــین المـــالیین فـــي عملی ل
وتفسیر نتائج التحلیل المالي وتتضمن: 

وسمعتها في السوق.طالبة التمویلمعلومات عن حالة الشركة أو المؤسسة

والمتعلقــة ئــة البورصــات وكــذلك مكاتــب السمســرةالبیانــات الصــادرة عــن أســواق المــال وهی
بالشركة أو الجهة طالبة االئتمان.

 االقتصـــــــادیة التــــــي تصــــــدر عــــــن الهیئـــــــاتوالــــــدوریات والنشــــــرات الصــــــحف والمجــــــالت
ث الصـادرة عـن مراكـز البحـث العلمـيوالمؤسسات الحكومیة إضـافة الـى النشـرات واألبحـا

والتي تعرض بعض األرقام والدراسـات المتعلقـة بقطـاع معـین أو نـوع معـین مـن الشـركات 
والتي تفید في تحلیل وضع الشركة طالبة االئتمان.

من اإلشارة الى ضرورة تمتع المعلومات والبیانات المستخدمة بعدة خصائص ومراعاتها وال بد
مالئمة للغرض لعدة معاییر كالمالءمة أي أن تكون المعلومات المستخدمة بالتحلیل المالي

إضافة الى الموثوقیة والوضوح.،للقیاس والتحققوكذلك قابلیتها ،المستخدمة من أجله

فإن التحلیل المالي یثیر هات المستفیدة من التحلیل الماليص الحدیث عن الجأما فیما یخ
،ات المناسبة والتي تناسب مصالحهاوكل جهة تسعى للحصول على المعلوم،اهتمام عدة جهات
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حیث یمكن استعراض الجهات ،هة ذات العالقةفالغرض من التحلیل المالي یختلف باختالف الج
1كما یلي:لمالي وتبویبهافیدة من التحلیل االمست

المؤسسة المستفیدون داخل المنشأة: حیث یقصد بذلك اإلدارات المتنوعة في الشركة أو-1
مدیري اإلدارات وأمجلس اإلدارة ة أو رئیس مجلس اإلدار سواءوعلى اختالف مستویاتها 

حیث تزاید اهتمام هذه الفئة بالتحلیل المالي في اآلونة األخیرة من أجل تدعیم ،واألقسام
نشاطات االدارة في كافة مجاالت العمل اإلداري والمالي والفني للشركة. 

المستفیدون خارج المنشأة: ویمثلون كافة الجهات من خارج الشركة أو المؤسسة وبما أن -2
من حیث اهتمامات كل منها بمعلومات كل من هذه األطراف لها خصوصیة معینة

معینة فیمكن تقسمیها على النحو اآلتي:

حیـث تضـم هـذه المجموعـة أطراف ترتبط مصالحهم بالشـركة أو المؤسسـة بشـكل مباشـر:-
یـــــة تجاریـــــة والـــــدائنین علـــــى اخـــــتالف فئـــــاتهم مـــــن مصـــــارف ومؤسســـــات مالالمســـــاهمین

التجاریین وكذلك حملة السندات.ضافة الى الدائنین إوصنادیق اقراض حكومیة 

أطراف ترتبط مصالحهم بالشركة أو المؤسسة بشكل غیر مباشر: وتضم هذ المجموعة -
إضافة ،الدولة وكذلك مراكز البحث العلمياألجهزة الرقابیة الحكومیة وأجهزة تخطیط 

عیة الى الباحثین والمتخصصین والصحافة االقتصادیة ومجالس الغرف التجاریة والصنا
.وكذلك األسواق المالیة

: أدوات التحلیل المالي:ثالثاً 

وتفاوت هذه األدوات فیما بینها ،خدم عادة في مجال التحلیل الماليهناك أدوات عدیدة تست
إنما یعكس تفاوتًا في درجة التحلیل المطلوبة وكذلك تفاوتًا في مجاالت استخدام نتائج التحلیل 

دوات األساسیة ویمكن لنا تلخیص األ،مستخدمي القوائم المالیةحتیاجات باإلضافة إلى تفاوت ا
فیما یلي:في التحلیل المالي

التالیین: نویتم هذا النوع من التحلیل من خالل الشكلی:تحلیل التغیر واالتجاه-1

.22ص ،2007،ة العربیة المفتوحة في الدانماركمنشورات االكادیمی،التحلیل المالي،د ناجي الحیاليولی1
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Horizontal Analysisالتحلیل األفقي 1- 1
یهتم التحلیل األفقي بدراسة التغیرات التي تحدث لعناصر القوائم المالیة من فترة مالیة إلى 
فترة مالیة أخرى. بمعنى أنه یهتم بدراسة مبالغ ونسب التغیرات، وهذا بطبیعة الحال یتطلب توفر 

غیرات ثم حتى یمكن قیاس مبالغ ونسب التComparativeوعة من القوائم المالیة المقارنةمجم
التوصل إلى نتیجة من تحلیل التغیرات. 

المالیة ویمكن لنا القول أن التحلیل األفقي یساعد في فهم وتفسیر االتجاهات بین الفترات
وبالتالي یعتبر تحلیل متحرك وتكمن میزة التحلیل االفقي في معرفة اتجاه ،لعناصر القوائم المالیة

سمى أیضًا بتحلیل االتجاه. تطور عناصر القوائم المالیة ولذلك ی

ولكي نستطیع دراسة االتجاه أي مقارنة قیمة العنصر أو توزیعه النسبي في فترة زمنیة معینة مع 
قیمة نفس العنصر أو توزیعه النسبي ولكن في فترة زمنیة أخرى سابقة أو الحقة أو عدة سنوات 

اس أهمیة كبیرة في صحة سحیث أن الختیار سنة األ،أساسمتتالیة البد من اختیار سنة 
ودراسة اتجاهات التطور مع ضرورة االبتعاد عن التحیز الشخصي والتأكد من ان سنة األساس 

و بعیدة.أن ال تكون متقادمة أائیة وكذلك لم یمر علیها ظروف استثن

Vertical Analysisالتحلیل الرأسي 2- 1
یهتم التحلیل الرأسي بقیاس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالیة إلى قیمة أساسیة 
في تلك القائمة تستخدم كأساس لقیاس التوزیع النسبي لعناصر القائمة المالیة. وعلى سبیل المثال 

ذا یمكن قیاس نسبة النقدیة إلى إجمالي األصول ثم المخزون السلعي إلى إجمالي األصول. وهك
ویمكن بطبیعة الحال القیام بنوع ،المیزانیة إلى إجمالي المیزانیةتتم نسبة كل عنصر من عناصر

آخر من التوزیع النسبي وهو نسبة كل عنصر من عناصر المیزانیة إلى إجمالي المجموعة التي 
الي زون إلى إجمینتمي إلیها العنصر مثل نسبة النقدیة إلى إجمالي األصول المتداولة، والمخ

وهكذا یفهم من ، الت إلى إجمالي األصول الثابتةفي حین یتم نسبة العدد واآل،األصول المتداولة
هذا أن التحلیل الرأسي یهتم بقیاس النسب المئویة لتوزیع عناصر القوائم المالیة وال شك أن هذا 

تماد على القیم یساعد اإلدارة في فهم مكونات القوائم المالیة بطریقة أكثر سهولة حیث أن االع
النقدیة المطلقة بتلك القوائم قد ال یساعد على فهم مغزى محتوى تلك القوائم.
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نه یعتبر تحلیًال ساكنًا وال یصبح مفیدًا لكن یؤخذ على التحلیل الرأسي أنه ضعیف الداللة أل
اال اذا تمت مقارنته مع نسب اخرى ذات نفس الداللة.

Ratio Analysisالت) تحلیل النسب المالیة (المعد-2

یعتبر من أهم وسائل وأدوات التحلیل للقوائم Ratiosإن التحلیل باستخدام النسب المالیة 
المالیة ومن أكثرها شیوعًا لدرجة أن الغالبیة تخلط بین التحلیل بالنسب المالیة للقوائم المالیة 
والتحلیل المالي الذي هو أعم وأشمل من مجرد تحلیل القوائم المالیة. ومهما یكن من أمر فإن 

بقیاس العالقات بین بعض القیم في القوائم المالیة سواء التحلیل باستخدام النسب المالیة یهتم
- أم قیم مشتقة من أكثر من قائمة مالیة-المیزانیة مثالً -كانت تلك القیم في نفس القائمة المالیة

وسیتم الحدیث بالتفصیل عن النسب المالیة في المبحث التالي.- المیزانیة وقائمة الدخل مثالً 
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الثاني: النسب المالیة المستخدمة في التحلیل الماليالمبحث 

ظهرت النسب المالیة منذ منتصف القرن التاسع عشر كأداة من األدوات التي تفید في 
تفسیر محتویات القوائم المالیة ومساعدة متخذي القرارات وكذلك المستثمرین والدائنین والبنوك 

وبالتالي امدادهم بالتقاریر المالیة الالزمة صادیة الصحیحةهم المالیة واالقتوغیرهم التخاذ قرارات
وتركز النسب المالیة على دراسة قیم العناصر الظاهرة .للحالة المالیة الحقیقیة للشركةوالمبینة

ى البیانات في القوائم المالیة والتقاریر المحاسبیة بهدف اضفاء دالالت ذات أهمیة ومغزى عل
.الواردة بهذه القوائم

:أوًال : مفهوم النسب المالیة وأهمیتها

النســبة المالیــة بأنهــا دراســة العالقــة بــین متغیــرین أحــدهما یمثــل البســط واآلخــر یمثــل تعــرف
كمــا یمكــن تعریفهــا علــى أنهــا أداة مــن 1المقــام أي دراســة العالقــة بــین عنصــر (او عــدة عناصــر).

أدوات التحلیل المالي الجزئي (على مستوى المشروع) التي تقوم على دراسة العالقـة بـین عناصـر 
القــوائم المالیــة بعضــها بــبعض فــي شــكل نســب مئویــة أو عــدد مــن المــرات (معــدل الــدوران) ومثــال 

ة صـــافي الـــربح الــــى اإلیـــراد مــــن ذلـــك نســـبة األصــــول المتداولـــة الـــى الخصــــوم المتداولـــة أو نســــب
معدل دوران رأس المال. ولكي تقدم النسب المالیـة مـدلول ذو وألمبیعات ومعدل دوران المخزون ا

نحصــل علــى نســبة معنــى ال بــد أن تكــون أرقــام مقــام وبســط المعادلــة ذات عالقــة ســببیة وبخالفــه 
، وهـذا یعنـي أنول الثابتـةمثـل نسـبة األجـور والرواتـب الـى مجموعـة األصـ،دون معنى أو مـدلول

اشتقاق النسب المالیة یتطلب معرفة جیدة من المحلل حسب الغرض من التحلیل المالي.

وبالتـــالي فـــإن اســـتخدام النســـب المالیـــة ال یعتبـــر هـــدفًا بحـــد ذاتـــه وٕانمـــا هـــو وســـیلة للتعـــرف علـــى 
أهــم مصــادر المعلومــات تعتبــر القــوائم المالیــة مــنكمــا،الســببیة للظــواهر المــراد دراســتهاالعالقــات 
لتقیــیم الوضــع المــالي للعمیــل وقدرتــه علــى تولیــد مصــارفأ الیهــا دوائــر االئتمــان فــي الالتــي تلجــ

األربـاح وكـذلك الســیولة والتـي تعبــر بصـدق الـى حــد مـا عــن المالئمـة المالیـة للعمیــل وقدرتـه علــى 
ـــة علیـــه تجـــاه ذلـــك  ـــدم المصـــرفالوفـــاء بالتزاماتـــه المترتب و ســـیقدم إلیـــه التســـهیالت لیـــه أإالـــذي ق

المطلوبة. فالنسب المالیة تعطي انطباع سلبي أو ایجابي حول سیر الوضـع المـالي للشـركة حیـث 

52ص ،مرجع سابق،عبدالناصر نور،اسماعیل اسماعیل،منیر شاكر محمد1
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الضـعف فـي یتم االستدالل بعناصر القوائم المالیة بنسبتهم الى بعض بقصـد كشـف مكـامن القـوة و 
الســیولة أو علــى قــدرة فمــثًال یركــز المصــرف مــانح التســهیل علــى مقــدار،النــواحي المالیــة للشــركة

أما اذا ،ندما تتقدم بطلب لقرض قصیر األجلالشركة على تحویل موجوداتها الى سیولة بسرعة ع
كــان القــرض طویــل األجــل فیكــون التركیــز واالهتمــام علــى قــدرة الشــركة علــى تولیــد تــدفقات نقدیــة 

لتسدید الفوائد واألقساط المترتبة.

یقدم معلومات ودالالت معینة تفید المحلل المالي للوصول ولهذه النسب أنواع متعددة كل منها
الى الهدف الذي یریده وسیتم التعرف على أنواع هذه النسب في الفقرة التالیة. 

ثانیًا: أنواع النسب المالیة:

هناك أنواع متعددة من النسب المالیة والتي تختلف بحسب تركیبة كل نسبة أو حسب مصادر 
المعلومات التي تعتمد علیها والقوائم المالیة المستقاة منها أو حسب نشاط الشركة وبالتالي یمكن 

1تصنیفها كما یلي:

على أساس مصدر عناصر النسب المالیة: حیث یتم تقسیمها الى:-1

یة لقائمة المركز المالي.النسب المال-أ

النسب المالیة لقائمة الدخل.-ب

النسب المالیة المختلطة والتي تتضمن نسب مالیة لعناصر من عدة قوائم مالیة .-ت

على أساس نوع العالقة المنسوبة:-2

النسب المالیة الفعلیة: وهي النسب المالیة المأخوذة من واقع القوائم المالیة الفعلیة -أ
الفترات السابقة.للفترة الحالیة أو

النسب المالیة المعیاریة: وهي النسب المعیاریة المأخوذة من واقع ما یجب أن تكون -ب
قارنات مع النسب علیه العالقات بین عناصر القوائم المالیة وذلك بهدف إجراء الم

ویمكن أن تكون هذه النسب المعیاریة موضوعة من قبل الشركة،المالیة الفعلیة

52ص ،مرجع سابق،عبدالناصر نور،اسماعیل اسماعیل،شاكر محمدمنیر 1
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على أساس الموازنات التخطیطیة للشركة والمأخوذة من واقع التجربة نفسها والمبینة
والخبرة الساقة أو قد تكون مستنبطة من شركات مماثلة ومنافسة أو قد تكون 

موضوعة للقطاع االقتصادي الذي تنتمي الیه الشركة.

نسب بسیطة ونسب مركبة: -3

عنصرین من عناصر النسب البسیطة: وهي النسب التي تقوم بدراسة العالقة بین-أ
القوائم المالیة.

النسب البسیطة: وهي النسب التي تقوم بدراسة العالقة بین أكثر من نسبة من -ب
.النسب المالیة البسیطة بهدف إظهار العالقة الشمولیة بین عناصر القوائم المالیة

ة مع عدد من خالل المقابلة الشخصیتم مالحظتهوعمومًا فإن التصنیف األكثر شیوعًا والذي 
من موظفي االئتمان في المصارف السوریة هو تصنیفها كما یلي:

نسب السیولة.-1

نسب النشاط واألداء.-2

نسب الربحیة وقائمة الدخل.-3

نسب المدیونیة والرفع المالي (توازن الهیكل التمویلي).-4

نسب السوق.-5

:)Liquidity Ratios(أوًال: نسب السیولة

سیولة األصل أي سهولة تحویل األصل الى نقد جاهز ،مفهومین للسیولةمكن التمییز بین ی
دون خسائر وبأسرع وقت. وسیولة المشروع أي مدى توفر األموال النقدیة في المشروع بما یحقق 
له القدرة على الوفاء بااللتزامات في المواعید المحددة دون اللجوء الى االقتراض وهذا ما یقصد 

تحلیل المالي.به عند استخدام النسب المالیة في ال
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إذ تهتم الشركات بالسیولة بهدف أداء التزاماتها قصیرة األجل عند حلول مواعید استحقاقها ویمكن 
1استعراض أهم نسب السیولة كما یلي:

.نسبة التداول: وهي عبارة عن حاصل قسمة األصول المتداولة على الخصوم المتداولة-1

100الخصوم المتداولة * نسبة التداول  =  األصول المتداولة / 
وتظهر هذه النسبة درجة تغطیة األصول المتداولة للخصوم المتداولة وبالتالي تظهر التوازن بین 

صیرة األجل. االستخدامات قصیرة األجل والمصادر المالیة ق

أي األصول المتداولة ضعف الخصوم 2:1المحللین المالیین هو أغلبوالمعیار النمطي لدى
2المتداولة وكلما كانت النسبة أكبر كلما كانت سیولة الشركة أكبر.

نسبة السیولة السریعة: وهي عبارة عن حاصل قسمة األصول المتداولة على الخصوم -2
ولعل المخزون ،3عةصعوبة في تحویلها الى نقد بسر المتداولة بعد طرح العناصر التي یوجد

أو البضاعة تعتبر في أغلب األحیان هي العنصر األكثر صعوبة في التحول الى نقدیة. 
. حیث:وتعتبر هذه النسبة أكثر دقة من نسبة التداول

100/ الخصوم المتداولة * )البضاعة–األصول المتداولة (نسبة السیولة السریعة = 
صافي الربح قبل الضریبة الى اجمالي نسبة النقد من العملیات: وهي حاصل قسمة-3

الخصوم المتداولة وهي نسبة مهمة ألنها تعطي صورة هامة عن هامش أمان الشركة في 
.قدیة المتولدة عن عملیات التشغیلمقابلة التزاماتها قصیرة األجل وذلك باستخدام التدفقات الن

100الخصوم المتداولة * نسبة النقد من العملیات = صافي الربح قبل الضریبة / اجمالي 

كما تم ذكره سیقوم الباحث باستعراض أهم النسب المالیة من كل نوع وذلك باالعتماد على ما ورد ببعض 1
المراجع العربیة واألجنبیة وكذلك المقابالت مع بعض موظفي المصارف وما یعتمدونه من نسب مالیة في 

التحلیل المالي في المصارف.
2 Elio D Amato, The top 15 financial ratios, Australian shareholders Association,
Lincoln indicators pty Ltd 2010, p6

.74ص ،مرجع سابق،منیر شاكر محمد، اسماعیل اسماعیل، عبدالناصر نور3
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نسبة النقد من الشغیل: وهي حاصل قسمة صافي التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل -4
وبالتالي فإن هذه النسبة توضح قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها ،1على الخصوم المتداولة

حیث كلما ،لتولدة داخلیًا من عملیات التشغیقصیرة األجل من خالل التدفقات النقدیة الم
كانت هذه النسبة عالیة كلما قل مستوى المخاطر وبالتالي القیمة العالیة لهذه النسبة تشیر 
الى أن الشركة تولد تدفقات نقدیة فعالة من عملیاتها التشغیلیة تستطیع من خاللها مواجهة 

.رالتزاماتها القصیرة األجل بكل یس

100النقدیة من عملیات التشغیل / الخصوم المتداولة * نسبة النقد من التشغیل = صافي التدفقات 
.صافي رأس المال العامل: یمثل رأس المال العامل قیمة األصول المتداولة-5

،م المتداولة من األصول المتداولةصافي رأس المال العامل فهو حاصل طرح الخصو ا أم
وٕان األصول المتداولة تمول عادة إما من خالل الخصوم المتداولة أو من خالل الفائض من 
األموال طویلة األجل وبالتالي فإن التعرف على قیمة صافي رأس المالي العامل تساهم في 

وال یوجد نسبة نمطیة ،داولة أي على المدى القصیر األمدمعرفة كیفیة تمویل األصول المت
لمال العامل وٕانما یتم ذلك من خالل مقارنة النسبة الحالیة مع السنوات السابقة لصافي رأس ا

. 2أو مع القطاع الذي تنتمي الیه الشركة

الخصوم المتداولة–صافي رأس المال العامل = األصول المتداولة 

:)Activity Ratios(ثانیًا: نسب النشاط و األداء

األصول وتحولها الى مبیعات ثم الى نقدیة وبالتالي تعتبر وهي النسب التي تقیس سرعة تحرك 
كما یبین ،أصولتولید مبیعات من خالل ما تملكه منلى عالشركة مؤشر یقیس مدى قدرة

صافي النقد المدفوع یمثل صافي التدفقات النقدیة من عملیات التشغیل (صافي النقد المقبوض من العمالء + 1
للموردین + صافي النقد المدفوع مقابل المصاریف + ضریبة الدخل المدفوعة + باقي االیرادات المختلفة)

2Rodiel C.Ferrer, De La Salle- Manila, Glenda J.Ferrer, Liquidity and financial
leverage ratios: their impact on compliance with international financial reporting
standards, Academy of Accounting and financial studies Journal, Volume 15, Special
Issue Number 1, 2011, p 8
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تعد معیارًا إضافة لكونها،كفاءة استخدام أصول الشركة في تولید ایرادات التشغیل (المبیعات)
:ولعل أهم هذه النسب،1كة بشكل عامللحكم على إدارة الشر 

أي الفترة ترة االستثمار في المخزون وطولهامعدل دوران المخزون: وهي النسبة التي تقیس ف-1
التي یتم خاللها بیع البضاعة مما یعطي فكرة عن سرعة بیع البضاعة وبالتالي كلما ارتفع هذا 

ببضاعة أكثر من الالزم حیث المعدل كلما كان ذلك مؤشرًا ایجابیًا لداللته أن الشركة ال تحتفظ 
أن االحتفاظ بالبضاعة أكثر من الالزم یحمل الشركة مصاریف اضافیة كمصاریف التخزین 

وتمثل هذه  النسبة حاصل قسمة تكلفة البضاعة . صة البدیلة وتعرض المخزون للتلفوتكلفة الفر 
حیث:2مدة / المباعة على متوسط المخزون والذي یعادل بضاعة اول المدة وبضاعة آخر ال

2معدل دوران المخزون = تكلفة البضاعة المباعة / متوسط المخزون.

یوم على معدل 360كما یمكننا احتساب متوسط فترة االحتفاظ بالمخزون كعدد أیام وذلك بقسمة
. دوران المخزون

مبیعات من معدل دوران الذمم المدینة: یتم استخدام هذا المعدل لقیاس قدرة الشركة على تحقیق -2
ط خالل النمو في أرصدة العمالء وكذلك أوراق القبض ویمثل النسبة بین صافي المبیعات ومتوس

:رصید حسابات الذمم المدینة
معدل دوران الذمم المدینة = صافي المبیعات / متوسط رصید حسابات الذمم المدینة

الذمم المدینة في اول المدة + متوسط رصید حسابات الذمم المدینة = رصید حسابات : حیث
.2رصید حسابات الذمم المدینة في  آخر المدة / 

وفي حال وجود مبیعات آجلة فإنه یمكن اشتقاق نسبة تقیس عدد األیام بین البیع اآلجل 
وتحصیل القیمة وتسمى فترة تحصیل الذمم المدینة وتعادل مقلوب معدل دوران الذمم المدینة * 

أي:360

.1/ معدل دوران الذمم المدینة360یل = فترة التحص

دراسة حالة شركة اسمنت السعودیة ،المالي االساسي في تقییم األداءالمنهج الحدیث للتحلیلر،بن مالك عما1
.43ص ، 2011،الجزائر،جامعة منتوري قسنطینة، رسالة ماجستیر، 2010-2006منللفترة الممتدة

2 Mirela Monea, Financial ratios-reveal how a business is doing, Annals of the
university of Petrosani,economics,9(2), 2009,p5.
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فكلما كانت ،التي تبیع فیها الشركة منتجاتهایتم عادة تقییم فترة التحصیل بمقارنتها مع الشروطو 
فترة التحصیل طویلة كلما كانت حركة الذمم المدینة وتحولها الى نقدیة بطیئة وبالتالي فإن ذلك 

یضعف سیولة الشركة.

معدل دوران الموجودات: یقیس هذا المعدل كفاءة ادارة الشركة في تولید المبیعات من استثمار -3
األصول ویمكن اشتقاق ثالثة معدالت وهي : 

معدل دوران األصول الثابتة: والذي یمثل حاصل قسمة صافي المبیعات الى صافي األصول -
ا الثابتة.الثابتة حیث یقیس كفاءة ادارة الشركة في استخدام أصوله

معدل دوران األصول الثابتة = صافي المبیعات / صافي األصول الثابتة
معدل دوران األصول المتداولة: والذي یمثل حاصل قسمة صافي المبیعات الى صافي األصول -

المتداولة وهو یقیس كفاءة ادارة الشركة في استخدام رأس المال العامل.

المبیعات / األصول المتداولةمعدل دوران األصول المتداولة= صافي
معدل دوران مجموع الموجودات: والذي یمثل حاصل قسمة صافي المبیعات الى اجمالي -

الموجودات.

معدل دوران األصول = صافي المبیعات / اجمالي الموجودات
وكلما كانت هذه المعدالت مرتفعة كلما كان الوضع في الشركة أفضل ویعكس مدى كفاءة 

ادارة واستخدام أصولها وكلما كانت هذه المعدالت منخفضة نسبة الى الصناعة أو الشركة في 
القطاع الذي تنتمي الیه الشركة وكذلك نسبة الى تاریخ عمل الشركة بالسنوات السابقة كلما كان 

2استثمار الشركة في أصولها ضعیف ومبیعاتها بطیئة وقلیلة.

ن خالله تقدیر كفاءة ادارة الشركة في سداد معدل دوران الدیون: وهو المعدل الذي یتم م-4
جمالي إقسمة صافي المشتریات اآلجلة الى التزاماتها القصیرة االجل والذي یعادل حاصل 

الحسابات الدائنة المستحقة على الشركة.

1Schweser study notes, Book 3, financial statement analysis, 2007,p80.
2 Lyn M.Fraser, Aileen Ormiston, Understanding financial statements, Eighth Edition,
Person Education, Inc, 2006,p224
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معدل دوران الدیون = صافي المشتریات اآلجلة / اجمالي الحسابات الدائنة
باألیام الفترة الالزمة لتسدید الدیون المستحقة على الشركة ویتم وكذلك یمكن استنتاج معدل یقیس

حسابه كما یلي:

1/ معدل دوران الدیون360فترة تسدید الدیون = 

:)Profitability ratios(ثالثًا: نسب الربحیة

تعتبر نسب الربحیة إحدى المؤشرات الرئیسیة التي تستخدمها الشركات لتحدید مسار 
باعتبار الربحیة هي من أكثر النسب مصداقیة في تحدید قابلیة الشركة على تحقیق شركاتهم

األرباح من األنشطة التشغیلیة.

ویمكن استعراض أهم النسب المالیة التي تعبر عن ربحیة الشركات وهي: 

هامش صافي الربح التشغیلي: وهو نسبة تقیس قدرة الشركة على تحقیق صافي ربح تشغیلي من -1
مبیعاتها ویتم حسابه من خالل حاصل قسمة صافي الربح قبل الفوائد والضرائب الى صافي 

صافي المبیعات :

1002هامش صافي الربح التشغیلي= صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / صافي المبیعات *

فهي ،السلعة وتكلفة انتاجها أو شرائهانسبة مجمل ربح العملیات: ویمثل الفرق بین سعر بیع -2
تعبر عن كفاءة ادارة الشركة بالتعامل مع عناصر تكلفة المبیعات ومدى قدرتها على ضبطها 

والسیطرة علیها وهي تعادل حاصل قسمة مجمل ربح العملیات الى صافي المبیعات

أي100مجمل ربح العملیات = إجمالي ربح العملیات / صافي المبیعات * 
1003تكلفة المبیعات) / صافي المبیعات * –بیعات = (صافي الم

.95ص ،مرجع سابق، ولید ناجي الحیالي1
2Amalendu Bhunia, A Study of financial distress based on MDA, Journal of
management research, Fakir Chand college under university of Caluctta, 2011, p4
3 Ahmet Buyuksalvarci, Hasan Abdiogllu, Corporate Governance ,Financial ratios
and stock returns: An Empirical analysis of Istanbul stock exchange
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یس قدرة الشركة معدل العائد على االستثمار: أو معدل العائد على مجموع األصول وهو معدل یق-3
وهو یستخدم كوسیلة رقابیة داخلیة ولتقییم كفاءة ادارة الشركة في استثمار على تحقیق الربح

مة مجموع األموال المستثمرة  األموال ویمثل حاصل قسمة صافي الربح قبل الضریبة الى قی
:حیث

100معدل العائد على االستثمار = صافي الربح قبل الضریبة / مجموع األموال المستثمرة * 
أو

ئد على إجمالي األصول = صافي الربح قبل الضریبة / متوسط مجموع األصول * معدل العا
100

یعتبر مؤشرًا سلبیًا وینبغي أن ال تنخفض هذه النسبة الى مستوى سعر الفائدة السوقیة ألن ذلك 
من األفضل استثمار هذه األموال في المصارف والحصول على فائدة أفضل من ویكون عندئذ

لیات االستثماریة.تحمل مخاطر العم

معدل العائد على حقوق الملكیة: وهو معدل یظهر ربحیة األموال الخاصة فهو یهم مالكي -4
الشركة أي المساهمین ألن صافي الربح سیوزع علیهم بالنتیجة وهو یمثل حاصة قسمة صافي 

الربح بعد الضریبة الى متوسط األموال الخاصة أي :

100/ متوسط األموال الخاصة *صافي الربح بعد الضریبةمعدل العائد على حقوق الملكیة = 
معدل العائد على حقوق الملكیة = صافي الربح بعد الضریبة / متوسط حساب حقوق أي : 

1001الملكیة * 

الذاتي): وهي نسبة تبین مدى اعتماد الشركة على المصادر الداخلیة نسبة التوظیف الداخلي (-5
وارتفاع هذه النسبة یعتبر ایجابیًا ألنه دلیل على ارتفاع ،ترید تنفیذهامویل التوسعات التي في ت

ربحیة الشركة كونها استطاعت تحقق احتیاطیات من أرباحها إضافة الى أنه یعتبر مؤشرًا على 

(ISE),International research journal of financial and economics, Eurojournals
publishing, Inc.2010, p7
1 Ahmet Buyuksalvarci, Hasan Abdiogllu, previous reference, p7
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سیاسة الشركة في االعتماد على التمویل الذاتي. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة االحتیاطیات 
الى رأس المال حیث :

100نسبة التوظیف الداخلي (الذاتي) = االحتیاطیات / رأس المال * 

:)Debt Ratios(رابعًا: نسب المدیونیة أو الرافعة المالیة

وهـــي النســـب التـــي تبـــین مـــدى اعتمـــاد الشـــركة علـــى األمـــوال المقترضـــة أي بیـــان نســـبة اســـتخدام 
بد لى الشركة أعباء مالیة وفوائد الیترتب عالتمویل باألموال المقترضة لجزأ من األصول وبالتالي 

وبشكل عام كلما قل اعتماد ،بل دفع األرباح الموزعة للمالكینمن سدادها في مواعید استحقاقها ق
الشـركة علــى القــروض لتمویــل أصــولها كانــت هــذه الشــركة أقــل تعرضــًا للخطــر ألن خدمــة الــدیون 

ركة مــن سـیولة نقدیــة لــذلك تحــرص دائمــًا ادارة والفوائـد المترتبــة علــى القــروض تسـتنزف مــوارد الشــ
الشـــركة علـــى معرفـــة درجـــة التمویـــل بالـــدیون وكـــذلك معرفـــة العالقـــة بـــین أمـــوال المـــالكین وأمـــوال 

،ل التمویلي للشـركة فـي تـاریخ معـینالمقرضین وتحقیق توازن بینهما كونها تساعد في تقییم الهیك
ویمكن استعراض أهم نسب الرافعة المالیة: 

بة المدیونیة: أي نسبة القروض الى الموجودات وهي نسبة تستخدم لقیاس مدى اعتماد الشركة نس-1
على األموال المقترضة في تمویل أصولها وهي تمثل حاصل قسمة اجمالي المطالیب الى 

اجمالي األصول حیث:

نسبة المدیونیة = اجمالي المطالیب / اجمالي الموجودات
الــــدیون القصـــیرة األجـــل والطویلـــة االجــــل كـــل علـــى حـــدا  لتحلیــــل ویمكـــن قیاســـها علـــى مســـتوى 

: مالیین القصیر والطویل األجل حیثالمركزین ال

100نسبة المدیونیة القصیرة األجل = القروض قصیرة األجل / مجموع الموجودات * 

100نسبة المدیونیة طویلة األجل = القروض طویلة األجل / مجموع الموجودات * 
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: ویقصد بالدیون مجموعة األموال التي حصلت علیها الشركة من الدیون الى حقوق الملكیةنسبة -2
الغیر وتتمثل في القروض قصیرة األجل وطویلة األجل كما تشیر هذه النسبة  الى التوازن بین 

التمویل المقدم من الدائنین مع التمویل المقدم من المساهمین حیث : 

یة = (الدیون قصیرة األجل + الدیون طویلة األجل )/ مجموع حقوق المساهمین * نسبة الدیون الى حقوق الملك
100

فإذا كان معدل العائد على األصول أعلى ،لنسبة مع معدل العائد على األصولویمكن ربط هذه ا
من سعر الفائدة السوقیة فإن زیادة معدل الرفع المالي یؤدي لزیادة العائد على حقوق الملكیة. 
واذا كان معدل العائد على األصول أقل من سعر الفائدة السوقیة فإن زیادة الرفع المالي تؤدي 

1ي مضاعفة خسارتهم.الى تراجع العائد على حقوق المساهمین وبالتال

نسبة تغطیة األصول الثابتة: وهي النسبة التي تقیس قدرة الشركة على تغطیة دیونها من خالل -3
أصولها الثابتة وهي تعادل حاصل قسمة صافي األصول الثابتة الى إجمالي الدیون طویلة 

قیمة الدیون األجل والدیون متوسطة األجل إذ ینبغي أن تكون قیمة األصول الثابتة أعلى من 
طویلة األجل ألن الضمانات التي تقدم عادة للمصارف في حال تقدیمها طلبات تسهیالت او 

قروض تكون غالبًا من األصول الثابتة

100نسبة تغطیة األصول الثابتة = صافي األصول الثابتة / اجمالي الدیون طویلة األجل ومتوسطة األجل * 
المترتبة خدم لقیاس قدرة الشركة على تغطیة مصروف الفائدةنسبة تغطیة الفوائد: وهي نسبة تست-4

حیث:،أي كلفة القرض،سنویاً 

.نسبة تغطیة الفوائد = صافي الربح قبل الضریبة والفوائد / مجموع الفوائد السنویة
أما عدد مرات تحقق الفائدة والذي یقیس عدد المرات التي تتمكن فیها إیرادات الشركة من خدمة 
دیون الشركة والتزاماتها من أجل القروض وفوائدها مما یشیر الى هامش السالمة الذي یساعد 

.دفع الفوائد خالل فترة استحقاقهاالشركة على 

قسط الدین طویل (مصروف الفائدة+{/الضرائبصافي الربح قبل =نسبة تغطیة خدمة الدیون
}معدل الضریبة)- 1األجل/

.60ص ،2008،الطبعة األولى،فلسطین،رام اهللا، التحلیل المالي،لشیخفهمي مصطفى ا1
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:)Market Ratios(خامسًا: نسب السوق

وهــي مؤشــرات تقـــیس تــأثیر أداء الشــركة علـــى أســعار األســـهم العادیــة فــي األســـوق ومقارنهــا مـــع 
وعـادة ،العادیـةلتـالي تقـیس خصـائص األسـهم وبا،لتي یتم تداول أسـهمها فـي البورصـةالشركات ا

مــا تكــون محــط اهتمــام المحللــین المــالیین الــذین یســعون لتعظــیم ثــروة المســاهمین وال ســیما حملــة 
ویمكـن اسـتعراض أهـم هـذه ،قیمـة االسـمیة لألسـهم قـدر االمكـاناألسهم العادیة من خالل زیـادة ال

النسب:

نمو في حقوق حملة ): وهي النسبة التي تقیس مدى الBVSالقیمة الدفتریة للسهم العادي (-1
وتعادل حاصل قسمة حقوق المساهمین العادین الى عدد األسهم العادیة ،األسهم العادیة

.لنسبة عند التفكیر بتصفیة الشركةالمصدرة وغالبًا یتم االسترشاد بهذه ا

القیمة الدفتریة للسهم = حقوق المساهمین العادیین / عدد األسهم العادیة المصدرة
): وتقیس هذه النسبة مقدار الربح لكل سهم EPSعادي من األرباح المحققة (نصیب السهم ال-2

عادي من األسهم العادیة بعد اقتطاع الضریبة وتمثل حاصل قسمة صافي الربح بعد الضریبة 
.1(بعد خصم توزیعات األسهم الممتازة) الى عدد األسهم العادیة المصدرة

توزیعات - (صافي الربح بعد الضریبة ) =EPSنصیب السهم العادي من األرباح المحققة (
األسهم الممتازة) / عدد األسهم العادیة المصدرة.

): وهي النسبة التي تقیس ما سیحصل علیه DPSنصیب السهم العادي من األرباح الموزعة(-3
. توزیع األرباح وحجز االحتیاطیاتحامل السهم العادي كربح بناء على سیاسة الشركة في 

.بالشركة بالقیمة االسمیة للسهموهي تعادل حاصل ضرب النسبة المعلن عنها 

حاصل قسمة األرباح الموزعة على حملة األسهم العادیة الى عدد األسهم العادیة في أو تعادل
2نهایة العام.

2 Mirela Monea, Previous reference, p 7
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عنها * القیمة االسمیة للسهم ) = النسبة المعلنDPSنصیب السهم العادي من األرباح الموزعة(
:أو

) = األرباح الموزعة على حملة األسهم العادیة DPSنصیب السهم العادي من األرباح الموزعة(
/ عدد األسهم العادیة في نهایة العام.

قسمة نصیب السهم ): وهي نسبة تمثل حاصلDPRنسبة الربح الموزع الى الربح المحقق(-4
األریاح المحققة وهي نسبة مهمة اح الموزعة الى نصیب السهم العادي من بالعادي من األر 

إلعطاء فكرة مستقبلیة عن ربحیة السهم ألن ریع السهم ال یدل بالضرورة على معدل مستقبلي 
1عالي من الربح.

) = نصیب السهم العادي من األرباح الموزعة / DPRنسبة الربح الموزع الى الربح المحقق(
نصیب السهم العادي من األرباح المحققة

): وتسمى أیضًا مضاعف سعر السهم وهذه النسبة تستخدم P/Eالسهم الى ربحه (نسبة سعر-5
في التقییم حیث یتم من خاللها تقدیر عدد السنوات الالزمة حتى یتمكن المستثمر من استرداد ما 
دفعه من ثمن للسهم وبعبارة أخرى تقدیر عدد المرات التي تضرب في الربح لكل سهم حتى 

لسعر السهم المدفوع في السوق. وتعادل هذه النسبة حاصل قسمة سعر یكون الناتج مساویاً 
.وق الى نصیب السهم من صافي الربحالسهم في الس

) / نصیب السهم العادي من MVS) = القیمة السوقیة للسهم(P/Eنسبة سعر السهم الى ربحه (
)EPSالمحققة(حاألربا

الحقیقي الذي یحصل علیه المستثمر لقاء هي النسبة التي تقیس العائد و̣)DYریع السهم (-6
استثماره لمبلغ معین في الشركة على شكل توزیعات نقدیة وبالتالي ینبغي مقارنة هذا العائد مع 

ویمثل ،تثمار بالشركة في المستقبل أو العوائد االستثمارات المماثلة لیتم الحكم على امكانیة االس
، حیث:لعادیة الى القیمة السوقیة للسهماحاصل قسمة نصیب السهم العادي من األرباح

) / القیمة السوقیة للسهم DPSنصیب السهم العادي من األرباح الموزعة () =DYریع السهم (
)MVS(

1 Ivestopedia, A division of valueClick, Inc. Financial ratios tutorial, 2010,
http://www.investopedia.com/university/ratios/landing.asp
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:اذج المستخدمة في التحلیل الماليالمبحث الثالث : بعض النم

أوًال: نماذج التنبؤ بالفشل المالي

المـالي قبل استعراض بعض نماذج التنبؤ بالفشل المالي ال بد من االشـارة الـى معنـى الفشـل
حیث یعرف الفشل المالي بأنـه عجـز عوائـد الشـركة عـن تغطیـة كـل ، والتعرف على بعض أسبابه

التكـــالیف ومـــن ضـــمنها كلفـــة تمویـــل رأس المـــال وعـــدم قـــدرة االدارة علـــى تحقیـــق عائـــد علـــى رأس 
1مر یتناسب والمخاطر المتوقعة لتلك االستثمارات.المال المستث

أي ،ویعبر الفشل المالي عن الحالة التي تكون فیها التزامات الشركة أكثـر مـن أصـولها وایراداتهـا
أو یعبر عن الحالـة التـي تكـون فیهـا أصـول الشـركة وایراداتهـا ،صافي رأس المال أقل من الصفر

مـال أكبـر مـن الصـفر لكـن الشـركة غیـر قـادرة علـى الوفـاء أي صـافي رأس ال،أكثر مـن التزاماتهـا
بالتزاماتها في الوقت المناسب فتكون المشكلة حینئذ مشكلة استحقاق. وبالتـالي فـإن الفشـل المـالي 

التوقـــف كلیـــًة عـــن ســـداد االلتزامـــات أو ،األمـــرین التـــالیین أو كلیهمـــا معـــاً یعبـــر عـــن حـــدوث أحـــد 
. 2اإلفالس وتوقف نشاط الشركة

ل أما أسباب الفشل المالي فهي مختلفة ومتنوعة ویحدث الفشل المالي نتیجة لمجموعة من العوام
و جزأ منها ومن هذه األسباب:أوالتي قد تظهر جمیعها بالشركة 

األسباب المالیة: والتي قد تشمل عدم التناسب بین رأس المال والقروض أي وجود خلل في - أوالً 
حدوث تراكم للدیون في الشركة تؤثر سلبًا على نتائج األعمال, إضافة الهیكل التمویلي وبالتالي 

واإلسراف في مختلف ،جر عن االلتزام بالوفاء للدائنینالى مشاكل العجز بالسیولة وبالتالي الع
ابتة من خالل المطالیب وتمویل جزأ من الموجودات الثنفاق بما ال یتناسب مع االیراداتبنود اال
وكذلك عجز االدارة عن تحصیل المستحقات من الزبائن وغیرهم.،المتداولة

ص ،2004،سوریة،جامعة حلب،الكتب والمطبوعات الجامعیةمدیریة ،تحلیل القوائم المالیة،عالء الدین جبل1
188.

ع دراسة میدانیة في شركات قطا،ترح لقیاس والتنبؤ بتعثر الشركاتمدخل محاسبي مق، أحمد محمد غریب2
المجلد الثالث ،العدد األول،مجلة البحوث التجاریة،جامعة الزقازیق، األعمال بجمهوریة مصر العربیة

.77ص ، 2001،والعشرون
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األسباب االداریة: والتي قد تشمل ضعف االدارة وعدم كفاءتها في ادارة المشروع وكذلك - ثانیاً 
إلدارة الى اختیار المدیر الغیر مناسب إضافة،على تقدیم الدعم الكافي للموظفینعدم قدرتها 

في الشركة.ءة السیاسات التشغیلیة المختلفة فردیة وعدم كفاالشركة وتغلیب المصالح ال

األسباب التسویقیة: والتي تشمل اتباع خطط تسویقیة مكلفة وغیر مجدیة وعدم االهتمام - ثالثاً 
غراق السوق بالمنتجات إ یة وكذلك صغر حجم السوق المحلي و بدراسات الجدوى االقتصاد

البیع بدل أعمال التحلیل والمراقبة.األجنبیة وتحول مدیر التسویق الى أعمال

األسباب الفنیة: والتي تشمل استخدام تكنولوجیا غیر مناسبة أو ذات جودة غیر مالئمة - رابعاً 
لمهارات العمال وبالتالي یظهر المنتج بجودة منخفضة تؤثر على حجم المبیعات وبالتالي حجم 

الفنیة والتي تؤثر على الجدوى االقتصادیة األرباح إضافة الى أخطاء تتعلق باألمور اللوجستیة و 
للمشروع والهدف منه.

األسباب الخارجیة: والتي تشمل التقلبات الحادة في سعر الصرف وكذلك الحالة -خامساً 
االقتصادیة للبلد واالتجاه السائد على مستوى االقتصاد الوطني المحلي وكذلك العالمي وال سیما 

ات التكنولوجیة المتالحقة إضافة الى التغیر ،ات االنتاج والطاقةزمأسعار المواد األولیة ومستل
ها على االنتاج وكذلك المشاكل الناتجة عن األنظمة والقوانین المتعلقة بالضرائب والجمارك وتأثیر 

من ضبابیة وازدواجیة وروتین قد یؤثر على الشركات تحتویهواالستیراد والتصدیر وما یمكن ان 
في تنفیذ برامجها الزمنیة.

ن هم أول من استخدم هذه النماذج فقد یاألمریكیفإنأما فیما یتعلق بنماذج التنبؤ بالفشل المالي
انتشرت في العقد السادس من القرن الماضي وخاصة بعد الظروف االقتصادیة التي مر بها 

فعملوا على ایجاد مؤشرات یمكن االسترشاد بها للتنبؤ بتعثر الشركات قبل حدوث العالم آنذاك
لتطرق الى بعض هذه التعثر فعًال وقد أوجدوا مجموعة من النماذج التي أثبتت نجاحها وسیتم ا

فیما یلي:النماذج 
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:Beaver 1966نموذج بیفر

وقد سمي .هو أول من قام بوضع نموذج للتنبؤ بالفشل المالي للشركاتیمكن اعتبار بیفر
فقام بمقارنة النسب المالیة ل ،على النسب المالیة في وضع نموذجهالنموذج باسمه حیث اعتمد 

1964- 1954شركة غیر فاشلة في الفترة الممتدة بین أعوام 79شركة فاشلة وقابلها ب 79
یث ینبغي أن تكون هذه الشركات من نفس القطاع ولها نفس حجم وذلك وفقًا لمعاییر محددة ح

بتحلیل كل ا واستخدم أسلوب التحلیل األحادياألصول. قام باختیار ثالثین نسبة مالیة لتحلیله
نسبة لخمس سنوات متتالیة ثم قام بفحص هذه النسب للحصول على أدق النسب وأكثرها تعبیرًا 

عتمد باختیاره النسب على الطرق االحصائیة فتوصل الى عن صدق نجاح الشركة أو فشلها وا
:1أن النسب المالیة التالیة یمكن استخدامها أكثر من غیرها في التنبؤ بفشل الشركات وهي

التدفق النقدي الى الدین الكلي.-1

صافي الدخل الى إجمالي األصول.-2

إجمالي الدیون الى إجمالي األصول الكلیة.-3

رأس المال التشغیلي الى األصول الكلیة.-4

نسبة التداول. -5

وقد وجد أنه كلما تم احتساب النسب في سنة أقرب الى سنة الفشل كلما كان التنبؤ أصدق وأكثر 
دقة.

̣:Altmaṇ̣ 1968نموذج ألتمان 

استخدم ألتمان أسلوب احصائي أكثر تعقیدًا من تلك النماذج التي استخدمت من قبل والتي 
كانت تعتمد على أسالیب بسیطة للحصول على نسب مالیة معینة تفید في تمییز الشركات 

وهذا األسلوب هو أسلوب التحلیل التمییزي حیث استطاع من ،الفاشلة من الشركات غیر الفاشلة

استخدام النسب المالیة للتنبؤ بتعثر الشركات دراسة تطبیقیة على قطاع المقاوالت،هال بسام عبداهللا الغصین1
.53ص ،2004لسطین، في قطاع غزة، الجامعة االسالمیة، غزة ف
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هذا األسلوب ایجاد عالقة خطیة بین مجموعة من المتغیرات التي تعتبر األفضل خالل استخدام 
من حیث التمییز بین الشركات الفاشلة والشركات غیر الفاشلة. فقد قام ألتمان باختیار عینة 

33شركة فاشلة و33وقسمها الى ة صناعیة ولها نفس حجم الموجوداتشرك66مؤلفة من 
نسبة مالیة استخرجت من القوائم المالیة للشركات للسنة األولى قبل 22غیر فاشلة وقام باختبار 

افالسها باستخدام التحلیل التمییزي الخطي المتعدد المتغیرات فتمكن من الوصول الى خمس 
نسب مالیة عدها أفضل وأصدق النسب الممیزة لألداء والتي یمكن أن تتنبأ بالفشل المالي بصورة 

مییزیة على الشكل التالي:دقیقة ووضعها بمعادلة ت

Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+X5

صافي راس المال العامل / إجمالي الموجوداتX1حیث أن: 

X2 االرباح المحتجزة / إجمالي الموجودات

X3ودات األرباح قبل الفوائد والضرائب / إجمالي الموج

X4 القیمة السوقیة لحقوق المساهمین / إجمالي المطالیب

X5 المبیعات / إجمالي الموجودات

فهي تمثل قیمة المعادلة والتي یتم مقارنتها مع معاییر معینة وضعها ألتمان حیث :Zأما قیمة 

تعتبر شركة فاشلة  واحتمالیة افالسها كبیرة لكون أدائها منخفض. 1.81أقل من Zقیمة 

تعتبر شركة غیر فاشلة أي ناجحة  مالیًا لكون أدائها عالي.2.99أكبر من Zقیمة 

تعتبر شركة ذات أداء متوسط فیصعب التنبؤ الدقیق لها.2.99و 1.81ما بین Zقیمة 

غیرات أوزان متغیرات الدالة حیث تعبر عن األهمیة النسبیة لكل وتمثل األرقام التي تسبق المت
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1متغیر اعتمادًا على ما تستخدمه الشركات موضوع البحث.

لكن هذا النموذج كان مخصص للشركات الصناعیة مما سبب له الكثیر من االنتقادات فقام 
ت بأوزان متغیرات ألتمان بتطویر نموذج آخر مشابه للنموذج األول ولكن مع بعض التعدیال
الدالة وكذلك ببعض النسب المالیة لیتم استخدامه بالشركات غیر الصناعیة.

:Sherrod 1987نموذج شیرود 

البدایـة فقـد كـان لـه هـدفین ومنذ ،للتنبؤ بالفشل الماليیمكن اعتباره من أهم النماذج الحدیثة 
ـــــؤ بالفشـــــل ،رئیســـــین ـــــل المصـــــارف والتنب ـــــروض مـــــن قب ـــــد مـــــنح الق ـــــیم مخـــــاطر االئتمـــــان عن تقی
یعتمد النموذج على مؤشرات مالیة مستقلة باإلضافة الى األوزان النسبیة لمعامالت دالـة و 2المالي.

:التمییز التي أعطیت لهذه المتغیرات حسب الصیغة التالیة

Z=17X1+9X2+3.5X3+20X4+1.2X5+0.10X6

رأس المال العامل / مجموع األصولX1حیث أن:

X2األصول النقدیة / مجموع األصول

X3 مجموع حقوق المساهمین / مجموع األصول

X4األرباح قبل الفوائد والضرائب / مجموع األصول

X5مجموع األصول / مجموع المطالیب

X6لمساهمین / األصول الثابتة الملموسةمجموع حقوق ا

استخدام أسالیب التحلیل المالي في التنبؤ بفشل الشركات ،الوتاروحید محمود رمو, سیف عبدالرزاق محمد 1
ة في سوق العراق المساهمة الصناعیة: دراسة على عینة من الشركات المساهمة الصناعیة العراقیة المدرج

.12ص ،32،2010المجلد ،100العدد ،جامعة الموصل،مجلة تنمیة الرافدین،لألوراق المالیة
یة المفتوحة في منشورات األكادیمیة العرب،جاهات الحدیثة في التحلیل المالياالت،حیاليولید ناجي ال2

.256ص، 2007،الدانمارك



التحلیل المالي والنسب المالیةالفصل الثاني

76

یجــري تصــنیف الشـــركات الــى خمــس فئــات وذلــك حســب قــدرتها علـــى Zوبنــاًء علــى عــدد نقــاط 
فالشـــركة تكـــون غیـــر 25و تســـاوي أكبـــر أZاالســـتمرار وهـــذه الفئـــات هـــي: عنـــدما تكـــون قیمـــة 

معرضة لإلفالس.

فیكـــون احتمـــال تعـــرض الشـــركة لمخـــاطر 20وأكبـــر مـــن25أصـــغر مـــن Zعنـــدما تكـــون قیمـــة
االفالس قلیل.

فالس.صعب التنبؤ بمخاطر اإلیف20أو أكبر وأقل من 5تساوي Zوعندما تكون قیمة 

فالس.فالشركة معرضة لمخاطر اإل5غر من وأص5-تساوي أو أكبر من Zعندما تكون قیمة 

1فالشركة معرضة بشكل كبیر لمخاطر اإلفالس.5-أصغر من Zأما عندما تكون قیمة 

تم تطویر الكثیر من نماذج التنبؤ واستخدامها ر من الدراسات بعد دراسة شیرود و وقد قامت الكثی
ویتم تجمیعها ضمن معادلة في التحلیل المالي حیث یتم اعتماد مجموعة من النسب المالیة

لكن ،الشركات على تجاوز الفشل الماليقدرةو نموذج معین لیصار الى التنبؤ بمدى أمعینة 
الباحث اكتفى بطرح النماذج الثالث السابقة كأمثلة عن أهم نماذج التنبؤ بالفشل المالي.

) S.W.A.Tثانیــــــــًا: بعــــــــض النمــــــــاذج الحدیثــــــــة المســــــــتخدمة فــــــــي التحلیــــــــل المــــــــالي (
)Benchmarking:(

:swatنموذج - 1

S.W.A.Tا فــي التحلیــل المــالي ویمثــل تحلیــلاســتخدامهیوجــد بعــض النمــاذج الحدیثــة التــي یــتم 
حیــث یــتم االســتعانة بهــذا النــوع مــن التحلیــل ،لشــائعة والمســتخدمة فــي هــذا المجــالأحــد النمــاذج ا

للوقوف على الوضع البیئي واالستراتیجي للشركة المراد منحها االئتمان وذلك لمعرفة مكامن القـوة 
تحلیــل علــى إیجــاد عالقــة بــین الفــرص والتهدیــدات ونــواحي . ویعمــل هــذا الوالضــعف لــدى الشــركة

القــوة والضــعف فــي الشــركة حیــث یمكــن تعریفــه بأنــه أســلوب تحلیلــي لمعرفــة نقــاط الضــعف ونقــاط 
القــــوة فــــي الشــــركة (ویمكــــن اســــتخدامه لتحلیــــل مقومــــات شــــخص أو مجموعــــة) ومعرفــــة الفــــرص 

.102ص ،2008،الطبعة األولى، لسطینف،رام اهللا،التحلیل المالي،فهمي مصطفى الشیخ1
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وخطــطفضــل الــنظم لبنــاء اســتراتیجیاتیعتبــر هــذا النظــام مــن أوالتهدیــدات التــي تواجــه الشــركة و 
قصــیرة المــدى) للوصــول إلــى األهــداف المرجــوة لنجــاح الشــركة، وذلــك بتحلیــل و األعمــال (طویلــة 

الوضــع الــداخلي والخــارجي مــن خــالل البنــود األربعــة التالیــة: نقــاط القــوة، نقــاط الضــعف، الفــرص 
واإلمكانیات التي تتمتع بها الشـركة بالمقارنـة لمـا جمیع المزایا حیث تمثل نقاط القوة 1.والتهدیدات

القوة في فسیة في السوق. وقد تتمثل مجاالتیتمتع به المنافسون حیث تمكنها من تحقیق میزة تنا
ـــاحالمـــوارد ال ـــى تولیـــد األرب ـــة والقـــدرة عل ـــز،مالی ـــى تولیـــد الســـیولة،الموقـــع المتمی حجـــم ،القـــدرة عل

ضعف فتتمثل بوجود قصور أو عجز في الموارد أو المهارات أو أما نواحي الالمبیعات .....الخ.
القــدرات أو األنشــطة التــي تــدار بطریقــة ضــعیفة وقــد تتمثــل بضــعف ادارة المــوارد المالیــة وكــذلك 

.ة أو ضعف ادارة الموارد البشریةقصور في األمور التكنولوجی

مة جدًا للشركات تساعدها على ویقدم تحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتهدیدات معلومات ها
خلق نوع من التوافق فیما بین المصادر والقدرات المتوفرة لدیها والفرص المتاحة والمتواجدة ضمن 

بشكل إذ ال یتوجب على الشركة مالحقة الفرص المربحةالسوق الذي تتعامل فیه هذه الشركات
تنافسیة لها عن طریق إیجاد تناغم ما بل ربما یكون لدى الشركة الفرصة في إیجاد میزة ، دائم

بین عنصر من عناصر القوة لدى الشركة مع فرصة ممیزة تلوح في األفق مما ینتج عنها 
نجاحات باهرة وأرباح عظیمة، وفي بعض الحاالت نجد أن الشركة تحاول التغلب على نقاط 

.رب منهاضعف موجودة لدیها بهدف العمل على استغالل فرصة قادمة ال مجال من اله

أساس مقارنة الفرص والتهدیدات الخارجیة على SWATحیث یتم تشكیل مصفوفة تحلیل 
تتكون هذه المصفوفة من: و بمجاالت القوة والضعف الداخلیة

الخلیة األولى: وتمثل أفضل المواقف، حیث تحظى الشركة بفرص بیئیة وتمتلك في نفس الوقت
الفرص، وتتبنى في هذه الحالة استراتیجیات هجومیة نقاط قوة تساعدها على استغالل هذه 

لتحقیق النمو وتوسیع حصتها السوقیة.

1Journal of Strategy and Management, Vol. 3 No. 3, 2010, pp. 215-251
q Emerald Group Publishing Limited ,1755-425X

DOI 10.1108/17554251011064837
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، یة ولكنها تمتلك نقط ضعف داخلیةالخلیة الثانیة: في هذه الحالة تحظى الشركة بفرص بیئ
فتحاول الشركة إتباع استراتیجیات تتغلب بها على نواحي الضعف الداخلیة أو تطورها وذلك بأن

استراتیجیة التنویع الخارجي، إما باالندماج مع شركة أخرى أو شرائها بحیث تتمتعىلتلجأ إ
معینة تساعدها على تالفي األخطاء و المشاكل وتحسین األوضاع.الشركة األخرى بنقاط قوة

جه تهدیدات بیئیة وبالتالي تحاولبنواحي قوة وتواالشركةالخلیة الثالثة: في هذه الحالة تتمتع 
في مجاالت أخرى تتوفر بها فرص أي تتبع م نواحي القوة لدیها في بناء فرصالشركة استخدا

استراتیجیة التنویع.

الخلیة الرابعة: وتمثل أسوأ المواقف حیث تواجه الشركة تهدیدات بیئیة وفي نفس الوقت تتسم 
بالضعف، في هذه الحالة تتبنى الشركة استراتیجیات تقلل من أثر أنشطتها الداخلیة ومواردها 

:swotوالشكل التالي یبین مصفوفة المخاطر والتهدیدات، وعادة ما تكون استراتیجیات دفاعیة.

swotمصفوفة تحلیل ) 1الشكل رقم (

الشكل من إعداد الباحث

العوامل الداخلیة 

العوامل الخارجیة
)Wنواحي الضعف ( )Sنواحي القوة ( 

الفرص الرئیسیة

 )O(

)1خلیة ( 

قوة وفرص 

استراتیجیة هجومیة

)2خلیة ( 

ضعف وفرص

التنویع الخارجي

التهدیدات الرئیسیة

 )T(

)3خلیة ( 

قوة وتهدیدات  استراتیجیة التنویع

)4خلیة ( 

ضعف وتهدیدات

استراتیجیة دفاعیة
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ــــدى كــــلأومــــن المالحــــظ  ــــوع مــــن التحلیــــل ل ــــین المــــالیین نــــه یمكــــن اســــتخدام هــــذا الن مــــن المحلل
واالســتراتیجیین للشــركات نفســها التــي تقــوم بتقــدیم طلــب االئتمــان وكــذلك المحللــین المــالیین لــدى 
المصارف عند تقدیم الشركات لطلبات االئتمان وذلك لتحلیل الوضع البیئـي واالسـتراتیجي للشـركة 

ا مقارنة بمنافسیها وقیاسًا للقطـاع المراد منحها االئتمان وبالتالي معرفة مكامن القوة والضعف لدیه
الذي تنتمي الیه.

(BENCHMARKING):نموذج تحلیل - 2

حیـث تقـوم ،ة ومسـتمرة للبحـث والـتعلم والتكیـفعملیـة تحسـین منتظمـیعتبر هذا النوع من التحلیل 
-Best-inالشـركات األفضـل منهــا فـي نفـس الصــناعةبموجبـه الشـركات بمقارنـة أدائهــا مـع أداء

classلشركات على المستوى المحلي واإلقلیمي والدولي وذلك من أجل معرفة كیفیة تحقیق هذه ا
واستخدام هذه المعلومات لوضع األهداف وتحسین وتطویر العملیات ،لمستویات عالیة من األداء

فیها من أجل تحقیق األداء المتمیِّز.

مؤشــرات األداء الخاصــة بهــا بشــركة مــا وأعمالهــا و شــركة ویمكــن تعریفــه أیضــًا بأنــه عملیــة مقارنــة
. 1منافســة أخــرى تعــد األفضــل بــنفس الصــناعة أو بالمؤشــرات والممارســات األفضــل فــي الصــناعة

وتعتبر الیابان مـن أوائـل الـدول التـي طبقـت هـذا النمـوذج علـى نطـاق واسـع فـي بدایـة الخمسـینات 
المعلومــات واألفكــار وتقلیــد الشـــركات جهــودهم لجمــعركــز الیابــانیون، حیــثمــن القــرن الماضــي

وقــــد انتقلــــت ،م ومبتكــــراتهم فــــي بدایــــة الســــبعیناتواعتمــــدوا علیــــه فــــي إبــــداع منتجــــاتهاألمریكیــــة،
Rankاكزوریكسحیث تعتبر شركة رانكتطبیقات هذا األسلوب إلى الوالیات المتحدة األمریكیة

Xerox الوثـــائق) الشـــركة األولـــى التـــي قامـــت (الشـــركة العالمیـــة الرائـــدة فـــي انتـــاج آالت تصـــویر
فقــد كانــت فــروع الشــركات الیابانیــة فــي ،بتطبیــق هــذا النمــوذج كواحــد مــن أدوات تحســین الجــودة

أمریكا تنتج آالت تصویر الوثائق عالیة الجودة وتبیعها بسعر أدنى من تكالیف انتاج مثیالتها في 
بتطبیـق هـذا النمـوذج مـع هـذه الشـركات لمعرفـة مـواطن الوالیات المتحدة فقامت شـركة اكـزوریكس

الضـــعف عنـــدها ومـــن ثـــم إجـــراء التحســـینات الالزمـــة علیهـــا فأخـــذت تنظـــر فـــي طـــرق وممارســـات 

1Kevin Reid, Gaining a competitive advantage using Benchmarking, Orr &Boss inc,
April 2008, p84. WWW.PCIMAG.COM
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منتجاتهـا والتفـوق علـى وعملیات ومنتجات منافسـیها بشـكل مباشـر القتبـاس أفكـار جدیـدة لتحسـین
1منافسیها.

فرصة الكتشاف الفجوة أو الفجوات فـي األداء عنـد إجـراء ن استخدام هذا النموذج یمنح الشركة الإ
وتستطیع الشركة معرفة كیفیـة تحقیـق الشـركات ،شركات أخرى رائدة في نفس المجالالمقارنة مع

.الرائدة األداء الجید في مجال معین من أجل تحسین األداء في عملیاتها

Benchmarkingاستخدام تحلیل  فوائد

فیما یلي:تتمثلناألهدافمنمجموعةلتحقیقیستخدم هذا النموذج 

اتخـاذ األداء األفضـل والمتمیـز لـدى الشـركات حسین الكفـاءة التشـغیلیة للشـركة و تحدید طرق ت-1
المنافسة كمعیار لمقارنة أداء الشركة معها ومحاولة تقلیص الفجوة بینهما أو تجاوزها.

كانخفـــاض التنافســـیة التـــي تتمتـــع بهـــا،لمیـــزة یعطـــي الشـــركة تحـــذیر مبكـــر عنـــد قـــرب زوال ا-2
حصتها السوقیة مثًال.

معرفـــة مـــواطن الضـــعف والقـــوة فـــي األداء، والعمـــل علـــى تصـــویب منـــاطق الضـــعف وتعزیـــز -3
منــاطق القــوة وكــذلك تحفیــز طــاقم العــاملین علــى التحســین المســتمر للعملیــات والمنتجــات والبحــث 

عن التمیز وتخفیض تكالیف اإلنتاج والخدمات.

مثیالتها من الشركات المنافسـةعلى تقییم وضعها الحالي ومعرفة موقعها بین الشركة یساعد-4
كبیـــرة ســـتبذلجهـــوداً فـــإناألداءيفـــالفجـــوةوعنـــد اكتشـــاف،المنافســـینمعرفـــة مـــا لـــدىكـــذلك و

الفجوة.هذهسدلمحاولة

والبقاء في السوق بحصة كبیرة ومنافسة.قیق المزید من المبیعات واألرباحتح-5

یتـــیح الفرصـــة للشـــركة للتوجـــه الـــداخلي والخـــارجي للتعـــرف علـــى النمـــاذج األفضـــل فـــي األداء-6
.بما یحقق في النهایة رضا الزبائنوالجودة

1Joseph Blakeman, Benchmarking: Definitions and Overview, Center for Urban
Transportation Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, June 2002
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تحسین الجودة وزیادة اإلنتاجیة وتعزیز القدرة التنافسیة للشركة.-7

ى التحسینات المستمرة في الشركة، لذا فإنه یعتبر عنصر مكمِّل بما ان هذا التحلیل یعتمد عل-8
.إلدارة الجودة الشاملة

هــــو تحلیـــــل یســــاعد المحللـــــین االســــتراتیجیین فـــــي Benchmarkingوهكــــذا نــــرى أن تحلیـــــل 
ن األداء والجــــودة ومواكبــــة الشــــركات علــــى مقارنــــة األداء مــــع المنافســــین للــــتعلم والتكیــــف وتحســــی

وبالتالي فإن استخدام هذا النوع من التحلیل في الشركات هو دلیل علـى احترافیـة الشـركة ،التطور
وتطورهــا وادراكهــا لمتطلبــات واقــع الســوق والحاجــة الــى التطــور المســتمر. أمــا فــي مجــال التحلیــل 
المــالي فــإن اســتخدام هــذا النــوع مــن التحلیــل یعطــي انطبــاع لــدى المحللــین المــالیین فــي المصــارف 

ال تقــدیم هــذه الشــركات لطلبــات تســهیالت او ائتمــان عــن مــدى حــرص هــذه الشــركات علــى فــي حــ
فـإن ذلـكالعمل االحترافـي لتحسـین األداء ومواكبـة التطـورات والـدفع بالشـركة نحـو األمـام وبالتـالي 
(إضـافة یعطي ذلك انطباعًا عن وضع الشركة ومدى أحقیتها بالحصـول علـى االئتمـان المطلـوب

رى بالطبع) كما یمكن للمحللین المالیین أنفسهم استخدام هذا النوع مـن التحلیـل فـي الى عوامل أخ
مقارنة وضع الشركة المراد منحها االئتمان مع شركات مـن نفـس القطـاع ذات أداء أعلـى للوقـوف 

تها علــى تحســین أدائهــا ومبیعاتهــا وأرباحهــا وبالتــالي علــى موقــع الشــركة بــین منافســیها ومــدى قــدر 
ومجاراتهـا للواقـع التنافسـي ي تمنحهـا الشـركةإضـافة الـى الرواتـب والتعویضـات التـ،ماليمركزها ال

المحیط بها.
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حصائیة المستخدمةالمبحث األول: عرض االستبیان واألسالیب اإل

أسلوب التحلیل اإلحصائي المعتمد:ض لالستبیان المستخدم بالدراسة و عر أوُال: 
مجتمع وعینة الدراسة:-

دارة االئتمان وتمویل األفراد والشركات العاملین في إموظفي ومدراء یشمل مجتمع البحث 
ولكن لكبر مجتمع البحث،اً خاصاً مصرف14ة في سوریة والبالغ عددها المصارف الخاص

(تم 1وفي ظل قیود الوقت وصعوبة الظروف اقتصر البحث على عینةواتساع توزعه الجغرافي
وذلك لتعذر التواصل ،)2مصارف خاصة تعمل في مدینة دمشق6انتقاؤها عشوائیًا ومؤلفة من 

.دمشقمدینةمع األشخاص الموجودین خارج 

إذ ، مصارف الخاصة یختلف من مصرف آلخرشارة الى أن عدد موظفي االئتمان في التجدر اإل
یمكن تقدیر متوسط عدد موظفي االئتمان في كل ، لذاموظف ائتمان20الى 10یتراوح بین 

(متوسط 210وبالتالي یمكن تقدیر عناصر المجتمع الكلي بحوالي ،موظف15مصرف بحوالي 
تقدیري).

84وتـم اسـترداد مصارف خاصة سـوریة 6استبانة على العاملین في 90د قام الباحث بتوزیع فق
تكـن لـماتاسـتبان4استبانة وكانت جمیع االستبیانات المستردة صالحة للتفریغ والتحلیل باستثناء 

فـــي الـــبعض اآلخـــر، خیـــارجابـــات أو اإلجابـــة بـــأكثر مـــن صـــالحة بســـبب الـــنقص فـــي بعـــض اإل
ونســبة االســتبیانات اســتبانة 80ن عــدد االســتبیانات المســتردة والصــالحة للتحلیــل هــي إوبالتــالي فــ
210مــن أصــل 80ي أ% 38تســاويمفــردات المجتمــعالقابلــة للتحلیــل الــى اجمــالي المســتردة و 

وهي نسبة جدیرة بالموثوقیة العلمیة ویمكن االعتماد علیها.استبانة 

هناك العدید من األسالیب في تحدید حجم العینة من بینها االعتماد على رأي الخبراء واإلحصائیین وتجاربهم 1
,Emory & Cooper)م العینة باتباع بعض القواعد االحتمالیة وأشار اموري وكوبرالسابقة أو تحدید حج

عن فایز نقًال ،مع مناسبة في العینات االحتمالیة% أو أكثر من المجت5الى أن العینة التي تقدر ب(1991
- 2009،89،االردن،عمان،دار الحامد،بیقيأسالیب البحث العلمي: منظور تط،جمعة صالح النجار وآخرون

90.
سوریة، بنك بیمو السعودي الفرنسي، بنك - وهذه المصارف أربعة تقلیدیة واثنان اسالمیان وهي:( البنك العربي2

قطر الوطني، بنك بیبلوس سوریة، بنك البركة سوریة، بنك الشام االسالمي)
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:1لرئیسین التالییناالستبیان الموزع كان مقسمًا للقسمین ا
الشخصیة: البیانات–القسم األول 

وهــــو الــــذي یخــــتص بــــالتعرف علــــى بعــــض المعلومــــات الشخصــــیة والدیموغرافیــــة للمجیبــــین عــــن 
،رالعمــ،یســیة تمحــورت حــول المســتوى الــوظیفياالســتبیان وقــد تضــمن هــذا القســم أربعــة أســئلة رئ

المؤهل العلمي، سنوات الخبرة.
ومات متعلقة بمتغیرات الدراسة معل-القسم الثاني 

وقد تم تجزئة هذا القسم الى األجزاء التالیة:
تعكس مدى تأثیر أدوات التحلیل المالي في عملیة سؤاالً 14الجزء األول: ویتضمن -

اتخاذ القرار االئتماني.
العوامل المتعلقة بالعمیل وبین قرار أسئلة تعكس العالقة بین8ویتضمن الجزء الثاني: -

ح االئتمان.     من
عالقة بین الظروف المحیطة بالعمیل والقطاع الأسئلة تعكس 10الجزء الثالث: ویتضمن -

الذي یعمل فیه وبین قرار منح االئتمان.

تصمیم االستبیان على أساس مقیاس لیكارت الخماسي فیما یتعلق بعبارات ومتغیرات وقد تم 
:2الدراسة والذي یأخذ الشكل التالي

) مقیاس لیكارت الخماسي1(رقمجدولال

غیر موافقمحایدموافقموافق بشدةالعبارة
غیر موافق 

بشدة

54321الترتیب

المتوسط 
المرجح المقابل

5–4.23.4–4.192.6 -3.391.8–2.591–1.79

)الجدول من إعداد الباحث(

122صفحة انظر الملحق 1
مشاركة یة في توجیه الرأي العام الفلسطیني وأثرها على الدور المواقع االجتماعیة التفاعل،یدطاهر حسن ابو ز 2

.138ص ، 2012،فلسطین،غزة،جامعة االزهر،السیاسیة (دراسة میدانیة)
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ة على بیانات البحث بغیة تحلیل إجابات كما قام الباحث بإجراء عدد من االختبارات اإلحصائی
مفردات العینة ووصفها وتفسیرها واختبار فرضیاتها وهي كاآلتي:

حیث صمم من أجلهیقیس ما االستبیانلتأكد من أنلذلك و اختبار صدق وثبات أداة البحث:-1
لمعرفة مدى قدرة كل مجموعة من عبارات االستبیان على قیاس متغیر هذا االختبار یهدف
دام معامل االرتباط بیرسون.وذلك باستخمعین

النسبة المئویة: تم استخدام النسبة المئویة لمعرفة التوزیع النسبي لمفردات عینة البحث حسب -2
الخصائص الدیموغرافیة لتوضیح خصائصها.

الوسط الحسابي: استخدم هذا المقیاس لمعرفة متوسط إجابات أفراد العینة عن الفقرات الواردة -3
مارة االستبیان.باست

االنحراف المعیاري: تم استخدام هذا المقیاس للتعرف على االنحرافات في اتجاهات أفراد العینة -4
عن فقرات "أسئلة" استمارة االستبیان.

.البحثالختبار فرضیات one-sample T-testاختبار -5
:ثانیُا: األسالیب االحصائیة المستخدمة في البحث

:جداول تكراریةالإعداد .1
وفـــق تغیـــرات الدیموغرافیـــة لكـــل اســـتبیانتشـــمل التكـــرارات والنســـب المئویـــة والرســـوم البیانیـــة للمو 

التالي:
البیانات الشخصیة:-

حیث أن االستبیان الذي تم توزیعه على عینة البحث كان یشتمل على مجموعة من األسئلة التي 
الخبرة.تختص بكل من المستوى الوظیفي، العمر، المؤهل العلمي، سنوات

وقد جاءت نتیجة اإلجابة على هذه األسئلة كالتالي:
:المستوى الوظیفي

مدیر، مستشار، قام الباحث بتحدید اجابات أفراد العینة عن المستوى الوظیفي بالخیارات التالیة
التالي:الجدولمسؤول تأمین، مشرف، موظف. وقد كانت المستویات الوظیفیة ألفراد العینة وفق
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توزیع عینة البحث حسب المستوى الوظیفي)2(ول رقم الجد

النسبةالعددالمستوى الوظیفي 

%56.25مدیر

%78.75مستشار

%1518.75مسؤول تمویل

%3037.50مشرف

%2328.75موظف

%80100المجموع

)الجدول من إعداد الباحث(

ة البحث حسب المستوى الوظیفيتوزیع عین)2(الشكل رقم

)الشكل من إعداد الباحث(

الشكل السابقین یتضـح أن نسـبة المشـرفین والمـوظفین هـي األكبـر حیـث بلغـت نسـبة من الجدول و 
ین بینمــا كانــت نســبة المستشــار تقریبــاً %66المشــرفین والمــوظفین الــى اجمــالي عــدد العــاملین هــي 

ـــم تتجـــاوز نســـبتهم  ـــان الهیكـــل التنظیمـــي ألي %15والمـــدراء هـــي األقـــل حیـــث ل ، ویفســـر ذلـــك ب
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مصــــرف أو ادارة یتركــــز فیـــــه عــــدد أكبــــر مـــــن المشــــرفین والمــــوظفین بینمـــــا یكــــون عــــدد المـــــدراء 
ومستشاریهم أقل بكثیر.

:توزیع عینة البحث حسب العمر)3(الجدول رقم العمر

النسبةدالعدالعمر 

%353746.25أقل من 

35 -453240%

45 -50810%

%5033.75أكثر من 

%80100المجموع

)الجدول من إعداد الباحث(

توزیع عینة البحث حسب العمر)3(الشكل رقم

)من إعداد الباحثالشكل(

سنة 45قل من أمعظم أفراد العینة كانت أعمارهم من الجدول والشكل السابقین نالحظ أن 
جمالي عدد المستقصین، ویبرر ذلك بأن معظم إ% من 86نسبتهم تتجاوز حیث كانت 

46.25

40

10
3.75

0
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10
15
20
25
30
35
40
45
50

50أكثر من 50-4545-3535أقل من 
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المصارف الخاصة في سوریة منذ بدء نشاطها اعتمدت على الكوادر الشابة، وهم الذین 
یمثلون بشكل عام الموظفین العادیین باإلضافة لمسؤولي التمویل والمشرفین.

:المؤهل العلمي
وراه، الماجستیر، المعهد مستویات للمؤهل العلمي، وهي الدكت5باحث بتحدید لقد قام ال

صنیف عینة البحث وفق ذلك كما جازة جامعیة، معهد متوسط. وقد كان تإو دبلوم، أالعالي 
توزیع عینة البحث حسب المؤهل العلمي)4(الجدول رقم : یلي

النسبةالعددالمؤهل العلمي

%33.75دكتوراه

%1012.5ماجستیر

%1923.75و دبلومأمعهد عالي

%4353.75جازة جامعیةإ

%56.25معهد متوسط

%80100المجموع

)عداد الباحثإالجدول من (
توزیع عینة البحث حسب المؤهل العلمي)4(الشكل رقم 

)عداد الباحثإالشكل من (

3.75
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53.75
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ة العاملین في قطاع االئتمان داخل المصارف ن غالبیأمن الشكل والجدول السابقین یتضح 
% بینما لم تتجاوز 54الخاصة السوریة هم من حملة االجازة الجامعیة، حیث تجاوزت نسبتهم 

%.16نسبة حملة الشهادات العلیا "ماجستیر ودكتوراه" 

:سنوات الخبرة
توزیع عینة البحث حسب سنوات الخبرة)5(رقم الجدول 

النسبةالعددسنوات الخبرة

%1316.25سنوات5أقل من 

%3341.25سنة10الى 5من 

%2632.5سنة15الى 10من 

%810سنة15أكثر من 

%80100المجموع

)عداد الباحثالجدول من إ(

توزیع عینة البحث حسب سنوات الخبرة)5(الشكل رقم 

)عداد الباحثإالشكل من (
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أن معظم عینة الدراسة لدیها خبرة في مجال العمل المصرفي من الجدول والشكل السابقین یتضح
جمالي العینة، كما تبین للباحث أن إ% من 73سنة وهم یشكلون حوالي 15الى 5تتراوح بین 

سنوات هم إما من موظفي المصارف العامة الذین 8معظم أفراد العینة الذین تجاوزت خبراتهم ال
أو من ذوي الخبرات الخارجیة باإلضافة الى وجود خبراتانتقلوا الى القطاع المصرفي الخاص،

أكادیمیة تعمل بوظائف استشاریة.

:أداة البحثاختبار صدق . 2

أي صـالحیة سـالمة أداة البحـث (االسـتبیان)قام الباحث بإجراء االختبارات التالیـة للتأكـد مـن 
هــذه إذا أعیــد تطبیــقفیمــا هاســتكون نفســأن النتــائج التــي ســیتم التوصــل إلیهــاو محتــوى المقیــاس

.لعینة نفسها من الموظفینعلى االدراسة

وهو ما یعرف بصدق المحكمـین، وللتأكـد مـن صـدق أداة البحـث قـام الصدق الظاهري:-1
دكتور المشـرف الباحث بعرضها على األسـتاذ المشـرف، باإلضـافة إلـى عرضـها علـى الـ

المصـــــارف وكـــــذلك كـــــادیمیین والمختصـــــین فـــــي مجـــــال عمـــــل المشـــــارك وعـــــدد مـــــن األ
المتخصصین في مجاالت اإلحصاء والبحث العلمي.

وهــو مـا یعــرف باختبـار الصــدق : وفقــًا لمعامـل ارتبــاط بیرسـونالـداخلياختبـار االتســاق -2
ــًا لمعامــل ارتبــاط بیرســون لمعرفــة التكــویني، حیــث  یهــدف اختبــار االتســاق الــداخلي وفق

س متغیـر معـین بوضـوح وتتـراوح مدى قدرة كل مجموعة من عبارات االستبیان على قیـا
وكلمـا اقتربـت قیمتـه مـن الواحـد كـان االرتبـاط أكبـر حیـث 1و +1-قیمة المعامل بـین 

ل ویمكـن قیاسـه مـن خـال،مصداقیة النتائج المحققـة مـن المقـاییس المسـتخدمةیدل على 
وقد ،الفقرات والدرجة الكلیة للمقیاسجابات األفراد علىإایجاد معامل االرتباط بین كل 

وجد أن مقـدار االرتبـاط بـین األبعـاد والدرجـة الكلیـة للمقیـاس جـاءت قیمـه مقبولـة بشـكل 
بلـغ مسـتوى الداللـة المحسـوب لمعامـل وتقترب مـن الواحـد كمـاجید في صدقها الداخلي

) الـذي یفتـرض 0,05ة (االرتباط لكل متغیر تسـاوي أو أقـل مـن مسـتوى الداللـة المعنویـ
ل عبــارة مــع المتغیــر الــذي تقیســه معنــوي عنــد مســتوى المعنویــة وارتبــاط كــالقبــول عنــده

.والجداول التالیة ستوضح ذلك لكل فرضیة من الفرضیات)0.05(
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الفرضیة األولى: وجود عالقة بین أدوات التحلیل المالي وبین عملیة اتخاذ القرار االئتماني- أوالً 

بند من بنود الفرضیة األولىدرجة مصداقیة النتائج المحققة من كل) 6الجدول رقم (

رقم 
العبارةالعبارة

مستوى 
الداللة
Sig

معامل ارتباط 
بیرسون

Pearson
correlation

1
یتم تطبیق واختبار النسب المالیة بشكل أكید وأساسي 

على القوائم المالیة قبل منح االئتمان
.000.868

2
یتم استخدام وتفضیل نوع معین من النسب المالیة على
نوع آخر خالل عملیة التحلیل المالي (مثًال النسب 

الخاصة بالسیولة)
.000.944

3
یعتبر حجم المبیعات مؤشر أساسي للربحیة عند اتخاذ 

القرار االئتماني
.000.780

4
یعتمد محلل االئتمان على نسبة التداول كنسبة رئیسیة 

يعند تحلیله لسیولة العمیل عند اتخاذ القرار االئتمان
.000.681

5
یعتمد محلل االئتمان على نسبة العائد على رأس المال 
كنسبة رئیسیة في تحلیل ربحیة العمیل عند اتخاذ قرار 

منح االئتمان
.000.738

6
یعتمد محلل االئتمان على نسبة الرافعة المالیة كنسبة 
رئیسیة في تحلیل الهیكل التمویلي للعمیل عند اتخاذ 

نيالقرار االئتما
.000.889

000.533.یتم إلزام العمیل بتقدیم القوائم المالیة مصدقة ومدققة 7



الدراسة المیدانیةالفصل الثالث

93

من محاسب قانوني معتمد

8
یطلب من العمیل تقدیم سجالت مالیة في حال 
الحصول على تسهیالت سابقة من مصارف أخرى

.000.579

9
یتم دراسة مدى التزام العمیل بخدمة التسهیالت 

ًا من مصارف أخرىالممنوحة له سابق
.000.499

10
یتم االستدالل بنسبة عناصر المیزانیة الى اجمالي 
المجموعة التي ینتمي الیها كل عنصر من تلك 

العناصر عند اتخاذ القرار االئتماني
.000.631

11
هناك حد أدنى ثالث سنوات من الفترات الزمنیة للقوائم 

دراستها المالیة المقدمة من قبل العمیل الواجب 
وتحلیلها مالیًا التخاذ القرار االئتماني الصحیح

.000.602

12
یتم استخدام نماذج التنبؤ بتعثر الشركات لتقدیر وضع 

العمیل المالي المستقبلي عند اتخاذ القرار االئتماني
.001.604

13

یتم استخدام أسالیب التحلیل المالي SWAT أو 
BENCHMARKINGأسالیب  اذ القرار عند اتخ

االئتماني
.000.621

14
یقوم محلل االئتمان بالتأكد من أن العمیل یراعي 

مبادئ الشفافیة واالفصاح في معامالته وبیاناته المالیة 
المقدمة للحصول على تسهیالت ائتمانیة

.000.749

)عداد الباحثإالجدول من (



الدراسة المیدانیةالفصل الثالث

94

لمتعلقة بالعمیل وبین قرار منح االئتمان. الفرضیة الثانیة: وجود عالقة بین العوامل ا- ثانیاً 

درجة مصداقیة النتائج المحققة من كل بند من بنود الفرضیة الثانیة) 7الجدول رقم (

رقم 
العبارةالعبارة

مستوى 
الداللة
Sig

معامل ارتباط 
بیرسون

Pearson
correlation

1
عنه یقوم محلل االئتمان بزیارة میدانیة لمقر العمیل واالستفسار

في الوسط المحیط به
.000.750

2
یؤثر مقر عمل العمیل والواقع اللوجستي لهذا المقر على قرار 

االئتمان عند اتخاذ القرار االئتماني
.000.632

3
قیاس قدرة العمیل على ادارة نشاطه بنجاح من خالل دراسة 
مؤهالت العمیل ومالءته و بالتالي قدرته على تسدید التزاماته

.000.604

4
یؤخذ حجم  الموارد البشریة العاملة لدى الشركة أو العمیل 

طالب االئتمان عند عملیة اتخاذ القرار االئتماني
.000.597

5
یطلب من العمیل كشف من الموردین یبین التزام العمیل بتسدید 

ما علیه من مستحقات
.000.602

6
ي للوقوف على یتم االستعالم عن العمیل لدى المصرف المركز 

تاریخ  وسمعة العمیل المصرفیة من خالل كشف االستعالم 
المصرفي

.000.601

7

فیما یخص الضمانات المقدمة من قبل العمیل: یتم عرض 
األوراق الثبوتیة الخاصة بالضمانات المقدمة مقابل االئتمان 
على ادارة  الشؤون القانونیة ویتم تقدیر قیمتها من قبل خبیر 

معتمد

.000.904

8
تؤثر نوعیة الضمان المقدم (فیما اذا كان ضمان سجل عقاري 
أو ضمان سجل زراعي أو فیما اذا كان الضمان المقدم عبارة 

عن أوراق مالیة) على منح االئتمان أو عدمه
.000.883

)الجدول من إعداد الباحث(
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عمیل والقطاع الذي یعمل فیه الفرضیة الثالثة: وجود عالقة بین الظروف المحیطة بال- ثالثاً 
.بین قرار منح االئتمانالعمیل و 

ةثالثة من كل بند من بنود الفرضیة الدرجة مصداقیة النتائج المحقق) 8الجدول رقم (

رقم 
العبارةالعبارة

مستوى 
الداللة
Sig

معامل ارتباط 
بیرسون

Pearson
correlation

1
لد عند اتخاذ یتم دراسة ومراعاة الظروف االقتصادیة للب

قرار منح االئتمان
.000.906

2
یؤثر القطاع الذي یعمل فیه العمیل على قرار منح 

االئتمان
.000.983

3
یراعى عند منح االئتمان الفترة الزمنیة لعمل العمیل 

وتطوره خالل تلك الفترة
.000.848

4
یراعى عند منح االئتمان حصة العمیل او الشركة 

سي  في السوقوموقعها التناف
.000.596

5
تلعب العقوبات الدولیة واالقتصادیة المفروضة على البلد 

دورًا في قرار منح االئتمان
.000.725

6
یقوم محلل االئتمان بدراسة تأثیر أنظمة االستیراد 
والتصدیر على نوعیة المنتجات أو الخدمات التي 

یمارسها العمیل عند تقدیمه طلب منح االئتمان
.000.656

7
یتم مراعاة القوانین الجمركیة الخاصة بنوعیة المنتجات 
أو الخدمات التي یقدمها العمیل عند عملیة اتخاذ القرار 

االئتماني
.000.673
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)الجدول من إعداد الباحث(

ثبات المقیاس:اختبار . 3

الحصول على نفس القیم عند إعادة استعمال أداة القیاس وكلما ازدادت مقیاس الثبات یقصد ب
والموثوقیة هي ضروریة لكن درجة ثبات واستقرار عبارات مقیاس البحث كلما ازدادت الثقة فیها. 

وللتحقق من ثبات المقیاس، استخدم الباحث معامل االرتباط ألفا . 1ست شرط كافي للصالحیةلی
كرونباخ باإلضافة إلى حساب صدق المحك عبر حساب الجذر التربیعي لقیمة معامل ألفا 

في حال كانت أكبر أو كرونباخ، حیث أن قیمة ألفا كرونباخ تعتبر مقبولة في العلوم االجتماعیة 
.%)60تساوي (

وقد قام الباحث بحساب قیم معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقاییس المستخدمة والنتائج 
موضحة في الجدول التالي:

1 Hair. J.R., Joseph. F., and Black, William. C., Barry. J., and Anderson, Rolph. E.,
Multivariate Data Analysis, New Jersey, Pearson Prentice Hall, 7th edition, 2010.

8
یتم األخذ بعین االعتبار عند اتخاذ القرار االئتماني مدى 
ارتباط العمیل بالخارج وقدرته على تحویل األموال عند 

القرار االئتمانيعملیة اتخاذ
.000.546

9
یطلب من العمیل تكلیف ضریبي خاص باألعمال التي 

یقوم بها عن فترة زمنیة معینة
.000.878

10

یؤخذ بعین االعتبار حاجة االقتصاد الوطني أو الحاجة 
االجتماعیة لضرورة تمویل العمیل بمشروع معین عند 

دید أو تقدیمه طلب االئتمان كفتح خط انتاج منتج ج
تطویر منتج معین

.000.452
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cronpach's Alphaاختبار قیمة معامل ثبات المقیاس) 9(جدول رقم ال

عدد المقیاس
العبارات

Cronbach's
Alpha

رونباخ)ك(معامل الفا

صدق 
المحك

أدوات التحلیل جود عالقة بین مدى و 
المالي وبین عملیة اتخاذ القرار االئتماني

140.74670.8641

مدى وجود عالقة بین العوامل المتعلقة 
بالعمیل وبین قرار منح االئتمان

80.80620.8978

تأثیر الظروف المحیطة بالعمیل والقطاع 
الذي یعمل فیه وبین قرار منح االئتمان

100.85980.9272

)الجدول من إعداد الباحث(

%) 60أن جمیع قیم معامل الثبات ألفا كرونباخ كانت أكبر من (یتضح من الجدول السابق
وهذا یعني أن المقاییس المستخدمة تتمتع بالثبات أیضًا كما تتمتع بالصالحیة، كما أن قیم صدق 

مة في االستبیان كانت معبرة عن العبارات المستخدأن المحك كانت جمیعها عالیة مما یدل على
. المتغیرات التي تقیسها واالختبار كان معبرًا عن الظاهرة المراد قیاسها
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تحلیل واختبار فرضیات البحثالمبحث الثاني: 

قام الباحث بحساب الوسط الحسابي لكل سؤال من أسئلة االستبیان األساسیة لتبیان درجة 
االنحراف المعیاري لكل سؤال لتبیان إضافة لحساب یراه المجیب منهم، توفر كل منها وفقًا لما 

-oneكما قام الباحث بإجراء اختبار ،درجة توفر أو عدم توفر كل عبارةمدى االجماع على
sample T-test .الختبار فرضیات الدراسة

التحلیل المالي اختبار الفرضیة األولى: وهي وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین أدواتأوًال: 
وقرار منح االئتمان:

واالنحراف المعیاري:المتوسط الحسابي-1
عبارة توضحاالنحراف المعیاري إلجابات عینة الدراسة عن كل و المتوسط الحسابيیوضح)10(رقم الجدول 

حث/ الجدول من اعداد البابین أدوات التحلیل المالي وبین عملیة اتخاذ القرار االئتمانيالعالقة

Nرقم العبارة
حجم العینة

Mean
المتوسط الحسابي

Std. Deviation
االنحراف المعیاري

1804.50.636

2803.90.739

3803.73.954

4803.60.866

5803.55.899

6804.05.778

7804.03.856

8804.23.616

9804.35.695

10803.68.759

11804.25.803

12803.25.893

13803.75.893

14804.20.786
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وتصــــنف األعلــــىكانــــت قیمــــة متوســــطاتها )1،8،9،11،14نالحــــظ مــــن الجــــدول أن العبــــارات (
-0.616-0.636وبانحرافات معیاریة (4.50و4.20حیث تراوحت بین ضمن الموافق بشدة

لــك مــن خــالل المقــابالت الشخصــیة ویمكــن تعلیــل ذ) علــى التــوالي،0.695-0.893-0.786
مع العدید من المصرفیین حیث:

یـــتم تطبیـــق واختبـــار النســـب المالیـــة بشـــكل أكیـــد وأساســـي علـــى القـــوائم المالیـــة قبـــل مـــنح -
المــالي ألي عمیــل یــتم باالعتمــاد علــى الوضــعاالئتمــان ألن أســاس مــنح االئتمــان وتقــدیر

لیـة لـتعكس الواقـع المـالي للشـركة وبالتـالي ال القوائم المالیة وباألساس تم وضـع القـوائم الما
مناص من عملیة التحلیل المالي للقوائم المالیة وتطبیق النسـب المالیـة المشـتقة أساسـًا مـن 

.القوائم المالیة قبل منح االئتمان للعمیل
یــتم دراســة مــدى التــزام العمیــل بخدمــة التســهیالت الممنوحــة لــه ســابقًا مــن مصــارف أخــرى-

تقدیم سجالت مالیة في حـال الحصـول علـى تسـهیالت سـابقة مـن العمیل حیث یطلب من
لیتم التأكد من التزامه تجاه تلك المصـارف بمـا حصـل علیـه مـن تسـهیالت مصارف أخرى

وذة ومدى تناسـبها مـع حجـم والتعرف على عالقته بتلك المصارف وحجم التسهیالت المأخ
أعماله.

لزمنیــة للقــوائم المالیــة المقدمــة مــن قبــل العمیــل هنــاك حــد أدنــى ثــالث ســنوات مــن الفتــرات ا-
الفتــرة حیــث تعتبــر تلــك الواجــب دراســتها وتحلیلهــا مالیــًا التخــاذ القــرار االئتمــاني الصــحیح

تعكس الى حد كبیر مدى استقراره وتطوره.مؤشر جید عن وضع العمیل و 
ن یطلـــب مـــن العمیـــل تقـــدیم ســـجالت مالیـــة فـــي حـــال الحصـــول علـــى تســـهیالت ســـابقة مـــ-

مصارف أخرى
فـي معامالتـه العمیل یراعي مبادئ الشـفافیة واالفصـاحأن یقوم محلل االئتمان بالتأكد من -

وبیاناته المالیة المقدمة للحصول على تسهیالت ائتمانیة لضـمان فعالیـة هـذه البیانـات ومـا
تعكسه من صورة حقیقیة عن وضعه المالي الصحیح والواقعي.

حیـث ) كانـت قیمـة متوسـطاتها مقتربـة جـدًا مـن الموافـق بشـدة 7,6ن (ویمكن مالحظـة أن العبـارتی
یعتمـــد محلـــل ) علـــى التـــوالي، إذ 0.856-0.778) وبانحرافـــات معیاریـــة (4.03-4.05بلغـــت (

االئتمــان علــى نســبة الرافعــة المالیــة كنســبة رئیســیة فــي تحلیــل الهیكــل التمــویلي للعمیــل عنــد اتخــاذ 
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وهــذا مــدى اعتمــاد العمیــل علــى أمــوال الغیــر فــي تمویــل نشــاطهألنهــا تــدل علــىالقــرار االئتمــاني 
ه مما یساهم في اتخاذ القرار االئتماني الصحیح.ءتیعكس هیكله التمویلي ومال

وتصـنف ضـمن 3.90و 3.55وتراوحـت بـین أما باقي العبـارات فكانـت قیمـة متوسـطاتها جیـدة
فـــي حـــین كانـــت العبـــارة ، 0.954و 0.739وبانحرافـــات معیاریـــة مقبولـــة تراوحـــت بـــین الموافـــق 

التنبؤ بتعثر الشركات لتقدیر وضـع العمیـل المـالي المسـتقبلي عنـد اتخـاذ ذجالمتعلقة باستخدام نما
ممـا یـدل 0.893وبـانحراف معیـاري 3.25القرار االئتماني ذات متوسـط یصـنف ضـمن المحایـد

م هذه النماذج.على عدم اهتمام معظم المصرفیین والمحللین المالیین باستخدا

كمــا نالحـــظ أن المتوســط االجمـــالي إلجابــات العینـــة عـــن مــدى وجـــود عالقــة بـــین أدوات التحلیـــل 
ضــمن تصــنیف وهـي3.9321431المـالي وبــین عملیــة اتخـاذ القــرار االئتمــاني فقـد كانــت قیمتهــا 

ممــا یشــیر الــى موافقــة أفــراد العینــة ككــل علــى تــوفر عبــارات مــن الموافــق بشــدةالموافــق وتقتــرب
ووجود عالقة بین أدوات التحلیل المالي وبین عملیة اتخاذ القرار االئتماني.الفرضیة األولى

للفرضیة األولى:one-sample T-testاختبار -2

ة الفروق بین ات االحصائیة شائعة االستخدام وقد تم استخدامه للكشف عن داللختبار الاأحدوهو
حیث یتم مقارنة مستوى الداللة متوسطات إجابات أفراد العینة على كل بند من بنود االستبیان

Sig) كأساس لقبول الفرضیات أو 0.05مع مستوى المعنویة أو قیمة الداللة اإلحصائیة (
كما یشترط إلجراء ھذا االختبار:. رفضھا

للتوزیع الطبیعي ویمكن االستغناء عن ھمتوسطاتباع المتغیر المراد إجراء االختبار على -
2كما في حالة ھذه الدراسة.30ھذا الشرط عندما تكون العینة أكبر من 

أن تكون العینة عشوائیة وقیم أفرادھا ال تعتمد على بعضھا.-

وبما أن ھذه الشروط محققة في ھذه الدراسة فقد تم تطبیق ھذا االختبار كما یلي:

یمثل ھذا الرقم المتوسط الحسابي لمجموع متوسطات عبارات الفرضیة األولى.1
2SPSS

107-106، ص 2008مصر، 
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للفرضیة األولىone-sample T-testاختبار ) 11الجدول رقم (

)SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي ،الجدول من إعداد الباحث(

وبة tvtفإنـه تـم احتسـاب قیمـةone-sample T-testوفقـًا الختبـار

tvالفرضیة البدیلة عندما تقع قیمةویتم رفض فرضیة العدم وقبول

المحسوبةtقیمة 1
)79=1-80أي (1–الحریة = حجم العینة درجات2
المحسوبة.Tأكبر أو یساوي القیمة المطلقة لقیمة Tتمثل ھذه القیمة احتمال الحصول على قیمة للمتغیر یتبع توزیع3

رقم العبارة
tv1Df2

درجات الحریة

Sig. (2-tailed)
P-value3

163.24179.000

247.17279.000

334.91279.000

437.19679.000

535.33379.000

646.56979.000

742.03479.000

861.37479.000

955.95279.000

1043.28879.000

1147.31179.000

1232.55279.000

1337.55979.000

1447.79779.000
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0.05(،

P-value0.05
P-valuea/20.05أو Sigأن 

احصائیة بین أدوات التحلیل المالي وبین عملیة اتخاذ القرار االئتماني.

القة ذات داللة احصائیة بین العوامل المتعلقة وهي وجود عاختبار الفرضیة الثانیة:ثانیًا: 
.بالعمیل وبین قرار منح االئتمان

واالنحراف المعیاري:المتوسط الحسابي- 1

االنحراف المعیاري إلجابات عینة الدراسة عن كل و المتوسط الحسابيیوضح)12(رقمالجدول
.ح االئتمانالعالقة بین العوامل المتعلقة بالعمیل وبین قرار منتوضحعبارة 

رقم العبارة
N

حجم 
العینة

Mean
Std. Deviationالمتوسط الحسابي

االنحراف المعیاري
1804.55.501
2803.93.759
3804.10.805
4803.30.877
5803.881.011
6804.65.576
7804.73.503
8804.48.711

)الجدول من إعداد الباحث(

كانت متوسطاتها األعلى وتصنف ضمن )1،6،7،8(العبارات السابق نالحظ أن من الجدول
- 0.576- 0.501وبانحرافات معیاریة (4.73و4.48والتي تراوحت بین الموافق بشدة 

ویمكن تعلیل ذلك من خالل المقابالت الشخصیة مع العدید ) على التوالي، 0.711- 0.503
من المصرفیین حیث:
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ة یـــتم عـــرض األوراق الثبوتیـــة الخاصـــت المقدمـــة مـــن قبـــل العمیـــل:فیمـــا یخـــص الضـــمانا-
الشؤون القانونیة ویتم تقدیر قیمتهـا مـن قبـل لمقدمة مقابل االئتمان على ادارةبالضمانات ا
تعتبــر الضــمانات خــط الــدفاع األساســي والمهــم للمصــرف فــي حــال تعثــر إذ خبیــر معتمــد

ضــمان وٕانمــا ینبغــي التأكــد مــن ســالمة العمیــل عــن دفــع مســتحقاته وال یكفــي مجــرد وجــود
وقانونیة هذا الضمان وتقدیر قیمته الحقیقیـة قبـل اتخـاذ القـرار االئتمـاني فضـًال عـن نوعیـة 
هذا الضمان إذ أكـد معظـم المصـرفیین أنـه ال یمكـن مـنح ائتمـان مقابـل ضـمان عقـاري اال 

یمكن مـنح ائتمـان قت حیث الاذا كان هذا الضمان مسجل بالسجل العقاري الدائم أو المؤ 
ضــمان زراعــي أو ضــمان عقــاري مســجل لــدى الكاتــب بالعــدل لعــدم امكانیــة رهنــه مقابــل

لصالح المصرف.
.یقـوم محلــل االئتمــان بزیــارة میدانیــة لمقــر العمیــل واالستفســار عنــه فــي الوســط المحــیط بــه-

أكـــد جمیـــع المصـــرفیین أنـــه یجـــب زیـــارة مقـــر العمیـــل قبـــل مـــنح االئتمـــان مـــن أجـــلحیـــث 
التعرف أكثر على العمیـل وأخـذ فكـرة واقعیـة عـن مقـر عملـه والبیئـة التـي یعمـل بهـا وأشـار 
معظــم المصــرفیین ومحللــي االئتمــان علــى ضــرورة الزیــارة لزیــادة أواصــر المعرفــة والعالقــة 
الطیبة والتأكد من العمیل قبل منح االئتمان إضافة الى السؤال عنه في الوسط المحیط بـه 

, إضــافة الــى االستفســار یعطــي صــورة أكبــر عــن ســلوكه وســمعتهف ممــامــن جیــران ومعــار 
واالستعالم عنه لدى المصرف المركزي لمعرفة ما اذا كان علیه أي مشاكل أو مالحظـات 

متعلقة بتعامالته المصرفیة السابقة.

وتراوحـت بـین ) كانت متوسطاتها مقبولة وتصنف ضمن الموافـق2,3,5كما نالحظ أن العبارات (
, فـــــي حـــــین ) علـــــى التـــــوالي1.011-0.805-0.759وبانحرافـــــات معیاریـــــة (4.10و 3.88

)0.877) وبــانحراف معیــاري (3.30(ذات متوســط یصــنف ضــمن المحایــد4كانــت العبــارة رقــم 
ال یكترثـــون بحجـــم المـــوارد البشـــریة العاملـــة لـــدى حیـــث أن معظـــم المصـــرفیین والمحللـــین المـــالیین 

تمان عند عملیة اتخاذ القرار االئتماني.الشركة أو العمیل طالب االئ
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4.21ت كانــالعبــاراتجابــات عــن كافــة اإلجمالیــة لمتوســطاتن القیمــة اإلأكمــا یالحــظ الباحــث 

ضــمن حــدود الموافــق بشــدة وهــذا یــدلل علــى توافــق عینــة الدراســة بشــكل كبیــر تصــنف وهــي قیمــة 
لمصرف بمنح االئتمان.وبین قرار اعلى وجود عالقة بین العوامل المتعلقة بالعمیل 

للفرضیة الثانیة:one-sample T-testاختبار -2

للفرضیة الثانیةone-sample T-testاختبار ) 13(رقمالجدول

رقم العبارة
tv2Df3

درجات 
الحریة

Sig. (2-tailed)
P-value4

181.29079.000

246.23379.000

345.55279.000

433.64579.000

534.28179.000

672.22179.000

784.09979.000

856.28579.000

)SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي ،الجدول من إعداد الباحث(

المحسـوبة tوالتـي تمثـل قیمـة tvفإنـه تـم احتسـاب قیمـةone-sample T-testوفقـًا الختبـار
فـي منطقـة الـرفض، وتتحـدد tvفرضـیة البدیلـة عنـدما تقـع قیمـةالویتم رفض فرضـیة العـدم وقبـول

)، حیـث یـتم رفـض 0.05منطقة الرفض بناء على مستوى الثقة في القرار والذي اعتمده الباحث (
) وكما هو واضـح بالجـدول السـابق نالحـظ أن 0.05أقل من (P-valueفرضیة العدم إذا كانت 

یمثل ھذا الرقم المتوسط الحسابي لمجموع متوسطات عبارات الفرضیة الثانیة.1
المحسوبةtقیمة 2
)79=1-80أي (1–= حجم العینة درجات الحریة 3
المحسوبة .Tأكبر أو یساوي القیمة المطلقة لقیمة Tتمثل ھذه القیمة احتمال الحصول على قیمة للمتغیر یتبع توزیع4
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وبالتـالي نــرفض فرضــیة ،)0.05صـغر مــن (أي أa/2أصـغر مــن P-valueأو Sigقیمـة 
ــة الثانیــة والتــي تقــول بوجــود عالقــة ذات داللــة احصــائیة بــین  العــدم الثانیــة ونقبــل الفرضــیة البدیل

.العوامل المتعلقة بالعمیل وبین قرار المصرف بمنح االئتمان

المحیطة وهي وجود عالقة ذات داللة احصائیة بین الظروفاختبار الفرضیة الثالثة:ثالثاً: 
.بالعمیل والقطاع الذي یعمل به  وبین قرار منح االئتمان

:واالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابي-1

إلجابات عینة الدراسة عن كل واالنحراف المعیاريیوضح المتوسط الحسابي)14(رقمالجدول
قرار منحبین الظروف المحیطة بالعمیل والقطاع الذي یعمل فیه وبین عبارة توضح العالقة

االئتمان.

(الجدول من إعداد الباحث)

Nرقم العبارة
حجم العینة

Mean
Std. Deviationالمتوسط الحسابي

االنحراف المعیاري

1804.42.632
2804.20.786
3804.58.546
4804.23.656
5804.031.091
6784.13.795
7803.931.134
8803.73.779
9803.03.826
10803.13.718
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ـــارات ( ـــى) كانـــت قیمـــة متوســـطاتها 1,2,3,4نالحـــظ مـــن الجـــدول أن العب وتصـــنف ضـــمن األعل
-0.546-0.786-0.632وبانحرافـات معیاریـة (4.58و4.20وتراوحـت بـین الموافق بشدة 

مــــع العدیــــد مــــن ویمكــــن تعلیــــل ذلــــك مــــن خــــالل المقــــابالت الشخصــــیة ) علــــى التــــوالي، 0.565
المصرفیین حیث:

الظــــروف االقتصــــادیة دورًا هامــــًا فــــي التــــأثیر علــــى قــــرار مــــنح االئتمــــان, فالعملیــــة تلعــــب -
االئتمانیة تشكل جـزأ أساسـي مـن العملیـة التجاریـة ألي بلـد والعملیـة التجاریـة هـي جـزأ مـن 

الواقع االقتصادي وال یمكن تجاهل الظروف االقتصادیة وتأثیرها.
لذي یعمل به العمیل یـؤثر فـي قـرار مـنح االئتمـان حیـث یتمیـز كـل قطـاع بـبعض القطاع ا-

الممیـــزات والخصـــائص وكـــذلك بإیجابیـــات وســـلبیات خاصـــة ال یمكـــن تعمیمهـــا لـــدى كـــل 
القطاعات فالقطاع الصناعي یختلف مثًال عن القطاع الخدمي والتجاري وما یصحب ذلك 

من قوانین وظروف ومناخ خاص بكل قطاع.
یراعى الفترة الزمنیة لعمـل العمیـل وتطـوره خـالل تلـك الفتـرة عنـد مـنح االئتمـان ألن وكذلك -

ذلـــك یـــدل علـــى مـــدى اســـتقرار العمیـــل ونجاحـــه فـــي إدارة أعمالـــه وبالتـــالي امكانیـــة التنبـــؤ 
بمستقبله.

كما یراعى عند منح االئتمان حصة العمیل أو الشركة وموقعها التنافسي في السوق حیـث -
ذلك التنبؤ بحجم المبیعات ونتیجة األعمال المستقبلیة.یمكن  من خالل

ـــارات ( ـــدة وتصـــنف ضـــمن الموافـــق ) كانـــت م5,6,7,8كمـــا الحـــظ الباحـــث أن العب توســـطاتها جی
) 0.779-1.134-0.795-1.091وبانحرافــــــات معیاریــــــة (4.14و3.73وتراوحــــــت بــــــین 
تصــنف ضــمن المحایـــد)9،10المتوســطات المتعلقــة بالعبـــارتین (فــي حـــین كانــت علــى التــوالي، 

ن ) علــى التــوالي، حیــث إ0.718-0.826) وبانحرافــات معیاریــة بلغــت (3.13-3.03وبلغــت (
معظــم المصـــرفیین والمحللــین المـــالیین فـــي المصــارف الخاصـــة ال یبـــدون أي اهتمــام تجـــاه حاجـــة 

م ال یولــون كمــا أنهــللمشــاریع المقدمــة مــن قبــل العمیــل،االقتصــاد الــوطني أو الحاجــة االجتماعیــة
اهتمامهم للتكلیف الضریبي الخاص باألعمال التي یقوم بها العمیل عن فترة زمنیة معینة.
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ت جابـــــات عـــــن كافـــــة البنـــــود قـــــد كانـــــاإلجمالیـــــة لمتوســـــطاتكمـــــا یالحـــــظ الباحـــــث ان القیمـــــة اإل
علـى فـق عینـة الدراسـة ضمن حدود الموافـق وهـذا یـدلل علـى تواتصنف وهي قیمة 3.9378211

الــذي یعمــل بــه وبــین قــرار مــنح أو النشــاطالظــروف المحیطــة بالعمیــل والقطــاعبــین قــة وجــود عال
.االئتمان
one-sample T-testاختبار -2

للفرضیة الثالثةone-sample T-testاختبار ) 15(رقم الجدول

)SPSSباالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي ،الجدول من إعداد الباحث(

one-sampleوفقــًا الختبــار T-testفإنــه تــم احتســاب قیمــةtvt
tv

یمثل ھذا الرقم المتوسط الحسابي لمجموع متوسطات عبارات الفرضیة الثالثة.1
المحسوبةtقیمة 2
)79=1-80أي (1–عینة درجات الحریة = حجم ال3
المحسوبة .Tأكبر أو یساوي القیمة المطلقة لقیمة Tتمثل ھذه القیمة احتمال الحصول على قیمة للمتغیر یتبع توزیع4

رقم العبارة
tv2Df3

درجات 
الحریة

Sig. (2-tailed)
P-value4

162.62979.000

247.79779.000

374.94779.000

457.64579.000

533.01279.000

645.83677.000

730.96479.000

842.76579.000

932.74179.000

1038.91779.000
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)0.05P-value0.05
a/2أصغر من P-valueأو Sigضح بالجدول السابق نالحظ أن قیمةوا
)0.05

وبـــین قـــرار مـــنح ة بالعمیـــل والقطـــاع الـــذي یعمـــل بـــهالظـــروف المحیطـــ
.ناالئتما
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مقترحاتالنتائج وال

النتائج:-أوالً 

التحلیــل المــالي أداة هامــة ورئیســیة للوصــول الــى تعتبــر المصــارف الســوریة الخاصــة -1
.ربأدنى درجات المخاطأهدافها التشغیلیةقرارات ائتمانیة مالئمة تحقق 

العوامـــل یعتمـــد القـــرار االئتمـــاني فـــي المصـــارف الخاصـــة فـــي ســـوریة علـــى جملـــة مـــن-2
واألدوات ســواء المالیــة منهــا والمتمثلــة بالتحلیــل المــالي وتحلیــل النســب المالیــة أو تلــك 

ال فهـي بالتـالي والظـروف المحیطـة بـه و والنشاط االقتصـاديالعوامل المتعلقة بالعمیل 
بشكل كلي على نوع واحد من العوامل.تعتمد 

ســي وتحلیــل القــوائم المالیــة قبــل یــتم اســتخدام واختبــار النســب المالیــة بشــكل أكیــد وأسا-3
منح االئتمان في المصارف الخاصـة، كمـا یـتم تفضـیل نسـب معینـة واسـتخدامها أكثـر 

من نسب أخرى من قبل المصرفیین ومحللي االئتمان.
مؤشــر أساســي للربحیــة عنــد اتخــاذ القــرار االئتمــاني كمــا العمیــل مبیعــات یعتبــر حجــم -4

كنســـبة رئیســـیة فـــي تحلیـــل الهیكـــل 1عـــة المالیـــةیعتمـــد محلـــل االئتمـــان علـــى نســـبة الراف
التمویلي عند اتخاذ القرار االئتماني.

مصــدقة ومدققــة لــثالث ســنوات مضــت علــى األقــللــزام العمیــل بتقــدیم قــوائم مالیــةإیـتم -5
أنــــه یراعــــي مبــــادئ الشــــفافیة لیــــتم تحلیلهــــا والتأكــــد مــــن مــــن محاســــب قــــانوني معتمــــد

.واإلفصاح في معامالته المالیة
علــى القــوائم المالیــة وتحلیلهــا والتركیــز ي الشــركات والمؤسســات الكبیــرة یــتم االعتمــاد فــ-6

مالیًا على افتراض دقتها وشفافیتها في حـین فـي المؤسسـات الفردیـة تقـل أهمیـة القـوائم 
أخـــرى كالســـمعة الـــى مؤشــرات االئتمــانيالمالیــة ومصـــداقیتها وینحــاز صـــاحب القـــرار

اد أهمیــة العوامــل المتعلقــة بالعمیــل نفســه وتلعــب دورًا حیــث تــزدوالمــالءة والضــمانات
هامًا وأساسیًا في القرار االئتمـاني، وفـي كـل الحـاالت وبالنسـبة لجمیـع أنـواع الشـركات 

والتي تبین مدى اعتماد الشركة على األموال المقترضة في تمویل أصولھا وتعادل حاصل قسمة إجمالي المطالیب على إجمالي 1
الموجودات.
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ـــل العمیـــل للحصـــول علـــى ائتمـــان عامـــل ضـــروري تعتبـــر  الضـــمانات المقدمـــة مـــن قب
. انونيوحاسم في عملیة منح االئتمان وال سیما نوعیة الضمان ووضعه الق

ال یـــتم اســـتخدام نمـــاذج التنبـــؤ بتعثـــر الشـــركات مـــن قبـــل معظـــم المصـــرفیین و كـــذلك -7
بصـــورة فعالـــة وٕانمـــا یـــتم تفضـــیل BENCHMARKINGو SWATنمـــاذج التحلیـــل 

تحلیل القوائم المالیة واسـتخدام النسـب المالیـة ودراسـة ظـروف العمیـل والبیئـة المحیطـة 
عند اتخاذ القرار االئتماني.

ـــین المـــالیین فـــي المصـــارف الســـوریة الخاصـــة معظـــم ال-8 ال یكترثـــون مصـــرفیین والمحلل
ند عملیـة اتخـاذ بحجم الموارد البشریة العاملة لدى الشركة أو العمیل طالب االئتمان ع

القـــرار االئتمـــاني، كمـــا أنهـــم ال یبـــدون اهتمـــامهم بحاجـــة االقتصـــاد الـــوطني والوظیفـــة 
میل.االجتماعیة للمشروع المقدم من قبل الع

یراعــى عنــد مــنح االئتمــان فــي المصــارف الســوریة الخاصــة حصــة العمیــل مــن الســوق -9
وموقعه التنافسي، إضافة للفترة الزمنیة لعمله ونشاطه.

تؤثر العقوبات االقتصادیة التي تتعرض لها الدولـة علـى القـرار االئتمـاني وكـذلك - 10
ت التجاریــة إذ تــؤثر أنظمــة االســتیراد والتصــدیر ألنهــا تــنعكس علــى واقــع عمــل الشــركا

یجعـل في عمل تلك الشركات وتؤدي الى تراجع نشـاطها أو حتـى توقفهـا بالكامـل ممـا
المصارف تأخذها بعین االعتبار وبالتالي یجعل مـنح االئتمـان مخـاطرة كبیـرة فـي تلـك 

الظروف.
مـــع بـــدءتوقـــف معظـــم التمـــویالت والتســـهیالت فـــي جمیـــع المصـــارف  الخاصـــة - 11

تثناء التسهیالت المتجددة والتي تم منحها قبل األزمة حیث:األزمة السوریة باس
قـرار التجدیـد یتوقـف علـى جملـة العوامـل والشــروط التـي سـبق ذكرهـا سـواء المالیـة منهــا أو 
تلك المتعلقة بالعمیل نفسه والظروف المحیطة به والقطاع الـذي یعمـل بـه مـع زیـادة التأكـد 

مور التالیة:منها و التأكید علیها مع اإلشارة الى األ
 مـن قیمـة التسـهیالت200یتم طلـب ضـمانات عقاریـة أو مالیـة قـد تصـل حتـى %

.لتقلیل المخاطر في ظل األزمة
.مقر العمیل وتأثره بأعمال العنف وقلة األمان وكذلك الواقع اللوجستي لهذا العمیل
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ب علـى حاجة المستهلك للسلعة أو الخدمة التي یقدمها العمیـل وبالتـالي مقـدار الطلـ
هذه السلعة أو الخدمة مما ینعكس على حجم المبیعات.

 تــأثیر انخفــاض قیمــة اللیــرة الســوریة مقابــل العمــالت العالمیــة وكــذلك تراجــع القیمــة
الشرائیة للمستهلك.

من النتیجة األخیرة  نالحـظ أن عملیـة االئتمـان شـبه متوقفـة فـي السـنتین األخیـرتین بسـبب األزمـة 
ه الــدنیا ممــا أدى الــى تراجــع كبیــر فــي األعمــال المصــرفیة واقتصــار أغلــب وأصــبح التمویــل بحــدود

وبالتـالي اقتصـر ،عملیات المصارف على الخدمات المصرفیة البسیطة والتقلیدیـة مـن دون تمویـل
، وال بــد مــن ح عملیــات الفــوركس وتبــادل العمــالتربــح المصــارف علــى أجــور تلــك الخــدمات وأربــا

وأثّــر ذلــك علــى للمصــارف التــي انســحبت مبكــرًا مــن ســوق االئتمــانســلوك ســلبي هــذا التنویــه بــأن 
عملیات التحویل، ونحن ال نطالـب المصـارف الخاصـة باالسـتمرار بمـنح االئتمـان كمـا األمـر قبـل 
األزمــة، بــل باالســتمرار بتمویــل األنشــطة االقتصــادیة المضــمونة ولــو أنهــا قــد تضــطر الــى طلــب 

ي تجاه المجتمع السوري أو أي مجتمع تتواجد فیه.ضمانات أكثر ألن علیها واجب اجتماع
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مقترحات:ال-ثانیاً 

زیـــادة االهتمـــام بالتحلیـــل المـــالي لـــدى الجامعـــات الســـوریة والمعاهـــد المتخصصـــة بـــالعلوم -1
المالیة والمصرفیة لتأهیل ورفد الكوادر المستقبلیة في المصارف السوریة.

لتكـون القـوائم المالیـة صـادقة بل موظفي المصارف من قنشر ثقافة الشفافیة لدى العمالء -2
وشفافة ولتعكس واقع الشركة الصحیح.

زیـــادة الرقابـــة علـــى مـــدققي الحســـابات المعتمـــدین الـــذین یـــدققون القـــوائم المالیـــة للشـــركات -3
عنــدما تقــدمها للحصــول علــى تســهیالت وخاصــة تلــك المتعلقــة بالمؤسســات الفردیــة وذلــك 

كـس الوضـع ممـا یسـاهم فـي الحصـول علـى قـوائم مالیـة حقیقیـة تعلاللتزام بـأخالق المهنـة 
و الشركة.أالمالي الصحیح للمؤسسة 

و SWATنمــــاذج التحلیـــــل و زیــــادة االهتمــــام باســــتخدام نمــــاذج التنبـــــؤ بتعثــــر الشــــركات -4
BENCHMARKINGن النمــــاذج الحدیثــــة المســــتخدمة فــــي مجــــال التحلیــــل وغیرهــــا مــــ

المالي والتنبؤ بتعثر الشركات.
شـــدید الرقابـــة علـــى مســـؤولي االئتمـــان فـــي المصـــارف لتقیـــیم عملهـــم فـــي أحقیـــة العمیـــل ت-5

بالحصول على التسهیالت المطلوبة لضـمان عـدم المحابـاة أو التزویـر أو التعـاون الخفـي 
الغیر مشروع.

بـار العتبـارات اجتماعیـة ضرورة أخذ عدد العمال لـدى الشـركة طالبـة التمویـل بعـین االعت-6
رات األخرى.عتباإضافة لال

ضرورة أن یراعى تعیین مـوظفي التسـهیالت االئتمانیـة علـى أسـاس الكفـاءة والجـدارة فـي -7
موظف حجم ومستوى العالقات العامة التي یملكهااستخدام أدوات التحلیل المالي وكذلك 

.والمعرفة بطبیعة السوق ومكوناتهاالئتمان
ولتالفـي عقبـات ،والعمـالت األخـرىبالعملـة المحلیـةتنویع محفظة القروض والتسهیالت -8

تماالت هبوط قیمة العملة الوطنیة، قراض في ظروف عدم التأكد وارتفاع المخاطرة واحاإل
یمكــن أن یــتم اإلقــراض بــالقطع األجنبــي للجهــات والشــركات والمؤسســات التــي ُیســمح لهــا 

ًال) ویــتم التعامــل بــالقطع االجنبــي أو لتمویــل عملیــات اســتیراد (مرخصــة أو مســموحة أصــو 
االسترداد بذات النوع من القطع، وعلى المصرف المركزي أن یشجع ذلك وینظمه ویضـع 
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الضــوابط لــه، إذ فــي حــال تــم تفعیــل هــذا المقتــرح ونجــح تطبیقــه، فلــه آثــار إیجابیــة أخــرى 
منها :

تشغیل المدخرات العائلیـة ومـدخرات الشـركات بـالقطع وتـأمین دخـل لهـم وهـذا یعنـي سـحب -
وق المضاربة بالقطع االجنبي وبالتالي استقرارها بشكل أفضل.مبالغ من س

مساعدة المصارف باستمرار نشاطها وتغطیة تكالیف االیداعات لدیها بالقطع األجنبي.-
ـــدخل هـــذه األمـــوال بالـــدورة - تكـــون المـــدخرات بـــالقطع األجنبـــي بأمـــان لـــدى المصـــارف، وت

تقرار األمني.االقتصادیة بدًال من وجودها في خطر في ظل عدم االس
حیـــث یـــتم وتیـــرة تهریـــب األمـــوال نحـــو الخـــارج للحفـــاظ علیهـــا مـــن مخـــاطر األحـــداثقـــلت-

وخاصـة بعـد أن توقفـت المصـارف الخاصـة فـي ستفادة من الفوائـد فـي مصـارف الخـارج اال
سوریة عن قبول الودائع بالقطع األجنبي.

ـــدیون المتعثـــرة ومســـاعدة العمیـــل ســـواء بالمشـــورة الفن-9 یـــة أو بمســـاعدته بإعـــادة متابعـــة ال
جدولــة دیونــه قبــل أن یــدخل فــي حالــة اإلعســار الــدائم حینهــا ینبغــي اللجــوء الــى الشــؤون 

القانونیة لحمایة حقوق المصرف.
دارات فـــــي المصـــــرف لمتابعـــــة ســـــیق بـــــین ادارة االئتمـــــان وبـــــاقي اإلزیـــــادة التعـــــاون والتن- 10

مصرف.التحصیل وخدمة الدیون وكذلك استقطاب عمالء جدد الى ال
والمصـارف الخاصـة لـدعم وتمویـل السـوریةضرورة التعاون والتنسیق بین هیئة االستثمار - 11

لمجتمع.المشاریع التي تساهم في دعم االقتصاد الوطني وا
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العربیة:المراجع قائمة : أوالً 

الكتب العربیة:-أ

التحلیــل االئتمــاني ودوره فــي ترشــید عملیــات اإلقــراض والتوســع النقــدي ،ســمیر حســن عشــیش-1
.1،2010ط،عمان االردن،ة المجتمع العربي للنشربمكت،في البنوك

2-،،

.2،2003ط،عمان االردن،دار وائل للنشر،معاصرة

،االعتمـادات المسـتندیة،االئتمان المصرفي،قضایا مصرفیة معاصرة ،صالح الدین السیسي-3
.1،2004ط ،القاهرة مصر،دار الفكر العربي

دراسـة (األعمال والخـدمات المصـرفیة فـي المصـاف التجاریـة واالسـالمیة ،محمد حسن حنون-4
.1،2005ط،األردن،عمان،مطابع عشتار،)مقارنة 

عمـــان ،الـــوراق للنشـــر،ادارة االئتمـــان المصـــرفي والتحلیـــل االئتمـــاني،حمـــزة محمـــود الزبیـــدي-5
.2002،االردن

ــم الــدین-6 ،المعهــد العــالي للفكــر االســالمي،االعتمــادات المســتندیة،محــي الــدین اســماعیل عل
.1996،الطبعة األولى

ـــد أمـــین -7 ـــدكتور إســـماعیل إبـــراهیم الطـــرادخال ـــة -عبـــد اهللا وال إدارة العملیـــات المصـــرفیة المحلی
.1،2006ط،األردنعمان، -دار وائل للنشر،والدولیة

.1،2008ط ،منشورات الحلبي الحقوقیة،هاني دویدار القانون التجاري-8

دار الثقافــــة للنشــــر ،النظــــام القــــانوني لبطاقــــة االئتمــــان،القاضــــي فــــداء یحیــــى أحمــــد الحمــــود-9
.1999، 2ط،االردنعمان،،والتوزیع
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مطـــــر، االتجاهـــــات الحدیثـــــة فـــــي التحلیـــــل المـــــالي االئتمـــــاني، األســـــالیب واألدوات محمـــــد-10
.2003االردن،،العامة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمانواالستخدامات

الطبعــة العربیــة ،الترجمــة بــدار الفـاروقبرایـان كویــل، تحدیــد مخـاطر االئتمــان، إعــداد قسـم -11
.2006األولى، 

التحلیــل المــالي مــدخل صــناعة ،عبدالناصــر نــور،اســماعیل اســماعیل،منیــر شــاكر محمــد-12
.2000، االردن،عمان،مطبعة الطلیعة،القرارات

،جامعة حلب،مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة،تحلیل القوائم المالیة،عالء الدین جبل-13
.2004،سوریة

.2008،الطبعة األولى،فلسطین،رام اهللا ،التحلیل المالي،فهمي مصطفى الشیخ-14

SPSSأ-15

.2008العالمیة، القاھرة، مصر، 

الدوریات والرسائل العربیة:- ب
توفیــق حســون، االدارة المالیــة قــرارات االســتثمار وسیاســات التمویــل فــي المشــروع االقتصــادي، -1

.2004منشورات جامعة دمشق، سوریة، 
ایمـان انجـرو، التحلیـل االئتمـاني ودوره فـي ترشـید عملیـات االقـراض المصـرفي بـالتطبیق علــى -2

لعلمیــة، سلســلة العلــوم المصـرف الصــناعي الســوري، مجلــة جامعــة تشــرین للدراســات والبحــوث ا
.2006عام 3العدد28االقتصادیة والقانونیة، المجلد

رامي هاشم الشنباري، التحلیل المالي ودوره في صنع القـرار االئتمـاني فـي المصـارف التجاریـة -3
.2006العاملة في فلسطین، اطروحة ماجستیر، جامعة العالم االمریكیة،

، دراسـة مقدمـة للجنـة الدراسـات دیة دراسـة شـرعیة وفنیـةاالعتمـادات المسـتنعبد الباري مشـعل،-4
أحــــــد لجــــــان المجلــــــس الشــــــرعي لهیئــــــة المحاســــــبة والمراجعــــــة للمؤسســــــات المالیــــــة (الشــــــرعیة 
.2000)واالسالمیة
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اســــتكماًال لمتطلبــــات مــــادة زیــــد حســــین العفیــــف، أنــــواع االعتمــــادات المســــتندیة، بحــــث مقــــدم -5
فـي برنـامج الـدكتوراه/ قســم القـانون الخـاص للفصـل الدراسـي الثـاني مــن االعتمـادات المسـتندیة

.2005العام الجامعي ،
محمــد عبــد الحلــیم عمــر، بطاقــــات االئتــــــمان ماهیتهــا و العالقــات الناشــئة عــن اســتخدامها بــین -6

ون الشریعة والقانون، بحث مقدم إلى مؤتمر األعمال المصرفیة اإللكترونیة بـین الشـریعة والقـان
.2003بجامعة اإلمارات العربیة المتحدة –الذى تعقده كلیة الشریعة والقانون 

وهبــــة الزحیلــــي، بطاقــــات االئتمـــــان، بحــــث مقــــدم فــــي الـــــدورة الخامســــة عشــــرة لمجلــــس الفقـــــه -7
.11/3/2004-6،سلطنة ُعمانمسقط،ي، االسالم

ـــد العزیـــز الـــدغیم ومـــاهر األمـــین-8 عملیـــات اإلقـــراض التحلیـــل االئتمـــاني ودوره فـــي ترشـــید، عب
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دراسة أعدت لنیل درجة الماجستیر بعنوان:استبیان حول

العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار االئتماني في المصارف العاملة في سوریة (حالة تطبیقیة على المصارف 
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بسم اهللا الرحمن الرحیم

ملین في المصارف الخاصة  السوریةالسادة موظفي ومدراء إدارة االئتمان وتمویل األفراد والشركات العا
المحترمین ......

السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته ......

نتشرف بأن نضع بین أیدیكم االستبانة الخاصة بدراسة أعدت لنیل درجة الماجستیر في االقتصاد المالي والنقدي 

ة تحت عنوان: العوامل المؤثرة في عملیة اتخاذ القرار االئتماني في المصارف العاملة في سوریة (حالة تطبیقی

على المصارف الخاصة في سوریة). وحیث أنكم جهة االختصاص المناسبة فإن تحقیق الهدف العلمي من هذه 

لذا نأمل منكم التكرم باالطالع على بنود هذه االستبانة وبیان الرأي بتأشیر االجابة ،الدراسة مرتبط بمدى تعاونكم

ة وسیتم استخدامها فقط إلعداد البحث العلمي المشار علمًا أن كافة المعلومات الواردة سوف تكون سری،المناسبة

إلیه أعاله.

وشكرًا لحسن تعاونكم 
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شخصیة: بیانات

المسمى الوظیفي: - 1

...................................................................................................

.....50كثر من ........... أ50- 40........... 40- 30.......... من 30العمر : أقل من - 2

المؤهل العلمي:  - 3

...................................................................................................

التخصص العلمي: - 4

..................................................................................................

عدد سنوات الخبرة: - 5

...سنة ..15ات .......... أكثر من سنو 15-10سنوات .......... 10- 5سنوات .......... 5من أقل

معلومات شخصیة ترغبون بإضافتها (دورات ذات عالقة وغیره ): - 6

..................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................
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االئتمانيالمالي وبین عملیة اتخاذ القرارلالفرضیة االولى: یوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین أدوات التحلی

رقم 

تؤثر أدوات التحلیل المالي في عملیة اتخاذ القرار االئتمانيالعبارة

موافق     

جدا

غیر محاید موافق 

موافق

غیر 

موافق 

أبداً 

یتم تطبیق واختبار النسب المالیة بشكل أكید وأساسي على القوائم 1

المالیة قبل منح االئتمان

یتم استخدام وتفضیل نوع معین من النسب المالیة على نوع آخر 2

خالل عملیة التحلیل المالي (مثًال النسب الخاصة بالسیولة)

یعتبر حجم المبیعات مؤشر أساسي للربحیة عند اتخاذ القرار 3

االئتماني

یعتمد محلل االئتمان على نسبة التداول كنسبة رئیسیة عند تحلیله 4

لسیولة العمیل عند اتخاذ القرار االئتماني  

یعتمد محلل االئتمان على نسبة العائد على رأس المال كنسبة 5

تحلیل ربحیة العمیل عند اتخاذ قرار منح االئتمانرئیسیة في 

یعتمد محلل االئتمان على نسبة الرافعة المالیة كنسبة رئیسیة في 6

تحلیل الهیكل التمویلي للعمیل عند اتخاذ القرار االئتماني   

یتم إلزام العمیل بتقدیم القوائم المالیة مصدقة ومدققة من محاسب 7

معتمدقانوني 

یطلب من العمیل تقدیم سجالت مالیة في حال الحصول على 8

تسهیالت سابقة من مصارف أخرى 

یتم دراسة مدى التزام العمیل بخدمة التسهیالت الممنوحة له سابقًا 9

من مصارف أخرى 



المالحق

127

یتم االستدالل بنسبة عناصر المیزانیة الى اجمالي المجموعة التي 10

الیها كل عنصر من تلك العناصر عند اتخاذ القرار االئتماني ینتمي 

( تحلیل المیزانیة تحلیًال عمودیًا)

هناك حد أدنى ثالث سنوات من الفترات الزمنیة للقوائم المالیة 11

المقدمة من قبل العمیل الواجب دراستها وتحلیلها مالیًا التخاذ القرار 

االئتماني الصحیح

استخدام نماذج التنبؤ بتعثر الشركات لتقدیر وضع العمیل المالي یتم 12

المستقبلي عند اتخاذ القرار االئتماني

أو أسالیب SWATیتم استخدام أسالیب التحلیل المالي13

BENCHMARKINGعند اتخاذ القرار االئتماني

یقوم محلل االئتمان بالتأكد من أن العمیل یراعي مبادئ الشفافیة 14

واالفصاح في معامالته وبیاناته المالیة المقدمة للحصول على 

تسهیالت ائتمانیة

مالحظات ترغبون بإضافتها حول الفرضیة األولى : 
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

الفرضیة الثانیة: یوجد عالقة ذات داللة احصائیة بین العوامل المتعلقة بالعمیل وبین قرار منح االئتمان

رقم 
العبارة

-مقر العمیل-تؤثر العوامل المتعلقة بالعمیل (سمعة العمیل
- تاریخ معامالت العمیل مع الغیر-وقدرتهامكانیات العمیل 

الضمانات المقدمة من قبل العمیل) على قرار منح االئتمان

موافق 
جداً 

غیر محایدموافق
موافق

غیر 
موافق 

أبداً 
یقوم محلل االئتمان بزیارة میدانیة لمقر العمیل واالستفسار عنه في 1

الوسط المحیط به
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والواقع اللوجستي لهذا المقر على قرار یؤثر مقر عمل العمیل 2
االئتمان عند اتخاذ القرار االئتماني

قیاس قدرة العمیل على ادارة نشاطه بنجاح من خالل دراسة مؤهالت 3
العمیل ومالءته و بالتالي قدرته على تسدید التزاماته 

یؤخذ حجم  الموارد البشریة العاملة لدى الشركة أو العمیل طالب 4
االئتمان عند عملیة اتخاذ القرار االئتماني  

یطلب من العمیل كشف من الموردین یبین التزام العمیل بتسدید ما 5
علیه من مستحقات 

یتم االستعالم عن العمیل لدى المصرف المركزي للوقوف على 6
تاریخ  وسمعة العمیل المصرفیة من خالل كشف االستعالم 

المصرفي 
فیما یخص الضمانات المقدمة من قبل العمیل: یتم عرض األوراق 7

الثبوتیة الخاصة بالضمانات المقدمة مقابل االئتمان على ادارة  
ویتم تقدیر قیمتها من قبل خبیر معتمدالشؤون القانونیة 

تؤثر نوعیة الضمان المقدم (فیما اذا كان ضمان سجل عقاري  أو 8
ضمان سجل زراعي أو فیما اذا كان الضمان المقدم عبارة عن 

أوراق مالیة) على منح االئتمان أو عدمه 

مالحظات ترغبون بإضافتها حول الفرضیة الثانیة: 
............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

الفرضیة الثالثة: هناك عالقة ذات داللة احصائیة بین الظروف المحیطة بالعمیل والقطاع الذي یعمل فیه وبین 
قرار منح االئتمان.

رقم 
العبارة

تؤثر الظروف المحیطة بالعمیل والقطاع الذي یعمل فیه على قرار 
منح االئتمان 

موافق 
جداً 

غیر محایدموافق
موافق

غیر 
موافق 

ابداُ 
یتم دراسة ومراعاة الظروف االقتصادیة للبلد عند اتخاذ قرار منح 1

1االئتمان

واالنكماش والتغیرات الحادة في سعر الصرف ...الخ )(كالتضخم 1
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یؤثر القطاع الذي یعمل فیه العمیل على قرار منح االئتمان 2

یراعى عند منح االئتمان الفترة الزمنیة لعمل العمیل وتطوره خالل 3
تلك الفترة 

یراعى عند منح االئتمان حصة العمیل او الشركة وموقعها 4
التنافسي  في السوق 

تلعب العقوبات الدولیة واالقتصادیة المفروضة على البلد دورًا في 5
قرار منح االئتمان 

یقوم محلل االئتمان بدراسة تأثیر أنظمة االستیراد والتصدیر على 6
نوعیة المنتجات أو الخدمات التي یمارسها العمیل عند تقدیمه طلب 

منح االئتمان 
الجمركیة الخاصة بنوعیة المنتجات أو الخدمات یتم مراعاة القوانین 7

التي یقدمها العمیل عند عملیة اتخاذ القرار االئتماني

یتم األخذ بعین االعتبار عند اتخاذ القرار االئتماني مدى ارتباط 8
العمیل بالخارج وقدرته على تحویل األموال عند عملیة اتخاذ القرار 

االئتماني 
یطلب من العمیل تكلیف ضریبي خاص باألعمال التي یقوم بها 9

عن فترة زمنیة معینة 
یؤخذ بعین االعتبار حاجة االقتصاد الوطني أو الحاجة االجتماعیة 10

لضرورة تمویل العمیل بمشروع معین عند تقدیمه طلب االئتمان 
كفتح خط انتاج منتج جدید أو تطویر منتج معین 

مالحظات ترغبون بإضافتها حول الفرضیة الثالثة: 
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................

...........................................................................................................
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مجلس النقد والتسلیف المتعلقة باالئتمان) قرارات 2الملحق رقم (رابعاً: 

2008لعام 4/م ن /ب395قرار رقم 
التعلیمات الخاصة بالحد األقصى للتسلیفات المسموح بها

، واستنادًا إلى 2002/ لعام 23) من القانون / 99هـ ) من المادة ( - 2عمًال بالفقرة ( 
للرقابة المصرفیة الفّعالة الصادرة عن لجنة المادتین السابعة والتاسعة من " المبادئ األساسیة

والى " مبادئ تركزات المخاطر " الصادرة عن هذه اللجنة 1997بازل للرقابة المصرفیة في أیلول 
، وبغرض حصر التركیز في مخاطر التسهیالت االئتمانیة، یطلب من المصارف 2006لعام 

التقید بما یلي : 

للتسلیف الذي یمكن منحه لشخص واحد طبیعي أو اعتباري أو الحد األقصىیجب أال یتعدى –1
األموال الخاصة% من مجموع 25إلى مجموعة مترابطة ( ذات عالقة ) من األشخاص، بنسبة 

) المرفق بهذه التعلیمات.1الصافیة المحددة في النموذج رقم ( 

و المستعملة أیهما أكبر، سواء كان هذا الحد األقصى على التسهیالت الممنوحة أیطبق
ذلك على شكل تسهیالت في داخل المیزانیة أو على شكل اعتمادات مستندیة أو كفاالت 
أو قبوالت أو أیة تسهیالت مدرجة في حسابات خارج المیزانیة وذلك وفق الحسابات وأوزان 

) المرفق.2التثقیل المحددة في النموذج رقم ( 
من التسهیالت الممنوحة أو المستعملة أیهما أكبر: الضمانات الواردة في الملحق رقم ینّزل

) المرفق.1(

أال یتعدى مجموع التسهیالت الممنوحة من المصرف أو المستعملة من قبل الزبائن المدینین یجب-2
% من 10أیهما أكبر وفق التعریف الوارد في المادة األولى أعاله والتي یتجاوز كل منها نسبة 

األموال الخاصة للمصرف حدود ثمانیة أمثال هذه األموال. 
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طبیعي أو االعتباري الذي یشكل وحدة قانونیة قائمة بذاتها، یقصد بالشخص الواحد، الشخص ال- 3
كما یعتبر بمثابة مجموعة مترابطة ( ذات عالقة ) من األشخاص، الزبائن المدینون في المصرف 

الذین تنطبق علیهم إحدى الحاالت التالیة: 

ه مجموعة المؤسسات التي یتحكم الزبون المدین لدى المصرف بإدارتها أو بتوجی–أ 
سیاساتها بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة.

المؤسسات التي یملك فیها الزبون المدین لدى المصرف، أكثریة حقوق التصویت أو –ب 
أكثریة حقوق الملكیة أو حق تعیین أو إقالة غالبیة أعضاء مجالس إدارات هذه 

المؤسسات.
شر أو غیر مباشر من خالل المؤسسات والشركات التي یساهم فیها الزبون بشكل مبا–ج 

زوجته وأقربائه حتى الدرجة الثانیة أو من خالل زوجات هؤالء أو من أشخاص 
% أو أكثر من رؤوس أموالها.10خاضعین ألمرته، بنسبة 

المؤسسات التي یزّودها الزبون المدین بأصول عقاریة أو أصول مادیة أخرى دون مقابل –د 
أو مقابل بدالت رمزیة.

الزبائن والمؤسسات الذین یكفلهم الزبون المدین تجاه المصرف. - هـ 

یعود لمفوضیة الحكومة لدى المصارف حق تحدید المجموعة المترابطة ( ذات عالقة ) من -4
مجلس األشخاص لدى المصرف المقرض. وفي حال اعتراض المصرف على هذا التحدید، ینظر 

رار النهائي بهذا الخصوص حیث یكون قراره قطعیًا. باألمر التخاذ القوالتسلیفالنقد

تقدیم تقریر شهري بمخاطر الجمهوریة العربیة السوریةیطلب من كل مصرف مرّخص في - 5
التسهیالت االئتمانیة الممنوحة لكل شخص طبیعي أو اعتباري أو إلى كل مجموعة مترابطة

3) أعاله وذلك وفق النموذج رقم ( 1( ( ذات عالقة ) من األشخاص المشار إلیهم في المادة 

) المرفق بهذه التعلیمات. كما یطلب تقدیم تقریر شهري آخر بمخاطر التسهیالت االئتمانیة 
الممنوحة لألشخاص الطبیعیین أو االعتبارین أو إلى مجموعات مترابطة من األشخاص المشار 

المرفق.  )4) أعاله وذلك وفق النموذج رقم ( 2إلیهم في المادة ( 
بهذین التقریرین مرفقًا مصرف سوریة المركزيفي لدى المصارفمفوضیة الحكومةتزّود 

الخاصة بهما. )CD ROMبهما األقراص المدّمجة ( 



المالحق

132

على المصرف الذي یظهر لدیه أي تجاوز عن حدود النسب المشار إلیها أن یعمل على إزالة هذا –6
شهر من ظهوره.التجاوز خالل فترة 

یخضع المصرف الذي یظهر 2002/ لعام 23) من القانون / 99استنادًا إلى أحكام المادة ( –7
لدیه أي تجاوز عن النسب المحددة أعاله إلى العقوبات والغرامات المالیة المنصوص علیها 

حال استمرار ویكون لمجلس النقد والتسلیف الحق في اتخاذ اإلجراءات التي یراها مناسبة في 
التجاوز . 

.345,364, 291, 247, 101,118تلغى القرارات-7
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Abstract
This study aims to introduce the Private Syrian Banks’ experience regarding

financing corporations، individuals and Decision-making mechanism of credit, as

well the financial analysis tools and the most important financial ratios used in it,

in addition to highlighting the factors  that affecting on credit decision making.

The Research’s Hypothesis had examined from credit officers' point of view in

research sample which consisting of 6 privet banks.

To achieve the objectives of this research, a professional questionnaire had

prepared and delivered to the sample.

After ascertaining the validity of study's instrument and internal consistency to

variables’ terms, the researcher had verified the Research’s Hypothesis by using

the statistical program (SPSS).

This study finds that credit decision taking in Syrian privet Banks depends on

several factors and indicators, either the financial one which is represented in the

financial analysis and the financial ratios or that one which is related to the client ,

the client's business sector and special circumstances. The importance of each

factors differs according to the dimension and type of client actions and activities،

thus the Syrian Private Banks do not completely rely on one type of factors، but

rely on several factors.

In the light of the results of this study, several of appropriate suggestions have

been offered which agree and fit the issue and the Research’s Hypothesis.
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