
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 

 

 

 

مينأالمصارف والتفيلنيل درجة الماجستير دراسة مقدمة 
 
 

 

 

إعداد الطالب 

 

الدكتورإشراف 

 

م٢٠١٥م ـ ٢٠١٤





م ـن الرحيـه الرمحـم اللـبس



قال تعاىل

]تُكن تَعلَم وكان  فَضلُ  اِ  عليك  عظيمًاْ وعلَّمك  ما َمل[

`
]١١٣: سورة النساء [



الة ـملخص الرس
ن ودوره في إدارة المخاطر االئتمانيـة وتعزيـز عمليـات    التأمين على االئتما: عنوان الرسالة

. دراسة للتجربة األردنية مع إمكانية االستفادة منها في سورية ـ التمويل 

الدكتور عادل قضماني: المشرفمياد أنيس محمد: اسم الطالب 

استخدام التأمين على االئتمان أثر تحليليهدف الطالب في هذه الدراسة إلى: أهداف الدراسةـ 

والحد من المخـاطر  ، في تعزيز عمليات التمويل والتوسع في منح التسهيالت االئتمانية من جهة 

في تقديم خدمة التـأمين علـى االئتمـان    التجربة األردنية ودراسة.من جهة أخرى ئتمانية اال

.في السوق السورية ها تفادة منإمكانية االسو، التعرف على مدى نجاحها وتطورها و

.األسلوب الوصفي التحليلي : منهج الدراسةـ 

في األردن من شـركات التـأمين األردنيـة    يتكون مجتمع الدراسة : مجتمع وعينة الدراسةـ 

تتمثـل بالشـركة   فأما عينة الدراسة ، ٢٠١٢م ولغاية عام ٢٠٠٥خالل الفترة الممتدة من عام 

في سورية يتمثـل مجتمـع   و. القروض كونها متخصصة في تقديم هذه الخدمة األردنية لضمان

وتم اختيار عينة عشوائية منها ليوزع عليهـا  ، الدراسة من العاملين المتخصصين في المصارف 

. االستبيان المصمم لغرض الدراسة الميدانية 

:أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ـ 

vفي تعزيز عمليات التمويل دوراً جوهرياً تمان التأمين على االئيلعب.

v للتأمين على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية يوجد أثر مباشر .

v بين البيئتين المصرفية والتأمينية األردنية والسورية بحيـث يتـيح إمكانيـة    هناك تشابه

. االستفادة من التجربة األردنية في سورية 

vة لضمان القروض نجاحاً وتطوراً في تقديم خدمة التـأمين علـى   تحقيق الشركة األردني

.االئتمان بالسوق األردنية 

v  إمكانية استخدام التأمين على االئتمان لتشجيع البنوك على التوسع في منح أنواع محـددة

. من التسهيالت االئتمانية



ـداء ـاإله
...للمقاومة والصمود .. عنواناً للحياة والوجود تملن كان

...ورية ــوطين س

...الوطن قائد .. راعي العلم .. ن عانق كربيائه حدود السماء مل

...السيد الرئيس بشار األسد 

... يف الدنيا وأنبل بين البشر من أكرم.. ا مجيعاً أكرم منن كانوا مل

...شهداء اجليش العربي السوري 

...كانت تضحياهتم منارة شرف ن مل.. حلماة الديار  

...رجال اجليش العربي السوري 

... ومعلمي األول .. رشدي يف هذه احلياة مل

...أبي الغايل 

...واحلنان الرعاية وأحاطين ب.. سهر على راحيت ملن

...أمي احلنونة 

...وأمدتين باإلصرار على مواصلة التعلم .. ملن تشاركين احلياة بكل أفراحها وآالمها 

...زوجيت الوفية .. رفيقة دربي 

...طموحي وغاييت يف الغد املشرق ملن أرى يف عينيــــه

...ام ــابين س

...عوناً يل يف هذه احلياة ملن كانوا دائماً 

...ائي األعزاء أشقائي وأصدق

الباحث



كر والتقديرـالش
ويحمده على ، بدايةً يتقدم الباحث بالشكر هللا سبحانه وتعالى على عظيم فضله وكثير نعمائه 

.إتمام هذا البحث المتواضع 

/عـادل قضـماني  / ثم يتقدم الباحث بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى أستاذه الفاضل الدكتور

مما كان له األثر العظيم في جميـع مراحـل إعـداد    ، لما قدمه للباحث من عون وإرشاد وتعليم

. فهو بحق منارة يستنار بها البحث 

على تكرمه بقبول االشـتراك / رغيد قصوعة/ ويتقدم الباحث بجزيل الشكر والعرفان للدكتور 

.   في لجنة المناقشة والحكم على البحث 

علـى تكرمـه بقبـول    / ياسـر المشـعل  / ويتقدم الباحث بجزيل الشكر والعرفان للدكتور كما

.   االشتراك في لجنة المناقشة والحكم على البحث 

لتكرمـه بالمسـاعدة فـي    / أيمن رمضان/ كما ويتقدم الباحث بجزيل الشكر والعرفان لألستاذ 

. التدقيق اللغوي 

ر والعرفان لكل من عاونه على إنجاز هذا البحث راجيـاً مـن   يتقدم الباحث بجزيل الشك، ختاماً 

كلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق المولى العلي القدير أن ي .

،،،،،،وفق اهللا الجميع لما يحب ويرضى 

الباحث 



فهرس احملتويات 

الصفحة الموضوع م

اإلطار العام للبحث : الفصل األول 

٢مقدمة الدراسة١ـ١

٣مشكلة الدراسة٢ـ١

٤أهمية الدراسة٣ـ١

٥أهداف الدراسة٤ـ١

٥فرضيات الدراسة٥ـ١

٥متغيرات الدراسة٦ـ١

٦منهجية الدراسة٧ـ١

٦مجتمع وعينة الدراسة٨ـ١

٧مصطلحات الدراسة٩ـ١

٧الدراسةصعوبات١٠ـ١

٧الدراسات السابقة ١١ـ١

االئتمان : الفصل الثاني 

المبادئ العامة لالئتمان : المبحث األول 
١٦نشأة االئتمان ١ـ١

١٧مفهوم االئتمان ٢ـ١

١٩أهمية االئتمان ٣ـ١

٢١تصنيف االئتمان٤ـ١

االئتمان المصرفي واالئتمان التجاري : المبحث الثاني 

٢٤االئتمان المصرفي ١ـ٢

٢٥نشأة ومفهوم االئتمان المصرفي ١ـ١ـ٢

٢٨أهمية منح االئتمان المصرفي ٢ـ١ـ٢

٣٠وظائف االئتمان المصرفي ٣ـ١ـ٢

٣٠التسهيالت االئتمانية المصرفية ٤ـ١ـ٢

٣١التسهيالت االئتمانية المصرفية المباشرة ١ـ٤ـ١ـ٢



٣٤التسهيالت االئتمانية المصرفية غير المباشرة ٢ـ٤ـ١ـ٢

٣٥التأجير التمويلي ٣ـ٤ـ١ـ٢

٣٦االئتمان التجاري ٢ـ٢

٣٦مفهوم االئتمان التجاري ١ـ٢ـ٢

٣٧وظيفة االئتمان التجاري ٢ـ٢ـ٢

٣٨أشكال االئتمان التجاري ٣ـ٢ـ٢

٣٨التجاريشروط االئتمان٤ـ٢ـ٢

السياسة االئتمانية : المبحث الثالث 

٤٢السياسة االئتمانية في المصارف ١ـ٣

٤٢ئتمانية مفهوم السياسة اال١ـ١ـ٣

٤٣أهداف السياسة االئتمانية ٢ـ١ـ٣

٤٣عناصر السياسة االئتمانية ٣ـ١ـ٣

٤٤أبعاد السياسة االئتمانية٤ـ١ـ٣

٤٥العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني ٥ـ١ـ٣

٤٧إجراءات منح التسهيالت االئتمانية ٦ـ١ـ٣

٤٨السياسة االئتمانية في شركات األعمال٢ـ٣

٥٠إدارة الدورة االئتمانية ١ـ٢ـ٣

التأمين على االئتمان  : الفصل الثالث 

الخطر والتأمين : المبحث األول 

٥٣الخطر ١ـ١

٥٣تعريف الخطر١ـ١ـ١

٥٥أركان الخطر٢ـ١ـ١

٥٦مفاهيم لها عالقة بالخطر٣ـ١ـ١

٥٨التقسيمات المختلفة للخطر٤ـ١ـ١

٦٠إدارة الخطر٥ـ١ـ١

٦٠مفهوم إدارة الخطر١ـ٥ـ١ـ١

٦٠أهداف إدارة الخطر٢ـ٥ـ١ـ١

٦١مراحل عملية إدارة الخطر٣ـ٥ـ١ـ١



٦٣التأمين٢ـ١

٦٣تعريف التأمين١ـ٢ـ١

٦٤أهمية التأمين٢ـ٢ـ١

٦٥الخصائص األساسية للتأمين٣ـ٢ـ١

٦٦أمينالشروط الواجب توافرها في الخطر حتى يكون قابالً للت٤ـ٢ـ١

٦٧التقسيمات األساسية للتأمين٥ـ٢ـ١

٦٩األركان األساسية لعقد التأمين ٦ـ٢ـ١

٧٢المبادئ القانونية لعقد التأمين ٧ـ٢ـ١

المخاطر االئتمانية وإدارتها : المبحث الثاني 

٧٤مفهوم المخاطرة االئتمانية ١ـ٢

٧٥االئتمان المصرفي : المخاطر االئتمانية ٢ـ٢

٧٦مصادر مخاطر االئتمان المصرفي ١ـ٢ـ٢

٧٨األسباب التي تنجم عنها مخاطر االئتمان المصرفي ٢ـ٢ـ٢

٧٩إدارة مخاطر االئتمان المصرفي٣ـ٢ـ٢

٨١االئتمان التجاري: المخاطر االئتمانية ٣ـ٢

٨٢مصادر المخاطرة االئتمانية في شركات األعمال١ـ٣ـ٢

٨٢لة لالنكشاف للمخاطرة االئتمانية التكلفة المحتم٢ـ٣ـ٢

٨٣أساليب السيطرة والحد من مخاطر االئتمان التجاري٣ـ٣ـ٢

التأمين على االئتمان : المبحث الثالث 

٨٤مفهوم التأمين على االئتمان ١ـ٣

٨٥أهداف التوجه نحو التأمين على االئتمان ٢ـ٣

٨٦التأمين على االئتمان التغطية التأمينية المتوفرة في وثيقة ٣ـ٣

٨٦فلسفة التأمين على االئتمان ٤ـ٣

٨٨أنواع التغطيات التي تقدمها وثيقة تأمين مخاطر االئتمان  ٥ـ٣

٩٠من يطلب وثيقة التأمين على االئتمان٦ـ٣



اإلطار العملي للبحث: الفصل الرابع 

ة التأمين على االئتمان دراسة التجربة األردنية في تقديم خدم: المبحث األول 

٩٢التعريف بالشركة األردنية لضمان القروض ١ـ١

٩٣الخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة األردنية لضمان القروض٢ـ١

٩٣برامج ضمان القروض١ـ٢ـ١

٩٣برامج ضمان القروض اإلنتاجية ١ـ١ـ٢ـ١

٩٦برامج ضمان قروض األفراد ٢ـ١ـ٢ـ١

٩٧ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية برامج ٢ـ٢ـ١

٩٨البنوك األردنية المشاركة في برامج الشركة األردنية لضمان القروض٣ـ١

٩٩أساليب الضمان في الشركة األردنية لضمان القروض٤ـ١

االمتيازات التي تتمتع بها الخدمات التي تقـدمها الشـركة األردنيـة    ٥ـ١

لضمان القروض 

١٠١

١٠١تحليل نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضمان القروض٦ـ١

تحليل نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضـمان القـروض   ١ـ٦ـ١

برامج ضمان القروض

١٠١

تحليل نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضـمان القـروض   ١ـ١ـ٦ـ١

برامج ضمان القروض اإلنتاجية

١٠٢

تحليل نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضـمان القـروض   ٢ـ١ـ٦ـ١

برامج ضمان قروض األفراد 

١٠٤

مقارنة النتائج التشغيلية لبرامج ضمان القروض اإلنتاجية مع بـرامج  ٣ـ١ـ٦ـ١

ضمان قروض األفراد

١٠٧

روض تحليل نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضـمان القـ  ٢ـ٦ـ١

ضمان ائتمان المبيعات المحلية والصادرات

١٠٩

١١٤معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج الضمان ٣ـ٦ـ١

١١٥المطالبات والتعويضات واالستردادات والمخصصات ٤ـ٦ـ١

نسبة المطالبات والتعويضات من المحفظة المضمونة لجميع بـرامج  ٥ـ٦ـ١

خصصات للمطالبات والتعويضاتالضمان ونسبة تغطية الم

١١٨

دراسة أثر التأمين على االئتمان على عمليات التمويـل والمخـاطر   ٧ـ١

االئتمانية 

١٢٠



١٢٠أثر التأمين على االئتمان على عمليات التمويل ١ـ٧ـ١

١٢٤أثر التأمين على االئتمان على المخاطر االئتمانية  ٢ـ٧ـ١

يدانية الدراسة الم: المبحث الثاني 

١٢٩مجتمع وعينة الدراسة ١ـ٢

عرض كل من االستبيان وأسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم فـي  ٢ـ٢

الدراسة 

١٣٠

١٣١خصائص عينة الدراسة ٣ـ٢

١٣١توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس١ـ٣ـ٢

١٣٢توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر٢ـ٣ـ٢

١٣٢فراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلميتوزع أ٣ـ٣ـ٢

١٣٣توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المركز الوظيفي٤ـ٣ـ٢

١٣٤توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الخبرة٥ـ٣ـ٢

١٣٥اختبار الصدق والثبات ٤ـ٢

١٣٥صدق االستبانة ١ـ٤ـ٢

١٣٥صدق االتساق الداخلي ٢ـ٤ـ٢

١٣٨ات المقياس ثب٣ـ٤ـ٢

١٣٩نتائج اختبار الفرضيات ٥ـ٢

١٣٩نتائج اختبار الفرضية األولى ١ـ٥ـ٢

١٤٠نتائج اختبار الفرضية الثانية٢ـ٥ـ٢

١٤٢نتائج اختبار الفرضية الثالثة  ٣ـ٥ـ٢

النتائج والتوصيات : المبحث الثالث 

١٤٤النتائج ١ـ٣

١٤٨التوصيات ٢ـ٣

١٤٩المراجع 

١٥٤المالحق 

١٦٨ملخص الرسالة باللغة اإلنكليزية 



داول ـفهرس اجل
الصفحة العنوان رقم الجدول 

١ـ٤
البنوك األردنية المشتركة بعالقة تعاقدية مع الشركة األردنية لضـمان  

القروض
٩٩

٢ـ٤
إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمـالي القيمـة السـنوية    

لمحفظة المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية المضمونة وإجمالي ا
١٠٢

٣ـ٤
إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمـالي القيمـة السـنوية    

المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة لبرامج قروض األفراد
١٠٥

٤ـ٤
القيمة السنوية المضمونة لكل من برنامج ائتمـان المبيعـات المحليـة    

وبرنامج ائتمان الصادرات 
١٠٩

٥ـ٤
سقف الضمان السنوي المخصص للمحفظة المضمونة لبـرامج ائتمـان   
المبيعات المحلية وائتمان الصادرات والمحفظة المضمونة القائمـة فـي   

نهاية كل عام لهذه البرامج 
١١٢

١١٤معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان  ٦ـ٤

٧ـ٤
ات واالستردادات وإجمالي المخصصـات  إجمالي المطالبات والتعويض

المشكلة  
١١٦

٨ـ٤
نسبة المطالبات والتعويضات من المحفظة المضمونة لجميـع بـرامج   

الضمان ونسبة تغطية المخصصات للمطالبات والتعويضات  
١١٨

٩ـ٤
إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع مصفوفة االرتباط بين 

السـنوية المضـمونة لجميـع بـرامج     برامج الضمان وإجمالي القيمة 
الضمان 

١٢١

١٠ـ٤
مصفوفة االنحدار الخطي البسيط لتأثير إجمالي سقف الضمان السـنوي  
المخصص لجميع برامج الضمان على إجمالي القيمة السنوية المضمونة 

لجميع برامج الضمان
١٢٢

١١ـ٤
ان لتأثير إجمـالي سـقف الضـم   نتائج معامل االرتباط ومعامل التحديد 

القيمة السـنوية إجمالي السنوي المخصص لجميع برامج الضمان على 
المضمونة لجميع برامج الضمان 

١٢٣

١٢ـ٤
لتأثير إجمالي سقف الضمان السـنوي المخصـص   جدول تحليل التباين 

القيمة السنوية المضـمونة لجميـع   إجمالي لجميع برامج الضمان على 
برامج الضمان 

١٢٤



١٣ـ٤
تباط بين نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص مصفوفة االر

لجميع برامج الضمان ونسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميـع  
برامج الضمان

١٢٥

١٤ـ٤
مصفوفة االنحدار الخطي البسيط لتأثير نسبة استغالل سـقف الضـمان   
السنوي المخصص لجميع برامج الضمان على نسبة المطالبـات مـن   

مضمونة لجميع برامج الضمانالمحفظة ال
١٢٦

١٥ـ٤
نتائج معامل االرتباط ومعامل التحديد لتـأثير نسـبة اسـتغالل سـقف     
الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان على نسبة المطالبات 

من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان
١٢٧

١٦ـ٤
سـنوي  جدول تحليل التباين لتأثير نسبة اسـتغالل سـقف الضـمان ال   

المخصص لجميع برامج الضمان على نسبة المطالبات مـن المحفظـة   
المضمونة لجميع برامج الضمان

١٢٨

١٣٠سلم اإلجابة ومستوى األهمية النسبية١٧ـ٤

١٣١توزع أفراد العينة حسب متغير الجنس١٨ـ٤

١٣٢توزع أفراد العينة حسب متغير العمر١٩ـ٤

١٣٢مؤهل العلميتوزع أفراد العينة حسب ال٢٠ـ٤

١٣٣توزع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي٢١ـ٤

١٣٤توزع أفراد العينة حسب الخبرة٢٢ـ٤

٢٣ـ٤
التأمين دور"معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول 

والدرجة الكلية لفقراته"على االئتمان في تعزيز عمليات التمويل 
١٣٦

٢٤ـ٤
أثر التـأمين  "رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني معامالت اال

والدرجة الكلية لفقراته "على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية 
١٣٧

٢٥ـ٤
إمكانيـة  "معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث   

والدرجة الكلية لفقراته  "االستفادة من التجربة األردنية 
١٣٨

١٣٨قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ٢٦ـ٤

١٣٩نتائج اختبار إجابات أفراد العينة على فقرات المجال األول٢٧ـ٤

١٤١نتائج اختبار إجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثاني ٢٨ـ٤

١٤٣نتائج اختبار إجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثالث٢٩ـ٤



كال ـفهرس األش

الصفحة العنوان رقم الشكل 

١ـ٤
تطور إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمالي القيمة السنوية 

المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية 
١٠٤

٢ـ٤
تطور إجمالي سقف الضمان السـنوي المخصـص وإجمـالي القيمـة     

ونة لبرامج قروض األفرادالسنوية المضمونة وإجمالي المحفظة المضم
١٠٦

٣ـ٤
تطور إجمالي سقف الضمان السنوي المخصـص لبـرامج القـروض    

اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد
١٠٧

٤ـ٤
تطور إجمالي القيمة السنوية المضمونة لبـرامج القـروض اإلنتاجيـة    

وبرامج قروض األفراد 
١٠٨

٥ـ٤
اإلنتاجية وبـرامج  تطور إجمالي المحفظة المضمونة لبرامج القروض 

قروض األفراد 
١٠٩

٦ـ٤
تطور القيمة السنوية المضمونة لبرنـامج ائتمـان المبيعـات المحليـة     

وائتمان الصادرات
١١٢

٧ـ٤
تطور سقف الضمان السنوي المخصـص لبـرامج ائتمـان المبيعـات     

المحلية وائتمان الصادرات وتطور المحفظة المضمونة لهذه البرامج
١١٣

٨ـ٤
جمالي المطالبات والتعويضات واالسـتردادات والمخصصـات   تطور إ

المشكلة لجميع برامج الضمان 
١١٧

٩ـ٤
تطور نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة ونسبة التعويضات مـن  

المحفظة المضمونة
١١٩

١٠ـ٤
تطور نسبة تغطية المخصصات للمطالبات ونسبة تغطية المخصصـات  

للتعويضات
١٢٠

١٣١راد العينة حسب الجنستوزع أف١١ـ٤

١٣٢توزع أفراد العينة حسب العمر١٢ـ٤

١٣٣توزع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي١٣ـ٤

١٣٤توزع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي١٤ـ٤

١٣٤توزع أفراد العينة حسب الخبرة١٥ـ٤



قـفهرس املالح

الصفحة العنوان الملحقرقم 

١٥٥القروض اإلنتاجيةنموذج طلب ضمان١

١٥٨نموذج طلب ضمان مخاطر ائتمان المبيعات المحلية٢

١٦٠نموذج طلب ضمان مخاطر ائتمان الصادرات٣

١٦٣استمارة االستقصاء٤
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: ـ مقدمة الدراسة ١ـ١

ي التنمية االقتصادية واالجتماعية لالقتصاديات المتقدمة والنامية يلعب االئتمان دوراً أساسياً ف

والتسهيالت االئتمانية لتحفيز ، وذلك لحاجة االقتصاد المتزايدة لرأس المال ، على حد سواء 

وقد ساهم االئتمان بشكل كبير في تطوير اقتصاديات العديد من دول العالم ، النشاط االقتصادي 

وتوسيع نشاطها من خالل تزويدها بمقومات البدء ، و منشآت األعمال حيث ساهم في تعزيز نم

مؤسسات المصرفية واالقتصادية تطور دور الف، بالنشاط وإعانتها على االستمرار والبقاء 

والتسهيالت االئتمانية ، وتقديم القروض ، العها بمسؤولياتها في توفير االئتمان الالزم واضط

ة شاملة وواضحة يعتبر دعامة أساسية للدفع باالقتصاد نحو النمو المختلفة وفق سياسة ائتماني

. والحد من البطالة ، وزيادة معدالت الدخل ، واالستقرار 

نتائج ألنالمصرفية واالقتصاديةالمؤسساتنجاحفيكبيرةأهميةاالئتمانيوأيضاً للنشاط

لتلكبدوبالتالـي ال، لديهاةاالئتمانيالمحفظةوحجمجودةعلىكبيرةبدرجةتعتمدأعمالها

وإدارة المخاطر المرتبطة ، االئتمانية المحفظةرقابةنحومصادرهامعظمتوجيهمنالمؤسسات

وقد أدت زيادة حدة المنافسة ما بين هذه المؤسسات إلى زيادة حجم التسهيالت االئتمانية .بها 

وأمام ذلك لم يعد ، لمخاطر االئتمانية ورافق ذلك زيادة في حجم التعرض ل، الممنوحة من قبلها 

وقد أدركت بعض ، بمقدور إدارة المؤسسات التعامل مع هذه المخاطر بالطرق التقليدية 

المؤسسات المصرفية واالقتصادية أن عمليات منح االئتمان القائم على أساس المركز واالسم              

ط بنشاط العمالء واألداء التشغيلي والتدفقات مع ازدياد المخاطر التي ترتبوخاصةً، ال تكفي 

١. النقدية والموقف المالي وفاعلية اإلدارة والضمانات 

حيث يتم بموجبه، ويعتبر التأمين بأنواعه المختلفة من أكثر الطرق فعالية في إدارة الخطر 

والتجميعوعوالتنالتجزئةباتباعتقوم بدورهاالتيالتأمينشركةإلىصاحبهمنالخطرتحويل

قيامها ببيععبر، الخطرلتوزيعالعريضةالقاعدةمبدأعلىالقائمةالتأميننظريةمنانطالقاً

والتي المقبوضةاألقساطمنجزءدفعمقابلأكثرأوتأمينإعادةشركةإلىالتأمينمنجزء

أخرىإعادةشركةإلىبهقبلتالذيالجزءمنجزءببيعأيضاًتقومإعادةكشركةبدورها

وبناء على ذلك يلعب التأمين .الخطر وقوعحالفيالمسؤوليةتوزيعدرجةإلىوصوالًوهكذا

على االئتمان دوراً مهماً كأداة للتحوط من خالل دوره في تخفيف مخاطر االئتمان التي من 

المتعددةلألنماطالتأمينيةالتغطيةحيث يقوم بتوفير، الممكن أن تتعرض لها المحافظ االئتمانية 

.المجاالت واالقتصادية في شتىتقدمها المؤسسات الماليةالتياالئتمانيةالتسهيالتمن

1 Rutg , G.E . commercial lending , American bankers associa on , Washington DC , 1999,P1-2
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ودوره في إدارة موضوع التأمين على االئتمان وبناء على ما تقدم فإن هذا البحث سوف يتناول 

ة في هذا المجال مع وسيتم دراسة التجربة األردني، المخاطر االئتمانية وتعزيز عمليات التمويل 

: ويتضمن هذا البحث أربعة فصول . إمكانية االستفادة منها في سورية 

. يتضمن اإلطار العام للبحث : الفصل األول ـ

. سيتناول االئتمان المصرفي واالئتمان التجاري من خالل ثالثة مباحث : الفصل الثاني ـ

والتأمين على ، المخاطر االئتمانية و، لتأمين الخطر واسيتم التطرق فيه إلى : الفصل الثالث ـ

. االئتمان

والدراسة ، التأمين على االئتمان ردنية في تقديمسيتناول دراسة التجربة األ: الفصل الرابع ـ

. الميدانية 

: ـ مشكلة الدراسة ٢ـ١

أو في يتعرض اإلنسان ألخطار عديدة يترتب على تحققها خسائر تصيبه في شخصه أو ممتلكاته 

وتعددت ، ومع استمرار التطور والتقدم االقتصادي والتكنولوجي تنوعت األخطار ، ذمته المالية 

أو الحـد مـن   ، معها الحاجة إلى البحث عن وسائل جديدة للتعامل معها للحيلولة دون وقوعهـا  

لذلك فقد أصـبحت دراسـة  ، أو الحد من معدالت تكرارها ، الخسائر التي تترتب على حدوثها 

وأحد أهم هذه الطرق هو ، األخطار وطرق مواجهتها ضرورة في جميع الدول المتقدمة والنامية 

ونظراً للمنافسة الكبيرة التي تشـهدها أسـواق التـأمين فـي     .التأمين بصوره وأشكاله المختلفة 

ر المنطقة العربية كان البد من ظهور أدوات ومنتجات تأمينية جديدة لتحقيق تغطية أشمل للمخاط

وتبعـاً لـذلك وللـدور    .التي تتعرض لها مؤسسات األعمال في مختلف القطاعات االقتصادية 

الحيوي الذي تقوم به المصارف في المساهمة بالنشاط االقتصادي من خالل عمليـات التمويـل   

وكـذلك ألهميـة عمليـات االئتمـان     ، المقدمة لمختلف شرائح المجتمع والقطاعات االقتصادية 

، دمة من قبل المؤسسات االقتصادية لعمالئها في تحفيز وتنشيط العمـل التجـاري   التجاري المق

كان ال بد من توفير آلية وإدارة حديثة للمخاطر االئتمانية التي قد تتعرض لها هـذه المؤسسـات   

ومن دون أن تحد من قدرتهم على ، المصرفية واالقتصادية من احتمال تعثر أو إفالس المدينين 

وقد يكون ذلك من خالل توفير تغطية لهذه المخاطر من خالل شـركات  ، المطلوب منح التمويل 

التأمين التي يتركز عملها على الحماية من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن له مـن خـالل   
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والـذي يعتبـر مـن    ، التأمين على االئتمان الممنوح من قبل المؤسسات المصرفية واالقتصادية 

.الجديدة نسبياً المنتجات التأمينية

في التوقف عند مدى تطور ونجاح هذه الخدمـة فـي   طالقاً مما سبق تتلخص مشكلة الدراسةوان

تحقيقها لألهداف المحددة لها باعتبارها من المنتجات التأمينية الجديدة علـى السـوق التأمينيـة    

ق التأمينيـة  وما مدى إمكانية االستفادة مـن هـذه التجربـة فـي السـو     ، والمصرفية األردنية 

:اآلتيةوذلك من خالل اإلجابة على األسئلة البحثية .والمصرفية السورية 

المقدمة من قبل المؤسسات عمليات التمويل في تعزيزلتأمين على االئتمان هل هناك دور لـ ١

؟المصرفية واالقتصادية 

المخاطر االئتمانية ؟ علىلتأمين على االئتمان اما أثرـ ٢

دى نجاح التجربة األردنية في تقديم خدمة التأمين على االئتمان وهل يمكن االسـتفادة  ـ ما م٣

سورية ؟   السوق منها في 

: ـ أهمية الدراسة ٣ـ١

: تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي 

العالقةهذهإنماءوإن،تكامليةتبادليةوالمصارف عالقةالتأمينشركاتما بينتعتبر العالقةـ

والمهاموالمسؤولياتالمواقعبعضفيواندماجاًوتداخالً، إستراتيجيةاتفاقياتإبرامبيتطل

. إستراتيجية شراكةاتفاقيةبينهماالمبرموالمصرفالتأمينشركةمنلكلالوظيفية

تُمكِّنبدائلعنوالبحث، بشكل تفصيليدراستهيتوجبموضوعاًاالئتمانمخاطرتشكلـ

تغطيةتوفيرإستراتيجيةاتباعضمنهاومن، المرتبطة بهالمخاطرن من تجنبمانح االئتما

تأمينياًالتحوطفيفاعلةذلك وسيلةويعتبر،المجالهذافيمتخصصةتأمينشركةلدىتأمينية

.العمالء إلىاالئتمانيةالتسهيالتمنحقبلاالعتباربعينأخذهاتماحتماليةضد مخاطر

عديدة ساهمت أيضاً في زيادة الحاجة إلى مثل هذه الدراسة وتطبيقها على السوق هناك عوامل ـ

، التغيرات االقتصادية المتسارعة : منها على سبيل المثال ، التأمينية والمصرفية السورية 

عدم قدرة بعض المصارف والمؤسسات االقتصادية ، التوجه نحو اقتصاديات السوق المفتوحة 

ت المتعلقة بتخفيف مخاطر المحافظ االئتمانية من منظر غير تقليدي على مواكبة التطورا

والتوجهات الحالية الستخدام أساليب مختلفة في تخفيف مخاطر محافظها االئتمانية ومن بينها 

.  المشاركة في المخاطر من خالل التأمين على االئتمان 
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ى االئتمان باعتباره من الخدمات تعد من الدراسات القليلة التي تسلط الضوء على التأمين علـ

. والتي تلعب دوراً فعاالً في التحوط ضد المخاطر االئتمانية ، الجديدة على السوق التأمينية 

:ـ أهداف الدراسة ٤ـ١

:تسعى هذه الدراسة إلى بلوغ األهداف التالية 

الحد من التعرف على إمكانية استخدام التأمين على االئتمان لتعزيز عمليات التمويل و·

والتي، العربية السوق التأمينيةنسبياً فيالجديدةالخدماتمنالكونه، المخاطر االئتمانية 

.التأمين خدمةطالب االئتمان ومانح االئتمان ومقدمتهم

، وكيفية تطور هذه التجربة ، التعرف على التجربة األردنية في التأمين على االئتمان ·

ونجاح شركات التأمين ، التمويل والبنوك األردنية المشاركة ومدى استفادة كل من طالبي 

.ومدى استمراريتها في تقديمها ، في تقديم هذه الخدمة 

التعرف على إمكانية االستفادة من التجربة األردنية في التأمين على االئتمان في السوق ·

. التأمينية والمصرفية السورية 

: ـ فرضيات الدراسة ٥ـ١

: الفرضيات التالية علىالدراسةتقوم

.ال يبدي التأمين على االئتمان دوراً جوهرياً في تعزيز عمليات التمويل :ـ الفرضية األولى  

. ال يوجد أثر مباشر للتأمين على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية :ـ الفرضية الثانية  

ين المصرفية والتأمينية األردنية والسـورية  ليس هناك من تشابه بين البيئت:ـ الفرضية الثالثة 

.بحيث يتيح إمكانية االستفادة من التجربة األردنية في سورية 

: ـ متغيرات الدراسة ٦ـ١

.يتمثل المتغير المستقل بالتأمين على االئتمان ·

: تتمثل المتغيرات التابعة بـ ·

.ـ عمليات التمويل 

. خاطر االئتمانية ـ الم
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: ـ منهجية الدراسة ٧ـ١

: سيتم االعتماد في هذه الدراسة على أساليب مختلفة تشمل 

vمن خالل االعتماد على الكتـب والـدوريات والمقـاالت والدراسـات     : األسلوب الوصفي

.والرسائل الجامعية المتعلقة بموضوع البحث لوضع اإلطار النظري للبحث 

vئم والتقارير المالية للشركة األردنية لضمان القروض للفتـرة مـن عـام    االعتماد على القوا

. م لدراسة التجربة األردنية ٢٠١٢م ولغاية عام ٢٠٠٥

vستشمل جمعاً وتسجيالً للبيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليهـا  : الدراسة الميدانية

رية لتحديـد إمكانيـة   عن طريق استمارة االستبيان التي تم توزيعها على المصارف السـو 

. االستفادة من التجربة األردنية 

vسيتم اختبار الفرضيات وتحليل البيانات واإلجابـة علـى التسـاؤالت    : األسلوب التحليلي

وذلـك  ، ) SPSS( المختلفة من خالل استخدام البرنامج اإلحصـائي للعلـوم االجتماعيـة    

. ساليب اإلحصائية المناسبة بغرض الحصول على أدق المخرجات من خالل استخدام األ

:  ـ مجتمع وعينة الدراسة ٨ـ١

: يتكون مجتمع الدراسة من قسمين 

vيتمثل مجتمع الدراسة من شركات التأمين األردنية خالل الفترة الممتدة من عام : في األردن

أما عينة الدراسة فتتمثل بالشركة األردنية لضمان القـروض  ، ٢٠١٢م ولغاية عام ٢٠٠٥

ا من أهم الشركات التي تقوم بتقديم خدمة التأمين على التسهيالت االئتمانية الممنوحـة  كونه

والعتبارها أيضاً متخصصـة فـي تقـديم هـذه              ، من قبل البنوك والمؤسسات االقتصادية 

. الخدمة 

vوتم اختيـار  ، يتمثل مجتمع الدراسة من العاملين المتخصصين في المصارف : في سورية

. عشوائية منها ليوزع عليها االستبيان المصمم لغرض الدراسة الميدانية عينة 
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: ـ مصطلحات الدراسة ٩ـ١

يمثل مبلغاً من المال سيتم دفعه في تاريخ محدد مستقبالً مقابل منافع :) Credit( االئتمان .١

٢.كالسلع المشتراة أو القروض التي تم الحصول عليها ، تم استالمها قبل ذلك 

أو ، احتمالية التعرض إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها : ) Risks( المخاطر .٢

.تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين 

الخسائر المحتملة نتيجة رفض عمالء االئتمان : )Credit Risk( المخاطر االئتمانية.٣

.المحدد أو عدم قدرتهم على سداد الدين بالكامل وفي الوقت ، السداد 

، الطرف األول وهو المؤمن له ، هو اتفاق منظم بين طرفين : ) Insurance( التأمين .٤

وبموجب هذا االتفاق يتم تحويل الخطر المعرض له ، الطرف الثاني وهو شركة التأمين 

الطرف األول إلى الطرف الثاني مقابل دفع مبلغ محسوب بالطرق اإلحصائية والرياضية 

٣.ية الخسارة المحتملة يمكِّن من تغط

أداة مالية لنقل المخاطر تعمل على توفير ) : Credit Insurance( التأمين على االئتمان .٥

حماية وتحوط من الخسائر غير المتوقعة التي تحدث ألحد مكونات المحفظة االئتمانية الكلية 

.اد والمتمثلة بالتعثرات االئتمانية واإلفالس والتأخر أو العجز عن السد

: ـ صعوبات الدراسة١٠ـ١

عدم توفر دراسات علمية سابقة مرتبطة بالموضوع على المستويين المحلي والعربي بسبب §

.حداثة هذا الموضوع 

.محدودية المراجع والمصادر التي تناولت هذا الموضوع §

بي حداثة هذا الموضوع حيث ال تزال العديد من شركات التأمين والبنوك على المستوى العر§

. في بداية التطبيق الفعلي له 

: ـ الدراسات السابقة ١١ـ١

وظاهرة تعثر ، تناولت العديد من الدراسات أهم المخاطر المصرفية التي تواجه المصارف 

ولكن التأمين على ، ووسائل تطوير إدارة المخاطر االئتمانية وتخفيضها ، التسهيالت االئتمانية 

.١ص ، ٢٠٠٢،عمان،األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة، إدارة المخاطر االئتمانیةإطار ، خالد أمین، عبد اهللا٢
.٤٩ص ، ١٩٩٧، بیروت ، دار الحضارة ، مبادئ التامین، محمد معروف، جباعي٣
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. دراسات واألبحاث المخاطر االئتمانية لم يلقَ نصيباً كافياً من الاالئتمان باعتباره أحد مخففات

وسوف يتم عرضها بدءاً بالدراسات ، بمراجعة ما توفر له في هذا الصدد وقد قام الباحث

: العربية ثم الدراسات األجنبية بالتسلسل الزمني داخل كل مجموعة من هذه الدراسات 

: الدراسات العربية : أوالً 

) :٢٠٠٢( ـ وصاف سعيدي، قدي عبد الحميدةدراس.١

" آليات ضمان االئتمان وتنمية الصادرات ـ حالة الجزائر" أجرى الباحثان دراسة بعنوان

إلى التعرف على ماهية برامج ضمان ائتمان الصادرات والدور الذي هدفت هذه الدراسةـ

وبالتالي تجاوز األحادية في التصدير ، ية تؤديه في ترقية وتنويع الصادرات الوطنية غير التقليد

. الذي مازالت تعاني منها العديد من الدول النامية ومنها الجزائر 

إلى أن إستراتيجية تنمية الصادرات ساهمت في عدد من الدول وقد خلصت هذه الدراسةـ

ية االقتصادية كما النامية بدرجة كبيرة في النمو االقتصادي من خالل توفير الموارد الالزمة للتنم

أدت برامج ضمان ائتمان الصادرات دوراً معتبراً في ترقية المنتجات الوطنية نحو الخارج من 

.خالل حماية المصدرين من أخطار التجارة الدولية 

: )٢٠٠٣( الطيب داودي ـ ، لبجيري نصيرة ، دراسة فريد كورتل .٢

إشارة لحالة ... القروض المصرفية إدارة المخاطر على" أجرى الباحثون دراسة بعنوان 

"البنوك الجزائرية 

أهمية القروض الممنوحة من طرف المصارف لتمويل التنمية االقتصادية تناولت هذه الدراسةـ

المتمثل في تعبئة المدخرات وتوظيفها في أوجه النشاط تقوم به المصارف ونظراً للدور الذي 

المخاطرة في مجال منح القروض ، حيث تظهر هذه وأيضاً أهمية دراسة إدارة. االقتصادي 

.األهمية في تفعيل و ترشيد اتخاذ القرار وخاصة عند منح القروض 

موضوع المخاطرة في مجال القروض يجب أن يعالج  إلى أنوقد خلصت هذه الدراسةـ

ستحيال لكن الوصول إلى الهدف يبقى م. معالجة وظيفية تسمح بإدارته إدارة موضوعية وفعالة 

اعتماد أنظمة الخبرة والقدرة على إدارة المخاطر بنوع من : ما لم يدعم بالوسائل المناسبة ومنها 

التحكم والتي تتعلق بالجوانب التنظيمية المالئمة والوسائل التقنية المساعدة في اتخاذ القرار 

قة والحذر عند وتحري الد، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية للبنك ، والتأمين على القروض 

.دراسة ملفات القروض الممنوحة 
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) : م ٢٠٠٨( دراسة محمد داوود عثمان ـ .٣

أثر مخففات مخاطر االئتمان على قيمة البنـوك  " الدراسة عبارة عن أطروحة دكتوراه بعنوان 

األكاديميـة العربيـة للعلـوم الماليـة     " . دراسة تطبيقية على قطاع البنوك التجارية األردنية 

. رفية ـ األردن والمص

هدف الباحث في هذه الدراسة إلى تحليل أثر استخدام تقنيات مخففات مخاطر االئتمان على قيمة 

مبادئ اإلقراض الجيد ـ تجزئة السوق وتنويع المحفظة االئتمانية ـ التأمين : البنوك وتشمل 

. طر االئتمان على االئتمان ـ الرقابة على االئتمان ـ إستراتيجيات البنك في تخفيف مخا

ودراسة أهمية إدراك البنوك التجارية األردنية لمخاطر المحفظة االئتمانية التي تكون المحصلة 

وأثر ذلك على قيمة البنوك من خالل ، أو التعثر االئتماني ، النهائية لها مخاطر عدم السداد 

عشر مصرفاً تجارياً وقد شملت عينة الدراسة أحد. العوائد المتحققة للمالكين وحملة األسهم 

وإليجاد العالقة بين المتغيرات المستقلة . ٢٠٠٦ولغاية عام ٢٠٠١أردنياً خالل الفترة من عام 

والمتغير التابع في الدراسة تم استخدام األسلوب المعتمد على تحليل االنحدار الخطي المتعدد 

لى القوائم المالية لهذه البنوك لقياس إضافة إلى استخدام االستبانة وتحليل النسب المالية المستندة إ

. العالقة بين هذه المتغيرات 

: وأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة 

كما أظهرت الدراسة أهمية ، وجود أثر موجب ما بين قيمة البنك ومخففات مخاطر االئتمان ـ

ضمن المستويات والتقليل من مخاطرها ، المحافظة على تركيبة ونوعية المحفظة االئتمانية 

. المقبولة وذلك للمحافظة على قيمة البنك 

) . م ٢٠٠٩( صحراوي إيمان ـ ، حرفوش سهام .٤

دور األساليب الحديثة إلدارة المخاطر االئتمانية للبنوك في التخفيف من " ورقة بحث بعنوان 

" حدة األزمة المالية الحالية 

.عة فرحات عباس ـ سطيف ـ الجزائرمقدمة إلى المؤتمر العلمي الدولي المنعقد بجام

إلى تسليط الضوء على األساليب الحديثة إلدارة المخاطر االئتمانية هذه الورقة البحثيةتهدفـ

حيث سيتم التطرق إلى أحدث ، ودورها في تخفيف من حدة األزمة الحالية ، في البنوك 

زمة الحالية على أداء   األساليب مع عرض كيفية استخدامها في معالجة بعض تأثيرات األ

. البنوك 
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اختيارلعمليةممارسةإالهيمااالئتمانيةالمخاطرإلى أن إدارةوقد خلصت هذه الدراسةـ 

أوتجنبهايمكنالالمخاطروكلالبنوك ،علىمعينتهديدأثرالتقليل منأجلمنفعالةلطرق

أنالبنوكعلىلذلكومالية ،عمليةئقعوالوجوديعودوذلك ببساطة، كاملبشكلحدتهاتقليص

.اإلمكان قدرالخسائرلتفاديالمخاطرإدارةبينما تستخدمالخسائر،منمعيناًمستوىتتقبل

) . م ٢٠١٠( عادل عوض بابكر ـ .٥

تأمين الدين أنموذج تأمين الودائع المصرفية وأنموذج تأمين ائتمان " ورقة بحث بعنوان 

"  الصادرات 

إلى دراسة وعرض المبادئ واألسس القانونية التي تحكم تأمين الدين هذه الورقةتهدفـ

بصورة عامة ثم تتناول بالتفصيل نوعين من أنواع تأمين الدين هما تأمين الودائع المصرفية 

. وتأمين ائتمان الصادرات 

ضد إلى ضرورة تشجيع قيام مؤسسات لتأمين التسهيالت المصرفية خلصت هذه الدراسةـ

.مخاطر عدم السداد وتأمين عقود البيع اآلجل للسلع والخدمات ضد مخاطر عدم السداد 

: ) م ٢٠١١(يوسف مسعداوي ـ.٦

دور المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات في تعزيز " دراسة بعنوان 

" صادرات واستثمار الدول األعضاء 

المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات إلى التعرف على هذه الدراسةتهدفـ

وكيف يمكن للمؤسسة أن تسهم في تنمية ، وعلى مهامها ونشاطاتها وأهم الخدمات المقدمة 

. صادرات الدول األعضاء 

: وقد خلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية 

معتبربدوريقومالذيالصادراتعلىالقروضتأميننظامنجدالصادراتتنميةأدواتبينـ من

قد يتعرضـون التياألخطارمختلفمنلزبائنهمالمصدرونيقدمهاالتيالقروضتأمينخاللمن

.أمان بكلالتصديرعلىالمصدرينويحفزيدفعمماالتصدير ،عمليةإلتماملها

المؤسسـة  قدمـه تالـذي الضـمان خاللمنالوطنية ،الصادراتالقروضتأميننظامـ ينمي

المصـدرين    طـرف مـن المقدمـة للقـروض الصـادرات وائتماناالستثمارلتأميناإلسالمية

.للمستوردين 
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لـه  تتـوافر ما لمفالمصدرالتصدير،حوافزأهمبينمنيعدالصادراتعلىالقروضتأمينـ إن

الـدفع  أسـاس علىالإالتعاملفييترددفإنهصادراته ،حصيلةعلىللحصولالمناسبةالضمانات

أو اللإللغـاء ، القابلوغيرالمؤكدكاالعتمادمضمونةدفعشروطعلىبناءأوالمقدم ،أوالفوري

.محدودة سوقاًيعنيماوهومعهم ،التعاملسبقمستوردينمعإاليتعامل

ـ ميسـرة دفـع شروطمنحعلىقدرتهزيادةمنيمكنهللمصدرالقروضتأمينـ توفير تري للمش

تمويل لنشاطهعلىالحصولمنالمصدرسيمكِّنالتأمينإنإذمبيعاته ، زيادةثمومنالخارجي ،

فـي إخفاق المصـدر حالالتأمينشركةمنمستحقاتهعلىسيحصلالبنكدامماأفضل ،بشروط

.مستحقاته علىالحصول

: الدراسات األجنبية : ثانياً 

Altman, Edward. I . ( 2002 )دراسة .١

" Managing Credit Risk , A challenge for the new millennium "بعنوان 

واهتمام كل من المشرعين ، إلى إظهار أهمية إدارة المخاطر االئتمانية هذه الدراسة تهدفـ

ويعود ، والمشرفين والممارسين في السوق المالي بممارسات وتطبيقات سليمة في هذا المجال 

التركيز المتزايد على التقنيات المالئمة في إدارة ( ديد من االعتبارات من ضمنها ذلك إلى الع

وأنظمة التصنيفات ، وبيئة تشريعية متغيرة مستندة إلى اتفاقية بازل ، المخاطر االئتمانية 

وتأسيس قواعد بيانات مستندة على التعثرات ، االئتمانية من بينها نظام العالمات أو النقاط 

وتطوير تقنيات تعمل كمخفف ، ومعالجة القروض البنكية ، وإعادة التغطية ، االئتماني والتدهور

والتوريق االئتماني ومنتجات ، لتخفيض ونقل المخاطر االئتمانية من ضمنها المشتقات االئتمانية 

) . التأمين على االئتمان وتقنيات إدارة المحفظة االئتمانية 

ية الجديدة تسير في خطا واسعة إليجاد تقنيات جديدة أكثر إلى أن األلفوخلصت الدراسةـ

.تطوراً تساهم في تخفيض قيمة التعرضات للمخاطر االئتمانية 

RaspanƟ, Thomas M. and  Szakal, Eva . ( 2002 )دراسة .٢

"Creating Value through Credit Risk Mitigation" بعنوان 

استخدام تقنيات ومخففات المخاطر االئتمانية على تحسين أثر التوجه نحو تناولت الدراسةـ

وتم دراسة مجموعة ، وتأثيرها على قيمة البنك في األحوال العادية والسيئة ، نوعية اإليرادات 

، والتأمين على االئتمان ، استخدام الجاهزية المسبقة لتخفيض المخاطر ( من العوامل منها 
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وتحديد أي نوع من مخففات ، و رفض مخاطر المحفظة وإستراتيجية البنك في درجة قبول أ

.وتأثير هذه العوامل مجتمعة على قيمة البنك ) المخاطر االئتمانية يتم اعتماده 

إلى أهمية توافر الجاهزية المسبقة لدى البنك للتحوط من المخاطر االئتمانية خلصت الدراسةـ

واختيار أداة التخفيف المالئمة ، المخاطر وتوافر إستراتيجية مالئمة للتعامل مع ، وتخفيضها 

.وتأثيرها على استمرارية البنك وتحسين صورة ربحيته وقيمة البنك 

Amparo San Jose Riestra ( 2003 )دراسة .٣

"Credit Insurance in Europe" بعنوان             
Impact , Measurement and Policy Recommendation

للتعرف على أسواق التأمين على االئتمان في الدول األوروبية ومدى تطورها ت الدراسةهدفـ

مع إعطاء أهمية خاصة لمدى ، والتحديات التي تقف عائقاً أمام التوسع في استخدام هذه الخدمة 

. استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لهذه الخدمة 

: وقد خلصت الدراسة إلى أن 

ات واألبحاث المتعلقة بالتأمين على االئتمان قليلة نوعاً ما بالمقارنة مع األنواع األخرى ـ الدراس

. للتأمين 

ـ استخدام التأمين على االئتمان من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوربا يختلف 

. بشكل واضح ما بين الدول األوروبية 

.   على االئتمان في الدول األوربية ـ ال يوجد نموذج موحد لمدى تطور التأمين

Bher, P. and Less, S . ( 2004 )دراسة .٤

بعنوان
" The effects of Credit Transfer on Bank Monitoring and Firm financing "

فحص العالقة ما بين تأثير تحويل المخاطر االئتمانية المرتبطة في تناولت هذه الدراسةـ

وفيما إذا كان ، كية على كثافة وشدة الرقابة التي تقوم بها البنوك من جهة محفظة اإلقراض البن

. تحويل المخاطر االئتمانية له تأثير على قيمة التمويل المقدم للشركات من جهة أخرى 

إلى أن تحويل المخاطر االئتمانية ممكن أن يخدم تنويع المحفظة االئتمانية وخلصت الدراسةـ

وأظهرت تحليالت الدراسة أن تحويل ، وافع البنك الرقابية للمقترضين ويخفض من د، للبنك 
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، المخاطر االئتمانية من الممكن أن يزيد من القيمة الكلية للتمويل المقدم من البنوك في االقتصاد 

.وأن استخدام أدوات تحويل المخاطر يقود إلى تخفيض مستويات الرقابة البنكية 

. Kristiansen , G. Eدراسة .٥ ( 2006 )

" Strategic Bank Monitoring and Firms Debt Structure "بعنوان 

العالقة ما بين تخفيض الرقابة البنكية على االئتمان مقابل اتفاقيات وعقود تناولت الدراسةـ

والتي تكون نتائجها النهائية نوعية جيدة ، االئتمان وشروط وتعهدات تفرض على المقترضين 

والتعهدات المفروضة على ، ويعود ذلك إلى أن عقود واتفاقيات االئتمان ، ئتمانية من المحافظ اال

وهذا ما يزيد من فاعلية الرقابة البنكية . المقترضين تجعلهم يقررون هيكل التمويل المالئم لهم 

. وتوفير الحماية للبنك من التغيرات االئتمانية غير المتوقعة ، الذاتية 

وممارسة الرقابة من ، أن الرقابة تخفض من خسائر البنك المتوقعة إلى خلصت الدراسةـ

خالل ربطها باتفاقيات وعقود االئتمان وتعهدات وشروط مقيدة للمقترضين تكون فائدتها لجميع 

والمقترضين من خالل االستفادة من ، األطراف من ضمنها البنك في تخفيض مخاطره االئتمانية 

. ويلية كونه يختار هيكل الدين المالئم له تخفيض تكاليف العمليات التم

Patrick Honohan ( 2008 )دراسة .٦

"Partial Credit Guaranties : Principles and Practice" بعنوان  

المزايا العديدة التي يقدمها ضمان االئتمان الجزئي لجميع أطراف عملية تناولت الدراسةـ

فاعلة في األسواق المالية وأخذ بالتطور بشكل كبير وسريع والذي أصبح من الوسائل ال، التمويل 

تبعاً لما يقدمه وجود صندوق للضمان من معلومات حول طالبي التمويل وباعتباره وسيلة لتقسيم 

. المخاطرة وتخفيضها 

إلى أن ضمان االئتمان الجزئي المدعوم من قبل الحكومات والمقدم من وقد خلصت الدراسةـ

خصصة في هذا المجال وسيلة فاعلة وغير معقدة تشجع مانح التمويل على قبل مؤسسات مت

والذي يؤدي ، التوسع بمنح التمويل من دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة في التكاليف التي يتحملها 

إلى دعم المشاريع االقتصادية وخاصةً الصغيرة والمتوسطة الحجم في الحصول على التمويل 

.المناسب 
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Kevinدراسة .٧ Cown , Alejandro Drexler , Alvaro Yanez ( 2009 )

بعنوان
" The effect of credit insurance on liquidity constraints and default rates "

إلى التعرف على أثر استخدام التأمين علـى االئتمـان فـي تخفيـف القيـود      هدفت الدراسةـ

، ين في الحصول علـى التمويـل المناسـب    المفروضة على منح التمويل وعلى قدرة المستثمر

. وأيضاً أثره على نسبة التخلف عن السداد 

إلى أن استخدام التأمين على االئتمان يزيد من عـدد وقيمـة القـروض    وقد خلصت الدراسةـ

القروض الممنوحة للمشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم كما يزيد من مـالءة طالـب التمويـل    

. عن السداد ويخفض من نسبة التخلف

Clemens Von Weichsدراسة .٨

" Credit Insurance Supports Companies' Profitable Growth "بعنوان 

وتأثير التأمين ، وإدارة االئتمان ، للتعرف على أهمية االئتمان التجاري هدفت هذه الدراسةـ

ما بين الشركات التي تستخدم وقد ركز البحث على المقارنة ، على االئتمان على أداء الشركات 

والطرق التي تتبعها ،والشركات التي ال تستخدم التأمين على االئتمان ، التأمين على االئتمان 

. وذلك في عدة أسواق ، الشركات في إدارة االئتمان 

: وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن استخدام الشركات للتأمين على االئتمان يساهم بـ 

. ل الشركات من خالل تعزيز العالقة مع الموردين ـ استقرار أعما

. ـ تعزيز عالقة الشركات مع البنوك ويحسن من قدرتها في الحصول على التمويل 

. ـ يحسن النشاط التجاري للشركات من خالل تعزيز العالقة مع الزبائن 

. ـ التعرف على المخاطر التي تواجه الشركات 

. ـ حماية الشركات من اإلفالس 

Koen van der veer ( 2010 )دراسة .٩

" The Private Credit Insurance Effect on Trade" بعنوان 

للتعرف على أهمية تأمين ائتمان الصادرات وأثره على التجارة ودوره في هدفت هذه الدراسة

. تنمية الصادرات 

المصدرين على التصدير إلى أن استخدام التأمين على االئتمان يحفزوقد خلصت هذه الدراسة

. إلى أسواق جديدة 
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٤:نشأة االئتمان ـ١ـ١

عود إلى بدايات التنظيم الحضاري أصوالً تاريخية قديمة جداً قد تع المراجع على أن لالئتمانجمتُ

إلـى حتى قبل اللجوء ، على أن المجتمعات الغابرة عرفت االئتمان منذ أقدم العصورفثمة دالئل 

بدأت عمليـات  ، إال أنه مع شيوع استعمال النقود في أزمنة الحقة . لتبادل لاستعمال النقد وحدةً

وال سيما مع ازدياد النشـاط التجـاري وتطـوره وانتشـار     ، االئتمان تأخذ صوراً أكثر تطوراً 

إلى مسـألة االئتمـان   حمورابي شرائع قد تطرقت و.الخارجية بين المجتمعات المختلفة التجارة

ثبـت أن  ممـا ي ، بديونـه وفرضت عقوبات على من ال يلتزم الوفاء ، وأفردت لها بنوداً خاصة 

.أو ربما قبل ذلك ،قبل الميالد ي القرن الثامن عشر أمور االئتمان كانت على قدر من التنظيم ف

حيـث ، ماًتنظيعلى االئتمان شكالً والتوسع التجاري الذي شهدته العصور الوسطىانعكس وقد

وتـدفق  فات الجغرافيـة  وشونمت بنمو الك، طبقة من تجار المال أو المرابيننشأت في أوروبا

ومـن  ، ممارسة الصيرفة والمراباة إلى انصرف أكثرهمو، الثمينة إلى القارة األوروبية المعادن

قيام مصارف اإليداع في القرن فشهدت أوروبا،نشاطات هذه الطبقة انبثقت المصارف فيما بعد 

وبحلـول  . السادس عشر الميالدي وأصبح تداول السندات وحسمها شائعاً في القرن السابع عشر 

إقامـة  تطلبفقد ، شاطاتهم وتوسيعها فاق كبيرة لزيادة نالصناعية انفتحت أمام المتمولين آالثورة 

بحجمهاورؤوس أموال تجاوزت ، ووسائل عمل غير تقليدية ، تجهيزات حديثة المصانع الجديدة 

إلـى االقتـراض مـن    الصـناعيين األمر الذي دفع طبقـة  ، قدرات الفرد حتى الجماعة أحياناً 

ـ ما ساعد في تطور العمل المصـرفي لم م، المصارف  ـ ،الجديـدة  المتطلبـات  ةواجه ت وحلَّ

ثم تسـارع  . محل طبقة المرابين التجاريةوال سيما المصارف ، المؤسسات المصرفية المختلفة 

، فانعكس تأثيرهما على آلية عمل المؤسسات المالية واالقتصـادية  ، التطور التقني واالقتصادي 

فانفتحـت  كترونيـة  ت اإللوكانت القفزة الكبيرة بمجيء التقنيـا . وازداد دور المصارف تطوراً 

وأصـبح االئتمـان   ، بوساطة تقنيـة االتصـاالت الفوريـة    األسواق المالية بعضها على بعض 

. كما يمارس اليوم 

.٣٥٦ص، العلوم القانونیة واالقتصادیة ، المجلد الرابع ، ة العربیة الموسوع٤
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:االئتمانمفهومـ٢ـ١

من التعرف على بعض بدايةًاالئتمان وفهم استخداماته ال بد التعرف على مفهوممن أجل 

٥: وهي ،بطة بالعملية االئتمانية األساسية المرتالمفاهيم 

ومكونات ، األنشطة ، من حيث األطراف المشاركة ،األركان األساسية لمعاملة االئتمان ـ 

، الخدمات ، السلع ( م قدالذي ي) المقرض ( من البائع االئتمان عملية تبدأ حيث، عملية االئتمان

يقوم اًموزع، بائع تجزئة ، كون منشأة أعمال والبائع قد ي. ) ض المقترِ( ي للمشتر) األموال

وعند قبول .قدم القروض أو مؤسسات مالية تُ، م المخزون إلى منشآت أعمال أخرى بتقدي

مدة د إطار التسديدات المستقبلية والحداالئتمان فإن الترتيبات بين كل من البائع والمشتري ستُ

صبح الطرف الدائن وهو قة االئتمانية فإن البائع سيوعندما تتم الصف.الزمنية لتسديد كامل القيمة 

في حين أن المشتري يصبح الطرف المدين وهو ، الطرف الذي تؤول له القيمة أو التسديدات 

. الطرف الذي يترتب عليه دفع القيمة أو التسديدات 

التي يجـب أخـذها بعـين االعتبـار مـن قبـل الـدائنين        الهامة هناك العديد من العوامل ـ

ن لمـدينو مـه ا قدالـذي ي بالتسـديد  عـد  قبل الموافقة علـى الو وذلك ، الذين يمنحون االئتمان 

:وهي ، االئتمان طالبو

ـ  ، لتسديد من قبل المدينتشير إلى عدم االتي : ) risk( المخاطرة .١ يؤدي إلـى  والـذي س

.إلى المدين وال التي قدمهااألم، الخدمات ، قيمة السلع خسارة الدائن

. على الدائن االنتظار من أجل استالم قيمة االئتمان حيث إن) : tim( الزمن.٢

كجزء من ترتيبـات صـفقة   أو مقابالًقد يطلب الدائن ضمانة ) :collateral( الضمانة .٣

يقلـل مـن   لكه المدين ويقدمه للـدائن كـرهن   ذو قيمة يمهي عبارة عن أصل و، االئتمان 

.مخاطر منح االئتمان 

جـراء  وهي النفقات التي قد يتحملهـا الـدائن   : ) extra expense( النفقات اإلضافية .٤

.موافقته على منح االئتمان 

ن معاملة االئتمـان يجـب أن   حيث إ) :legal consideration( االعتبارات القانونية .٥

.تتم وفق القوانين المنظمة لعملية االئتمان 

. ٢١ـ ٢٠ص ، م ٢٠١٠، عمان ، دار المسیرة ، منظور شمولي إدارة االئتمان ، عدنان تایھ ، النعیمي ٥
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أي تمديـد أو  ف، ت وهو االرتفاع العام في أسعار السلع والخدما) :inflation( التضخم .٦

لتسديد قيمة االئتمان قد يؤدي إلى انخفاض في القوة الشرائية للنقود المسـتلمة نتيجـةً  إطالة

.الرتفاع معدالت التضخم 

يضاف إلـى قيمـة  يطلبه الدائن ووهي مبلغ ) :finance chargers( األعباء المالية .٧

أو فائدة ، فقد يكون زيادة على قيمة السلعة أو الخدمة ، يتوجب على المدين دفعه واالئتمان 

. على األموال المقترضة 

قـاً لوجهـة نظـر    يختلف مضمونها وفبتعاريف متعددةاالئتمانناب االقتصاديوتَّالكُفرقد عل

ففي الوقت الذي يرى فيـه  ،نهم مالف الزاوية التي ينظر إليها كٌلتويرجع ذلك إلى اخ، الباحث 

بمعنى أنه أضاف رأس ، ل آخر تصريح باستخدام رأس ما" جون ستيوارت ميل أن االئتمان هو 

وهو تعريف غير واقعي لم ينظر إلـى واقـع   ، ٦" مال المشروع الستخدامه إلى رأسمال جديد

لـى المشـروع وبـين    أي بين حقوق الغير ع، اسع بين االئتمان وبين رأس المال االختالف الش

. حقوق الملكية 

باعتبارهـا مصـطلحاً   يمكن تعريف االئتمان من خالل تتبع المعنى اللفظي لكلمة االئتمـان كما 

، ) Credit(هي وهي في الواقع ترجمة لكلمة إنجليزية و، داللة اقتصادية معينة ياً ذواقتصاد

الثقة التي يضعها "راد به فقد ي،يقالثقة والتصدحولاوهي كلمة ذات أصل التيني يدور معناه

أن االئتمـان  ينوهذا يع،٧"ه قرضاً من خالل منح) ض رِقتَالم( في المدين ) ض قرِالم( الدائن 

، وهذه الثقة هي االئتمـان  ، بهن إال من يثق ديالدائن ال يف، ثقة ولكن تختص بعمليات المداينة 

.ين داده على أن يفي بالتزامه تجاه الدوتتعلق تلك الثقة بقدرة المدين واستع

، شير إليه على أنه مبادلة مال حاضر بمال آجـل  تُالذيفهولالئتمان أما أكثر التعريفات شيوعاً 

األمر فقد اختلفت تعبيرات الباحثين في الداللـة علـى هـذا    كوكذل، وهو بذلك من قبيل الدين 

:ومنها حول المعنى السابق عرف بتعريفات عديدة تدور كلها حيث ،المعنى 

v "ٌمن المال سيتم دفعه في تاريخ محدد مستقبالً مقابل منافع تم استالمها قبل ذلكمبلغ"

٨.كالسلع المشتراة أو القروض التي تم الحصول عليها 

.١٩ص، م ٢٠١٠، ة القاھر، الشركة العربیة المتحدة للتسویق ، االئتمان المصرفي ومخاطره ، عبد المطلب ، عبد الحمید ٦
.٦٤ص ، ١٩٧٩، مصر ، المكتبة التجاریة ، البنوك واالئتمان ، عبد العزیز ، عامر ٧
. ١ص، مرجع سبق ذكره ، خالد أمین ، عبد اهللا ٨
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v "    إعطاء سلع أو قوة شرائية اآلن في مقابل وعد باستالم السلع أو القـوة الشـرائية فـي

٩."وقت الحق

v"١٠. "سداد في المستقبلالمقابل ةأو غير مباشرةمباشرةتمويل نفقات اآلخرين بطريق

أما التمويل غير المباشر فيقصد بـه تقـديم   ، راض النقدي اإلقالمباشرويقصد بالتمويل 

.السلع مقابل دفع القيمة في وقت الحق

v "النقود أو األموال أو الخدمات لشخص يلتزم فيها شخص بالتنازل عن مبلغ منمبادلة

جل ول أو لغيره بدفع بدل معين بعد أأخر موثوق فيه على أن يلتزم األخير لمصلحة األ

١١." معين

، اضر بمال آجـل  فهذه التعريفات على اختالف عباراتها تشير إلى أن االئتمان هو مبادلة مال ح

فـالمقرض  ، معامالت االئتمانيـة  لايع زمن عنصر مميز لجمفإن عنصر الوكما هو واضح منها 

يوكذلك، ليأخذ بدله بعد فترة زمنية م قرضاً في الحال قدـ البائع في البيع اآلجل ي دم سـلعة أو  ق

نية تتضمن وجود ديـن ودائـن   وينشأ عن هذا وجود مديو.ذ مقابلها بعد فترة زمنية خدمة ليأخ

.ين دوم

:أهمية االئتمانـ٣ـ١

خدامه يمكن أن يكون جيداً أووإن است،د األركان األساسية في حياتنا اليوميةأصبح االئتمان أح

قترض إلعادة التسـديد ضـمن   درة الموعلى قُ، د ذلك على أغراض الحاجة له ميعتَحيث ، سيئاً 

النسـبة لكـل مـن    وسنتعرف في هذه الفقرة على أهمية االئتمان ب. ق عليه تفَالتوقيت الزمني الم

:والمستهلكينمنشآت األعمالواالقتصاد

تعتمدحيث، االقتصاديةالحياةفيهامبدوراالئتمانيةالتسهيالتتقوم: القتصادلبالنسبةـ

الداخلية عملياتهالتغطيةالالزمةالسيولةمناحتياجاتهالتوفيراألنشطة االقتصاديةعليها

:قتصاد ككل من خالل ما يلي وتظهر أهمية االئتمان بالنسبة لال،المختلفة والخارجية

التمويـل يكـون حيثب، االقتصاديةالتنميةخطةتمويلللتسهيالت االئتمانية دور هام في ·

للقطاعات التـي  ةـالالزموالـاألمرـبتوفيوذلك،الدولةلسياسةومواكبحددملغرض

صـادرات النمـو معـدل ورفع، والمواطنينالمجتمعاحتياجاتتوفيرفيحيويدورلها

.١٢٧ص ، ١٩٨٢، الكویت ، كاظمة ، النقود والبنوك ، سامي ، خلیل ٩
10 David W. Pearce , The dictionary of modern economics , Macmillan Press, London, 1984 , P 92.

.١٧٠ص ، ١٩٦٩، بغداد ، مطبعة التضامن ، القواعد األساسیة في االقتصاد التطبیقي ، محمد علي ، الجاسم ١١
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الماليــة  مراكـزهم مـع يتناسببماالتجارتمويلإلىإضافةً.االستيرادنـمدـوالح

ـ سـهولة فيطتهمـأنشتنميةمنيمكنهمالذيكلـوبالش التعـرض وتجنـب ، رـويس

١٢. الماليةاألزماتأولالختناقات

وذلك بما يقدمـه مـن   ،في نجاح وانتشار التجارة الداخلية والخارجية اًكبيراًلالئتمان دور·

إضـافةً إلـى   ، تيسير للعمليات التجارية الذي يؤدي إلى ازدهار النشاط التجاري وتوسعه 

.التصديرء بالنسبة العتمادات االستيراد أم دوره في تمويل التجارة الدولية سوا

ثـم  ومـن  ، وتلبية احتياجاتهم التمويلية يؤدي إلى زيادة الطلـب  للمستهلكينتقديم االئتمان ·

، وهذا له أثره في زيادة العمالة وتحقيق التوظيف الكامل لعناصـر اإلنتـاج   ، زيادة اإلنتاج 

، وخاصةً للمنشآت الكبيرة ، ن زيادة اإلنتاج تؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم الكبير إحيث

١٣.مما يعني انخفاض تكلفة اإلنتاج وبالتالي انخفاض األسعار 

االقتصاديةالحالةعلىيؤثر االئتمانيةالتسهيالتحجملى أنومن جهة أخرى يجب االنتباه إ

فيواالنكماش،ضارةتضخمآثارإلىيؤديأنيمكناالئتمانحجمفيفالمبالغة،العامة

منالحدوبالتالي،لنشاطهاالمشروعاتلةـمواصصعوبةإلىيؤديقدانـاالئتممنح

لالحتياجاتوملبيامتوازنًااالئتمانيكونأنجبيلذلك.واالجتماعيةاالقتصاديةالتنمية

.المنشودةالتنميةمعدالتزيادةإلىيؤديبمالالقتصادالفعليةةـالتمويلي

: بالنسبة لمنشآت األعمال ـ

يـه أو فـي تقديمـه                        سواء فـي الحصـول عل  ، منشآت األعمال لكبيرة بالنسبة أهمية لالئتمان

: التالي كوذلك

تهتم بذلك إما للتنويع في األساليب التسـويقية  اإلنتاجيةمن جهة تقديم االئتمان فإن المنشآت ·

أو للمحافظـة  ، والدخول إلى أسواق جديـدة  وزيادة المبيعات وجذب أكبر عدد من العمالء 

خاصة عندما تقدم منشـآت أخـرى تسـهيالت ائتمانيـة     ، على القدرة التنافسية في السوق 

وإلى جانب ذلك االستفادة في كثير من الحاالت بالزيادة في ثمن السلعة عند البيع              .عمالء لل

١٤.باالئتمان 

.١٥ـ ١٤ص ، م ٢٠٠٤، القاھرة ، دار الفكر العربي ، قضایا مصرفیة معاصرة ، صالح الدین ، السیسي ١٢
13 Harold A.Wolf, Personal Finance , Allyn and bacon Inc,U.S.A,1975,P120.
14 O.Maurice Jay , Introduc on to financial management , Irwin Inc, USA, P415.
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بين عدم وجود توافق زمني مافتظهر أهميته في حالةأما من جهة الحصول على االئتمان ·

علـى البـرامج   والذي من الممكن معالجته من خالل االعتمـاد ، إيرادات المنشأة ونفقاتها 

االئتمانية المقدمة من قبل الموردين للحصول على المخزون والتجهيزات األخرى الالزمـة  

الحصول على رأس المال لبدء نشاطها أو توسـيع نشـاطها   وأيضاً في.لتشغيل عملياتها 

العديد من منشآت األعمال بحاجة لتدفقات نقدية ال متناهية لمواجهة نفقاتهـا قبـل   ف، الحالي 

نفقات المترتبة على إنشاء الحيث إن ، بيع منتجاتها وخدماتها مكنها من توفير األموال منت

ون توفر ال يمكن مواجهتها من د، التسويقي والنشاط، وتشغيل عاملين جدد ، مواقع جديدة 

١٥. قروض األعمال 

: بالنسبة للمستهلكين ـ

ن عموماً فالمستهلكو، للمستهلكين يشيللتسهيالت االئتمانية دور كبير في رفع المستوى المع·

ع قيمـة  كونه يمكنهم من استخدام دخلهم المسـتقبلي لـدف  لالئتمانيستفيدون من استخدامهم 

ي قـد            ويبرز ذلك بشكل جلي في السـلع المعمـرة التـ   ،حالياً الخدمات والسلع المطلوبة 

١٦. لتقسيط أي باالئتمان ها نقداً فيمكنهم شرائها باال يستطيع محدودو الدخل شراء

،ن االئتمان المستهلكين من مواجهة الحاالت الطارئـة أو األزمـات  من جهة أخرى يمكِّو·

فيمكنه هنا اللجوء إلى ، قد يضطر اإلنسان لنفقات ضرورية تفوق ما لديه من سيولة نقدية ف

األمر الذي قد يحمله تكلفة ، االئتمان بدالً من تصفية بعض ما يملكه من أصول غير سائلة 

١٧. مثالً كانخفاض سعر تلك األصول ، أعلى من تكلفة االئتمان 

: االئتمانتصنيفـ٤ـ١

١٨: تتعدد أنواع االئتمان وأشكاله وفق اعتبارات عديدة على النحو التالي 

:من حيث شخصية متلقي االئتمانـ١

أي أن ، االئتمان فرداً أو شـركة أو مؤسسـة  الذي يكون فيه متلقيوهو : االئتمان الخاص ·

.اعتباريةشخصيةسواء كان فرداً طبيعياً أم، لخاص متلقي االئتمان هو أحد أفراد القانون ا

وبـرامج  نفقاتهـا باقتراض األموال لتمويل ، يتمثل هذا النوع بقيام الحكومة : االئتمان العام ·

عن طريق بيع الحكومة لألوراق المالية تراض عادةًويتم االق. التنمية التي تقدمها للمواطنين 

.) السندات ( 

.٢٩ص ، مرجع سبق ذكره ، عدنان تایھ ، النعیمي ١٥
16 Robert H.Burton& George J. Petrello, Personal Finance,Macmillan , New York , 1978, P 130.

.١٥٢ص ، مرجع سبق ذكره ، سامي ، خلیل ١٧
٨٧ـ ٨٦ص ، ١٩٨٢، اإلسكندریة ، مؤسسة شباب الجامعة ، اقتصادیات النقود والصیرفة ، عبد العزیز ، مبارك ، محمود ، یونس ١٨

. ٨٩ـ ٨٨ـ 
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: من حيث الغرض من االئتمانـ ٢

مـن رؤوس  إليـه لتمويل ما تحتـاج  اإلنتاجيةوهو ما يقدم للمشروعات : االئتمان اإلنتاجي·

.ت وتركيبات وتجهيزات فنية مختلفة ومنشآأراضٍالثابتة من األموال

المـال  رأسأي ( وهو ما يقدم للمشروعات لتمويل عملياتهـا الجاريـة   :االئتمان التجاري·

.وما يقدم للمشروعات التجارية لتمويل عمليات التسويق وتصريف المنتجات ، ) العامل

وهو ما يقدم في العادة لألفراد من أجل تمويل احتياجاتهم االسـتهالكية  : االئتمان االستهالكي·

.ذا النوع من االئتمان في الغالب شكل البيع بالتقسيطويأخذا ه، من السلع المعمرة 

: ضمانالمن حيثـ٣

دينهلتسديدضماناتأيةالمدينيقدمالاالئتمانمنالنوعهذافي: شخصيالئتماناال·

فيوبثقتهالمحدداألجلفيذمتهبإبراءعاتقهعلىالمدينأخذهالذيبالوعدالدائنويكتفي

.) الماليمركزهومتانةسمعتهحسن(المدينشخصيةإلىمستنداعدوالاهذتنفيذ

وعادةً، دينهلتسديدكضمانعينياًضماناًالمدينيقدماالئتمانهذاففي: العينياالئتمان·

حالةفييكونالئتماناهذاو،القرضقيمةمنأكبرالضمانقيمةتكونأنيشترطما

.المخاطرةذاتأورةالكبيالصفقات

: جلاألمن حيثـ ٤

جاريةاللياتمالعتمويللىإعادةً ويهدف، سنةمنأقلتكونمدته: األجلقصيرائتمان·

.والتجاريةالصناعية

تمويلفيويستخدم، سنوات٥وسنةبينماعادةًمدتهوتتراوح: األجلمتوسطائتمان·

…،بالتوسعاتالقيام،اإلنتاجتطوير(الرأسماليةالعملياتبعضفيالمؤسساتاحتياجات

.االستهالكيةالسلعفياألفراداحتياجاتكذلك، ) لخإ

إلىالمؤسساتاحتياجاتعادةً ويمول، سنوات٥عنتزيدومدته: األجلطويلائتمان·

.ثابتةالموالاألرؤوس

: من حيث مقدم االئتمانـ ٥

وهذا مثل البيـع اآلجـل   ، االئتمان الذي يقدمه الدائن للمدين مباشرةًوهو : االئتمان المباشر·

والنـوع الشـائع لهـذا    . دون وساطة والقروض التي يقدمها المقرضون للمقترضين مباشرةً

.االئتمان هو شراء السندات التي تصدرها الدولة أو الشركات والمؤسسات 
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عن طريق مؤسسات مالية وسـيطة تقـوم   وهو االئتمان الذي يكون : االئتمان غير المباشر·

ومـن أشـهر هـذه المؤسسـات     . بتجميع األموال من المدخرين لتوجيهها نحو المقترضين 

. المصارف التجارية التي تقوم بالوساطة بين المقرضين والمقترضين 

: من حيث الصفة االقتصادية ـ٦

فيه للمدين أن يقوم بالسـداد مـن   وهو االئتمان اإلنتاجي الذي يمكن : االئتمان ذاتي التصفية·

فعلى سبيل المثال فإن القرض الذي يقدم لصاحب مصنع .ل استخدام قيمة االئتمان نفسها خال

ن صاحب المصنع يمكنه تصفية القـرض مـن خـالل    هو قرض ذاتي السداد أو التصفية أل

ن صـاحب  فالمصنع والمبيعات يوفران أمـواالً يمكنـا  ، استخدام القرض في عملية اإلنتاج 

.المصنع من الوفاء بما عليه 

ويتعلق في العادة باالئتمان االستهالكي حيـث يقـوم المـدين    : االئتمان غير ذاتي التصفية·

فاالئتمان الـذي يقـدم   ، بالوفاء بما عليه من أموال ليس للمعاملة االئتمانية دخل في إحداثها 

هلك يقوم بتصفية القرض أو سـداده  للمستهلك لشراء منزل مثالً غير ذاتي التصفية ألن المست

.وهذا الدخل ليس للقرض دور في إحداثه ، على فترة من الزمن من دخله 

: ) محل االئتمان ( من حيث طبيعة العملية االئتمانيةـ ٧

نقوداًيقدمفالدائن،نقداًاالئتمانمحليكوناالئتمانمنالنوعهذاوفي: النقدياالئتمان·

محلألننقديةاالئتمانهذافطبيعة،الحقوقتفيوتسديدهابردهاتزميلالذيللمدين

.نقداالئتمان

.وفي هذا النوع يكون محل االئتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل: االئتمان التجاري·

بموجب هذا االئتمان تستطيع منشآت األعمال عموماً من الحصول على السلع والموافقة على ف

تقدم من قبل البائع الذي يسمح بتسديد قيمة تلك ا الحقاً استناداً إلى شروط متنوعة دفع قيمته

. السلع الحقاً 

ن الواقع العملي يجمع في المعاملة الواحدة تقسيمات نظرية فقط إذ إتقسيمات هذه الوالشك أن 

طويل اًخاصأواًقصير األجل استهالكيفقد يكون االئتمان خاصاً، عدة صفات وأشكال لالئتمان 

.وقد يكون في الوقت نفسه من حيث الضمان شخصياً أو عينياً وهكذا ، اًاألجل إنتاجي
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يعتبر االئتمان المصرفي المصدر األهم للحصول على التمويل بالنسبة لشركات األعمـال  

خر والمهم أيضاً بالنسبة ويعتبر االئتمان التجاري البديل اآل،لعالم تهلكين في مختلف دول اوالمس

هو اآلخر بالنسبة للمستهلكين فإن البديلأما ،األعمال للحصول على التمويل المطلوب لشركات 

امة الصنع بشكل مباشر مـن  ن المستهلك من شراء السلع والخدمات تمكِّوالذي ي، ائتمان التجزئة 

١٩.دفع قيمتها في وقت الحق على أن يالبائع 

ويوذلـك  ، صف االئتمان بأنه مصرفي تصنيفاً له حسب الجهة المانحة وهـي المصـارف   ود ع

فاالئتمان التجاري يمنح دائمـاً  . تمييزاً بينه وبين االئتمان التجاري الذي يمنحه التجار لعمالئهم 

وتجـدر  . داً وتتعـدد صـوره   منح نقعيناً في صورة بضائع بخالف االئتمان المصرفي الذي ي

عد إلى حد كبير المصـدر الرئيسـي لالئتمـان التجـاري     اإلشارة إلى أن االئتمان المصرفي ي ،

ويرجع ذلك إلى أن التاجر ال يستطيع منح ائتمان لعمالئه في أغلب األحيان إال إذا كان متمتعـاً  

المصرفي إلى عمالئـه فـي   بائتمان مصرفي يمكنه من تحويل الجزء األكبر من تكلفة االئتمان 

٢٠.صورة ائتمان تجاري في سبيل تسويق سلعته وزيادة أرقام مبيعاته

: االئتمان المصرفي ـ١ـ٢

تجميعمنالمزدوجدورالخاللمناالقتصادوهاماً فيحيوياًدوراالمؤسسات المصرفيةتلعب

جهةمنمتنوعةدخاريةاوأوعيةمختلفةآلجالودائعصورةفيوقبولهاالقوميةللمدخرات

تسهيالتورةـصفيوالمدخراتعـالودائهذهمنكبيرجزءبتوظيفهاقيامأخرىجهةومن

والتي تمثل ركيزة العمل ، المتعددةعملياتهالتمويلاالقتصادقطاعاتجميعمنهاتستفيدائتمانية

ي يمثل المحور النشاط الرئيسي للمصارف والذحيث إن . ساسية للمؤسسات المصرفية األ

ت األخرى هو إعادة إقراض الودائعالرئيسي إليراداتها مهما تعددت وتنوعت مصادر اإليرادا

منحيفرزهاالتيثاراآلنوإ. د المصرف وظيفته الرئيسية كوسيط مالي في االقتصاد وبدونه يفق

ولها، التعقيدبالغةبدرجةومتداخلةمتشابكةاالقتصادقطاعاتجميععلىالمصرفياالئتمان

فيةـالكلياالقتصاديةالمتغيراتمختلفعلىالمباشرةوغيررةـالمباشاتهاـانعكاس

19 Inessa love, Rida zaidi , Trade credit , bank credit , and financial crisis,world bank , p1.
. ١٠٣ص، ٢٠٠٠، القاھرة ، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة ، عملیاتھا وإدارتھا .. البنوك الشاملة ، عبد اللطیف ، عبد الحمید ٢٠
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ومن جهة .الخ.. والوارداتوالصادراتوالتضخموالعمالةواالستثمارارـكاالدخادـاالقتص

نحها ألن األموال التي تموذلكوظائف المصارفمن أخطروظيفة منح االئتمانبر عتَأخرى تُ

لذلك تقوم إدارة المصرف . لمودعيناملكًا لها بل هي أموالالبنوك كتسهيالت ائتمانية ليست

.مع تحقيق عائد مناسبسالمة استخدام األموال المتاحةوحسنائتمانية بما يحققة برسم سياس

أنالإ، جداًبعيدأمدمنذمصارفالتمارسهاتقليديةوظيفةاالئتمانمنحأنمنوبالرغم

االقتصادية واالجتماعيةتوالتطوراللتغيراتنتيجةمستمرتطورفياالئتمانيةالمنتجات

سوفأنهاوالشك،الحاضرفيويشهدهاالماضيفيبأسرهالعالمشهدهاالتيوالتكنولوجية

. وسريعكبيربشكلاالئتمانيةالمنتجاتتطورفيمسهِتُوسوف،أيضاًالمستقبلإلىتمتد

قبولبينما عالقةدائمافهناك، االئتمانتمنحدائمافستظلالودائعتقبلمصارفالتاداموم

.الودائعلقبولنتيجةاالئتمانومنحاالئتمانلمنحمةقدمالودائعفقبول، االئتمانومنحالودائع

: االئتمان المصرفي نشأة ومفهومـ١ـ١ـ٢

همية غيرت من شكلها ودورها ومنهج عملها مرت المصارف بمراحل تطور غاية في األ

وقد ، وأهدافها حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن باعتبارها شكالً من أشكال الوساطة المالية 

والذي يعتبر إحدى أهم ، غدت أنضج وسيط مالي يتحمل ثقل تحقيق التوازن المالي في االقتصاد 

في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الموضوعات التي تسعى الدول إلى ضمان تحقيقها إمالء

تعطيتكنلمالتيالودائعيعتمد على قبولفي بداياتهالمصرفيالعملفقد كان. اإلجمالي 

جزءدفعاألحيانبعضفيعليهميترتبكانإنهبلالبالفائدة ،حقأيالبدايةفيأصحابها

مؤسساتأخذتثمومن. عليهاالمحافظةوحراستهالقاءالممتلكاتهذهلديهأودعتلمنمنها

العملياتطبيعةباختالفتختلفوضماناتفوائدلقاءاإلقراضعملياتبممارسةهذهاإليداع

٢١.نفسهالمقرضممتلكاتمنتتمهذهاإلقراضعملياتوكانت، المقرضة والمواد

العملياتتمارسالتيالمؤسساتلدىالودائعوتراكمالمصرفيالعملتطورومعذلكبعد

دونطويلةفترةودائعهميتركونالمودعينمنقسماًأنالمؤسساتهذهالحظتالمصرفية ،

أنوبعد،فائدة مقابلللمحتاجينالودائع وتسليفهاهذهمنجزءباستخدامففكروا، استخدامها

العملياتهذهتازدادأنوبعد.ودائعه علىفائدةيتلقىأصبحإيداععمولةالمودع يدفعكان

٢٢.لديهملمامقابلةفعليةودائعدونقروضمنحباستطاعتهمأنالصيارفةالحظ

رسالة ، طني الت المصرفیة في المصرف التجاري السوري ودورھما في االقتصاد الوااالعتمادات المستندیة والكف، ، محمودحمزة٢١
. ٢، ص ٢٠٠٤، ، جامعة دمشقماجستیر

. ١٣، ص١٩٩٩، منشورات جامعة دمشق ، محاسبة المنشآت المالیة،، صافيفلوح٢٢
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اإلقراضعملياتممارسةإلىالمصرفيالعملانتقلالبدايةفيالودائعقبولمهمةمنوهكذا

منوالمدخراتالودائعقبولهوالحديثةالمصارفألعمالاألساسيالركنليصبحوالتسليف ،

.أخرى جهةمناألشكالالمتعددةالمصرفيةوالخدماتاالئتمانيةالتسهيالتوتقديمجهة

: اب االئتمان المصرفي بتعاريف متعددة منها وقد عرف الكُتّ

v "              الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما حين يضع تحت تصرفه مبلغاً من النقـود أو يكفلـه

ويقوم المقترض في نهايتهـا بالوفـاء بالتزامـه                 ، ليها بين الطرفين فيه لفترة محددة يتفق ع

وذلك لقاء عائد معين يحصل عليه المصرف من المقترض يتمثل فـي الفوائـد والعمـوالت    

٢٣" .والمصاريف 

v "أن يمنح عميالً بناء على طلبـه نك مقابل فائدة أو عمولة معينة عملية بمقتضاها يرتضي الب

وذلـك  ، تسهيالت في صورة أموال نقدية أو صورة أخرى ، أو بعد وقت بعيد ، حاالً سواء

إقـراض العميـل ألغـراض    أو ، لتغطية العجز في السيولة لتمكينه من مواصلة نشـاطه  

ابـة عـن   أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة البنك للعميل أو تعهد البنك ني، استثمارية 

٢٤. " لدى الغير العميل 

: وهكذا يكون التسهيل االئتماني المصرفي هو واحد من اثنين 

ويضعه المصرف تحت تصرف العميل السـتخدامه فـي   ، مبلغ محدد من المال يتفق عليه .١

وبالضمانات الـواردة بتصـريح   ، وفي الحدود والشروط ، غرض محدد ومعلوم للمصرف 

العميل الجـاري المتسـم بالنجـاح     وذلك لتنمية نشاط ، التسهيل االئتماني خالل مدة سريانه 

مقابل تعهد العميل برد هذا المبلغ مع الفوائد والعموالت والمصاريف المستحقة مـن خـالل   

.البرنامج الزمني المقرر للسداد 

٢.غـرض  ول) المستفيد ( على طلب العميل لصالح طرف آخر تعهد يصدر من المصرف بناء

في خطاب الضمان حيث يصـبح المصـرف   كما هو الحال، جل معلوم وأل، معين ومحدد 

بمجرد إصداره لخطاب الضمان متعهداً بأداء قيمته للمستفيد عند أول طلب منـه دون أيـة   

جانب شريطة أن تصل المطالبة للمصرف في موعد غايته تاريخ استحقاق أيمعارضة من 

. خطاب الضمان 

.١٥ص، مرجع سبق ذكره ، صالح الدین ، السیسي ٢٣
. ٧١ص ، ١٩٩٧، ن عما، مطبعة بنك اإلسكان ، مدخل اتخاذ القرارات .. التحلیل االئتماني ، فایق ، النجار ٢٤
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٢٥:وهي ويمكن تجزئة التعريفات السابقة إلى عدة عناصر أساسية

أهـل العميـل أنووجـد ، االئتمانيـة المقوماتكافةبدراسةقامالبنكنأبتعنيو:الثقة)١

ح االئتمـان  وأن درجة المخاطرة التي تتضمنها عملية من، المطلوباالئتمانعلىللحصول

.يمكن قبولها له 

:هماأساسيينبجانبينويرتبط:للعميلمنحهالمزمعاالئتمانمبلغ)٢

.البنكلدىللتوظيفالقابلةاردالموحجمـ 

.السدادعلىوقدرتهالعميلمالئمةمدىـ 

بإقراضه المبلغ المطلوب أو القيـام بتخفيضـه   ، ومن خالل الحساب الدقيق يتم اتخاذ القرار 

. إلى قدر يتناسب معه 

المطلوبماناالئتعلىالعميلحصولمنالهدفيعنيو:االئتمانفيهالمستخدمالغرض)٣

، للنشاطجاريةعملياتعلىفاقناإلفي أم، ةاستثماريعملياتفيباستخدامهسيقوموهل

. وما هي العوامل التي تحكمه وتتحكم فيه ، وما هي طبيعة النشاط 

:     همافترتينإلىوتنقسم:االئتمانفيهاالممنوحالفترة)٤

.للعميلاالئتمانتقديمخاللهايتمتيالالفترةوهي: السحبفترهـ 

.االئتمانهذاسدادخاللهايتمالتيالفترةوهي:السدادفترهـ 

يمنحهـا التيالفترةوهي، السماحفترههيةثالثفترههناكتكونأنيمكنالفترتينبينوما

.السدادةعمليءبدقبلإضافيكوقتللعميلالبنك

عـاملين فـي البنكعليهيحصلالذيالمقابلهذاويتمثل:البنكعليهيحصلالذيلالمقاب)٥

:هماأساسيين

لقاءالمقترضيدفعهالذيالسعر" بأنهاالفائدةتعرف: )الربحنسبة(الفائدةسعر·

سعردتحدييتمو. ٢٦" االئتمانسعرأي، معينةزمنيةلفترةالمقترضةلألموالاستخدامه

هناكيكونماغالباًو،عامكإطار) النقدسلطة(المركزيالبنكقبلمنغالباالفائدة

تطبيقفيالحريةللبنكيتركبحيثالفائدةأسعارهيكلفيهايتكونالتيالفئاتفيمرونة

. ٢٢ـ ٢١ـ ٢٠ص ، مرجع سبق ذكره ، االئتمان المصرفي ومخاطره ، عبد المطلب ، عبد الحمید ٢٥
26 Robert F . Bruner , Mark R . Eaker , R.Edward Freeman, Robert E, Spekman, Elizabeth Olmsted : The

portable MBA , Business & Economics . 2003 . p 84.
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رأسعامننوعانهناكو. البنكيتحملهاالتيالمخاطرلدرجةوفقامناسباًيراهالذيالمعدل

:هماالفائدة

السـوق فـي والطلبالعرضوقوىآللياتوفقاًتحديدهيتمالذي و: المعومالفائدةسعرـ 

مـة  حديد هامش معين يناسـب درجـة المالء  ووفقاً لهذا النوع يتم ت، الدولةداخلالنقدية

ويضاف على معـدل اإلقـراض لـنفس مـدة     ، والمخاطر المالية للعميل طالب القرض 

. م االتفاق عليها بين البنك وعميله تويتغير هذا السعر كل فترة ي، القرض 

السلطاتتقومحيث،المصرفيةالعملياتفياستخداماًاألكثروهو: ثابتالفائدةالسعرـ 

فوقهامشبإضافةالبنكويقوم، األساسياإلقراضسعرأوالخصمسعربتحديدالنقدية

.تمويلهالعليهالمعروضةاالئتمانيةللعمليةالمحسوبةطرةالمخاعائديمثلالسعرهذا

غالبـاً أنهـا خاصـة ، البنوكإيراداتمناًهاماًجزءتمثلوهي: والعموالتالمصاريف·

.االئتمانمنحسبيلفيالبنكيتحملهاالتيالفعليةالتكلفةتفوقما

: أهمية منح االئتمان المصرفي ـ٢ـ١ـ٢

: أهمية منح االئتمان لكل منتظهر

يشكل االئتمان النشاط الذي يرتبط باالستثمار األكثـر جاذبيـة   : ئتماناللالمانح لمصرف ا.١

ومن خالله يستطيع المصرف أن يضمن االستمرارية والنمو ويضـمن القـدرة   ، للمصرف 

السـتغالل  المتاحة لديـه ا على تحقيق األهداف التي يسعى إليها من حيث استغالل األموال

االئتمان بمفهومه العام يرتبط كشكل من أشكال االستثمار المصرفي بأهم أصـول  ف،األمثل 

ومن خالله يستطيع المصرف أن يسـاهم  ،ويعتبر المصدر الرئيسي إليراداته ، المصرف 

مع اإلشارة إلى أن االئتمان يعتبر أيضاً االسـتثمار األكثـر   .بدوره في االقتصاد الوطني 

لما يحمله من مخاطر متعددة قد تؤدي إلـى انهيـار   نظراً، لى إدارة المصرف خطورة ع

٢٧.المصرف إذا تجاوزت الحدود المعينة ولم يحسن القدرة في الحد منها 

إن الحصول على القروض والتسهيالت المصرفية المختلفة يمكّن المقترض من : للمقترض .٢

ما يفتح المجال أمـام حركـة اإلنتـاج    م، تغطية العجز المالي الذي قد يشل حركة نشاطه 

ويمكن الوحدات االقتصـادية مـن تحقيـق أهـدافها     ، والنمو في مجاالت العمل المختلفة 

. واالستمرارية في ممارسة أعمالها 

. ١٠٤ص، ١٩٩٥، جامعة القاھرة ، إدارة االئتمان ، نفیسة محمد ، باشري ٢٧
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لالئتمان المصرفي دور بالغ األهمية داخل االقتصاد الوطني فهو نشاط : للنشاط االقتصادي .٣

القتصاد الوطني وعليه تأثير متشابك ومتعدد األبعاد على اله و، اقتصادي غاية في األهمية 

الحاجة إلى االئتمان المصرفي لم تنشأ مـن فـراغ   ف، ٢٨ئهيتوقف نمو ذلك االقتصاد وارتقا

بل جاءت نتيجة لعدم وجود توافق زمني بين تيارات اإليراد داخـل االقتصـاد وتيـارات    

غير مع طبيعة حركة االقتصاد المسـتمرة  وقد أدى هذا الوضع المستمر والمت، اإلنفاق فيه 

دات أخـرى لـديها   ووح، والدائمة إلى وجود وحدات اقتصادية لديها فائض وفي وقت ما 

وبسبب ذلك اعتبر االئتمان المصرفي مـن أهـم مصـادر إشـباع     ، عجز في ذات الوقت 

لفوائض إلى الحاجات التمويلية للقطاعات االقتصادية المختلفة وحقق الكفاءة في توجيه هذه ا

. االستخدامات األكثر إنتاجية 

وذلـك  ، المصرفي تأثير مباشر على زيادة االدخار والحد من االسـتهالك  نكما أن لالئتما

ألن المصارف تعمل على تشجيع األفراد على االدخار لتوفير موارد لالئتمان األمر الـذي  

تؤدي إلى حدوث أضـرار  خر يعتبر أداة حساسة قدولكن من جانب آ. يحد من االستهالك 

فاالئتمان المصرفي في حال انكماشه يؤدي إلـى  ، كثيرة باالقتصاد إذا لم يحسن استخدامه 

اًوكـال الحـالتين تسـبب آثـار    ، كساد وفي حالة اإلفراط فيه يؤدي إلى ضغوط تضخمية 

ـ ، اقتصادية غاية في الخطورة  ق وتشوهات في عملية التنمية االقتصادية وبالتالي في تحقي

وقد يصعب في كثير من األحيان معالجة تلك االختالالت عندما تحدث في هيكـل  ، أهدافها 

وبسبب ذلك يقتضي أن يكون مستوى االئتمان المصرفي من ناحية المقدار ومن .االقتصاد 

ومتناسـباً مـع   ، قدم فيه متوافقاً مع الحاجات الفعلية للنشاط االقتصادي ناحية الوقت الذي ي

وال بد من اإلشارة إلى أن االئتمان المصـرفي يتفـاوت   . التنمية االقتصادية حاجات خطط

فكلمـا زادت  ، دوره من دولة إلى أخرى بسبب اختالف درجات النمو والتطور االقتصادي 

ومن خـالل  . عملية التنمية واتسع النشاط االقتصادي زادت الحاجة إلى االئتمان المصرفي 

االئتمان المصرفي يلعب دوراً فريداً في الحيـاة االقتصـادية   ما سبق يمكن التأكيد على أن 

٢٩.ومن خالله يتمكن االقتصاد أن يضمن مستويات من النمو واالستقرار 

اني      .. االئتمان المصرفي ، محسن أحمد ، الخضیري ٢٨ ل والبحث االئتم ي التحلی اھرة  ، منھج متكامل ف و   ، الق ة االنجل ،                  ١٩٨٧، مكتب
.٢ص 

.٢٨ـ ٢٧ص، ٢٠٠٢، عمان ، دار الوراق ، رفي إدارة االئتمان المص، حمزة محمود ، الزبیدي ٢٩
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: وظائف االئتمان المصرفي ـ٣ـ١ـ٢

٣٠: يمكن تلخيص أهم وظائف االئتمان المصرفي في اآلتي 

لـيس  اًاجي المختلفة تستوجب قـدر إن احتياجات االستثمار اإلنت: وظيفة تمويل اإلنتاج·

ولما كان من المتعذر توفير هذا القدر الكامل من االدخـار  ، بالقليل من رؤوس األموال 

لذلك أصبح اللجوء إلى المصـارف أمـراً طبيعيـاً    ، واالستثمارات الفردية أو الخاصة 

. وضرورياً لتمويل العمليات اإلنتاجية واالستثمارية المختلفة 

أي تمويل المستهلكين الذين يرغبـون فـي شـراء السـلع     : ل االستهالكوظيفة تموي·

ويأتي هنا دور االئتمـان لزيـادة   ، وليس لديهم القدرة على دفع ثمنها نقداً ، االستهالكية

ومن ثم استرداد الثمن باإلضـافة  ، وقت شراء السلعة أيالقدرة المالية الحالية للمستهلك 

. عد يحدد حسب االتفاق أو في مو، للفوائد على أقساط 

إن قيام االئتمان بوظيفة تسوية المبادالت وإبراء الذمم تظهـر  : وظيفة تسوية المبادالت·

فزيـادة  ، أهميته من خالل مكونات عرض النقد أو كيفية وسائل الـدفع فـي المجتمـع    

ـ  ان األهمية النسبية للودائع الجارية من إجمالي مكونات عرض النقد يعني استخدام االئتم

ويمكـن  ، استخداماً واسعاً في تسوية المبادالت وإبراء الذمم بين األطـراف المختلفـة   

. مالحظة ذلك في الدول المتقدمة 

:التسهيالت االئتمانية المصرفية ـ٤ـ١ـ٢

أي القـروض  ، التقليديـة  المصرفية لم تعد القروض تقتصر على أشـكالها  الخدماتمع تطور 

. كاالً جديدة لالئتمان مثل االعتمادات المستندية وخطابـات الضـمان   بل امتدت لتشمل أشالنقدية 

بدالً منها كلمة في هذا المجال نادراً واستخدمت" قروض " وبناء على ذلك أصبح استخدام كلمة 

. حتى تتضمن كل األشكال الجديدة " تسهيالت ائتمانية " أو " ائتمان " 

هـذه األنـواع تتغيـر وفقـاً     و، التسهيالت االئتمانية وعادةً ما تعرض البنوك أنواع مختلفة من

وإذا ما علمنا أن نشاط المصارف قد تغيـر  ، للتغيرات التي ترافق نشاط المصارف في االقتصاد 

فإنه يمكن القول إن نشاطها في تقـديم االئتمـان   ، بشكل كبير خالل مرحلة التطور االقتصادي 

.   ات المطلوبة من قبل االقتصاد واألفراد عموماً المصرفي قد تغير أيضاً ليتواكب مع الحاج

.١٢٩ص ، ١٩٩٩،عمان ، دار زھران ، النقود والمصارف والنظریة النقدیة ، محمد نوري ، الشمري ٣٠
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وسوف نقـوم  ، وعليه فإن االئتمان المصرفي يتعدد من ناحية النوع ويصنف وفق طرق مختلفة 

وعليه يقسم ، بتقسيمه وفقاً لشيوع عرضه في المراجع العلمية وطريقة استخدامه من قبل البنوك 

: االئتمان المصرفي إلى 

. ـ التسهيالت االئتمانية المصرفية المباشرة ١

.ـ التسهيالت االئتمانية المصرفية غير المباشرة ٢

. ـ التأجير التمويلي ٣

: التسهيالت االئتمانية المصرفية المباشرةـ١ـ٤ـ١ـ٢

يشـكل التوظيـف   و، في نشاط البنـوك  الشكل األكثر شيوعاًريعتبر االئتمان المصرفي المباش

ومضمون هذا النوع مـن  . األكثر أهمية من قبل إدارة االئتمان في البنوك واألكثر ربحية أيضاً 

االئتمان هو قيام إدارة االئتمان في البنك بمنح مبالغ نقدية مباشرة لطالب االئتمان السـتخدامها  

.               ان في تمويل عمليات متفق عليها ومحددة بعقد االئتم

:وأهم أنواع التسهيالت االئتمانية المصرفية المباشرة هي 

هو اتفاق بين المصرف وعميله على حق العميل في أن يسحب من : حساب الجاري المدين .١

وأن يكون حسابه مديناً بسقف أعلى متفـق عليـه وذلـك    ، األموال التي يسمح له البنك بسحبها 

يطلـب البنـك   وعادةً. وغالباً ما تكون سنة قابلة للتجديد لفترة مماثلة ، خالل فترة زمنية محددة

وأما من حيث الفائـدة فإنهـا   .ت الضرورية لتوضيح مركزه المالي من العميل تقديم كافة البيانا

وليس على أساس السقف األعلى المسموح للعميـل  ،المسحوبة فعالً تحتسب على أساس األموال

أي، لمبالغ غير المسحوبة فتفرض عليها فائدة بسيطة تسمى عمولة االلتـزام  أما ا، السحب منه 

٣١.التزام المصرف بتوفير مبلغ القرض عند الطلب 

ر فـي فتـرة مـا    بتمدين اعالجاري حساب الذي يقدمه البنك بشكل أن االئتمان والجدير بالذكر

وفي فترة التطور الالحقة فـي نشـاط   ، الشكل الرئيسي لنشاط البنوك في تقديم االئتمان المباشر 

البنوك لم يعد النوع األساسي بل تقلص استعماله في كثير من البلدان المتقدمـة بسـبب ارتفـاع    

.وتحديد فترة ومصادر تسديده، وعدم الدقة في الرقابة على استعماله ، المرافقة له المخاطرة 

. ١١٤ص، ١٩٩٩، عمان ، دار وائل ، إدارة االئتمان ، محفوظ أحمد ، جودة ، عبد المعطي رضا ، أرشید ٣١
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إذ تُعـد عمليـة مـنح    ، خداماً القروض هي أبسط أشكال االئتمان وأكثرها است:القروض .٢

علـى  و. والبند األهم في تحقيق أرباح المصرف ، القروض النشاط األساسي لعمليات المصرف 

الرغم من وجود مجاالت أخرى لتوظيف المصارف ألموالهـا إال أن األربـاح المتولـدة عـن     

ترغب المصارف منح القروض عندماوتُ. القروض تحتل مركزاً بارزاً من حيث أهميتها النسبية 

ويتم االتفاق بين المتعامل والمصرف على أن يتم السداد على أقسـاط  ، في إقراض قيمة محددة 

إال أن ، ومهما اختلفت طريقة سـداد القـرض   . وفي تاريخ محدد ومتفق عليه ، أو دفعة واحدة 

ن جانـب  المبالغ التي يتم دفعها سداداً للقرض كله أو جزء منه ال يمكن سحبها مرة أخـرى مـ  

٣٢. العميل بأي حال من األحوال 

٣٣:كما يلي ، التي تمنحها البنوك إلى أنواع متعددةالقروض وتصنف

: من حيث المدة·

وتشمل تلك القروض التـي  ، وهي التي تقل مدتها عن سنة واحدة : القروض قصيرة األجلـ 

. تمنح لتمويل رأس المال العامل عادةً 

وقد تصل إلى عشـرة  ، وهي التي تزيد آجالها عن سنة : األجلالقروض متوسطة وطويلـ 

.حيث تمنح لتمويل األنشطة والعمليات ذات الطبيعة الرأسمالية ، أو عشرين سنة 

: من حيث الغرض من القرض·

، كشراء سـيارة  اًوهي التي يكون الغرض من استخدامها استهالكي: القروض االستهالكيةـ 

بنوك سعر فائدة أعلى على القروض االستهالكية ألنها تتضـمن درجـة   وعادةً ما تطلب ال

وقـدرة الموظـف علـى    ، بضمان الراتب هذه القروض تكون عادةًلكون، مخاطرة أعلى 

حيث يمكن أن تتأثر بإنهاء خدماتـه أو بمرضـه أو   ، الدفع تتوقف على استمراره بالوظيفة 

. نتيجة إصابته بحادث 

ـ :القروض اإلنتاجيةـ  أي لغـرض زيـادة   ، اًوهي التي يكون الغرض من استخدامها إنتاجي

وتشجع البنـوك  ، لتدعيم الطاقة اإلنتاجية للشركة كشراء آالت ، اإلنتاج أو زيادة المبيعات 

.لالقتصاداًإعطاء القروض اإلنتاجية ألن ذلك فيه دعمالمركزية عادةً

. ١١٥ص ، ٢٠٠٨، القاھرة  ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق ، إدارة االئتمان ، حفوظ م، جودة ، زیاد ، رمضان ٣٢
.١٠٢ص، مرجع سبق ذكره ، محفوظ أحمد ، جودة ، عبد المعطي رضا ، أرشید ٣٣
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: من حيث القطاعات االقتصادية·

وتكون مـدة  ، م لألفراد والمشروعات لتمويل شراء أراضي أو مبنى قدتُ: قارية القروض العـ

وعـادةً ، سـنة  ) ١٥( لفترة طويلة قد تصل إلى أكثر مـن  هذا النوع من القروض عادةً

. أو بناؤههما تكون مضمونة بالعقار الذي تم شراؤ

، أي ألقل مـن سـنة واحـدة    ، دة قصيرة لمتكون هذه القروض عادةً: القروض التجاريةـ 

. ويكون استخدامها في مجال تمويل التجارة سواء التجارة الداخلية أو الخارجية 

ويـتم منحهـا   ، وهي القروض التي يطلبها عادة الحرفيين والمصانع : القروض الصناعيةـ 

.وذلك وفقاً للدورة الصناعية للجهة المقترضة ، أو طويلة ةآلجال متوسط

وهي القروض التي تقدم للمزارعين لشراء بذور أو أسمدة أو معـدات  : القروض الزراعيةـ 

وهناك مخاطر عالية لهذا النوع من القروض وذلك بسبب ، وتمنح آلجال قصيرة ، زراعية 

وقد تعطى هـذه القـروض   . تأثير العوامل الجوية على المحصول إضافة لتأثير األمراض

. ويل شراء آالت زراعية أو شراء ماشية لعدة سنوات في حال تم

: من حيث نوع الضمان·

جيدين بدون أي نـوع مـن   فقد يمنح البنك قرضاً ألحد عمالئه ال: القروض بدون ضماناتـ 

وال ينبغـي التوسـع   ، اعتماداً على سمعته المالية وعلى قوة مركزه المالي وذلك، الضمان 

.من مخاطر كبيرة في منح قروض بدون ضمانات لما تتضمنه 

طلق على وي، من القروض تكون مصحوبة بضمانات الغالبية العظمى : القروض بضماناتـ 

ألنها تُطلب استكماالً لعناصر الثقة الموجودة أصـالً  ، هذه الضمانات اسم ضمانات تكميلية 

.  وليس بديالً عنها 

: من حيث عدد المقرضين·

يفضل البنـك أن  حيث ، في القرض أن يقدمه بنك واحد لاألص: قروض يقدمها بنك واحد ـ

. يقوم وحده بمنح القرض وذلك بهدف االستفادة الكاملة من الفوائد المتفق عليها 

ووفقاً له ، يعتبر أسلوب االشتراك في منح قرض من األساليب الحديثة : القروض المجمعةـ 

ب على بنك بمفرده أن يتحمـل  عصيتفق مجموعة من البنوك على تمويل قرض كبير من ال
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العائـد والتكـاليف   القـرض المجمـع  حيث تتقاسم البنوك التي اشتركت في ، عبئه بمفرده 

. والمخاطر التي تتضمنها عملية االقتراض 

تعتبر عملية خصم الكمبياالت أو األوراق التجارية من قبل البنوك :الكمبياالت المخصومة .٣

ويشاع استخدام هذا النـوع مـن االئتمـان    ، جل ي القصير األشكال االئتمان المصرفمن أشكالً

المصرفي نظراً لشيوع استخدام األوراق التجارية أو الكمبياالت في المعامالت التجارية لتنظـيم  

٣٤. عالقات البيع اآلجل فيما بين التجار 

: التسهيالت االئتمانية المصرفية غير المباشرة ـ٢ـ٤ـ١ـ٢

عطي حقـاً  االئتمان في البنك ال تأن إدارةبالئتمان عن االئتمان المباشر يختلف هذا النوع من ا

كما أنها ال تمثل ديناً مباشراً على العميـل اتجـاه   ،لطالب االئتمان باستعمال النقد بشكل مباشر 

.اللتزاماتـه المباشـرة  ئـه تعهداته وإيفاتي ال يحترم فيها طالب االئتمان البنك إال في الحالة ال

واألنـواع األكثـر شـيوعاً    . مباشراً على البنك ه التسهيالت التزاماًففي هذه الحالة تصبح هذ

: لصور االئتمان المصرفي غير المباشر هي 

بناء على طلـب  ) فاتح االعتماد ( وهو تعهد يصدر عن المصرف : االعتمادات المستندية.١

م مستندات شحن البضاعة وفقاً للشروط المتفق المتعامل بدفع مبلغ معين إلى المستفيد مقابل استال

تعتبر االعتمادات المستندية من أكثر أنواع االئتمان المصرفي غيـر المباشـر الـذي    و. عليها 

تمارسه البنوك في االقتصاديات المعاصرة نظراً للدور المتعاظم لحركة التجـارة الدوليـة فـي    

المستندي الشكل األكثر شيوعاً لتنظـيم حقـوق   ولهذا كان وال زال االعتماد. اقتصاديات العالم 

وقد نشأ بسبب الحاجة إلى إجراء المعـامالت التجاريـة   ،األطراف المتعاقدة في التجارة الدولية 

وذلـك حتـى   ،عن طريق وسيط محل ثقة بين المستورد والمصدر في الوقت نفسـه  ةالخارجي

يطمئن المصدنه استلم ثمنهـا حـال شـحنها    وأ، ليه المتفق عت بالسعر ر إلى أن بضاعته بيع ،

نه ال يدفع ثمن البضاعة إال بعد التأكد من شحنها واسـتالمه  وكذلك حتى يطمئن المستورد إلى أ

٣٥.لمستندات شحن البضاعة وملكيتها 

وهي عقد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بضمان أحد عمالئه بناء علـى  ٣٦:الكفاالت المصرفية.٢

بمناسـبة التـزام   ، مبلغ محدد ولمدة معينة تجاه طرف ثالث هو المستفيد طلب العميل في حدود 

ويعتبـر التـزام   . وضماناً لوفائه بالتزامه تجاه ذلك الطـرف  ، ملقى على عاتق العميل المكفول 

.١٠٤ص، مرجع سبق ذكره ، حمزة محمود ، الزبیدي ٣٤
.١٢٤ص ، مرجع سبق ذكره ، محفوظ، جودة ، زیاد ، رمضان ٣٥
. ١٣١ص، مرجع سبق ذكره ، فایق ، النجار ٣٦



35

إن و. البنك في الكفالة المصرفية أو خطاب الضمان التزاماً أصيالً وليس تابعاً اللتـزام أصـلي   

ال يترتب عليه أية مسؤولية مادية على البنـك إال  اً عرضياًصرفية يمثل التزامإصدار الكفالة الم

عندها يطلب المستفيد والذي صـدرت  ، وعدم الوفاء بتعهداته ، في حالة إخالل العميل بالتزاماته 

ة على البنك فيقوم بدفعها ومطالباًفعلياًالكفالة لصالحه دفع قيمة الكفالة فتصبح هذه الكفالة التزام

. ذلك العميل بعد

تعد بطاقات االئتمان شكالً متطوراً من أشكال االئتمان المصـرفي الـذي   : بطاقات االئتمان.٣

والذي انتشر في السنوات األخيرة بشكل ملحوظ حتى في االقتصـاديات  ، تقدمه البنوك لعمالئها 

. ادة التعامـل معهـا   النامية باعتباره خدمة مصرفية تنفرد بها البنوك وتسعى من خاللها إلى زي

وبطاقة االئتمان تعطي لحاملها الحق في التعامل مع العديد من المحالت التجارية المتفقـة مـع   

البنك المصدر للبطاقة على قبول منح االئتمان لتسديد مشترياته علـى أن يقـوم بسـداد قيمـة     

فوائـد  أيدفع العميل وال ي، من استالمه لفاتورة الشراء المشتريات إلى البنك خالل فترة محددة 

أما إذا تأخر في السداد فإنه يتحمل فوائـد  ، للبنك على هذه الخدمة إذا سدد خالل الفترة المحددة 

٣٧. على الرصيد الباقي بدون سداد بعد مرور الوقت المحدد للسداد 

ن طالب االئتمان يقوم بإصدار سـحب  إبموجب هذا الشكل االئتماني ف: القبوالت المصرفية.٤

إذ يتعهد البنك بدفع مبلغ السحب في تـاريخ  ، على أحد البنوك التجارية التي يتعامل معها زمني

. االستحقاق 

٣٨: التأجير التمويلي  ـ٣ـ٤ـ١ـ٢

هو أحد الخدمات التمويلية الحديثة التي تشبه ) Finance or capital lease (التأجير التمويلي 

إليجار بمفهومه العام هـو اتفاقيـة تتضـمن السـماح     فعقد ا، إلى حد كبير عقد اإليجار العادي 

وقيـام  ، للمستأجر باستعمال آالت أو أجهزة معينة أو مباني أو غير ذلك من األصـول الثابتـة   

أمـا التـأجير   . المستأجر بدفع مبالغ من النقود إلى المؤجر مقابل استخدامه لألصل وانتفاعه به 

الممولة بتمويل شراء األصل وتأجيره للغيـر مقابـل   التمويلي فهو يتضمن قيام البنك أو الشركة

باإلضافة إلـى إعطـاء المسـتأجر حـق تملـك األصـل       ، دفعات محددة ووفقاً لشروط معينة 

ن توقيع العقـد  إذ إ، ٣٩وتعتبر عقود التأجير التمويلي كالتسهيالت االئتمانية المباشرة . المستأجر 

أجر ال يقوم بدفع قيمة األصل لكنه يقوم بدالً من ذلك بدفع مبالغ فالمست، بمثابة اقتراض لألموال 

.١١٣ص، مرجع سبق ذكره ، حمزة محمود ، الزبیدي ٣٧
. ١٨٠ص، ١٩٩٦، اإلسكندریة ، المكتب العربي الحدیث ، إدارة البنوك التجاریة ، منیر ، ھندي ٣٨
ى جانب    لم یتم وضع التأجیر التمویلي ضمن التسھیالت االئتمانیة المباشرة لما لھ من طبیعة٣٩ خاصة تتطلب وضعھ في بند مستقل إل

.التسھیالت االئتمانیة المباشرة  وغیر المباشرة 
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نه كان بإمكان المستأجر اقتراض المبلغ كله لشـراء األصـل واسـتخدام    ي إأ، محددة في العقد 

.ثم يقوم بدفع أقساط القرض وفوائده إلى البنك ، األصل كما يشاء ألنه أصبح ملكه 

: لشركات األعمالالتمويلي بالنسبةومن مزايا التأجير 

لشراء األصل فإنه يمكنه الـدفع  اًكبيراًفبدالً من أن يدفع المستأجر مبلغ، توفير األموال.١

. على فترات دورية حسب االتفاق 

حيث يتم ربط حجم االئتمان بالعائد الذي يتأتى من اآللة أو ، اآللة تدفع ثمنها من إيرادها .٢

.الجهاز 

مصروفاً يتم خصمه من األرباح يفتح المجال أمام عدم اعتبارهـا  اعتبار القيمة التأجيرية .٣

.ضمن وعاء الضريبة 

المستأجر ليس ملزماً بشراء األصل في نهايـة  ف، ات التكنولوجية السريعة مواكبة التطور.٤

. الفترة 

من أهمها ارتبـاط كـل مـن المـؤجر     ، كما أن للتأجير التمويلي صعوبات قد تحد من فاعليته 

بنفس شروط التأجير طوال فترة العقد في الوقت الذي يكون فيه األصـل باسـتعمال   والمستأجر

. المستأجر 

:االئتمان التجاري ـ٢ـ٢

دعامةيشكلحيث ، يعتبر االئتمان التجاري أحد مصادر التمويل المهمة لمنشآت األعمال 

ونمو ة في استقراروأداة مهميعتبر عصب الحياة االقتصاديةو،أساسية للمعامالت التجارية

عند عدم توفر في المعامالت التجاريةأصبح ال غنى عن اللجوء إليهوقد،المنظومة التجارية

. المعامالتهذهإلتمام لحصول على االئتمان الالزم احيث يكون من الضروري،السيولة 

العمليات داخلتتنوع وتأن على اعتبار ، داخل الحقل التجاري العمل بهاري ـجالر ـماألوهو

. تفترض وتستلزم السرعة والثقة واالئتمانالتجارية  

: مفهوم االئتمان التجاري ـ١ـ٢ـ٢

" السلعي ( يقصد باالئتمان التجاري  قدرة المنشأة في الحصول على السلع أو البضائع ) 

قصير و صيغة من صيغ التمويل الوه،" منها لتسديد قيمتها مستقبالً والخدمات مقابل وعد

بالشراءالشركةقيامنتيجةاالئتمان التجاري ينشأو٤٠.جل والمتصل بشراء السلع والخدمات األ

40 Fafchamps, Marcel, Tyler Biggs, Jonathan Conning, and Pradeep Srivastava. “ Enterprise Finance in
Kenya.”  World Bank: 1994. P5 .
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ويمنحون، قيمتهاعلىالحصولدونبالبضاعةالشركةبتزويدالموردونيقومحيث، جلاآل

اًائتمانجلاآلالشراءيعدالحالةتلكوفى، خاللهاالبضاعةقيمةلسدادمتفاوتةاًددمالشركة

لالقتراضالشركة تلجأساالئتمانمنالنوعلذلكالموردينتوفيردمـعةـحاليفو،اًيتجار

. نقداًالبضاعةلشراءالالزمةالتمويليةاالحتياجاتلتوفيريالمصرف

سدادعلىهمنحويتوقف، المبيعاتلتنشيطالترويجيةاألساليبأحداالئتمان التجارييعتبركما 

البائعمركزمنهاو، الشخصيةلـالعوامبعضتحكمهكانتنإو، بائعينالورغبةينمشترال

البائعرغبةحالةيفف. ةـاالقتصاديالحالةكذلكو،لهالمملوكةاألموالتوافرومدى، يالمال

االئتمانمنحومنهامبيعاتهلتنشيطالالزمةالوسائلبتقديميقوميالسلعمخزونهمنالتخلصيف

منحيفاًكبيراًرـأثسلعتهلبيعيالمشتريحتاجهايالتالزمنيةلفترةلأنكما،مغريةشروطب

أقبل، التلفسريعةالمنتجاتبيعحالةيفكما، الفترةتلكقلتفكلما، يالتجاراالئتمان

.مستحقاتهمعلىالحصولسرعةلضمانيالتجاراالئتمانمنحعلىنوالبائع

سـبب أن القيمـة   وال، الئتمان التجاري عن ائتمان رأس المال لتمويل عمليات المنشأة ويختلف ا

كما أنه ال يرتبط باالئتمان االستهالكي بسبب كون االئتمـان  ،المستلمة تتضمن السلع والخدمات 

وليس بين تجار ومستهلكين كما هو الحال في االئتمـان  ، السلعي يتم تداوله بين منشآت األعمال 

ار الجملة جتُ، مثل المصنعين أو المنتجين ، ويستخدم من قبل المؤسسات المختلفة ،تهالكي االس

جل األكثر أهمية واستخداماً وقبـوالً  ئتمان التجاري االئتمان قصير الاالويعتبر. ار التجزئة جتُ، 

. من قبل منشآت األعمال 

:وظيفة االئتمان التجاري ـ٢ـ٢ـ٢

. التجاري في تسهيل حركة السلع من خالل تتابع مرحلتي اإلنتـاج والتوزيـع   يساهم االئتمان 

، ستكمل بواسطة أشكال أخـرى مـن االئتمـان    وبالرغم من أهمية هذه الوظيفة فإنها كثيراً ما تُ

. ومنشآت األعمال تعتمد على االئتمان التجاري أكثر من اعتمادها على المصادر األخرى 

اد األولية الموتاج والتوزيع هو عندما يقوم منتجوئتمان التجاري في اإلنبسط مثال الستخدام االوأ

ن مؤهلين مالياً فإنهم قد يوافقون علـى  جون األصليوتفإن كان هؤالء المن، ببيعها إلى المصنعين 

عبء تمويـل السـلع   فإن، المواد األولية ضعفاء مالياً وإذا كان مجهزو. ئتمان لزبائنهم منح اال

ى عاتق المشترين الذين قد يستخدمون أموالهم الخاصة أو االقتراض مـن المصـارف أو   يقع عل

المواد األولية يتم تحويلها إلى سلع نصف مصـنعة  وبما أن. بعض مؤسسات اإلقراض األخرى 

. والذين قد يعرضون االئتمان من أجـل تصـريفها   ، فإنها تباع إلى مصنعي السلع تامة الصنع 
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وبما أن السلع يتم تصـنيعها إلـى   ) . السلعي ( رف على أنها االئتمان التجاري وهذه العملية تع

وهذا التمويل يتم إنجازه مـرة أخـرى عـن    ، والتي يتم بيعها إلى تجار الجملة ، منتجات نهائية 

حيث يعرض تجار الجملة ائتمانهم إلى المصنعين مقابـل حصـولهم   ، طريق االئتمان التجاري 

لي فإن معامالت االئتمان التجاري تأخذ مكانها في كل وقت يتم فيه نقل ملكيةوبالتا. على السلع 

وبناء على ما تقدم فإن االئتمـان التجـاري   . ها من قبل المستهلك النهائي ولحين شرائ، السلعة 

٤١. يستخدم من قبل أغلب منشآت األعمال لتمويل مقتنياتها من السلع والخدمات 

: تجاري أشكال االئتمان الـ٣ـ٢ـ٢

٤٢:التاليين شكلينالأحديالتجاراالئتمانيأخذغالباً ما 

توريدأمرعلىبناءحسابالعلىالشراءيتم) : open account( المفتوحالحساب.١

، التوريديتمأنوبمجرد، الموردإلىالمشتريةالمؤسسةعنيصدركتابيأوشفوي

وكامل المبلغ المستحق ، والسعر ، البضاعة يرسل البائع للمشتري فاتورة تتضمن نوع

يفالعمليةقيديتمو. ضماناتأيةومن دون أن يقدم المشتري. وشروط البيع ، الدفع 

في السجالت نيالموردحسابعلىدقيتُحيث، الفاتورةعلىبناءالمحاسبيةالدفاتر

.بية للبائع وعلى حساب المدينين في السجالت المحاس، المحاسبية للمشتري 

أنبعدالبضاعةعلىالحصولوالشراءيتمحيث :  )notes payable( الدفعأوراق.٢

طريقعنأي، البائعإلىمباشرةيسلمهاوالبضاعةبقيمةكمبياالتالمشترييوقع

في السجالت الدفعأوراقحسابعلىالكمبياالتتلكقيمةتضافو، ألمرالسند

. على حساب أرواق القبض في السجالت المحاسبية للبائع والمحاسبية للمشتري 

الموردون" ىسممتحتالعموميةالميزانيةيفيالتجاراالئتمانحجميظهرذلكعلىبناء و

" المدينون وأوراق القبض " وتحت مسمى ، في السجالت المحاسبية للمشتري " الدفعوأوراق

. في السجالت المحاسبية للبائع 

٤٣: التجارياالئتمانشروط ـ٤ـ٢ـ٢

يتوجب على كل من البائع والمشتري في معاملة االئتمان التجاري استيعاب وفهم ظروف التسديد 

مـن المتعـارف   ف، ئتمان أو شروط التسديد شروط اال، والتي تعرف بشروط البيع ، وشروطه 

. ١٤٢ص ، ذكره مرجع سبق ، عدنان تایھ ، النعیمي ٤١
42 www.mortgage22.com. Trade Credit Financing .

. ١٤٩-١٤٨ـ ١٤٥ص ، نفس المرجع السابق ، عدنان تایھ ، النعیمي ٤٣
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. مصـاحبة لعقـد البيـع    عليه أن منشآت األعمال تقوم بتثبيت شروط البيع على كافة السندات ال

إال أن هنـاك  ، وعلى الرغم من أن سياسات االئتمان وشروطه قد تختلف من حالة إلى أخـرى  

وهناك ثالثة من المتغيرات التي تتضـمنها كافـة شـروط    ، مبادئ عامة محددة تبقى مشتركة 

:وهي االئتمان

: credit period( مدة االئتمان.١ به للمشتري وتشير إلى طول الزمن المسموح) 

.لتسديد قيمة السلع أو الخدمات 

: cash discount( م النقديالحس.٢ يمثل التخفيض المتاح للمشتري فيما إذا قام و) 

.بالتسديد قبل نهاية صافي مدة االئتمان 

والحصولالفاتورةقيمةبسدادخاللهاالعميلقياميمكنالتيالفترةهيو:مالحسفترة.٣

.م الحسعلى

: ضمن مجموعات كما يلي االئتمانن تصنيف شروط يمكو

: هذا الصنف من الشروط يتضمن : شروط التسديد المبكر.١

) .cash before delivery – CBD( شرط النقد قبل التسليم ـ 

) .cash on delivery – COD( النقد عند التسليم شرطـ 

) .cash wit order – CWO( النقد مع الطلب شرطـ 

) .cash in advance – CIA( النقد مقدماً شرطـ 

من الناحية الفنية إن شروط التسديد ليست مشتركة أو عامة في معامالت االئتمان التجاري  

ر المخاطرة المتأصل في معامالت االئتمان وعندما يتم استخدام شروط التسديد فإن عنص

. يكون غائباً أو مهمالً 

ولكنها تشير إلى قبول ، الشروط ال تشير إلى التسديد الفوري للنقد وهذه: الشروط النقدية.٢

الشروط النقدية هي خطوة نقلت من ف. عشرة أيام من تاريخ اإلشعار االئتمان لفترة تقارب 

وإن الفاصلة الزمنية تتيح للمشتري فحص . ائتمانية قصيرة جداً شروط التسديد المبكر كمدة 

كما أن مخاطرة البائع تنخفض إذا ما قورنت مع المخاطرة في اآلجال ، الشحنة وقبولها 

. الطويلة 

: تشير عادةً الشروط االعتيادية إلى : الشروط االعتيادية.٣
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) . net credit period( صافي مدة االئتمان ـ 

) . cash discount ( م النقدي ـ الحس

) .period cash discount( م النقديـ مدة الحس

والتي تعني ، ) 30صافي 10/2( ومن الشروط االعتيادية التي تستخدم بشكل متكرر هي 

) ٢( م النقدي هي أن نسبة الحس ن كامل المبلغ وأ، أيام عشرةإذا تم التسديد خالل % 

. اًيومثالثينيستحق السداد في 

من القطاعات يجيـز البـائع للزبـون    في عدد : شروط الدفعة الوحيدة أو الطلب المتراكم.٤

وهذه الترتيبات تستخدم عندما يقوم المشتري الفرد . تراكم التزاماته عبر مدة زمنية قصيرة 

فـإن  سال قائمة للزبون عن كل طلب إروعوضاً عن. بالشراء وإعادة الشراء بشكل متكرر 

ومن ثم يرسل قائمة إلى الزبون بتـاريخ واحـد   ، عادةً لشهر ، البائع يقوم بتراكم الطلبات 

. وشروط الدفعة الوحيدة في حقيقة األمر هي شكل خاص لتحديد التاريخ 

، )end of month - EOM ( واستخدام الشروط قد يكون على أسـاس نهايـة الشـهر    

وفي تاريخ محدد مـن الشـهر التـالي                                 )middle of month - MOM  (الشهر صف منت

 ) specified date in the following month. ( ن شـرط  حيـث إ )EOM 10/8 (

متعارف عليه بأن جميع ما تم استالمه في شهر تشرين األول يتم تضمينها في الكشف الذي 

وأن التسـديد يجـب أن يـتم فـي     ، وم عمل فـي شـهر تشـرين األول    خر يآيعود إلى 

% ) . ٨( م النقدي البالغ شرين الثاني للحصول على ميزة الحستالعاشر من

يتم استخدامها ، وهذا النوع من الشروط الذي يحدد مدة االئتمان :شروط التواريخ الخاصة .٥

ومن هذه الشروط الشائعة . ة للتجارة أو الزبائن مع الظروف الخاصلتتالءملتعديل الشروط 

:االستخدام 

ويستخدم إذا كان الطلب على المنتج موسمياً ) : seasondating( التاريخ الموسمي ·

.وذلك إلغراء المشترين واستمالتهم للشراء وقبول االستالم قبل موسم البيع 

م وائتمان عطاء الزبائن مدد حسوهو طريقة إل) : extra dating( التاريخ اإلضافي ·

ــول  ــي    . أط ــة ه ــذه الطريق ــب ه ــا بموج ــارف عليه ــروط المتع وإن الش

 )ex 60 – والتي تعني بأن المشتري يتوقع أن يدفع المبلـغ المحـدد فـي    ، ) 10/2

. من تاريخ القائمة اًيوم) ٧٠( بعد % ) ٢( مطروحاً منه ، القائمة 
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في حـين أن المسـتلم يعمـل كوكيـل                ، وفيها تبقى ملكية السلع مع البائع : نةشروط األما.٦

فالمنتجات الجديدة التي ترفض ،تتجاوز األسباب االئتمانيةقد ستخدم غالباً ألسباب وت. للبائع 

كمـا أن ، قد يتم التعامل معها استناداً لشروط األمانـة  ، وكالة التوزيع قبول مخاطرة الشراء

التسويقية استناداً لهـذه  بعض السلع ذات القيمة العالية للوحدة يتم تحريكها من خالل القنوات 

يستخدم البائع عادةً شروط األمانة عندما تكون األهلية االئتمانية للمشتري غير كما . الشروط 

. مالئمة لشروط البيع االعتيادية 
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على الـرغم مـن   تواجه المصارف وشركات األعمال مشكالت متشابهة في إدارة االئتمان

وحتى يتسنى للبنك تجنب االنـزالق فـي مخـاطر    ، االختالفات في التنظيم ومسؤوليات اإلدارة 

ـ  ، هائتمانية غير محسوبة يترتب عليها ضياع أموال أو اهتزاز عنصر الثقة فيه من جانب عمالئ

ولضمان تحقيـق  ، يضطرهم أو يدفعهم إلى سحب ودائعهم وتعريض البنك لخطر اإلفالس مما

ولتوحيد جهد العاملين بالبنـك وتنسـيق أدوارهـم ومنـع التخـبط      ، معدل مناسب من األرباح 

األهداف التي اتقوم البنوك برسم سياسة ائتمانية عامة تحدد من خالله، والعشوائية في قراراتهم 

كما أنه على الشركات األخرى غير المصرفية أن تضع أيضـاً سياسـة   .إليها تسعى للوصول 

.لالئتمان لتضمن أن المخاطر االئتمانية لن تهدد االستقرار المالي للشركة 

:في المصارفالسياسة االئتمانية ـ١ـ٣

صارفالمتوجهكونهاالمخاطر،لتحملالسلبياألثرمنالحدفيهامدوراالئتمانيةللسياسة

وتأكيدهاوالرقابيةالمصرفيةوالنظمواإلجراءاتائحللوالمتضمنةالسياساتتبنيضرورةإلى

إخفاقهاعلىتترتبقدالتيالخارجيةاآلثارباحتواءالكفيلةاإلجراءاتوضعضرورةعلى

ة االئتمانيالسياسةمناألساسيالهدفنإفوبالتالي،المدروسغيرالمخاطرتحملبسبب

والجهازخاصبشكلالمصرفيةالمؤسسةوأداءأوضاعسالمةضمانهوالرقابيةوالضوابط

٤٤. م عابشكلالمصرفي

دراسةأسلوبتنظمالتيالمبادئمنمجموعةهي٤٥:السياسة االئتمانيةمفهومـ١ـ١ـ٣

وكيفية، اتمويلهيمكنالتياالقتصاديةوالقطاعاتاألنشطةوأنواع، االئتمانيةالتسهيالتومنح

كما،يةـالرئيسوشروطهااستحقاقهاجالآووأنواعهامنحهاالمطلوبالتسهيالتمبالغتقدير

االئتمانيةتالتسهيالمنحقرارمجاالتفيالمصرفطنشامتحكُالتيالعامةالخطوطددـحتُ

اتخاذو، عائدأفضلتحقيقبهدفأموالهاستخداموحسنتوظيفسالمةفلـيكبماومتابعتها

التيالعناصرمنعنصرأيعلىسلبيةتطوراتأيطرأتماإذااحتياطاتمنيلزمقدما

: التاليةاألمورتحقيقلخاللهمنتسعىوالذي، االئتمانمنحقرارفيالمصرفإليهااستند

. المجتمعاحتياجاتوتوفيروالسيولةوالربحيةاألمان

.١٩٩٨،الدوليالنقدصندوقلدىالعربیةالترجمةقسم،الماليلالستقرارإطارنحو: وآخرون دیفید،فولكرتس٤٤
. ٢٠ص، مرجع سبق ذكره ، صالح الدین ، السیسي ٤٥
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فيهاتحددللمصرفالعليااإلدارةتصدرهاالتيالقراراتمنمجموعةتمثلاالئتمانيةفالسياسة

أساسعلىتبنىوهي،وصالحياتهنطاقهوالمصرفياالئتمانمنحطووشرالمعايير

تمثلفهي،الكليالمستوىعلىالقوميةجيةياإلستراتمنالمستمدةاالئتمانيةجيةياإلسترات

القوميةاالئتمانيةاإلستراتجيةوإطاراتجاهتبارباالعوتأخذ، اآلجلوطويلةقصيرةاألهداف

وإدارةتطويرعاتقهاعلىتأخذ،مقابلةوسياساتخططوضعالمصرفيالجهازمنيتطلبمما

لتنفيذالتحليليةواألساليبوالمرحليةةالتفصيليالخطواتوضععبراإلطارهذاضمننشاطها

دونوتنوعهاوتحسنهاالمصرفيةالخدمةمستوىترفعأناالئتمانيةالسياسةشأنفمن،السياسة

.الشأنبهذاعليهاالمتعارفالمصرفيةواألصولواألعرافبالقواعداإلخالل

تهدف السياسـة االئتمانيـة إلـى تحقيـق مجموعـة      : أهداف السياسة االئتمانيةـ٢ـ١ـ٣

٤٦: من األهداف هي 

يق أهداف السياسة االقتصادية العامة والمتمثلة في تنويع مصادر الـدخل  المساهمة في تحق.١

وتوزيع الموارد المالية على مختلف األنشـطة االقتصـادية   ، وزيادة اإلنتاج واالستهالك 

.وتسهيل وتنمية عمليات التبادل التجاري ، وتشغيل الطاقات العاطلة 

ارف التجارية فـي ظـل االلتـزام    تحقيق عائد مناسب من توظيف األموال المتاحة للمص.٢

.بالسياسات المعتمدة لذلك 

المحافظة على نسبة السيولة لدى المصارف التجارية ضمن حدود السيولة اآلمنة والسيولة .٣

.القانونية 

من القروض والتسهيالت االئتمانية النقدية وغير النقدية واسـتخدامها  تلبية طلبات الزبائن .٤

.وناً في األغراض المسموح بها قان

يجب أن تتوفر في السياسة االئتمانية مجموعة من :االئتمانيةالسياسةعناصرـ٣ـ١ـ٣

ة لديه وتحقيق عائد األسس أو العناصر التي من خاللها يضمن البنك استخدام الموارد المتاح

نية وهذه األسس التي ينبغي على إدارة البنك مراعاتها عند إقرار السياسة االئتما، مناسب للبنك 

٤٧: هي 

حيث يجب أن يتأكد البنك من أن أموال مودعيه قد تم ، وهو أهم العناصر :عنصر األمان.١

ويتوقف هذا على ، توظيفها بالشكل السليم الذي يكفل استردادها مع تحقيق عائد مناسب 

. ٤٨ص، ١٩٩٣، القاھرة ، مكتبة األنجلو المصریة ، منھاج التخاذ القرارات ، التمویل المصرفي ، إبراھیم ، مختار ٤٦
. ١٤٠ص، ١٩٩١، بیروت ، الدار الجامعیة ، اإلدارة الحدیثة في البنوك التجاریة ، عبد السالم ، أبو قحف ، عبد الغفار ، حنفي ٤٧
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وعلى الضمانات التي تصاحب ، طول أو قصر المدة االئتمانية الممنوح عليها االئتمان 

ومن ثم فإن قرار منح االئتمان يجب أن يقوم على حساب دقيق لحجم . االئتمان قرار منح

.المخاطر المختلفة التي يشملها هذا القرار 

وكلما كانت هناك مخاطر فإنه يتعين أن يكون هناك ، لكل نشاط مخاطر :الربحعنصر.٢

المصرفي يتحمل ومن ثم فإن البنك الذي يقوم بمنح االئتمان . لهاأيضاً أرباح مساوية 

فضالً عن أن ، وبالتالي عليه أن يقوم بتحقيق أرباح لتغطيتها ، مجموعة من المخاطر 

طبيعة النشاط المصرفي يستلزم أيضاً أن تكون هذه األرباح أعلى في قيمتها من قيم 

. ومعدالت التكاليف الخاصة بإدارة النشاط المصرفي 

، أي توفر قدر كاف مالي يتصف بالسيولةيعني احتفاظ المصرف بمركز: السيولةعنصر .٣

وهو أمر قد ، من األموال السائلة لدى المصرف لمقابلة طلبات السحب دون أي تأخير

، ويبقى على إدارة المصرف الناجحة مهمة المواءمة بين يتعارض مع هدف تحقيق الربحية

. هدفي الربحية والسيولة

الذيواإلطارالمقوماتتمثلأبعاداًاالئتمانيةللسياسةإن: أبعاد السياسة االئتمانية ـ٤ـ١ـ٣

جيدةائتمانيةسياسةأيقبلمنبهالتقيداألدنى الواجبالحدتمثلوهي،يرسم مالمحها

هذهطبيعةالختالفنظراللمصارفموحدةسياسة ائتمانيةهناكيوجدالبأنهعلماوسليمة ،

والعواملالمحدداتمنذلكغيرإلى، وعمق خبراتها، وحجمها، أهدافهاوتباين، المصارف

ذلكينحصرإذحولهالالختالفوجودالللسياسة االئتمانيةاألساسيةالمقوماتأنإال. األخرى

٤٨: وتشمل هذه األبعاد على ما يلي ، لية يالتفصالجزئياتبعضفيفقط

رسم سياسة التوظيف االئتماني التي تبدأ لوتشكل أداةً، من أهم األبعاد : السقوف االئتمانية.١

السـقف  ،السقف االئتماني للبنك ككـل  : بتحديد السقوف االئتمانية للبنك على النحو التالي 

.السقف االئتماني لكل عميل، السقف االئتماني لكل منطقة جغرافية ، االئتماني لكل نشاط

تقوم البنـوك بوضـع سـقوف    : بنكالنسب التسليفية للضمانات المقدمة من قبل العميل لل.٢

ائتمانية قصوى للنسب التسليفية لكل نوع من الضمانات التـي يمكـن أن يقـدمها العميـل     

. للحصول على االئتمان 

.١٢٧ص، مرجع سبق ذكره ، عبد المطلب ، عبد الحمید ٤٨
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وتسـتمد هـذه   : الت واألنشطة ذات األولوية التي يرغب البنك في توجيه ائتمانه لهااالمج.٣

مام الدولة بها ووضعها في خطـة التنميـة   أو من اهت، األنشطة أولويتها من ارتفاع ربحيتها 

. أو من احتمال تصاعد هـذا الطلـب مسـتقبالً    ، أو من ازدهار الطلب عليها ، االقتصادية 

هـا  تي أثبتت الدراسة احتواءوهي ال، وكذلك يجب تحديد األنشطة المحظور تقديم ائتمان لها 

توسع مغـالى فيـه مـن    أو هناك، أو هناك ركود في الطلب عليها ، على مخاطر مرتفعة 

. جانب البنوك في إقراض هذه األنشطة 

واضحاتحديدااالئتمانيةالسياسةتتضمنأنالضروريمن: تحديد السلطات االئتمانية .٤

للمصرف ،اإلداريالتنظيميالهيكللمستوياتاالئتمانية وفقًاوالمسؤولياتللصالحيات

التسهيالتطلباتواعتمادالنظربصالحيةتهذه المستويامنمستوىكلتخويليتمحيث

االئتمانية للسياسةمطابقتهاومدىسالمتهامسؤوالً عنمنهاكليكونبحيثاالئتمانية

.التنظيميوهيكلهحجم المصرفعلىاالئتمانيةالصالحياتنطاقويعتمد

والعموالت الفائدةبأسعارنيةاالئتماالسياسةاهتماميأتي: أسعار الفائدة والعموالت تحديد .٥

فمنوالطويل ،القصيردىالمفيالمصرفوسيولةربحيةتخطيطفيمدخال أساسياً

وفقًااالئتمانيةالتسهيالتعلىالفائدةسعرتحديدعلىاالئتمانيةالسياسةأن تعملالضروري

التيكزيةالمرالمصارفلسياسةتبنيهاضرورةمعالمصرف ،السوق وأوضاعلمعطيات

وذلكالرئيسة ،النقديةالسياسةمؤشراتأحدلكونهالفائدة ،التدخل بسعرإلىأحياناًتلجأ

بعددمحكومالتحركهذابأنعلمانطاقه ،ضمنالتحققالمسموح لهاالهامشنطاقبضمان

افسة والمناألموالوتكاليفالخصمسعرمثلباالعتبار جميعا ،أخذهاالواجبالعواملمن

النفقاتتحديدالضروريمنكما،المخاطرةوالسيولة ودرجةوالربحيةاالستحقاقوتواريخ

يجبالذياألمرورسوم ،عموالتشكلعلىتحصيلهاالتي يتماإلداريةوالمصاريف

كاهلهيثقلأوتنافسياالمصرفإضعافإلىيؤديمتوازنًا واليكونبحيثوتحديدهضبطه

.ئهأداومستوىمالهرأستعزيزعلىوقدرتهفي ربحيتهيؤثرالذياألمرليةالعابالنفقات

: العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االئتمانيـ٥ـ١ـ٣

هناك مجموعة عوامل مترابطـة ومتكاملـة تـؤثر فـي اتخـاذ القـرار االئتمـاني فـي أي        

٤٩:مصرف، وهي

. ٣٥٣ص ، ٢٠٠٣، عمان ، دار وائل ، االتجاھات الحدیثة في التحلیل المالي واالئتماني ، محمد ، مطر ٤٩
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، وقدرتـه  ، رأس المالالشخصية:بالنسبة للعميل تقوم عوامل:العوامل الخاصة بالعميل.١

، والظروف العامة والخاصة التـي  ، والضمانات المقدمةعلى إدارة نشاطه وتسديد التزاماته

، تقوم جميعها بدورها في تقييم مدى صـالحية العميـل   تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل

يد مقدار المخاطر االئتمانية ونوعها والتي يمكن أن ، وتحدللحصول على االئتمان المطلوب

، فعملية تحليل المعلومات والبيانـات عـن حالـة    يتعرض لها المصرف عند منح االئتمان

سليمالعميل المحتمل سوف تخلق القدرة لدى إدارة االئتمان على اتخاذ قرار ائتماني .

: وتشمل هذه العوامل: العوامل الخاصة بالمصرف.٢

، ومفهـوم السـيولة   درجة السيولة التي يتمتع بها المصرف حالياً وقدرته على توظيفها-أ

عنصـرين  ، والتي تتمثل بصفة أساسية فييعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته

أي ، وأيضاً تلبيـة طلبـات االئتمـان   تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع: هما

. لتلبية احتياجات المجتمعالقروض والسلفيات 

التي يتبناها المصرف في اتخاذ قراراته االئتمانية ويعمل في إطارهـا اإلستراتيجيةنوع -ب

.أي في استعداده لمنح ائتمان معين أو عدم منح هذا االئتمان

. الهدف العام الذي يسعى المصرف إلى تحقيقه خالل المرحلة القادمة-ج 

رات التي يمتلكها المصرف وخاصةً الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة علـى القيـام   القد-د

، وأيضاً التكنولوجيا المطبقة ومـا يمتلكـه المصـرف مـن     بوظيفة االئتمان المصرفي

. لكترونية حديثةإهيزات تج

: ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي: العوامل الخاصة بالتسهيل االئتماني.٣

. التسهيلالغرض من .أ

، أي المدة التي يرغب العميل بالحصول المدة الزمنية التي يستغرقها القرض أو التسهيل.ب

. ومتى سيقوم بالسداد وهل تتناسب فعالً مع إمكانيات العميل، على التسهيل خاللها

. مصدر السداد الذي سيقوم العميل المقترض بسداد المبلغ منه.ت

هل سيتم سداد القرض أو التسهيل دفعة واحدة في نهاية المدة، أي طريقة السداد المتبعة.ث

، وذلك بما يتناسب مع طبيعة نشاط العميل ومـع  أم سوف يتم سداده على أقساط دورية

. إيراداته وموارده الذاتية وتدفقاته الداخلة
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نوع التسهيل المطلوب وهل يتوافق مع السياسة العامـة لإلقـراض فـي المصـرف أم     .ج

. عهايتعارض م

، حيث إنه كلما زاد المبلغ عن حـد  ثم مبلغ هذا القرض أو التسهيل ولذلك أهمية خاصة.ح

معين كان المصرف أحرص في الدراسات التي يجريها خاصةً أن نتـائج عـدم سـداد    

. قرض بمبلغ ضخم تكون صعبة وقد تؤثر على سالمة المركز المالي للمصرف

االلتزام بالقيود القانونية حيـث تحـدد التشـريعات    ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل ضرورة

والحـد  ، ، إمكانية التوسع في االئتمـان أو تقليصـه   القانونية التي يصدرها المصرف المركزي

ومجاالت النشاط المسموح بتمويلها بحيث ال يحدث أي تعارض بين سياسـة  ، األقصى للقروض 

وأخيراً نؤكد أن الحالة التـي تتخـذ   . مصرفيالمصرف االئتمانية والتشريعات المنظمة للعمل ال

فيها القرارات االئتمانية هي حالة الخطر، فمتخذ القرار االئتماني في المصـرف ال يسـتطيع أن   

ولكنه يستطيع عن طريق تحليل المخـاطر المصـاحبة لعمليـات    ، يتنبأ بنتائج قراره بدقة كاملة

، فـالقرار  ددة للقرار الذي سـوف يتخـذه  االئتمان أن يصل إلى تقدير احتماالت موضوعية مح

السليم هو القرار الذي تشعر فيه اإلدارة بأن العائد الذي سوف يتولد عنه يوازي أو يزيـد علـى   

. درجة المخاطر التي تحيط به

تقوم البنوك عـادة بتحديـد إجـراءات مـنح    : إجراءات منح التسهيالت االئتمانية ـ٦ـ١ـ٣

إطار عام يرشد موظفي قسم االئتمان إلى خطـوات محـددة   منزلةالتسهيالت كتابة لكي تكون ب

وتمر عملية مـنح التسـهيالت االئتمانيـة بعـدة إجـراءات     ، وموحدة لتنفيذ العملية االئتمانية 

٥٠: أهمها 

عندما يقوم العميل بتعبئة طلب االقتراض وفقاً للنموذج المعد من : دراسة طلبات االقتراض.١

وخاصة من حيث ، فإنه يتولى تقديمه إلى قسم االئتمان إلجراء الدراسة عليه ، ك قبل البن

.الغرض من القرض وفترته وجدول السداد 

يتم تحليل المركز المالي للعميل طالب القرض من خالل : تحليل المركز المالي للعميل.٢

. ر دراسة القوائم المالية وتحليلها لفترات قد تصل إلى ثالث سنوات أو أكث

حيث يتم االستفسار عن السمعة التجارية لمقدم طلب : االستفسار عن مقدم الطلب .٣

االقتراض إما من األقسام الداخلية في البنك أو من خالل عقد اجتماعات مع العميل أو من 

. خالل البنوك األخرى والبنك المركزي 

.٢٢٢ـ ٢٢١ص ، مرجع سبق ذكره ، محفوظ أحمد ، جودة ، عبد المعطي رضا ، أرشید ٥٠
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قرض ومقدم طلب بعد دراسة المعلومات المجمعة عن طبيعة ال: التفاوض مع العميل.٤

يقوم البنك بالتفاوض مع العميل على شروط العقد والتي تتضمن تحديد مبلغ ، االقتراض 

وغير ذلك ، سعر الفائدة ، الضمانات ، طريقة سداد القرض ، كيفية الصرف منه ، القرض 

. من شروط 

، اناته في هذا اإلجراء يقوم البنك بالطلب من العميل تقديم ضم: طلب الضمان التكميلي.٥

باإلضافة إلى وثائق التأمين على األصول ، والمستندات التي تملك ملكيته لهذه الضمانات 

. المقدمة كضمانات 

ن على شروط التعاقد يقومان بتوقيع عقد أو اتفاقية عند اتفاق الطرفي: توقيع عقد القرض.٦

.بينهما تتضمن كافة هذه الشروط 

رض يقوم البنك بوضع قيمة القرض أو التسهيالت بعد توقيع عقد الق: صرف قيمة القرض.٧

.حيث يحق للعميل سحب كل المبلغ أو جزء منه ، االئتمانية تحت تصرف العميل كلية 

يقوم البنك بتحصيل مستحقاته وفقاً لجداول السداد المبينه في عقد : سداد القرض ومتابعته.٨

نتهي عند منح التسهيالت حيث أن دور البنك ال ي، القرض الموقع بينه وبين العميل 

االئتمانية بل يمتد ليشمل متابعة التسهيالت االئتمانية والتأكد من تسديدها في األوقات 

.المحددة 

:في شركات األعمال السياسة االئتمانية ـ٢ـ٣

فـي شـركات   يجب أن يكون هناك قاعدة للسياسة االئتمانية التي يمكن أن تعمل إدارة االئتمـان  

في وثيقـة رسـمية يـتم    تكتبإن السياسة االئتمانية للشركة يمكن أن ، إطارها ضمن األعمال 

وكبديل عن ذلك فإنها يمكن أن تكـون سياسـة غيـر    ، المصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة 

نت السياسة رسمية أم غير رسمية وسواء كا. رسمية تحت رقابة المدير العام أو المشرف المالي 

علـى  ف. واعد تبين كيفية منح االئتمان ومن هو المسؤول عن تطبيقهـا  نها يجب أن تتضمن قفإ

وأن تمنح هذه الشروط لجميع العمـالء  ، الشركة أن تقرر كسياسة لها شروط االئتمان لعمالئها 

كما إن المسؤولية عن القرارات االئتمانية وتحصـيل  . مع حاالت استثنائية بمعرفة اإلدارة العليا 

يسمح بالمسـؤولية  أالويجب ، عمالء يجب أن يتم ربطها بأشخاص محددين بالواالتصالالديون 

ها من قبـل  ذها شخص ما قد يتم عكسها أي إلغاؤالمشتركة وإال فإن القرارات االئتمانية التي يتخ

. شخص آخر 
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٥١: ما يلي تضمنيجب أن تفي شركات األعمال السياسة االئتمانية إن 

، االئتمانيـة هو تحديد الحدوديةسياسة االئتمانالمهمة في من العناصر ال: حدود االئتمان.١

الشـركة  توجب علىيالذي االئتمان بشأن مقدار، من قبل اإلدارة العليا ايتم إقرارهالتي و

بشكل لعمالئها امنحهيمكن للشركة الذي الحسابات المدينة مبلغ وإن هذا الحد يمثل . منحه 

خذين باالعتبـار حجمهـا ومعـدل    آ، التشغيلية للخطر آمن ودون تعريض تدفقاتها النقدية 

ويمكن للسياسة الخاصة بتحديد إجمالي االئتمان أن تتقرر بعـدة  . دوران مبيعاتها السنوية 

ومنها أن تكون هناك سياسة صريحة بأن ال يتجاوز مجموع الديون مبلغاً معيناً إما ، طرق 

وكبديل عن ذلك يمكـن أن يكـون   . ية كمبلغ مقطوع أو كنسبة من إجمالي المبيعات السنو

الحد االئتماني معبراً عنه بالحد األقصى لعدد أيام قيام المبيعات أو ما يطلق عليه متوسـط  

كما يمكن للشركة أيضاً أن تضع سياسة ائتمانية تحدد بموجبهـا العمـالء   . مدة التحصيل 

نف معين من الزبائن والمبلغ الذي يمكن منحه لص. المسموح لهم بالحصول على االئتمان 

وحدود مبلغ االئتمان الذي يمكن . كالذين يعملون ضمن نفس القطاع أو ضمن نفس البلد ، 

. منحه لكل شخص 

) . لسابقوالتي تم الحديث عنها بشكل مفصل في المبحث ا. ( االئتمانشروط .٢

. الذين لهم الصالحية لمنح االئتمان األشخاص .٣

رقابة القرارات االئتمانية والعمل كضباط ارتبـاط مـع   األشخاص المسؤولين عنتحديد .٤

.عمالء االئتمان 

.تحديد األشخاص المسؤولين عن تحصيل الدفعات .٥

. بيان المسؤوليات الكلية عن تنفيذ السياسة االئتمانية .٦

فمن دون وجـود ، نة ويمكن إدارتها ومربالتمتعوالجدير بالذكر أن السياسة االئتمانية يجب أن 

. فإنه سيكون هناك ضغوط تشغيلية لكسر هـذه القواعـد   ، ائتمانية مرنة وشروط مستقرة حدود 

وتعتمد السياسة الممكن إدارتها على التعاون ما بين المسؤولين عن ضبط االئتمان وبين العاملين 

عـن  االبتعـاد ضبط االئتمـان إلـى   المسؤولين عنحيث يميل ، في أقسام المبيعات والتسويق 

العاملين في أقسام المبيعات إلى منح المزيد من االئتمان لغايـات تحقيـق   بينما يميل ،المخاطرة 

.٥١ـ ٥٠ص، بق ذكره مرجع س، خالد أمین ، عبد اهللا ٥١
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اء ما بين الرغبة في تحقيق الربحية من جهة والحاجة إلى ولذلك فإن التوازن البنَّ. مبيعات أكبر 

.  أمر ضروري ىاحتواء مخاطر االئتمان من جهة أخر

: إدارة الدورة االئتمانيةـ١ـ٢ـ٣

، بالدورة االئتمانية السلسلة المتعاقبة من األحداث التي تبدأ من وقت تقديم العميـل لطلبـه   يقصد

. وتبدأ الدورة الثانية عندما يتقدم العميل بطلب ثانٍ ) . التسديد ( إلى وقت استالم الدفعة 

٥٢:تتكون الدورة االئتمانية بشكل عام من جزأين هما :مراحل الدورة االئتمانية ـ١

وتتمثل في السلسلة المتعاقبة من األحداث تبـدأ  : )The order cycle( دورة الطلب .١

وقد يحصل . بتقديم الطلب من قبل العميل إلى تسليم السلع أو الخدمات وإصدار األشعار 

تأخير في معالجة الطلبات وإصدار اإلشعارات يمكن أن تكـون خـارج سـيطرة إدارة    

.االئتمان 

وتتمثل في السلسة المتعاقبة من األحداث : )The collection cycle(دورة التحصيل .٢

إن الطـرق المالئمـة   . التي تبدأ من إصدار اإلشعار إلى استالم الدفعات من الزبـون  

يجب أن يكون الهدف التحصـيل  حيث، والتنظيم الجيد أمران الزمان للتحصيل النقدي 

ويمكن لمراقبي االئتمـان  .  مستقبالً للديون دون المجازفة بخسارة تعامل العميلالكفء

حيث يمكن ترتيب الديون بحسـب  ، لمقدار النقد المتوقع تحصيله أسبوعيةوضع أهداف 

والجهود في تحصيل التسديدات يجب أن تتركز بشكل أساسي علـى الـديون   ، األسبقية 

مراقبتـه  والتقدم الذي يتم إحرازه في تحصيل الديون يجب أن تتم، ذات األسبقية العليا 

. عن قرب 

:تسريع الدورة االئتمانيةـ ٢

إذ ، يجب اتخاذ إجراءات لتسـريع العمليـة   ، فإذا كانت طويلة ، يجب ضبط دورة االئتمان 

ومن أهمها الحاجة إلى إبقاء النقد ، يمكن أن تكون هناك عدة منافع من تسريع دورة االئتمان 

، وحيازة نقدية كافية لدفع المصـاريف الجاريـة   ، لة متدفقاً إلى المشروع حفاظاً على السيو

يتم إنفاق النقد ، ففي أثناء الدورة االئتمانية . وأيضاً من الممكن أن يقلل من الديون المعدومة 

فستكون هناك أيضـاً  ، للتسديد اًفإذا تم إعطاء العمالء وقت، إلنتاج السلع أو الخدمات للعميل 

ـ . يد مع تزايد المدة االئتمانية والتي تتزا، أنفقتكلفة الفائدة عن النقود التي البيع اآلجـل  ف

ة لتزويد العميـل  يمكن التعبير عنه بمفهوم التدفق النقدي على أنه دفعات مبدئي) االئتماني ( 

.٦٦ـ ٦٥ص ، مرجع سبق ذكره ، عدنان تایھ ، النعیمي ٥٢
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مـع ربـح   واالستعادة الحتمية للنقود ، وتكلفة الفائدة خالل فترة االئتمان ، الخدمات بالسلع و

. دما يقوم العميل بالسداد أخيراًمعين عن

حيث تكـون الـدورة   ، وبالتالي يجب أن ال تكون دورة االئتمان طويلة جداً وال قصيرة جداً 

في حين تكون الدورة االئتمانية . قصيرة جداً إذا لم يتم منح العمالء شروطاً ائتمانية مالئمة 

دورة الطلـب وعـدم   لـبطء أو ، ئتمـان  إما للتساهل الزائد في شروط االطويلة جداً نتيجةً

. الخاصة بالتحصيل وعدم كفاءة اإلجراءات واألنظمة ، كفاءتها 
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وأحد ، الدول المتقدمة والنامية أصبحت دراسة األخطار وطرق مواجهتها ضرورة في جميع

حيث تقوم فكرة التأمين على حماية الفرد ، أهم هذه الطرق هو التأمين بصوره وأشكاله المختلفة 

ومن ناحيـة  . أو المؤسسة من الخسائر المادية التي تلحق بهم نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده 

رها في مجاالت اسـتثمارية متعـددة   أخرى تقوم شركة التأمين بتجميع مدخرات األفراد واستثما

وفقاً اللتزاماتها مما يؤدي بالتالي إلى تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية للدولة ودفع عجلة 

. التنمية 

. )The Risk( ـ الخطر ١ـ١

توي علـى عـدم   وهو يشير إلى أي حالة تح، إن الخطر مالزم للفرد في أعماله وحياته اليومية 

حيث يتطلب من اإلنسان اتخاذ القرارات في ظل العديد من ، إليه النتائج سوف تؤولالتأكد فيما

وأحد أهم هذه المتغيرات عدم معرفة اإلنسان ما قد يحدث في المستقبل وعدم تمكنه ، المتغيرات 

وعلى الرغم من التقدم الهائل في اإلمكانيات المتاحة لإلنسـان   . من معرفة نتائج قراراته مسبقاً 

والتي تساعد اإلنسان على ، خاصةً فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة والعامة والتنبؤ العلمي الدقيق و

. إال أن هذا لن يزيل القلق الذي يالزم الشخص عنـد اتخـاذ قراراتـه    ، سالمة اتخاذ القرارات 

، قـرار  ويترتب على ذلك أنه عند اتخاذ قرار معين يكون غير متأكد من النتيجة النهائية لذلك ال

وعندما يكـون  . مما يخلق لديه حالة معنوية معينة توصف بأنها الخطر الذي يالزم متخذ القرار 

٥٣.هذا الخطر مرتفعاً فإنه يشير إلى تكلفة مرتفعة 

: ـ تعريف الخطر ١ـ١ـ١

فليس هناك تعريف واحد ومحـدد للخطـر   ، اختلفت آراء الكتاب والباحثين في تعريفهم للخطر 

قتصاديين والباحثين في علوم الخطر والتأمين واإلحصائيين واالكتـواريين مفهومـه   فلكل من اال

عـدم التأكـد               : إال أن جميع التعريفات تشـترك فـي عنصـرين همـا     ، الخاص عن الخطر 

:              حيث ينبع الخطر أساساً من عدم التأكد والذي يرجـع إلـى مصـدرين رئيسـيين     ، والخسارة 

53 Scott E.Harrington, Gregory R.Niehaus, Risk management and insurance, Mc Grow-hill , New York ,
2004 , p2 .
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ويمكن تحديد المفهـوم العـام   . م القدرة على التنبؤ أو عدم دقة المعلومات الالزمة للتنبؤ إما عد

.للخطر بأنه حالة عدم التأكد المتعلق بحدوث خسارة ما 

:ـ وفيما يلي عرض مختصر لبعض ما تناوله الكتاب والباحثون في مجال تعريف الخطر 

v انية القياس في الحاالت التي يمكـن فيهـا   وتتحقق إمك. ٥٤" عدم التأكد الممكن قياسه " هو

.استخدام نظرية االحتماالت وذلك لقياس درجة عدم التأكد 

v ويركز هذا التعريف على الربط بين عـدم  . ٥٥" عدم التأكد من حدوث خسارة مالية " هو

.التأكد والنتائج التي قد تترتب على تحققه وهي الخسارة المالية 

v ممـا  ، نوية تالزم الشخص عند اتخاذه القرارات أثناء حياته اليومية ظاهرة أو حالة مع" هو

يترتب عليه حالة من الشك أو الخوف لعدم التأكد من نتائج تلك القـرارات التـي يتخـذها    

.ويركز هذا التعريف على الحالة النفسية للشخص . ٥٦" الشخص بالنسبة لموضوع معين 

v ٥٧" الفعلية للخسائر المتوقعة نتيجة حادث مفاجئ الخوف من تجاوز الخسائر المادية " هو .

وهذا التعريف يركز على أن الخطر يتمثل في تجاوز الخسارة الماديـة الفعليـة للخسـارة    

.المتوقعة 

ـ وعند تعريف الخطر ضمن مفهوم عدم التأكد من حدوث الخسارة فإنه يجب التمييـز بـين   

٥٨:نوعين من الخطر

.ختالف النسبي للخسارة الفعلية عن الخسارة المتوقعة وهو اال: الخطر الموضوعي .١

فعلى سبيل المثال لنفرض أن لدى إحدى شركات التأمين إحصائية معينة عن أن احتمال حـدوث  

منزل فإنه من ) ١٠,٠٠٠( سنوياً فإذا كان في هذه المنطقة % ) ١(حريق في مدينة معينة هو 

ولكن في إحدى السـنوات قـد يتعـرض    ، منزل )١٠٠( المتوقع أن يحدث خطر الحريق لِـ 

وبذلك يوجد اختالف ، منازل ) ١١٠( وفي سنة أخرى قد يحترق ، منزل ) ٩٠( للحريق فقط 

وهذا هو االختالف النسبي للخسارة الفعلية عن الخسارة المتوقعة والـذي  ، منازل ) ١٠±(بِـ 

.يعرف بالخطر الموضوعي 

54 Arthur Williams, Richard Hines, risk management and insurance ,Mc Grow-hill ,New York,1991,p3
55 George E.rejda, principle of risk management and insurance, Addison wesley,new york,2005,p3

.٥ص،١٩٨٦،الكویت، جامعة الكویت،األصول العلمیة والعملیة.. الخطر والتأمین، اهللا سالمة عبد، سالمة ٥٦
.٧ص ،١٩٩٧، القاھرة، دار الثقافة العربیة، لخطر والتأمینإدارة ا، ممدوح حمزة ، أحمد ٥٧
.  ٣٠-٢٩ص،٢٠٠٩،عمان، دار الیازوري ، إدارة الخطر والتامین، ولید إسماعیل ، السیفو ، عید أحمد، أبو بكر ٥٨
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أي كلمـا زاد عـدد   ، زاد عدد الوحدات المعرضة للخطـر  ويتناقص الخطر الموضوعي كلما 

الوحدات المعرضة للخطر فإن حجم الخسارة الفعلية يقترب من حجم الخسارة المتوقعـة وهـذا              

والخطر الموضوعي قابل للقيـاس الكمـي ويمكـن قياسـه     . ٥٩ما يعرف بقانون األعداد الكبيرة

، التبـاين  ، معامل االختالف ، االنحراف المعياري : ( إحصائياً من خالل مقاييس التشتت مثل 

وبالتالي فإن شركات التأمين تقوم بالتأمين ، مما يسهل من عملية حساب قسط التأمين ، ) المدى 

.عليه 

علىالمبنيالتأكدعدموهو) الذاتي التقديرعلىالمبني( :العشوائي أوالشخصيالخطر.٢

.للشخصالفكريةالحالة

يتصرف شخص ما بطريقة مختلفة عن تصرف شخص آخر مع أن كال الشخصين معرضان فقد 

وجنسـه وعمـره وتقاليـده وعاداتهللشخصالذهنيةبالحالةالخطرهذاويرتبط، لنفس الخطر 

لـذلك فـإن   ، ويختلف من شخص آلخر ، والخطر الشخصي غير قابل للقياس الكمي .وثقافته 

وبالتالي عدم ، ن عليه لعدم قدرتها على توقع احتمال تحقق حدوثه شركات التأمين ال تقوم بالتأمي

.إمكانية احتساب قسط التأمين 

: ـ أركان الخطر٢ـ١ـ١

في ضوء التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص األركان األساسية للخطر التي تساعد في تحليـل  

:وهي ، مفهوم الخطر باعتباره مدخالً لدراسة التأمين 

وهو شعور يتولد لدى الشخص نتيجة موقف معين أو يصاحب مرحلـة اتخـاذ   : عدم التأكد.١

وال بد من إمكانيـة القيـاس   . وتقديراته الشخصية للنتائج المتوقعة أو المحتملة ، قرار معين 

. الموضوعي لظاهرة عدم التأكد باستخدام نظرية االحتماالت 

تيجة حـادث عرضـي ال إرادي   أي أن يكون تحقق الخطر ن: أن يكون نتيجة حادث مفاجئ.٢

. بمعنى أنه يجب أن ال يكون متعمد 

وأالَّ يكون مؤكـد الحـدوث    ، أي أن ينصب احتمال تحقق الخطر على المستقبل : االحتمالية .٣

. أو مستحيل الحدوث 

، إلى حد كبیر من النتائج المحتملةاقتربت النتائج الفعلیة، كلما زاد عدد الوحدات المعرضة للخطر" ینص قانون األعداد الكبیرة ٥٩
" .والتي یتم توقعھا من خالل عدد النھائي من الوحدات المعرضة للخطر 
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وهذا يتطلب إهمال الخسـارة  ، أي أن ينتج عن تحقق الخطر خسارة مالية : الخسارة المالية.٤

وتعتبر الخسارة المالية الركن الرئيسي للخطـر ومـن أهـم    . صعوبة قياسها كمياً المعنوية ل

فال يمكن أن نتناول دراسة الخطر كظاهرة موضوعية دون أن نتناول الخسارة أو ، عناصره 

. العنصر المادي أو المالي كعنصر أساس 

:ـ مفاهيم لها عالقة بالخطر ٣ـ١ـ١

ك مجموعة من المفاهيم والتي ترتبط بشكل مباشر بمفهـوم  حتى يتضح لنا مفهوم الخطر بدقة هنا

٦٠:وهي ، الخطر 

يرتبط مفهوم احتمال الخسارة بشكل وثيق ) :chance of loss(الخسارة) فرصة ( احتمال -أ

وكمـا الخطـر فـإن احتمـال     . ويشير إلى عدد مرات تكرار حدوث الخسارة ، بمفهوم الخطر 

٦١:الخسارة له وجهان 

ويشير إلى عدد المرات التي يتكرر فيها الحدث مبنيـاً علـى   : ل الخسارة الموضوعياحتما.١

ويمكن تحديـد  . وعدم التغيير في الظروف األساسية ، افتراض عدد النهائي من المشاهدات 

إما من خالل التفكير االستنتاجي وتسمى هذه االحتمـاالت  : االحتمال الموضوعي بطريقتين 

فعند رمي قطعة نقدية متوازنة فإن احتمـال ظهـور الصـورة هـو                    ، باالحتماالت المسبقة 

أو مـن خـالل التفكيـر    . واحد منهما حتماً صورة ، وذلك ألن هناك جانبان فقط ) ١/٢( 

عامـاً                 ) ٣٥( بلوغـه   عامـاً قبـل   ) ٢٧( فاحتمال أن يموت شخص عمره ، االستقرائي 

.ستنتاجه ال يمكن منطقياً ا

فقـد يقـوم   . وهو التقدير الشخصي الفردي الحتمال الخسـارة  : احتمال الخسارة الشخصي .٢

ويبـالغ فـي   ، شخص بشراء ورقة يانصيب مطابقة لتاريخ ميالده على اعتبار أنه يوم حظه 

وقد تؤثر عدة عوامل في االحتمال الشخصي ومنهـا عمـر   . تقدير فرصة الكسب الصغيرة 

. التعليم ، لذكاء ا، جنسه ، الشخص

فقد تكون فرصة الخسارة متطابقـة  ، التمييز مابين فرصة الخسارة والخطر الموضوعيويمكن 

لو فرضـنا  : ومثال ذلك . لكن الخطر الموضوعي قد يكون مختلفاً تماماً ، لمجوعتين مختلفتين 

ن عليهـا  منزل مؤم) ١٠,٠٠٠( و ، منزل مؤمن عليها في دمشق ) ١٠,٠٠٠( أن مؤمن لديه 

وبالتالي فإنه في المتوسط يجب أن ، % ) ١( وأن فرصة الخسارة في كل مدينة هي ، في حلب 

60 Mark s. Dorfman introduc on to risk management and insurance, Pearson educa onal,2005,p5
61 George E.rejda, principle of risk management and insurance, Addison wesley,new york,2005,p4
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ومع ذلك قد يتراوح االختالف السنوي في الخسائر ، منزل سنوياً في كل مدينة ) ١٠٠( يحترق 

وتبعـاً  ، منازل في حلب ) ١١٠إلى ٩٠( و مابين ، منزل في دمشق ) ١٢٥إلى ٧٥( مابين 

لذلك فإن الخطر الموضوعي يكون أكبر في دمشق بالرغم من أن فرصة الخسارة هي نفسها في 

.كلتا المدينتين 

وهو المصدر األساسي لوجـود الخطـر والمسـبب الرئيسـي     ) : peril( مصدر الخطر -ب 

ب فإن مصدر وسـب ، فعند احتراق منزل بسبب النيران ، وهو متعدد ، للخسارة المادية المحتملة 

.الخسارة هو النيران

وهي مجموعة من العوامل التي ) : hazarالعوامل المساعدة للخطر أو مسببات الخطر-ج 

شدة الخسـارة المترتبـة   أو زيادة أو خفض ، ت تحقق الخطر تؤدي إلى زيادة أو خفض احتماال

يقتصر تأثيرها على بمعنى أن العوامل المساعدة للخطر قد. أو كالهما معاً، على تحقق الخطر 

وقـد تـؤثر هـذه    ، وقد يقتصر تأثيرها على قيمة الخسارة أو شدتها ، احتمال حدوث الخسارة 

٦٢:وتنقسم العوامل المساعدة للخطر إلى . المسببات على احتمال حدوث الخسارة وشدتها معاً 

وضـوع الخطـر   هي العوامل التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالشيء م: العوامل الموضوعيةـ ١

ويقصد بها خصائص الشيء المعرض للخطر والتي تزيد من احتمال وقوع الخطر أو تزيد مـن  

فوجود محطة محروقات في أسفل . شدة الخسارة المالية الناتجة عن تحقق الخطر أو االثنين معاً 

، البناء المؤمن عليه ضد الحريق يؤدي إلى زيادة احتمال وقوع خطـر الحريـق فـي المبنـى     

.المقابل فإن وجود آالت إطفاء الحريق في المبنى يقلل من حجم الخسارة المادية المحتملة ب

وهي مجموعة العوامل التي يتدخل اإلنسان عـن عمـد فـي    : العوامل األخالقية اإلرادية ـ ٢

االنتحار الـذي  : مثل . وجودها وتزيد من الخسائر المترتبة عليها مما يزيد من درجة الخطورة 

، وإن العوامل األخالقية موجودة في جميع أنواع التأمين . من درجة خطورة ظاهرة الوفاة يزيد 

حيث تحاول شركات التأمين السيطرة على العوامل األخالقية من خالل القيام بتقييم دقيق لطالبي 

. التأمين ومن خالل وضع شروط معينة 

اإلهمال من جانب المؤمن لـه وتـؤدي   وهي التي تنتج عن: العوامل األخالقية الالإراديةـ ٣

تـرك مفـاتيح   : مثل . بشكل عفوي وبدون قصد إلى زيادة تحقيق الخطر أو زيادة شدة الخسائر 

.السيارة داخل سيارة غير مغلقة يزيد من فرص الخسارة 

.٣٢–٣١ص،٢٠٠٦عمان ، دار الحامد ، إدارة الخطر والتأمین ، شقیري نوري، موسى ، أسامة عزمي ، سالم ٦٢
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وهي تلك الظروف القانونية والقضائية وصفات النظام القضائي المتبـع  : العوامل القانونيةـ ٤

.                      والتي تؤدي إلى زيادة احتمال وقـوع الخسـارة أو تزيـد مـن حجـم الخسـارة       ، البلد في 

.األحكام الصادرة بمبالغ ضخمة جداً كتعويضات في قضايا ومخاطر المسؤولية المدنية : مثل 

ن قبـول               وترجع أهمية العوامل المساعدة لوقوع الخسارة في أنها تحدد قرار شركة التأمين بشـأ 

وفي حالة القبول فإنها تتدخل كأحد العناصـر المهمـة فـي    . أو رفض التأمين ضد خطر معين 

.تحديد شروط العقد وقسط التأمين المطلوب 

فمثالً حادث الحريـق  . هو التحقق المادي الملموس لمسبب الخطر ) : Accident( الحادث -د 

يعنـي أنـه مسـبب الخطـر                     " حريـق  " ذلـك أن لفـظ   يشير إلى تحقق الحريق فعالً ومعنى

أي الحريق قبل الوقوع مسـبب خطـر وبعـد    ، يعني تحقق الحريق فعالً " حادث حريق " ولفظ 

. الوقوع هو حادث وناتج الحادث هو الخسارة 

ممتلكـات  النقص الكلي أو الجزئي في قيمة ال" تعرف الخسارة بأنها ) : loss(الخسارة -هـ 

وتكون الخسارة كلية إذا ترتب على تحقق الخطر هالك " . أو األشياء نتيجة لوقوع حادث معين 

أو تكون جزئية إذا ترتب على تحقق الخطر نقـص فـي قيمـة    ، كلي للشيء المعرض للخطر 

إذا كانت نتيجة حتمية وطبيعية لتحقـق  وأيضاً تكون الخسارة مباشرة.الشيء المعرض للخطر 

أو غير مباشرة وهي الخسارة التي تترتب على حـدوث  ، مثل تلف األشياء بفعل الحريق الخطر

.  الخطر مثل خسائر إزالة األنقاض 

: ـ التقسيمات المختلفة للخطر ٤ـ١ـ١

٦٣: يلي يتم تصنيف الخطر إلى عدة تصنيفات كما 

أو خسـارة بصـورة   وهي أخطار ال تسبب ربحاً : ) غير االقتصادية ( األخطار المعنوية ـ١

ويكون ناتج تحقق مسبباتها في صورة حادث خسـائر  ، مباشرة ولكن تسبب خسارة معنوية فقط 

.وهذا النوع من األخطار ال يهتم بها علم الخطر والتأمين . معنوية ال يمكن تقييمها مادياً 

: سم إلى وتنق، وهي األخطار التي ينتج عن تحققها خسارة مالية : األخطار االقتصادية ـ٢

.٢١-٢٠ص، ٢٠١٠، عمان، دار وائل، التأمین وإدارة الخطر، سعید جمعة، عقل ، حربي محمد، عریقات ٦٣
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وتعتمـد نتيجتهـا علـى    . وهي التي قد ينتج عنها إما ربح أو خسـارة  : أخطار المضاربة·

وهنـا يصـعب التـأمين ضـد هـذه      ، مجموعة عوامل تتحكم في السوق قد يصعب التنبؤ بها 

.المخاطر 

نـى   بمع، وهي األخطار التي تكون نتيجتها إما الخسارة أو عدم الخسـارة  : األخطار البحتة·

وإذا لم تتحقق لم ينـتج عنهـا   ، أنه إذا تحققت هذه األخطار فإنه ينتج عن تحققها خسارة مادية 

:ويمكن تصنيفها إلى . خسارة أو ربح 

وهي األخطار التي تؤثر على اقتصاد البلد بشكل عام أو على مجموعة كبيـرة  : أخطار عامةـ

وعادةً ترفض شركات التـأمين  . عية كالحروب والكوارث الطبي، من األشخاص في المجتمع 

. تغطية هذا النوع من األخطار 

ـ  وهي التي تؤثر أو تصيب شخصاً أو مجموعة من األفراد في المجتمع في آن : أخطار خاصةـ

:وتنقسم إلى األنواع التالية . مثل أخطار الحريق والسرقة ، واحد 

باتها في صورة حـادث كـان   وهي األخطار التي إذا تحققت مسب: األخطار الشخصية.١

.موضع التأثير هو الشخص الطبيعي سواء في دخله أو صحته أو حياته 

وهي األخطار التي إذا تحققت مسبباتها في صـورة حـادث كـان    : أخطار الممتلكات.٢

.موضع التأثير هو الممتلكات سواء الثابتة منها أم المنقولة 

تي إذا تحققت مسبباتها في صورة حـادث  وهي األخطار ال: أخطار المسؤولية المدنية.٣

فإنها تصيب مسؤولية الشخص المدنية أمام القانون تجاه الغير عما قـد يصـيبهم فـي    

أشخاصهم أو في ممتلكاتهم مما يترتب عليه التزامه بتعويض من وقع عليه الضرر بما 

.يقضي القانون 

:ار غير قابلة للتأمين كما يمكن تصنيف المخاطر على أساس أخطار قابلة للتأمين وأخط

، وهي األخطار التي ال تقبل شـركات التـأمين تغطيتهـا    : األخطار غير القابلة للتأمين .١

.وتشمل األخطار المعنوية وأخطار المضاربة واألخطار البحتة العامة 

وتشمل ، وهي األخطار التي تقبل شركات التأمين بالتأمين عليها : األخطار القابلة للتأمين.٢

.طار البحتة الخاصة األخ
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: ـ  إدارة الخطر ٥ـ١ـ١

يرتكز مفهوم إدارة الخطر على مجموعة مـن األسـاليب   : ـ مفهوم إدارة الخطر ١ـ٥ـ١ـ١

وهـي  ، شركات األعمال واألفراد للتعامل مع االنكشاف للمخـاطر  العلمية التي تُستَخدم من قبل 

وتوصف بأنها عمليـة  ، ر المحتمل الوقوع إستراتيجية تقوم على التخطيط المسبق لمواجهة الخط

٦٤.مستمرة للتعامل مع احتمال الخسارة 

منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عـن طريـق توقـع    " ويقصد بإدارة الخطر 

الخسائر العارضة المحتملة وتصميم وتنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل إمكانية حدوث الخسـارة  

٦٥".خسائر التي تقع إلى الحد األدنى أو األثر المالي لل

والغرض األساسي لبرنامج إدارة الخطر هو حماية مختلف منشآت األعمال من المخاطر التي قد 

.تتعرض لها لمختلف األسباب والتي قد تؤدي إلى حدوث خسائر يصعب على الشركات تحملها 

٦٦:ـ أهداف إدارة الخطر ٢ـ٥ـ١ـ١

:أهداف تسبق الخسارة -أ

ويعني ذلك أنه على المنشأة أن تعد التقديرات للخسـائر المحتملـة بالطريقـة    : االقتصاد-١

التكـاليف  ، أقساط التأمين المسددة ، وهذا يتضمن تحليل التكلفة لبرامج األمان ، األكثر اقتصاداً 

.المرتبطة باألساليب المختلفة لمواجهة الخسائر 

يمكن أن يسبب التعرض لخسارة معينة قلقاً وخوفاً كبيـراً  حيث : تخفيض التوتر النفسي-٢

على سبيل المثال القلق من تعثر مدين بمبلـغ  . لدى المسؤول عن إدارة الخطر وكبار اإلداريين 

ومـدير  ، كبير يمكن أن يسبب خوفاً أكبر لمدير الخطر من القلق من تعثر مدين بمبلـغ صـغير  

.ق المرتبط بالوحدات المعرضة  للخطر الخطر يحاول أن يخفض هذا الشعور بالقل

أي يجب على المنشأة أن تفي بالمتطلبات المفروضة مـن  : الوفاء بااللتزامات القانونية-٣

.مثل تركيب وسائل األمان لحماية العاملين من الخطر ، قبل الجهات الحكومية 

64 Mark s. Dorfman introduction to risk management and insurance, Pearson educa onal,2005,p8.
٥١ص ، م ٢٠٠٨، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة ، أفراد ـ إدارات ـ شركات ـ بنوك : إدارة المخاطر ، طارق عبد العال ، حماد ٦٥

66 George E.rejda, principle of risk management and insurance, Addison wesley,new york,2005,p44.
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:أهداف تلي الخسائر -ب

و أن تستأنف على األقل عمليات جزئيـة  ، تحقق الخسائر يعني بقاء المنشأة بعد : البقاء -١

.خالل فترة زمنية معقولة 

أي ضمان استئناف المنشأة لعملياتها بكامل طاقتهـا اإلنتاجيـة بعـد    : استمرار العمليات-٢

.تحقق الحادث 

وهذا ، يل يمكن اإلبقاء على اإليرادات إذا استمرت المنشأة في التشغ: استقرار اإليرادات-٣

.الهدف مرتبط بهدف استمرار العمليات 

ويمكن أن يكون من خالل تطوير منتجات جديدة ودخول أسـواق  : االستمرار في النمو-٤

.جديدة أو من خالل االندماج مع منشآت أخرى 

وهذا الهدف يكون لتخفيض التـأثيرات التـي سـوف تحـدثها     : المسؤولية االجتماعية-٥

.ى األشخاص اآلخرين من موظفين وموردين ودائنين والمجتمع بشكل عام الخسارة عل

تتضمن عملية إدارة الخطر الخطـوات األساسـية   : ـ مراحل عملية إدارة الخطر٣ـ٥ـ١ـ١

٦٧:التالية وذلك بغض النظر عن نوع الخطر الذي تواجه منشآت األعمال 

قابلة للتأمين عليها أو غير قابلة للتأمين   سواء كانت أخطار : تحديد كافة المخاطر المحتملـة -١

ويمكن للقائمين على إدارة الخطر التحقق من األخطار المراد تغطيتها من خالل جمـع البيانـات   

اإلحصائية لفترة ماضية طويلة عن األخطار التي وقعت وتحليل أسـبابها والعوامـل المسـاعدة    

ين بخصوص األخطـار المختلفـة التـي    لوقوعها كما يمكن االطالع على نشرات شركات التأم

تتعرض لها المنشآت والتغطيات المناسبة التي توفرها وثـائق التـأمين التـي تصـدرها هـذه       

.الشركات 

. وتتضمن هذه الخطوة تقدير تكرار وحجم الخسارة المحتملتـين  : تقييم الخسائر المحتملة-٢

من األخطار المحتملة فإنـه يمكـن   وبعد أن يحدد مدير الخطر تكرار وحجم الخسارة لكل نوع

. ترتيب األخطار وفقاً ألهميتها النسبية 

67 Scott E.harrington, Gregory R.niehaus, risk management and insurance, Mc Graw Hill, New York
,2004,p8
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بعد أن يتم تحديـد وتحليـل وتقيـيم    : اختيار األساليب المالئمة لمعالجة األخطار المحتملة -٣

األخطار التي قد تتعرض لها المنشأة تأتي مرحلة تحليل الطرق واألساليب المختلفة للتعامل مـع  

ويمكن تصنيف األسـاليب الممكـن   . اختيار الطريقة المناسبة لتغطية األخطار األخطار بهدف

٦٨:استخدامها لمواجهة االنكشاف للخطر إلى

يشير إلى األساليب التي تمنع الخسائر من الحدوث أو تقلل حجم الخسارة : التحكم في الخطر -أ

:وتتضمن أساليب التحكم في الخطر ما يلي ، بعد حدوثها 

أو يتم استبعاد حالـة  ، ويعني أنه ال يتم إطالقاً اكتساب أي حالة تعرض لخسارة : التجنب.١

والميزة الرئيسية لهذا األسلوب هو أن فرصة الخسارة تقل إلى . تعرض لخسارة موجودة 

وقد ال يجـدي أو ال يكـون   ، ولكن قد ال تتمكن المنشأة من تجنب كل الخسائر ، الصفر 

.تتعرض للخسارة عملياً تجنب اقتناء وحدات

حيث يشـير منـع   ، منع الخسارة وتخفيض الخسارة ، وله اتجاهان : التحكم في الخسارة .٢

ويشير تخفيض الخسـارة إلـى   ، الخسارة إلى المقاييس التي تخفض تكرار خسارة معينة 

.المقاييس التي تخفض حجم الخسارة بعد حدوثها 

اعتمادات مالية للخسائر بعد حدوثها وتتضمن يشير إلى األساليب التي توفر: تمويل الخطر-ب

: أساليب تمويل الخطر ما يلي 

، ويعني أن المنشأة يمكن أن تحتفظ بجزء أو بكل الخطـر المحتمـل الوقـوع    : االحتفاظ.١

واالحتفاظ إما أن يكون فعاالً ويشير إلى أن المنشأة على دراية بحاالت التعرض للخسـارة  

أو أن يكون غير فعال وهو اإلخفاق في التصـرف  ، و كلها وتخطط لالحتفاظ بجزء منها أ

ويمكن أن يستخدم االحتفاظ بفعالية في برنامج إدارة الخطـر تحـت   . أو نسيان التصرف 

: الشروط التالية 

. ـ ال توجد طريقة معالجة أخرى متاحة ١

. ـ أال تكون أسوأ خسارة ممكنة خطيرة ٢

. ـ إمكانية التنبؤ بالخسارة بدرجة عالية ٣

68 George E.rejda, principle of risk management and insurance, Addison wesley,new york,2005,p٤٦
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ويتم من خالله نقل الخطر البحت وتوابعه المالية المحتملة إلـى  : نقل الخطر بغير التأمين.٢

.  ومثال ذلك العقود واالحتفاظ واتفاقيات االحتفاظ غير الضار ، طرف آخر

لها احتمال خسارة منخفض وحجـم خسـارة   يكون مناسباً للمخاطر التي يكون: التأمين.٣

.وسيتم الحديث عن التأمين بشكل مفصل في المبحث الثاني من هذا الفصل . مرتفع 

وبعد دراسة وتحليل الطرق واألساليب المختلفة للتعامل مع هذه األخطار تأتي مرحلـة اختيـار   

.أنسب وسيلة إلدارتها 

بعد دراسة مختلف الطرق المتاحـة إلدارة الخطـر   : تنفيذ وإدارة برنامج الخطر المختار-٤

.واختيار الطريقة المناسبة يتم بعد ذلك تنفيذ القرار المتخذ 

يحتاج برنامج إدارة الخطر إلى المراجعـة الدوريـة   : مراجعة وتقييم برنامج إدارة الخطر-٥

.وقت المناسب إلمكانية ظهور أخطار جديدة أو اكتشاف نقص في النظام الحالي لتصحيحه في ال

) : Insurance The( ـ التأمين ٢ـ١

التأمين بأنواعه المختلفة يعتبر من أهم وسائل مواجهة األخطار العديدة التي يتعرض لها اإلنسان 

فهو يعمل على توفير التغطية التأمينية لألفراد والمنشـآت  ، والتي ينتج عن تحققها خسائر مالية 

التأمين في المجتمعات الحديثة ضرورة ملحة لحماية األفـراد  ولقد أصبح. ضد مختلف األخطار 

والمجتمع من كافة األخطار التي قد يتعرضون لها والتي ال يمكن لألفراد والمجتمعات إهمالهـا  

.وإغفال دورها في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

:ـ تعريف التأمين ١ـ٢ـ١

ولـوال وجـود   ، بر أحد أهم وسائل إدارة الخطر تبين لنا من خالل دراسة الخطر أن التأمين يعت

:ومنها ، ولقد اختلفت آراء الكتاب والباحثين في تعريفهم للتأمين ، الخطر ما وجد التأمين 

v "  توزيع الخسائر العرضية من خالل نقل األخطار أو تحويلها من المؤمن لهم إلى شـركات

٦٩" .تلك األخطار التامين التي تقبل تعويض مثل هذه الخسائر عند تحقق 

v "   طريقة يتم بواسطتها تجميع األخطار المعرض لها مجموعة من األشـخاص أو المنشـآت

٧٠" .عن طريق تحصيل األقساط التي تعتبر بمنزلة رأس المال الذي يدفع منه التعويضات 

69 George E.rejda, principle of risk management and insurance, Addison wesley,new york,2005,p44
70 Arthur Williams, Richard Hines, risk management and insurance ,Mc Grow-hill ,New York,1991,p15
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v " نظام اجتماعي لتخفيض الخطر المعرض له الفرد أو المشروع عن طريق تجميع األخطار

٧١" .بهة وتوزيع األعباء المالية المترتبة على تحققها على جميع المشتركين المتشا

عقد يلتزم المؤمن بموجبه أن يؤدي إلى المؤمن لـه أو  " :ـ أما التعريف القانوني للتأمين فهو 

المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً أو مرتباًَ أو أي تعـويض مـالي   

في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسـط  ) مبلغ التأمين (آخر 

٧٢" .أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن 

:ومن التعريف السابق نوضح المصطلحات التالية 

vوهو طالب التأمين ويلتزم بدفع قسط التأمين ، وهو الشخص المعرض للخطر : المؤمن له

.ركة التأمين لش

vنوهي تلتزم بدفع التعويض ، وهو شركة التأمين التي تقدم الحماية التأمينية لألفراد : المؤم

.في حال تحقق الخطر المؤمن ضده 

vوقـد يكـون   ، وهو الشخص الذي تؤول إليه المنفعة المترتبة على عقد التأمين : المستفيد

.ه المؤمن له نفسه أو أي شخص آخر يحدده المؤمن ل

vن : قسط التأمينمقابـل  ، ) شـركة التـأمين   ( هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤم

.التزام المؤمن بتحمل نتائج الخطر المؤمن ضده 

vن بدفعه إلى المؤمن له أو المستفيد عنـد تحقـق   : مبلغ التأمينهو المبلغ الذي يلتزم المؤم

. الخطر المؤمن ضده 

: ين ـ أهمية التأم٢ـ٢ـ١

٧٣:للتأمين أهمية كبيرة في االزدهار االقتصادي 

فمن جهة يوفر التأمين التغطية ضد أخطار كثيرة مما يشجع األفراد والمنشآت على االستثمار ·

ويعمل أيضـاً  . والقيام بالمشروعات االقتصادية المختلفة والدخول في مجاالت إنتاجية جديدة 

قفها عن العمل بسبب ما يلحق بها مـن خسـارة   على ضمان استمرار المشروعات وعدم تو

نتيجة لتحقق الخطر من خالل تقديم المبالغ الكافية الستبدال األصول التي لحقتهـا الخسـارة   

٤٧ص،١٩٨٦، القاھرة، دار النھضة العربیة، مبادئ التأمین، سید عبد المطلب، عبده ٧١
.١٥ص. م ٢٠٠٧، عمان ، دار أسامة ، مبادئھ ـ أنواعھ : التأمین ، الدین عز ، فالح ٧٢
. ٢ص، ١٩٩٧، السعودیة ، مركز فقیھ لألبحاث ، التأمین ودوره االقتصادي واالجتماعي وتحدیاتھ ، أحمد السید عبد اللطیف ، حسن ٧٣
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وكذلك يساهم التأمين في زيادة القدرة اإلنتاجية للمشروعات ويزيد من . بأصول أخرى جديدة 

. الكفاية اإلنتاجية للعامل 

كة التأمين باستثمار جزء كبير من المدخرات التي تقوم بجمعها عن ومن جهة أخرى تقوم شر·

حيث يتكـون مـن   ، طريق األقساط التي يقوم المؤمن له بدفعها في أوجه االستثمار المختلفة 

. مجموع هذه األقساط رصيد ضخم من األموال 

وذلـك  ، اميـة  وخاصةً في الدول الن، وأيضاً يعتبر التأمين على الحياة وسيلة ادخارية هامة ·

نظراً لما يتميز به التأمين على الحياة من صغر أقساطه نسبياً مما يجعل بمقدور الكثيـر مـن   

األفراد االدخار للمستقبل من خالل التأمين باعتباره أقل عرضة لخطر التوقف عن االدخـار  

.أو سحب ما تكون من مدخرات 

ئتمان والتوسع فـي مـنح التسـهيالت    وكذلك يعتبر التأمين وسيلة فاعلة من وسائل تنشيط اال·

وذلك من خـالل  ، حيث يوفر التأمين للمدين ضمانات تسهل له عملية االقتراض ، االئتمانية 

ضمان حصول المقرض أو البائع على مستحقاته كاملة في حالة وفاة المدين أو المشـتري أو  

تأمين علـى االئتمـان   وال شك أن ال. في حال عدم قدرته على السداد من خالل مبلغ التأمين 

. يقدم خدمة جليلة لكل من الدائن والمدين على حد سواء 

: ـ الخصائص األساسية للتأمين ٣ـ٢ـ١

٧٤: يمكن تحديد الخصائص األساسية لعملية التأمين بما يلي 

ويقصد بذلك تجميع وتوزيع ، وهو األساس الذي بنيت عليه فكرة التأمين : توزيع الخسائرـ١

ووفقاً لذلك يتم استبدال الخسارة الفعلية بمتوسط ، لتي حدثت للقلة على المجموعة ككل الخسارة ا

وهذا يعني أن جميع أفراد جماعة المؤمن له يتشاركون في تحمل الخسارة الفعلية التي . الخسارة 

وإن توزيع الخسارة يفترض وجود عدد كبير من الوحـدات المتشـابهة   . يتكبدها عدد قليل منهم 

حتـى  ) وليست بالضرورة متطابقة ـ التي تتعرض لنفس مصادر الخسـارة   ( رضة للخطر المع

. يصبح باإلمكان تطبيق قانون األعداد الكبيرة والوصول إلى تنبؤ بالخسارة المستقبلية بدقة 

إن الخسارة العرضية هي التي تكون غير متوقعة وتحدث نتيجـة  : دفع الخسارة العرضيةـ ٢

قانون األعداد الكبيرة مبني على فرض أن الخسائر التي تقع هي خسائر تقـع  حيث أن. الصدفة 

. بصورة عشوائية وبمحض الصدفة 

.٨٨ص، مرجع سبق ذكره ،شقیري نوري، موسى ، أسامة عزمي ، سالم ٧٤
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ويعني أن يتم نقل الخطر البحـت  ، وهو العنصر الجوهري اآلخر للتأمين : تحويل الخطرـ٣

سارة ودفـع  من المؤمن له إلى شركة التأمين والتي تتمتع بمركز مالي قوي يمكنها من تحمل الخ

. قيمتها بدالً من أن يتحملها المؤمن له 

أي أن شركة التـأمين تعيـد   . ويعني تعويض الخسارة التي يتكبدها المؤمن له : التعويض ـ٤

.المؤمن له إلى مركزه المالي السابق لحدوث الخسارة تقريباً 

: ـ الشروط الواجب توافرها في الخطر حتى يكون قابالً للتأمين ٤ـ٢ـ١

فهناك مجموعة من الشـروط والصـفات   ، ليس من الضروري أن يكون كل خطر قابالً للتأمين 

وهذه الشروط تضعها شركات التأمين في ، التي يجب أن تتوافر بالخطر حتى يمكن التأمين عليه 

٧٥: وهي، ضوء طبيعة عملية التأمين وتقوم على األساس العلمي لعميلة التأمين 

ويعني ذلك أن ال يكون وقوع الخطر أمراً مؤكداً وأن ال يكون وقوعـه  :احتمالية الخطرـ ١

فلو كان الخطر مؤكداً فإن شركات التأمين لن تقبل بالتأمين عليه أو سوف تطلب . أمراً مستحيالً 

أقساطاً مساوية على األقل قيمة الخسارة التي سوف تحدث نتيجة تحقق هذا الخطر مضافاً عليها 

أما إذا كان الخطـر مسـتحيل الحـدوث            . ة والعموالت التي تضعها الشركة المصاريف المختلف

فإن المؤمن له سيستمر بدفع أقساط على خطر لن يتحقق ويكون التأمين ضياعاً ألموال المـؤمن  

. له وليس تخفيفاً للخسارة المالية التي تصيبه نتيجة تحقق الخطر 

حتى يمكن التأمين على خطر معـين  : معرضة للخطرتوافر عدد كبير جداً من الوحدات الـ ٢

والهدف مـن ذلـك هـو    . يجب أن تتوافر عدد كبير من الوحدات المتشابهة المعرضة للخطر 

، إمكانية التنبؤ باحتمال وحجم الخسارة المادية المتوقعة باالعتماد على قانون األعـداد الكبيـرة   

. د كبير من المكتتبين إضافة إلى إمكانية توزيع تكلفة الخسائر على عد

أي أن الخطر المؤمن ضده يجب أن ال يكون قد وقع بالماضي أو أثناء :مستقبلية الخطر ـ ٣

ألن وقوع الخطـر فـي   ، إبرام العقد بل يجب أن يكون وقوعه في المستقبل أي بعد إبرام العقد 

.الماضي يعني أنه أصبح أمراً مؤكداً وهذا يتناقض مع المبدأ األول 

فإذا كانت نفسـية أو معنويـة فإنـه             : أن تكون الخسائر الناتجة عن تحقق الخطر مادية ـ ٤

. ال يمكن تقديرها مالياً 

75 George E.rejda, principle of risk management and insurance, Addison wesley,new york,2005,p22
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أي أن تكون الخسارة صدفة وخارج تحكم المـؤمن لـه    :الخسارة عرضية وغير معتمدة ـ ٥

وهـذا الشـرط   . خسارة وبالتالي إذا سبب فرد ما خسارة ما بشكل متعمد فال يتم تعويضه عن ال

ألنه إذا تم تسديد خسائر متعمدة فإن مسببات الخطر اإلرادية سـوف تتزايـد   ، ضروري لسببين 

ويمكن أن تؤدي الزيادة الكبيرة في األقساط إلى ، بشكل كبير وسوف ترتفع األقساط نتيجة لذلك 

حـدات المعرضـة   وقد ال يكون لدى المؤمن عدد كاف مـن الو ، أن عدداً أقل يشترون التأمين 

وكذلك فإنه يجب أن تكون الخسـارة عرضـية باعتبـار أن    . للخطر للتنبؤ بالخسائر المستقبلية 

وطالما أن إحداث خسارة بشـكل  ، قانون األعداد الكبيرة مبني على الحدوث العشوائي لألحداث 

ة غير دقيق بشكل متعمد ال يعتبر حدثاً عشوائياً مما يؤدي إلى أن يكون التنبؤ بالخسارة المستقبلي

.كبير إذا حدث عدد كبير من الخسائر المتعمدة أو غير العشوائية 

يجـب أن  ، ويقضي هذا الشرط بأنه لقبول التأمين على خطر مـا  :إمكانية قياس الخطر ـ ٦

يكون هذا الخطر قابالً للقياس الكمي بحيث يكون من الممكن مقدماً تقدير حجم الخسائر الماليـة  

ويمكن تقدير حجم الخسائر الماليـة المتوقعـة   . ا ما تحقق الخطر في صورة حادث المتوقعة إذ

وكذلك حسـاب  ، مستقبالً بدقة وبطريقة إحصائية تعتمد على الخبرة الماضية لتحقق نفس الخطر 

.األقساط الكافية والعادلة لتغطيتها تأمينياً 

كون قابالً للتـأمين أن نسـبة   يشترط في الخطر حتى ي: الخسارة ال يجب أن تكون مركزةـ ٧

بمعنـى أن  ، كبيرة من الوحدات المعرضة للخطر ال يجب أن تتحقق لهم خسارة بنفس الوقـت  

وترجع أهمية هذا الشرط إلـى أن التـأمين يقـوم    ، الخطر ال يجب أن يتحقق في صورة كارثة 

، ث للقلـة  أساساً على مشاركة كل المعرضين للخسارة في تعويض الخسارة التي يجب أن تحـد 

فإذا كان الخطر يأخذ دائماً صورة كارثة فإن ذلك يؤدي إلى أن يصبح قسط أو اشتراك التـأمين  

كما أن وقوع الخطر في صـورة كارثـة   ، كبيراً جداً بدرجة يصعب تحمله من قبل المؤمن لهم 

. سوف يؤدي إلى عجز شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها وإفالسها

افيـاً لـدفع التعويضـات والمصـروفات     أي أن يكون ك: يكون اقتصادياً القسط يجب أنـ ٨

اإلدارية األخرى وتحقيق أرباح لشركة التأمين وأن ال يكون كبيراً بحيث ال يستطيع المؤمن لـه  

.تحمله فيؤدي إلى عدم اإلقبال على التأمين 

: ـ التقسيمات األساسية للتأمين ٥ـ٢ـ١

وذلك حسب الزاوية التي ننظر إليهـا للتـأمين   ، متعددة ومختلفة يمكن تقسيم التأمين إلى أنواع

: وفيما يلي أهم التقسيمات المختلفة للتأمين 
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v تقسيم التأمين من حيث طبيعة الغرض من التأمين أو الجهة التي تقوم بالتأمين :

ن ويشمل جميع أنواع التـأمين التـي يكـو   : التأمين الخاص أو التجاري أو غير اإللزامي.١

.للشخص الحرية في أن يختار بين أن يقوم بالتأمين أو ال دون أي إلزام من جهة معينة 

ويشمل أنواع التـأمين التـي يكـون فيهـا     : التأمين الحكومي أو االجتماعي أو اإللزامي.٢

.  الشخص المعرض للخطر ملزماً بالتأمين ضده إما بحكم القانون أو بحكم آخر 

vوضوع التأمين والخطر المؤمن ضده تقسيم التأمين من حيث م :

في هذا النوع من التأمين يكون الخطر المؤمن ضده يتعلـق بشـخص   : تأمينات األشخاص.١

حيث يقوم المؤمن له بتأمين نفسه من األخطار التي تهدد حياته أو قدرته علـى  ، المؤمن له 

.مثل التأمين على الحياة . العمل 

من التأمين يكون الخطر المؤمن ضـده يتعلـق بـأموال    في هذا النوع: تأمين الممتلكات.٢

.مثل تأمين االئتمان وتأمين الحريق . المؤمن له 

في هذا النوع من التأمين يكون الخطر المـؤمن ضـده مـن    : تأمينات المسؤولية المدنية.٣

أي التأمين ضـد األخطـار التـي    ، أخطار المسؤولية التي قد تترتب على المؤمن له للغير 

، الغير ويكون الشخص مسؤوالً عنها مما قد يترتب عليها نقص في ذمتـه الماليـة   تصيب 

. مثل تأمين المسؤولية المهنية لألطباء 

vحيث يمكن تقسيم التأمين بشكل عام ووفقاً ألغراض العمل فـي  : التقسيم العملي للتأمين

: شركة التأمين إلى 

دفع مبلغ من المـال إلـى المـؤمن لـه أو     وفي هذا النوع يتعهد المؤمن ب: تأمينات الحياة.١

أو يدفع له مرتبـاً  ، المستفيد عند وفاة المؤمن له أو عند بقائه على قيد الحياة بعد مدة معينة 

وذلك مقابل أقساط محددة يؤديها المؤمن لـه  ، لمدة محددة أو لمدى الحياة حسب اتفاق العقد 

. إلى المؤمن 

ع التأمينات التـي ال ينطبـق عليهـا وصـف تأمينـات                وتشمل كل أنوا: التأمينات العامة .٢

. تأمين المسؤولية المدنية ، تأمين االئتمان ، تأمين السرقة ، تأمين الحريق : مثل . الحياة 
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: ـ األركان األساسية لعقد التأمين ٦ـ٢ـ١

: هناك مجموعة أركان أساسية لعقد التأمين وهي 

تأمين كسائر العقود في القانون المدني يجب أن يتوفر فيه اإليجـاب  إن عقد ال: عقد التأمينـ١

والقبول يأتي عنـدما تقبـل   ، واإليجاب يأتي من طالب التأمين عند تعبئة طلب التأمين ، والقبول 

ويمكن أن يتم العقد القانوني السـابق فـي أي   . شركة التأمين طلب طالب التأمين وتصدر العقد 

رى العرف التأميني أن يتم ذلك عـن ولكن إلثبات هذا الضمان فقد ج، صورة من صور التعاقد 

وتصدر بوليصـة التـأمين باألشـكال     ، طريق وثيقة التأمين أو عقد التأمين أو بوليصة التأمين 

: التالية 

وهي التي تغطي شخص أو منشأة مـن خطـر تـأميني محـدد     : بوليصة التأمين الفرديةـ 

.ولصالح شخص محدد أيضاً 

.           تغطي عدة أخطار غير متشـابهة بـدالً مـن خطـر واحـد      : بوليصة التأمين الشاملةـ 

. وثيقة السيارات الشاملة التي تغطي الحريق والسرقة وحوادث الطريق : مثال 

.          تغطي خطراً واحداً محـدداً لصـالح مسـتفيدين متعـددين     : بوليصة التأمين الجماعيةـ 

. وليصة التأمين الصحي الجماعي للعاملين في الدولة ب: مثل 

: أطراف التعاقد ـ٢

vمبلـغ  ( وهو الهيئة أو الجهة التي تتولى دفع قيمـة التعـويض   ، المؤمن : الطرف األول

.عند تحقق الخطر المؤمن عليه ) التأمين 

vوغالبـاً  ، وهو الشخص أو صاحب الشيء موضوع التأمين ، المؤمن له : الطرف الثاني

ما يقوم هذا الطرف بالتعاقد مع المؤمن بغرض تغطية الخسارة المادية المتوقعـة نتيجـة   

. تحقق الحادث المؤمن ضده 

وهـو  ، وفي التأمينات على الحياة يظهر طرف ثالث في التعاقد على التأمين يطلق عليه المستفيد 

. الذي يستحق مبلغ التأمين أو قيمة التعويض 
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وهو القسط التجاري الذي يقوم المؤمن له بدفعه للمـؤمن مقابـل أن يقـوم    : ينقسط التأمـ٣

ويتحدد هذا القسط تبعـاً ألمـور   ، المؤمن بالتغطية التأمينية للشخص أو الشيء موضوع التأمين 

٧٦: عدة هي 

. أ ـ سعر الخطر الذي يتم حسابه بناء على معدالت الفائدة والجداول اإلحصائية 

.الخطر الذي يشمل النفقات اإلدارية والمالية والعموالت والضرائب ونسباً أخرىب ـ عبء

وكلما ازداد هذا المبلغ أدى إلـى  ، ج ـ مبلغ التأمين والذي يمثل كمية الخطر ومقدار الضرر  

. زيادة القسط 

. ويتناسب القسط معها طرداً فكلما طالت المدة ازداد القسط ، د ـ مدة التأمين 

: الذي يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين من قسمين تألف قسط التأمين التجاري يو

وهو القسط الذي يكفي فقط لدفع التعويض إلى المؤمن لـه نتيجـة   ، القسط الصافي: األول·

ويعني بالنسبة لشركة التأمين مجموع المبالغ . وقوع خطر معين دون تحقيق ربح أو خسارة 

لشركة من المؤمن لهم ألمكنها تغطية قيمة مبالغ التأمين التي تسـتحق  التي لو حصلت عليها ا

ويحسب هذا القسط عادةً على أسـاس  . للمؤمن لهم في حال حدوث األخطار المؤمن ضدها 

مبدأ التعادل القاضي معادلة القيمة الحالية لهذه األقساط مع القيمة الحالية اللتزامات الشـركة  

وتختلف طريقة حساب القسط الصـافي تبعـاً لنـوع    . برام العقد تجاه المستفيدين في تاريخ إ

تأمينات الممتلكات وتـأمين المسـؤولية   ( ففي التأمينات التي تخضع لمبدأ التعويض ، التأمين 

حيث يكون التعـويض الـذي   ، تُستخدم طريقة معدل حدوث الخطر ) والتأمين على االئتمان 

أمـا بالنسـبة للتأمينـات األخـرى            . عن مبلغ التأمين يدفع عند تحقق الخطر مساوياً أو يقل 

حيث يكون التعويض الـذي يـدفَع   ، فتُستخدم طريقة التوقع الرياضي ) التأمين على الحياة ( 

.عند تحقق الخطر محدداً بمبلغ التأمين 

تي تنشـأ  يشمل المصاريف اإلدارية والعمومية واحتياطي لمواجهة التقلبات العكسية ال: الثاني·

وهامش الـربح  ، بسبب زيادة الخسائر عن المتوسط الذي احتسب على أساسه القسط الصافي 

. الذي تهدف الشركة إلى تحقيقه 

. ٦٠ص، عمان ، دار مجدالوي ، إدارة أعمال التأمین ، محمد ، ناصر ٧٦
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لتغطيـة  كافيـاً  أن يكون هـذا القسـط  : وهي شروط يجب أن تتوفر في قسط التأمينوهناك 

ـ ( االلتزامات والمصاريف  ة المتنوعـة وتحقيـق   تعويض الخسائر وتغطية المصروفات اإلداري

مـع عـدم   منافساً و، مع طبيعة ودرجة الخطر المؤمن ضده عادالً ومتناسباًو، ) هامش ربح 

. اإلخالل بشرط الكفاية من أجل تحقيق شرط المنافسة 

أي فترة ابتداء ، يجب أن يتضمن عقد التأمين المدة الزمنية التي يغطيها العقد : مدة التأمينـ ٤

ففي التـأمين علـى   ، وتختلف المدة تبعاً لنوع التأمين . رة انتهاء مدة هذا العقد العمل بالعقد وفت

وفي حالة التأمين على االئتمان فتكون مدة التأمين ، الممتلكات تكون مدة التأمين عادةً سنة كاملة 

.أما في حالة تأمينات الحياة فتكون مدة العقد أكثر من سنة ، مطابقة لمدة االئتمان الممنوح 

قد ينص في الوثيقة صراحةً على مبلغ التأمين كما هو الحال فـي التـأمين   : مبلغ التأمينـ ٥

في حين أنه في تأمينات الخسائر والتي يسهل تحديد قيمة الخسـارة الفعليـة عنـد    ، على الحياة 

ن حيث يمثل مبلـغ التـأمي  ، تحقق الخطر كتأمين الممتلكات أو تأمين االئتمان فإن األمر يختلف 

فالتعويض هنا يتوقف على الخسارة الفعليـة مـع   ، الحد األقصى اللتزام المؤمن وهو التعويض 

األخذ بعين االعتبار درجة الغطاء التأميني وبشرط أن ال يزيد هذا التعويض عن مبلـغ التـأمين   

.المحدد بالوثيقة 

حيث ، لتغطية التأمينية وهي جزء من وثيقة التأمين يستبعد خطراً معيناً من ا: االستثناءاتـ٦

فقد تسـتثني وثيقـة   . يحتوي هذا الجزء على ما ال تريد الشركة أن تلتزم به فيما يتعلق بالتأمين 

. ويمكن تغطية هذه االستثناءات عن طريق زيادة القسط ، التأمين أخطار الحروب 

، قة التـأمين  وتعني حسم مبلغ من التعويض القابل للدفع بموجب شروط وثي٧٧:االقتطاعات ـ ٧

أو اختيارية بناء علـى  ، وتكون االقتطاعات إما إجبارية تفرضها شركة التأمين على المؤمن له 

وفي كلتا الحالتين يمكن للمؤمن له أن يطلب زيادة قيمتها لقاء تخفـيض فـي   ، طلب المؤمن له 

. قسط التأمين 

ن يتحمل مبلغاً معيناً مـن كـل   ويعني أن على المؤمن له أ) فوري ( ويكون االقتطاع إما ثابت 

فقد يتحمل أول ألف ليرة سورية من كل مطالبة يتقدم بهـا  ، مطالبة يتقدم بها إلى شركة التأمين 

ويعني أن شركة التأمين تبدأ بدفع التعـويض بعـد أن   ) سنوي ( أو تراكمي . على سبيل المثال 

انتظار بحيـث ال تـدفع شـركة    وقد تكون هناك فترة. تزيد المطالبات المقدمة عن مبلغ معين 

.٧٨ص، مرجع سبق ذكره ، سعید جمعة، عقل ، حربي محمد، عریقات ٧٧
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وتتمثل الغاية مـن  . التأمين خاللها أي مطالبة تتعلق بالتغطية التي فرضت عليها فترة االنتظار 

: تطبيق االقتطاعات فيما يلي 

أ ـ التخلص من التعويضات ذات الحجم الصغير ألن تكلفة معالجتها مرتفعة جداً وقد تفـوق   

.    أحياناً قيمة التعويض 

فالهدف من التأمين تعويض الخسائر الكبيرة التي يتعرض لهـا  ، ب ـ تخفيض أقساط التأمين  

. المؤمن له وليس الخسائر الصغيرة التي يستطيع أن يتحملها 

كون البعض يتعمد إحداث األضرار بممتلكاته من أجل الكسـب  ، ج ـ تقليل الخطر األخالقي  

وبالتـالي فـإن وجـود    ، ة عليها ويجعلها عرضـة للضـرر   من التأمين أو يهمل في المحافظ

.االقتطاعات يقلل من هذه األفعال واإلهمال 

: ـ المبادئ القانونية لعقد التأمين ٧ـ٢ـ١

٧٨: وهي ، يتميز عقد التأمين بمجموعة من المبادئ القانونية 

للطـرف  بموجب هذا المبدأ يجب أن يفصح كل من طرفي العقد : مبدأ منتهى حسن النية.١

. اآلخر عن جميع الحقائق والمعلومات التي بحوزته للطرف اآلخر وإال اعتبر العقد باطالً 

ويقوم على أساس أن يكون للمؤمن له مصلحة مادية ومشـروعة  : مبدأ المصلحة التأمينية .٢

ويتضرر المؤمن له في حال إذا لحق بالشـيء أو  ، من بقاء الشيء أو الشخص على ما هو عليه 

. حادث معين الشخص 

ويعني أن المؤمن يلتزم بدفع التعويض إذا كان الخطر المؤمن ضـده  : مبدأ السبب القريب .٣

ويقصد بالسبب القريب السبب الـذي يولـد سلسـلة مـن     . هو السبب القريب لحدوث الخسارة 

أي السبب القريـب مـن حيـث    ، الحوادث المتصلة والتي تؤدي في النهاية إلى وقوع الخسارة 

. وليس القريب زمنياً التسبب

ويعني أنه ال يجوز أن تكون التعويضات التي يحصل عليها المؤمن نتيجة : مبدأ التعويض .٤

وتكون شركة التأمين ملزمة بدفع كامل . تحقق خطر معين أكبر من قيمة الخسارة الحاصلة فعالً 

ما إذا كان مبلغ التأمين غيـر  أ، قيمة الخسارة الحاصلة إذا كان مبلغ التأمين كافياً أو فوق الكفاية 

وينطبق مبدأ التعـويض علـى جميـع أنـواع     . كاف فإنها ال تلتزم إال بدفع جزء من الخسارة 

. التأمينات ما عدا تأمينات الحياة 

. ٦٦ص ، ذكره مرجع سبق ، محمد معروف ، جباعي ٧٨
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ينص هذا المبدأ على أن للمؤمن الحق في الحلول محل المؤمن له في مطالبة : مبدأ الحلول .٥

وذلك في حدود مبلغ التعويض ، ده وتحقق الخسائر المادية المتسبب في وقوع الخطر المؤمن ض

. وينطبق هذا المبدأ على التأمينات التي تخضع لمبدأ التعويض . المدفوع 

وينص على أنه إذا قام المؤمن له بالتأمين لدى أكثـر مـن   : مبدأ المشاركة في التأمينات .٦

حيث تشترك جميـع  ، ة واحدة فإنه سوف يحصل على مبلغ التعويض مر) شركة تأمين ( مؤمن 

.    شركات التأمين كل شركة بحسب حصتها في تعويض المؤمن له عند تحقق الخطر 
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: ـ مفهوم المخاطر االئتمانية ١ـ٢

ويمكـن تعريـف   ، بل المدين من قاالئتمان بسبب االحتمال بأن التسديد قد ال يتُمتوجد مخاطر

الخسائر المحتملة نتيجة رفض عمالء االئتمـان السـداد أو عـدم    " االئتمانية على أنها المخاطر

. ٧٩" قدرتهم على سداد الدين بالكامل أو في الوقت المحدد 

وتعني فشل الطـرف اآلخـر   ، وتعتبر المخاطرة االئتمانية إحدى أشكال مخاطرة الطرف اآلخر 

أو االتفاق من انجاز ما يترتب عليه من التزامات تم االتفاق عليهـا مـن قبـل األطـراف     للعقد

ورفض تقديم القـرض أو التسـهيالت   ، وهذا يعني الفشل في تقديم السلع والخدمات ، المتعاقدة 

يمكـن  حيـث  . ٨٠أو الفشل في تسديد المبالغ المقترضة كاملةً وفي الوقت المحـدد  ، المصرفية 

مخاطرة االئتمان لتشمل مستقبِل االئتمان إذ يمكن أن تكون هناك مخـاطرة تعـود   توسيع مفهوم

على المشتري أو المقترض ناتجة عن رفض أو عدم قدرة الموردين أو المصارف ألسباب مالية  

ولكـن مـن   . تقديم السلع والخدمات أو التمويل الذي تحتاجه منشأة األعمال لتستمر في عملهـا  

نبحث في المخاطرة االئتمانية من وجهة نظر مقدم االئتمان الـذي قـد يكـون    الطبيعي أكثر أن 

ففـي  . المصرف المقرض أو الشركة البائعة للسلع والخدمات باألجل أو على أساس االئتمـان  

حالة االئتمان المصرفي يقوم المصرف بتقديم القرض مقابل الوعد بسداد الفائدة وأصل الدين في 

الممكن أن يفشل العميل الذي يقترض من المصرف فـي سـداد القـرض     حيث من ، المستقبل 

وبناء عليه فإن المصرف سيتحمل مخاطرة سواء من حدوث الخسائر من الديون المتعثرة أم من 

وفي حالة االئتمان التجاري يقوم المـورد بتزويـد   . جراء الكلف المحتملة من تأخير التسديدات 

وكذلك من الطبيعي بالنسبة للشركة ، على أن يتم السداد مستقبالً المشتري بالسلع والخدمات اآلن 

التي تبيع سلعاً أو تقدم خدمات على الحساب أن تتعرض لمخاطرة عدم قيام العميل بتسديد قيمـة  

.ما حصل عليه بالكامل أو استغراق وقت أطول مما تم االتفاق عليه 

79 Joshua Caval , Jakub Jurek, Erick Stafford , Managing Credit Risk , p1 .
80 Credit risk , monetary authority of singapore , 2006 , p 1 .
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االئتمان المصرفي  : االئتمانية ـ المخاطر٢ـ٢

وخاصةً مع ارتفاع حدة المنافسة والتطـور  ، جزءاً ال يتجزأ من العمل المصرفي تعتبر المخاطر

فالبنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر مصـرفية  . التكنولوجي وزيادة حجم المعامالت المصرفية 

ومن ثم فـإن إدارة مجمـل المخـاطر    . متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك إلى آخر 

ن العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراره في السوق المصرفية بعوائـد  المحتملة م

وباعتبار البنوك من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة التي تواجه عوائد . مرضية ومخاطر متدنية 

ومخاطر على اختالف أشكالها في وقت واحد فإن المخاطر االئتمانية تعتبر من أهـم المخـاطر   

والتي تُصـنَف إلـى   ، لناتجة من المعامالت المصرفية مع العمالء والمؤسسات التي تواجهها وا

أنواع مختلفة يمكن قياسها بمؤشرات متطورة تسمح للبنك من تحديدها بدقة والتنبؤ بها مسـتقبالً  

. وهو ما يساعد على التحكم أو التقليل منها إن كان من الصعب القضاء عليها 

حالة انحراف معاكسة عن نتيجة متوقعة يترتب عنهـا  " على أنها وتُعرف المخاطرة بصفة عامة

وتحديداً في المجال المصرفي تُعرف المخـاطر المصـرفية   . ٨١" تكبد أذى أو ضرر أو خسارة 

احتمال تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة أو تذبذب العائد على اسـتثمار معـين   " على أنها 

والمخاطر االئتمانيـة تُعـد مـن المخـاطر     " . ك المرجوة وهو ما يؤثر على تحقيق أهداف البن

:           ويقصـد بهـا   ، الرئيسية والتي تُشكل الجزء األكبر من المخاطر التي تتعرض لها المصارف 

احتمال عدم مقدرة العميل المقترض من سداد القرض وأعبائه وفقاً للشروط المتفق عليها عنـد  " 

٨٢" . منح االئتمان 

تنشأ بسبب لجوء المصارف إلى تقديم القروض أو االئتمان لألفراد فإن المخاطر االئتمانية وعليه 

والقطاعات االقتصادية المختلفة مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في أصل القرض 

وهذا السبب قد يكون ناتجاً عن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد أصـل القـرض   ، وفوائده 

في تاريخ االستحقاق المحدد ، أو أنه له القدرة المالية على السداد ولكنه ال يرغـب فـي   وفوائده 

وبالتالي فالمخاطر االئتمانية تتمثل في الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك . ذلك لسبب أو آلخر 

عنـد تـاريخ   بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود النية لديه لسداد أصـل القـرض وفوائـده    

81 Weston J Besley and Brigham T, Essentials of managerial Finance University of California , Los Anglos ,
1996 .

.٤٤٤:،ص٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، القاھرة،الطبعة الثانیة: إدارة البنوك التجاریةابتھاج مصطفى ، ، عبد الرحمن ٨٢
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وعلى ضوء ذلك يمكن بلـورة عـدة احتمـاالت    . حقاق المحدد في شروط العقد االئتماني االست

٨٣:توضح أكثر ماهية المخاطر االئتمانية والتي تتمثل فيما يلي

.المخاطر االئتمانية هي نوع من أنواع المخاطر يركز على ركني الخسارة والمستقبل ·

ـ · فكـل  ، ن االئتمـان بـل علـى جميعـه     ال تقتصر المخاطر االئتمانية على نوع معين م

.أنواع االئتمان محفوفة بدرجة معينة من المخاطر 

تنشأ المخاطر االئتمانية عن أي خلل في العملية االئتمانية بعد إنجاز عقدها ، سواء كان في ·

إذ إن المخاطر االئتمانية . أم في توقيتات السداد ) المبلغ األصلي وفوائده ( المبلغ االئتماني 

تتعلق فقط بعملية تقديم القروض فحسب بل تستمر حتى انتهاء عمليـة تحصـيل كامـل    ال

. المبلغ المتفق عليه 

المخاطر االئتمانية هي خسارة محتملة يتضرر من جرائها المقرِض وال يواجهها المقتـرض  ·

ل ولذلك فهي تصيب كل شخص يمنح ائتماناً سواء كان بنكاً ، مؤسسة مالية ، أم منشأة أعما

.تبيع ألجل 

إن السبب الرئيسي وراء المخاطر االئتمانية هو العميل بسبب عدم استطاعته أو عدم إلتزامه ·

.أو عدم قيامه برد أصل االئتمان وفوائده 

: ـ مصادر مخاطر االئتمان المصرفي ١ـ٢ـ٢

ـ  ( إن المخاطر التي يتعرض لها أي استثمار هي انعكاس للمخاطر النظامية  ) ة المخـاطر العام

لذلك لكي نفهم شـكل المخـاطر التـي تحـيط     ) . المخاطر الخاصة ( والمخاطر غير النظامية 

. بالقرار االئتماني البد من تفسير ماهية هذه المخاطر وكيف تشتق منها األنواع األخرى 

وتتمثل في المخاطر التي يمكن أن . ٨٤Systematic Risk:)العامة ( المخاطر النظامية .١

عملية سداد االئتمان نتيجة ألسباب ال ترجـع إلـى المقتـرض بصـورة مباشـرة      تتعرض لها

وذلـك بفضـل وتـأثير مجموعـة     ، حيث إن هذه المخاطر تُصيب كل االستثمارات في السوق 

عوامل مشتركة اقتصادية وسياسية واجتماعية تؤثر بشكل مباشر في النظام االقتصـادي ككـل   

القرارات أي قدرة في تحديدها أو حصرها أو تجنبها ألنها وليدة دون أن يكون لإلدارة ومتخذي

إطروحة ، ن المصارف العراقیةالمخاطر االئتمانیة وأثرھا في سیاسات اإلقراض دراسة تطبیقیة في عینة م، سعید عبد السالم ، لفتھ ٨٣
. ٧–٦ص ، م ١٩٩٦، جامعة بغداد ، دكتوراه 

، ورقة عمل ، إدارة مخاطر االئتمان المصرفي في ظل األزمة المالیة العالمیة، مختار محمد، إبراھیم ، السنوسي محمد ، الزوام ٨٤
.١٢ص. م ٢٠٠٩. جامعة الزرقاء الخاصة 



77

لذلك فإن كافة القروض يمكن أن تتعـرض لهـذا   . عوامل يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها 

مع التأكيد أن هـذا النـوع   .النوع من المخاطر بغض النظر عن نوع القرض وقدرة المقترض 

:  ة هذا النوع من المخاطر ومن أمثل. من المخاطر ال يمكن تجنبه 

ويقصد بها المخاطر الناتجة عن عدم التأكـد أو تقلـب األسـعار    : مخاطر أسعار الفائدة·

.  المستقبلية للفائدة 

وهي المخاطر المترتبة عن انخفاض القوة الشرائية للنقود المستثمرة في : مخاطر التضخم·

.أصل القرض والفوائد التي يحصل عليها 

ويقصد بها اآلثار االقتصادية السلبية التي تعصـف بنشـاط المقتـرض    : ادمخاطر الكس·

. وبالتالي على قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصرف 

وتتمثل في تلك المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على السوق بصورة سلبية : مخاطر السوق·

.   وبالتالي تتأثر قدرة المقترض على السداد 

هي المخـاطر الداخليـة   .٨٥Unsystematic Risk:)الخاصة ( لنظامية المخاطر غير ا.٢

.                    التي تنفرد بها شركة والتي تنشأ بسبب ظروف خاصة بالوحدة االقتصادية أو شركة األعمـال  

أي المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها عملية سداد االئتمـان والناجمـة عـن أسـباب تتعلـق      

، انخفـاض كفـاءة إدارة المؤسسـة المقترضـة     : ومن أمثلة ذلك ، مباشرة بالمقترض بصورة

وكل تلك المخاطر تؤثر بصورة بالغة علـى قـدرة   . تلف المخزون ، العسر المالي ، اإلفالس 

وهذا النوع مـن المخـاطر   . ورغبة المقترض على سداد ما عليه من التزامات تجاه المصرف 

) .Diversification(تنويع يمكن التخلص من آثارها من خالل ال

أي أن المخاطر غير النظامية تحدث نتيجة لعوامل داخلية تؤثر على قدرة البنك وهو ما يتطلـب  

علـى  . ويمكن التقليل أو التحكم فيها عن طريق التنويـع  ، منه التنبؤ بها وتوقع حدوثها مستقبالً 

عب على البنك السيطرة عليهـا  عكس المخاطر النظامية التي تؤثر على حركة السوق ككل ويص

فالنصـيب  . والتنبؤ بها مستقبالً ومواجهتها وبالتالي ال يمكن تجنب المخاطر العامـة بـالتنويع   

٨٦.األكبر للمخاطر الكلية يعود إلى المخاطر النظامية وجزء من المخاطر غير النظامية 

٣٣٠ص ، م ١٩٩٩، اإلسكندریة ، الحرمین ، ك ونظم المعلومات المصرفیة إدارة البنو، طارق ، طھ ٨٥
، األردن ، جامعة الزیتونة ، ورقة عمل ، المخاطر االئتمانیة تحلیھا ـ قیاسھا ـ إدارتھا والحد منھا، معارفي ، فریدة ، مفتاح ، صالح ٨٦

. ٣ص ، م ٢٠٠٧
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: ـ األسباب التي تنجم عنها مخاطر االئتمان المصرفي ٢ـ٢ـ٢

فالقروض المتعثرة ال تنشأ من فراغ بل تسـببها  ، أسباب مخاطر االئتمان بتعدد مصادرها تتنوع

ويمكن تقسيم هـذه  . مجموعة من المسببات تشترك جميعها أو بعضها فتؤدي إلى تعثر االئتمان 

:  األسباب إلى ثالث مجموعات رئيسية 

٨٧:عمالء إلى وترجع أهم أسباب تعثر ال: مجموعة األسباب الخاصة بالعميل.١

فإذا فشل المشروع وحقق خسائر كبيرة فإنه من النتائج األكيدة لهذا الفشـل  ، فشل المشروع ·

.عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها في أوقاتها 

. وبصفة خاصة من المصادر غير المصرفية مثل المـوردين  ، توسع العميل في االقتراض ·

ت مصرفية بشكل مغالى فيه واستخدامها في غير إضافةً إلى حصوله على قروض وتسهيال

.الغرض المخصص 

عدم الفصل مابين أموال العميل الخاصة وأموال المشروع مما يـؤدي إلـى التوسـع فـي     ·

.                                                                                االقتراض باسم المشروع لتغطية نفقاته الشخصية 

توسع العميل في عمليات البيع اآلجل دون دراسة واعية للعمالء الذين قـدم لهـم االئتمـان    ·

. وعدم قيامهم بالسداد 

ضعف التخطيط التمويلي وعدم مقدرة المنشأة على و، سوء اإلدارة القائمة بأعمال المشروع ·

.إحداث توافق بين احتياجاتها وبين إيراداتها من التمويل 

دخول في أنشطة ال معرفـة لهـم   وال، الء في النشاط الذي يقومون بتمويلهحداثة خبرة العم·

أو اعتماد المشروع على دراسـة جـدوى   ، بها واستخدام التسهيالت االئتمانية في تمويلها 

.خاطئة مبنية على افتراضات غير واقعية 

أو سوق آخر فقدان الشركة ألحد أسواقها أو عمالئها الكبار وعدم مقدرتها على إيجاد عميل ·

يستوعب إنتاجها مما يؤدي إلى زيادة المخـزون وانخفـاض الربحيـة والعائـد وارتفـاع       

.التكاليف 

استهانة العميل بإرشادات وتوجيهات البنك وعدم التزامه بالشروط والضوابط التي وضـعها  ·

.له البنك الستخدام التمويل المقدم للمشروع 

. ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٥ص ، مرجع سبق ذكره ، عبد المطلب ، عبد الحمید ٨٧
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صول على أموال البنك ومـن ثـم إعـالن إفالسـه     عدم أمانة العميل ونزاهته وقيامه بالح·

أو المماطلـة فـي   ، وهروبه إلى الخارج أو الدخول في منازعات قضائية عقيمة وطويلـة  

.السداد طمعاً في اإلعفاء من الفوائد ومن بعض أقساط القرض الذي حصل عليه 

٨٨: وأهمها ، مجموعة األسباب الخاصة بالبنك.٢

. ئتمانية قصور دراسة منح التسهيالت اال·

،السـوق  ، مخـاطرة اإلدارة  : عدم تحليل مخاطر االئتمان تحليالً موضوعياً من حيـث  ·

. والضمانات العقارية ، رأس المال 

. صرف التسهيالت دفعة واحدة للعميل وليس حسب شروط العقد ·

. عدم المعالجة السليمة للتجاوزات التي تحصل من طرف العميل في الوقت المناسب ·

٨٩: ويعود أساس هذه األسباب إلى : باب خارجة عن إرادة البنك والعميلأس.٣

الظروف السياسية غير المستقرة التي تؤثر على األوضاع االقتصادية ومن ثم علـى نتـائج   ·

.أعمال المقترض 

.دخول االقتصاد في دورة كساد ·

.تغيير غير متوقع في التشريعات واألنظمة في الدولة ·

.كإضرابات العاملين أو شح المواد الخام أو عدم انتظام توريدها وجود أزمات طارئة·

تغير ظروف المنافسة كدخول منافس قوي إلى السوق مما يؤثر علـى الحصـة السـوقية     ·

. للمقترض 

: ـ إدارة مخاطر االئتمان المصرفي ٣ـ٢ـ٢

م بالمخـاطر  يمكن تعريف إدارة المخاطر االئتمانية بالنشاط اإلداري الذي يهـدف إلـى الـتحك   

أي إن إدارة المخاطر االئتمانية هـي عمليـة قيـاس وتقيـيم     . وتخفيضها إلى مستويات مقبولة 

. ٩٤ص . ذكره بقمرجع س،فایق ، النجار ٨٨
. ١٣ص ، مرجع سبق ذكره ، معارفي ، فریدة ، مفتاح ، صالح ٨٩
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وتتضمن هذه االستراتيجيات نقل المخاطر إلـى جهـة   ، للمخاطر وتطوير إستراتيجيات إلدارتها 

٩٠.أخرى وتجنبها وتقليل آثارها السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتها 

يب إدارة والسيطرة والحد من مخاطر االئتمان من صميم األسباب التي تـؤدي  يجب أن تنبع أسال

مع األخذ بعين االعتبار بأن بعض هذه األساليب قـد ال يكـون   . إلى حدوثها ما أمكن من ذلك 

بدرجة كافية كون بعض األسباب المؤدية إلى نشوء مخاطر االئتمان خارجـة عـن اإلرادة وال   

وهنـاك  . ن الكثير من األسباب يمكن معالجة المخاطر الناتجة عنهـا  ولك. يمكن السيطرة عليها 

: ويمكن إيضاحها كالتالي ، إتباعهاعدة أساليب للسيطرة والحد من مخاطر االئتمان يمكن 

تحليل الخطر من األمور األساسـية فـي إدارة مخـاطر االئتمـان     يعتبر٩١:تحليل الخطر .١

على اعتبار أنه ال يمكن السيطرة علـى الخطـر    وذلك، والخطوة األولى للحد من مخاطره 

: والهدف من تحليل الخطر هو . إال بعد التعرف على نوعه وحجمه 

. وهو في هذه الحالة مخاطرة عدم السداد ، تحديد ماهية الخطر ـ

. ـ تحديد مصادر الخطر وأسبابه 

دياً مع احتمال حدوثه حتى إذا حيث تتناسب شدته طر، ) احتمال حدوثه ( ـ تقييم شدة الخطر 

أصبح الخطر مؤكداً وأصبح من الواجب عدم اتخاذ القـرار  % ) ١٠٠( بلغ احتمال حدوثه 

. الذي سيؤدي إلى حدوثه 

وذلك لمقارنتها مع تكـاليف الحمايـة   ، ـ تقييم حجم الخسائر المادية والمعنوية في حالة حدوثه 

ه التكاليف أقل مـن الخسـائر الناتجـة عنـد     حيث يجب أن تكون هذ، من نتائجه إذا وقع 

. وقوعه 

وانطالقاً من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من تحليل الخطر يمكـن االنطـالق لوضـع    

. األسس واإلجراءات الكفيلة بمنع حدوثه أو التقليل ما أمكن من آثاره السلبية إلى حدودها الدنيا 

، وتقـوم  الوسائل واألساليب الهامة إلدارة المخاطر االئتمانيـة  يعتبر التنويع من :التنويع .٢

٩٢: فكرة التنويع على 

ـ تحليل المحفظة وفق األنشطة االقتصادية التي تنتمي إليها التسهيالت القائمـة والتـي تـم    

.منحها للعمالء 

90 www. .wikipedia.org
.٢٢٠ص ، مرجع سبق ذكره ، محفوظ ، جودة ، زیاد ، رمضان ٩١
.٣٩، ص٢٠٠٠طبعة الثانیة ، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ال: اقتصادیات االئتمان المصرفيمحمد كمال خلیل ، ، الحمزاوي ٩٢
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) .ة قصيرة ، متوسطة ، طويل( ـ تحليل المحفظة وفق آجال التسهيالت الممنوحة 

) . صغير ، كبير ( ـ تحليل المحفظة وفق حجم العمالء 

.ـ تحليل المحفظة وفق نوع العمالت الممنوح بها التسهيالت 

الضمانه في مفهومها القانوني تعني وجود أفضلية أو أولوية للدائن علـى حـق   : الضمانات .٣

يل تقديم بعـض الضـمانات لتـدعيم    وقد يطلب البنك من العم. عيني أو نقدي لتسديد الدين 

حيث يشكل الضمان بعض الحماية للمصرف ضد مخاطر عدم التسديد مـن  ، مركزه المالي 

حيث يبقى الوضع المالي والتجاري للعميـل  ، وهو يعتبر مصدراً بديالً للتسديد ، قبل العميل 

رفـع  ولكن عند وجود ضعف في هذا الوضـع يطلـب الضـمان ل   ، هو األساس في التسديد 

فالضمانات تدعم الوضع المالي وال تكون ، المستوى االئتماني وتخفيض المخاطرة االئتمانية 

٩٣. بديالً عنه 

العقارات واألراضـي والبضـاعة      ، األوراق المالية : ومن أنواع الضمانات المقبولة لدى البنك 

.الة مصرفية ضمان كف، تجميد رصيد دائن ، ) كفالة طرف ثالث ( الضمانات الشخصية 

وذلك عن طريق المساهمة بحصص مناسبة في عدد كبير مـن  : اقتسام المخاطر مع الغير.٤

ومن ثم يتقاسم البنك مخاطر القـروض  ، القروض بالتعاون مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

. معها بدالً من تحملها بمفرده في حالة عجز المقترض عن الوفاء بالتزاماته 

حيث يطلب البنك من العميل أن يؤمن لصالح البنك ضد خطر عدم : مانالتأمين على االئت.٥

وسيتم الحديث بشكل مفصل عن التأمين على االئتمان في المبحـث  . السداد لدى شركة تأمين 

.  الثالث من هذا الفصل 

االئتمان التجاري : ـ المخاطرة االئتمانية ٣ـ٢

ة عدم الدفع أو تأخير التسديد سـوف يعتمـد   منحت شركة ائتمان تجاري للعميل فإن مخاطرإذا 

وفي بعض الحاالت يأخذ الزبون االئتمان مع وجود نية سيئة بعدم ، على حالة الزبون وخاصيته 

وتكون المخاطرة أكبر عندما يكون مبلغ االئتمان الممنوح كبيـراً أو عنـدما يـتم مـنح     . الدفع 

قرار منح االئتمان من المبادلة بـين المخـاطرة   ال بد عند اتخاذهلذلك فإن. االئتمان لمدة طويلة 

: تطلب تقرير ما يلي وهذه المبادلة ت، االئتمانية وبين العائد الذي سيحققه مانح االئتمان 

. ٦٦ص ، مرجع سبق ذكره ، محفوظ أحمد ، جودة ، عبد المعطي رضا ، أرشید ٩٣
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. مقدار المخاطرة االئتمانية الذي يمكن قبوله من أجل تحقيق مبيعات إضافية ·

.االئتمانية التي سيتم تحملها ما هو مقدار ما يتم إضافته إلى السعر لتعويض المخاطرة·

وإن كانت توجد حدود ائتمانية فهل يجب تغييرها إلى األعلـى  ، ما هي الحدود االئتمانية ·

. أو األسفل 

: ـ مصادر المخاطرة االئتمانية في شركات األعمال ١ـ٣ـ٢

. العمل المخاطرة المالية ومخاطرة: تنشأ المخاطرة االئتمانية للشركة التجارية من مصدرين 

هي احتمال عدم الدفع أو الـدفع متـأخراً بسـبب    ) : financial risk(فالمخاطرة المالية·

.خصوصاً نقص السيولة لدى العميل ، الظروف المالية 

هي احتمال عدم قيام عميل بالدفع بسبب ظـروف  ) : business risk(أما مخاطرة العمل·

فاألعمـال قـد تعـاني مـن نكسـات                  . عمـل  مرتبطة بأنشطة عمل العميل وإدارة ذلك ال

كما ويمكن لإلدارة . أو تراجع أو اتخاذ اإلدارة لقرارات خاطئة تضع الشركة في صعوبات 

.اعتماد سياسة مقصودة لتأخير التسديدات إلى مانحي االئتمان ألطول مدة ممكنة 

: ـ التكلفة المحتملة لالنكشاف للمخاطرة االئتمانية ٢ـ٣ـ٢

إن التكلفة المحتملة للمخاطرة االئتمانية تجاه عميل ما هي الخسارة التي يمكن أن تحدث فيمـا إذا  

فهناك تكلفة الفائدة التي قـد تـنجم عـن التـأخير فـي      . لم يتم تسديد الدين أو تم تأخير السداد 

وهذه إما تكون تكلفة السحب على المكشوف من المصـرف لتمويـل الـدين إلـى      ، التسديدات 

أما تكلفة الدين المتعثر فيمكن قياسها بثالثـة طـرق   . أو فائدة الدخل ، ما بعد تاريخ االستحقاق 

: على األقل 

. ـ اإليراد الذي لم يتم استالمه 

. ـ تكلفة البضاعة المباعة 

.    ـ النفقات النقدية التي ُأنفقَت لصنع المبيعات 

وخالل فترة االنكشاف االئتماني فإن أدق مقياس للتكلفة المحتملة للمخاطرة االئتمانية هو الـدخل  

. النقدي المتوقع والذي ال يمكن تحصيله إذا ُأعدم الدين 
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مع العلم بأنه يمكن للمخاطرة االئتمانية أن تقود إلى اإلعسار وليس فقط إلـى فقـدان الـدخل أو    

فمخاطرة الديون المتعثرة والدفعات المتأخرة يمكن أن تخلق أيضـاً مخـاطرة   ، تقليص األرباح 

سيولة للشركة التي ال تملك نقدية كافية أو قدرة اقتراضية لتمويل العبء الزائد مـن الحسـابات   

. المدينة 

: ـ أساليب السيطرة والحد من مخطر االئتمان التجاري ٣ـ٣ـ٢

تلجأ لها شركات األعمال للحد أو التقليل من المخاطر التي يوجد عدد من األساليب التي يمكن أن 

فعندما تشعر الشركة بقلق بشأن المخـاطرة االئتمانيـة   . يمكن أن تنجم عن المعامالت االئتمانية 

للعميل فإن بإمكانها رفض االئتمان األمر الذي قد يسفر عنه فقدان العمل مـع منشـأة العميـل    

وكبديل عن ذلك فإنه يمكن للشـركة اتخـاذ بعـض    . ي مقدماً بسببب اإلصرار على الدفع النقد

ويمكـن تجميـع الطـرق    . الترتيبات من أجل االعتماد طريقة ما لضمان تسديد قيمة االئتمـان  

: الخاصة بضمان التسديد وتعطي درجة من األمان ضمن مجموعتين 

vورد الطرق التي يتم بموجبها االتفاق مع العميل لتقديم بعض الضمانات للم.

v  إعداد ترتيبات مع طرف ثالث لتقليل مخاطرة عدم التسديد من قبل العميل والتـي ال

.  ومنها التأمين على االئتمان ، تؤثر على العميل بشكل مباشر 
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، حيث العالمي اليوماالئتمان من الخدمات األساسية في االقتصادعلى تأمين التعتبر خدمة 

ويلعب التأمين ، االستثماراتتساهم بشكل أساسي في توسيع نطاق المبادالت التجارية وتدفق

على االئتمان دوراً مهماً كأداة مالية للتحوط من خالل دوره في تخفيف المخاطر االئتمانية التي 

حيث يقوم ، القتصادية من الممكن أن تتعرض لها المحافظ االئتمانية للمصارف والمؤسسات ا

والتأخر في ، والدفعات البطيئة ، واإلفالس ، بتوفير الحماية المالئمة مقابل التعثرات االئتمانية 

. السداد 

وعلى الرغم من دور التأمين على االئتمان في توفير التعويض في حاالت التعثر إال أنـه لـيس   

بل دوره معزز ومكمـلٌ  ، ادئ اإلقراض الجيد بديالً عن الممارسات القوية في إدارة االئتمان ومب

للدور الذي تنتهجه إدارة االئتمان في االستناد إلى معايير ومبادئ اإلقراض الجيد والذي تكـون  

. محصلته النهائية تخفيف مخاطر االئتمان 

: ـ مفهوم التأمين على االئتمان ١ـ٣

لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المختلفـة نالطبيعيين واالعتباريييعتبر منح االئتمان لألشخاص

االقتصادية المؤسساتالمصارف وشركات التأجير التمويلي وبعض تؤديها تيالاألدوارمن أهم 

بطبيعـة  نـه إف،القيام بوظيفة االئتمان ومتابعة السدادفيمهما بلغت كفاءة الجهة الممولة لكن و

المدين على السـداد  مكانية التنبؤ بقدرةإلعدم مان نظراًالحال تتولد لديها مخاطر بمجرد منح االئت

راديـة بسـبب   إأو ال ، رادية متعلقة بشخص المدين ذاتهإوذلك ألسباب قد تكون ، المستقبل يف

عـدم قـدرة   ياألحوال تـؤد جميعيوف، الظروف االقتصادية واالجتماعية العامة يتغيرات ف

السيولة قد يعيق اسـتمرارها  يفولة خسائر مالية ونقصلى تكبد الجهة الممإالمدين على السداد 

.أداء دورهايف

ويعتبر تحويل الخطر من أهم األساليب المتبعة في المؤسسات الماليـة واالقتصـادية لمواجهـة    

وتعني هذه الطريقة ، االنكشاف للمخاطر وتخفيف قيمة الخسائر التي تترتب نتيجةً لتحقق الخطر 

ارة يكون باستطاعته الحصول على طرف بديل لتحمل الخطر نظيـر  أن الطرف المعرض للخس

ومع احتفاظ صاحب الشيء موضوع الخطر األصلي بملكيته لهذا ، دفع مقابل معين لهذا الطرف 

من خالل توفير وثيقة التأمين ضـد مخـاطر االئتمـان    كات التأميندور شريأتي وهنا . الشيء 
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نيابة عن الجهة الممولة وتـوفر لهـا الحمايـة    مخاطرعبء هذه الشركات التأمين حيث تتولى 

ومضمون ال تنقص قيمتـه بمـرور   حقيقيوجود دعم إلىالالزمة لمواصلة دورها واالطمئنان 

سيدفع ذلـك  وبالتالي، ضخ مزيد من االئتمانفيالمضيالوقت مما يشجع الجهة الممولة على 

. امالسوق بشكل عزيادة حجم الطلب وتنشيطإلىاالتجاه 

وباإلضافة إلى تأمين الخسائر الناتجة عن عدم المالءة المالية للمقترضين فإن المؤمن يمكـن أن  

وهذه المعلومـات  ، يزود المؤمن له بمعلومات عن القوة المالية للمقترضين الحاليين والمحتملين 

شراء التأمين علـى  المالية التي من الممكن أن تكون ذات قيمة كبيرة إلى المقرض وحافزاً قوياً ل

ومثل هذه المعلومات المالية والحماية التي توفرها بوليصة التـأمين االئتمـاني مـن    . االئتمان 

الممكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسـطة الحجـم التـي    

. تتعامل مع عمالء غير معروفين 

: بأنهويعرف التأمين على االئتمان

v "ال التغطية التأمينية من خالل ترتيب ائتماني تمنح فيه شركات التأمين دفعات إلى أحد أشك

إذا زادت الخسائر االئتمانية للمؤمن له عـن مبلـغ   ) المقرض أو الجهة الدائنة ( المؤمن له 

أي يدفع المؤمن إلى المؤمن له في حالة خسارة المؤمن له الناتجـة عـن تعثـر    " . معين 

٩٤. عن سداد ديونه والتزاماته المقترض أو المدين 

v " ضد خسـائر عـدم الـدفع    ) الدائن ( منتج تأميني يضمن الجهة التي تقوم بمنح االئتمان

يضـمن  ) الدائن ( فعندما توجد بوليصة التأمين على االئتمان فإن حامل الوثيقة " . للديون 

يق المـدين أو عـن   إما عن طر، بأن الحسابات المدينة المشكوك في تحصيلها سيتم دفعها 

٩٥. طريق شركة التأمين ضمن شروط الوثيقة 

: ـ أهداف التوجه نحو التأمين على االئتمان ٢ـ٣

إن التأمين على االئتمان يحمي المؤمن له من عدم الدفع من قبل العمالء مقابل القـروض التـي   

مان انكشاف الشركة حيث يخفض التأمين على االئت، منحها لهم أو البضائع التي تم تزويدهم بها 

والمؤسسات الماليـة واالقتصـادية   . على مخاطر االئتمان لمبلغ الدين المغطى ببوليصة التأمين 

٩٦: تستثمر في وثائق التأمين على االئتمان لعدد من األسباب هي 

94 Mark s. Dorfman introduc on to risk management and insurance, Pearson educa onal,2005,p33.
95  Ketzner . joe,an overview of trade credit insurance , business credit , 2007 ,p10.
96 Ketzner . joe,an overview of trade credit insurance , business credit , 2007 ,p10.
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تسمح للمؤسسات المالية واالقتصادية بالتوسع في منح االئتمان من خـالل حمايتهـا مـن    .١

.نية المحتملة في حاالت عدم الدفع أو تعثر المدينين الخسائر االئتما

فإذا كانت الحسابات المدينـة محميـة فـإن    ، تنمية األعمال من خالل زيادة حجم المبيعات .٢

وأن تسـتقطب  ، المصارف والشركات تستطيع أن تبيع بشكل أكثر أماناً للعمالء الحـاليين  

د فقط على توفير الحماية من التعثـرات  فالوثيقة الجيدة ال تساع، عمالء جدد أكثر خطورة 

. أو التأخر في السداد ولكنها تعمل على زيادة حجم المبيعات 

. يقلل من مخاطر االئتمان من خالل توفير حماية للتدفقات النقدية للمقرضين .٣

تقليل احتياطيات الديون المعدومة بشكل يساهم في توفير السيولة للمؤسسات الماليـة بـدالً   .٤

إضافةً إلى أن أقسـاط التـأمين   ، ميدها على شكل احتياطيات مقابل الديون المعدومة من تج

. يتم اقتطاعها ضريبياً بينما احتياطيات الديون المعدومة غير خاضعة للضريبة 

. الربح من عملية منح االئتمان يصبح أكثر إمكانية للتنبؤ به وخالياً من المخاطرة .٥

: وفرة في وثيقة التأمين على االئتمان ـ التغطية التأمينية المت٣ـ٣

٩٧: التغطية التأمينية التي تتوافر في وثائق التأمين على االئتمان تتخذ أحد األشكال التالية 

. تغطية تأمينية كلية لجميع مكونات المحفظة االئتمانية والحسابات المدينة .١

كأن يتم ، أو البرامج االئتمانية تغطية تأمينية انتقائية لعدد معين من المقترضين أو المدينين.٢

. تغطية أول أكبر عشرة أو عشرين عميالً أو لبرامج معينة 

: ـ فلسفة التأمين على االئتمان ٤ـ٣

فهم قطاع عمـل  : إن إجراءات عملية تأمين المحافظ االئتمانية تتضمن عدداً من الخطوات بينها 

، ) صـحة المركـز المـالي    ( قوة الماليـة  وال، وإستراتيجية العمل ، وفلسفة الخطر ، الشركة 

. والخبرة الداخلية إلدارة االئتمان ، ومتطلبات التمويل 

إن الهدف من عملية تأمين االئتمان ليس التعرف فقط على الخسائر التي تحدث من تعثر الـديون  

ة ونمـو  على تجنب الخسائر الكارثي) المؤسسة المالية أو االقتصادية ( ولكن مساعدة المؤمن له 

97 Raspanti , Thomas M ,  Szakal , Eva , creating value through credit risk mitigation , business credit ,
2002, p19 .
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وجوهر هذه العملية يكمن في الحصول على معلومات صحيحة تساعد في ، أعمالهم بشكل مربح 

فوثيقـة التـأمين علـى    . اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة بشكل يساهم في تقليل أو تجنب الخسائر 

ي االئتمان ال تحل محل السياسة االئتمانية والممارسات القوية في إدارة الجوانـب المتعلقـة فـ   

، العملية االئتمانية ومبادئ اإلقراض الجيد التي يجب أن تأخذ محلها قبل عمل وثيقـة التـأمين   

فالمصارف والشركات تلجأ إلى التأمين علـى االئتمـان   ، ولذلك فهي تعمل كمكمل ومعزز لها 

. كاستثمار حكيم لتضمن توفير الحماية لكل من األرباح والتدفقات النقدية ورأس المال 

يجب أن يشتركوا في ، المؤمن والمؤمن له ، تها تنطلق من أن كالً من الطرفين المتعاقدين وفلسف

لذلك فإن نسبة التغطية في أغلب وثائق التأمين على االئتمان تتـراوح مـا بـين                    ، تحمل الخطر 

.  من الخسائر المحتملة % ) ٩٥ـ % ٧٥( 

يراجـع المقتـرض   : في معظم شركات التأمين كالتـالي  مثالًض ووتتم عملية التأمين على القر

التأمين ، ويتم بعدها مراسلة البنك لشركة بطلبه للحصول على قرض مؤمنويتقدمالبنك مباشرةً

التـأمين  بمراجعة الطلب تقوم بإصدار شـهادة التأمين وبعد قيام شركة ،من خالل نماذج معدة

ويقـوم البنـك   ، ةًقدم من قبل المقترض للبنك مباشر، وفي هذا المجال فإن طلب القرض يللبنك

للموافقـة  لدراسته تمهيداًالتأمين حيث يتم تحويل الطلب لشركة ، بدراسة الطلب حسب األصول 

ترض في حالة تقدمه للبنك لالستفادة مـن الخـدمات   قوالمستندات المطلوبة من الم. على المنح

يقـوم  و، وتختلف أيضاً حسب نوع القـرض  ، خرتختلف من بنك آلالتأمين تقدمها شركة التي

.القرض البنك بعمل كافة اإلجراءات الالزمة للحصول على التأمين على

البنك بتحميل يقوم، عادةًومثل باقي أنواع التأمين حيث يوجد هناك أقساط تأمينية يتعين دفعها

القسط من مصادره الذاتية يدفعا أن ، وللمقترض الخيار إمتكلفة التأمين على المقترض المستفيد

بالنيابة عن المقترض وبعد ذلك يقوم ط ، وإما أن يقوم البنك الممول بدفع القسدفعة واحدة

. يسدد طوال مدة القرض مع القسط الشهريوبحيث، بتحميل مبلغ قسط التأمين على القرض 

، السدادالتمويل وفترةنسبة : وتعتمد قيمة قسط التأمين الواجب دفعه على عدة عوامل أهمها 

كنسبة مئوية من قيمة القيمة تتحددو، فكلما زادت هذه العوامل ارتفعت قيمة قسط التـأمين

ا أن يدفع قسط التأمين من مصادره الخاصة دفعة واحدة أو تتم مإالخيار، القرض ، وللمقترض

.مبلغ القرضإضافتها على
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:االئتمانمخاطرتأمينقةأنواع التغطيات التي تقدمها وثيـ ٥ـ ٣

٩٨: هناك أنواع متعددة من التأمين على االئتمان من بينها

يوفر حماية للمؤمن له مقابل مخاطر عدم القـدرة  : التأمين على االئتمان التجاري المحلي.١

، والـدفعات البطيئـة   ، والتعثر االئتماني ، وحاالت عدم الدفع ، على تحصيل الحسابات المدينة 

.والتي يكون سببها عدم المالءة المالية واالئتمانية للمدينين 

وهي مشابهة للتأمين المحلي من ناحية أنها تضمن حاالت عـدم  : تأمين ائتمان الصادرات.٢

كنتيجة لنقص التدفقات النقدية ) المصدر ( عن السداد للبائع ) المستورد ( الدفع إذا عجز المدين 

ويمكن أن يساعد هذا النوع من التأمين عندما يكـون وصـول   ، ) المستورد ( من قبل المشتري 

ءة المالية واالئتمانية أو ضـمان وصـول الـدفعات مـن المشـتري                 البضائع مؤكداً ولكن المال

والجزء األساسي في هذه الوثيقة أنها تغطـي المخـاطر السياسـية              ، غير مؤكدة ) المستورد ( 

العميل األجنبي تكون لديه الرغبة في السداد ولكنه غير قادر على الدفع بسبب الحظـر أو  : مثل 

أو أية أفعال من قبل حكومة المشتري ، حداث المشابهة التي تحول دون تنفيذ العقد الحروب واأل

.واألسباب األخرى الخارجة عن السيطرة ، أو التذبذبات التي تحدث للعملة ، تحول دون الدفع 

ويغطي حاالت العجز عن السداد  : )ضمان مخاطر السداد(تأمين عدم المقدرة االئتمانية .٣

دفع كل أو جزء من قيمة الدفعات الشهرية للقرض في حالة العجز الكلي للمقترضويتم بموجبه

: ومن أنواع الوثائق في ضمان مخاطر السداد 

تضمن الشركة للمؤمن له الممول لشراء أو بناء أو ترميم أو تحسين عقار : التمويل العقاريـ 

تعثر المقترض في سـداد أقسـاط   والناشئة مباشرة من، تعويضه عن الخسارة التي قد تلحق به 

.وذلك بحد أقصى لمبلغ التأمين، القرض 

وبموجبها فإن الشركة تتعهد بسداد المبالغ :والمتناهية الصغر قروض المشروعات الصغيرة ـ 

، إما بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد القرض دون فوائد التأخير أو الحلـول  المستحقة للمؤمن له

اد أقساط القرض المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها في حالـة توقـف   محل المقترض في سد

المقترض عن سدادها خالل مدة التأمين المنصوص عليها مع التزامه باتخاذ اإلجراءات القانونية 

وال يتعدى التزام الشركة قيمة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة والمالحـق  ، ضد المؤمن عليه 

.المكملة لها

98 Raspanti  ,  Thomas  M ,   Szakal  ,  Eva,  creating  value  through credit  risk  mitigation  ,  business  credit  ,
2002, p19 .

http://tammeen.com/vb/showthread.php?t=1825
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http://tammeen.com/vb/showthread.php?t=1825


89

بموجبها تتعهد الشركة بسداد المبالغ المستحقة بموجـب السـندات   : ضمان قروض السياراتـ

الموقعة من قبل المقترض للمؤمن له إذا ما توقف عن السداد أو الحلول محل المقترض في سداد 

السندات الموقعة منه في مواعيد استحقاقها شريطة أن يكون ذلك خالل مدة التـأمين المـذكورة   

لوثيقة واتخاذ المؤمن له اإلجراءات القانونيـة ضـد المقتـرض والمنصـوص عليهـا     بجدول ا

.بالوثيقة

بموجبها فإن الشركة تتعهد بسـداد المبـالغ المسـتحقة للمـؤمن لـه     : القروض الشخصيةـ 

أو الحلـول محـل   إما بطريقة الدفعة الواحدة لرصيد القرض دون فوائـد التـأخير  ) الممول(

المقترض في سداد أقساط القرض المستحقة عليه في مواعيد استحقاقها في حالة توقف المقترض 

عن سدادها خالل مدة التأمين المنصوص عليها بجدول الوثيقة مع التزامه باتخـاذ اإلجـراءات   

ة التـأمين  القانونية المتفق عليها ضد المؤمن عليه في حالة التوقف عن السداد وذلك خـالل مـد  

.المنصوص عليها بالوثيقة

يتم بموجبه دفع كل أو جزء من قيمة الدفعات الشهرية للقرض في : تأمين البطالة اإللزامي.٤

. حالة خسارة المقترض لدخله 

هو مشابه لتأمين الحياة المؤقت في حالة وفاة المقترض فإن : التأمين االئتماني على الحياة .٥

والذي يكون اسمه مضـاف إلـى بوليصـة    ، د الدين إلى الجهة الدائنة قيمة البوليصة تدفع لسدا

وإذا كانت قيمة التأمين أعلى من قيمة القرض فإن الفائض يدفع إلـى  ، التأمين على أنه المستفيد 

. ورثة المقترض 

يتم بموجبه توفير التغطية التأمينية للممتلكات التي يتم تمويلها: التأمين االئتماني للممتلكات.٦

ويفرضها البنك لحماية مصالحه في هذه الممتلكـات الموضـوع   ، من خالل عمليات اإلقراض 

عليها إشارة الرهن لصالح البنك خوفاً من التغيرات التي تحدث في قيمة العقار بشكل ال يغطـي  

أو الخسـارة الكليـة   ، أو نتيجة تعثر أحد المقترضين عن سداد التزاماته ، قيمة القرض الممنوح 

. ومن األمثلة على ذلك قروض تمويل السيارات وقروض اإلسكان ، تلكات المؤمن عليها للمم
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: ـ من يطلب وثيقة التأمين على االئتمان ٦ـ٣

وإن من يطلب هذا النوع من التأمين ، إن التأمين على االئتمان مختص بالشركات وليس باألفراد 

:هم 

. البنوك ـ 

. التمويليشركات التأجير ـ 

. العقاري شركات التمويل ـ 

. المؤسسات الكبرى المرخص لها البيع باألجل ـ 

. ـ المصدرين 
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الئتمان من المنتجات التأمينية الجديدة في السوق األردنية بشـكل  تعتبر خدمة التأمين على ا

م ١٩٩٤فقد بدأ تقديم هذا المنتج في األردن فـي عـام   ، خاص وفي األسواق العربية بشكل عام 

وهي شركة متخصصة في تقديم الضمان للقـروض  ، من قبل الشركة األردنية لضمان القروض 

. ٩٩ديم الضمان الئتمان الصـادرات والمبيعـات المحليـة   الممنوحة من قبل البنوك األردنية وتق

وإضافةً لهذه الشركة هناك أربع شركات تأمين أردنية تقوم بتقديم خدمة التأمين علـى االئتمـان   

الشركة األردنية الفرنسـية  ١٠٠:وهي ، على نطاق محدود مع تقديمها للمنتجات التأمينية التقليدية 

وشركة العرب للتأمين علـى الحيـاة               ، وشركة الضامنون العرب ، وشركة دلتا للتأمين ، للتأمين 

. والحوادث 

ونظراً لتخصص الشركة األردنية لضمان القروض في تقديم خدمة التأمين على االئتمـان فقـط   

ولكونها أول شركة بدأت بتقديم هذه الخدمة في السوق التأمينية ، دون المنتجات التأمينية التقليدية 

،   ربعة األخرى ومنذ فترة أطول نسبياً من الشركات األ، ١٠١ردنية وبدعم من الحكومة األردنيةاأل

قام بدراسة النشاط التشغيلي للشركة األردنية لضمان القروض للتعـرف علـى   لذلك فإن الباحث

.  واقع التجربة األردنية ومدى نجاحها وتطورها 

١٠٢:ض ـ التعريف بالشركة األردنية لضمان القرو١ـ١

تأسست الشركة األردنية لضمان القروض كشركة مساهمة عامة ومحدودة بمقتضى قانون 

وقامت الشركة ، مليون دينار أردني ) ٧( م وبرأسمال قدره ١٩٩٤الشركات األردني في عام 

م بتنفيذ برنامج ائتمان الصادرات وزيادة رأسمال الشركة ليصبح               ١٩٩٧اعتباراً من عام 

وتسعى الشركة للمساهمة في تعزيز النمو االقتصادي المستدام في ، مليون دينار أردني ) ١٠( 

األردن من خالل توفير الضمانات الالزمة لتحسين البيئة االئتمانية المتاحة للمشروعات 

م حيث تقو، االقتصادية المجدية والصادرات الوطنية ومجتمع األعمال الصغير والمتوسط الحجم

الماليةوالمؤسساتالبنوكقبلمنالممنوحةالقروضمخاطرلتغطيةالالزمةالضماناتتقديمب

االقتصاديةالمشاريعلتأسيسوالموجهةجزئيةأوكليةتغطيةوأنواعهاآجالهابمختلف

99 www.jlgc.com ) موقع الشركة األردنیة لضمان القروض ـ بند معلومات عامة ( 
. م الصادر عن ھیئة التأمین األردنیة ٢٠١٢تأمین األردنیة للسنة المالیة تقریر نتائج أعمال سوق ال١٠٠
الشركة األردنیة لضمان القروض بامتیازات تمنحھا الحكومة األردنیة للمتعاملین مع الشركة وسیتم ذكرھا تقدمھاتتمتع الخدمات التي ١٠١

% ) .٤٧.٧٥( لمركزي األردني في رأس مال الشركة تبلغ إضافًة إلى أن مساھمة البنك ا، بشكل مفصل الحقًا ضمن ھذا المبحث 
102 www.jlgc.com ) موقع الشركة األردنیة لضمان القروض ـ بند معلومات عامة ( 

http://www.jlgc.com/
http://www.jlgc.com/
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طية المخاطر وأيضاً تقديم الضمانات الالزمة لتغ، والتسويقيةاإلنتاجيةكفاءتهارفعوتوسيعهاأو

. في مجال ائتمان المبيعات المحلية والصادرات األردنية 

١٠٣:ـ الخدمات والبرامج التي تقدمها الشركة األردنية لضمان القروض ٢ـ١

: فيما يلي أهم البرامج والخدمات التي تقدمها الشركة األردنية لضمان القروض 

: ـ برامج ضمان القروض ١ـ٢ـ١

: قروض اإلنتاجية ـ برامج ضمان ال١ـ١ـ٢ـ١

:برنامج ضمان متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم.١

إقامـة متوسـطة الحجـم علـى    الصغيرة والالمشاريعمساعدة أصحاب :البرنامجالهدف من 

تشـجيع  من خالل ، اإلنتاجية رفع كفاءتها ومشروعاتهم االقتصادية الجديدة أو توسعة القائم منها 

باالعتماد على جدواها االقتصادية وتـدفقاتها  تمويل الالزم لهذه المشروعاتالبنوك على توفير ال

.األردنية لضمان القروض النقدية وبوجود غطاء الضمان من قبل الشركة

:مميزات البرنامج 

المخـاطر  إلـى باإلضـافة يغطي هذا البرنامج مخاطر التمويل الموجه للمشروعات الجديدة ـ

.اإلنتاجية تحسينات عليه بهدف رفع كفاءته إدخالائم أو المتعلقة بتوسعة مشروع ق

ـ  ةيغطي هذا البرنامج مخاطر التمويل الموجه لجميع القطاعات االقتصادية المجديـة والمـدر  ـ

،وإنشـاءات  مقـاوالت  ،خـدمات ،، تجـارة ، حـرف ، زراعـة ، مهنصناعة(للدخل 

الما يمتاز بمقومات الحصول على التمويـل  قطاع اقتصادي طأيودون التحفظ على ) اتصاالت

.المطلوب

.منح فترة سماح تتوافق مع غاية القرض وخصوصية المشروعإمكانيةـ

.أو تمويل رأس المال العامل أو كليهما معاًالثابتةتمويل األصول إمكانيةـ

ـ  لمسددة وفيالسحب من أصل المبالغ اإعادةإمكانية، مع قف قروض متجددـمنح سإمكانيةـ

.حدود السقف الموافق عليه أصالً

:شروط البرنامج 

.أردني دينارألف ) ١٠٠( الحد األعلى لمبلغ التمويل ـ

103 www.jlgc.com ) الخدمات والبرامج موقع الشركة األردنیة لضمان القروض ـ بند ( 
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.بما فيها فترة السماحاًشهر) ٧٢(د الحد األعلى لفترة السداـ

.الحد األعلى لفترة السماح سنه واحدةـ

.داخل األردنالخاص وعامالًمن قبل القطاع أن يكون المشروع مملوكاًـ

ـ  تمنح القروض ضمن هذا البرنامج على نظام القروض المتناقصة بحيث ال تسـتوفى الفائـدة   ـ

.مقدماً

قيمتهـا   تبلغوذلك للقروض التيمن رصيد القرض القائم ) % ٧٠(تغطية ما نسبته:التغطية 

لقروض التي تزيـد  بالنسبة لالجزئييتم اعتماد مبدأ الضمان و، فأقلأردني دينار ألف ) ١٠٠( 

.ن هذا المبلغ قيمتها ع

:برنامج ضمان التمويل الصناعي.٢

للمشـروعات  اإلنتاجيـة الكفـاءة رفع أو توسعةإقامة أو مساعدة على ال:البرنامجالهدف من 

فـي قطـاعي الصـناعة والخـدمات     حصـراً العاملةمتوسطة الحجم الصغيرة والاالقتصادية 

تشجيع البنوك على تمويـل  من خالل ، في طبيعة عملها لهذين القطاعينلمساندةاوالمشروعات 

هذه المشروعات باالعتماد على جدواها االقتصادية وتدفقاتها النقدية وبوجود غطاء الضمان من 

.األردنية لضمان القروض قبل الشركة

:مميزات البرنامج 

العاملـة متوسطة الحجم الصغيرة والوعات يغطي هذا البرنامج مخاطر التمويل الموجه للمشرـ

.لهذه القطاعاتالمساندةاألخرىفي قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والقطاعات 

.منح فترة سماح تتوافق مع غاية القرض وخصوصية المشروعإمكانيةـ

.أو تمويل رأس المال العامل أو كليهما معاًالثابتةتمويل األصول إمكانيةـ

السحب من أصل المبالغ المسددة وفـي  إعادةإمكانية، مع قف قروض متجددـمنح سإمكانيةـ

.حدود السقف الموافق عليه أصالً

:شروط البرنامج 

ألـف          ) ٥٥٠( ن ال يتجـاوز  أوأردنـي  دينـار  ألف )٧٠( ح عن ونممبلغ المالأن ال يقل ـ

.أردني دينار

.بما فيها فترة السماحاًهرش) ٩٦(الحد األعلى لفترة السداد ـ

. عامالً) ٢٥٠(عمال وأن ال يزيد عن ) ٥(أن ال يقل عدد العاملين في المشروع عن ـ

.ملكيته بالكامل للقطاع الخاصتعود أن وويعمل باألردن اًأن يكون المشروع ربحيـ
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.من رصيد القرض القائم) % ٧٠(تغطية ما نسبته:التغطية 

:مويلي التأجريان التبرنامج ضم.٣

متوسطة الحجم فـي الحصـول علـى    الصغيرة والمساعدة المشروعات :البرنامجالهدف من 

من خالل حل مشكلة تركيز المؤجرين علـى  ، طويل األجل المتوسط والالتمويل المالي المناسب 

لتمويليـة   والمؤسسات اتشجيع البنوك وذلك ب، الضمانات التي قد ال تتوفر لدى هذه المشروعات

وبوجـود غطـاء   التقيـيم االئتمـاني   على تمويل هذه المشروعات باالعتماد على ) المؤجرة ( 

.األردنية لضمان القروض الضمان من قبل الشركة

:مميزات البرنامج 

أصـحاب المشـروعات   إلـى الموجـه  الثابتـة يغطي هذا البرنامج مخاطر تمويل األصول ـ

في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات والقطاعـات  العاملةالحجم متوسطة الصغيرة والاالقتصادية 

.اإلنتاجية لهذه القطاعات بهدف رفع كفاءتها المساندةاألخرى 

.ال تتجاوز السنتين منح فترة سماحإمكانيةـ

:شروط البرنامج 

.أردني دينارألف )٥٥٠( ال يتجاوز مبلغ القرض أنـ

.بما فيها فترة السماحاًشهر) ٩٦(لفترة السداداألعلىالحد ـ

.ملكيته بالكامل للقطاع الخاصتعود أن وويعمل باألردن اًأن يكون المشروع ربحيـ

.من رصيد القرض القائم) % ٧٠(تغطية ما نسبته: التغطية 

:رأس املال العامل للمصدرينمتويلبرنامج ضمان .٤

تشجيع البنوك على من خالل اإلنتاجيةكفاءته ر على رفعصدمساعدة الم:الهدف من البرنامج 

شحنات تصـديرية وبوجـود غطـاء    إعدادتقديم التمويل لرأس المال العامل للمصدرين بقصد 

.األردنية لضمان القروض الضمان من قبل الشركة

:شروط البرنامج 

ـ  ع الحصول ويستطي، أردني دينارألف ) ٢٥٠( يبلغ سقف العميل الواحد ضمن هذا البرنامج ـ

لالقتراض وضمن هـذا  الفعليةوحسب حاجته ، مجموعة قروض أوعليه بموجب قرض واحد 

.السقف
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.اً شهر) ١٢(الحد األعلى لفترة السدادـ

.ة أو عقود تصديريةوجود اعتماد أو بوالص واردـ

.من رصيد القرض القائم) % ٧٥(تغطية ما نسبته:التغطية 

: العامةوض السيارات قرضمان متويلبرنامج.٥

مساعدة العاملين في قطاع وسائط النقل الراغبين في شراء وسائط جديدة :الهدف من البرنامج 

تشجيع البنوك التجارية على توفير التمويل من خالل ، الراغبين في استبدال الوسائط القديمةأو

ا النقدية وبوجود غطاء الضـمان  الالزم لوسائط النقل باالعتماد على جدواها االقتصادية وتدفقاته

.األردنية لضمان القروض من قبل الشركة

:شروط البرنامج 

.أردني دينار ألف ) ١٤( الحد األعلى لمبلغ التمويل ـ

.شامال فترة السماحاًشهر) ٦٠(لفترة السداداألعلىالحد ـ

.لفترة السماح سنه واحدةاألعلىالحد ـ

.وتجيير البوليصة لصالح البنك الممول، ينها شامالًرهن السيارة بعد تأمـ

.من رصيد القرض القائم) % ٧٠(تغطية ما نسبته:التغطية 

: ـ برامج ضمان قروض األفراد ٢ـ١ـ٢ـ١

)الشقق والعقارات(اإلسكانيةبرنامج ضمان متويل القروض .١

مـتالك مسـكن مالئـم   مساعدة ذوي الدخل المتوسط والمحدود علـى ا :الهدف من البرنامج 

تشجيع البنوك التجارية على توفير التمويل الالزم لهذه الغاية وبوجود غطاء الضـمان  من خالل 

.األردنية لضمان القروض من قبل الشركة

:شروط البرنامج 

.أردني دينارألف ) ٧٥( الحد األقصى لمبلغ القرض ـ

.لتي تزيد عن هذا الحداعتماد مبدأ الضمان الجزئي للقروض اـ

.اً شهر) ٢٤٠(الحد األعلى لفترة السدادـ

.)البنك (الممولةلصالح الجهة األولىيشترط وجود رهن عقاري من الدرجة ـ

.من القيمة التقديرية للعقار أو عقد البيع أيهما أقل% ٨٥ال تتجاوز نسبة التمويل أنـ
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.عقار طيلة مدة حياة القرضالتأمين على حياة المقترض وعلى الـ

) ٧٥( قيمتهـا  للقروض التي تبلـغ القائم من رصيد القرض % ٧٥تغطية ما نسبته :التغطية 

يـتم اعتمـاد   هذا المبلغ فللقروض التي تزيد قيمتها عن أما بالنسبة ، فما دون أردني دينار ألف 

.مبدأ الضمان الجزئي

:برنامج ضمان متويل شراء األراضي السكنية.٢

مساعدة المقترضين الراغبين بالحصول على قطعة أرض لغايات السـكن  :الهدف من البرنامج 

لهذه الغاية وبوجود غطاء الضـمان  الالزم تشجيع البنوك التجارية على توفير التمويل من خالل 

.األردنية لضمان القروض من قبل الشركة

:شروط البرنامج 

.أردني دينارألف ) ٥٠( لمبلغ القرض األقصىالحد ـ

.بما فيها فترة السماحاًشهر) ١٢٠(الحد األعلى لفترة السدادـ

.أشهر٣منح فترة سماح مدتها إمكانيةـ

.)البنك(الممولةيشترط وجود رهن عقاري من الدرجة األولى للجهة ـ

عقـد البيـع  مـن القيمـة التقديريـة لقطعـة األرض أو     % ٥٠ال تتجاوز نسبة التمويل أنـ

.أيهما أقل

.التأمين على حياة المقترض طيلة مدة حياة القرضـ

) ٥٠( قيمتهـا  من رصيد القرض القائم للقروض التي تبلـغ  % ٧٠تغطية ما نسبته :التغطية 

اعتمـاد  فيـتم  هذا المبلغللقروض التي تزيد قيمتها عن أما بالنسبة ، فما دونأردني دينار ألف 

.ضمان الجزئيمبدأ ال

: ـ برامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية ٢ـ٢ـ١

:احملليةاملبيعاتبرنامج ضمان ائتمان .١

ـ  من قيمة البضاعة المباعة في السوق األردني وغير مسدد قيمتهـا  ) % ٩٠(يغطي الضمانـ

.بموجب فواتير بيع بعد استبعاد ضريبة المبيعات

.إفالس المشتري المحلييغطي الضمان تعثر أو ـ
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، وبحسـب وضـعه   ماليين دوالر أمريكـي ) ٤(لغاية يمكن منح سقف ائتماني لكل مشترٍـ

.المالي وقدرته على السداد

.أشهر ) ٤( بوليصة هي الأعلى فترة سداد تقوم بتغطيتها ـ

:برنامج ضمان ائتمان الصادرات .٢

لمصدر في األسواق الخارجية باسـتثناء تلـك   تغطي بوليصة ضمان االئتمان جميع عمليات اـ

.أو من خالل اعتمادات مستندية معززة من قبل بنك أردني،العمليات المدفوعة قيمتها مقدماً

:من قيمة الخسارة الناجمة عن حدوث أي من المخاطر ) % ٩٠(ما نسبتهيغطي الضمانـ

يسـتحق عليـه للمصـدر   ه بمـا ئوالتي تشمل إفالس المشتري أو عدم وفا: التجارية ·

.عجزه عن ذلكأو

والتي تشمل الحروب واالضطرابات المدنية وتعثر المشترين مـن القطـاع   : السياسية ·

.العام وأية قرارات حكومية قد تعيق العمليات التجارية

ـ  كات يقوم برنامج ضمان ائتمان الصادرات باالستعالم عن المشتري األجنبي من خـالل شـب  ـ

على الوضع المالي للمشتري والذي يحـدد  المعلومات العالمية ، من ثم تحديد أسقف ائتمانية بناء

.قيمة ضمان للمشترين خالل فترة الضمان

.ماليين دوالر أمريكي)٤( أقصى قيمة التزام يمكن قبوله على المشتري األجنبي يبلغ ـ

.أشهر )٦( االئتمان هي أعلى فترة سداد تقوم بتغطيتها بوليصة ضمانـ

: في برامج الشركة األردنية لضمان القروض المشاركةاألردنية البنوك ـ ٣ـ١

تشترك الشركة األردنية لضمان القروض مع عدد من البنوك األردنية في تقديم برامج متعـددة  

رة لضمان القروض الممنوحة من هذه البنوك والتي توفر التمويـل الـالزم للمشـاريع الصـغي    

وتستمر الشركة في طرح برامج جديدة بشكل دائم بالتعـاون مـع   ، والمتوسطة الحجم ولألفراد 

بنكـاً أردنيـاً   ) ١٤( حيث بلغ عدد البنوك المشتركة بعالقة تعاقدية مع الشـركة  ، هذه البنوك 

% ) ٦٣.٤( أي بنسـبة  ، ١٠٥بنكاً تجارياً تعمل في السوق األردنية) ٢٢( من أصل ١٠٤تجارياً

وهي نسبة عالية يمكن تفسيرها باهتمام البنوك ، البنوك التجارية العاملة في السوق األردنية من

ونجاح الشركة فـي تحقيـق   ، األردنية بالخدمات التي تقدمها الشركة األردنية لضمان القروض 

نتائج تشغيلية إيجابية في مجال ضمان القروض مما يشجع البنوك على االشتراك بعالقة تعاقدية

104 www.jlgc.com ) موقع الشركة األردنیة لضمان القروض ـ بند مؤسسات ذات عالقة ( 
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وأيضـاً  ، معها لتقديم برامج تتالءم مع طبيعة وبيئة عمل كل بنك وتتوافق مع شروط الشـركة  

ازدياد اإلدراك من قبل اإلدارات القائمة على هذه البنوك بأهمية ودور التأمين علـى االئتمـان   

يتضمن أسـماء البنـوك التجاريـة    ) ١ـ٤( والجدول رقم . كأحد مخففات المخاطر االئتمانية 

: دنية المشتركة بعالقة تعاقدية مع الشركة األردنية لضمان القروض األر

البنوك األردنية المشتركة بعالقة تعاقدية مع الشركة األردنية لضمان القروض) ١ـ٤( الجدول رقم 

البنكمالبنكم

البنك التجاري األردني٨لالستثمار والتمويلالبنك األردني١

بنك المال األردني٩)األردن(بنك المؤسسة العربية المصرفية ٢

بنك القاهرة عمان١٠لمصري العربيالبنك العقاري ا٣

بنك سوسيته جنرال ١١بنك االستثمار العربي األردني٤

بنك األردن١٢اد لالدخار واالستثماربنك االتح٥

البنك العربي١٣البنك األهلي األردني٦

بنك اإلسكان١٤البنك األردني الكويتي٧

١٠٦:ـ أساليب الضمان في الشركة األردنية لضمان القروض ٤ـ١

١٠٧:اإلنتاجيةبرامج ضمان القروضـ ١

إن كان هناك مشروعاً مقدماً ألحد البنوك ويحتاج لضمان قـرض  :المقرض بنكللبالنسبة .١

المشروع مـؤهالً هذا كان فيما إذالتأكدافيجب ، بهدف اتخاذ قرار منح التمويل من البنك 

حجم القرض ، عدد العـاملين ،  (األردنية لضمان القروض الشركة ةللحصول على ضمان

ذات العالقـة  بنـوك ضمن الالبنك من ذا كانإأيضاً فيما تأكد وال، ) الخ ...غاية القرض ، 

فـي عالقـة   همكانية شمولإفيجب دراسةكن من البنوك المشاركة ، ين لم فإمع الشركة ، 

من قبل البنك وتنطبق عليـه  للتمويل اًالمشروع جاهزوفي حال أصبح.تعاقدية مع الشركة 

إلـى  من قبل البنك طلب الضمان فيتم إرسال وبحاجة إلى ضمانة الشركة ، جميع الشروط 

.دائرة ضمان القروض في الشركة األردنية لضمان القروض

ويتطلب الحصـول علـى ضـمانة    متلك مشروعاًيان المقترضكنإ:للمقترض بالنسبة.٢

فيمـا إذا  تأكدفيجب عليه الالشركة من أجل الحصول على التمويل الالزم من أحد البنوك ، 

من حيث عـدد العـاملين ، حجـم القـروض ، الهـدف ،     (للضمان مؤهالًهكان مشروع
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http://www.ca-bank.com/
http://www.ajib.com/
http://www.meib.com/
http://www.unionbankjo.com/
http://www.bankofjordan.com/
http://www.arabbank.com/
http://www.jordan-kuwaitbank.com/
http://www.the-housingbank.com.jo/
http://www.jlgc.com/
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لبنـك   للتأكـد مـن أن   وا،وك لطلب التمويلالتوجه إلى أحد البنومن ثم عليه ) . لخ إ...

. جميع طلبات الضمان تقدم من خالل البنـوك المشـاركة   ألن ، مع الشركة تعاقدية عالقة 

مشـروع مؤهـل لضـمانة    الووجد البنـك أن ،للتمويل اًالمشروع جاهزأصبحوفي حال 

.لى الضمان وإرساله إلى الشركة ألخذ الموافقة عالطلب فعلى البنك تعبئة ، الشركة 

١٠٨:المبيعات المحليةبرنامج ضمان ـ ٢

يريـد وبضاعته في السـوق األردنيـة   ببيعرغب يينردنيأو التجار األينمصنعأحد الن كانإ

:فيجب عليه ، مخاطر عدم الدفع ضدضمان علىالحصول 

.إلى الضمان ةحاجالد طبيعة يحدت.١

للحصـول علـى   دنية لضمان القروض في الشركة األرل مع قسم المشترين المحليين اتصاال.٢

.التفاصيل وكيفية منح الضمان 

سأل حـول المشـترين   ين أهفعليتهوتوافق البرنامج مع احتياجاالشروط ، هإذا انطبقت علي.٣

.للضمان هفي تحديد أولوياتههذه المعلومات سوف تساعدو

إلى الشـركة  ت البيععمليايقدم تفاصيل أنالتاجرأوالمصنع على بعد كل هذه المحددات ،.٤

يـتم  سـوف  ثـم  من و، تلك العمليات األردنية لضمان القروض ، والمعلومات التي تحتويها 

.د مقدار الرسوم التي تتقاضاها الشركة األردنية لضمان القروض يحدت

١٠٩:برنامج ضمان ائتمان الصادراتـ ٣

:هي إن الخطوات األولى الالزمة لتوقيع بوليصة ضمان ائتمان الصادرات 

تزويد الشركة بقائمة بأسماء المشترين المراد تغطيتهم في البوليصة ، مع عناوينهم التفصيلية  .١

.والسقف االئتماني المرغوب به لكل مشترٍ وأرقام الهاتف والفاكس ،

وتحديـد المشـترين   لتحالف االئتمانبعد قيام الشركة بالرجوع إلى شبكة المعلومات التابعة.٢

تقوم الشركة بتعبئة نموذج مع المصدر وذلك ، تهم واألسقف االئتمانية لهم الموافق على تغطي

.١١٠شركة كوفاس الفرنسيةمن أجل تحديد نسبة عمولة الضمان من بعد إرساله إلى

.یتضمن نموذج طلب ضمان مخاطر ائتمان المبیعات المحلیة ) ٢( الملحق رقم ١٠٨
.یتضمن نموذج طلب ضمان مخاطر ائتمان الصادرات ) ٣( الملحق رقم ١٠٩
اس الفرنسیة    ١١٠ )  COFACE( تقوم الشركة األردنیة لضمان القروض بإعادة ضمان الشحنات التصدیریة التي تضمنھا مع شركة كوف

اس الفرنسیة    الذي ترعا) Credit Alliance( والشركة األردنیة لضمان القروض جزء من تحالف االئتمان  ذي  ، ه شركة كوف وال
. یعقد مؤتمره السنوي في باریس لبحث آخر مستجدات صناعة الضمان في العالم 
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عند تحديد نسبة عمولة الضمان و الرسوم األخرى يتم تقديم عرض من الشركة إلى المصدر  .٣

.والمشترين واألسقف االئتمانية الممنوحة لكـل مـنهم   ،يتضمن العموالت المتوجب دفعها 

وبذلك ومـن تـاريخ توقيـع    ، وفي حالة موافقة المصدر على العرض يتم توقيع البوليصة 

.البوليصة يتم تغطية جميع الشحنات للمشترين الذين منحوا أسقفاً ائتمانية 

: كة األردنية لضمان القروض ـ االمتيازات التي تتمتع بها الخدمات التي تقدمها الشر٥ـ١

تتمتع الخدمات التي تقدمها الشركة األردنية لضمان القروض بامتيازات يمنحها البنك المركـزي  

١١١:وهي على الشكل التالي ، األردني للبنوك العاملة مع الشركة 

يعتبر البنك المركز األردني القروض الممنوحة من البنوك والمضمونة من الشركة األردنيـة  .١

، ويعفي البنوك من أسس احتساب المخصصـات لـديونها   ، لضمان القروض قروضاً جيدة 

حيث تعفى البنوك من المخصص العام المحدد على إجمالي محفظة التسهيالت المضمونة من 

كما تعفى البنوك من احتساب المخصص الخاص للسنة األولى من التعثر علـى أن  ، الشركة 

.الية يبنى المخصص خالل السنة الت

يخفض البنك المركزي األردني المعدل المرجح لكفاية رأس المال والمطلـوب مـن البنـوك     .٢

كما يعتبـر البنـك المركـزي    ، لقاء ضمان موجوداتها من القروض المضمونة من الشركة 

موجودات البنوك المضمونة من الشركة من أقل الموجودات مخاطرة ويطبق عليها أقل نسب 

. كفاية رأس المال 

إضافةً إلى إعفاء عقود ضمان الصادرات والمطالبات المتعلقة بها والمبرمة مـع الشـركة مـن    

١١٢. رسوم طوابع الواردات 

:ـ تحليل نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضمان القروض ٦ـ١

مـن  قام الطالب بدراسة النشاط التشغيلي للشركة األردنية لضمان القروض خالل الفترة الممتدة 

. وذلك لجميع برامج الضمان التي تقدمها الشركة ، م ٢٠١٢م ولغاية العام ٢٠٠٥العام 

:ـ برامج ضمان القروض١ـ٦ـ١

تقدم الشركة األردنية لضمان القروض مجموعة متنوعة من برامج الضمان للقروض اإلنتاجيـة  

ـ ، ولقروض األفراد  ى مـنح الضـمانات   وتعتمد الشركة خالل فترة الدراسة سياسة التركيز عل

. ٨ص ، م ٢٠٠٧التقریر السنوي الرابع عشر للشركة األردنیة لضمان القروض لعام ١١١
.٩ص ، م ٢٠٠٧التقریر السنوي الرابع عشر للشركة األردنیة لضمان القروض لعام ١١٢
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وذلك تعزيزاً ألهـدافها  ، للقروض اإلنتاجية والحد من حجم المحفظة المضمونة لقروض األفراد 

الحجـم  األساسية المتمثلة بتسهيل عملية التمويل الالزمة للمشاريع اإلنتاجية الصغيرة والمتوسطة 

.١١٣من خالل ضمان قروضها لدى البنوك والمؤسسات المالية

: ج ضمان القروض اإلنتاجية ـ برام١ـ١ـ٦ـ١

إجمالي سقف الضمان السنوي المخصـص لبـرامج القـروض    ) ٢ـ٤( يوضح الجدول رقم 

وإجمالي القيمة السنوية المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة القائمة في نهاية كـل  ، اإلنتاجية 

:م ٢٠١٢م ولغاية العام ٢٠٠٥وذلك من العام ، عام لبرامج القروض اإلنتاجية 

)٢ـ٤( الجدول رقم 

إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمالي القيمة السنوية المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة 

لبرامج القروض اإلنتاجية 
)أردني دينار اآلالف ـ المبالغ ب( 

البيان 

العام   

إمجايل سقف 
الضمان 
السنوي 

معدل 
النمو 
السنوي

معدل النمو 
ام عن الع

٢٠٠٥

إمجايل القيمة 
السنوية 
املضمونة 

معدل 
النمو

السنوي

معدل النمو 
عن العام 
٢٠٠٥

إمجايل احملفظة 
املضمونة 

القائمة يف اية 
كل عام 

معدل 
النمو 
السنوي

معدل النمو 
عن العام 
٢٠٠٥

٢٠٠٥٢٤,١٨٢٥,٥٥٩٩,٠٦٥

٤.٩%٩,٥٠٦٤.٩%٤٣.٣-%٤٣.٣-٣,١٥٢%٢.٧-%٢.٧-٢٠٠٦٢٣,٥١٩%

٢.٢-%٦.٨-٨,٨٦٣%٣١.٤-%٣,٨١٥٢١.٠%٢١.٥%٢٠٠٧٢٩,٣٧٣٢٤.٩%

٤.٩%٩,٥١١٧.٣%٣.٢%٥,٧٣٧٥٠.٤%٤٣.١%٢٠٠٨٣٤,٦٠١١٧.٨%

٢٨.٨%١١,٦٧٦٢٢.٨%١٩.٤%٦,٦٣٧١٥.٧%٧٣.٢%٢٠٠٩٤١,٨٧٣٢١.٠%

٣٦.٨%١٢,٤٠٤٦.٢%٥٤.٠%٨,٥٦٣٢٩.٠%٩٤.١%٢٠١٠٤٦,٩٢٦١٢.١%

٥٤.٥%١٤,٠٠٩١٢.٩%١١٦.٥%١٢,٠٣٨٤٠.٦%١٣١.٥%٢٠١١٥٥,٩٧٥١٩.٣%

١٣٣.٦%٢١,١٧٩٥١.٢%٢١٧.١%١٧,٦٣٠٤٦.٥%١٧٢.٤%٢٠١٢٦٥,٨٧٥١٧.٧%

%١٢,٠٢٧١٤.١%٧,٨٩١٢٢.٨%٤٠,٢٩١١٥.٧المتوسط

. وتم حساب معدالت النمو من قبل الطالب، ٢٠١٢للعام ٢٠٠٥قروض من العام التقارير المالية السنوية للشركة األردنية لضمان ال: ـ المصدر 

: تُبين نتائج التحليل للقيم الواردة في الجدول السابق الجوانب الرئيسية التالية 

شهد إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج القروض اإلنتاجية ارتفاعاً مـن العـام   ـ 

ـ ، ٢٠١٢لغاية العام ٢٠٠٧ انخفاضـاً طفيفـاً بلـغ معدلـه                     ٢٠٠٦ا شـهد فـي العـام    فيم

ويالحظ من الجدول السابق أن معدالت النمو المسجلة خالل سـنوات الدراسـة   ، % ) ٢.٧-( 

تتأرجح مابين الزيادة والنقصان وذلك تبعاً للحالة االقتصادية السائدة في كل عام ولسياسة الشركة 

وقد بلغ متوسط إجمـالي السـقف خـالل    ، مانات للقروض اإلنتاجية في التركيز على منح الض

. ٣ص ، م ٢٠٠٩التقریر السنوي السادس عشر للشركة األردنیة لضمان القروض لعام ١١٣
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وسجل معدل نمـو سـنوي بلـغ متوسـطه                   ، مليون دينار أردني ) ٤٠,٢٩١( سنوات الدراسة 

. % ) ١٧٢.٤( ٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢فيما بلغ معدل النمو في العام ، % ) ١٥.٧( 

ي سقف الضمان خالل معظم سنوات الدراسـة كداللـة   ويمكن تفسير االرتفاع المسجل في إجمال

.على السياسة التي تعتمدها الشركة في تشجيع البنوك على التوسع بمنح القروض اإلنتاجية 

٢٠٠٧شهد إجمالي القيمة السنوية المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية ارتفاعاً مـن العـام   ـ 

، % ) ٤٣.٣-( خفاضاً كبيراً بلـغ معدلـه   ان٢٠٠٦فيما شهد في العام ، ٢٠١٢ولغاية العام 

بأن معدالت النمو المسجلة إلجمالي القيمـة المضـمونة قـد    ) ٢ـ٤( ويالحظ من الجدول رقم 

شهدت اختالفاً ملحوظاً خالل سنوات الدراسة وذلك تبعاً للحالة االقتصادية السائدة في كل عـام  

وأيضاً لحجم سقف الضمان ، ة من البنوك ومدى تأثيرها على حجم التسهيالت االئتمانية الممنوح

وقد بلغ متوسط إجمالي القيمة المضمونة خـالل  ،السنوي المخصص لبرامج القروض اإلنتاجية 

وسجل معدل النمو السـنوي متوسـطاً قـدره                  ، مليون دينار أردني ) ٧,٨٩١( سنوات الدراسة 

الـذي سـجله إجمـالي سـقف الضـمان      وهو يفوق متوسط معدل النمو السنوي % ) ٢٢.٨( 

بلـغ                     ٢٠٠٥معـدل نمـو كبيـر عـن العـام      ٢٠١٢كمـا حقـق فـي العـام     ، المخصص 

 )٢١٧ . ( %

ويمكن تفسير االرتفاع المسجل في إجمالي القيمة السنوية المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجيـة  

لبرامج التي تقدمها الشـركة أصـبحت   خالل معظم سنوات الدراسة كداللة على أن الخدمات وا

تحظى باهتمام وطلب متزايد من جانب البنوك المشاركة إلدراكها أهمية التأمين علـى االئتمـان   

وما بعد نتيجة األزمة الماليـة  ٢٠٠٨وخاصةً من العام ، كأحد أهم مخففات المخاطر االئتمانية 

حيـث  ، قتصادية والمالية في األردن العالمية  وما خلفته من تداعيات على مختلف القطاعات اال

كما أن الفترة الممتدة ، % ) ٥٠.٤( قد شهد أعلى معدل نمو سنوي بلغ ٢٠٠٨يالحظ بأن العام 

.قد شهدت معدالت نمو متزايدة ٢٠١٢وحتى العام ٢٠٠٩من العام 

ارتفاعـاً  شهد إجمالي المحفظة المضمونة القائمة في نهاية كل عام لبرامج القروض اإلنتاجية ـ 

وقـد  ، % ) ٦.٨-( الذي شهد انخفاضاً بلغ معدله ٢٠٠٧في جميع سنوات الدراسة ماعدا العام 

شهدت معدالت النمو المسجلة خالل سنوات الدراسة إلجمالي المحفظة المضمونة تأرجحاً مابين 

تبعاً إلجمالي القيمة السنوية المضـمونة ومـدة القـروض المضـمونة    الزيادة والنقصان وذلك 

مليـون دينـار   ) ١٢,٠٢٧( الدراسة بلغ متوسط إجمالي المحفظة المضمونة خالل سنوات وقد 

وبلغ معدل النمو فـي العـام   ، % ) ١٤.١( وسجل معدل النمو السنوي متوسطاً قدره ، ردني أ

% ) . ١٣٣.٦( ٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢
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المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية خـالل  ويمكن تفسير االرتفاع المسجل في إجمالي المحفظة

معظم سنوات الدراسة كداللة على نجاح سياسة الشركة في زيادة حجـم المحفظـة المضـمونة    

. لبرامج القروض اإلنتاجية 

الذي يوضح تطور إجمالي ) ١ـ٤( ولالستدالل على ما سبق بيانياً يمكن االستعانة بالشكل رقم 

وتطور إجمالي القيمـة السـنوية   ، برامج القروض اإلنتاجية سقف الضمان السنوي المخصص ل

.المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة القائمة في نهاية كل عام لبرامج القروض اإلنتاجية

) ١ـ٤( الشكل رقم 
تطور إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمالي القيمة السنوية المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة 

ج القروض اإلنتاجية لبرام

: ـ برامج ضمان قروض األفراد ٢ـ١ـ٦ـ١

إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لمحفظة برامج قروض ) ٣ـ٤( يتضمن الجدول رقم 

وإجمالي المحفظة المضمونة القائمة في نهايـة كـل   وإجمالي القيمة السنوية المضمونة ، األفراد 

: م ٢٠١٢م ولغاية العام ٢٠٠٥الفترة من عام وذلك خالل ، قروض األفراد عام لبرامج 
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)٣ـ٤( الجدول رقم 

إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمالي القيمة السنوية المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة 

لبرامج قروض األفراد
)أردني دينار اآلالف ـ المبالغ ب( 

البيان    

العام   

إمجايل سقف 
الضمان 

وي السن

معدل
النمو السنوي

معدل النمو
عن العام 
٢٠٠٥

إمجايل القيمة 
السنوية 
املضمونة 

معدل
النمو السنوي

معدل النمو 
عن العام 
٢٠٠٥

إمجايل احملفظة 
املضمونة 

القائمة يف اية 
كل عام 

معدل
النمو

السنوي

معدل النمو 
عن العام 
٢٠٠٥

٢٠٠٥٤٨,٦٠٦١٣,٨٧٦٤٣,٥٣٥

٤.٧-%٤.٧-٤١,٥٠١%١٢.٧-%١٢.٧-١٢,١١٩%٤.٨-%٤.٨-٢٠٠٦٤٦,٢٨٠%

٧.٣-%٢.٧-٤٠,٣٦٥%٣.٩-%١٣,٣٢٩١٠.٠%٣.٥%٢٠٠٧٥٠,٣٠٩٨.٧%

١٨.٠-%١١.٦-٣٥,٦٩٧%٥١.٦-%٤٩.٦-٦,٧١٩%٤.٧-%٧.٩-٢٠٠٨٤٦,٣١٩%

٢٥.٠-%٨.٦-٣٢,٦٣٦%٦٩.١-%٣٦.٢-٤,٢٨٥%٥.٨-%١.٢-٢٠٠٩٤٥,٧٦٧%

٢٧.٩-%٣.٨-٣١,٣٩٥%٥٤.٥-%٦,٣١٤٤٧.٤%١٥.٣-%١٠.٠-٢٠١٠٤١,١٨٤%

١٩.٢-%٣٥,١٩١١٢.١%١٨.٨-%١١,٢٦٣٧٨.٤%٩.٨-%٢٠١١٤٣,٨٤٤٦.٥%

٢٣.٣-%٥.١-٣٣,٣٨٨%٧٠.٨-%٦٤.٠-٤,٠٥٥%١٢.٢-%٢.٦-٢٠١٢٤٢,٦٩٢%

%٣.٥-٣٦,٧١٤%٣.٨-٨,٩٩٥%١.٦-٤٥,٦٢٥المتوسط 

. وتم حساب معدالت النمو من قبل الطالب، ٢٠١٢للعام ٢٠٠٥التقارير المالية السنوية للشركة األردنية لضمان القروض من العام : لمصدر ـ ا

: تُبين نتائج التحليل للقيم الواردة في الجدول السابق الجوانب الرئيسية التالية 

األفراد انخفاضاً فـي معظـم   شهد إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج قروض ـ 

ويالحـظ مـن الجـدول    ، اللذين شهدا ارتفاعاً ٢٠١١و٢٠٠٧سنوات الدراسة ماعدا العامين 

السابق أن معدالت النمو المسجلة إلجمالي سقف الضمان خالل سنوات الدراسة تتأرجح ما بـين  

سة الشركة فـي التقليـل   الزيادة والنقصان وذلك تبعاً للحالة االقتصادية السائدة في كل عام ولسيا

وقـد  ، من منح الضمانات لقروض األفراد مقابل التركيز على منح الضمانات للقروض اإلنتاجية 

، مليون دينـار أردنـي   ) ٤٥,٦٢٥( بلغ متوسط إجمالي سقف الضمان خالل سنوات الدراسة 

فـي  في حين سجل معدل نمو سـالب  ، % ) ١.٦-( وسجل معدل النمو السنوي متوسطاً قدره 

% ) . ١٢.٢-( بلغ ٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢العام 

ويمكن تفسير االنخفاض الحاصل في إجمالي سقف الضمان المخصص لبرامج قروض األفـراد  

خالل معظم سنوات الدراسة كداللة على السياسة التي تعتمدها الشركة في التقليـل مـن مـنح    

.ذه القروض الضمانات لقروض األفراد وتخفيض حجم المحفظة المضمونة له

شهد إجمالي القيمة السنوية المضمونة لبرامج قروض األفراد اختالفاً كبيراً خـالل سـنوات   ـ

ولسقف الضمان السـنوي المخصـص   للحالة االقتصادية السائدة في كل عام الدراسة وذلك تبعاً
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فيمـا سـجل   ، ٢٠١١و، ٢٠١٠، ٢٠٠٧حيث حقق ارتفاعاً خـالل األعـوام   ، لهذه البرامج 

وقد بلغ متوسط إجمالي القيمة المضمونة خـالل سـنوات الدراسـة              ، خفاضاً في بقية األعوام ان

في حين ، % ) ٣.٨-( وسجل معدل نمو سنوي بلغ متوسطه ، مليون دينار أردني ) ٨,٩٩٥( 

ويمكن تفسير % ) . ٧٠.٨-( بلغ معدله ٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢سجل انخفاضاً كبيراً في العام 

. كداللة على سياسة الشركة في تخفيض منح الضمانات لقروض األفراد ذلك

انخفاضاً في قروض األفرادإجمالي المحفظة المضمونة القائمة في نهاية كل عام لبرامج شهد ـ 

حيث بلغ متوسط إجمالي المحفظة ، الذي شهد ارتفاعاً ٢٠١١جميع سنوات الدراسة ماعدا العام 

وسجل معدل النمو السنوي ، ردني مليون دينار أ) ٣٦,٧١٤( لدراسة االمضمونة خالل سنوات 

انخفاضـاً  ٢٠١٢كما سجل إجمالي المحفظة المضمونة في العام ، % ) ٣.٥-( متوسطاً قدره 

أن معدالت ) ٣ـ٤( ظ من الجدول رقم ـويالح% ) . ٢٣.٣-( ه ـبلغ معدل٢٠٠٥عن العام 

نة قد شهدت تأرجحاً خالل سنوات الدراسـة مـا بـين    النمو المسجلة إلجمالي المحفظة المضمو

. إلجمالي القيمة السنوية المضمونة ومدة القروض المضمونة الزيادة والنقصان وذلك تبعاً 

ويمكن تفسير االنخفاض الحاصل في إجمالي المحفظة المضمونة لبرامج قروض األفراد كداللـة  

.  ألفراد المضمونة على نجاح سياسة الشركة بتخفيض حجم محفظة قروض ا

الذي يمثل تطور إجمـالي  ) ٢ـ٤( ولالستدالل على ما سبق بيانياً يمكن االستعانة بالشكل رقم 

وإجمالي القيمة السنوية المضـمونة  ، سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج قروض األفراد 

.قروض األفراد وإجمالي المحفظة المضمونة القائمة في نهاية كل عام لبرامج 
) ٢ـ٤( الشكل رقم 

إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص وإجمالي القيمة السنوية المضمونة وإجمالي المحفظة المضمونة تطور 

لبرامج قروض األفراد



107

: ـ مقارنة النتائج التشغيلية لبرامج القروض اإلنتاجية مع برامج قروض األفراد ٣ـ١ـ٦ـ١

مج القروض اإلنتاجيـة مـع بـرامج قـروض األفـراد                  من خالل مقارنة النتائج التشغيلية لبرا

:  يالحظ مايلي 

ـ بمقارنة إجمالي السقف السنوي المخصص لكل من برامج القروض اإلنتاجية وبرامج قروض 

األفراد يالحظ أن إجمالي السقف المخصص لبرامج القروض اإلنتاجية قد ارتفـع فـي معظـم    

وقـد ارتفـع مـن مبلـغ                       ، % ) ١٥.٧( نوي بلغ متوسطه سنوات الدراسة وسجل معدل نمو س

مليون دينار أردني في ) ٦٥,٨٧٥( إلى مبلغ ٢٠٠٥مليون دينار أردني في العام ) ٢٤,١٨٢( 

مخصـص  في حين أن إجمالي سـقف الضـمان ال  ،% ) ١٧٢( وبمعدل نمو بلغ ٢٠١٢العام 

وات الدراسة وسجل معدل نمو سنوي بلغ متوسطه                        ض في معظم سنلبرامج قروض األفراد انخف

إلـى  ٢٠٠٥مليون دينار أردني في العام ) ٤٨,٦٠٦( انخفض من مبلغ حيث، % ) ١.٦-( 

.  % ) ١٢-( وبمعدل بلغ ٢٠١٢مليون دينار في العام ) ٤٢,٦٩٢( مبلغ 

الذي يوضح تطور إجمالي ) ٣ـ٤( لشكل رقم ولالستدالل على ما سبق بيانياً يمكن االستعانة با

.السقف السنوي المخصص لكل من برامج القروض اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد 

)٣ـ٤( الشكل رقم 

تطور إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج القروض اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد 

كل من برامج القروض اإلنتاجية وبرامج قـروض  ـ بمقارنة إجمالي القيمة السنوية المضمونة ل

األفراد يالحظ أن إجمالي القيمة السنوية المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجيـة سـجل ارتفاعـاً    

وقد ارتفع من ، % ) ٢٢.٨( خالل معظم سنوات الدراسة وسجل معدل نمو سنوي بلغ متوسطه 

مليون دينار أردني ) ١٧,٦٣٠( مبلغ إلى ٢٠٠٥مليون دينار أردني في العام ) ٥,٥٥٩( مبلغ 

أما إجمالي القيمة السنوية المضـمونة لبـرامج   ، % ) ٢١٧( وبمعدل نمو بلغ ٢٠١٢في العام 
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قروض األفراد فقد انخفض خالل معظم سنوات الدراسة وسجل معدل نمو سنوي بلغ متوسـطه                   

إلى مبلغ                       ٢٠٠٥دينار أردني في العام مليون) ١٣,٨٧٦( وقد انخفض من مبلغ ، % )٣.٨-(

والشـكل رقـم                 % ) . ٧١-( وبمعـدل بلـغ   ٢٠١٢مليون دينار أردني في العام ) ٤,٠٥٥( 

يوضح بيانياً مدى تطور إجمالي القيمة السنوية المضمونة لكل من بـرامج القـروض   ) ٤ـ٤( 

. اد اإلنتاجية وبرامج قروض األفر
)٤ـ٤( الشكل رقم 

تطور إجمالي القيمة السنوية المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد 

ـ بمقارنة إجمالي المحفظة المضمونة لكل من برامج القروض اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد 

خالل معظـم سـنوات   يالحظ أن إجمالي المحفظة المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية ارتفعت 

وقـد ارتفـع مـن مبلـغ                       ، % ) ١٤.١( وسجل معدل نمو سـنوي بلـغ متوسـطه    ، الدراسة 

مليون دينار أردني فـي  ) ٢١,١٧٩( إلى مبلغ ٢٠٠٥مليون دينار أردني في العام ) ٩,٠٦٥( 

رامج قـروض  أما إجمالي المحفظة المضمونة لب، % ) ١٣٣.٦( وبمعدل نمو بلغ ٢٠١٢العام 

األفراد فقد انخفض خالل معظم سنوات الدراسة وسجل معـدل نمـو سـنوي بلـغ متوسـطه                        

في ) ٣٣,٣٨٨( إلى مبلغ ٢٠٠٥في العام ) ٤٣,٥٣٥( وقد انخفضت من مبلغ ، % )٣.٥-(

بـين  يوضح بيانياً الفرق مـا  ) ٥ـ٤( والشكل رقم % ) . ٢٣.٣-( وبمعدل بلغ ٢٠١٢العام 

. تطور إجمالي المحفظة المضمونة لكل من القروض اإلنتاجية وقروض األفراد 
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) ٥ـ٤( الشكل رقم 
تطور إجمالي المحفظة المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد 

ويمكن تفسير ما سبق كداللة على نجاح السياسة التي تعتمدها الشركة في زيادة حجم المحفظـة 

المضمونة للقروض اإلنتاجية وتخفيض حجم المحفظة المضمونة لقروض األفراد وتشجيع البنوك 

.على التوسع في منح القروض اإلنتاجية 

: ـ ضمان ائتمان المبيعات المحلية والصادرات ٢ـ٦ـ١

القيمة السنوية المضمونة لكل من برنامج ائتمان المبيعات المحلية ) ٤ـ٤( يوضح الجدول رقم 

: ٢٠١٢ولغاية العام ٢٠٠٥برنامج ائتمان الصادرات خالل الفترة من العام و
) ٤ـ٤( الجدول رقم 

القيمة السنوية المضمونة لكل من برنامج ائتمان المبيعات المحلية وبرنامج ائتمان الصادرات 
)أردني دينار اآلالف ـ المبالغ ب( 

البيان

العام

القيمة السنوية 
نامج املضمونة لرب

ائتمان املبيعات 
احمللية

معدل النمو 
السنوي

معدل النمو عن 
٢٠٠٥العام 

القيمة السنوية 
املضمونة لربنامج 
ائتمان الصادرات

معدل النمو 
السنوي

عدل النمو عن م
٢٠٠٥العام 

٢٠٠٥٣,٤٣٣٣٦,٧٩٨

٤٠.٠%٥١,٥٠٣٤٠.٠%٤٢.٦-%٤٢.٦-٢٠٠٦١,٩٧١%

٨٥.٢%٦٨,١٣٩٣٢.٣%٣.٢-%٢٠٠٧٣,٣٢٣٦٨.٦%

١٤٧.٨%٩١,١٩٩٣٣.٨%٤١٨.٨%٢٠٠٨١٧,٨٠٩٤٣٥.٩%

١٨٩.٦%١٠٦,٥٥٠١٦.٨%٤٧٥.٢%٢٠٠٩١٩,٧٤٥١٠.٩%

٢٢١.٠%١١٨,١٢٥١٠.٩%٤٧٨.٩%٢٠١٠١٩,٨٧٣٠.٦%

٢٤٢.٤%١٢٦,٠٠٠٦.٧%٥٣٩.٧%٢٠١١٢١,٩٦٢١٠.٥%

٢٤٠.٠%٠.٧-١٢٥,١٠٠%٣٢٣.٨%٣٣.٧-٢٠١٢١٤,٥٥٠%

%٩٠,٤٢٧٢٠.٠%١٢,٨٣٣٦٤.٣المتوسط 

. وتم حساب معدالت النمو من قبل الطالب، ٢٠١٢للعام ٢٠٠٥التقارير المالية السنوية للشركة األردنية لضمان القروض من العام : ـ المصدر 
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: تُبين نتائج التحليل للقيم الواردة في الجدول السابق ما يلي 

: يعات المحلية ـ برنامج ائتمان المب

ولغاية ٢٠٠٧شهدت القيمة السنوية المضمونة لبرنامج ائتمان المبيعات المحلية ارتفاعاً من العام 

وبلـغ متوسـط القيمـة    ، ٢٠١٢و٢٠٠٦في حين شهدت انخفاضاً في العامين ، ٢٠١١العام 

وسـجلت  ، مليون دينـار أردنـي   ) ١٢,٨٣٣( المضمونة لهذا البرنامج خالل سنوات الدراسة 

معدل نمو كبير عـن  ٢٠١٢كما سجلت في العام ، % ) ٦٤.٣( معدل نمو سنوي بلغ متوسطه 

ويالحظ من الجدول السابق أن معدالت النمو المسجلة خـالل  % ) . ٣٢٣.٨( بلغ ٢٠٠٥العام 

وذلك تبعاً للحالة االقتصادية السائدة في كـل  ، سنوات الدراسة تتأرجح ما بين الزيادة والنقصان 

م وما خلفته من تداعيات على األنشطة االقتصادية ولسقف الضـمان السـنوي المخصـص    عا

٢٠٠٩وقد اتجهت معدالت النمو خالل الفترة من العـام  ، للمحفظة المضمونة لبرامج االئتمان 

نحو االنخفاض نتيجة التباطؤ الذي عانى منه االقتصادي األردني خالل هذه ٢٠١٢وحتى العام 

حيث شهدت هذه الفترة واحدة من أدنـى معـدالت   ، معدالت النمو االقتصادي وتراجع، الفترة 

١١٤.النمو االقتصادي خالل الربع قرن األخير 

ويمكن تفسير االرتفاع المسجل في القيمة المضمونة لبرنامج المبيعات المحليـة خـالل معظـم    

بيعـون بضـاعتهم   سنوات الدراسة كداللة على إدراك المصنعين والتجار األردنيـين الـذين ي  

باالئتمان في السوق األردنية ألهمية هذا المنتج التأميني ونجاحه فـي حمـايتهم ضـد مخـاطر                

.عدم الدفع 

: ـ برنامج ائتمان الصادرات 

شهدت القيمة السنوية المضمونة لبرنامج ائتمان الصادرات ارتفاعاً خالل أغلب سنوات الدراسـة  

الة االقتصادية السائدة في كل عام وما خلفته من تداعيات على األنشـطة  وبنسب متفاوتة تبعاً للح

وأيضاً لسقف الضمان السنوي المخصص للمحفظة ، االقتصادية وعلى حجم الصادرات األردنية 

وقد بلغ متوسط القيمة المضمونة لهذا البرنامج خالل فترة الدراسة ، المضمونة لبرامج االئتمان 

كمـا  ، % ) ٢٠( وسجل معدل النمو السنوي متوسطاً قدره ، ار أردني مليون دين) ٩٠,٤٢٧( 

بلـغ                      ٢٠٠٥معـدل نمـو كبيـر عـن العـام      ٢٠١٢سجلت القيمة المضـمونة فـي العـام    

أن معدالت النمو المسجلة خالل الفتـرة مـن   ) ٤ـ٤( ويالحظ من الجدول رقم ، % ) ٢٤٠( 

.١٦ص ، م الصادر عن البنك المركزي األردني ٢٠١٢تقریر االستقرار المالي للعام ١١٤
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نت متناقصة نتيجة التباطؤ الذي عاني منه االقتصاد األردني كا٢٠١٢وحتى العام ٢٠٠٩العام 

.خالل هذه الفترة 

ويمكن تفسير هذا االرتفاع المسجل في القيمة المضمونة لبرنـامج ائتمـان الصـادرات خـالل     

سنوات الدراسة كداللة على إدراك المصدرين بأن التأمين على صادراتهم ضد مخـاطر عـدم   

خسائر كبيرة قد تصيبهم في حال عـدم قيـام المسـتوردين بتسـديد                     الدفع يؤمن لهم حماية من 

. ما يترتب عليهم 

: ـ مقارنة برنامج ائتمان الصادرات مع برنامج ائتمان المبيعات المحلية 

بمقارنة القيمة السنوية المضمونة لبرنامج ائتمان المبيعات المحلية مع برنامج ائتمان الصـادرات  

ن القيمة السنوية المضمونة لكال البرنامجين قد شهدت نمواً كبيراً فـي معظـم سـنوات    يالحظ أ

ولكن القيمة المضمونة لبرنامج ائتمان المبيعات المحلية التزال متواضعة بالمقارنة مع ، الدراسة 

حيث بلغ متوسـط القيمـة المضـمونة لبرنـامج     ، القيمة المضمونة لبرنامج ائتمان الصادرات 

مليون دينار أردني في حين بلغ متوسـط  ) ١٢,٨٣٣( المحلية خالل سنوات الدراسة المبيعات

على الرغم مـن  ، مليون دينار أردني ) ٩٠,٤٢٧( القيمة المضمونة لبرنامج ائتمان الصادرات 

وهـو  % ) ٦٤.٣( تسجيل معدل النمو السنوي لبرنامج ائتمان المبيعات المحلية متوسطاً قـدره  

كمـا ارتفعـت   ، % ) ٢٠( الذي سجله برنامج ائتمان الصادرات والذي بلغ أعلى من المتوسط

مليون دينار أردني فـي  ) ٣,٤٣٣( المبيعات المحلية من مبلغ لقيمة السنوية المضمونة لبرنامج ا

وبمعدل نمو كبير بلـغ                   ٢٠١٢مليون دينار أردني في العام ) ١٤,٥٥٠( إلى مبلغ ٢٠٠٥العام 

في حين ارتفعت القيمة السنوية المضمونة لبرنامج ائتمان الصادرات من مبلـغ  ، % ) ٣٢٣.٨( 

وبمعـدل نمـو كبيـر أيضـاً بلـغ                            ) ١٢٥,١٠٠( إلى مبلـغ  ٢٠٠٥في العام ) ٣٦,٧٩٨( 

 )٢٤٠.٠ . ( %

المنتجـين  ويمكن تفسير هذه النتائج كداللة على نجاح الشـركة فـي اسـتقطاب المزيـد مـن      

. والمصدرين األردنيين للتأمين على االئتمان الممنوح لعمالئهم ضد مخاطر عدم الدفع 

يوضح مدى تطور القيمة السنوية المضمونة لكل مـن برنـامج ائتمـان    ) ٦ـ٤( والشكل رقم 

. المبيعات المحلية وبرنامج ائتمان الصادرات 
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)٦ـ٤( الشكل رقم 

مونة لبرنامج ائتمان المبيعات المحلية وائتمان الصادراتتطور القيمة السنوية المض

سقف الضمان السنوي المخصص للمحفظة المضمونة لبرامج ) ٥ـ٤( كما يوضح الجدول رقم 

والمحفظة المضمونة القائمة في نهاية كل عام لهذه ، ائتمان المبيعات المحلية وائتمان الصادرات 

: ٢٠١٢ولغاية العام ٢٠٠٥ام وذلك خالل الفترة من الع، البرامج 

) ٥ـ٤( الجدول رقم 

سقف الضمان السنوي المخصص للمحفظة المضمونة لبرامج ائتمان المبيعات المحلية وائتمان الصادرات   

والمحفظة المضمونة القائمة في نهاية كل عام لهذه البرامج
)أردني دينار اآلالف ـ المبالغ ب( 

البيان

العام

لضمان السنويسقف ا
املخصص لربامج ائتمان 
املبيعات احمللية وائتمان 

الصادرات

معدل النمو 
السنوي

معدل النمو 
عن العام 
٢٠٠٥

احملفظة املضمونة القائمة يف 
اية كل عام لربامج ائتمان 

املبيعات احمللية وائتمان 
الصادرات 

معدل النمو 
السنوي

معدل النمو عن 
٢٠٠٥العام 

٢٠٠٥٤,٧٧٦٤,٧٧٦

١٨٠.٠%١٣,٣٧٣١٨٠.٠%٤٤.٠-%٤٤.٠-٢٠٠٦٢,٦٧٥%

٩٩.٢%٢٨.٨-٩,٥١٥%٦٠.١-%٢٨.٨-٢٠٠٧١,٩٠٤%

٢٣٠.٥%١٥,٧٨٦٦٥.٩%٠.٨-%٢٠٠٨٤,٧٣٦١٤٨.٧%

٦٧.٨%٤٩.٢-٨,٠١٢%٦٢.٥-%٦٢.٢-٢٠٠٩١,٧٩١%

٧٣.١%٨,٢٦٥٣.٢%٥٨.٣-%٢٠١٠١,٩٩٣١١.٣%

٣٦.١-%٦٣.١-٣,٠٥٠%٣٦.١-%٢٠١١٣,٠٥٠٥٣.٠%

٤٧.٧-%١٨.٠-٢,٥٠٠%٤٧.٧-%١٨.٠-٢٠١٢٢,٥٠٠%

%٨,١٦٠١٢.٨%٢,٩٢٨٨.٦المتوسط 

. وتم حساب معدالت النمو من قبل الطالب، ٢٠١٢للعام ٢٠٠٥التقارير المالية السنوية للشركة األردنية لضمان القروض من العام : ـ المصدر 
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: تحليل للقيم الواردة في الجدول السابق ما يلي تبين نتائج ال

شهد سقف الضمان السنوي المخصص للمحفظة المضمونة لبرامج ائتمان المبيعات المحليـة  ـ 

وذلك تبعاً للحالة االقتصـادية التـي   ، وائتمان الصادرات اختالفاً ملحوظاً خالل سنوات الدراسة 

لى فترة سداد يغطيها برنـامج ائتمـان المبيعـات    شهدها كل عام مع األخذ بعين االعتبار أن أع

أشهر ولذلك نالحظ بـأن قيمـة السـقف    ) ٦( أشهر وبرنامج ائتمان الصادرات ) ٤( المحلية 

المخصص لهذه البرامج صغيرة نسبياً بالمقارنة مع قيمة السقف المخصـص لبـرامج ضـمان    

بلغ متوسـط هـذا السـقف    وقد، والتي تغطي فترات سداد أطول من عام وما فوق ، القروض 

وسجل معدل نمو سنوي بلغ متوسـطه                     ، مليون دينار أردني ) ٢,٩٢٨( خالل سنوات الدراسة 

بلـغ                   ٢٠٠٥عـن العـام   ٢٠١٢في حين سجل معدل نمو سـالب فـي العـام    ، % ) ٨.٦( 

 )-٤٧.٧ . ( %

ة كل عام لبرامج ائتمان المبيعـات المحليـة وائتمـان    أما المحفظة المضمونة القائمة في نهايـ 

الصادرات فقد شهدت أيضاً اختالفاً ملحوظاً خالل سنوات الدراسة وذلك تبعاً للحالة االقتصـادية  

وقد بلغ متوسط إجمالي المحفظة ، التي شهدها كل عام ولسقف الضمان المخصص لهذه البرامج 

وسجل معدل النمو السـنوي  ، مليون دينار أردني )٨,١٦٠( المضمونة خالل سنوات الدراسة 

٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢في حين سجلت معدل نمو سالب في العام ، % ) ١٢.٨( متوسطاً قدره 

% ) . ٤٧.٧-( بلغ 

تطور سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج ائتمان المبيعات ) ٧ـ٤( ويوضح الشكل رقم 

. المضمونة لهذه البرامج المحلية وائتمان الصادرات وتطور المحفظة
)٧ـ٤( الشكل رقم 

سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج ائتمان المبيعات المحلية وائتمان الصادراتتطور

وتطور المحفظة المضمونة لهذه البرامج
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١١٥: ـ معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج الضمان ٣ـ٦ـ١

تغالل سقف الضمان السنوي المخصص لكل مـن بـرامج   معدل اس) ٦ـ٤( يبين الجدول رقم 

، القروض اإلنتاجية وبرامج قروض األفراد وبرامج ائتمـان المبيعـات المحليـة والصـادرات     

وذلك خـالل الفتـرة       ، ومعدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان 

: ٢٠١٢وحتى العام ٢٠٠٥من العام 

معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان )٦ـ٤( الجدول رقم 

البيان

العام

استغالل سقف معدل
الضمان السنوي 
املخصص لربامج 
القروض اإلنتاجية

استغالل سقف معدل 
الضمان السنوي 

قروض املخصص لربامج 
األفراد

استغالل سقف معدل
الضمان السنوي املخصص 

ات لربامج ائتمان املبيع
الصادراتواحمللية 

استغالل سقف معدل 
الضمان السنوي 

املخصص جلميع برامج 
الضمان

٧٣.٩٧%١٠٠.٠٠%٨٩.٥٧%٢٠٠٥٣٧.٤٩%

٨٨.٨٣%٥٠٠.٠٠%٨٩.٦٧%٢٠٠٦٤٠.٤٢%

٧٢.٠٠%٤٩٩.٧٤%٨٠.٢٣%٢٠٠٧٣٠.١٧%

٧١.٢١%٣٣٣.٣٣%٧٧.٠٧%٢٠٠٨٢٧.٤٩%

٥٨.٥١%٤٤٧.٤٢%٧١.٣١%٢٠٠٩٢٧.٨٨%

٥٧.٧٨%٤١٤.٦٩%٧٦.٢٣%٢٠١٠٢٦.٤٣%

٥٠.٧٩%١٠٠.٠٠%٨٠.٢٦%٢٠١١٢٥.٠٣%

٥١.٣٨%١٠٠.٠٠%٧٨.٢١%٢٠١٢٣٢.١٥%

%٦٥.٥٦%٣١١.٩٠%٨٠.٣٢%٣٠.٨٨المتوسط

: تبين نتائج التحليل للقيم الواردة في الجدول السابق ما يلي 

قـروض اإلنتاجيـة اختالفـاً    ـ شهد معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج ال

% ) ٤٠.٤٢( أعلى معدل استغالل بلغ ٢٠٠٦حيث شهد العام ، ملحوظاً خالل سنوات الدراسة 

وبلـغ متوسـط معـدل    ، % ) ٢٥.٠٣( أقل معدل اسـتغالل بلـغ   ٢٠١١في حين شهد العام 

أما معدل اسـتغالل سـقف الضـمان السـنوي     % ) . ٣٠.٨٨( االستغالل خالل فترة الدراسة 

حيث ، خصص لبرامج قروض األفراد فقد شهد أيضاً اختالفاً ملحوظاً خالل سنوات الدراسة الم

في حـين كـان أقـل معـدل     ، % ) ٨٩.٦٧( وبلغ ٢٠٠٦كان أعلى معدل استغالل في العام 

وبلغ متوسط معـدل االسـتغالل خـالل فتـرة     ، % ) ٧١.٣١( وبلغ ٢٠٠٩استغالل في العام 

تفسير ذلك كداللة على أنه بالرغم من الجهود المتواصلة التـي  ويمكن% ) . ٨٠.٣٢( الدراسة 

لي سقف إجما/ إجمالي القیمة المضمونة للمحفظة القائمة في نھایة كل عام = معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص ١١٥
. السنوي المخصص الضمان
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تبذلها الشركة في تشجيع البنوك المشاركة على التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

الحجم والتي تعتبر عالية المخاطر لعدم توفر المعلومات االئتمانية عن أصحاب هـذه المشـاريع   

وبالرغم من توفر الضمانات التي تقدمها الشـركة إال أن  ، ة لديها وعدم توفر الضمانات التقليدي

المحفظة المضمونة للقروض اإلنتاجية ال تزال متواضعة مقارنةً مع إجمـالي سـقف الضـمان    

ومن هنا ، ومقارنةً مع المحفظة المضمونة لقروض األفراد ، السنوي المخصص لهذه القروض 

تي تتبعها الشركة في تخفيض مـنح الضـمانات لقـروض    يتبين أهمية االستمرار في السياسة ال

وتشـجيع البنـوك لتوجيـه أموالهـا     ، األفراد والتركيز على منح الضمانات للقروض اإلنتاجية 

.وبضمانة الشركة نحو تمويل المشاريع اإلنتاجية المدرة للدخل والمولدة للعمالة 

تمان الصادرات والمبيعـات  ـ شهد معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لبرامج ائ

حيث تم استغالل كامل السقف المخصص في جميع سنوات الدراسـة  ، المحلية اختالفاً ملحوظاً 

، ٢٠٠٥في حين شـهدت األعـوام   ، % ) ٥٠٠( أعلى معدل استغالل بلغ ٢٠٠٦وشهد العام 

ـ ، % ) ١٠٠( أقل معدل االستغالل بلغ ٢٠١٢و، ٢٠١١ الل وبلغ متوسط معدل االستغالل خ

ويفسر ذلك كداللة على اإلقبال الكبيـر مـن قبـل المنتجـين     % ) . ٣١١.٩٠( فترة الدراسة 

والمصدرين للتأمين على االئتمان الممنوح لعمالئهم إلدراكهم أهميته في حمايتهم ضد مخـاطر  

.عدم الدفع 

ـ أما معدل استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان فقد شـهد كـذلك   

حيث كان أعلـى  ، % ) ٥٠( ختالفاً ملحوظاً خالل سنوات الدراسة ولكنه لم ينخفض عن الـ ا

في حين كان أقل معدل استغالل في العام ، % ) ٨٨.٨٣( وبلغ ٢٠٠٦معدل استغالل في العام 

وبلــغ متوســط معــدل االســتغالل خــالل فتــرة الدراســة                         ، % ) ٥٠.٧٩( وبلــغ ٢٠١١

 )٦٥.٥٦. ( %

:   ـ المطالبات والتعويضات واالستردادات والمخصصات ٤ـ٦ـ١

، إجمالي المطالبات السنوية التي استلمتها الشركة من المؤمن لهـم  ) ٧ـ٤( يبين الجدول رقم 

وإجمالي االستردادات السـنوية  ، وإجمالي التعويضات السنوية المدفوعة من الشركة للمؤمن لهم 

وإجمالي المخصصات السنوية المشـكلة مـن الشـركة    ، كة من المؤمن لهم التي استردتها الشر

:٢٠١٢ولغاية العام ٢٠٠٥وذلك خالل الفترة من العام ، لمواجهة المطالبات 
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) ٧ـ٤( الجدول رقم 
إجمالي المطالبات والتعويضات واالستردادات وإجمالي المخصصات المشكلة 

)ني أردنار دياآلالف ـ المبالغ ب( 
البيان

العام

إمجايل 
املطالبات 
السنوية 

معدل النمو 
السنوي

إمجايل 
التعويضات
السنوية 

معدل النمو 
السنوي

إمجايل 
االستردادات 

السنوية 

معدل النمو 
السنوي

إمجايل 
املخصصات 

السنوية

معدل النمو 
السنوي

٢٠٠٥٢٣٦١٢٦٣١٧١,٦٨٤

١,٩١١١٣.٥%٤٤.٥-١٧٦%٢٣.٨-٩٦%١٤.٠-٢٠٠٦٢٠٣%

٢,٣٧٢٢٤.١%١٨٨٦.٨%٢٢.٩-٧٤%٢٠٠٧٤٧٤١٣٣.٥%

٢,٥٤٨٧.٤%٣٩.٤-١١٤%٤٣١٤٨٢.٤%٢٦.٢-٢٠٠٨٣٥٠%

٣,٠٩١٢١.٣%١٥٠٣١.٦%٥٤.٣-١٩٧%٢٠٠٩٣٦٩٥.٤%

١١.٤-٢,٧٣٨%١٨.٧-١٢٢%١.٠-١٩٥%٢٠١٠٦٩٤٨٨.١%

١٠.٥-٢,٤٥٠%٢٧٤١٢٤.٦%١,٠٦٠٤٤٣.٦%٢٠١١١,٣٥١٩٤.٧%

٢,٨٩٣١٨.١%٢٣.٧-٢٠٩%٦٥.٥-٣٦٦%٥١.٤-٢٠١٢٦٥٧%

%٢,٤٦١٨.٩%١٩٤٥.٣%٣١٨١٠٨.٤%٥٤٢٣٢.٩المتوسط
. وتم حساب معدالت النمو من قبل الطالب، ٢٠١٢للعام ٢٠٠٥التقارير المالية السنوية للشركة األردنية لضمان القروض من العام : ـ المصدر 

:ن نتائج التحليل للجدول السابق ما يلي تبي

شهد إجمالي المطالبات السنوية التي استلمتها الشركة من المؤمن لهم اختالفـاً  : المطالبات .١

وذلك تبعاً للحالة االقتصادية التي شهدها كل عـام والتـداعيات   ، ملحوظاً خالل سنوات الدراسة 

متوسط إجمالي هذه المطالبـات خـالل فتـرة    حيث بلغ ، التي خلفتها على األنشطة االقتصادية 

وبلغ متوسط معـدل النمـو السـنوي لهـذه المطالبـات                       ، ألف دينار أردني ) ٥٤٢( الدراسة 

ويالحظ من الجدول السابق أن هذه المطالبات شهدت معدالت نمو متزايدة مـن  % ) . ٣٢.٩( 

معظم العمالء الذين تأثروا بتداعيات األزمـة  ويعود هذا إلى أن٢٠١١لغاية العام ٢٠٠٩العام 

.   ٢٠١١١١٦ـ ٢٠٠٩المالية العالمية قد تعثروا ما بين األعوام 

شهد إجمالي التعويضات السنوية المدفوعة من الشركة للمؤمن لهـم اختالفـاً   : التعويضات .٢

انخفاضاً في حين شهد ، ٢٠١١و٢٠٠٨حيث شهد ارتفاعاً في العامين ، خالل سنوات الدراسة 

ألف دينار ) ٣١٨( وبلغ متوسط قيمة هذه التعويضات خالل سنوات الدراسة ، في بقية األعوام 

.% ) ١٠٨.٤( وبلغ متوسط معدل النمو السنوي ، أردني 

شهد إجمالي االستردادات التي حصلتها الشركة من المـؤمن لهـم خـالل    : االستردادات.٣

متفاوتة وذلك تبعاً للحالة االقتصادية التي شـهدها كـل   سنوات الدراسة اختالفاً ملحوظاً وبنسب 

. م الصادر عن البنك المركزي األردني ٢٠١٢تقریر االستقرار المالي للعام ١١٦
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وقد بلغ متوسـط قيمـة هـذه    ، عام وتأثيرها على المشاريع والشركات المتعثرة وتعافي بعضها 

وبلغ متوسـط معـدل النمـو    ، ألف دينار أردني ) ١٩٤( االستردادات خالل سنوات الدراسة 

% ) . ٥.٣( السنوي لهذه االستردادات 

شهد إجمالي المخصصات السنوية المشكلة من قبـل الشـركة لمواجهـة    : ١١٧المخصصات.٤

المطالبات المقدمة من قبل المؤمن لهم اختالفاً خالل سنوات الدراسـة تبعـاًَ الخـتالف حجـم     

، المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان وتبعاً للتعويضات المدفوعة واالستردادات المحصلة 

وبعـدها شـهدت   ، ٢٠٠٩وحتى العام ٢٠٠٦اعاً من العام حيث شهدت هذه المخصصات ارتف

وبلـغ متوسـط إجمـالي    ، ٢٠١٢ومن ثم عادت لالرتفاع فـي العـام   ٢٠١١انخفاضاً حتى 

وسجلت معدل نمـو سـنوي بلـغ    ، دينار أردني ) ٢,٤٦١( المخصصات خالل فترة الدراسة 

% ) . ٨.٩( متوسطه 

المطالبـات والتعويضـات واالسـتردادات    يوضح مدى تطور إجمـالي  ) ٨ـ٤( والشكل رقم 

. والمخصصات المشكلة لجميع برامج الضمان
والمخصصات المشكلةتطور إجمالي المطالبات والتعويضات واالستردادات) ٨ـ٤( رقم الشكل 

لجميع برامج الضمان 

ام بنسبة      ، تتكون ھذه المخصصات من مخصص عام ومخصص خاص ١١٧ تم احتساب المخصص الع مونة    % ٣ی ن المحفظة المض م
راد    % ١إضافًة إلى نسبة للقروض اإلنتاجیة والجزء المضمون من محفظة برامج االئتمان روض األف مونة لق تم  . من المحفظة المض وی

اطھا عن           ي سداد أقس أخیر ف ام الت ي زادت أی روض الت ر الق ة                    ) ١٨٠( احتساب المخصص الخاص لمواجھة تعث روض اإلنتاجی وم للق ی
وتفاصیل الحركة . مضمونة القائمة للقروض متأخرة السداد حیث یتم احتسابھ بما یعادل األرصدة ال، یوم للقروض اإلسكانیة ) ٣٦٠( و

: على ھذه المخصصات كالتالي 
. المخصص المحجوز للسنة + الرصید في بدایة السنة = الرصید في نھایة السنة : ـ المخصص العام 

التعویضات  –االستردادات  + المخصص المحجوز للسنة  + الرصید في بدایة السنة = الرصید في نھایة السنة : ـ المخصص الخاص 
.  المدفوعة 
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ـ نسبة المطالبات والتعويضات من المحفظة المضمونة لجميـع بـرامج الضـمان      ٥ـ٦ـ١

: بة تغطية المخصصات للمطالبات والتعويضات ونس

نسبة المطالبات والتعويضات من المحفظـة المضـمونة لجميـع    ) ٨ـ٤( يوضح الجدول رقم 

وذلك خالل الفتـرة مـن   ، ونسبة تغطية المخصصات للمطالبات والتعويضات ، برامج الضمان 

: ٢٠١٢ولغاية العام ٢٠٠٥العام 

طالبات والتعويضات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان نسبة الم) ٨ـ٤( الجدول رقم 
ونسبة تغطية المخصصات للمطالبات والتعويضات  

البيان

العام

نسبة املطالبات من احملفظة 
املضمونة جلميع برامج 

١١٨الضمان

نسبة التعويضات من احملفظة 
املضمونة جلميع برامج 

١١٩الضمان

تغطية املخصصات نسبة 
١٢٠للمطالبات

تغطية املخصصات نسبة 

١٢١للتعويضات 

١٣٣٤.٥٠%٧١٢.١٨%٠.٢٢%٢٠٠٥٠.٤١%

١٩٩٦.٨٦%٩٣٩.٩٨%٠.١٥%٢٠٠٦٠.٣٢%

٣٢١٥.٨١%٥٠٠.٠٢%٠.١٣%٢٠٠٧٠.٨١%

٥٩١.٥١%٧٢٨.٢٦%٠.٧١%٢٠٠٨٠.٥٧%

١٥٦٩.٣١%٨٣٧.٦٨%٠.٣٨%٢٠٠٩٠.٧١%

١٤٠٤.٧٥%٣٩٤.٢٩%٠.٣٧%٢٠١٠١.٣٣%

٢٣١.٠٢%١٨١.٣٦%٢.٠٣%٢٠١١٢.٥٩%

٧٩٠.٨٧%٤٤٠.٣٧%٠.٦٤%٢٠١٢١.١٥%

%١٣٩١.٨٣%٥٩١.٧٧%٠.٥٨%٠.٩٩المتوسط

تقيس هذه النسبة جـودة  : نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان.١

وكلما ارتفعـت هـذه النسـبة زادت    ، محفظة التسهيالت االئتمانية المضمونة من قبل الشركة 

ويالحظ من الجدول السـابق  ، خاطر االئتمانية المرتبطة بالمحفظة المضمونة من قبل الشركة الم

في % ) ١( حيث لم تتعد الـ ، بأن هذه النسبة قد شهدت اختالفاً ملحوظاً خالل سنوات الدراسة 

لم تتعد ٢٠١٢و ٢٠١٠وفي العامين ، ٢٠٠٩و، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥األعوام 

كما يالحـظ أن  ، % ) ٢,٥٩( أعلى نسبة وبلغت ٢٠١١في حين شهد العام ، % ) ١.٤( الـ 

ويعود هذا إلى أن معظم ٢٠١١إلى العام ٢٠٠٨هذه النسبة قد شهدت ارتفاعاً متزايداً من العام 

المحفظة إجمالي / إجمالي المطالبات السنویة لجمیع برامج الضمان = نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجمیع برامج الضمان ١١٨
. المضمونة لجمیع برامج الضمان 

رامج الضمان     ١١٩ ع ب مونة لجمی الي  = نسبة التعویضات من المحفظة المض رامج الضمان      اإجم ع ب الي  / لتعویضات السنویة لجمی إجم
المحفظة المضمونة لجمیع برامج الضمان

إجمالي المطالبات / المخصصات المشكلة = نسبة تغطیة المخصصات للمطالبات ١٢٠
إجمالي التعویضات/ المخصصات المشكلة= نسبة تغطیة المخصصات للتعویضات ١٢١
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العمالء الذين تأثروا بتـداعيات األزمـة الماليـة العالميـة قـد تعثـروا مـا بـين األعـوام                             

% ) . ٠.٩٩( وقد بلغ متوسط هذه النسبة خالل فترة الدراسة ، ) ٢٠١١ـ ٢٠٠٩( 

يالحظ أن هذه النسـبة  : نسبة التعويضات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان.٢

، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥في األعـوام  % ) ٠.٥( شهدت اختالفاً خالل سنوات الدراسة ولم تتعد الـ 

في حـين  ، % ) ١( لم تتعد الـ ٢٠١٢و ٢٠٠٨و في العامين ، ٢٠١٠و، ٢٠٠٩، ٢٠٠٧

وقد بلغ متوسط هـذه النسـبة خـالل    ، % ) ٢,٠٣( وبلغت ٢٠١١كانت أعلى نسبة في العام 

% ) .٠.٥٨( سنوات الدراسة 

. ويمكن تفسير ما سبق كداللة على جودة المحفظة المضمونة من قبل الشركة 

دى تطور كلٍّ من نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة ونسبة يوضح م) ٩ـ٤( والشكل رقم 

. التعويضات من المحفظة المضمونة 

) ٩ـ٤( الشكل رقم 

تطور نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة ونسبة التعويضات من المحفظة المضمونة

مواجهـة  تقيس هذه النسبة مدى كفاية المخصصات ل: نسبة تغطية المخصصات للمطالبات.٣

ولكنهـا لـم تـنخفض عـن                      ، وقد شهدت اختالفاً كبيراً خالل سـنوات الدراسـة   ، المطالبات 

وبلغـت               ٢٠٠٦حيث كانت أعلى نسبة في العـام  ، في جميع سنوات الدراسة % ) ١٠٠( الـ 

من االرتفاع على الرغم% ) ١٨١( أقل نسبة وبلغت ٢٠١١في حين شهد العام ، % ) ٩٣٩( 

هـذه  وبلغ متوسـط  ، الكبير في قيمة المطالبات لهذا العام وانخفاض قيمة المخصصات المشكلة 

% ) .  ٥٩١( النسبة خالل سنوات الدراسة 
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شهدت هذه النسبة اختالفاً ملحوظـاً أيضـاً خـالل    : نسبة تغطية المخصصات للتعويضات.٤

حيـث  ، في جميع سنوات الدراسـة  ) % ١٠٠( وكذلك لم تنخفض عن الـ ، سنوات الدراسة 

أقل نسـبة  ٢٠١١في حين شهد العام ، % ) ١٩٩٦( وبلغت ٢٠٠٦كانت أعلى نسبة في العام 

% ) .١٣٩١( وبلغ متوسط هذه النسبة خالل سنوات الدراسة ، % ) ٢٣١( وبلغت 

من قبـل  ويمكن تفسير ما سبق كداللة على قدرة الشركة الكبيرة على مواجهة المطالبات المقدمة

.  المؤمن لهم لجميع برامج الضمان 

يوضح مدى تطور كالً من نسبة تغطية المخصصات للمطالبات ونسـبة  ) ١٠ـ٤( والشكل رقم 

. تغطية المخصصات للتعويضات 

)١٠ـ٤( الشكل رقم 

تطور نسبة تغطية المخصصات للمطالبات ونسبة تغطية المخصصات للتعويضات

: ين على االئتمان على عمليات التمويل والمخاطر االئتمانية ـ دراسة أثر التأم٧ـ١

قام الطالب خالل هذا الجزء بدراسة أثر التأمين على االئتمان على عمليات التمويل والمخـاطر  

االئتمانية من خالل البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج األنشطة التشغيلية للشركة األردنية 

. لضمان القروض 

:أثر التأمين على االئتمان على عمليات التمويل ـ١ـ٧ـ١

: وبهدف اختبار الفرضية األولى ، لمعرفة أثر التأمين على االئتمان على عمليات التمويل 

قام الطالب بدراسة ، " ال يبدي التأمين على االئتمان دوراً جوهرياً في تعزيز عمليات التمويل" 

: العالقة ما بين المتغيرين 
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إجمالي سقف الضمان السـنوي المخصـص لجميـع بـرامج الضـمان                          : المتغير المستقل ـ

والذي ، )وائتمان المبيعات المحلية ، ائتمان الصادرات ، قروض األفراد ، القروض اإلنتاجية (

ؤمن يمثل قيمة التأمين على االئتمان المخصص من قبل الشركة األردنية لضمان القـروض للمـ  

. )البنوك المشاركة والمنتجين والمصدرين (لهم 

القروض اإلنتاجية (إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان : المتغير التابع ـ 

والـذي يمثـل عمليـات    ، )وائتمان المبيعات المحلية ، ائتمان الصادرات ، قروض األفراد ، 

والمضـمونة  )البنوك المشاركة والمنتجين والمصدرين (التمويل الممنوحة من قبل المؤمن لهم 

. من الشركة األردنية لضمان القروض

: ) simple linear correlation( االرتباط الخطي البسيط .١

مصفوفة بيرسون لالرتباط بين إجمالي سـقف الضـمان السـنوي    ) ٩ـ٤( يظهر الجدول رقم 

القيمة السنوية المضـمونة لجميـع بـرامج    المخصص لجميع برامج الضمان من جهة وإجمالي

والهدف من هذا الجدول التعرف على طبيعة وشدة واتجـاه العالقـة            ، الضمان من جهة أخرى 

:ما بين المتغيرين المذكورين 

) ٩ـ٤( الجدول رقم 

يمة السنوية إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان وإجمالي القمصفوفة االرتباط بين 

المضمونة لجميع برامج الضمان 

Correlations
إجمالي سقف الضمان 
الســنوي المخصــص 

لجميع برامج الضمان

إجمالي القيمة السنوية 
المضمونة لجميع برامج 

الضمان
إجمــالي ســـقف  
ــنوي  ــمان الس الض
المخصــص لجميــع 

برامج الضمان

Pearson Correlation 1  0.888 (**)
Sig. (2-tailed) . 0.003
N 8 8

إجمــالي القيمــة  
السنوية المضـمونة  
لجميـــع بـــرامج 

الضمان

Pearson Correlation 0.888 1
Sig. (2-tailed) 0.003 .
N 8 8

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

)                ٠.٠١( مسـتوى معنويـة   من المصفوفة أعاله نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند

ما بين إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان وإجمالي القيمة السـنوية  

حيث بلـغ معامـل االرتبـاط                   ، وهذه العالقة طردية وقوية ، المضمونة لجميع برامج الضمان 
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في قيمة المتغير المستقل ستؤدي إلى زيادة فـي  وهذا يفسر بأن أي زيادة محتملة ، % ) ٨٨.٨( 

. قيمة المتغير التابع 

: ) Bivariate Linear Regression( تحليل االنحدار الخطي البسيط .٢

يعتبر االنحدار الخطي أحد األساليب اإلحصائية المهمة التي تستخدم لفحص قوة العالقة ما بـين  

إلى تحديد النموذج الرياضي الذي يصف العالقة بـين  إضافةً، المتغير المستقل والمتغير التابع 

. ١٢٢كما يستخدم في تقدير قيمة أحد المتغيرين إذا عرف المتغير اآلخر، هذين المتغيرين 

تبين المعادلة المشار إليها أدناه معادلة االنحدار الخطي البسيط للمتغير التـابع إجمـالي القيمـة    

والمتغير المستقل إجمالي سـقف الضـمان السـنوي    السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان

:المخصص لجميع برامج الضمان 

Y = b  + a X

Y = -168,564 + 3.252 X

الذي يتضمن مصفوفة االنحـدار  ) ١٠ـ٤( وقد استخلصت نتائج هذه لمعادلة من الجدول رقم 

مان علـى  لتأثير إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع بـرامج الضـ  الخطي البسيط 

: القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان إجمالي 

لتأثير إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج مصفوفة االنحدار الخطي البسيط) ١٠ـ٤( جدول رقم 

الضمان على إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان 

Coefficients(a)

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -168,564 56,428.609 -2.987 0.024

إجمالي سقف 
الضمان السنوي  
المخصص لجميع 

برامج الضمان

3.252 0.652 0.898 4.990 0.002

a. Dependent Variable: مونة لجميع برامج الضمانإجمالي القيمة السنوية المض
b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by w

تحقق القيمة المثلى لمستوى الداللة والتـي  P-value (sig)بأن قيمة ونالحظ من الجدول السابق 

أنهـا نجـد )t(ة قيموبمالحظة، ، ) ٠.٠٠٢( حيث بلغت ) ٠.٠٥( يجب أن تكون أقل من 

لمتغير المسـتقل  أن الىإإشارةاوهذ، ) ٤.٩٩٠( المطلقةبالقيمةتساويو) ٢( أكبر من 

يمارس تأثيراً جوهريـاً علـى   إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان 

122 Gujarati, D. N, "Basic Econometrics", 4th Ed, Mc Graw-Hill, New York. 2003, p202.
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ولذلك فإن توجه الشركة ، إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان المتغير التابع 

قف الضمان السنوي لجميع برامج الضمان بمقدار نقطة مئوية واحدة يؤدي نحو زيادة إجمالي س

إلى ارتفاع في القيمة السنوية المضمونة من قبل الشـركة لجميـع بـرامج الضـمان بمقـدار                            

 )٣.٢٥٢ . ( %

ي وردت فـي   التنتائج معامل االرتباط ومعامل التحديد ومعامل التحديد المصححإلىوباالنتقال

) : ١١ـ٤( الجدول رقم 

لتأثير إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص نتائج معامل االرتباط ومعامل التحديد ) ١١ـ٤( جدول رقم 

القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان إجمالي لجميع برامج الضمان على 

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate
1 0.898 0.806 0.773 0.236

a. Predictors: (Constant), إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان

b. Dependent Variable: إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان
c. Weighted Least Squares Regression - Weighted by w

:يبين الجدول السابق الجوانب الرئيسية التالية 

واحداً من المقاييس التي نحكم بها على شدة العالقـة االرتباطيـة   ) R( ـ يعد معامل االرتباط 

بين المتغير التابع والمتغير المستقل ، حيث تـدل القيمـة المرتفعـة لهـذا المقيـاس والبالغـة                      

إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميـع بـرامج الضـمان    ر التابع على أن المتغي) ٠.٨٩٨( 

إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميـع  يرتبط بعالقة خطية قوية مع المتغير المستقل 

.وهذا يوافق ما ورد سابقاً عند دراسة االرتباط ، برامج الضمان 

تبين لنا بـأن المتغيـر   ) ٠.٨٠٦( المساوية لـ R. square) R2(ـ أما قيمة معامل التحديد 

% ٨٠.٦من التغيرات التي تطرأ على المتغير التـابع ، أي  % ٧٨.٩المستقل يساهم في تفسير 

يمكـن أن  إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمانمن التغيرات التي تطرأ على 

مخصص لجميع برامج إجمالي سقف الضمان السنوي التفسر بتأثير ما يحصل من تغيرات على 

.من تلك التغيرات تفسرها عوامل أخرى % ١٩.٤حين أن يف، الضمان

التي حصلنا عليها تشـير إلـى   ) Adjusted R. square(ـ أما قيمة معامل التحديد المصحح 

وتؤكد ما ذكر بخصـوص معامـل   % ) ٧٧.٣( وجود قوة تفسيرية قوية للمتغيرات المدروسة 

.التحديد 
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فـي عـدمها منالثقةوجودإلىيشيرمايتضمنالذي) ANOVA(التباينلتحليلبالنسبةأما 

) : ١٢ـ٤(رقمالجدولفيبهالخاصةالنتائجوردتفقدالمدروسالنموذج

لتأثير إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج جدول تحليل التباين ) ١٢ـ٤( جدول رقم 

لسنوية المضمونة لجميع برامج الضمان القيمة اإجمالي الضمان على 

ANOVA(b)

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression

1.385 1 1.385 24.903 0.002
Residual 0.334 6 0.056
Total 1.719 7

a. Predictors: (Constant), نإجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجمیع برامج الضما
b. Dependent Variable: إجمالي القیمة السنویة المضمونة لجمیع برامج الضمان
c. Weighted Least Squares Regression - Weighted by w

ومالئمـاً لدراسـة   ومن النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن النموذج يعتبر موضوعياً 

المضمونة لجميع برامج الضمان وإجمالي سقف الضـمان  العالقة ما بين إجمالي القيمة السنوية 

الذي تبلـغ قيمتـه              )F( وهذا ما يؤكده لنا مقياس ، السنوي المخصص لجميع برامج الضمان 

، )٠.٠١( وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى داللة إحصـائية معنويـة   ) ٢٤.٩٠٣( 

.وذج وبالتالي يمكن استخدامه في التفسير والتنبؤ وهي تشير إلى وجود معنوية مقبولة للنم

أن إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضـمان  نستنتجوبناء على ما سبق 

ويفسر ذلك بـأن  ، له تأثير واضح على إجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان 

لي السقف المخصص لجميع برامج الضمان يساهم توجه الشركة نحو زيادة القيمة السنوية إلجما

أي زيادة قيمـة التـأمين   . وبشكل مباشر بزيادة القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان 

على االئتمان المخصص من قبل الشركة األردنية لضمان القروض يساهم وبشـكل فعـال فـي    

.زيادة حجم عمليات التمويل الممنوحة من قبل المؤمن لهم 

ال يبدي التأمين على االئتمان دوراً جوهريـاً فـي   " بأنهالقائلةفرضيةالنرفضيجعلناماوهذا

" . تعزيز عمليات التمويل

: ـ أثر التأمين على االئتمان على المخاطر االئتمانية ٢ـ٧ـ١

: لثانيـة  وبهدف اختبار الفرضـية ا ، لمعرفة أثر التأمين على االئتمان على المخاطر االئتمانية 

قام الطالـب بدراسـة   ، ليس للتأمين على االئتمان أثر مباشر في الحد من المخاطر االئتمانية

: العالقة ما بين المتغيرين 
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نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع بـرامج الضـمان                    : المتغير المستقل ـ 

والتي ، ) وائتمان المبيعات المحلية ، ان الصادرات ائتم، قروض األفراد ، القروض اإلنتاجية ( 

الشـركة األردنيـة   مين على االئتمان المخصص مـن قبـل  تمثل نسبة استغالل المؤمن لهم للتأ

.لضمان القروض 

نسبة المطالبـات مـن المحفظـة المضـمونة لجميـع بـرامج الضـمان                        : المتغير التابع ـ و

والتـي  ) وائتمان المبيعات المحلية ، ائتمان الصادرات ، روض األفراد ق، القروض اإلنتاجية ( 

الممنوحة من المـؤمن  ةتمثل نسبة التسهيالت االئتمانية المتعثرة من محفظة التسهيالت االئتماني

. لهم والمضمونة من الشركة األردنية لضمان القروض 

:) simple linear correlation( االرتباط الخطي البسيط .١

مصفوفة بيرسون لالرتباط بين نسبة اسـتغالل سـقف الضـمان    ) ١٣ـ٤( يظهر الجدول رقم 

السنوي المخصص لجميع برامج الضمان من جهة ونسبة المطالبات من المحفظـة المضـمونة   

:لجميع برامج الضمان من جهة أخرى 

) ١٣ـ٤( جدول رقم 

المخصص لجميع برامج الضمان ونسبة المطالبات من بين نسبة استغالل سقف الضمان السنويمصفوفة االرتباط

المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

Correlations
ــقف   ــتغالل س ــبة اس نس
الضمان السنوي المخصص 

لجميع برامج الضمان

نسبة المطالبات مـن  
المحفظـة المضـمونة   

لجميع برامج الضمان

نسبة استغالل سقف الضمان 
السنوي المخصـص لجميـع   

امج الضمانبر

Pearson Correlation 1 -0.748 (*)
Sig. (2-tailed) . 0.033

N 8 8

نسبة المطالبات من المحفظة 
المضـمونة لجميـع بــرامج   

الضمان

Pearson Correlation -0.748 1
Sig. (2-tailed) 0.033 .

N 8 8
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

من المصفوفة أعاله نالحظ وجود عالقة عكسية قوية وذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 

ما بين نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان ونسبة ) ٠.٠٥( 

حيـث بلـغ معامـل االرتبـاط                   ، المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع بـرامج الضـمان   

 )٧٤.٨  . ( %
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: ) Bivariate Linear Regression( تحليل االنحدار الخطي البسيط .٢

تبين المعادلة التالية معادلة االنحدار الخطي البسيط للمتغير التابع نسبة المطالبات من المحفظـة  

المضمونة لجميع برامج الضمان والمتغير المستقل نسبة اسـتغالل سـقف الضـمان السـنوي     

:امج الضمان المخصص لجميع بر

Y = b  + a X

Y = 0.037 - 0.042X

الذي يتضمن مصفوفة االنحـدار الخطـي   ) ١٤ـ٤( وقد استخلصت نتائجها من الجدول رقم 

لتأثير نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان على نسـبة  البسيط 

:المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان 

) ١٤ـ٤( ول رقم جد

لتأثير نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان على مصفوفة االنحدار الخطي البسيط 

نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

Coefficients(a)

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 0.037 0.010 3.691 0.010

نسبة استغالل سقف الضمان 

السنوي المخصص لجميـع  

برامج الضمان

-0.042 0.015 -0.748 -2.759 0.033

a. Dependent Variable: نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

تحقق القيمة المثلى لمستوى الداللة والتـي  P-value (sig)أن قيمة بونالحظ من الجدول السابق 

أنهـا نجـد )t(ة قيموبمالحظة، ، ) ٠.٠٣٣( حيث بلغت ) ٠.٠٥( يجب أن تكون أقل من 

لمتغيـر  أن الـى إإشـارة اوهذ، ) ٢( وهي أكبر من ) ٢.٧٥٩( المطلقةبالقيمةتساوي

يمـارس تـأثيراً   وي المخصص لجميع برامج الضمان نسبة استغالل سقف الضمان السنالمستقل 

، نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميـع بـرامج الضـمان   المتغير التابع جوهرياً على 

ولذلك فإن توجه المؤمن لهم نحو زيادة نسبة استغالل سقف الضمان السنوي بمقدار نقطة مئوية 

حفظـة المضـمونة بمقـدار                           واحدة يـؤدي إلـى انخفـاض فـي نسـبة المطالبـات مـن الم       

 )٠.٠٤ . ( %
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التـي وردت فـي    نتائج معامل االرتباط ومعامل التحديد ومعامل التحديد المصـحح أما بالنسبة ل

) : ١٥ـ٤( الجدول رقم 

) ١٥ـ٤( جدول رقم 

ي المخصص لجميع برامج الضمان على لتأثير نسبة استغالل سقف الضمان السنونتائج معامل االرتباط ومعامل التحديد 

نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate

1 0.748 0.559 0.486 0.0052589646

a. Predictors: (Constant), وي المخصص لجميع برامج الضماننسبة االستغالل لسقف الضمان السن

نسـبة  على أن المتغير التابع ) ٠.٧٤( والبالغة ) R( ـ تدل القيمة المرتفعة لمعامل االرتباط 

يرتبط بعالقة خطية قوية مع المتغيـر  المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

وهـذا يوافـق    ، رامج الضمان نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع بالمستقل 

.ما ورد سابقاً عند دراسة االرتباط 

تبـين لنـا أن المتغيـر    ) ٠.٥٥( المساوية لـ R. square) R2(ـ أما قيمة معامل التحديد 

% ٥٥.٩من التغيرات التي تطرأ على المتغيـر التـابع ، أي   % ٥٥.٩المستقل يساهم في تفسير 

ة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع بـرامج الضـمان  نسبمن التغيرات التي تطرأ على 

نسـبة اسـتغالل سـقف الضـمان السـنوي      يمكن أن تفسر بتأثير ما يحصل من تغيرات على 

من تلك التغيـرات تفسـرها عوامـل    % ٥٤.١حين أن يف، المخصص لجميع برامج الضمان 

.أخرى 

التي حصلنا عليها تشير ) Adjusted R. square(ـ أما بالنسبة لقيمة معامل التحديد المصحح 

وتؤكد ما ذكـر بخصـوص معامـل    % ) ٤٨.٦( إلى وجود قوة تفسيرية للمتغيرات المدروسة 

.التحديد 

) :ANOVA(التباينتحليلبالنتائج الخاصة) ١٦ـ٤( رقم ويوضح الجدول 
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) ١٦ـ٤( جدول رقم 

السنوي المخصص لجميع برامج الضمان على نسبة المطالبات لتأثير نسبة استغالل سقف الضمانجدول تحليل التباين 

من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

ANOVA(b)

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 0.000 1 0.000 7.614 0.033
Residual 0.000 6 0.000
Total 0.000 7

a. Predictors: (Constant), نسبة استغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان

b. Dependent Variable: نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان

ومالئمـاً لدراسـة   ومن النتائج الواردة في الجدول السابق يتبين لنا أن النموذج يعتبر موضوعياً 

ستغالل سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضـمان ونسـبة   العالقة ما بين نسبة ا

الذي )F( وهذا ما يؤكده لنا مقياس ، المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان 

وهي أكبر من قيمتها الجدولية عند مسـتوى داللـة إحصـائية معنويـة               ) ٧.٦١٤( تبلغ قيمته 

وجود معنوية مقبولة للنموذج وبالتالي يمكن استخدامه في التفسـير  وهي تشير إلى، )٠.٠٥( 

.والتنبؤ 

أن نسبة استغالل المؤمن لهم لسقف الضمان السنوي المخصص مـن  نستنتجوبناء على ما سبق 

ويفسر ذلـك بـأن   ، قبل المؤمن لها تأثير واضح على نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة 

ادة استغالل السقف السنوي المخصص من قبل المؤمن يساهم وبشـكل  توجه المؤمن لهم نحو زي

ـ  الممنوحـة  ةمباشر بتخفيض نسبة التسهيالت االئتمانية المتعثرة من محفظة التسهيالت االئتماني

.من المؤمن لهم والمضمونة من المؤمن 

ن في الحد مـن  ال يوجد أثر مباشر للتأمين على االئتما" القائلة فرضيةالنرفضيجعلناماوهذا

" . المخاطر االئتمانية
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: ـ مجتمع وعينة الدراسة ١ـ٢

االئتمان ومـدير دائـرة   مدير العام ومدير دائرة اقتصر مجتمع البحث على المدير العام ونائب ال

م ليـوزع علـيهم   وقد تم اختيار عينة عشوائية مـنه ، في المصارف السورية ، إدارة المخاطر 

. االستبيان المصمم لغرض الدراسة الميدانية 

: مديراً بواقع ) ٨٠( وقد بلغ مجموع أفراد مجتمع الدراسة 

٨٠= ٤×١٢٣مصرف) ٢٠( 

: ولتحديد حجم العينة تم اعتماد قانون العينة اإلحصائية التالي 
n      =            P ( 1 – P )

                      P ( 1 – P )  +   E2

                                N           S.D2

. حجم عينة الدراسة : n: حيث 

N : حجم مجتمع الدراسة.

P :  قيمة احتمالية تتراوح قيمتها بين الصفر والواحدP = 0.5

E :باً يساوي  نسبة الخطأ المسموح فيه وهو غالE = 0.05

S.D :  الدرجة المعيارية وتساوي عند معامل ثقةS.D = 1.96    95%

: ومن خالل تطبيق القانون نجد أنه 
                       n     =               0.5 ( 1 – 0.5 )                  =   66

                      0.5 ( 1 – 0.5 )  +   0.052

                                  80              1.962

اسـتمارة  ) ٤٠( وقـد تـم اسـترجاع    ، استمارة استبيان على عينة الدراسة ) ٦٦( تم توزيع 

: وبالتالي تبلغ نسبة االستجابة ، استبيان جاهزة للتحليل 

مارات الموزعة االست/ االستمارات المستردة = نسبة االستجابة 

 =٦٠.٦٠= ٦٦/ ٤٠ %

.   وهي نسبة مقبولة إحصائياً في الدراسات االجتماعية اإلحصائية 

. منشورات مصرف سوریة المركزي ـ مدیریة مفوضیة الحكومة ١٢٣
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: ـ عرض كل من االستبيان وأسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم في الدراسة ٢ـ٢

: لتحقيق أغراض البحث قام الطالب بوضع االستبيان الذي تضمن 

vالمؤهـل العلمـي   ، العمـر  ، الجـنس  : ويتناول البيانات الشخصية وهي : لالقسم األو                   ،

. والخبرة ، المركز الوظيفي 

vتضمن ثالثة أجزاء على النحو اآلتي : القسم الثاني :

التأمين على االئتمان في دور" بِـ تضمن مجموعة من األسئلة المتعلقة : الجزء األول ·

. " التمويل تعزيز عمليات

أثر التأمين على االئتمان فـي  " ِـ تضمن مجموعة من األسئلة المتعلقة ب: الجزء الثاني ·

. " الحد من المخاطر االئتمانية 

ة االستفادة من التجربـة  إمكاني" ِـ تضمن مجموعة من األسئلة المتعلقة ب: الجزء الثالث ·

. " األردنية 

ساس مقياس ليكرت الخماسي فيما يتعلق بعبارات ومتغيرات قام الطالب بتصميم االستبيان على أ

: الدراسة والذي يأخذ الشكل التالي 

سلم اإلجابة ومستوى األهمية النسبية ) : ١٧ـ٤( الجدول رقم 

غير موافقمحايدموافقموافق بشدةالعبارة
غير موافق 

على اإلطالق

٥٤٣٢١الترتيب
المتوسط 

المرجح المقابل
١,٧٩ـ ٢,٥٩١ـ ٣,٣٩١,٨ـ ٤,١٩٢,٦ـ ٤,٢٣,٤ـ ٥

وقد قام الطالب بإجراء عدد من االختبارات اإلحصائية على بيانات البحـث باالعتمـاد علـى    

بغية تحليل إجابـات مفـردات عينـة البحـث ووصـفها      ، للتحليل اإلحصائي SPSSبرنامج 

: حصائية التالية حيث تم استخدام األساليب اإل، وتفسيرها واختبار الفرضيات 
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تم استخدام النسبة المئوية لمعرفة التوزيع النسبي لمفردات عينـة البحـث   : النسبة المئوية .١

باإلضافة إلى معرفة التوزيع النسـبي  ، حسب الخصائص الديموغرافية لتوضيح خصائصها 

. إلجابات مفردات العينة حول الفقرات الواردة في استمارة االستبيان لوصف متغيراتها

تم استخدام هذا االختبار إليجاد معامل االرتباط بين كـل مـن   : اختبار صدق أداة البحث .٢

باإلضافة إلى إيجاد معامل الترابط بين فقرات كـل  ، المتغيرات والدرجة الكلية للمتغيرات 

) .Pearson( متغير والدرجة الكلية له وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون 

استخدم هذا االختبار لمعرفة متوسط إجابات أفراد العينة عـن الفقـرات   :الوسط الحسابي .٣

.الواردة في االستبيان 

تم استخدام هذا االختبار لقياس االنحرافات في اتجاهات أفراد العينـة  :االنحراف المعياري .٤

.عن أسئلة استمارة االستبيان 

. "T "one sample T testاختبار .٥

: اسة ـ خصائص عينة الدر٣ـ٢

: ـ توزع أفراد العينة حسب متغير الجنس ١ـ٣ـ٢
توزع أفراد العينة حسب متغير الجنس) ١٨ـ٤( الجدول رقم 

التكرار النسبيالتكرار المطلقالجنس

%٣٦٩٠ذكور

%٤١٠إناث

%٤٠١٠٠المجموع

بلغـت نسـبة   في حين ، % ) ٩٠( يبين الجدول السابق أن نسبة أفراد العينة من الذكور بلغت 

: وقد تم تمثيل بيانات متغير الجنس في الشكل التالي ، % ) ١٠( أفراد العينة من اإلناث 

توزع أفراد العينة حسب الجنس) ١١ـ٤( الشكل رقم 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ذكور   إناث
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:ـ توزع أفراد العينة حسب متغير العمر ٢ـ٣ـ٢

تغير العمرتوزع أفراد العينة حسب م) ١٩ـ٤( الجدول رقم 

التكرار النسبيالتكرار المطلقالعمر

%٠٠سنة٣٠أقل من 

%١٣٣٢.٥سنة٤٠إلى أقل من ٣٠من 

%٢٥٦٢.٥سنة٥٠إلى أقل من ٤٠من 

%٢٥سنة فما فوق٥٠من 

%٤٠١٠٠المجموع

يالحظ من الجدول السابق أن غالبية أفراد عينة الدراسة هـم ممـن تتـراوح أعمـارهم بـين       

يليها الفئة التي لهـا  ، من مجمل عينة الدراسة % ) ٦٢.٥( سنة حيث بلغت نسبتهم ٥٠ـ ٤٠

: وقد تم تمثيل بيانات متغير العمر في الشكل اآلتي ، سنة ٤٠ـ ٣٠عمر يتراوح بين 

توزع أفراد العينة حسب العمر) ١٢ـ٤( الشكل رقم 

0%
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سنة٣٠أقل من  إلى أقل من ٣٠من 
سنة٤٠

إلى أقل من ٤٠من 
سنة٥٠

سنة فما ٥٠من 
فوق

: ـ توزع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي ٣ـ٣ـ٢
توزع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي) ٢٠ـ٤( الجدول رقم 

التكرار النسبيالتكرار المطلقالمؤهل العلمي

%٢٥٦٢.٥إجازة جامعية 

%٢٥دبلوم عالي

%١٢٣٠ماجستير

%١٢.٥دكتوراه

%٤٠١٠٠المجموع
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لسابق أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الذين يحملون إجازات جامعيـة  يالحظ من الجدول ا

ة ماجسـتير بنسـبة                 يليها الذين يحملون شهاد، من مجمل العينة % ) ٦٢.٥( حيث بلغت نسبتهم 

:وقد تم تمثيل بيانات متغير المؤهل العلمي في الشكل اآلتي ، % ) ٣٠(

فراد العينة حسب المؤهل العلميتوزع أ) ١٣ـ٤( الشكل رقم 

0%
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20%
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40%
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60%

70%

إجازة جامعیة  دبلوم عالي  ماجستیر   ه دكتورا

: ـ توزع أفراد العينة حسب متغير المركز الوظيفي ٤ـ٣ـ٢
توزع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي) ٢١ـ٤( الجدول رقم 

التكرار النسبيالتكرار المطلقالمركز الوظيفي

%٣٧.٥مدير عام
%٥١٤.٥نائب مدير عام 

%١٥٣٧.٥االئتمانمدير دائرة 
%١٧٤٢.٥مدير دائرة إدارة المخاطر 

%٤٠١٠٠المجموع

يالحظ من الجدول السابق أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الذين يشغلون منصـب مـدير   

يليها الـذين يشـغلون   ، من مجمل العينة % ) ٤٢.٥( دائرة إدارة المخاطر حيث بلغت نسبتهم 

وقد تم تمثيل بيانات متغير المركز الـوظيفي  ، % ) ٣٧.٥(  دائرة االئتمان بنسبة منصب مدير

:في الشكل اآلتي 
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توزع أفراد العينة حسب المركز الوظيفي) ١٤ـ٤( الشكل رقم 

0%
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45%

مدیر عام معاون مدیر عام   مدیر دائرة  
التسلیف 

مدیر دائرة إدارة  
المخاطر 

: ـ توزع أفراد العينة حسب متغير الخبرة ٥ـ٣ـ٢

راد العينة حسب الخبرةتوزع أف) ٢٢ـ٤( الجدول رقم 

التكرار النسبيالتكرار المطلقالمركز الوظيفي

%٢٥سنوات١٠حتى ٥من 

%١٥٣٧.٥سنة١٥حتى ١٠من 

%٢٣٥٧.٥سنة ١٥أكثر من 

%٤٠١٠٠المجموع

سنة حيث بلغـت  ١٥يالحظ من الجدول السابق بأن غالبية أفراد العينة لديهم خبرة تتجاوز الـ 

: وقد تم تمثيل بيانات متغير الخبرة في الشكل اآلتي ، % ) ٥٧.٥( نسبتهم 

توزع أفراد العينة حسب الخبرة) ١٥ـ٤( الشكل رقم 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

سنوات ١٠حتى ٥من  سنة١٥حتى ١٠من  سنة١٥أكثر من 



135

: ـ اختبار الصدق والثبات ٤ـ٢

ـ  ائج قام الطالب بإجراء االختبارات التالية للتأكد من أن النتائج التي سيتم التوصل إليها نفس النت

وكذلك التأكد من أن المقياس يقيس ما وضع لقياسـه  ، إذا أعيد تطبيق الدراسة على العينة نفسها 

: في االستبيان والدراسة 

للتأكد من صدق أداة البحث قام الطالب بعرضها علـى األسـتاذ   : صدق االستبانةـ١ـ٤ـ٢

لك إلبداء أرائهـم  وذ، المشرف على البحث وعلى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص 

ومدى سـالمة الصـياغة   ، فيما يخص مدى ارتباط ومناسبة الفقرات بالمجال الذي تندرج تحته 

حيـث تـم   ، إضافة إلى إبداء مالحظات أخرى يراها المحكمون ضـرورية  ، اللغوية لكل فقرة 

وقد استجاب الطالـب آلراء ، تقدير مدى صدق وشمولية الفقرات للغرض الذي أعدت من أجله 

وبذلك خرجـت  ، السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم 

) .٤( االستبانة بصورتها النهائية كما هي موضحة في الملحق رقم 

استبانة على العينة المـذكورة  ) ٦٦( قام الطالب بتوزيع : صدق االتساق الداخليـ٢ـ٤ـ٢

مديرين العامين ونوابهم ومديري دوائـر التسـليف واالئتمـان    من ال) ٦٦( سابقاً والمكونة من 

اسـتبانة جـاهزة   ) ٤٠( مع العلم أنه تم اسـترجاع  ، وإدارة المخاطر في المصارف السورية 

للتحليل لحساب االتساق الداخلي لمتغيرات البحث وذلك بالنسبة لكل الفقرات التي تتكـون منهـا   

الرتباط بين كل المتغيرات والدرجة الكلية لها باسـتخدام  وكذلك إيجاد معامل ا، متغيرات البحث 

، وقد كانت النتائج إيجابية بشكل عـام  ، لكل متغير من المتغيرات " بيرسون " معامل االرتباط 

حيث دلت معامالت االرتباط المختلفة على وجود اتساق داخلي للفقرات مع المجاالت التي تنتمي 

: اط المختلفة لكل فقرة مع المجال الذي تنتمي إليه إليها وفيما يلي معامالت االرتب

معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المجـال األول               ) ٢٤ـ٤(ـ يبين الجدول رقم ١

: والدرجة الكلية لفقراته "التأمين على االئتمان في تعزيز عمليات التمويل دور"
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)٢٣ـ٤( الجدول رقم 

رتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األولمعامالت اال

والدرجة الكلية لفقراته"ان في تعزيز عمليات التمويل التأمين على االئتمدور"

Correlations

العبارة األولى
Pearson Correlation**0.448

Sig. (2-tailed)0.004
N40

العبارة الثانية
Pearson Correlation**0.685

Sig. (2-tailed)0.000
N40

العبارة الثالثة
Pearson Correlation**0.568

Sig. (2-tailed)0.000
N40

العبارة الرابعة 
Pearson Correlation**0.639

Sig. (2-tailed)0.000
N40

العبارة الخامسة
Pearson Correlation**0.613

Sig. (2-tailed)0.000
N40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

داللة إحصائية عند المجال األول مرتبطة ارتباطاً ذومن الجدول السابق يالحظ أن جميع فقرات

حيث إن قيم معامل االرتباط جميعها أكبر مـن  ، مع الدرجة الكلية له ) ٠.٠١( مستوى معنوية 

.ن جميع فقرات المجال األول تتمتع بدرجة اتساق داخلي وبالتالي فإ، ) ٠.٤٤٨( 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثـاني              ) ٢٥ـ٤( ـ يبين الجدول رقم ٢

: لفقراته والدرجة الكلية " أثر التأمين على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية "
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)٢٤ـ٤( الجدول رقم 

امالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني مع

والدرجة الكلية لفقراته "أثر التأمين على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية " 

Correlations

العبارة األولى
Pearson Correlation**0.875

Sig. (2-tailed)0.000
N40

العبارة الثانية
Pearson Correlation**0.414

Sig. (2-tailed)0.008
N40

العبارة الثالثة
Pearson Correlation**0.607

Sig. (2-tailed)0.000
N40

العبارة الرابعة 
Pearson Correlation**0.459

Sig. (2-tailed)0.003
N40

العبارة الخامسة
Pearson Correlation**0.926

Sig. (2-tailed)0.000
N40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

داللة إحصائية عند المجال الثاني مرتبطة ارتباطاً ذومن الجدول السابق يالحظ أن جميع فقرات 

حيث إن قيم معامل االرتباط جميعها أكبر مـن  ، مع الدرجة الكلية له ) ٠.٠١( مستوى معنوية 

.وبالتالي فإن جميع فقرات المجال األول تتمتع بدرجة اتساق داخلي ، ) ٠.٤١٤( 

معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجـال الثالـث             ) ٢٦ـ٤( ـ يبين الجدول رقم ٣

:والدرجة الكلية لفقراته " إمكانية االستفادة من التجربة األردنية "
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)٢٥ـ٤( الجدول رقم 

"االستفادة من التجربة األردنية إمكانية"معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

والدرجة الكلية لفقراته

Correlations

العبارة األولى
Pearson Correlation**0.910

Sig. (2-tailed)0.000
N40

العبارة الثانية
Pearson Correlation**0.892

Sig. (2-tailed)0.000
N40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

داللـة إحصـائية   المجال الثالث مرتبطة ارتباطاً ذومن الجدول السابق يالحظ أن جميع فقرات 

كبر حيث إن قيم معامل االرتباط جميعها أ، مع الدرجة الكلية له ) ٠.٠١( عند مستوى معنوية 

.وبالتالي فإن جميع فقرات المجال الثالث تتمتع بدرجة اتساق داخلي ، ) ٠.٨٩٢( من 

تـم  ، بهدف التوصل إلى دالالت ثبات المقياس وفاعليـة فقراتـه   : ـ ثبات المقياس ٣ـ٤ـ٢

حساب معامل الثبات باتِّبـاع طريـق االتسـاق الـداخلي باسـتخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ                            

)cronbach alpha ( ،  حيث إن قيمة معامل ألفا كرونباخ تعتبر مقبولة في العلوم االجتماعيـة

: والنتيجة موضحة في الجدول التالي ، % ) ٦٠( في حال كانت أكبر أو تساوي 

قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ) ٢٦ـ٤( الجدول رقم 

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items

0.766 12

وهي أكبر مـن   ) ٠.٧٦٦( أن قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ بلغت يتضح من الجدول السباق 

. وهذا يعني أن المقاييس المستخدمة تتمتع بالثبات أيضـاً كمـا تتمتـع بالصـالحية     % ) ٦٠( 

.لعينة نفسها وبالتالي فإنه سيتم التوصل إلى نفس النتائج إذا أعيد تطبيق الدراسة على ا
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: ـ نتائج اختبار الفرضيات ٥ـ٢

. لتحليـل فقـرات االسـتبانة    ) one sample T test( للعينة الواحـدة  Tتم استخدام اختبار 

ومسـتوى  tوالجداول التالية تحتوي على المتوسط الحسابي والوزن النسبي للمتوسـط وقيمـة   

أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانـت  وتكون الفقرة ايجابية بمعنى ، الداللة لكل فقرة 

) ١.٩٨( الجدولية والتـي تسـاوي   tالمحسوبة أكبر من القيمة المطلقة لـ tالقيمة المطلقة لـ 

٠.٠٥أو مستوى معنويـة أقـل مـن    " ( ٠.٠٥" ومستوى معنوية " ١٠٩" عند درجة حرية 

بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون علـى  وتكون الفقرة سلبية ، % ) ٦٠والوزن النسبي أكبر من 

الجدولية والتـي  tالمحسوبة أصغر من القيمة المطلقة لـ tمحتواها إذا كانت القيمة المطلقة لـ 

أو مسـتوى معنويـة   " ( ٠.٠٥" ومستوى معنوية " ١٠٩" عند درجة حرية ) ١.٩٨( تساوي 

راد العينة محايدة إذا كان مستوى وتكون آراء أف% ) ٦٠والوزن النسبي أقل من ٠.٠٥أقل من 

. ٠.٠٥المعنوية أكبر من 

: ـ نتائج اختبار الفرضية األولى ١ـ٥ـ٢

" ال يبدي التأمين على االئتمان دوراً جوهرياً في تعزيز عمليات التمويل " 
نتائج اختبار إجابات أفراد العينة على فقرات المجال األول ) ٢٧ـ ٤( الجدول رقم 

Descriptive Statistics

Nالفقرةم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

tقيمة 
مستوى 
الداللة 

١

تشكل بوليصة التأمني على االئتمان ضماناً 
مقبوالً من قبل البنـوك ملـنح التمويـل    
للمشاريع االقتصادية التنمويـة الـيت ال   

.تتوفر لديها ضمانات تقليدية كافية 

403.950.5079.006.9040.000

٢

استخدام البنوك للتأمني على االئتمان لـه  
دور مؤثر يف تعزيز قدرة البنوك على منح 

. التسهيالت االئتمانية 
403.83 0.6876.63.9810.000

٣

للتأمني على االئتمان دور مهم يف تشجيع 
البنوك على التوسع يف منح التسـهيالت  

. االئتمانية 
403.60 0.5572.002.3190.026

٤
يساهم استخدام البنـوك للتـأمني علـى    

0.8274.002.3060.027 403.70. االئتمان يف منو حجم حمفظتها االئتمانية 

٥

يساهم استخدام البنـوك للتـأمني علـى    
االئتمان يف زيادة حجم عمليات التمويـل  

املمنوحة من قبل هذه البنوك   
403.88 0.6577.604.6360.000

0.3875.86.4200.000 403.79كلي
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حيث إن الـوزن النسـبي   ، يبين الجدول السابق أن آراء أفراد العينة في جميع الفقرات إيجابية 

أفـراد  بمعنى أن ، ) ٠.٠٥( ومستوى المعنوية أقل من % ) ٦٠( للمتوسط لكل فقرة أكبر من 

:العينة يوافقون على أنه

لتأمين على االئتمان ضماناً مقبوالً من قبل البنوك لمنح التمويـل للمشـاريع   تشكل بوليصة ا" .١

.% ) ٧٩( بوزن نسبي ، " االقتصادية التنموية التي ال تتوفر لديها ضمانات تقليدية كافية 

استخدام البنوك للتأمين على االئتمان له دور مؤثر في تعزيز قـدرة البنـوك علـى مـنح     " .٢

.% ) ٧٦.٦( بوزن نسبي ، " التسهيالت االئتمانية 

للتأمين على االئتمان دور مهم في تشجيع البنوك علـى التوسـع فـي مـنح التسـهيالت     " .٣

. % ) ٧٢( بوزن نسبي ، " ئتمانية اال

بـوزن  ، " يساهم استخدام البنوك للتأمين على االئتمان في نمو حجم محفظتهـا االئتمانيـة   " .٤

. % ) ٧٤( نسبي 

تخدام البنوك للتأمين على االئتمان في زيادة حجم عمليات التمويل الممنوحة مـن  يساهم اس" .٥

% ) . ٧٧.٦( بوزن نسبي ، " قبل هذه البنوك 

والوزن النسـبي  ، ) ٣.٧٩( وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لجميع فقرات المجال 

عنـد مسـتوى   ) ٦.٤٢٠( المحسـوبة  tكما بلغت قيمـة  ، % ٦٠وهو أكبر من % ) ٧٥.٨( 

التأمين على االئتمان ال يبدي األمر الذي يعني رفض الفرضية القائلة بأن .) ٠.٠٠٠( معنوية 

. دوراً جوهرياً في تعزيز عمليات التمويل

: ـ نتائج اختبار الفرضية الثانية ٢ـ٥ـ٢

" ال يوجد أثر مباشر للتأمين على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية" 
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)٢٨ـ ٤( الجدول رقم 

نتائج اختبار إجابات أفراد العينة على فقرات المجال الثاني 

Descriptive Statistics

Nالفقرةم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

tقيمة 
مستوى 
الداللة 

١

تستخدم بوليصة التأمني على االئتمان 
ـ   رات كأداة محاية وحتوط ضـد التعث

االئتمانية الناجتة عـن عـدم قـدرة    
. العمالء على الوفاء بالتزامام 

404.200.9184.045.5510.000

٢

يعزز التأمني علـى االئتمـان مـن    
املمارسات القوية اليت يقوم ا البنك 

.يف جمال منح االئتمان 
404.030.4880.558.2400.000

٣

ئتمان استخدام البنوك للتأمني على اال
له دور مؤثر يف احلد مـن املخـاطر   
االئتمانية اليت تتعرض هلـا احملفظـة   

.االئتمانية للبنك 

403.930.4778.657.0000.000

٤

يساعد التأمني على االئتمـان مـن   
احملافظة على العوائد عنـد حـدوث   

. التعثر االئتماين 
403.750.5975.003.7620.001

٥

أمني على االئتمان استخدام البنوك للت
يقلل من االحتياطات املوضوعة مقابل 
الديون املشكوك يف حتصيلها والديون 

. املعدومة 

404.000.9980.003.8440.000

403.980.4979.67.4310.000كلي

فـالوزن النسـبي             ، يبين الجدول السابق أن آراء أفراد العينة فـي جميـع الفقـرات إيجابيـة     

أفـراد  بمعنى أن ، ) ٠.٠٥( ومستوى المعنوية أقل من % ) ٦٠( للمتوسط لكل فقرة أكبر من 

: العينة يوافقون على أنه
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تستخدم بوليصة التأمين على االئتمان كأداة حماية وتحوط ضد التعثرات االئتمانية الناتجة " .١

.% ) ٨٤.٠٤( بوزن نسبي ، " عن عدم قدرة العمالء على الوفاء بالتزاماتهم 

يعزز التأمين على االئتمان من الممارسات القوية التي يقوم بها البنك فـي مجـال مـنح    " .٢

.% ) ٨٠.٥٥( بوزن نسبي ، " االئتمان 

استخدام البنوك للتأمين على االئتمان له دور مؤثر في الحد من المخاطر االئتمانية التـي  " .٣

.% ) ٧٨.٦٥( نسبي بوزن ، " تتعرض لها المحفظة االئتمانية للبنك

" يساعد التأمين على االئتمان من المحافظة على العوائد عند حـدوث التعثـر االئتمـاني    " .٤

.% ) ٧٥( بوزن نسبي 

استخدام البنوك للتأمين على االئتمان يقلل من االحتياطـات الموضـوعة مقابـل الـديون     " .٥

. % )٨٠( بوزن نسبي ، " المشكوك في تحصيلها والديون المعدومة

والـوزن النسـبي             ) ٣.٩٨( وبصفة عامة بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لجميع فقرات المجال 

عنـد مسـتوى   ) ٧.٤٣١( المحسـوبة  tكما بلغت قيمـة  ، % ٦٠وهو أكبر من % ) ٧٩.٦( 

ال يوجد أثر مباشر للتـأمين  األمر الذي يعني رفض الفرضية القائلة بأنه.) ٠.٠٠٠( معنوية 

.لى االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانيةع

: ـ نتائج اختبار الفرضية الثالثة ٣ـ٥ـ٢

ليس هناك من تشابه بين البيئتين المصرفية والتأمينية األردنية والسورية بحيث يتيح إمكانية " 

"االستفادة من التجربة األردنية في سورية
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)٢٩ـ ٤( الجدول رقم 

بات أفراد العينة على فقرات المجال الثالثنتائج اختبار إجا

Descriptive Statistics

Nالفقرةم
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الوزن 
النسيب

tقيمة 
مستوى 
الداللة 

١

تتيح البيئة املصرفية والتأمينية السورية 
إمكانية تقدمي خدمة التـأمني علـى   

.االئتمان يف السوق السورية 
404.000.6080.006.3340.000

٢

بـني البيئـتني   نظراً لوجود تشـابه  
املصرفية والتأمينية السورية واألردنية 
فمن املمكن االستفادة من التجربـة  
األردنية يف جمال تقدمي خدمة التأمني 

.    على االئتمان 

403.830.5576.64.8920.000

403.910.5278.26.2640.000كلي

حيث إن الـوزن النسـبي   ، دول السابق أن آراء أفراد العينة في جميع الفقرات إيجابية يبين الج

بمعنى أن أفـراد  ، ) ٠.٠٥( ومستوى المعنوية أقل من % ) ٦٠( للمتوسط لكل فقرة أكبر من 

: العينة يوافقون على أنه

لـى االئتمـان فـي    تتيح البيئة المصرفية والتأمينية السورية إمكانية تقديم خدمة التأمين ع" .١

.% ) ٨٠( بوزن نسبي ، " السوق السورية 

نظراً لوجود تشابه مابين البيئتين المصرفية والتأمينية السـورية واألردنيـة فمـن    " .٢

" الممكن االستفادة من التجربة األردنية في مجال تقديم خدمة التأمين على االئتمـان 

% ) .٧٦.٦( بوزن نسبي 

والـوزن النسـبي             ) ٣.٩١( لحسابي اإلجمالي لجميع فقرات المجال وبصفة عامة بلغ المتوسط ا

عنـد مسـتوى   ) ٦.٢٦٤( المحسـوبة  tكما بلغت قيمـة  ، % ٦٠وهو أكبر من % ) ٧٨.٢( 

ليس هناك من تشـابه بـين   األمر الذي يعني رفض الفرضية القائلة بأنه.) ٠.٠٠٠( معنوية 

دنية والسورية بحيث يتيح إمكانية االستفادة مـن التجربـة   البيئتين المصرفية والتأمينية األر

. األردنية في سورية
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: ـ النتائج ١ـ٣

والتي جاءت على النحو ، يمكن تحديد أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه الدراسة 

: التالي 

: التأمين على االئتمان خدمة ردنية في تقديمبدراسة التجربة األأوالً ـ فيما يتعلق

من خالل دراسة األنشطة التشغيلية للشركة األردنية لضمان القـروض للتعـرف علـى واقـع     

التجربة األردنية في مجال تقديم خدمة التأمين على االئتمان ومدى نجاحها وتطورها باعتبارهـا  

التأمين على مختلـف أنـواع االئتمـان    الشركة الوحيدة في األردن المتخصصة في تقديم خدمة

: فقد تم التوصل إلى النتائج التالية ، المقدم من قبل البنوك والمؤسسات المالية واالقتصادية 

تقدم الشركة مجموعة من برامج الضمان التي تغطي نسبة جيدة من التسهيالت االئتمانيـة  .١

قروض إنتاجيـة  ( ق األردنية الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفية واالقتصادية في السو

كما أنها تقوم باسـتمرار  ) . ائتمان الصادرات ، ائتمان المبيعات المحلية ، قروض أفراد ، 

بتقديم برامج جديدة تلبي الحاجات االئتمانية لمختلف األنشطة االقتصـادية وباالتفـاق مـع    

.البنوك المشتركة بعالقة تعاقدية مع الشركة  

مين على االئتمان لتشجيع البنوك على التوسع في منح أنواع محددة من إمكانية استخدام التأ.٢

التسهيالت االئتمانية والتي تساهم بدعم معدالت النمو االقتصادي وتخفيض معدالت البطالة 

فقـد قامـت   . وذلك من خالل زيادة أو تخفيض سقف الضمان المخصص ألنواع االئتمان 

في منح الضمانات لبـرامج القـروض اإلنتاجيـة    الشركة بتبني سياسة تعتمد على التركيز

وتخفيض منح الضمانات لبرامج قروض األفراد عندما الحظت بأن المحفظـة المضـمونة   

حيـث  ، لبرامج قروض األفراد أعلى من المحفظة المضمونة لبرامج القروض اإلنتاجيـة  

. تطبيق هذه السياسة ات الدراسة من تحقيق نجاح فيتمكنت الشركة خالل سنو

حيث تبين خالل سنوات الدراسة الممتـدة  ، حققت الشركة نجاحاً وتطوراً في تقديم خدماتها .٣

م تحقيق الشركة لنتائج تشغيلية جيدة مما يعكس نجاحها ٢٠١٢ولغاية العام ٢٠٠٥من العام 

:وملخص هذه النتائج ، في تقديم خدمة التأمين على االئتمان بالسوق األردنية 
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ارتفعت القيمة السنوية المضمونة من الشركة في : ضمان القروض اإلنتاجيةبالنسبة لبرامجـ 

% ) . ٢١٧( بمعدل بلغ ٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢العام 

ارتفعت القيمة المضمونة للعقود التـي أبرمتهـا   : بالنسبة لبرنامج ضمان المبيعات المحليةـ 

بمعـدل بلـغ                      ٢٠٠٥عـن العـام   ٢٠١٢الشركة لضمان المبيعات المحليـة فـي العـام    

 )٣٢٣,٨ . ( %

ارتفعت القيمة المضمونة للعقود التـي أبرمتهـا   : بالنسبة لبرنامج ضمان ائتمان الصادراتـ 

% ) .٢٤٠( بمعدل بلغ ٢٠٠٥عن العام ٢٠١٢الشركة في العام 

لتمويـل والمخـاطر   ثانياً ـ فيما يتعلق بنتائج دراسة أثر التأمين على االئتمان على عمليات ا 

االئتمانية بناء على البيانات التي تم الحصول عليها من التقارير الماليـة السـنوية للشـركة    

:فقد جاءت على النحو التالي ، ٢٠١٢للعام ٢٠٠٥األردنية لضمان القروض من العام 

:أثر التأمين على االئتمان على عمليات التمويل ـ ١

المتغيـر  ئتمان على عمليات التمويل تمت دراسة العالقة مـا بـين   لمعرفة أثر التأمين على اال

والذي يمثـل قيمـة   ( إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان المستقل 

إجمالي القيمـة  المتغير التابع و، ) التأمين على االئتمان المخصص من قبل الشركة للمؤمن لهم 

والذي يمثل عمليات التمويـل الممنوحـة مـن قبـل     ( انالسنوية المضمونة لجميع برامج الضم

) .المؤمن لهم والمضمونة من الشركة 

vذات داللـة إحصـائية   ) طردية ( وجود عالقة موجبة أثبتت نتائج تحليل مصفوفة االرتباط

ما بين إجمالي سقف الضمان السنوي المخصص ) ٠.٠١( قوية عند مستوى داللة معنوية 

.وإجمالي القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان لجميع برامج الضمان 

vإجمـالي سـقف الضـمان    لمتغير المستقل اأثبتت نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط بأن

إجمالي المتغير التابع يمارس تأثيراً جوهرياً على السنوي المخصص لجميع برامج الضمان 

.القيمة السنوية المضمونة لجميع برامج الضمان 

vعلى ما سبق بدي دوراً جوهرياً في تعزيـز  بناءتم التوصل إلى أن التأمين على االئتمان ي

.عمليات التمويل 
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: ـ أثر التأمين على االئتمان على المخاطر االئتمانية ٢

المتغيـر  لمعرفة أثر التأمين على االئتمان على المخاطر االئتمانية تمت دراسة العالقة ما بـين  

سبة اسـتغالل سـقف الضـمان السـنوي المخصـص لجميـع بـرامج الضـمان                          نالمستقل 

، ) والتي تمثل نسبة استغالل المؤمن لهم للتأمين على االئتمان المخصص من قبـل الشـركة   ( 

والتـي تمثـل   ( نسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميع برامج الضمان المتغير التابع و

الممنوحة من المـؤمن لهـم   ةئتمانية المتعثرة من محفظة التسهيالت االئتمانينسبة التسهيالت اال

) . والمضمونة من الشركة 

v ذات داللـة إحصـائية   ) عكسية ( أثبتت نتائج تحليل مصفوفة االرتباط وجود عالقة سالبة

ما بين نسبة استغالل سـقف الضـمان السـنوي    ) ٠.٠١( قوية عند مستوى داللة معنوية 

لجميع برامج الضمان ونسبة المطالبات من المحفظة المضمونة لجميـع بـرامج   المخصص

.الضمان 

vنسـبة اسـتغالل سـقف    لمتغير المسـتقل  بأن اأثبتت نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط

المتغيـر  يمارس تأثيراً جوهريـاً علـى   الضمان السنوي المخصص لجميع برامج الضمان 

.حفظة المضمونة لجميع برامج الضمان نسبة المطالبات من المالتابع 

vعلى ما سبق أثر مباشر للتأمين على االئتمان في الحد من تم التوصل إلى أنه يوجد بناء

. المخاطر االئتمانية

: فقد تم التوصل إلى النتائج التالية ثالثاً ـ فيما يتعلق بالدراسة الميدانية 

دور التأمين علـى االئتمـان فـي    " المجال بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لجميع فقرات .١

كمـا بلغـت قيمـة            ، % ) ٧٥.٨( والوزن النسـبي  ، ) ٣.٧٩( " تعزيز عمليات التمويل 

t ٠.٠٠٠( عند مستوى معنوية ) ٦.٤٢٠( المحسوبة . (

تم التوصل إلى أن التأمين على االئتمان يبدي دوراً جوهرياً في تعزيز وبناء على ما سبق

.مليات التمويل ع

أثر التأمين على االئتمان في الحـد  " بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لجميع فقرات المجال .٢

كمـا بلغـت قيمـة                    ، % ) ٧٩.٦( والوزن النسـبي  ، ) ٣.٩٨( " من المخاطر االئتمانية 

t ٠.٠٠٠( عند مستوى معنوية ) ٧.٤٣١( المحسوبة. (
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أثر مباشر للتأمين على االئتمان فـي الحـد   تم التوصل إلى أنه يوجد قوبناء على ما سب

. من المخاطر االئتمانية

إمكانية االسـتفادة مـن التجربـة    " بلغ المتوسط الحسابي اإلجمالي لجميع فقرات المجال .٣

المحسـوبة                 tكمـا بلغـت قيمـة    ، % ) ٧٨.٢( والوزن النسـبي  ، ) ٣.٩١( " األردنية 

. )٠.٠٠٠( عند مستوى معنوية ) ٦.٢٦٤( 

هناك تشابه بين البيئتـين المصـرفية والتأمينيـة    تم التوصل إلى أن وبناء على ما سبق 

. األردنية والسورية بحيث يتيح إمكانية االستفادة من التجربة األردنية في سورية 
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: ـ التوصيات ٢ـ٣

: ابقة يقترح الطالب التوصيات التالية بناء على النتائج الس

ـ أن تنتقل البنوك من األساليب التقليدية في تخفيف مخاطر االئتمان إلى األسـاليب األكثـر   ١

. تقدماً والتي من شأنها المحافظة على القيمة واألداء 

خـالل  وذلك من ، ـ تشجيع شركات التأمين على طرح المنتج التأميني التأمين على االئتمان ٢

. منحها بعض المزايا واإلعفاءات 

ـ تشجيع المؤسسات المصرفية واالقتصادية على استخدام التأمين على االئتمان من خاللهـا  ٣

.   منحها بعض المزايا واإلعفاءات 

وتوفير البيئـة  شركات متخصصة في تقديم خدمة التأمين على االئتمان التشجيع على إقامةـ ٤

.ية لها التشريعية والتنظيم

ـ استخدام التأمين على االئتمان كأداة لتشجيع البنوك على منح التمويل للمشـاريع الصـغيرة   ٥

. والمتوسطة الحجم نظراً لدورها الهام في االقتصاد وصعوبة حصولها على التمويل 

ـ ٦ ان ـ استخدام التأمين على االئتمان كأداة لتشجيع البنوك على التوسع بمنح بعض أنواع االئتم

.التي تعود بالفائدة على االقتصاد 

فـي تعزيـز قـدرة المؤسسـات     بأهمية التأمين على االئتمان ودوره توعيةالتـ إقامة حم٧

المصرفية واالقتصادية على تقديم التمويل الالزم للمشاريع االقتصادية الحيوية ودوره في الحـد  

. من المخاطر االئتمانية 

رة العليا والوسطى في مجال إدارة المخـاطر والتركيـز بشـكل    ـ عقد دورات تدريبية لإلدا٨

.  خاص على تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان 

ـ إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المختصة بموضوع التأمين علـى االئتمـان وتقـديم    ٩

. التسهيالت إلنجاح وتفعيل هذه األبحاث 
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املراجــع

v 

 م ١٩٩٧، القاهرة، دار الثقافة العربية، إدارة الخطر والتأمين، حمزة ممدوح، أحمد.

 دار اليـازوري  ، إدارة الخطر والتـامين ، وليد إسماعيل ، السيفو ، عيد أحمد، أبو بكر ،

.م٢٠٠٩،عمان

 عمـان  ، دار وائل ، إدارة االئتمان ، أحمد محفوظ، جودة ، رضا عبد المعطي ، أرشيد ،

.م ١٩٩٩

 العلوم القانونية واالقتصادية ، المجلد الرابع ، الموسوعة العربية.

 م ٢٠١٠، عمان ، دار المسيرة ، منظور شمولي إدارة االئتمان ، عدنان تايه ، النعيمي.

 بغداد ، مطبعة التضامن ، القواعد األساسية في االقتصاد التطبيقي ، محمد علي ، الجاسم ،

.م ١٩٦٩

 القـاهرة  ، دار الفكـر العربـي   ، قضايا مصـرفية معاصـرة   ، دين صالح ال، السيسي  ،

.م ٢٠٠٤

 عمـان  ، مطبعة بنك اإلسـكان  ، التحليل االئتماني مدخل اتخاذ القرارات ، فايق ، النجار ،

.م ١٩٩٧

 االئتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث االئتماني ، محسن أحمد ، الخضيري ،

.م ١٩٨٧، نجلو مكتبة اال، القاهرة 

 م ٢٠٠٢، عمان ، دار الوراق ، إدارة االئتمان المصرفي ، حمزة محمود ، الزبيدي.

 عمـان  ، دار زهـران  ، النقود والمصارف والنظريـة النقديـة   ، محمد نوري ، الشمري

. م ١٩٩٩،

 الطبعة الثانيـة ، منشـأة   : محمد كمال خليل ، اقتصاديات االئتمان المصرفي، الحمزاوي

.م ٢٠٠٠، لمعارف، اإلسكندريةا

 م ١٩٩٥، جامعة القاهرة ، إدارة االئتمان ، نفيسة محمد ، باشري.

م ١٩٩٧، بيروت ، دار الحضارة ، مبادئ التامين، محمد معروف، جباعي.

 مركز ، التأمين ودوره االقتصادي واالجتماعي وتحدياته ، عبد اللطيف أحمد السيد، حسن

.م ١٩٩٧، لسعودية ا، فقيه لألبحاث 

 الـدار  ، أفراد ـ إدارات ـ شركات ـ بنـوك     : إدارة المخاطر ، طارق عبد العال ، حماد

.م ٢٠٠٨، اإلسكندرية ، الجامعية 
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 الـدار  ، اإلدارة الحديثة في البنوك التجارية ، عبد السالم، أبو قحف ، عبد الغفار ، حنفي

.م ١٩٩١، بيروت ، الجامعية 

 م ١٩٨٢، الكويت ، كاظمة ، النقود والبنوك ،سامي ، خليل.

 القـاهرة   ، الشـركة العربيـة   ، إدارة االئتمـان  ، محفـوظ ، جودة ، رمضان ، زياد ،

.م ٢٠٠٨

 جامعـة الكويـت  ،األصول العلمية والعملية: الخطر والتأمين، سالمة عبداهللا ، سالمة ،

.م ١٩٨٦،الكويت

 دار الحامـد  ، إدارة الخطـر والتـأمين   ، شقيري نوري ،موسى،أسامة عزمي ، سالم ،

.م ٢٠٠٦عمان 

 م١٩٩٩، اإلسكندرية ، الحرمين ، إدارة البنوك ونظم المعلومات المصرفية ، طارق ، طه

 م ١٩٧٩، مصر ، المكتبة التجارية ، البنوك واالئتمان ، عبد العزيز ، عامر.

األكاديمية العربيـة للعلـوم المصـرفية   ، اطر االئتمانيةإدارة المخ، خالد أمين، عبد اهللا،

.م ٢٠٠٢،عمان

 الشـركة العربيـة المتحـدة    ، االئتمان المصرفي ومخـاطره  ، عبد المطلب ، عبد الحميد

.م ٢٠١٠، القاهرة ، للتسويق 

 ندرية اإلسك، الدار الجامعية ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها ، عبد اللطيف ، عبد الحميد

. م ٢٠٠٠، القاهرة ، 

 م ١٩٨٦، القاهرة، دار النهضة العربية، مبادئ التأمين، سيد عبد المطلب، عبده.

 عمـان ، دار وائل، التأمين وإدارة الخطر، سعيد جمعة عقلو، حربي محمد، عريقات ،

.م ٢٠١٠

 م ٢٠٠٧، عمان ، دار أسامة ، مبادئه ـ أنواعه : التأمين ، عز الدين، فالح.

م ١٩٩٩، منشورات جامعة دمشق ،محاسبة المنشآت المالية. ، صافيفلوح.

دار النهضـة  الطبعـة الثانيـة  : ، إدارة البنوك التجاريةعبد الرحمنابتهاج، مصطفى ،

.م ٢٠٠٠،، القاهرةالعربية

 مـان  ع، دار وائـل  ، االتجاهات الحديثة في التحليل المالي واالئتمـاني  ، محمد ، مطر ،

. م٢٠٠٣

 مكتبة األنجلو المصرية ، منهاج التخاذ القرارات ، التمويل المصرفي ، إبراهيم ، مختار ،

.م ١٩٩٣، القاهرة 

 م ١٩٩٨، عمان ، دار مجدالوي ، إدارة أعمال التأمين ، محمد ، ناصر .
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 م ١٩٩٦، اإلسكندرية، المكتب العربي الحديث ، إدارة البنوك التجارية ، منير ، هندي.

 مؤسسـة شـباب   ، اقتصاديات النقود والصـيرفة  ، وعبد العزيز مبارك ، محمود ، يونس

. م ١٩٨٢، اإلسكندرية، الجامعة 

v

لـدى العربيـة الترجمـة قسـم ،الماليلالستقرارإطارنحو: وآخرون ديفيد،فولكرتس

.م ١٩٩٨،الدوليالنقدصندوق 

v

الت المصـرفية فـي المصـرف التجـاري     ااالعتمادات المستندية والكف،، محمودحمزة.١

.م ٢٠٠٤،، جامعة دمشقرسالة ماجستير،السوري ودورهما في االقتصاد الوطني 

دراسة تطبيقية ، المخاطر االئتمانية وأثرها في سياسات اإلقراض ، سعيد عبد السالم ، لفته .٢

.م ١٩٩٦، جامعة بغداد ، دكتوراه  أطروحة، عراقية في عينة من المصارف ال

v المؤتمرات :

إدارة مخاطر االئتمان المصـرفي فـي   ، مختار محمد ، إبراهيم ، السنوسي محمد ، الزوام .١

.م ٢٠٠٩. جامعة الزرقاء الخاصة ، ورقة عمل ، ظل األزمة المالية العالمية 

انية تحليها ـ قياسها ـ إدارتها والحد منها   المخاطر االئتم، معارفي، فريدة ، مفتاح صالح .٢

.م ٢٠٠٧، األردن ، جامعة الزيتونة ، ورقة عمل ، 

v

.م الصادر عن البنك المركزي األردني٢٠١٢تقرير االستقرار المالي للعام .١

.منشورات مصرف سورية المركزي ـ مديرية مفوضية الحكومة.٢
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لضمان القروض األردنيةالشركة 
: التاريخ )أ/ ١٠١نموذج إنتاجيطلب ضمان قرض (

(            )طلب ضمان رقم 

(      )رقم الفرع --------: الفرع اسم----------المؤسسة المالية  / اسم البنك 
لضمان القروضاألردنيةالسادة الشركة 

تحية طيبة وبعد ،
مؤسستنا المالية على /بموافقة مصرفناإعالمكماتفاقية ضمان القروض الموقعة معكم ، يرجى إلىباإلشارة

كان هذا القرض مقبوال إذافيما اإعالمنبموجب اتفاقية الضمان ، راجين أدناهتقديم القرض المبينة تفاصيله 
.لديكم لغايات الضمان
: اسم المقترض 

: صاحب المشروع /عنوان سكن المقترض 
: االسم التجاري للمشروع 

: عنوان المشروع 
: مبلغ القرض المطلوب 

: من القرض الغرض
: استخدامات القرض

-------------: تمويل رأس المال العامل 
-------------: آالت ومعدات / تمويل موجودات ثابتة 

------------- ) :تذكر تحديدا(أخرى
=المجموع )المجموع يساوي مبلغ القرض(

كلبنــتوقيـع ا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النعملضمان القروضاألردنيةالستخدام الشركة 

ضمنت مخاطر قرض للمقترضأنسبق للشركة 
ض للكفيلضمنت مخاطر قرأنسبق للشركة 
وبنود اتفاقية الضمان ومالحقهـاالغرض يتفق

موافقـة الشركة على تقديم الضمان وفق الشروط الموضحة في الرسالة المرفقة

:مالحظات 

توقيـع الشركـــة
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:معلومات عامة عن املشروع) ١
-------------------: عدد العاملين ---------------------:طبيعة النشاط 

----------------------------------------: الشركاء أسماء/ اسم المالك 
-----------------: سنوات خبرته ------------------: اسم المدير المفوض 

-------------------------------------------: تاريخ تأسيس المشروع 
----------------تاريخه --------------: رقم السجل التجاري 
------------تاريخ صالحيتها ---------------: رقم رخصة المهن 

: صاحب املشروع مع البنك/ عالقة املشروع ) ٢
:الوضع املايل للمشروع) ٣

:أخرىموجودات ومصاريف 
--------------: وإيجاراتيس مصاريف التأس

--------------:والديكورات األثاث
--------------:اآلالت والمعدات 

--------------: السيارات واآلليات 
--------------: البضائع 
--------------: مدينون 

--------------) :ذكر تحديدات(أخرى
= المجموع 
: مصادر التمويل الذاتية 

--------------:رأس المال المدفوع 
--------------: دائنون آخرون 

--------------:قروض من البنوك 
--------------:مساهمة المقترض / كاء جاري شر/ مدورة أرباح
--------------) : تذكر تحديدا(أخرى

= المجموع 
:مصادر الدخل) ٤
-------------------: متوسط الدخل الصافي الشهري للمشروع بعد اقتطاع كامل النفقات -
--------------------------: لصاحب المشروع / للمشروع اإلضافيةمصادر الدخل -
:معلومات عن القرض املطلوب) ٥
----------------------------) : تحسين/توسعة/ إنشاء(االحتياج الفعلي للمشروع -
--------------------------------------------: مبلغ القرض المطلوب -
-----":مساهمة المقترض/فرق التكاليف"مصادر توفير ---------: نسبة مساهمة المقترض -
-----------: تاريخ الموافقة ------------: قيمة القرض الموافق عليه من قبل البنك -
--------------------: قسط أولتاريخ سداد ----------------: قيمة القسط -
------------------------: دورية السداد ----------------: األقساطعدد -



157

------------------------: سعر العمولة -----------------: سعر الفائدة -
) . ال يجوز استيفاء الفائدة مقدمابأنهعلما (

---------------: فترة السماح ---------------: التاريخ المقترح لبداية السحب -
:)اذكرها(أخرىيف حال كون املقترض مدين جلهات ) ٦

-----) ١:تاريخ أول قسط --------) ١: قيمة القسط --------) ١: الدين رصيد
---------------) ١: مصادر سداد القرض ------------) ١: مدة السداد 

-----------------------------------) ١: وضع القرض من حيث المستحقات 
: الضمانات املمكن توفريها) ٧

درجة الرهن قيمة سند الرهن التقديرية القيمة
---------------------------------------عقارية * 
---------------------------------------وسندات أسهم* 
---------------------------------------سيارات ومركبات * 
---------------------------------------آالت ومعدات * 
---------------------------------------بوالص تأمين * 
---------------------------------------)تذكر تحديدا(أخرى* 
-------------------------------------------: رواتب / كفاالت شخصية * 

----------------------------------------------------: اسم الكفيل 
-----------------------------------------:مصدر الدخل ومكان العمل 

------------------------:الراتب من حيث االلتزامات وضع
------------------------------يوجد ضمانات حيث منح القرض باالعتماد على ال* 
:معلومات عامة) ٨

--------------------------------------: ض الشكل القانوني للمقتر
-------------------------------------: نتيجة استعالم البنك المركزي 

----------------------------: نتيجة االستعالم الداخلي لدى سجالت البنك 
------------------------------------: اسم الموظف مسـؤول القـروض   

: سيلتزم مصرفنا بما يلي : مالحظة 
صرف القرض وفق الطريقة التي سيتم االتفاق عليها معكم ، وسيتــم حفظ تقارير ووثائق فـي ملـف   -

.المقترض تثبت ذلك 
.مجموع التزاماته /الدراسة االئتمانية للقرض ، مع بيان مقدرة المقترض على الوفاء بالتزاماتهإعداد-

مـع الشـروط   وأغراضهتتطابق شروطه أعالهالقرض المبينة تفاصيله أنلكم نؤكدفإنناوفقا لقناعاتنا ، 
وعليه ، فان نسبة التغطيـة لمخـاطر هـذا    . المبينة في اتفاقية الضمان ومالحقها وتعديالتها واألغراض

% .ستكون     القرض من قبل شركتكم 
وا بقبول فائق االحترام ،،،وتفضل

ع البنكتوقيـتهاسم صاحب التوقيع ورتب
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………………………) :موقع البوليصة(اسم الشركة

…………………………………:العنوان 

……………………:الفاكس…………………………………:الهاتف 

……………………:الوظيفة…………………………:الشخص ذو العالقة

:البنوك التي يتعامل معها موقع البوليصة 
١.    ………………………………………

٢.  ………………………………………

٣. ………………………………………

ليصـة يسـمح   بنوك التي يتعامل معها موقـع البو ال/ يرجى إرفاق كتاب موجه إلى البنك ·

أو معلومات عـن  ت بأية بيانااة الشركة مباشرة بناء على طلبهاالبنوك مواف/ بموجبه للبنك 

.ليصة تعامالت موقع البو

أخرىخدمات    تجارة         صناعة:طبيعة العمل ـ 

………………:ة الخدمة المقدم/ نوع البضاعة ـ 

يوم………فترة التسهيل التي تمنح للمشتري بالعادةـ 

:حجم المبيعات المتوقعةـ 

أقصى سقف ائتمانيعدد المشترينحجم المبيعاتالمدينة

:تحليل المبيعات المحليةـ 

التفـاصيــــــــل

المبيعات إلى شركات شقيقةتسهيالتنقداالمجمــوع

......سنة

......سنة

......سنة 
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:توزيع المبيعات اآلجلةـ 

عدد المشترين المحلييندينار/قيمة المبيعاتالمحليينعدد المشتريندينار/قيمة المبيعات

٧٠٠٠٠–٥٠٠٠٥٠٠٠١لغاية 

٩٠٠٠٠–١٠٠٠٠٧٠٠٠١–٥٠٠١

١٠٠٠٠٠–٣٠٠٠٠٩٠٠٠١–١٠٠٠١

١٠٠٠٠٠من أكثر٥٠٠٠٠–٣٠٠٠١

:تحليل لحجم الديون المشكوك فيهاـ 

السنة السابقةالسنة السابقة السنة الحالية 

ديون مشكوك في تحصيلها

العــدد

:*تفاصيل اكبر ثالث خسائر حصلت نتيجة لعمليات بيع محلية خالل الثالث سنوات األخيرة ـ 

)دينار(ة الخسارة السنويالعنواناسم المشتـريالســنة

السنة األولى

١

٢

٣

السنة الثانية

١

٢

٣

لثالثةالسنة ا

١

٢

٣

.البيانات المدونة في الجداول السابقة هي ألغراض الدراسة للشركة فقط ، ويتم معاملتها بسرية تامة * 

:أسماء المشترين والسقوف االئتمانية المطلوبةـ 
الدفعات المتأخرةالسقف االئتمانيالعنواناسم المشتريالرقم

المجموع

.شهر ، يرجى اإلشارة إلى اسم ذلك المشتري ١٢إذا قمت بتسجيل دفعات متأخرة لمشتري خالل آخر 

.يرجى إرفاق آخر ميزانية عمومية وقائمة دخل ـ 
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Application for Post-Shipment Export (Whole- turnover)
 Credit Guarantee Against Commercial Risks

- Company’s Name:
- Address:
- Telephone:  - Fax:
- Person in charge:  - Position:
- Banks that the exporter deals with:

· How long has the company been exporting?    … Years
· Number of employees?    …
· Please attach a statement requesting the bank (s) to provide the JLGC upon it’s
request with information about the exporter dealings.
- Nature of Business
¨ Manufacturer ¨ Merchant ¨ Services ¨ Others
- Type of goods / services exported: ______________________________________
- Credit period usually granted: ______________________ days .

Turnovers
                                                                                                                      (In USD)

Details
Total Cash and

Credit
Payable before shipment
or by a confirmed L/C by

a Jordanian banks

Sales to
associated
companies

Current year
No. of months 12
International sales
Year (n -1)
International sales
Year (n -2)
International sales

Debtor Analysis
  (In USD)

Outstanding Number of
International

buyers

Outstanding Number of
International

buyers
up to 20000 160001 - 250000
20001 - 40000 250001 - 500000
40001 - 80000 500001-1000000
80001 - 160000 more than 1 000000
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Analysis of Turnover
(in USD)

Country Turnover per country on private
buyers year

No of
buyers

Maximum
credit period

Analysis of Losses due to Export Transactions
Year (n-3) Year (n-2) Year (n-1) Current  year (n)

Bad debts
Number

Details  of  the  largest  three  losses  during  each  of  the  last  three  years  as  a  result  of
export.

Year Country Debtor
(name - address)

Amount of the
annual loss

(n -1) 1
2
3

(n - 2) 1
2
3

(n - 3) 1
2
3

· Information stated in this application are for the Company’s internal studies , and will
be treated  Secretly.
· In case there are not enough space please indicate and use a separate paper.

Principal Buyers
Country Full name & address of

the buyer
Maximum
credit limit

Overdue *

* If you have registered overdue on this buyer during the last 12 months , please
tick the corresponding box .
· Please attach the latest balance sheet and income statement.

Buyers expected to work with during the contract year
Country : City :
Buyers name : Telephone : Fax :
Address :
Banks that buyer deals with (if available):
Overdues on the buyer :

Amount Currency Maturity date Reasons for NON-PAYMENT Notes
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Sale contracts to be guaranteed :
Am

ou
nt

Cu
rr

en
cy

Details Requested to
be

Guaranteed

Guarantees
given by the

buyer

Payable
before

shipment

Payable by
confirmed L/C
by a Jordanian

bank (Pls. name
the bank)

Payable in cash or
credit by transfer/

B/C / not
confirmed L/C

/Others

Credit
period
(days)

Am
ou

nt

Pe
rio

d

(d
ay

s)
Ty

pe

Am
ou

nt

· Pls. note that the Post- Shipment Export Credit Guarantee Contract is a whole turnover
contract which covers all the exporter’s transactions outside Jordan except those paid  by
down payments or a confirmed L/C by a Jordanian bank .
· The exchange rate used is the middle rate applied by the Central Bank of Jordan on the
date this application is submitted by the exporter .
· In case there is not enough space pls. use a separate paper .
· Pls. attach the latest balance sheet and income statement .
· Please forward pages ( 4-5 )  for each buyer expected to work with during the contract
year .

Name Date

Position Company stamp

Signature
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ة              ة الســوری ة العرب امجلهوری
يــالـم العـوزارة التعل

قـــــة دمشامع
صاد ق منيأقسم املصارف والتــــ لكية 

 

لى االئتمان  التأمين ع

ودوره في إدارة المخاطر االئتمانية وتعزيز عمليات التمويل

"دراسة للتجربة األردنية مع إمكانية االستفادة منها في سورية " 

 

إعداد الطالب 

محمدأنيس مياد 

إشراف الدكتور

عادل قضماني

٢٠١٥م ـ ٢٠١٤العام الدراسي 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

.....ات األخوة واألخو

التأمين على االئتمان ودوره فـي إدارة المخـاطر   : (( يقوم الطالب بدراسة ميدانية بعنوان 

ـ دراسة للتجربة األردنية مع إمكانية االستفادة منها فـي   )) االئتمانية وتعزيز عمليات التمويل

اد ـ قسـم                      سورية ـ كمتطلب للحصول على درجة الماجستير من جامعة دمشق ـ كلية االقتص  

. المصارف والتأمين 

تهدف الدراسة إلى تحديد أهمية وأثر استخدام التأمين على االئتمان كأحد المنتجات التأمينيـة  

والحد مـن  ، الجديدة في تعزيز عمليات التمويل والتوسع في منح التسهيالت االئتمانية من جهة 

. لى إيرادات المحفظة االئتمانية من جهة أخرى المخاطر االئتمانية والمحافظة ع

لما لهـذه  ، واختيار اإلجابة التي تعكس الواقع فعلياً ، يرجى قراءة فقرات االستبيان المرفق 

حيث إن مشـاركتك هـي جـزء هـام     ، اإلجابة من أهمية في تحقيق أهداف وغايات الدراسة 

. وضروري من أجل إنجاح هذه الدراسة 

بأن المعلومات التي ستمأل من قبلكم سوف تعامل بسرية تامـة وستسـتخدم ألغـراض    علماً

. البحث العلمي حصراً 

شاكرين تعاونكم
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: البيانات الشخصية والوظيفية : أوال 
: في المربع المناسب ) ×( يرجى وضع إشارة 

: البيانات الشخصية 

أنثى ذكر الجنس١

٢
العمر

سنة٤٠إلى أقل من ٣٠من سنة٣٠أقل من 

سنة فما فوق ٥٠من سنة٥٠إلى أقل من ٤٠من 

٣

المؤهل 

العلمي

عاليدبلوم إجازة جامعية  

دكتوراهماجستير

٤

المركز 

الوظيفي

نائب مدير عاممدير عام

دائرة إدارة المخاطرمديرمدير دائرة االئتمان

الخبرة٥

سنة ١٥حتى ١٠من سنوات١٠حتى٥من 

سنة١٥أكثر من 
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: بنود االستبيان : ثانياً 
: عند اإلجابة التي ترونها مناسبة ) ×( يرجى اإلجابة بوضع إشارة 

يب
رت

موافق العبارةالت

بشدة

غير محايدموافق

موافق

موافق غير 

على اإلطالق

: ـ دور التأمين على االئتمان في تعزيز عمليات التمويل ١

١

تشكل بوليصة التأمين على االئتمـان  

ضماناً مقبوالً من قبل البنـوك لمـنح   

التمويل للمشاريع االقتصادية التنموية 

التي ال تتوفر لديها ضمانات تقليديـة  

.كافية 

٢

لى االئتمـان  استخدام البنوك للتأمين ع

له دور مؤثر في تعزيز قدرة البنـوك  

. على منح التسهيالت االئتمانية 

٣

للتأمين على االئتمان دور مهـم فـي   

تشجيع البنوك على التوسع في مـنح  

. التسهيالت االئتمانية 

٤

يساهم استخدام البنوك للتـأمين علـى   

االئتمان فـي نمـو حجـم محفظتهـا     

. االئتمانية 

٥

يساهم استخدام البنوك للتـأمين علـى   

االئتمان في زيـادة حجـم عمليـات    

التمويل الممنوحة من قبل هذه البنوك   

: ـ أثر التأمين على االئتمان في الحد من المخاطر االئتمانية ٣

٦

تستخدم بوليصة التأمين على االئتمان 

كأداة حماية وتحوط ضـد التعثـرات   

ناتجة عـن عـدم قـدرة    االئتمانية ال

ــاء ــى الوفــ ــالء علــ العمــ

. بالتزاماتهم 
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٧

يعزز التـأمين علـى االئتمـان مـن     

الممارسات القوية التي يقوم بها البنـك  

. في مجال منح االئتمان 

٨

استخدام البنوك للتأمين على االئتمـان  

له دور مؤثر في الحد من المخـاطر  

عرض لها المحفظـة  االئتمانية التي تت

.االئتمانية للبنك 

٩

يساعد التأمين علـى االئتمـان مـن    

المحافظة على العوائد عنـد حـدوث   

. التعثر االئتماني 

١٠

استخدام البنوك للتأمين على االئتمـان  

يقلل من االحتياطات الموضوعة مقابل 

الديون المشكوك في تحصيلها والديون 

. المعدومة 

: إمكانية االستفادة من التجربة األردنية ـ ٣

١١

تتــيح البيئــة المصــرفية والتأمينيــة 

السورية إمكانية تقديم خدمة التـأمين  

.على االئتمان في السوق السورية 

١٢

نظراً لوجـود تشـابه بـين البيئتـين     

ــورية    ــة الس ــرفية والتأميني المص

واألردنية فمن الممكن االستفادة مـن  

األردنية في مجال تقديم خدمة التجربة 

.    التأمين على االئتمان 
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Abstract of the study

Title of the study : The Credit Insurance And its role in managing
credit risks and enhancing finance operations : A case study of
Jordanian experience with the possibility of making use of it in Syria .

Name of researcher : Mayad Anees Mohammad

Name of supervisor :  DR . Adel  kadamani

Ø Objectives of the study : The researcher aims at analyzing the effect
of using the credit insurance on finance operations and credit risks .
And studying the Jordanian experience in providing credit insurance
service and  knowing the degree of its success and development as
well as making use of it in the Syrian market .

Ø Methodology : descriptive analytical method .

Ø Society of the study and sample : the Society of the study in Jordan
consist of  Jordanian insurance companies during the period from
2005 till the end of 2012 . While The case study is represented by the
Jordanian company  for loans guarantee , because it is specialize in
offering this service  . in Syria the Society of study consist of banking
specialists .

Ø Important Findings :

The researcher has found the following :
v Credit insurance shows essential role in strengthening finance

operations .
v There is a direct effect of insurance over credit in reducing

credit risks .
v There is a similarity between both insurance and banking

environments in Syria and Jordan so that the Jordanian
experience could be implemented is Syria .

v The Jordanian company  for loans guarantee making success
and development in offering credit insurance service in  the
Jordanian market .

v The ability to use credit insurance to encourage banks to expand
its operations in providing specialize types of credit facilities .
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