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 الممخص

في المؤسسات المالية الصغير العوامؿ المؤثرة عمى قرار منح االئتماف  تحديدىذه الدراسة إلى  تىدف
تـ و حيث  ،وترتيب ىذه العوامؿ حسب األىمية بالنسبة ليذه المؤسسات ،في الساحؿ السوري العاممة

ظؼ ائتماف في مسؤوؿ ومو  (023)االعتماد عمى أسموب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة البالغ 
 حثاوتوصؿ الب ،( استبانة صالحة لمدراسة023) الحصوؿ عمىتـ و  المؤسسات المالية محؿ الدراسة،

  لمنتائج اآلتية7
ثـ  ،تركز ىذه المؤسسات عمى شخصية العميؿ بالدرجة األولى 7بالنسبة لمعوامؿ المتعمقة بالعميؿأواًل، 

كما بينت النتائج أف الظروؼ  .نات المقدمة مف العميؿذلؾ الضما يمي ،رأسماؿ العميؿ بالدرجة الثانية
وىناؾ إغفاؿ لمعامؿ  ،االقتصادية والسياسية والخبرة العممية لمعميؿ تؤثر عمى قرار منح االئتماف

 االجتماعي مف قبؿ ىذه المؤسسات. 
لمؤسسة التمويؿ تؤثر اإلمكانات المادية أف النتائج تبيف  7بالنسبة لمعوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿثانيًا، 

 ،اإلمكانات البشرية لممؤسسة ثـ ،بالمرتبة الثانية االستراتيجية التي تطبقيا المؤسسة ، ثـبالدرجة األولى
  تمييا السيولة المتوفرة لممؤسسة. ،في السوؽ االئتماني حصة المؤسسة تأتي بعدىا

أف مصدر سداد االئتماف جاء في المرتبة  نتائجالتبيف  7بالنسبة لمعوامؿ المتعمقة بالتسييؿ االئتمانيثالثًا، 
 مبمغ االئتماف.  وفي المرتبة األخيرة جاء ،يميو طريقة السداد ،تومدو  مف االئتماف الغرض ثـ ،األولى
فكانت  ،أنيا تؤثر بشدة عمى قرار االئتماف النتائجتبيف  7بالنسبة لمعوامؿ المتعمقة بالمشروع المموؿرابعًا، 

 الجديدة الممولة. ممشروعاتلد األرباح في المرتبة األولى تمييا دراسات الجدوى القدرة عمى تولي
 وكانت أىـ التوصيات7

ضرورة اىتماـ ىذه المؤسسات بالعوامؿ المتعمقة بالعميؿ طالب االئتماف لما ليا مف تأثير عمى نجاح 
مؤسسات وزيادة االمكانيات وضرورة اىتماـ ىذه ال ح،وبالتالي مستقبؿ االئتماف الممنو المشروع المموؿ 

وعدـ إغفاؿ ىذه المؤسسات لمعامؿ االجتماعي، وذلؾ لتحقيؽ الدور  ،المادية والتكنولوجية والبشرية
االجتماعي ليا في المجتمع. باإلضافة لالىتماـ بدراسة المشروعات القائمة الممولة والتأكد مف قدرتيا 

 .عمى توليد األرباح
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 قائمة المحتويات:
رقم  وعـــــــــــــــــــــــــلموضا

 الصفحة
 أ ممخص البحث بالمغة العربية    

 ب كممة الشكر
 ج لفيرسا    

 ؿ حثمصطمحات الب 

 0 الفصل األول: اإلطار العام لمبحث

 2 المقدمة    
 0 الدراسات السابقة   

 03 االختالف عن الدراسات السابقة   
 00 مشكمة البحث   
 00 أىمية البحث   
 00 أىداف البحث   
 00 متغيرات البحث   
 01 فرضيات البحث   
 02 منيجية البحث   
 03 مجتمع وعينة البحث   
 04 حدود البحث   

 05 المصرفي االئتمان : السياسة االئتمانية ومخاطر الفصـــــــــــــــل الثاني

 06 أىميتو( ،أنواعو ،االئتمان المصرفي )مفيوموالمبحث األول: 

 06 االئتماف المصرفيمفيـو  0-0
 20 أىمية االئتماف المصرفي 0-2
 22 أىداؼ ومبادئ االئتماف المصرفي 0-0
 20 أنواع االئتماف المصرفي 0-1
 22 التسييالت االئتمانية المصرفية 0-2
 23 تسييالت ائتمانية مباشرة )نقدية( 0-2-0
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 24 تسييالت ائتمانية غير مباشرة 0-2-2

 26 اإلطار النظري لقرار منح االئتمان المصرفيالمبحث الثاني: 

 26 السياسة االئتمانية 2-0

 26 االئتمانية مفيوـ السياسة 2-0-0

 03 أىداؼ السياسة االئتمانية 2-0-2
 03 االعتبارات التي تحكـ السياسة االئتمانية 2-0-0
 03 مكونات السياسة االئتمانية 2-0-1
 00 عوامؿ نجاح السياسة االئتمانية 2-0-2

 01 اإلجراءات العممية لقرار منح االئتماف المصرفي 2-2

 01 المصرفيمعايير منح االئتماف  2-2-0

 5C"s 01نموذج االئتماف المعروؼ بػػػػ  2-2-0-0
 5P"s 04نموذج االئتماف المعروؼ بػػػػ  2-2-0-2
 PRISM 05نموذج االئتماف المعروؼ بػػػػ  2-2-0-0
 06 األمثؿ االئتماني القرار خصائص 2-2-2
 06 العوامؿ المؤثرة في اتخاذ قرار منح االئتماف 2-2-0
 13 امؿ الخاصة بالعميؿ طالب االئتمافالعو  2-2-0-0
 13 العوامؿ الخاصة بالمصرؼ مانح االئتماف 2-2-0-2
 12 العوامؿ الخاصة بالتسييؿ االئتماني 2-2-0-0
 10 مراحؿ منح االئتماف المصرفي وتحصيمو 2-2-1
 11 العوامؿ المؤثرة عمى قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف 2-0
 12 عوامؿ داخمية 2-0-0

 14 عوامؿ خارجية 2-0-2

 16 مخاطر االئتمان المصرفيالمبحث الثالث: إدارة 

 16 مفيـو مخاطر االئتماف المصرفي 0-0
 23 مصادر الخطر 0-0-0
 20 أنواع المخاطر المصرفية 0-0-2
 22 صور المخاطر االئتمانية 0-0-0
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 20 الركائز األساسية إلدارة مخاطر االئتماف المصرفي 0-2
 21 أىداؼ إدارة مخاطر االئتماف المصرفي 0-2-0
 21 نظـ إدارة مخاطر االئتماف المصرفي 0-2-2
 21 مناىج إدارة المخاطر االئتمانية 0-2-0
 22 إدارة مخاطر االئتماف ومنيج التنويع ونظرية ماركويتز 0-2-1
 23 يةإدارة المخاطر في المصارؼ وفقًا لمتطمبات لجنة بازؿ لمرقابة المصرف 0-2-2
 23 0مضموف اتفاقية بازؿ 0-2-2-0
 23 2مضموف اتفاقية بازؿ 0-2-2-2

 25 قرار منح االئتمان الصغير في المؤسسات الماليةالفـــــصــــل الثـــالث: 

 26 االئتمان الصغيراإلطار النظري لقرار منح المبحث األول: 

 26 الصغير ئتمافمفيـو اال 0-0
 26 الصغير ئتمافاالو  التمويؿ الصغير 0-0-0
 30 الصغير التمويؿ تطور مراحؿ 0-0-2
 32 الصغير ماىية وخصائص االئتماف 0-0-0
 32 األىداؼ الرئيسة لالئتماف الصغير 0-0-1
 30 أىمية االئتماف الصغير 0-0-2
 30 االئتماف الصغير ومكافحة الفقر 0-0-2-0
 30 االئتماف الصغير والنمو االقتصادي 0-0-2-2
 31 االئتماف الصغير وتمكيف المرأة 0-0-2-0
 31 السياسات واإلجراءات االئتمانية المتبعة في مجاؿ االئتماف الصغير 0-2
 32 المخاطر المرافقة لالئتماف الصغير 0-2-0
 34 أسباب القروض الصغيرة المتعثرة 0-2-0
 35 القروض الصغيرة المتعثرة معالجة 0-2-1

 36 االئتمان الصغير في المؤسسات المالية الثاني: واقع المبحث

 36 المؤسسات المالية 2-0
 43 أىداؼ المؤسسات المالية 2-0-0
 40 أىمية المؤسسات المالية 2-0-2
 40 أنواع المؤسسات التي تمنح االئتماف الصغير 2-2
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 40 المصارؼ اإلسالمية والتمويؿ الصغير 2-2-0
 42 جاؿ التمويؿ الصغيردور المصارؼ التجارية في م 2-2-2
 40 مؤسسات التمويؿ الصغير 2-2-0
 40 مؤسسات التمويؿ الصغير ونسبة الربح عمى القروض 2-2-0-0
 41 مناىج )أنواع( برامج االئتماف الصغير 2-2-0-2
 41 خصائص برامج التمويؿ الصغير 2-2-0-0
 42 خصائص مؤسسات التمويؿ الفعالة 2-2-0-1
 43 ؿ منيجيات اإلقراض التقميدية في التمويؿ الصغيرأسباب فش 2-2-0-2
 44 مؤسسات التمويؿ الصغيرالصعوبات التي تواجو  2-2-0-3
 45 التقييـ االئتماني المتبع في مؤسسات التمويؿ الصغير 2-2-0-4
 46 التمويؿ الصغير في سورية 2-0

 52 اختبار الفرضياتالدراسة العممية ونتائج الفصــــــــل الرابــــــــــــع:  

 50 منيجية البحث
 50 التعريؼ بمجتمع الدراسة

 51 أداة البحث وجمع البيانات
 52 مقياس الصدؽ

 52 صدؽ المحكميف
 52 االتساؽ الداخمي
 53 مقياس الثبات

 53 اختبار الفرضيات
 53 النتائج اإلحصائية الختبار الفرضيات المتعمقة بالعميؿ

 60 الختبار الفرضيات المتعمقة بمؤسسة التمويؿ النتائج اإلحصائية
 66 النتائج اإلحصائية الختبار الفرضيات المتعمقة بالتسييؿ االئتماني

 032 النتائج اإلحصائية الختبار الفرضيات المتعمقة بالمشروع الصغير المموؿ
 035 التوصيؼ اإلحصائي
 000 النتائج والتوصيات

 000 النتائج
 001 ياتالتوص        
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 003 المراجع
 013 استبانة الدراسة 7ممحؽ

 قائمة األشكال:
 20 أىداؼ ومبادئ االئتماف7 (0 ،2) الشكؿ رقـ

 13 العوامؿ المؤثرة في قرار منح االئتماف 7(2 ،2) الشكؿ رقـ

 12 العوامؿ المؤثرة عمى قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف(7 0 ،2) رقـالشكؿ 

 قائمة الجداول:
 03 7 االختالؼ عف الدراسات السابقة(0 ،0ؿ رقـ )جدو 

 03 المؤسسات المالية في الساحؿ السوري7 (2 ،0جدوؿ رقـ )
 30 (7 مراحؿ تطور التمويؿ الصغير0 ،2جدوؿ رقـ )
 50 في المؤسسات المالية في الساحؿ السوري (7 بياف عدد قوائـ االستبياف الموزعة والمعادة0 ،0جدوؿ رقـ )

 52 (7 مصفوفة االرتباط2 ،0ـ )جدوؿ رق
 53 (7 معامؿ الفا كرونباخ0 ،0جدوؿ رقـ )
 54 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور شخصية العميؿ1 ،0جدوؿ رقـ )
 54 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بشخصية العميؿ2 ،0جدوؿ رقـ )
 54 الخبرة العممية لمعميؿ(7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور 3 ،0جدوؿ رقـ )
 55 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالخبرة العممية لمعميؿ4 ،0جدوؿ رقـ )
 55 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور رأسماؿ العميؿ5 ،0جدوؿ رقـ )
 56 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة برأسماؿ العميؿ6 ،0جدوؿ رقـ )
 56 وسط إجابات أفراد العينة عمى الضمانات المقدمة مف العميؿ(7 مت03 ،0جدوؿ رقـ )
 63 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالضمانات المقدمة مف العميؿ00 ،0جدوؿ رقـ )
 63 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ02 ،0جدوؿ رقـ )
 60 رضية المتعمقة بالعوامؿ االجتماعية لمعميؿ(7 نتائج اختبار الف00 ،0جدوؿ رقـ )
 60 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامؿ السياسية واالقتصادية المحيطة بالعميؿ01 ،0جدوؿ رقـ )
 62 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالعوامؿ السياسية واالقتصادية المحيطة بالعميؿ02 ،0جدوؿ رقـ )
 62 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامؿ المتعمقة بالعميؿ03 ،0جدوؿ رقـ )
 60 (7 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى المتعمقة بالعميؿ04 ،0جدوؿ رقـ )
 60 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور سيولة مؤسسة التمويؿ05 ،0جدوؿ رقـ )
 61 فرضية المتعمقة بسيولة مؤسسة التمويؿ(7 نتائج اختبار ال06 ،0جدوؿ رقـ )
 61 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ23 ،0جدوؿ رقـ )
 62 باالستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ(7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة 20 ،0جدوؿ رقـ )
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 62 ات أفراد العينة عمى محور حصة المؤسسة في السوؽ االئتماني(7 متوسط إجاب22 ،2جدوؿ رقـ )
 63 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بحصة المؤسسة في السوؽ االئتماني20 ،0جدوؿ رقـ )
 63 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور إمكانيات مؤسسة التمويؿ المادية21 ،0جدوؿ رقـ )
 64 اختبار الفرضية المتعمقة بإمكانيات مؤسسة التمويؿ المادية(7 نتائج 22 ،0جدوؿ رقـ )
 64 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور إمكانيات مؤسسة التمويؿ البشرية23 ،0جدوؿ رقـ )
 65 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بإمكانيات مؤسسة التمويؿ البشرية24 ،0جدوؿ رقـ )
 65 إجابات أفراد العينة عمى محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ(7 متوسط 25 ،0جدوؿ رقـ )
 66 (7 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية المتعمقة بمؤسسة التمويؿ26 ،0جدوؿ رقـ )
 66 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور الغرض مف االئتماف03 ،0جدوؿ رقـ )
 033 فرضية المتعمقة بالغرض مف االئتماف(7 نتائج اختبار ال00 ،0جدوؿ رقـ )
 033 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور مبمغ االئتماف02 ،0جدوؿ رقـ )
 033 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بمبمغ االئتماف00 ،0جدوؿ رقـ )
 030 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور مدة االئتماف01 ،0جدوؿ رقـ )

 030 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بمدة االئتماف02 ،0قـ )جدوؿ ر 
 032 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور مصدر سداد االئتماف03 ،0جدوؿ رقـ )
 032 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بمصدر سداد االئتماف04 ،0جدوؿ رقـ )
 030 مى محور طريقة سداد االئتماف(7 متوسط إجابات أفراد العينة ع05 ،0جدوؿ رقـ )
 030 سداد االئتماف طريقة(7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة ب06 ،0جدوؿ رقـ )
 031 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامؿ المتعمقة بالتسييؿ االئتماني13 ،0جدوؿ رقـ )
 031 المتعمقة بالتسييؿ االئتماني(7 نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة 10 ،0جدوؿ رقـ )
 032 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخؿ12 ،0جدوؿ رقـ )
 032 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بقدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخؿ10 ،0جدوؿ رقـ )
 033 د العينة عمى محور دراسات الجدوى لممشاريع الجديدة(7 متوسط إجابات أفرا11 ،0جدوؿ رقـ )
 033 (7 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بدراسات الجدوى لممشاريع الجديدة12 ،0جدوؿ رقـ )
 034 (7 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامؿ المتعمقة بالمشروع المموؿ13 ،0جدوؿ رقـ )
 034 تبار الفرضية الرئيسة الرابعة المتعمقة بالمشروع المموؿ(7 نتائج اخ14 ،0جدوؿ رقـ )
 035 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ المتعمؽ بالجنس15 ،0جدوؿ رقـ )
 035 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ المتعمؽ بالعمر16 ،0جدوؿ رقـ )
 035 سؤاؿ المتعمؽ بالمسمى الوظيفي(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى ال23 ،0جدوؿ رقـ )
 035 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ المتعمؽ بسنوات الخبرة20 ،0جدوؿ رقـ )
 036 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ المتعمؽ بالدرجة العممية22 ،0جدوؿ رقـ )
 036 عمؽ بالتخصص العممي(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ المت20 ،0جدوؿ رقـ )
 036 محور شخصية العميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف 21 ،0جدوؿ رقـ )



 ط

 

 036 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور شخصية العميؿ22 ،0جدوؿ رقـ )
 003 ث مف محور شخصية العميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثال23 ،0جدوؿ رقـ )
 003 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع مف محور شخصية العميؿ24 ،0جدوؿ رقـ )
 003 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور شخصية العميؿ25 ،0جدوؿ رقـ )
 000 السادس مف محور شخصية العميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ 26 ،0جدوؿ رقـ )
 000 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع مف محور شخصية العميؿ33 ،0جدوؿ رقـ )
 000 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور الخبرة العممية لمعميؿ30 ،0جدوؿ رقـ )
 002 ة عمى السؤاؿ الثاني مف محور الخبرة العممية لمعميؿ(7 بياف إجابات أفراد العين32 ،0جدوؿ رقـ )
 002 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور الخبرة العممية لمعميؿ30 ،0جدوؿ رقـ )
 002 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع مف محور الخبرة العممية لمعميؿ31 ،0جدوؿ رقـ )
 000 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور الخبرة العممية لمعميؿ32 ،0)جدوؿ رقـ 
 000 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس مف محور الخبرة العممية لمعميؿ33 ،0جدوؿ رقـ )
 000 ؿ العميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور رأسما34 ،0جدوؿ رقـ )
 001 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور رأسماؿ العميؿ35 ،0جدوؿ رقـ )
 001 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور رأسماؿ العميؿ36 ،0جدوؿ رقـ )
 001 ور رأسماؿ العميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع مف مح43 ،0جدوؿ رقـ )
 002 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ40 ،0جدوؿ رقـ )
 002 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ42 ،0جدوؿ رقـ )
 002 العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ (7 بياف إجابات أفراد40 ،0جدوؿ رقـ )
 003 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع مف محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ41 ،0جدوؿ رقـ )
 003 ميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور العوامؿ االجتماعية لمع42 ،0جدوؿ رقـ )
 003 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس مف محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ43 ،0جدوؿ رقـ )
 003 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع مف محور العوامؿ االجتماعية لمعميؿ44 ،0جدوؿ رقـ )
 004 السؤاؿ األوؿ مف محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى 45 ،0جدوؿ رقـ )
 004 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخؿ46 ،0جدوؿ رقـ )
 004 يع القائمة عمى توليد الدخؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور قدرة المشار 53 ،0جدوؿ رقـ )
 005 (: بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال الرابع من محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخل88 ،3جدول رقم )
(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد 52. 0جدوؿ رقـ )

 الدخؿ
005 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس مف محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد 50 ،0جدوؿ رقـ )
 الدخؿ

005 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع 51 ،0جدوؿ رقـ )
 الجديدة

006 



 ي

 

أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع (7 بياف إجابات 52 ،0جدوؿ رقـ )
 الجديدة

006 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع 53 ،0جدوؿ رقـ )
 الجديدة

006 

رابع مف محور دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ ال54 ،0جدوؿ رقـ )
 الجديدة

023 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع 55 ،0جدوؿ رقـ )
 الجديدة

023 

 023 مة مف العميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور الضمانات المقد56 ،0جدوؿ رقـ )
 020 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور الضمانات المقدمة مف العميؿ63 ،0جدوؿ رقـ )
 020 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور الضمانات المقدمة مف العميؿ60 ،0جدوؿ رقـ )
 020 العينة عمى السؤاؿ الرابع مف محور الضمانات المقدمة مف العميؿ(7 بياف إجابات أفراد 62 ،0جدوؿ رقـ )
 022 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور الضمانات المقدمة مف العميؿ60 ،0جدوؿ رقـ )
 022 لعميؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس مف محور الضمانات المقدمة مف ا61 ،0جدوؿ رقـ )
 022 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع مف محور الضمانات المقدمة مف العميؿ62 ،0جدوؿ رقـ )
(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور الظروؼ االقتصادية والسياسية المحيطة 63 ،0جدوؿ رقـ )

 بالعميؿ
020 

ات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور الظروؼ االقتصادية والسياسية (7 بياف إجاب64 ،0جدوؿ رقـ )
 المحيطة بالعميؿ

020 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور الظروؼ االقتصادية والسياسية 65 ،0جدوؿ رقـ )
 المحيطة بالعميؿ

020 

السؤاؿ الرابع مف محور الظروؼ االقتصادية والسياسية المحيطة (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى 66 ،0جدوؿ رقـ )
 بالعميؿ

021 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور الظروؼ االقتصادية والسياسية 033 ،0جدوؿ رقـ )
 المحيطة بالعميؿ

021 

حور الظروؼ االقتصادية والسياسية (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس مف م030 ،0جدوؿ رقـ )
 المحيطة بالعميؿ

021 

(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع مف محور الظروؼ االقتصادية والسياسية 032 ،0جدوؿ رقـ )
 المحيطة بالعميؿ

022 

 022 ة بمؤسسة التمويؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور العوامؿ المتعمق030 ،0جدوؿ رقـ )
 022 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثاني مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ031 ،0جدوؿ رقـ )
 023 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثالث مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ032 ،0جدوؿ رقـ )
 023 ياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الرابع مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ(7 ب033 ،0جدوؿ رقـ )



 ك

 

 023 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الخامس مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ034 ،0جدوؿ رقـ )
 024 مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السادس 035 ،0جدوؿ رقـ )
 024 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ السابع مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ036 ،0جدوؿ رقـ )
 024 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ الثامف مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ003 ،0جدوؿ رقـ )
 025 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ التاسع مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ000 ،0جدوؿ رقـ )
 025 (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ العاشر مف محور العوامؿ المتعمقة بمؤسسة التمويؿ002 ،0جدوؿ رقـ )
 025 بالتسييؿ االئتمانيلمتعمقة عينة عمى السؤاؿ األوؿ مف محور العوامؿ ا(7 بياف إجابات أفراد ال000 ،0جدوؿ رقـ )
 026 بالتسييؿ االئتمانيلثاني مف محور العوامؿ المتعمقة (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ ا001 ،0جدوؿ رقـ )
 026 بالتسييؿ االئتمانيامؿ المتعمقة لثالث مف محور العو (7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ ا002 ،0جدوؿ رقـ )
 026 بالتسييؿ االئتماني الرابع مف محور العوامؿ المتعمقة(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ 003 ،0جدوؿ رقـ )
 003 بالتسييؿ االئتماني الخامس مف محور العوامؿ المتعمقة(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ 004 ،0جدوؿ رقـ )
 003 بالتسييؿ االئتماني السادس مف محور العوامؿ المتعمقة(7 بياف إجابات أفراد العينة عمى السؤاؿ 005 ،0جدوؿ رقـ )
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 مصطمحات البحث:
7 ىي شركات أعماؿ تعمؿ في السوؽ المالي وتقوـ ىذه المؤسسات بإقراض أو تسميؼ المؤسسات المالية

كما تقدـ أنواع مختمفة مف الخدمات المالية كخدمات التأميف  ،مكيف أو مستثمريفزبائنيا سواء كانوا مستي
 ،)احمد الماليةوحفظ الودائع وتحويؿ المبالغ وغيرىا مف الخدمات المالية التي تيدؼ إلى تسييؿ التعامالت 

2335). 
 ، بأف يمنحو مبمغاً ياً أو معنو  لشخص ما سواء كاف طبيعياً  مصرؼ"الثقة التي يولييا ال7 المصرفي االئتمان

متفؽ  مف الماؿ الستخدامو في غرض محدد، خالؿ فترة زمنية متفؽ عمييا وبشروط معينة لقاء عائد مادي
، 2331خطيب، ) عميو، وبضمانات تمكف المصرؼ مف استرداد قرضو في حالة توقؼ العميؿ عف السداد"

1).  
 لمفقراء ،شخصية وبضمانات قصيرة لمدة ،ؿالما مف صغير مبمغ منح عف عبارةىو االئتمان الصغير: 

 واليدؼ ليـ، آخر تمويؿ مصدر يوجد ال الذي الوقت في جديد مشروع بناء في الراغبيف أو المشاريع صحابأ
)الصفدي،  لمفقراء المالية االستدامة توفير طريؽ عف الفقر ظاىرة مف الحد ىو ريالصغ لإلقراض األساسي
2331). 

 لتشمؿ الدخؿ، محدوديو  ىي المؤسسات التي تقدـ خدمات مالية لمفقراء :رمؤسسات االئتمان الصغي
، وأغمبيا مؤسسات قائمة عمى برامج القروض الصغرى وتقبؿ ريالصغ والتأميف واالدخاراإلقراض  خدمات

 .(2303عقؿ، ايداع المبالغ الصغرى مف عمالئيا فقط وليس مف العامة )
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 مقدمــة
التجارية والمؤسسات  مصارؼال في أىمية المصرفية نشطةيعتبر االئتماف المصرفي مف أكثر األ

فمف خاللو  ،المصارؼ اإلسالمية( ،مؤسسات التمويؿ الصغير ،)المصارؼ المتخصصة الوسيطة األخرى
دورىا كوسيط مالي. ولكنو في الوقت  مصارؼفقد التوبدونو  ،الجزء األكبر مف أرباحو مصرؼيحقؽ ال

والمؤسسات  مصرؼعمى ال سمبيةال إذ ال تقؼ تأثيراتو ،ادية حساسيةذاتو يعتبر مف أكثر األدوات االقتص
نما يصؿ ضرره ،الوسيطة فقط . (2331 ،)عيسى تصاد الوطني إف لـ يحسف استخداموإلى االق وا 

وخطير  حساس أيضا، وىو البنوؾ إلدارة أىميةاألكثر  ألنشطة المصرفيةا واحد مف المصرفي االئتمافف
الحصوؿ  أو ؤسسةمال إفالس إلى وقد يؤدي، ؤسسات الماليةمبالنسبة لمًا ميم استثماراً  ألنو يعتبر، جداً 
تعد القرارات االئتمانية حجر الزاوية في الخطط االستراتيجية مف ناحية أخرى و  .جداً  عالية أرباح عمى

 ،)أرشيد معايير وشروط ونطاؽ وأنواع االئتماف المصرفيكونيا تشمؿ عمى أسس و  ،منظاـ المصرفيل
 النشاط فروع ائتمانية لمختمؼ تسييالت مف تقدمو فيما مؤسسات اإلقراض أىمية مف ىنا تأتي. و (0666

 عة.والمتنو  واالستثمار المتعددة التمويؿ أساليب مف تمتمكو ما خالؿ مف وذلؾ االقتصادي،
موضوع اتخاذ قرار منح االئتماف الصغير لألفراد والمشروعات الصغيرة مف القرارات  يعد ،في الواقع

 ،في مؤسسات اإلقراض ولمدراء االئتماففي ىذا المجاؿ  فاألكاديميياليامة والقضايا الشاغمة لمباحثيف 
فيي  ،ية الكبيرة لممشاريع الصغيرةوىنا البد مف اإلشارة إلى األىم نظرًا لممخاطر المصاحبة ليذا القرار.

% مف الناتج القومي اإلجمالي لمسمع 13% مف مجموع االستخداـ الخاص وأكثر مف 23توفر أكثر مف 
مف المنشآت  % تقريباً 63وىي تشكؿ مع المشاريع المتوسطة ،(2330،)عبد السالـ وآخروف والخدمات

 ،(2333 ،)المحروؽ ومقابمة العالـ % مف القوى العاممة في33 -% 23العالـ وتوظؼ مف  حوؿ
عمى حؿ مشكمة البطالة وزيادة الصادرات والعمؿ عمى عالج و وبالتالي تعمؿ عمى زيادة فرص العمؿ 

  عجز ميزاف المدفوعات.
 أف في ،الدراسات مختمؼ أثبتتو ما وىذا الكبرى ليذه المشاريع، التمويمي األىمية الجانب احتؿ قدو 

 مف وّأنو عامة، بصفة وترقيتيا وتوسعيا الصغيرة إنشاء المشروعات في اساألس حجر يشكؿ التمويؿ
 أصحاب عمى ويتعيف عميو. الحصوؿ وصعوبة التمويؿ نقص ىو تمؾ المشروعات لفشؿ األولى األسباب

 بينيا، مف المالئـ التمويؿ عمى الحصوؿ ومحاولة المتاحة التمويؿ كؿ مصادر معرفة الصغيرة المؤسسات
لى الشخصية ىؤالء إلى مصادرىـ مجأي ما وعادة  لكف مؤسساتيـ، عمؿ بداية في واألصدقاء األقارب وا 
 إلى جوءلم نشاطيـ، توسيع جؿأ مف يضطروف ألنيـ حقة،الال في المراحؿ يكفي ال المصدر ىذا

 الضرورية األمواؿ عمى حصوليـ دوف تحوؿ وصعوبات عراقيؿىناؾ  لكفّ و المختمفة،  اإلقراض مؤسسات
  .(2300 ،)خالد الصغيرة شروعاتالم في تمؾ المؤسسات ثقة عدـ بسبب
 ولكف ليس ،ربما تختمؼ العوامؿ المؤثرة في قرار منح االئتماف الصغير عف أنواع االئتماف األخرىو 

أىمية  تجمىمف ىنا تو  في جوىرىا إنما قد يكوف االختالؼ في درجة تأثير تمؾ العوامؿ. بالضرورة
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في المؤسسات المالية  الصغيرالعوامؿ المحددة لقرار منح االئتماف  كونيا تتناوؿومبررات ىذه الدراسة 
  .العاممة في الساحؿ السوري

 :الدراسات السابقة (8
 7الدراسات بالمغة العربية

  ( :5005،الكحموت)دراسة  -8
 "مدى اعتماد المصارف التجارية عمى التحميل المالي في ترشيد القرار االئتماني"

 عمى التحميؿفي قطاع غزة الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى اعتماد المصارؼ التجارية ىدفت ىذه 
 المالي كأداة لترشيد قراراتيا االئتمانية.

 ،المالي اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي في وصؼ المعمومات المتوفرة باستخداـ التحميؿ
أي أف  ،المالي ي االئتماف ال يستخدموف التحميؿتوصمت ىذه الدراسة إلى أف الغالبية العظمى مف محممو 

كذلؾ بينت الدراسة  ،درجة االعتماد عمى التحميؿ المالي ألغراض اتخاذ قرار منح االئتماف ضعيفة جداً 
دور وأىمية التحميؿ لفي قطاع غزة  أنو ال يوجد إدراؾ لدى غالبية محممي االئتماف في المصارؼ العاممة

  في عممية صنع القرار االئتماني.المالي باستخداـ النسب 
 

 ( :5005،نصار)دراسة  -5

 "العوامل المحددة لقرار منح التسييالت االئتمانية المباشرة"
 دراسة تحميمية مقارنة في المصارف اإلسالمية والمصارف التجارية العاممة في قطاع غزة

 قطاع في والتجارية العاممة ميةاإلسال المصارؼ تأخذىا التي العوامؿ عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ
 فرؽ ىناؾ كاف إذا ما عمى المباشرة والتعرؼ االئتمانية التسييالت منح قرار اتخاذ عند االعتبار بعيف غزة
 تقييـ في المستخدمة لمعوامؿ النسبية األىمية وتحديد ومعرفة ،ذلؾ في والتجارية اإلسالمية المصارؼ بيف

 .ليـ المباشرة االئتمانية سييالتالت منح قرار عند اتخاذ العمالء
 والمصارؼ التجارية المصارؼ وأظيرت النتائج أف ،استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي

 تختمؼ أنيا إال لمعمالء، االئتماف منح قرار اتخاذ عند العوامؿ مف مجموعة تستخدـ أنيا رغـ اإلسالمية
العوامؿ  مجموعة في واضحاً  االختالؼ جاء فقد العوامؿ، لتمؾ استخداميا حيث مف فيما بينيا جوىرياً 
 العميؿ قبؿ مف المقدمة لممصرؼ بالضمانات المتعمقة والعوامؿ السداد، عمى العميؿ بمقدرة المتعمقة
 فيما تتفؽ اإلسالمية والمصارؼ التجارية المصارؼ أف بالمصرؼ. كما أظيرت النتائج الخاصة والعوامؿ

 المتعمقة العوامؿ ومجموعة العميؿ، بشخصية المتعمقة العوامؿ اميا لمجموعةاستخد درجة حوؿ بينيا
 االقتصادية والسياسية بالظروؼ المتعمقة العوامؿ ومجموعة رباح،األ توليد عمى وقدرتو العميؿ برأسماؿ
 ىميةحوؿ األ بينيا فيما جوىرياً  تختمؼ ال اإلسالمية والمصارؼ التجارية المصارؼ مف كالً  وأف .السائدة
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 بموضوع المتعمقة العوامؿ عمى منيما كؿ ركز فقد الدراسة، الستبانة المكونة العوامؿ لمجموع النسبية
 بشكؿ االختالؼ جاء وقد األخيرة، العميؿ بالمرتبة بشخصية المتعمقة والعوامؿ األولى، بالمرتبة االئتماف
 .بالضمانات المتعمقة العوامؿ في واضح
 

 (:5006 ،انجرو)دراسة  -3

 التحميل االئتماني ودوره في ترشيد عمميات اإلقراض
 )المصرف الصناعي السوري أنموذجًا(

تكمف مشكمة ىذه الدراسة في أنو يوجد قصور في التحميؿ االئتماني وفي اإلجراءات والدراسات التي 
أوجو القصور  وال بد مف التعرؼ عمى ،والتي تسبؽ عممية منح االئتماف السورية تجرييا المصارؼ المحمية

 التي تؤدي إلى ظيور مشكمة الديوف والتسييالت المتعثرة.
إلى شرح مفيوـ االئتماف وأسسو ومعاييره وكذلؾ التعرؼ عمى العناصر األساسية  الدراسة ىدفت

لمتحميؿ االئتماني وتبياف أىمية تحميؿ البيانات المالية لطالب االقتراض في الكشؼ والتحقؽ مف سالمة 
وكذلؾ  ،وؿ عمى االئتماف المطموبلي وجدارتو االئتمانية وقدرتو عمى سداد التزاماتو بعد الحصمركزه الما

إلى إبراز أىمية متابعة االئتماف بعد منحو لمتحقؽ مف استمرار العميؿ في وضع يمكنو مف تسديد  تىدف
 األقساط المستحقة وكذلؾ الفوائد في حدود الجدوؿ الزمني المحدد حسب شروط القرض.

وأظيرت النتائج بأف المصرؼ الصناعي يعاني مف حجـ كبير مف  ،اتبعت الباحثة منيج دراسة الحالة
 وعدـ اعتماد المصرؼ عمى نظاـ موضوعي وفعاؿ لتصنيؼ المخاطر. ،الديوف التي تتخمميا إشكاالت

في كبيرة في حجـ القروض الممنوحة مف قبؿ المصرؼ الصناعي كما بينت الدراسة أف ىناؾ زيادة 
السنوات الماضية. وبأف المصرؼ يركز عمى الضمانات إال أنيا ال تصمح أساسًا كافيًا لمنح االئتماف مف 

ويعتمد المصرؼ عمى أسموب الكشؼ الذي تقوـ بو المجاف المختصة لتقدير إمكانيات العميؿ  ،عدمو
ال يتـ طمب أي المحتمؿ ويقوـ المصرؼ فيما يخص متابعة القروض بكشوؼ ميدانية عمى المنشأة و 

 بيانات ومعمومات دورية عف العميؿ عمى الرغـ مف أىميتيا. كما أف المصرؼ ال يقوـ بإجراء أي نوع مف
 أنواع التحميؿ المالي لموقوؼ عمى المركز المالي لمعميؿ.

 

 ( :5007 ،الكحموتو  البحيصي (دراسة -4

 االئتماني" ترشيد القرار في المالي التحميل عمى االئتمان مسؤولي اعتماد مدى في المؤثرة "العوامل
 فمسطين في العاممة المصارف عمى ميدانية دراسة

 التحميؿ عمى فمسطيف في العاممة التجارية المصارؼ اعتماد مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت
 العالقة دراسةباإلضافة إلى  .ذلؾ عمى تؤثر التي والعوامؿ االئتماني، القرار ترشيد مف أدوات كأداة المالي
 االئتماني. القرار ترشيد في التحميؿ المالي عمى اعتمادىـ مدىو  االئتماف مدراء وقدرات مؤىالت بيف
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 فرة باستخداـ التحميؿااعتمد الباحثاف عمى المنيج الوصفي التحميمي في وصؼ المعمومات المتو 
 القرار اتخاذ في المالي التحميؿ ىعم االعتماد مف ضعيفة درجة وأظيرت نتائج الدراسة بأف ىناؾ ،المالي

ىذا  في تدريبية دورات يتمقوا لـ االئتماف محممي فمسطيف وأف غالبية في العاممةمصارؼ ال في االئتماني
 محمميل العممي المستوى رفع عمى في العمؿ مصارؼال إدارات لدى واضح قصورىناؾ و  ،المجاؿ
 وجود عمى يدؿ مما االئتماف، منح قرار التخاذ تفويض ـلديي ليس االئتماف محممي وبأف غالبية. االئتماف
 بيف حصائياً ا معنوية عالقة كما أظيرت النتائج وجود .مصارؼالىذه  إدارات لدى واضحة مركزية

 تزداد االئتماف. كما منح قرار اتخاذ عند التحميؿ المالي عمى االعتماد ودرجة ،المالية القوائـ في الموثوقية
 ،حسابات بتقرير مراجع ومرفقة مدققة المالية المعمومات كانت كمما المالي التحميؿ ىعم االعتماد درجة
 االئتماف. طالبة الشركة لحسابات المالي المحمؿ التي يطمبيا المالية القوائـ عدد زاد وكمما
 

 ( :5080 ،الطالع) دراسة -5

 االئتمان" منح قرار في التفاوضية العممية "إدارة
 غزة قطاع في التجارية المصارف ىعم تطبيقية دراسة

 التجارية المصارؼ في التفاوضية العممية عمى المؤثرة المتغيرات عمى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى
 االئتماني السميـ القرار اتخاذ في بنجاح التفاوضية العممية إدارة تأثير مدى عمى والوقوؼ .قطاع غزة في
 العممية إدارة عمى القائميف آراء عمى التعرؼ ا ىدفت إلىكم .غزة قطاع في التجارية المصارؼ في

 .غزة قطاع في التجارية المصارؼ في االئتماني السميـ القرار اتخاذ عمى ـوأثرى التفاوضية
 أف ىناؾوأظيرت نتائج الدراسة  ،استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي الختبار فرضيات الدراسة

 التفاوضية العممية يؤثر نجاح حيث االئتماني، والقرار التفاوضية العممية إدارة بيف ومباشرة قوية عالقة
المعمومات  نظاـ مف سواء العميؿ عف فرةاالمتو  المعمومات أف المتخذ. كما االئتماني القرار سالمة عمى

 (الغرفة التجارية وسجؿ المصرؼ لدى المعمومات نظاـ مثؿ) أخرى مصادر مف أو النقد لسمطة االئتمانية
السميمة.  القرارات االئتمانية اتخاذ عمييا يبنى والتي التفاوض عممية نجاح في المؤثرة العوامؿ أىـ مف 

 االئتماف ومسؤولي موظفي عمى اإلدارة مف المباشر المفاوض واإلشراؼ االئتماف موظؼ خبرة وتعتبر
 نجاح في المؤثرة العوامؿ أىـ مف لمعميؿ المالية البيانات تحميؿ عمى االئتماني المفاوض المفاوضيف وقدرة

 اإلدارة مف المباشر اإلشراؼ أف االئتماني. كما أظيرت الدراسة القرار وترشيد العممية التفاوضية تنفيذ
  االئتمانية. السياسة وتنفيذ التفاوضية نجاح العممية عمى يؤثر المفاوضيف االئتماف موظفي عمى
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 : (5080 ،الجزراوي والنعيمي)دراسة  -6

 المختارة  المالية من المؤشرات مجموعة باستخدام المصرفي االئتمان تحميل
-2007المالية  الفترة خالل لالستثمار األوسط العراقي الشرق مصرف في) تطبيقية – نظرية(  دراسة

2005. 
 تحميمية كأداة المصرفي االئتماف تحميؿ في المالي التحميؿ استخداـ إلى دراسة ىذه الدراسة ىدفت
 التحميؿ أثر إظيار كما ىدفت إلى. الرشيدة المالية القرارات واتخاذ وتقويـ األداء والرقابة لمتخطيط
 األوسط الشرؽ مصرؼ نشاط وبشكؿ خاص العراؽ في التجارية المصارؼ أنشطة أداء عمى االئتماني
  . المالية 2005 -2007 لممدة لالستثمار العراقي

 بيف المتبادلة الثقة أساس عمى مبنية عالقة بمثابة المصرفي ئتمافاال يعد وكانت النتائج كاآلتي7
 ممقترضل يمكف العالقة ىذه إلى وباالستناد ،)المقترض (المديف المصرؼ( والطرؼ(الدائف  الطرؼ

 شروط معينة وبموجب المقترض يبتغييا محددة أغراض لتحقيؽ الماؿ مف معيف مبمغ عمى الحصوؿ
 كما بينت. عميو الموعد المتفؽ وفي المصرؼ إلى المستحقة الفائدة مع المبمغ أصؿ بإرجاع تعيده أبرزىا
 جزء بيف استثمار الموازنة عمى المصرؼ حافظ حيث جيدة كانت المدة خالؿ المصرؼ سيولة أف الدراسة
 ،تحدث أف يمكف الطارئ التي السحب حاالت لمواجية جاىزة بسيولة احتفاظو وبيف زبائنو ودائع مف كبير
 قوة عمى دليؿ المدة، وىذا خالؿ واالستثمارات النقدي باالئتماف مقارنة جيدة كانت الماؿ مؤشرات رأس فوأ

 كما ،احدوثي حالة الخسائر في أنواع مف نوع أي وتحمؿ لمواجية األوؿ الضماف يمثؿ كونو الماؿ رأس
 المدة المبحوث فييا. خالؿ والودائع الجارية بالحسابات مقارنة جيدة كانت أيضاً  المقترضيف مؤشرات أف

 
 :(5080 ،عقل)دراسة  -7

 غزة" قطاع في التمويل األصغر مؤسسات في االئتمان منح قرار في المؤثرة "العوامل 
 مؤسسات في االئتماف منح قرار في المؤثرة العوامؿ ما :اآلتي السؤاؿ في الدراسة ة ىذهمشكم تتمثم
 غزة؟  قطاع في األصغر التمويؿ

 التمويؿ مؤسسات في االئتماف منح قرار في المؤثرة العوامؿ عمى لدراسة إلى التعرؼىدفت ىذه ا
 في االئتماف منح قرار في المؤثرة العوامؿ تأثير درجة كما ىدفت لمعرفة .غزة قطاع األصغر في

 .المؤسسات تمؾ في االئتماف منح قرار عمى غزة، قطاع في التمويؿ األصغر مؤسسات
المتعمقة  لعوامؿا وأظيرت نتائج الدراسة أف ،ه الدراسة المنيج الوصفي التحميميواتبع الباحث في ىذ

العوامؿ االجتماعية واالقتصادية( تؤثر عمى قرار منح االئتماف  ،الخبرة العممية ،)السمعة المالية بالعميؿ
 ،توليد الدخؿ )قدرة المشروعات القائمة عمى المتعمقة بالمشروعكما بينت النتائج أف العوامؿ  ،الصغير

كما بينت النتائج أف  ،الجدوى االقتصادية لممشروعات الجديدة( تؤثر عمى قرار منح االئتماف الصغير
الظروؼ  ،الضمانات المقبولة ،لمؤسسة التمويؿ )سيولة المؤسسة المتعمقة بالسياسة االئتمانيةالعوامؿ 
  .االئتمافمنح  قرار ومؤثرة عمى ميمة كانت السياسية(
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 ( :5088 ،قصيري)اسة در  -8

 التحميل االئتماني ودوره في الحد من مخاطر االئتمان المصرفي
 ،االئتماني لدى المصرؼ التجاري ؿىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف وجود نظاـ معتمد لمتحمي

 والتعرؼ عمى مدى كفاءة التحميؿ المتبع لدى المصرؼ.
لدراسة أف ىناؾ عدـ اىتماـ بتوفير التدريب الكافي أظيرت نتائج احيث  ،اتبع الباحث المنيج المسحي

عمى توفر الضمانات كشرط أساسي  المصرؼ أف ىناؾ تركيز كبير مف قبؿ اكم ،لموظفي قسـ التسميؼ
الدراسة أف التحميؿ االئتماني مف قبؿ المصرؼ التجاري يغفؿ دراسة الغاية مف  بينت كما ،لمنح االئتماف

فر عنصر الخبرة اف التحميؿ االئتماني مف جانب المصرؼ ال يراعي تو بينت الدراسة أ ذلؾك ،القرض
أيضًا تاريخ العمؿ المصرفي لطالب يغفؿ ىذا التحميؿ كما أف  ،واإلدارة الجيدة لدى طالب االئتماف

كما أظيرت الدراسة أف المصرؼ التجاري السوري يمتـز باالستعالـ عف  ،االئتماف مع المصارؼ األخرى
ولكنو يغفؿ بياف المالءة المالية ويظير عدـ  ،كما أنو يستند إلى بياف التكميؼ الضريبي ،ميؿالتزامات الع

 العناية بتاريخ العميؿ القانوني وذلؾ بإغفاؿ طمب السجؿ العدلي لطالب االئتماف.
 

 :األجنبيةالدراسات بالمغة 
 بعنواف7  :(Anyiro and Oriaku, 2011) دراسة1- 

Access to and investment of formal microcredit by small holder farmers in Abia State, 

Nigeria. A case study of Absu microfinance bank, Uturu 

والية  في صغار المالك من قبل المزارعين رسميةال القروض الصغيرة إمكانية االستثمار والحصول عمى
 Uturu ،ألصغرلمتمويل ا absuمصرف  حالة دراسة نيجيريا.، أبيا

 صغارإمكانية االستثمار والوصوؿ لمقروض الصغيرة الرسمية مف قبؿ لدراسة الدراسة  دفت ىذهى
الواجب توافرىا في الخصائص االجتماعية واالقتصادية  متعرؼ عمىل كما ىدفت. المزارعيفمف  المالؾ
مع  الممنوحة الرسميةمف خالؿ مقارنة كمية القروض  ،ودراسة الطمب عمى القروض الصغيرة ،العميؿ
معرفة و  ،مف قبؿ المزارعيف المبمغ الموافؽ عميو والمبمغ المقبوض فعالً ومقارنة  ،ات العمالءطمب

وذلؾ لتحديد العوامؿ التي تؤثر عمى  ،استخدامات القروض الصغيرة مف قبؿ المستفيديف مف القروض
مف خالؿ  وتـ جمع البيانات إمكانية الحصوؿ عمى القروض الصغيرة في مصارؼ التمويؿ الصغير.

االحتمالي  ونموذج االنحدار ةالوصفي ائيةاإلحص الدراسة استخدمتو  .محكمةو ة استبياف منظمقائمة 
تمويؿ  مف مصارؼ الحصوؿ عمى االئتماف المزارعيف في فرص أف وأظيرت النتائج تحميمية. كأدوات

في الحصوؿ  المزارعيف فرص أفو  ،صغر حجـ المزرعةو  مع تقدـ العمر انخفضت المشاريع الصغيرة
، االتصاؿو  واإلرشاد الزراعي دخؿ المزارعالزراعية، و ، والخبرة التحصيؿ العممي مع ترتفع االئتماف عمى

 .القرض ومصدر بيف منزؿ المزارعوبعد المسافة 
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  :(Felix, 2011) دراسة -2
Credit Risk Assessment and Decisions of Credit Officers in Microfinance Institutions 

The Example of Banco do Nordeste in Brazil 

 :في مؤسسات التمويل األصغر االئتمان مدراء وقرارات مخاطر االئتمان تقييم
 البرازيل في  دراسة حالة بنك نوردست

ات عمميات تقييـ المخاطر في مؤسسفي قرار االئتماف و االئتماف  سؤوليالدراسة في دور مىذه  تبحث
واإلجراءات التي يتبعيا مدراء االئتماف ودورىـ في  . وىدفت الدراسة إلى دراسة السياساتالتمويؿ الصغير

النتائج  أشارتو  ،نيج دراسة الحالةمإتباع  اتخاذ قرارات االئتماف وتقييـ المخاطر ومتابعة القروض. وقد تـ
ىي جزء ال  يـالصادرة عن قراراتالوأف  افالدور األساسي لعممية تحميؿ االئتم االئتماف مدراءلإلى أف 
كما بينت الدراسة أف  ،تتألؼ مف الشروط الشكمية والكمية والتحميالت النوعيةو  تقييـ المخاطر عمميةليتجزأ 

كما بينت أف لمسجؿ االئتماني  ،الرسمية عمالء االئتماف الصغير ال يمكنيـ توفير الضمانات وقوائـ الدخؿ
 جديد القرض.لمعميؿ دور كبير في ت

 

 :((Olokoyo, 2011دراسة   -3
Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria 

 اإلقراض في المصارف التجارية في نيجيريا" عممية"العوامل المحددة ل

 تىدفو  اإلقراض مف المصارؼ التجارية في نيجيريا. عمميةفي العوامؿ المحددة لىذه الدراسة بحثت 
لى اختبار وتأكيد فعالية المحددات المشتركة لممصارؼ التجارية عمى سموؾ اإلقراض، وكيؼ يؤثر عمى إ

حيث تـ دراسة تأثير المتغيرات المستقمة )حجـ  .المصارؼ التجارية في نيجيريا فياإلقراض عممية 
واتبع . فظ االستثمارية(المحا ،السيولة المصرفية ،نسبة االحتياطي القانوني ،سعر فائدة اإلقراض ،الودائع

 ليا األثر األكبر مصارؼوأظيرت النتائج بأف ودائع ال ،الباحث المنيج الوصفي لدراسة ووصؼ الظاىرة
 اإلقراض.  عمميةعمى 

 

 :MAITAH et al., 2012))دراسة - 4
 Factors Affecting the Usage Level of Financial Analysis by Credit Officers in the Credit 

Decision in Libyan Commercial Banks 

القرار  التخاذ االئتمان وليؤ من قبل مس التحميل المالي مستوى استخدام العوامل التي تؤثر عمى
 .الميبية في البنوك التجارية االئتماني

تمثمت مشكمة ىذه الدراسة بأف المصارؼ التجارية الميبية منحت كميات ضخمة مف األمواؿ إلى األفراد 
وقد أظيرت البيانات التي نشرتيا البنوؾ التجارية الممموكة لمدولة  ،والشركات كقروض وتسييالت ائتمانية
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 أف ىذه القروض قد تصبح قروض متعثرة. وقد جاءت ىذه الدراسة لتحقؽ األىداؼ اآلتية7 تحديد إلى أي
ما و  ،بية في ترشيد القرار االئتمانيمدى تستخدـ البنوؾ التجارية الميبية األساليب والنماذج المالية والمحاس

العوامؿ التي تؤثر في ذلؾ. كما ىدفت إلى دراسة العالقة بيف قدرات ومؤىالت صانع القرار ىي 
استخدـ المنيج الوصفي في  وقد ي ترشيد اتخاذ القرار االئتماني.واعتماده عمى التحميؿ المالي ف االئتماني

مف االعتماد عمى التحميؿ المالي في عممية تقييـ  مستوى ضعيؼوأظيرت النتائج بأف ىناؾ  ىذه الدراسة
 .في المصارؼ محؿ الدراسة ويرجع ذلؾ لضعؼ تأىيؿ مدراء االئتماف ،العمالء
 

 :((Moti et al.,2012دراسة  -5
Effectiveness of Credit Management System on Loan Performance: Empirical Evidence 

from Micro Finance Sector in Kenya 

 كينيا في الصغير قطاع التمويل دراسة ميدانية في :القروض جودة عمى االئتمان نظام إدارة فعالية
مشكمة ىذه الدراسة تمثمت بأف مؤسسات التمويؿ األصغر في كينيا تعاني مف ارتفاع مستويات القروض 

. وىدفت ىذه الدراسة إلى تقييـ فعالية نظـ المتعثرة مما ييدد بقاءىا واستمرارىا ويحوؿ دوف تحقيؽ أىدافيا
 في مؤسسات التمويؿ الصغير. القروض جودةإدارة االئتماف عمى 

إدارة  ،تقييـ العميؿ ،)شروط منح االئتماف وقد بحثت ىذه الدراسة في تأثير المتغيرات المستقمة
وجاءت نتائج الدراسة  تماف(.)قرار منح االئ سياسات التحصيؿ( عمى المتغير التابع ،المخاطر االئتمانية

في المؤسسات  القروض قرار منح االئتماف وتحصيؿبأف المتغيرات المستقمة المذكورة ليا تأثير كبير عمى 
 .محؿ الدراسة

 

  :(Al-rawashdeh et al.,2013)دراسة  -6
Factors affecting granting of credit facilities in commercial banks in the Aqaba Special 

Economic Zone Authority- Jordan 

"العوامل التي تؤثر في منح التسييالت االئتمانية في المصارف التجارية في منطقة العقبة االقتصادية 
 األردن " -الخاصة 

 العاممة مصارؼال في فروع التسييالت االئتمانيةمنح  العوامؿ التي تؤثر عمى فيىذه الدراسة  بحثت
اإلدارة االئتماف، و سياسات العمالء، و العوامؿ الخاصة ب7 المتغيرات التاليةدراسة  قد تـو  ،ةالعقبمنطقة في 

 أظيرت الدراسة أف ،استخداـ المنيج الوصفيوب .لالقتصاد المحمي والظروؼ البيئيةالمركزية لمقروض 
 محؿ الدراسة. في المؤسسات لتسييالت االئتمانيةا ؤثرة عمى قرار منحم كانت المدروسة العوامؿجميع 
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 االختالف عن الدراسات السابقة:
 ( االختالف عن الدراسات السابقة8 ،8جدول )

 أوجو التشابو واالختالف الدراسة
 الكحموت

 (5005) 
تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تبحث في التحميؿ االئتماني لمعميؿ. وتختمؼ دراسة 

التطبيؽ، باإلضافة  تخصصت في االئتماف الصغير كما تختمؼ في بيئةالباحث عف ىذه الدراسة في أنيا 
  .في جميع المؤسسات المالية التي تمنح ىذا النوع مف االئتماف تطبقإلى أنيا 

 
 
 
 نصار

(5005) 

، ودرست نفس تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تبحث في التحميؿ االئتماني لمعميؿ
وتختمؼ دراسة  يا الباحث في دراستو باستثناء العوامؿ المتعمقة بالمشروع المموؿ.المتغيرات التي درس

يئة التطبيؽ، باإلضافة الباحث عف ىذه الدراسة في أنيا تخصصت في االئتماف الصغير كما تختمؼ في ب
راسة تعتمد ىذه الدكما ، في جميع المؤسسات المالية التي تمنح ىذا النوع مف االئتماف تطبقإلى أنيا 

 عمى دراسة تحميمية مقارنة بيف المصارؼ التجارية واإلسالمية.
 

 
 انجرو

(5006) 

تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تبحث في التحميؿ االئتماني لمعميؿ. وتختمؼ دراسة 
ع كما تختمؼ في أنيا ستطبؽ في جمي ،الباحث عف ىذه الدراسة في أنيا تخصصت في االئتماف الصغير

حيث قامت  ،المؤسسات المالية التي تمنح ىذا النوع مف االئتماف وليس فقط في المصارؼ الصناعية
 الدراسة العممية في ىذه الدراسة عمى منيج دراسة الحالة لممصرؼ الصناعي.

 
البحيصي 
 وكحموت

(5007) 

 لترشيد كأداة ليالما التحميؿ عمى فمسطيف في العاممة المصارؼبحثت ىذه الدراسة في مدى اعتماد 
 المالي التحميؿ عمى االئتماف وليؤ مس اعتماد مدى عمى تؤثر التي العوامؿكما درست  االئتمانية قراراتيا

وتختمؼ دراسة الباحث عف ىذه الدراسة في أنيا تخصصت في االئتماف الصغير كما  .القرار ترشيد في
  وامؿ التي تؤثر عمى القرار االئتماني.درست جميع العباإلضافة إلى أنيا  ،تختمؼ في بيئة التطبيؽ

 الطالع
(5080) 

. وتختمؼ دراسة الباحث عف ىذه بحثت في دور العممية التفاوضية في القرار االئتمانيىذه الدراسة 
درست باإلضافة إلى أنيا  ئة التطبيؽ،الدراسة في أنيا تخصصت في االئتماف الصغير كما تختمؼ في بي

 .عمى القرار االئتماني جميع العوامؿ التي تؤثر
 

الجزراوي 
 والنعيمي

(5080) 

تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تبحث في التحميؿ االئتماني لمعميؿ. وتختمؼ دراسة 
في جميع  تطبقماف الصغير، باإلضافة إلى أنيا الباحث عف ىذه الدراسة في كونيا تخصصت في االئت

 التجارية. مصارؼىذا النوع مف االئتماف وليس فقط في الالمؤسسات المالية التي تمنح 
 

 
 
 عقل

(5080) 

 .تتشابو ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تدرس العوامؿ المؤثرة عمى قرار االئتماف الصغير
بأنيا درست متغيرات أغفمتيا ىذه الدراسة كاإلمكانات المادية وتختمؼ دراسة الباحث عف ىذه الدراسة 

رية لمؤسسة التمويؿ، والمتغيرات الخاصة بالتسييؿ االئتماني نفسو )الغرض، المبمغ، المدة، مصدر والبش
في جميع المؤسسات المالية التي تمنح ىذا النوع مف  تطبقا باإلضافة إلى أنيالسداد، طريقة السداد(، 

 .االئتماف وليس فقط في مؤسسات التمويؿ الصغير
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 قصيري
(5088) 

راسة مع دراسة الباحث في كونيا تبحث في التحميؿ االئتماني لمعميؿ. وتختمؼ دراسة تتقاطع ىذه الد
في جميع المؤسسات  تطبقكما  ،الباحث عف ىذه الدراسة في كونيا تخصصت في االئتماف الصغير

 التجارية. مصارؼالمالية في الساحؿ السوري والتي تمنح ىذا النوع مف االئتماف وليس فقط في ال
 

Anyiro and 

Oriaku 

(3122) 

تتشابو ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تدرس العوامؿ المؤثرة عمى قرار االئتماف الصغير وتختمؼ 
 عف دراسة الباحث في كونيا اقتصرت عمى دراسة االئتماف الصغير في المصارؼ الزراعية فقط.

 
Felix 

(3122) 
ولكنيا تختمؼ مف حيث أنيا  ،ا تتعمؽ باالئتماف الصغيرتتشابو ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كوني

باإلضافة إلى أنيا اكتفت بدراسة  ،تدرس مخاطر قرار االئتماف الصغير ودور مدراء االئتماف في ذلؾ
 مؤسسات التمويؿ الصغير فقط.

 

 

Olokoyo 

(3122) 

الباحث عف  وتختمؼ دراسة ،رؼ()المتعمقة بالمص ىذه الدراسة العوامؿ المحددة لقرار منح االئتمافتناولت 
في دراسة الباحث تخصصت كما لعوامؿ المؤثرة عمى قرار االئتماف، اجميع تدرس  ىذه الدراسة في أنيا

في جميع المؤسسات المالية التي تمنح ىذا النوع مف االئتماف وليس فقط في  تطبقو  االئتماف الصغير
 المصارؼ التجارية.

 
 

MAITAH et 

al 

(2012) 

وتختمؼ  ،ع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تدرس العوامؿ المحددة لقرار منح االئتمافتتقاط
 ،دراسة الباحث عف ىذه الدراسة في أنيا تخصصت في االئتماف الصغير كما تختمؼ في بيئة التطبيؽ

 في جميع المؤسسات المالية التي تمنح ىذا النوع مف االئتماف. تباإلضافة إلى أنيا طبق
 

Moti et al 

تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تدرس العوامؿ المؤثرة عمى قرار االئتماف الصغير  (2012)
في جميع المؤسسات المالية  تطبقأنيا  كما ،وتختمؼ دراسة الباحث عف ىذه الدراسة في بيئة التطبيؽ

 ويؿ الصغير.التي تمنح ىذا النوع مف االئتماف وليس فقط في مؤسسات التم
Al-

rawashdeh 

et al 

(2013) 

تتقاطع ىذه الدراسة مع دراسة الباحث في كونيا تبحث في التحميؿ االئتماني لمعميؿ. وتختمؼ دراسة 
ئة التطبيؽ، باإلضافة الباحث عف ىذه الدراسة في أنيا تخصصت في االئتماف الصغير كما تختمؼ في بي

 لية وليس فقط في المصارؼ التجارية.في جميع المؤسسات الما تطبقإلى أنيا 
 

 المصدر: الجدول من إعداد الباحث
 

 مشكمة البحث: (5
لقد قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية عمى المؤسسات المالية، تبيف مف خالليا أف ىذه المؤسسات 

جراءات والتقيد بمجموعة عوامؿ المحؿ الدراسة  تخاذ قرار عادة ما تقوـ ىذه المؤسسات بإتباع أساليب وا 
مف بعض الصعوبات والمشاكؿ والتي تعاني ىذه المؤسسات  تبيف أف كما ،منح االئتماف بأشكالو المتعددة

  .تؤثر عمى فاعمية القرار االئتماني
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ستركز حوؿ معالجة ىذه المشاكؿ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس  البحث لذلؾ فإف مشكمة
  :اآلتي
االئتمان الصغير في المؤسسات المالية العاممة في الساحل  منح قرار في المؤثرة ىي العوامل ما -

 السوري؟
 ويطرح الباحث األسئمة الفرعية اآلتية7

 بالعميل: العوامل المتعمقة

 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر سمعة العميؿ  ػػػػػ
 غير؟قرار منح االئتماف الص فيىؿ تؤثر قدرة العميؿ )الخبرة العممية(  ػػػػ

 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيػػػػ ىؿ يؤثر المركز المالي لمعميؿ )رأس ماؿ العميؿ( 
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر الضمانات المقدمة مف قبؿ العميؿ ػػػػ 

 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيػػػػ ىؿ تؤثر العوامؿ االجتماعية المتعمقة بالعميؿ 
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فياالقتصادية والسياسية المحيطة بالعميؿ  ىؿ تؤثر العوامؿػػػػ 

 بمؤسسة التمويل:العوامل المتعمقة 

 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر درجة السيولة التي تتمتع بيا مؤسسة التمويؿ  -
 ر؟قرار منح االئتماف الصغي فيىؿ تؤثر االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ  -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر حصة مؤسسة التمويؿ في السوؽ  -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر إمكانيات مؤسسة التمويؿ المادية  -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر إمكانيات مؤسسة التمويؿ البشرية  -

 

 بالتسييل االئتماني نفسو:العوامل المتعمقة 

 قرار منح االئتماف الصغير؟ فييؤثر الغرض مف االئتماف  ىؿ -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ يؤثر مبمغ االئتماف  -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ تؤثر مدة التسييؿ االئتماني  -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيىؿ يؤثر مصدر سداد االئتماف  -
 قرار منح االئتماف الصغير؟ يفىؿ تؤثر طريقة سداد االئتماف  -

 بالمشروع:العوامل المتعمقة 

 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيالقائمة  لممشاريع األرباح توليد في ىؿ تؤثر القدرة ػػػػ
 قرار منح االئتماف الصغير؟ فيالجديدة  لممشاريع االقتصادية الجدوى ىؿ تؤثر دراسة ػػػػ
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 أىمية البحث: (3
 األىمية النظرية:ــ 

 كونو يندرج ضمف اإلطار النظري الذي ييدؼ إلى تحديد أىـجمى األىمية النظرية لمبحث في تت
 . ترتيب ىذه العوامؿ حسب األولوية المتبعةقرار منح االئتماف الصغير و  فيؤثرة العوامؿ الم

اف الصغير التي تناولت قرار منح االئتمالقميمة بالمغة العربية مف الدراسات  كونو ة البحثكما تنبع أىمي
 في المؤسسات المالية.

 األىمية العممية:ــ 
البحث مف المخاطر الكبيرة المرافقة لمنح االئتماف والناتجة عف اإلجراءات التي تتبعيا أىمية  نبعت 

 األىمية مف خالؿ أىداؼ البحث وىيىذه تتضح  البنوؾ في ذلؾ، والتي قد تؤدي إلفالس البنؾ، لذلؾ
فيما يتعمؽ باالئتماف الصغير متكاممة التخاذ قرار سميـ ورشيد و  امؿ مالئمةعو  تضمفالوصوؿ لنموذج ي

يساعدىـ عمى الوصوؿ قد  األمر الذي ،في الساحؿ السوري قراضيةاإل المؤسسات أي نوع مف أنواع في
 لمجدارة في برامج منح االئتماف.

 أىداف البحث: (4
المؤسسات المالية العاممة في الساحؿ  في االئتماف الصغير منح قرار ؤثرة فيالم العوامؿ دراسة .8

 .السوري
في المؤسسات المالية العاممة  االئتماف الصغير منح قرار ؤثرة فيالم لمعوامؿ ىمية النسبيةاأل تحديد .5

 .في الساحؿ السوري
تساعد التي يمكف أف متكاممة المالئمة و المعايير مف الالوصوؿ إلى نموذج يتضمف مجموعة  .3

 .موصوؿ لمجدارة في برامج التمويؿ الصغيرلائتماني سميـ ورشيد  ى اتخاذ قرارالمؤسسات المالية عم
 متغيرات البحث:  (5

 المتغيرات المستقمة:
 :متغيرات خاصة بالعميل

 .سمعة العميؿ 
 الخبرة العممية( قدرة العميؿ(. 
 رأس ماؿ العميؿ(. المركز المالي لمعميؿ( 
 .الضمانات المقدمة مف قبؿ العميؿ 
  ة بالعميؿ.تعمقتماعية الماالجالعوامؿ 
  السياسية المحيطة بالعميؿ.و االقتصادية العوامؿ 
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 متغيرات خاصة بمؤسسة التمويل:

 .سيولة مؤسسة التمويؿ 
 .االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ 
 .حصة مؤسسة التمويؿ في السوؽ االئتماني 
 .امكانيات مؤسسة التمويؿ المادية 
 بشرية.إمكانيات مؤسسة التمويؿ ال 

 متغيرات خاصة بالتسييل االئتماني:

 .الغرض مف االئتماف 
 .مبمغ االئتماف 
 .مدة االئتماف 
 .مصدر سداد التسييؿ االئتماني 
 .طريقة سداد التسييؿ االئتماني 

 متغيرات خاصة بالمشروع:

 القائمة. لممشاريع األرباح توليد عمى القدرة 
 الجديدة. لممشاريع االقتصادية الجدوى دراسة 

 لمتغير التابع:ا
 .قرار منح االئتماف 

 

لمقائميف عمى قرار منح االئتماف الصغير في  ةوجيمتـ قياس ىذه المتغيرات مف خالؿ استبانة و 
محكمة الستبانة االتـ االعتماد عمى نموذج تمنح ىذا النوع مف االئتماف. و  المؤسسات المالية التي

 .(2303 ،)عقؿ المستخدمة في دراسة

 :فرضيات البحث (6
جد عالقة ايجابية بين العوامل المتعمقة بالعميل وقرار منح االئتمان تو  :ة األولىالفرضية الرئيس

 الصغير.
 وتتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية.

  العميؿ وقرار منح االئتماف الصغير. شخصيةبيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. عممية()الخبرة البيف قدرة العميؿ إيجابية توجد عالقة 
  بيف المركز المالي لمعميؿ وقرار منح االئتماف الصغير.إيجابية توجد عالقة 
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  بيف الضمانات المقدمة مف قبؿ العميؿ وقرار منح االئتماف الصغير.إيجابية توجد عالقة 
  ة بالعميؿ تعمقالم د األسرة(عدد أفرا ،)الحالة االجتماعية بيف العوامؿ االجتماعيةإيجابية توجد عالقة

 وقرار منح االئتماف الصغير.
  السياسية المحيطة بالعميؿ وقرار منح االئتماف الصغير.االقتصادية و بيف العوامؿ إيجابية توجد عالقة 

وقرار منح مؤسسة التمويل جد عالقة ايجابية بين العوامل المتعمقة ب: تو ثانيةة الالفرضية الرئيس
 االئتمان الصغير.

 وتتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية.
  وقرار منح االئتماف الصغير. سيولة مؤسسة التمويؿبيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ بيفإيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير.االئتماني حصة مؤسسة التمويؿ في السوؽ بيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. إمكانيات مؤسسة التمويؿ الماديةبيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. إمكانيات مؤسسة التمويؿ البشريةبيف إيجابية توجد عالقة 

لمتعمقة بالتسييل االئتماني وقرار منح جد عالقة ايجابية بين العوامل ا: تو ة الثالثةالرئيسالفرضية 
 االئتمان الصغير.

 وتتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية.
  وقرار منح االئتماف الصغير.الغرض مف االئتماف بيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. مبمغ االئتمافبيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. مدة االئتمافبيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. مصدر سداد االئتمافبيف إيجابية توجد عالقة 
  وقرار منح االئتماف الصغير. طريقة سداد االئتماف بيفإيجابية توجد عالقة 

الممول وقرار  غيرالص جد عالقة ايجابية بين العوامل المتعمقة بالمشروع: تو الفرضية الرئيسة الرابعة
 منح االئتمان الصغير.

 وتتفرع عف ىذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية.
  االئتماف الصغير. منح القائمة وقرار لممشاريع األرباح توليد عمى القدرة بيفإيجابية توجد عالقة 
  ماف الصغير.االئت منح وقرار الجديدة لممشاريع االقتصادية الجدوى بيف دراسةإيجابية توجد عالقة 
 منيجية البحث: (7

 (hypothetical-deductive) الفرضيػػػػػػ االستنباطي  يالمنيجالمدخؿ  استخداـتـ في ىذا البحث ػػ 
تـ حيث  (2331 ،ترجمة د. ليمى الطويؿ ،فرانكفورت وناشيماز) البحث(ػػػػػػ ثـ ػػػػػ  ستراتيجية النظريةا)

الستخالص جممة مف الفروض  5C"s،5P"s،(PRISM ) االعتماد عمى نماذج معايير منح االئتماف
 والتحقؽ مف صحتيا.
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عينة  مىالباحث باستخداـ تصميـ البحث المسحي ع قاـأجؿ إجراء الجانب التطبيقي لمبحث ومف ػػ 
. كما تـ االعتماد عمى بيانات أولية والتي تمنح االئتماف الصغير مؤسسات اإلقراض في الساحؿ السوري

في المؤسسات المالية  استبانو موجية لمقائميف عمى اتخاذ قرار منح االئتماف الصغير داـباستختـ جمعيا 
 .محؿ الدراسة

 مجتمع البحث: (8
تكوف مجتمع البحث مف جميع العامميف في قسـ االئتماف في المؤسسات المالية العاممة في الساحؿ 

ؤسسة وىي جميعًا فروع لمؤسسات ( م70السوري والتي تمنح ىذا النوع مف االئتماف والبالغ عددىا )
 موظفًا. 350وقد بمغ عدد العامميف في قسـ االئتماف في ىذه المؤسسات  ،رئيسة

 وىذه المؤسسات مبينة في الجدوؿ اآلتي7
 

 المؤسسات المالية في الساحل السوري(: 5 ،8جــــــــــــدول رقم )
 عدد الفروع ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػالمؤس
 02 التجاري السوري المصرؼ

 00 المصرؼ الزراعي التعاوني
 00 مصرؼ التسميؼ الشعبي

 2 رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التوفيػػػػػػػػػػػػػػػمص
 4 وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػب

 2 ورية والميجرػػػػػػػػػػػػػػػػػبنؾ س
 2 يؿالمصرؼ الدولي لمتجارة والتمو 

 0 وريةػػػػػػػػػػس -البنؾ العربي
 2 وريةػػػػػػػػػػػػس -ؾ عودةػػػػبن

 2 سورية -بنؾ بيبموس
 2 ورية والخميجػػػػػػػػػػبنؾ س
 0 اـ اإلسالميػػػػػػػػبنؾ الش

 2 بنؾ سورية الدولي اإلسالمي
 2 وريةػػػػػػػس -بنؾ األردف

 2 وريةػػػػػػػػػس -بنؾػػػػػػفرنس
 0 رؽػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػػػػبن

 2 سورية -بنؾ قطر الوطني
 2 مؤسسة التمويؿ الصغير

  عمى شبكة االنترنت )مديرية مفوضية الحكومة( باالعتماد عمى موقع البنك المركزي المصدر: الجدول من إعداد الباحث
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وكاف عدد  ى جميع مفردات مجتمع الدراسة.وقد تـ استخداـ أسموب الحصر الشامؿ وتوزيع االستبانات عم
 %.34.29أي بنسبة  ،قائمة (231)قوائـ االستقصاء التي تمت استعادتيا وىي صالحة لمتحميؿ 

 
 حدود البحث: (9

 :القياـ بدراسة مسحية عمى المؤسسات المالية العاممة في الساحؿ السوري. الحدود المكانية 
 :ـ2301-2300 عامي يًا ممتدًا بيفخذ البحث مجااًل زمنات الحدود الزمانية. 

  :عف عدـ تعاوف بعض المصارؼ مع واجيت الباحث صعوبات كثيرة ناتجة صعوبات البحث
محصوؿ عمى البيانات المطموبة، باإلضافة إلى توقؼ بعض المصارؼ عف منح لالباحث 

ائـ االئتماف خالؿ فترة جمع البيانات. وىذا ما يفسر سبب عدـ استرداد قسـ كبير مف قو 
( قائمة 023مف أصؿ ) ،( قائمة023، حيث قاـ الباحث باسترداد )االستقصاء التي تـ توزيعيا

 موزعة.
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 الفصل الثاني
 السياسة االئتمانية ومخاطر االئتمان المصرفي 

 
 

 أىميتو( ،أنواعو ،المبحث األول: االئتمان المصرفي )مفيومو          
 ي: اإلطار النظري لقرار منح االئتمانالمبحث الثان          
 إدارة مخاطر االئتمان المصرفي المبحث الثالث:          
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 (أىميتو ،أنواعو ،)مفيومو المصرفي نالمبحث األول: االئتما
 مف والشركات األفراد عمييا يحصؿ التي االئتمانية التسييالت مقدار وعمى أن المصرفي لالئتماف ينظر

 األفراد يتحمميا كمفةت مقابؿ زمنية لفترة الماؿ رأس عمميات لتمويؿ المالية المؤسساتو  مصارؼال
 (.2332 ،)الزبيدي بااللتزاـ الوفاء عمى اعميمي مقدرة في ؤسسةالم ثقة كسيع فاالئتماف ،والشركات

المدخريف  فمف خاللو يتـ نقؿ األمواؿ مف ،أىمية ودور كبير في الحياة االقتصادية المصرفي لالئتمافو 
وبالتالي المساىمة في دوراف العجمة االقتصادية  ،إلى المستثمريف الستخداميا في المشاريع االستثمارية

 وأىداؼ ومبادئ االئتماف. ،وأىميتو وأنواعو المصرفي مفيوـ االئتماف المبحث الذلؾ تناوؿ ىذ ،لمبمد

 االئتمان المصرفي: مفيوم  .(8-8)
 مفيوم االئتمان:أواًل: 
المشتقة مف  "Creditum" جاءت مف الكممة الالتينية "7Credit أصؿ كممة ائتماف "اصطالحاً ئتماف اال
فالقرض يعني تسميـ الماؿ لتثميره في اإلنتاج واالستيالؾ فيو  أما اقتصادياً  ."Credereالالتيني " الفعؿ

(. 2333 القزويني،)مرتبط بميعاد استحقاؽ محدد مسبقًا 

ويقوـ عمى أساس الثقة واألمانة في الطرؼ  ،أنو مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجمةيعرؼ االئتماف7 بو 
ويتمثؿ في تقديـ طرؼ معيف مقدارًا مف الماؿ الحاضر لطرؼ آخر مقابؿ الحصوؿ  ،الذي يحصؿ عميو

 (. 2335 ،)أحمد عمى قدر أكبر مف الماؿ في المستقبؿ
المشروعات وكافة المنشآت باحتياجاتيا مف فراد و النشاط الخاص بتزويد األ ىو 7وفي تعريؼ آخر

وفوائدىا والعموالت  عمى أف يتعيد المديف بسداد تمؾ األمواؿ ،إما في صورة نقدية أو عينية ،األمواؿ
ويتـ تدعيـ ىذه العالقة بتقديـ  ،والمصاريؼ دفعة واحدة أو عمى أقساط في تواريخ محددة ،عمييا المستحقة

فؿ لمدائف استرداد أموالو في حالة توقؼ العميؿ عف السداد وبدوف أية مجموعة مف الضمانات التي تك
 .(بدوف سنة نشر ،)باشري خسائر

 (2335 ،اف لعممية االئتماف7 )أحمدىناؾ طرفو 
وىو الذي يتخمى عف القيمة الحاضرة  ،ىو مانح االئتماف ويسمى الدائف أو المقرض الطرف األول:

 مضافًا ليا الفائدة المستحقة نتيجة تخميو عف القيمة الحاضرة. لمحصوؿ عمى ما يعادليا في المستقبؿ
وىو الذي يحصؿ عمى القيمة الحاضرة  ،ىو متمقي االئتماف ويسمى بالمديف أو المقترض الطرف الثاني:

 األتعاب المتفؽ عمييا مع الدائف.ويمتـز بردىا في المستقبؿ باإلضافة إلى الفوائد و 
 مؿ عمى العناصر اآلتية7تف أف عممية االئتماف تشيتبي ىذه التعاريؼومف خالؿ 

 الثقة واالمانة في الطرؼ الذي يحصؿ عميو.  -8
 االئتماف يقوـ عمى مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجمة في الموعد المتفؽ عميو. -5
 مرور فترة زمنية بيف وقت حصوؿ العميؿ عمى االئتماف ووقت سداده. -3



20 

 

...( عمى ،آالت ،واؿ النقدية بؿ يكوف أيضًا في صورة عينية )بضاعةاالئتماف ال يقتصر عمى األم -4
 أف يتعيد العميؿ بسداد قيمتيا في تاريخ متفؽ عميو مسبقًا.

سواء كاف عمى دفعة واحدة أو عمى أقساط تبعًا لالتفاؽ  ،دالبد أف يكوف لالئتماف تاريخ محدد لمسدا -5
 الذي يتـ بيف الدائف والمديف.

 ف الذي يضمف لمدائف استرداد أموالو وعدـ ضياع حقوقو. توافر الضما -6
 االئتمان المصرفي:مفيوم ثانيًا: 
أصؿ معنى االئتماف في االقتصاد ىو القدرة عمى اإلقراض، واصطالحًا7 ىو التزاـ جية لجية ف إ

ة مف الوقت أخرى باإلقراض أو المداينة، ويراد بو في االقتصاد الحديث7 أف يقوـ الدائف بمنح المديف ميم
 يمتـز المديف عند انتيائيا بدفع قيمة الديف، فيو صيغة تمويمية استثمارية تعتمدىا المصارؼ بأنواعيا

 (.2333 ،)دغيـ وآخروف
وغالبًا ما تكوف ىذه  ،واالئتماف المصرفي ىو عممية مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجمة مساوية ليا

القيمة الحاضرة  فائدة تدفع لمدائف مستقباًل نظير تخميو عفويضاؼ ليا مبمغ آخر يسمى ال ،القيمة نقوداً 
 (. 0662 ،)عوض اهلل

"الثقة التي يولييا المصرؼ لشخص ما سواء أكاف طبيعيًا أـ معنويًا،  كما يعرؼ االئتماف المصرفي بأنو7
ينة لقاء بأف يمنحو مبمغًا مف الماؿ الستخدامو في غرض محدد، خالؿ فترة زمنية متفؽ عمييا وبشروط مع

 عائد مادي متفؽ عميو وبضمانات تمّكف المصرؼ مف استرداد قرضو في حاؿ توقؼ العميؿ عف السداد"
  (.1 ،2004)خطيب، 

وفي تعريؼ آخر7 ىو تزويد األفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع باألمواؿ الالزمة عمى أف يتعيد 
الت المستحقة عمييا دفعة واحدة أو عمى أقساط في العميؿ )المديف( بسداد تمؾ األمواؿ وفوائدىا والعمو 

ويتـ تدعيـ ىذه العالقة بتقديـ مجموعة مف الضمانات التي تكفؿ لممصرؼ استرداد أموالو  ،تواريخ محددة
 (.2331 ،الحميد بدوف أية خسائر )عبدفي حاؿ تخمؼ العميؿ عف السداد و 

 ؼ اآلتي7ومف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكف لمباحث صياغة التعري
خالؿ مدة  ،ىو عممية يتـ بمقتضاىا منح المصرؼ لعميمو مبمغًا محددًا مف الماؿ االئتماف المصرفي

 ووفؽ شروط وأحكاـ محددة تضمف لممصرؼ استرجاع أموالو في حاؿ توقؼ العميؿ عف السداد. ،معينة
بدوف  ،)باشريأساسية مف خالؿ ىذا التعاريؼ السابقة يتبيف أف االئتماف المصرفي يشمؿ عدة عناصر 

 7وىي (سنة نشر
 ويعتبر مف العناصر اليامة الواجب توافرىا في العميؿ طالب االئتماف. عنصر الثقة: -8
 ويتوقؼ عمى أمريف7مبمغ االئتمان المتوقع منحو لمعميل:  -5

 حجـ الموارد المالية القابمة لمتوظيؼ لدى المصرؼ. -
 ونوع الضماف المقدـ. قدرة العميؿ عمى السداد ودرجة الثقة فيو -
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صوؿ أىؿ سيستخدـ العميؿ األمواؿ في انفاؽ استثماري يترتب عميو اقتناء الغرض من االئتمان:  -3
 أو إنفاؽ جاري لتمويؿ العمميات الجارية اليومية وما يترتب عمييا مف مصروفات. ،ثابتة
والفترة التي  ،ح االئتماف لمعميؿتتضمف الفترة التي سوؼ يقوـ المصرؼ مف خالليا بمن فترة االئتمان: -4

 سيتـ خالليا سداد مبمغ االئتماف.
 ويتمثؿ في سعر الفائدة والعموالت واألتعاب والمصروفات.المقابل الذي يحصل عميو المصرف:  -5
 

 أىمية االئتمان المصرفي: .(8-5)

فيو يعتبر المورد األساس  ،يمعب االئتماف المصرفي دورًا ىامًا في نشأة المصرؼ أواًل: بالنسبة لممصرف:
حقؽ مف خاللو الجزء األكبر مف إيراداتو يوىو االستثمار األكثر جاذبية إلدارة المصرؼ و  ،إليراداتو
 ،ألمواؿ المصرؼ وىو بذلؾ أىـ مصدر لربحيتوأىـ عامؿ توظيؼ (. فاالئتماف 2300 ،مي)قبرص

 (.2303 ،لبقاء )رمضاف وجودةعوامؿ األف تحقيؽ الربح عامؿ مف  ،وبالتالي أىـ عامؿ لبقائو

يمكف االئتماف العميؿ مف الحصوؿ عمى التمويؿ الالـز لعممياتو وأنشطتو الجارية  ثانيًا: بالنسبة لمعميل:
 ،أي حصولو عمى رأس الماؿ الالـز لبدء أنشطتو أو توسيعيا أو الدخوؿ ألسواؽ جديدة ،أو االستثمارية

 (.2300 ،مف فوائد وعموالت )قبرصمي ا يسددهوبالتالي يتمكف مف عرض منتجاتو مقابؿ م
يعد االئتماف المصرفي الوقود الذي يحرؾ عجمة االقتصاد مف خالؿ  ثالثًا: بالنسبة لالقتصاد الوطني:

(. واألمر الذي يزيد مف أىمية االئتماف 2331 ،ضمف سياسة الدولة )السيسي تمويؿ خطط التنمية
االقتصادية ذات الفائض المالي والوحدات االقتصادية التي المصرفي كونو حمقة الوصؿ بيف الوحدات 

قتصادي في النمو اال ايجابي لذلؾ يعد االئتماف المصرفي نشاطًا في غاية األىمية ولو أثر ،تعاني العجز
وتجدر اإلشارة بأف اإلفراط في االئتماف المصرفي يؤدي لمتضخـ وانكماشو يؤدي  ،(2300 ،)الخير
قد يصعب معالجتيا عندما تحدث في ىيكؿ جدًا رة يف تسبب آثار اقتصادية خطكال الحالتو  ،لمكساد

 (.2332 ،االقتصاد )الزبيدي
 

مف خالؿ استعراض أىمية االئتماف المصرفي يتضح الدور الرئيس لالئتماف في تحقيؽ أرباح المصرؼ 
وتطوير أعماليـ وزيادة  كما تتضح أىميتو بالنسبة لمعمالء كمصدر ىاـ لتمويؿ أنشطتيـ ،واستمراره ونموه

فيو الوسيمة لنقؿ األمواؿ مف المودعيف إلى  ،أرباحيـ. باإلضافة لألىمية الكبيرة بالنسبة لالقتصاد
 المستثمريف وبالتالي يعد الوقود الذي يحرؾ عجمة االقتصاد.
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  المصرفي: االئتمان ومبادئ أىداف .(8-3)
 تحقيؽ إلى المالية الوساطة وظيفة أداء حوؿ تتمحور تيوال المختمفة لوظائفيا بأدائيامصارؼ ال تسعى
 :يمي فيما إجماليا يمكف والتي العامة أىدافيا
فتحقيؽ األرباح  ،تسعى إدارة المصرؼ إلى تحقيؽ أرباح عالية ألصحاب المصرؼالربحية:  ىدف 1-

ؽ المصرؼ األرباح (. ولكي يحق0666 ،رشيد وجودةالعالية ىو المعيار األساسي لمدى كفاءة اإلدارة )ا
اتو وتكاليفو )رمضاف عميو أف يوظؼ األمواؿ التي حصؿ عمييا مف المصادر المختمفة وأف يخفض نفق

 وسياسات مصرؼمف خالؿ قرارات ائتمانية سميمة تراعي ىيكؿ تكمفة الويتـ ذلؾ  ،(2333 ،وجودة
وذلؾ بيدؼ  ،ي ىذا المجاؿالمنافسة ف مصارؼومراعاة سياسات ال ،لمخدمات التي يقدميا تسعير سميمة

 (.2302 ،حفياف) تحقيؽ أكبر ربح ممكف عند أقؿ مستوى متوقع مف المخاطر
 ،أي زيادة أرقاـ نشاط اإلقراض واإليرادات المتولدة عنو )قصيري :مصرفال لنشاط النمو ىدف 2-

 .(2302 ،حفياف) ويتـ ذلؾ مف خالؿ التحميؿ االئتماني الجيد لمعميؿ ودراسة السوؽ والمنافسة ،(2300
حيث يسعى  في:المصر  السوق حجم من مصرفال نصيب تمثل والتي السوقية الحصة ىدف 3-

 ،(2302 ،حفياف) المصرؼ لزيادة نشاطو وبالتالي توسيع حصتو السوقية مقارنًة بالمصارؼ المنافسة لو
ارؼ والمصويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ جذب عمالء متميزيف والتقييـ المستمر ألداء وسياسات المصرؼ 

 (. 2300 ،المنافسة أيضًا )قصيري
أف تحتفظ بسيولة كافية لمقابمة حركة السحوبات العادية  يجب عمى إدارة المصرؼ السيولة: ىدف 4- 

يتـ تحقيؽ و  ،(2333 ،لعامة لممصرؼ )رمضاف وجودةوالمفاجئة أيضًا. وىذا ما يعبر عنو بمبدأ السيولة ا
 (2302حفياف، ) روض تتسـ ب7مف خالؿ بناء محفظة قىدؼ السيولة 

 التوازف -
 الجودة -
  .ىذه القروض لقروض واألنشطة الممولة مفآجاؿ وأنواع افي  التنوع -

ف التسييالت المصرفية الممنوحة لعمالء المصرؼ أاألماف يعني ثقة إدارة المصرؼ ب  :األمان ىدف  5-
 خالؿ مف(. ويتـ تحقيؽ ىذا اليدؼ 0666 ،المتفؽ عمييا )ارشيد وجودةسوؼ يتـ تسديدىا وفؽ الشروط 

 ،المالي بمركزه أو تعصؼ قد تيدد عارضة حوادث أية مصرؼال تجنب آمنة وسياسات ممارسات تطبيؽ
 (.2302 ،حفياف) ويتحقؽ ذلؾ كمحصمة طبيعية لتحقيؽ ىدؼ السيولة والربحية واألماف

 االئتماف المصرفي7 ومبادئ ( يوضح أىداؼ0، 2والشكؿ )
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 أىداف ومبادئ االئتمان (8 ،5الشكل )                                     

 
 المصدر: الشكل من إعداد الباحث

وأي قرار ائتماني يجب أف يتـ في ضوء  ،العمؿ المصرفيأساس ىذه األىداؼ تشكؿ  ي الباحثأوحسب ر 
 ونجاحو في عالـ األعماؿ. وذلؾ الستمرار المصرؼ ،ىذه األىداؼ المبادئ

 (2335 ،7 )أحمدوىي ىناؾ عدة تصنيفات لالئتماف 7المصرفي أنواع االئتمان .(8-4)
 حسب النشاط االقتصادي. -
 حسب الجية الطالبة لو. -
 وفقًا لضماف التسديد. -
 وفقًا ألجؿ االستحقاؽ. -
 وفقًا لمعيار الضماف. -

  :تصاديبحسب النشاط االقأنواع االئتمان أواًل: 

  7(2335 ،)أحمد يقسـ االئتماف بحسب النشاط االقتصادي إلى
وذلؾ  ،يقصد بو االئتماف الممنوح إلى المشروعات والمؤسسات االنتاجيةو  أ( االئتمان االستثماري:

بيدؼ استخدامو في العمميات االستثمارية طويمة ومتوسطة األجؿ لتوفير مستمزمات االستثمار واإلنتاج 
  (.2300 ،)ايماف( سنة 03يصؿ إلىىذا النوع مف االئتماف غالبًا ما يكوف طويؿ األجؿ )و  ،كاآلالت

الممنوح لتمويؿ عمميات التسويؽ  ئتماف قصير األجؿ )أقؿ مف سنة(االوىو  االئتمان التجاري:( ب
ا كما يقدـ إلى المشروعات الصناعية بغرض تمويؿ احتياجاتي ،والتبادؿ التجاري المحمي أو الخارجي

 السيولة النمو

 الربحية

 

أىداف ومبادئ 
 االئتمان

زيادة الحصة 
 السوقية

 األماف
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تقوـ مؤسسات اإلقراض بشراء وقد  ،غالباً ويكوف في صورة عينية  ،شراء المواد والوقودمثؿ الجارية 
 (.2335 ،ىـ في عممية التمويؿ )أحمدالسندات واألسيـ المطروحة في السوؽ وىي بذلؾ تسا

وبذلؾ  ،يوىو االئتماف الذي يحصؿ عميو األفراد لتمويؿ نشاطيـ االستيالك ج( االئتمان االستيالكي:
والسمع التي يتـ تمويميا  ،يمكف لألفراد الحصوؿ عمى السمع والخدمات وبما يتناسب مع دخوليـ الجارية

 (.2332 ،)الزبيدي تالاكالبرادات والغسبيذا النوع مف االئتماف غالبًا ما تكوف سمع معمرة 

  نوعاف7قسـ ىذا االئتماف إلى ي أنواع االئتمان بحسب الجية الطالبة لو:ثانيًا: 

 حيث يعتبروف ،ىو االئتماف الممنوح لمدولة والمؤسسات الرسمية والمصالح الحكومية االئتمان العام: -
صدار الدولة لمسندات الحكومية )طويؿ إويتـ ذلؾ في أغمب األحياف عف طريؽ  ،أشخاص القانوف العاـ

  (.2300 ،)ايماف األجؿ( أو أذونات الخزانة )قصير األجؿ(
ىو االئتماف الذي يمنح لألفراد الطبيعييف ولمشركات الخاصة غير الحكومية  الخاص: االئتمان -

مكانية الحصوؿ عمى ىذا النوع عمى المالءة االئتمانية لمعميؿ طالب إ)أشخاص اعتبارييف(. وتعتمد 
 .(2335 ،)أحمد سواء كاف شخصًا طبيعيًا أـ شخصًا اعتبارياً  ،االئتماف والثقة فيو

  ع االئتمان وفقًا لضمان التسديد:أنواثالثًا: 
  2009) الشيخمي،: (اآلتي النحو عمى وذلؾ التسديد، ضماف بحسب االئتماف تصنيؼ يمكف

 . التسييؿ وسريعة سيمة بضمانات الممنوح االئتماف ويشمؿ 7الممتاز االئتماف -0
 . تسديده وقت يحف لـ أي السداد مستحؽ غير االئتماف وىو: الجيد االئتماف -2
 . يوماً  90 استحقاقو عمى يمضي ولـ السداد المستحؽ االئتماف وىو 7المتوسط االئتماف -0
 أو أقساطو أحد استحقاؽ أو استحقاقو موعد عمى مضى الذي االئتماف وىو 7المتوسط دوف االئتماف -1

 . يوماً  90 مف أكثر الفوائد
 . يوماً  180 اقواستحق موعد عمى مضى الذي االئتماف وىو: الرديء االئتماف -2
 . سنة مف أكثر استحقاقو تاريخ عمى مضى الذي االئتماف وىو 7الخاسر االئتماف -6

  :وفقًا ألجل استحقاقوأنواع االئتمان رابعًا: 
 (2300 ،)ايماف يصنؼ االئتماف المصرفي وفقًا ألجؿ استحقاقو إلى7

ويتميز  ،(0660 ،واحدة )المغبوبعف سنة مدة استحقاقو زيد ال تىو ائتماف ائتمان قصير األجل: -8
مثؿ الجانب األكبر مف قروض يو  ،(2300 ،)ايمافمنخفضة نظرًا لقصر أجؿ استحقاقو  فائدةأسعار ب

ويستخدـ لتمويؿ األنشطة الجارية لمعمالء أي تستخدـ لتمويؿ رأس الماؿ العامؿ  ،المصارؼ التجارية
 لمشركة المتداولة الخصوـ مف تزيد القروض ىذه أف ـورغ .شراء المواد الخاـ أو لتمويؿ اإلنفاؽ الجاريك
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 مواد لشراء إنفاقيا تـ أو النقدية في بقيت سواءً  المتداولة أصوليا مف أيضاً  تزيد أنيا إال االقتراض، عند
 .لدييا السيولة أو التداوؿ نسبة ترفع فإنيا وبالتالي .(0666 ،)ارشيد ؾذل غير أو بضاعة أو خاـ
وغالبًا ما تكوف  ،وىو ائتماف مدتو أكثر مف سنة وأقؿ مف سبع سنواتألجل: ائتمان متوسط ا -5

(. وعادًة يقدـ ىذا النوع مف 2300 ،)نادر طريقة السداد عمى أقساط تحدد مواعيد استحقاقيا مسبقاً 
كما  ،(2333 ،)عبداهلل والطراد االئتماف إلى المشروعات التي تحتاج األمواؿ لتجديد وتحديث معداتيا

 .(2330 ،ت االنتاج بصفة عامة )لطرشخدـ لشراء اآلالت والمعدات ووسائؿ النقؿ وتجييزايست
. وأكثر مدتو أكثر مف سبع سنوات ويصؿ حتى خمس وعشروف سنةائتمان طويل األجل: -3

 ،(2332 ،شراء آالت )نصارو  كبناء مصنعلتمويؿ األنشطة والعمميات ذات الطبيعة الرأسمالية  ويستخدـ
 (.2333 ،السكنية )عبداهلل والطراد ىذا النوع االئتماف الموجو نحو بناء المباني والدور ويدخؿ ضمف

 نقسـ إلى7ي :الضمانلمعيار  وفقاً أنواع االئتمان خامسًا:  
    نقسـ إلى7ييقدـ مقابمو ضمانات عينية أو شخصية وبالتالي  ذيال ووى مضمون: ائتمان -8
 مكانةسمعة العميؿ و عمى  مصرؼبؿ يعتمد ال ماف عيني،منح دوف ضيبضماف شخصي7 و ائتماف  -أ

االطمئناف  أي يعتمد المصرؼ عمى قوة المركز المالي لمعميؿ إلى جانب ،(2300 ،)الخير المالي همركز 
اإلقراض  عمى توافر سيولة كافية لممشروع وضماف حد أدنى مف الربح الصافي الذي يغطي تكمفة

إدارة المصرؼ  وتكتفي ،عمى أساس الثقة بيف المصرؼ والعميؿ فيو ائتماف يبنى ،(2300 ،)قبرصمي
 .(2332 ،باعتماد تعيد طالب االئتماف بالتسديد في تاريخ االستحقاؽ )الزبيدي

وفي ىذا النوع مف االئتماف يطمب مف العميؿ طالب االئتماف تقديـ ضمانات  بضماف عيني7 ائتماف -ب
اف بضائع أو ػضمائتماف بكوف يوقد  ،(2335 ،الئتماف )أحمدعمى منحيـ ا عينية تكوف أساسًا لمموافقة

بضماف  ائتمافسيـ وسندات يشترط فييا أف تكوف جيدة وسيمة التداوؿ أو أة أو ػبضماف أوراؽ مالي ائتماف
 مصرؼتودع لدى ال ميفأبضماف وثائؽ الت ائتمافبضماف مستخمصات المقاوليف و  ائتماف كمبياالت وىناؾ

 بػ ىو ما يعرؼ مضموناً  ائتماناً عند منحو  وأىـ ما ينظر إليو المصرؼ .(2332 ،دي)الزبي حقولضماف 
 . الممنوح االئتماف ألصؿ المقدـ كضماف وقيمةل السوقية قيمةالوالذي يمثؿ الفرؽ بيف  "الضماف ىامش"
صؿ عيني أو ضماف شخصي لمرجوع إليو في حالة عدـ أال يقدـ عنو أي غير مضمون:  ائتمان -5

لمعميؿ ومف مقدرتو عمى  ئتمانيبعد التحقؽ مف المركز اال ئتماف، يمنح ىذا النوع مف االالعميؿ وفاء
)الحناوي وعبد  قوائـ التشغيؿ والقوائـ الماليةو الوفاء في الوقت المحدد وىذا يتطمب تحميؿ مصادر الوفاء 

 .(0665 ،السالـ

 المصرفية: ةالتسييالت االئتماني .(8-5)
الئتماني7 مجموع األمواؿ التي يقدميا المصرؼ لمعميؿ سواء في شكؿ نقدي أو غير يقصد بالتسييؿ ا

 (.2331 ،فيا حسب حاجتو ليا )أبوزيدنقدي وذلؾ الستخداميا وتوظي
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 فالتسييالت االئتمانية نوعاف7 
 تسييالت ائتمانية مباشرة )نقدية(. -
 تسييالت ائتمانية غير مباشرة. -

وىي التسييالت التي يترتب عمييا تقديـ  النقدية المباشرة:التسييالت االئتمانية  (.8-5-8)
 وتشمؿ ىذه التسييالت ما يمي7  ،(2331 ،قبؿ المصرؼ )أبو زيد أمواؿ لمعميؿ مف

وىو اتفاؽ بيف المصرؼ وعميمو يقوـ بموجبو المصرؼ بوضع ائتماف نقدي  الجاري مدين:الحساب  -8
سحب منو بحيث يكوف رصيد الحساب مدينًا إلى حد يسمح لو بال ،العميؿ رؼبشكؿ تسييالت تحت تص

وذلؾ خالؿ مدة االئتماف والتي تكوف عادًة سنة واحدة  ،سقؼ أعمى متفؽ عميو مع العميؿبأي  ،معيف
متفؽ عمييا فوائد وعموالت ومصروفات مع ويتعيد العميؿ برد األمواؿ التي استخدميا فعاًل  ،قابمة لمتجديد

وليس عمى  ،الفائدة عمى الجاري مديف عمى أساس األمواؿ المسحوبة فعالً وتحتسب  (.2332 ،)الزبيدي
وعادًة ما يطمب المصرؼ مف  (.2300 ،لمعميؿ بالسحب منو )قبرصميأساس الحد األعمى المسموح 

 بما في ذلؾ بياف األرباح والخسائر والميزانية ،العميؿ تقديـ كافة البيانات الضرورية لتوضيح مركزه المالي
 (.2332 ،سنة األخيرة أو أكثر )نصارمية وبياف التدفقات النقدية لمالعمو 

ويقصد بيا المبالغ التي يقرضيا المصرؼ لمعميؿ سواء كاف فردًا أو مؤسسة  القروض والسمفيات: -5
وتشمؿ شروط منح القرض وطريقة السداد  ،أعماؿ وفقًا لشروط محددة يتفؽ عمييا بيف المصرؼ وعميمو

وضرورة استخداـ المبمغ لمغرض المخصص لو  ،سموب التصرؼ في حاؿ عدـ السدادوأ ،ونوع الضماف
 (2332 ،الصور اآلتية7 )الزبيديتكوف بإحدى  يمكف أفىذه التسييالت و  (.2331 ،)أبو زيد

عمى وىي القروض التي يمتد تاريخ استحقاقيا ألكثر مف سنة وتسدد دفعة واحدة أو  القروض العادية: -أ
 (.2300 ،أقساط )ايماف

حيث يقدـ قرضًا قصير األجؿ بحد  ،و ارتباط قانوني مف جانب المصرؼوى القرض المتجدد: -ب
ويقوـ المصرؼ بتقديـ المبمغ الذي يريده العميؿ في أي لحظة طالما أف مجموع المبالغ المسحوبة  ،أقصى

وذلؾ خالؿ فترة معينة  ،ولمعميؿ الحؽ في تجديدىا مرة أو أكثر (.2300 ،لـ تتعدى الحد األقصى )نادر
 (.2332 ،تصؿ لثالث سنوات )الزبيدي قد
وىي اتفاؽ يعطي لمعميؿ الحؽ في الحصوؿ عمى قرض في حدود مبمغ معيف  تحت الطمب:ض و القر  -ج

 (.2300 ،قت خالؿ فترة معينة )قصيريوفي أي و 
لحالية لمكمبيالة يقصد بخصـ الكمبياالت أف يقوـ المصرؼ بدفع القيمة ا الكمبياالت المخصومة: -3

ويستفيد  ،عمى أف يقوـ المصرؼ بتحصيؿ قيمتيا االسمية مف المديف في وقت استحقاقيا ،لممستفيد منيا
 (.2331 ،مكمبيالة )ابو زيدلاالسمية المصرؼ بالفرؽ بيف القيمة الحالية والقيمة 
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 التسييالت االئتمانية غير المباشرة: (.8-5-5)
تمؼ عف التسييالت المباشرة في أف إدارة االئتماف في المصرؼ ال تعطي ىذا النوع مف التسييالت يخ

إال  ،كما أنيا ال تمثؿ دينًا مباشرًا عمى العميؿ تجاه المصرؼ ،الحؽ لمعميؿ باستعماؿ النقد بشكؿ مباشر
عمى ًا ففي ىذه الحالة تصبح ىذه التسييالت التزامًا مباشر  ،في الحالة التي ال يحتـر فييا العميؿ تعيداتو

 وتأخذ التسييالت االئتمانية غير المباشرة األشكاؿ اآلتية7 ،(2332 ،المصرؼ )الزبيدي
ىو عقد كتابي يتعيد بمقتضاه المصرؼ )مصدر الكفالة(  الكفاالت المصرفية )خطابات الضمان(: -8

 تجاه طرؼ ثالث ،وذلؾ في حدود مبمغ محدد ولمدة معينة ،بضماف أحد عمالئو بناًء عمى طمبو
 ،بمناسبة التزاـ ممقى عمى عاتؽ العميؿ المكفوؿ وضمانًا لوفائو بالتزاماتو تجاه ذلؾ الطرؼ ،)المستفيد(

 (.0666 ،مكفوؿ )ارشيد وجودةويتقاضى المصرؼ مقابؿ ذلؾ عمولة محددة مف عميمو ال
وذلؾ  ،(2332 ،التزامًا أصياًل )الزبيدي فالة المصرفية أو خطاب الضمافكويعد التزاـ المصرؼ في ال

وال يسمح لممصرؼ باالحتجاج  ،ألف المصرؼ يتعيد بدفع قيمة الكفالة أيًا كاف مركز العميؿ أو وضعو
فالكفالة ىي تعيد مف المصرؼ يقبؿ فيو دفع مبمغ محدد لممستفيد الذي تصدر  ،عمى مصادرة الخطاب

 (.0666 ،)ارشيد وجودة الكفالة لصالحو
 مسؤولية مادية إال في حاؿ إخالؿ العميؿ بالتزاماتو وعدـ ةرتب عميو أيال يت ،ف التزاـ المصرؼ عرضياً إ 

 فتصبح ،وعندىا يطمب المستفيد الذي صدرت الكفالة لصالحو دفع قيمة ىذه الكفالة ،الوفاء بتعيداتو
 (.2300 ،ؿ المكفوؿ بقيمتيا )قبرصميالكفالة التزامًا فعميًا عمى المصرؼ الذي يقوـ بدفعيا ومطالبة العمي

 وتتخذ الكفاالت المصرفية األنواع اآلتية7
 في العميؿ التزامات بسداد تضمف العميؿ لصالح المصرؼ يصدرىا كفالة في تتمثؿ النقدية: الكفاالت -
 . (2332 ،استحقاقو )الزبيدي تاريخ بعد السداد عند األخير ىذا إعسار عند محددة أو فترة
 العطاءات أف يتـ دفع مبمغ معيف أو نسبة مف قيمة تتطمب شروط بعض المقدمة: الدفعات كفاالت -

 وخطاب ضماف الدفع ،العطاء إلى المقاوؿ المنفذ قبؿ البدء بالتنفيذ لمساعدتو عمى تمويؿ المشروع
 (.0666 ،نفيذ المشروع )ارشيد وجودةالمقدمة ىو لضماف جدية وأمانة المقاوؿ في ت

 حجز تستوجب قودعال بعض ألف وذلؾ األخيرة عةالدف بكفالة أيضا تسمىو  :الضمان محجوز كفالة -
ففي حاؿ حدوث خمؿ في التنفيذ فإف الكفالة المصرفية  .لممشروع الكامؿ التنفيذ ضمافل المبالغ بعض

 . (2332 ،)الزبيديتصبح ضامنة ليذا الخمؿ 
والتسميـ  وغيرىا، المقاوالت في التنفيذ حسف ضمافىو  الكفالة ىذه اليدؼ مف :التنفيذ حسن كفالة -

 بتنفيذ المتعيد التزاـ عدـ حالة في الضرر تغطي فيي (.0666 ،وفؽ المواصفات المطموبة )اشيد وجودة
 . (2332 ،)الزبيدي العقد في عمييا المتفؽ الشروط كامؿ
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 فيذه والرسوـ الضرائب سداد تأجيؿ مف المستورد تمكف التي الكفاالت تمؾ ىي :الجمركية الكفاالت -
 ،)ايماف العامة والمؤسسات الحكومية اإلدارات تجاه ذ العميؿ المكفوؿ اللتزاماتوتنفي تضمف الكفالة
2300). 

إلى  ،االعتماد المستندي ىو تعيد صادر عف المصرؼ )فاتح االعتماد(االعتمادات المستندية:  -5
يتعيد  ،در(المصرؼ المراسؿ )مبمغ االعتماد( بناًء عمى طمب العميؿ المستورد لصالح المستفيد )المص

مقابؿ تقديـ المستندات المطابقة  ،فيو بدفع مبمغ معيف أو قبوؿ سحوبات بقيمة محددة خالؿ مدة محددة
 (.0664 ،االعتماد وتنفيذه )النجار تمامًا لشروط

 (23007 ،عتماد المستندي ىي )قبرصميوبالتالي فإف أطراؼ اال
الذي يطمب فتح االعتماد المستندي لصالح أحد  العميؿ فاتح االعتماد )المستورد(7 وىو عميؿ المصرؼ -

 المستفيديف في الخارج.
ويتعيد بسداد قيمة االعتماد مقابؿ  ،المصرؼ فاتح االعتماد7 ويسمى بالمصرؼ مصدر االعتماد -

 المستندات المطابقة لشروط االعتماد.
بؿ شحنو التغطية النقدية مقويستفيد مف ا ،المستفيد )المصدر(7 وىو البائع الذي فتح االعتماد لصالحو -

 لمبضاعة.
لمبمغ لالعتماد7 وىو المصرؼ المراسؿ لممصرؼ فاتح االعتماد ويكوف موجودًا في بمد االمصرؼ  -

 حيث يقوـ المستفيد بتقديـ مستندات االعتماد ليذا المصرؼ الذي يدفع قيمتيا ليذا المستفيد. ،المستفيد
وىي عبارة عف سند يكوف مصحوبًا بالوثائؽ  ،تنديةوتسمى بالسحوبات المسبوالص التحصيل:  -3

والمستندات المترتبة عمى عممية تجارية مثؿ مستندات الشحف والفواتير وبوليصة التأميف وشيادة المنشأ 
ويتـ االتفاؽ عمييا وفقًا لشروط  ،والوزف وقوائـ التعبئة وأية مستندات أخرى تستمزميا العممية التجارية

 (.2300 ،لتامة بيف الطرفيف )قبرصميفر الثقة ااإلضافة إلى تو با ،محددة ومكتوبة
وبطاقة  ،ماف الذي تقدمو المصارؼ لعمالئياتىذه البطاقات شكاًل متطورًا لالئ بطاقات االئتمان: -4

االئتماف تعطي الحؽ لحامميا في التعامؿ مع العديد مف المحاؿ التجارية المتفقة مع المصرؼ مصدر ىذه 
ؾ عمى قبوؿ منح االئتماف لتسديد مشترياتو عمى أف يقوـ العميؿ بسداد مشترياتو لممصرؼ وذل ،البطاقة
وال يدفع العميؿ أية فوائد لممصرؼ إذا سدد خالؿ الفترة  ،يومًا مف تاريخ استالمو لفاتورة الشراء 22خالؿ 

 (.2332 ،)الزبيدي ويتقاضى المصرؼ عمولة مف البائع متفؽ عمييا مسبقاً  ،المتفؽ عمييا
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 المصرفي المبحث الثاني: اإلطار النظري لقرار منح االئتمان
نظرًا لممخاطر  ،يعد قرار منح االئتماف مف القرارات اليامة والحساسة التي تتخذىا إدارة المصرؼ

 بما أفو  .المصاحبة ليذا القرار والتي قد يترتب عمييا ضياع أمواؿ المصرؼ وخروجو مف عالـ األعماؿ
 أطر وضع يستمـز فإف ىذا المالية موارده مف جزء عف مصرؼال ىو تنازؿ االئتمانية ييالتالتس منح
ضفاء وضبطيا مصرؼال موارد عمى المحافظة أجؿ مف ذلؾ تحكـ وسياسات ونظـ  األماف عناصر وا 

 القضايا ىذه يأخذ أف مصرؼال عمى يتوجب بالتاليو  المختمفة،مصرؼ ال نشاطات عمى والسيولة والربحية
 لدى االئتماف سياسةف لذلؾ ،لمحصوؿ عمى االئتماف عميؿ يتقدـ عندماو حسابات وضمف االعتبار عيف يف

 منح وظيفة مصرؼال يمارس خالليا مف التي واألساليب والتعميمات القواعد مجموعة ىيمصرؼ  أي
 مراجعتيا خالؿ مف ،يامسارات وتصحيح لمرقابة إخضاعيا يمكفىذه السياسة و  منضبط، بشكؿئتماف اال
 مع الخطط الموضوعة. الفعمي األداء مقارنةو 

 السياسة االئتمانية .(5-8)
قرارىا واعتمادىا مف  ،لكؿ مصرؼ سياستو الخاصة في منح االئتماف حيث يتـ وضع ىذه السياسة وا 

 ،وىذه السياسة يجب أف تكوف مرنة وغير جامدة ،قبؿ اإلدارة العميا والمتمثمة في مجمس إدارة المصرؼ
وتسعى  (.0666 ،ارشيد وعبد المعطي) حيث تبحث في العموميات وال تدخؿ في التفاصيؿ وتقييد العمؿب

وذلؾ مف خالؿ إرساء مجموعة معايير  ،تحقؽ أىدافيالالمصارؼ دائماً لوجود سياسة ائتمانية مكتوبة 
رشادات تنظـ عمميات منح االئتماف في المصرؼ اف لمعمؿ بدوف وتوفر الثقة لموظؼ االئتم ،وقواعد وا 

 (.2303 ،)الطالع كما توفر المرونة والسرعة التخاذ القرار دوف الرجوع لإلدارة العميا ،أخطاء

 مفيوم السياسة االئتمانية: .(5-8-8)
مجموعة القرارات والتعميمات التي تصدرىا اإلدارة العميا في المصرؼ  تعرؼ السياسة االئتمانية بأنيا7

 (.2332 ،زبيدي)ال شروط وحدود ونطاؽ وأنواع وسمطات منح االئتمافوتحدد فييا أسس ومعايير و 
وتحديد الشروط  ،كما تعرؼ بأنيا ذلؾ اإلطار الذي ينظـ عممية دراسة ومتابعة التسييالت االئتمانية

 (.2303 ،كؿ نوع مف أنواع التسييالت االئتمانية )الطالعلالواجب استيفاؤىا 
سياسة االئتمانية ىي اإلطار العاـ الذي يضـ مجموعة المبادئ والقواعد بأف الChen et al., 2010) ) ويبيف

 ،وتحديد مجاالت النشاط االئتماني الذي يمكف دخوليا ،التي تنظـ عممية دراسة االئتماف ومنحو ومتابعتو
وكذلؾ تحديد  ،لمسقوؼ االئتمانية والحدود الزمنية التي ال يجب أف تتعداىا دوما يتصؿ بيا مف تحدي

 شروط الواجب استيفاؤىا لكؿ نوع مف االئتماف.ال
 التي واإلرشادات ويرى الباحث بأف السياسة االئتمانية ىي مجموعة المبادئ والقواعد واألسس والتعميمات

تنظـ عممية دراسة ومنح ومتابعة وتحصيؿ التسييالت االئتمانية  والتي ،تصدرىا اإلدارة العميا لممصرؼ
 .ئولعمال التي يمنحيا المصرؼ
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  أىداف السياسة االئتمانية: .(5-8-5)
 (06607 ،)مختار تيدؼ السياسة االئتمانية بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ مجموعة أغراض أىميا

 سالمة االئتماف الذي يمنحو المصرؼ. -
 نشطة المصرؼ وتحقيؽ عائد مرضي.أتطوير وتنمية  -
 المراحؿ.تحقيؽ الرقابة المستمرة عمى عممية منح االئتماف في جميع  -

 ،)نصار وبشيء مف التفصيؿ فإف السياسة االئتمانية في المصرؼ تسعى لتحقيؽ األىداؼ اآلتية
2332)7 

يجاد قدر مف وحدة الفكر ا  و  ،اتخاذ القرارات داخؿ المصرؼ عمى أسس موضوعية تمنع التضارب -8
 والتنسيؽ والفيـ المشترؾ بيف المصرؼ وعمالئو.

وتحديد المجاالت التي  ،المصرؼ7 وذلؾ بتحديد أسس منح االئتماف أو رفضوترشيد القرار االئتماني ب -5
وبالتالي المحافظة عمى سالمة االئتماف  ،والمجاالت التي ال يمكف التوظيؼ فييا ،يمكف التوظيؼ فييا

 الممنوح وحسف استخداـ أمواؿ المصرؼ والمودعيف.
 المالي. همركز ة ومتانة ويضمف سالمره ضماف عائد مناسب لممصرؼ يؤدي الستمرا -3
 والجياز المصرفي والمجتمع. ،تحقيؽ االنسجاـ بيف المصرؼ -4
 مراعاة خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية التي تضعيا الدولة. -5
 (.دوف سنة نشرب ،)باشري تحقيؽ وحدة الفكر والتنسيؽ بيف فروع المصرؼ المختمفة -6

 ة االئتمانية لممصرف:االعتبارات التي تحكم السياس .(5-8-3)
 (23337 ،أىميا )الحسيني والدوري ،تتخضع السياسة االئتمانية لممصرؼ لمجموعة مف االعتبارا

 المحافظة عمى سالمة التوظيؼ وحسف االستخداـ لمموارد المالية المتاحة. -0
 التقيد بالسياسة العامة لمدولة. -2
 مواجية احتياجات المجتمع مف االئتماف. -0
 يز القدرة التنافسية لممصرؼ وزيادة قدرتو عمى مواجية المخاطر والتيديدات.تعز  -1

 مكونات السياسة االئتمانية: .(5-8-4)
 ،قد تختمؼ سياسة االئتماف مف مصرؼ آلخر إال أنيا تتفؽ مف حيث اإلطار العاـ في جميع المصارؼ 

 يمي7 لذلؾ فإف مكونات السياسة االئتمانية تحدد بما
يتوقؼ حجـ المنطقة التي يغطييا نشاط المصرؼ عمى  م المنطقة التي يخدميا المصرف:حجتحديد  -8

 (23327 ،)عبد الحميد العوامؿ اآلتية
 المتاحة. حجـ الموارد -
 المنافسة التي يمقاىا المصرؼ. -
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 طبيعة كؿ منطقة ومدى حاجة كؿ منيا لالئتماف. -
دارتي -  ا.مدى قدرة المصرؼ عمى التحكـ في القروض وا 

 رج المنطقة الموجود فييا أو إلى دولة أخرى.اوبناًء عمى ذلؾ قد يمتد نشاط االئتماف في المصرؼ إلى خ
يعد تحديد السياسة االئتمانية ألنواع القروض  واع االئتمان الذي يمنحو المصرف:تحديد أن -5

 ،ؼ المعنية بعممية االئتمافوالتسييالت التي يمنحيا المصرؼ أمرًا في غاية األىمية بالنسبة لجميع األطرا
(. لذلؾ عمى 2303 ،)الطالع كما يعد ىذا التحديد مف األركاف األساسية لمسياسة االئتمانية لممصرؼ

إدارة المصرؼ تحديد أنواع القروض التي يمكف لممصرؼ أف يتعامؿ معيا آخذًة في الحسباف عامؿ 
ر الغير التي تمنحيا لتحقيؽ أكبر توزيع لممخاط وعادةً تعتمد المصارؼ تنويع القروض ،الربحية والمخاطرة

ومف العوامؿ المؤثرة في تحديد أنواع القروض والتسييالت االئتمانية التي (. 2331 ،متوقعة )عبد الحميد
 (23037 ،)الطالع يمنحيا المصرؼ عند وضع سياستو االئتمانية

 حجـ المصرؼ وطبيعة نشاطو. -
 مصادر األمواؿ المتاحة لممصرؼ. -
تحديد أنواع القروض والتسييالت االئتمانية التي يمنحيا المصرؼ يخضع لممراجعة والتعديؿ لمتطورات  -

 (.2331 ،)عيسى في حجـ ونشاط المصرؼ ووفقًا لمتغيرات في المناخ االقتصادي السائد
 طبيعة االقتصاد الذي يعمؿ داخمو المصرؼ. -
يؿ المخاطر المحيطة مكي يتمكف المصرؼ مف تقل ضمانات المقبولة من جانب المصرف:تحديد ال -3

فإنو يسعى لوضع مجموعة مف األنظمة والمقاييس النمطية التي يسعى المنفذوف  ،بعممية منح االئتماف
ف لذلؾ يحدد المصرؼ الضمانات التي يمكف قبوليا والشروط الواجب أ ،الستخداميا كمرشد في التنفيذ

الضمانات المقبولة مف جانب المصرؼ عمى الظروؼ ىذه  توقؼت(. و 2331 ،تتوافر فييا )عبد الحميد
صرؼ بتحديد ىامش موتختمؼ عادًة مف وقت آلخر وفقًا لمدى قبوليا في السوؽ. كما يقوـ ال ،المحيطة

 (.2332 ،)نصار الضماف بالنسبة لألصوؿ المقبولة
ر كبير في رسـ سياسة إف مدة القروض وآجاؿ استحقاقيا ليا تأثي تحديد آجال استحقاق القروض: -4

فاالئتماف يتبايف في آجاؿ استحقاقو بيف  ،فيي تؤثر عمى سيولة المصرؼ وربحيتو ،السيولة في المصرؼ
البد مف  لذلؾ ،(2332 ،وكمما طاؿ أجؿ االئتماف زادت المخاطرة )الزبيدي ،ليمة واحدة وعدة سنوات

 راعاًة لمتطمبات السيولة.المواءمة بيف آجاؿ استحقاؽ القروض وتواريخ سحب الودائع م
مف المعروؼ بأف السمطات النقدية في الدولة تقوـ بتحديد مجموعة مف  تحديد السقوف االئتمانية: -5

وذلؾ حفاظًا عمى االقتصاد  ،القواعد والنسب الواجب االلتزاـ بيا مف جانب المصارؼ عند منح االئتماف
لذلؾ يجب عمى المصرؼ مراعاة السقوؼ  .(2331 ،)عبد الحميد القومي مف الموجات التضخمية

 عمى االئتماف سياسات تشمؿ أف يجبو االئتمانية وأخذىا بعيف االعتبار عند رسـ السياسة االئتمانية.
طريؽ  عف ذلؾ يتـ وقد االئتمانية، الحدود تمؾ تجاوزوا الذيف العمالء طمبات معالجة بيا التي يتـ الطريقة
 عمى أو بالعمؿ الممكنة، أو القانونية االئتمانية الحدود تجاوز أنو خبارهبإ العميؿ مع الصريحة المواجية
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 عمى المصارؼ تعمؿ المالية، وبذلؾ باحتياجاتو أخرى( تمده مالية منشآت أو بنوؾ (أخرى جيات تدبير
 (.2332 ،)نصار العمالء عمى الحفاظ تكفؿ التي السياسات وضع

المتولد عف عمميات منح االئتماف الدخؿ  يعد ف والعموالت(:)الفائدة والمصاري تحديد تكمفة القروض -6
 مف الميـ توحيد تكمفة الخدمة المؤداة داخؿ المنطقة الواحدة لذلؾ ،مف األمور اليامة بالنسبة لممصرؼ

(. وبصفة عامة يجب عمى إدارة المصرؼ تحديد سعر الفائدة المالئـ الذي يساعد عمى 2303 ،)الطالع
 ،ويحقؽ ىامش ربح مناسب المخاطرة( -التكاليؼ اإلدارية -)تكمفة الودائع ة االئتمافتغطية تكاليؼ عممي

 (.2333 ،)الحسيني والدوري لتحقيؽ حجـ مالئـ مف القروض وفي الوقت نفسو يكوف مناسباً 
بما أف المصرؼ يقوـ بمنح القروض مف أرصدة المودعيف  :تحديد السمطات التقديرية لمنح االئتمان -7

يجب عمى إدارة المصرؼ أف تبذؿ عناية خاصة في تفويض سمطات  ،ي مف أمواؿ غير ممموكة لوأ ،لديو
 .(2331 ،)عبد الحميد اإلقراض لممستويات اإلدارية األدنى في الوحدات والفروع التابعة لممصرؼ

عف اتخاذ ف السياسة االئتمانية في المصرؼ تحدد السمطة الممنوحة لكافة المستويات اإلدارية المسؤولة إ
اإلدارة في دراسة كافة قرار منح االئتماف. وينبغي تحديد ىذه المستويات بما يكفؿ عدـ ضياع وقت 

معيف يمكف أف يتخذ قرار بشأنيا عمى  حد ال تزيد قيمتيا عفالتي  أوروتينية البعض القروض ف ،القروض
يتحقؽ ذلؾ تنص سياسة  لكيو  ،(0666 ،)ارشيد وجودة مستوى مدير الفرع أو مدير دائرة القروض

أما إذا  ،االئتماف في المصرؼ عمى حد أقصى لالئتماف الذي يقدمو كؿ مستوى إداري في إدارة االئتماف
 (.0663 ،داري األعمى )ىنديعف ىذا الحد فيرفع األمر إلى المستوى اإلزادت قيمتو 

رؼ عمى حد أقصى لقيمة يجب أف تنص السياسة االئتمانية في المص شروط ومعايير منح االئتمان: -8
وكذلؾ الظروؼ التي ينبغي فييا مطالبة  ،االئتماف الذي يقدمو المصرؼ والحد األقصى لتاريخ استحقاقو

لى قيمة االصوؿ وأنواع األصوؿ التي يمكف قبوليا ونسبة القرض إ ،العميؿ بتقديـ رىونات لضماف القرض
 ،توافرىا لقبوؿ طمب الحصوؿ عمى القرضيتبقى تحديد الشروط الواجب ذلؾ بعد و  ،(0663 ،)ىندي

 ،)الطالع وبناًء عمى ذلؾ تتـ اإلجراءات األخرى كالتحري واالستقصاء عف العميؿ طالب القرض
2303.) 

 ،تحدد سياسة االئتماف بشكؿ واضح إجراءات منح االئتماف ومستنداتو تحديد مستندات اإلقراض: -9
 (06667 ،)ارشيد وجودة ايوأىم ،خروىذه المستندات قد تختمؼ قمياًل مف مصرؼ آل

 طمب الحصوؿ عمى القرض معبأ مف العميؿ وموقع منو. -
 القوائـ المالية خالؿ عدة سنوات بالنسبة لممؤسسات والشركات. -
 بياف مصادر الدخؿ بالنسبة لمعميؿ الفرد. -
 بياف بالقروض السابقة التي منحت لمعميؿ. -
 ماف.األوراؽ والمستندات الخاصة بالض -
 وثائؽ التأميف عمى األصوؿ المقدمة كضماف. -
 (.2332 ،اعتمادىا )الزبيدي ةؼ ضرور أوراؽ أخرى يرى المصر  ةأي -
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إف السبب الرئيس في ىذا التحديد ىو التقميؿ مف  تحديد مجاالت االئتمان غير المسموح بتمويميا: -80
ويمكف أف تكوف ىناؾ أسباب  ،متقادمة كمنع منح االئتماف لصناعة ،المخاطر المرافقة ليذه المجاالت

 (.2332 ،لكحوؿ أو األسمحة )الزبيديأخرى دينية أو أخالقية كمنع منح االئتماف لتجارة ا

 عوامل نجاح السياسة االئتمانية: .(5-8-5) 
والمخاطرة  ،واالتجاه لتقديـ ائتماف طويؿ األجؿ ،إف ضخامة حجـ االستثمارات في االئتماف المصرفي

اقتضى عمى إدارة المصرؼ ضرورة وجود سياسة ائتمانية مكتوبة تضمف سالمة األمواؿ  ،ة لذلؾالمرافق
 ،(0663 ،عممية منح االئتماف )ىندي كما تضمف عائد يتالءـ مع المخاطر التي تنطوي عمييا ،المستثمرة

الئـ مف ويجب أف تساىـ في جذب قدر م ،وىذه السياسات يجب أف تتمتع بالمرونة والشموؿ والتكامؿ
 ويجب أف تتكامؿ مع تحقيؽ أىداؼ السيولة والنمو والربحية لممصرؼ.  ،عمالء االئتماف

 (7بدوف سنة نشر ،)باشري يمكف إجماؿ مقومات نجاح سياسة المصرؼ االئتمانية بالعوامؿ اآلتيةو 
فالجمود في  ،وتعني القدرة عمى التكيؼ مع المتغيرات البيئية المؤثرة عمى نشاط المصرؼ المرونة: -8

 السياسة االئتمانية يجعميا غير مالئمة لظروؼ التطبيؽ وال تحقؽ األىداؼ المرجوة منيا.
وىذا يعني أف تكوف السياسة االئتمانية شاممة لكافة أجزاء وأنواع التسييالت االئتمانية في  الشمول: -5

 المصرؼ.
 ،تتعارض معيا ألخرى في المصرؼ واليجب أف تتكامؿ السياسة االئتمانية مع السياسات ا التكامل: -3

 حتى تحقؽ أىدافيا بكفاءة ونجاح.
 بمعنى أف تظؿ السياسة ثابتة طالما أف الظروؼ التي وضعت في ظميا ثابتة ولـ تتغير. الثبات: -4
أي مشاركة جميع العامميف في إدارة االئتماف في وضع السياسة االئتمانية ألنيـ مف سيقوـ  المشاركة: -5

ذا لـ يتـ مشاركتيـ بذلؾ ستكوف السياسة بمثابة عب ،ابتنفيذى  مما يعيؽ نجاحيا. ،ئ مفروض عمييـوا 
 
مثؿ بأف وجود سياسة ائتمانية مكتوبة وتحديد مكوناتيا بدقة ت مع الباحثيف اآلخريف الباحث توافؽوي

سؽ جيود وأدوار وتن ،االئتماف وتعطيو الثقة في األداء واتخاذ القرارات األساس الذي يعمؿ عميو موظؼ
وتبتعد عف  والمشاركة ولكف يجب أف تتمتع السياسة االئتمانية بالمرونة والشموؿ والتكامؿ ،الموظفيف

توفر المرونة والسرعة التخاذ القرار دوف ول ،لمعمؿ بدوف أخطاءالثقة لموظؼ االئتماف الجمود كي تعطي 
 .الرجوع لإلدارة العميا
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 لقرار منح االئتمان المصرفي:اإلجراءات العممية  .(5-5)
 معايير منح االئتمان: .(5-8 -5)

ومف أجؿ تحديد مقدار المخاطر االئتمانية ونوعيا والتي  ،مف أجؿ الوصوؿ لقرار ائتماني سميـ ورشيد
ىناؾ مجموعة معايير خاصة بدراسة العميؿ المتقدـ  ،يمكف أف يتعرض ليا المصرؼ عند منح االئتماف

 وىذه النماذج ىي7 (.2334 ،لمصرؼ )انجروب اقتراض مف ابطم
 .5C"sنموذج االئتماف المعروؼ بػػػػ  -0
 .5P"sنموذج االئتماف المعروؼ بػػػػ  -2
 .PRISMنموذج االئتماف المعروؼ بػػػػ  -0

 :5C"s (five Cs of credit)نموذج االئتمان المعروف بــــ  (.5-5-8-8)

ليا يقوـ  تبعاً و  ،ة لقيت قبواًل عامًا لدى محممي ومانحي االئتمافيعتبر ىذا النموذج أبرز منظومة ائتماني
 (. 2334 ،ميمو طالب االئتماف )انجروالمصرؼ كمانح لالئتماف بدراسة أىـ الجوانب لدى ع

 وىذه المعايير ىي7
 Characterشخصية العميؿ  -
 Capacityقدرة العميؿ  -
 Capitalرأسماؿ العميؿ )المركز المالي(  -
 collateralانات المقدمة مف قبؿ العميؿ الضم -
 Conditionsالظروؼ المحيطة بالعميؿ  -
  :Characterشخصية العميل  -8

فكمما كاف  ،ويقصد بيا أخالقيات العميؿ وسموكياتو وذلؾ ألف االئتماف يستند إلى الثقة في العميؿ
وممتزمًا بكافة تعيداتو السابقة  ،العميؿ يتمتع بشخصية أمينة ونزيية وسمعة طيبة في األوساط المالية

كمما كاف أقدر عمى إقناع المصرؼ بمنحو االئتماف المطموب. ويمكف  ،وحريصًا عمى الوفاء بالتزاماتو
ومعرفة موارده  ،معرفة ذلؾ باالستعالـ وجمع البيانات عف العميؿ في محيط أسرتو وفي مجاؿ عممو

وتعامالتو السابقة مع اعي وسجؿ أعمالو التي قاـ بيا المالية والمشاكؿ التي يعانييا ومستواه االجتم
وبناًء عمى ذلؾ ىناؾ مجموعة مف المؤشرات التي يتعيف الحصوؿ  .(بدوف سنة نشر ،)باشري المصرؼ
 (23337 ،ت كافية عنيا أىميا )انجروعمى بيانا

 مدى انتظاـ العميؿ في سداد التزاماتو مع المصارؼ األخرى التي يتعامؿ معيا. -
 مدى وفائو بتعيداتو مع المؤسسات والشركات والييئات التي يتعامؿ معيا. -
 االطالع عمى سجالت المحاكـ لموقوؼ عمى وجود حجوزات موقعة عميو أو أحكاـ إلخاللو بالتزاماتو. -
 الوقوؼ عمى السجالت التجارية واألحكاـ التجارية لمعرفة ىؿ سبؽ إشيار إفالس العميؿ أـ ال؟ -
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 الشخصية لمعميؿ سواء في حياتو االجتماعية أو في محيط العمؿ. التصرفات -
ىي اإلدارة والتي تجسد مدى  في حالة منظمة األعماؿوالبد مف اإلشارة بأف المقصود بشخصية العميؿ 

مف خالؿ قدرة ىذه اإلدارة عمى إنجاز األعماؿ  ،قدرة الشركة عمى الوفاء بالتزاماتيا تجاه المصارؼ
وليذا فدراسة شخصية الشركة يقتضي دراسة شخصية مدراء الشركة بيدؼ  ،لشركةوتحقيؽ أىداؼ ا
بالتزامات الشركة ومدى استعدادىـ لموفاء  ،وقدرتيـ عمى تحقيؽ أىداؼ الشركة يـاإلحاطة بأخالقيات

 (.2332 ،)الزبيدي
 : Capacityقدرة العميل  -5

يعكس  بما وخبراتو مؤىالتو ذلؾ في بما وفعالية بكفاءة مشروعو إدارة عمى العميؿ قدرة مدى تعني 
 االقتراض عند يوقع فمف الكاممة األىمية توفر أخرى جية ومف ،المحدد الوقت في الديف أو األقساط سداد
 .)2300 ،)ايماف لمتوقيع قانونياً  مؤىؿ غير أو قاصراً  يكوف أال يجب

ؽ بتاريخ العميؿ في النشاط الذي تمؾ التي تتعم ،ومف المؤشرات المستخدمة لمتعرؼ عمى قدرة العميؿ
ومدى انتظاـ العميؿ  ،وأساليب وطرؽ ممارسة أوجو النشاط المختمفة ،وكفاءة المديريف وسمعتيـ ،يمارسو

ومتوسط رصيد  ،وىناؾ مؤشرات موضوعية كربحية النشاط لعدد مف السنوات ،في سداد التزاماتو السابقة
لميزانية العمومية وائـ المالية المتمثمة في قائمة الدخؿ واوتعتبر الق ،وحجـ األصوؿ السائمة ،النقدية

فجوىر ىذا الجانب ىو االطمئناف عمى  ،(0663 ،المعمومات الموضوعية )ىنديليذه  المصدر األساس
  (.2334 ،لية لمعميؿ المقترض )انجروتوافر الخبرة والكفاءة الفنية واإلدارية والمالءة الما

  :Capital المالي(رأسمال العميل )المركز  -3
لرأس الماؿ دورًا أساسيًا في حماية الدائنيف مف تعرضيـ لخسائر جسيمة )فيو يعتبر العنصر الواقي 
 مف وصوؿ الخسائر إلى حقوؽ الدائنيف(. فكمما كبر حجـ رأس الماؿ قمت احتماالت أف تصؿ الخسائر

مما كبر رأسماؿ العميؿ كمما زادت في وك ،سس القرار االئتمانيأؾ يعتبر مف أىـ لولذ ،إلى ىذه الحقوؽ
يعد رأسماؿ العميؿ مف أىـ أسس و (. 0663 ،مف العميؿ )ىندي المصرؼ لمستحقاتو إمكانية استرداد
لذلؾ فإف إدارة االئتماف في المصرؼ تولي أىمية لتحميؿ رأسماؿ العميؿ لتحديد درجة  ،القرار االئتماني

ويقصد برأس ماؿ العميؿ مقدار ما يممكو مف أصوؿ منقولة  .نيةالمخاطر التي تتعرض ليا العممية االئتما
 (.2332 ،وغير منقولة )الزبيدي

عمى اعتماده وبشكؿ عاـ يتعيف عمى المحمؿ االئتماني في سبيؿ تحديده لقدرة العميؿ عمى سداد التزاماتو 
 (7نشر بدوف سنة ،احي اآلتية )باشريبيانات ومعمومات عف العميؿ كافية لمتعرؼ عمى النو 

 حجـ االستثمارات المطموبة لممارسة العميؿ لنشاطو. -
 مصادر تمويؿ ىذه االستثمارات ومدى تناسبيا مع مصادر التمويؿ الداخمية والخارجية. -
قيمة األصوؿ والموجودات الخاصة بالعميؿ ومدى مالءتيا االئتمانية مف حيث سرعة بيعيا وتحويميا  -

 .العميؿ في السداد تعثر في حاؿميؿ إلى نقدية لسداد التزامات الع
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ومف خالؿ دراسة ىذا العنصر ينبغي التركيز عمى تحميؿ نسب المديونية وتحميؿ األمواؿ الذاتية الخاصة 
والتأكد مف عدـ تخطي نسب المديونية لممعايير المعروفة. فإذا كاف رأس الماؿ يتمتع  ،واألمواؿ المقترضة

 صرؼ عمى اتخاذ قرار ايجابي بمنح االئتماف لمعميؿ.بالمالءة فإف ذلؾ يشجع إدارة الم
 :collateral الضمانات المقدمة من قبل العميل -4

 يطمبيا .السداد عف التوقؼ مخاطر مف مصرؼلم ميفأالت أو الحماية مف نوع الضمانات تعتبر
 عند لعميؿا توقؼ حالة في (االئتماف قيمة( حقو استرجاع ولضماف الثقة لتعزيز المقترض مفمصرؼ ال

مصرؼ تحصيؿ . فالضماف يعد خط الدفاع الثاني في حاؿ عجز العميؿ عف السداد لكي يستطيع الالسداد
ويجب أف يتوافر في الضماف صفات محددة مثؿ7 سيولة التسجيؿ وسيولة  (.2332 ،حقوقو )الزبيدي

مكانية التخزيف و  ى المصرؼ التأكد مف (. ويتعيف عم0666 ،عدـ تقمب قيمتو )أرشيدالتصريؼ والبيع وا 
مف حيث ممكية العميؿ ليا وعدـ رىنيا إلى طرؼ آخر غير  ،توافر الشروط االئتمانية في الضماف

ولممصرؼ الحؽ في بيع الضماف والحصوؿ عمى مستحقاتو إذا تخمؼ  ،بدوف تاريخ( ،المصرؼ )باشري
لضمانات تعتبر عناصر ويجب التنويو بأف ا (.0663 ،اد في الموعد المحدد )ىنديالعميؿ عف السد

وال يمكف اعتبارىا أساس عممية االئتماف أو  ،فرة أصالً االمتو  ،تعزيزية يتـ تقديميا الستكماؿ عناصر الثقة
 المصدر الرئيس لالطمئناف عمى االئتماف ودرء مخاطره.

 :Conditionsالظروف المحيطة بالعميل  -5
الب االئتماف بالظروؼ العامة والخاصة يجب عمى المحمؿ االئتماني دراسة مدى تأثر العميؿ ط

 ،كساد( ،المحيطة. ويقصد بالظروؼ العامة المناخ االقتصادي العاـ واالتجاىات االقتصادية )رواج
الذي أما الظروؼ الخاصة فيي ترتبط بالنشاط  ،واإلطار التشريعي والقانوني الذي يعمؿ ضمنو العميؿ

 االئتماف، لمنح الحيوية االقتصادية األنشطة بتحديد ؼالمصر  يقوـ(. و 2333 ،يمارسو العميؿ )انجرو
 عف التوقؼ يجب التي األنشطة تحديد وأيضا عمييا، الطمب وازدىار ربحيتيا بارتفاع تتصؼ والتي

 بحجـ يرتبط والذي جغرافي موقع لكؿ ائتماني سقؼ تحديد مع ،المرتفعة لمخاطرىا تمويميا في الدخوؿ
مكانياتو المصرؼ فرع يشغميا تيال لممنطقة االقتصادي النشاط  .(2334 ،)أبو كماؿ وا 
 
يجب عمى محمؿ االئتماف في المصرؼ دراسة األحواؿ االقتصادية الحالية والتنبؤ بأنو الباحث  يرىو 

ودراسة ظروؼ المنافسة في السوؽ ومدى تأثيرىا  ،بيا مستقباًل ومدى تأثيرىا عمى أوضاع المقترضيف
العميؿ  فيو وكذلؾ تأثير ظروؼ المنافسة بالنسبة لمقطاع الذي يعمؿ ،رضيفعمى األوضاع المالية لممقت
وكذلؾ دراسة  ،ودراسة التشريعات المالية )كالضرائب والرسوـ الجمركية( ،وعالقتو بالقطاعات األخرى

التطورات التكنولوجية بالنسبة لبعض المشروعات التي قد تؤثر عمى كفاءة األصوؿ المستخدمة في  تأثير
مف دراسة العوامؿ السياسية  ،باإلضافة لدراسة العوامؿ االقتصادية والعوامؿ القانونية ،نتاج. والبداإل

)االستقرار السياسي والحروب والمنازعات( والعوامؿ االجتماعية )العادات والتقاليد وتأثيرىا عمى االستيالؾ 
 يؿ عمى التكيؼ معيا.واالدخار...( والتي يعمؿ العميؿ في إطارىا ومعرفة مدى قدرة العم
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 ،ىذه المعايير بدقة لتقدير المخاطرة التي تكتنفيا عممية منح االئتمافجميع الباحث7 يجب دراسة  كما يرى
ف ىذه المعايير أمع اإلشارة إلى  ،كونو مف الصعب توفر ىذه المعايير جميعًا في العميؿ طالب االئتماف

 قد تعوضو القوة في معيار آخر.والضعؼ في أحدىا  ،تتفاوت في أىميتيا النسبية

 :5P"sنموذج االئتمان المعروف بــــ  .(5-5-8-5)

تعزز إدارة االئتماف قرارىا االئتماني بتحميؿ ائتماني آخر مف خالؿ دراسة معايير أخرى ميمة تعرؼ 
ف كا 5C"sوتحميؿ ىذه المعايير يعطي إلدارة االئتماف نفس الدالالت التي يعطييا منيج  ،5P"sب ف وا 

 وفيما يمي استعراض لماىية ىذه المعايير7 ،(022 ،2332 ،بأسموب آخر )الزبيدي
ويقتضي ىذا المعيار بتقديـ صورة كاممة وواضحة عف شخصية العميؿ وحالتو  :Peopleالعميل  -8

ة (. لذلؾ فالخطو 2300 ،قانونية واإلدارية )قبرصميوالتأكد مف أىميتو ال ،االجتماعية ومؤىالتو وأخالقياتو
ومف  ،ىذا المكوفمقابمة بعد العميؿ واتخاذ القرار االئتماني ىو مكوف  األولى في عممية التقييـ االئتماني

عف العميؿ  عمييا خالؿ ىذه المقابمة تحدد إدارة االئتماف كؿ المعمومات والبيانات التي ترغب بالحصوؿ
اح المقابمة تتوقؼ عمى ما تتمتع بو ونج ،(2334 ،)انجروالقرار االئتماني تساعدىا عمى اتخاذ التي و 

إدارة االئتماف أو الشخص المسؤوؿ عف إجرائيا بالقدرة عمى رسـ صورة متكاممة عف العميؿ )فردًا أو 
 (.2332 ،)الزبيديعماؿ( أمؤسسة 

والمجاؿ الذي  ،يجب معرفة الغرض مف االئتماف بشكؿ تفصيمي :Purposeالغرض من االئتمان  -5
وىؿ يتوافؽ مع قدرات وامكانيات العميؿ ومع سياسة المصرؼ االئتمانية  ،شكؿ دقيؽسوؼ يستخدـ فيو ب

الغرض  فضاًل عف مناسبة مبمغ االئتماف ونوعو مع ،ومع األىداؼ العامة لمدولة أـ يتعارض معيا
(. فإذا كاف الغرض يتعارض مع سياسة المصرؼ االئتمانية فإف إدارة 2334 ،المطموب منو )انجرو

ليس بسبب وضعو مف ناحية الثقة  ،في المصرؼ تستطيع أف تعتذر مف العميؿ عف ذلؾ االئتماف
نما لتعارض طمبو  (.2332 ،مع سياسة المصرؼ )الزبيدي االئتمانية وا 

يركز ىذا المعيار عمى تحديد قدرة العميؿ في تسديد االئتماف وفوائده  :Paymentالقدرة عمى السداد  -0
ويتـ ذلؾ مف خالؿ تقدير التدفقات النقدية الداخمة لمعميؿ والتي  ،(2332 ،يي موعد االستحقاؽ )الزبيدف

سيقوـ العميؿ بالسداد مف الموارد كاف وتحديد فيما إذا  ،تعد الركيزة األساسية لتحديد قدرتو عمى السداد
وىؿ ىي موارد تتصؼ  ،أـ مف مصادر أخرى ،الناجمة عف النشاط الذي استخدـ التسييؿ في تمويمو

 .(2334 ،النتظاـ أـ بالتقمب )انجروبا
قييـ الضمانات ويتـ ذلؾ مف خالؿ ت ،أي توفر الحماية لالئتماف المقدـ لمعميؿ :Protectionالحماية  -4

 قابميتيا لمتسييؿ )تحويمو إلى نقد بسرعة وبأقؿسواء مف حيث قيمتيا أو  ،ؿيقدميا العميأو الكفاالت التي س
 (.2332 ،ماتو تجاه المصرؼ )الزبيديف الوفاء بالتزاتكمفة( فيما لو عجز العميؿ ع
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وتعني دراسة جميع الظروؼ الحالية والمستقبمية المحيطة بالعميؿ  :Perspectiveالنظرة المستقبمية  -5
ودراسة مؤشرات  ،ومستقبؿ ذلؾ االئتماف ،واستكشاؼ حالة الالتأكد المحيطة باالئتماف الممنوح لمعميؿ

 (.2300 ،ومعدؿ النمو العاـ )الخير سب التضخـ ومعدالت الفائدةاالقتصاد بشكؿ عاـ كن

 :PRISMنموذج االئتمان المعروف بــــ  (.5-5-8-3)

ويعكس جوانب القوة لدى العميؿ  ،يعتبر أحدث ما توصمت إليو الصناعة المصرفية في التحميؿ االئتماني
 (.2332 ،زبيديلقدرة عمى السداد )الويتـ مف خاللو الموازنة بيف المخاطر وا

 وىذه المعايير ىيPRISM 7ويتناوؿ ىذا النموذج مجموعة مف المعايير التي تشكؿ أحرفيا األولى كممة 
 Perspectiveالتصور  -
 Repaymentالقدرة عمى السداد  -
 Intention Purposeالغاية مف االئتماف  -
 Safeguardsالضماف  -
 Managementاإلدارة  -
يقصد بالتصور ىنا اإلحاطة الكاممة بمخاطر االئتماف والعوائد المنتظر  :Perspectiveالتصور  -8

ومضموف ىذا المعيار ىو القدرة أو الفاعمية في تحديد مخاطر االئتماف والعوائد  ،تحقيقيا بعد منحو
لعميؿ والقدرة أو الفاعمية في دراسة استراتيجيات التشغيؿ والتمويؿ عند ا ،المرتبطة بمنح االئتماف لمعميؿ
 (.2332 ،ء وتعظيـ الربحية )الزبيديوالتي مف شأنيا تحسيف األدا

وىذا المعيار يدرس قدرة العميؿ عمى سداد االئتماف مع فوائده وفؽ  :Repaymentالقدرة عمى السداد  -5
إلييا العميؿ عند  أكما ييتـ ىذا المعيار بتحديد نوع مصادر التسديد التي يمج ،الشروط المتفؽ عمييا

 ،وىؿ ىي مصادر داخمية أي مف الموارد الناجمة عف النشاط الذي سيستخدـ التسييؿ في تمويمو ،سدادال
كونيا تعكس قدرة  ادوما ييـ متخذ القرار االئتماني ىو المصادر الداخمية لمسد ،أـ مصادر خارجية

 ،تزاماتو )الزبيديي سداد الالعمميات التشغيمية عمى توليد تدفقات نقدية يستطيع العميؿ استخداميا ف
2332). 

ومضموف ىذا المعيار ىو تحديد الغرض مف االئتماف  :Intention Purposeالغاية من االئتمان  -3
حيث أف الغاية مف  ،المطموب وذلؾ بما يتوافؽ مع سياسة المصرؼ االئتمانية واألىداؼ العامة لمدولة

كر بو إدارة االئتماف ىو تصفية موجودات وآخر ما يجب أف تف ،االئتماف يجب أف تشكؿ أساس الدراسة
 (.2334 ،زاماتو تجاه المصرؼ )انجروالعميؿ السترداد الت

ومضموف ىذا المعيار ىو تحديد الضمانات التي تقدـ لممصرؼ ليضمف  :Safeguardsالضمان  -4
أف تكوف  ويمكف لمضمانات ،وذلؾ لمواجية احتماالت عدـ قدرة العميؿ عمى التسديد ،استرجاع االئتماف

أو خارجية كالضمانات العينية أو الكفاالت الشخصية فضاًل  ،داخمية تعتمد عمى قوة المركز المالي لمعميؿ
 (.233 ،وط لضماف التسديد )الزبيديعما يتـ وضعو مف شر 
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وفؽ ىذا المعيار يتـ تحميؿ الفعؿ اإلداري لمعميؿ سواء مف حيث أسموب : Managementاإلدارة  -5
وتحميؿ الييكؿ التنظيمي لمعمؿ والسيرة الذاتية  ،وكيفية استفادتو مف االئتماف الممنوح ،الوإدارتو ألعم

 (.2332 ،نجاح والنمو )الزبيديوبالتالي تحديد قدرة العميؿ عمى ال ،لمدراء االقساـ
 

دؼ وتي ،ال يوجد تعارض بينياو ومما سبؽ يرى الباحث بأف ىذه النماذج متشابية ومتقاطعة في مضامينيا 
 .مرافقة ليذه القرارتماني سميـ ورشيد وبأقؿ مخاطرة إلى تحميؿ العميؿ ائتمانيًا لموصوؿ إلى قرار ائ

  :جيدال االئتماني القرار خصائص .(5-5-5)

 (2303 ،اآلتي7 )الطالع في جيدي الاالئتمان القرار خصائص تتمحور
 في كامالً  وسداده لالئتماف، الذاتية ةالتصفي إمكانية تعنى :الممنوح االئتمان في السيولة خاصية 1-
لذلؾ يتعيف عمى مانح االئتماف التحقؽ مف استخداـ  ،عمييا المتفؽ وبالشروط عميو، المتفؽ التاريخ

 .كما يجب أف يتحقؽ مف توافر مصدر واضح لمسداد ،االئتماف في الغرض الممنوح ألجمو
 لمقرار المصاحبة المدروسة المخاطر بيف وازنةالم يجب إذ :الممنوح االئتمان من المتوقعة الربحية 2-

 بنوع يتعمؽ فيما ،مصرؼلم العامة االئتمانية السياسة إطار في منو المتوقعة الربحية وبيف االئتماني
 .التطبيؽ واجبة فائدةال وأسعار تقديميا الممكف التسييالت

 في سدادىا يتـ سوؼ مقرضةال األمواؿ أف في الثقة يوتعن :المقرضة األموال في األمان خاصية 3-
 السماح عدـ إلى باإلضافة السيولة عامؿ توافر عمى الشديد الحرص مف ذلؾ ويأتي ،االستحقاؽ تاريخ
 .مظيرية ألغراض أو المضاربة ألغراض ائتماف بمنح
 والتسييالت القروض محفظة تنويع مف واليدؼ :والتسييالت القروض محفظة تنويع خاصية 4-

 اقتصادي قطاع أو نشاط أو جغرافية، منطقة عمى التركيز مخاطر بتجنب المخاطر توزيع ىو مصرؼبال
 .الضمانات مف وحيد نوع عمى التركيز أو بعينو عميؿ أو معيف،
 بيا تحيط التي الحاالت لمجابية أو الطوارئ، لحاالت أخير دفاع خط يعتبر يوالذ :الضمان خاصية 5-

 األخيرة المرتبة في تأتى الضماف خاصية أف االعتبار في األخذمع  التأكد، عدـ مف عالية ودرجة مخاطر
 .األمثؿ االئتماني القرار منظومة في

 العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار منح االئتمان: .(5-5-3)
يوجد مجموعة مترابطة مف العوامؿ المؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني منيا ما ىو مرتبط بالعميؿ طالب 

كما ىو مبيف  ،ومنيا ما ىو مرتبط بالتسييؿ االئتماني المطموب ،ما ىو مرتبط بالمصرؼ ومنيا ،االئتماف
 تـ دراسة كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ.ت. وس(2، 2رقـ ) في الشكؿ
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 (: العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار منح االئتمان5 ،5الشــــــــكل رقم )

 
 مف إعداد الباحث لمصدر7ا

 اصة بالعميل طالب االئتمان:العوامل الخ (.5-5-3-8)
يتفؽ معظـ الباحثيف والقائميف عمى العممية االئتمانية في مؤسسات االقراض بأف قرار منح االئتماف 

بدوف سنة  ،)باشري Cs2وتسمى ىذه العوامؿ بعوامؿ الجدارة أو  ،لمعميؿ يتوقؼ عمى خمسة عوامؿ
عمى إدارة نشاطو وسداد التزاماتو والضمانات وىذه العوامؿ ىي شخصية العميؿ ورأسمالو وقدرتو  ،(نشر

وتساعد ىذه  ،سواء الظروؼ الخاصة أو العامة ،المقدمة والظروؼ المحيطة بالنشاط الذي يمارسو العميؿ
وتقدير حجـ المخاطرة االئتمانية  ،العوامؿ جميعًا بتقييـ مدى صالحية العميؿ لمحصوؿ عمى االئتماف

فعممية تحميؿ البيانات والمعمومات عف  ،ا المصرؼ عند منح االئتمافونوعيا والتي يمكف أف يتعرض لي
اني العميؿ طالب االئتماف سوؼ تخمؽ القدرة لدى إدارة االئتماف في المصرؼ عمى اتخاذ القرار االئتم

 (.2334 ،السميـ والرشيد )انجرو

  العوامل الخاصة بالمصرف مانح االئتمان:(.5-5-3-5)
 (7بدوف سنة نشر ،شري)با تشمؿ وىذه العوامؿ

قدرة المصرؼ عمى مواجية التزاماتو،  ياويقصد بدرجة السيولة التي يتمتع بيا المصرف:  -8
 مقدار التوظيؼ أو حاليًا، المصرؼ حاجة عف زيدت والتي الموظفة غير النقدية األمواؿ حجـ في وتتمثؿ
 ،(2332 ،)الشواربي بسرعة لمتسييؿ قابميتيا ومدى المصرؼ أصوؿ في التوظيؼ ىذا وشكؿ الحالي

بمدى استقرار الودائع، إذ أف الودائع المذبذبة ستحد  مرتبطة أساساً  المصرؼ في مواجية التزاماتو قدرةو 
في اعتماد سياسة إقراضية شاممة، وتصبح إدارة االئتماف مطالبة بتحقيؽ ىدفيف  مصرؼمف قدرة ال

 ،)حسيف وحمود ية طمبات االئتماف مف جية ثانيةمتعارضيف ىما7 تمبية طمبات المودعيف مف جية، وتمب
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نسبة االحتياطي القانوني والسيولة  أىميا أساسية عوامؿ عدة المصرؼ في السيولة عمى وتؤثر .(2335
 .(2332 ،)نصار النقدية في الدولة التي يعمؿ بياالقانونية التي تفرضيا السمطات 

تراتيجية التي يتبعيا المصرؼ في قرار منح تؤثر االس االستراتيجية التي يتبعيا المصرف: -5
الستراتيجيات وعادًة ما تقوـ المصارؼ باتباع إحدى ا ،أي في استعداده لمنح االئتماف مف عدمو ،االئتماف

 (7 2332 ،اآلتية )نصار
 :وىي استراتيجية ىجومية تتبعيا المصارؼ الكبيرة الحجـ والتي تتوسع  استراتيجية قيادة السوق

وتكوف عمى استعداد أكبر لتحمؿ  ،ومف ثـ تكوف قدرتيا ورغبتيا في منح االئتماف كبيرة ،باستمرار
لذلؾ تكوف ىذه المصارؼ أيسر في  ،درجة أكبر مف الخطر وذلؾ لتحقيؽ حجـ عمميات مناسب

 (. 0663 ،غيرىا مف المصارؼ )الخضيريالتعامؿ وفي منح االئتماف عف 
 :اتيجية تتبعيا المصارؼ المتحفظة التي تعاني مف خمؿ في وىي استر  استراتيجية االنقياد لمسوق

عممية تتضمف  ةوال تقبؿ أي ،لذلؾ فيي تستخدـ األدوات التقميدية في منح االئتماف ،مراكزىا المالية
 ،عامؿ معيا مف قبؿ )الخضيريعممية جديدة لمجرد أنيا لـ تت ةوترفض أي ،مخاطر غير معتادة

0663.) 
  وتتبعيا المصارؼ الصغيرة خاصًة إذا كانت مواردىا المالية محدودة ئتمانية:استراتيجية الرشادة اال، 

وينحصر نشاطيا  ،وتقوـ عمى رفض منح االئتماف ألي عميؿ أو نشاط أو ألي مبمغ يتضمف مخاطرة
وخاصًة النشاط التجاري لمتجار الذيف يتعامموف في سمع سيمة  ،بشكؿ عاـ في تمويؿ النشاط الجاري

 (.0663 ،)الخضيري لتي يتصؼ الطمب عمييا باالستمرارية كالسمع الغذائيةالتصريؼ وا
 األرباح تحقيؽ أف مف وبالرغـ األرباح، تحقيؽ إلى المصارؼ تسعى اليدف العام لممصرف: -3

 إلى المصارؼ تسعى األىداؼ مف أخرى مجموعة ىناؾ أف إال لممصارؼ، األساسي اليدؼ يعتبر
 .وغيرىا االقتصادية التنمية وتحقيؽ تقرارواالس السيولةمثؿ  تحقيقيا

 أخذ دوف الربحية ىدؼ عمى المصرؼ تركيز فمثالً  متناقضة، تبدو مجمميا في األىداؼ ىذه أف إال
 أمراً  يعتبر االعتبار بعيف الربحية موضوع أخذ دوف السيولة عمى المصرؼ وتركيز االعتبار، بعيف السيولة
 المصرؼ إدارة عمى فإف وىكذا لمدخؿ، المدرة غير االستخداـ أوجو مف وجو ينةالخز  في النقد ألف عقيمًا،
 (.2332 ،فيا )نصاربيف أىدا الموازنة

 ما خالؿ مف السوقية حصتيا لزيادة المصارؼ تسعى أف يجب حصة المصرف في السوق: -4
 صةح إلى السوؽ في المصرؼ حصة وتنقسـ األخرى، المصارؼ تقدميا ال مميزة تعامالت مف تقدمو
 صناديؽ ذلؾ في ويدخؿ العمالء لحساب المدارة األمواؿ المصرفية، الخدمات التوظيؼ، اإليداعات، (في

كمما كاف أقدر عمى منح  ،وكمما كانت حصة المصرؼ في السوؽ أكبر .(2303،)موسى )االستثمار
 (.0663 ،وتمويؿ المشروعات )الخضيرياالئتماف 
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 منح عمى عممية القائميف وخبرة اإلدارية، الكفاءات تشمؿ :إمكانيات المصرف المادية والبشرية -5
 المصرؼ إمكانيات تعاظمت فكمما االئتماف، باإلضافة إلى التجييزات المادية والتكنولوجية المطبقة.

وكمما كاف قادرًا عمى اتخاذ القرار  ،االئتماف منح عمى استعداده تعاظمت درجة كمما والبشرية المادية
  .(2332 ،ح )نصاريعكس صحوال ،ئتمانياال
في شروط  أو التشدد ألنيا قد تؤدي لمتساىؿ ،العوامؿ مؤثرة جدًا عمى القرار االئتماني ىذه 7الباحث برأيو 

لمرونة في والمادية يحقؽ السرعة وا توافر اإلمكانيات البشرية أفكما  ،منح االئتماف مف قبؿ المصرؼ
 عممية منح االئتماف.

 خاصة بالتسييل االئتماني:العوامل ال(.5-5-3-3)
يمعب الغرض مف التسييؿ االئتماني دورًا ىامًا في التأثير عمى اتخاذ  الغرض من التسييل االئتماني: -8

لذلؾ البد مف معرفة الغرض مف التسييؿ االئتماني بشكؿ  ،(بدوف سنة نشر ،)باشري ر االئتمانيالقرا
والتأكد مف أنو  ،(0663 ،كؿ دقيؽ )الخضيريتفصيمي وأف يحدد المجاؿ الذي سوؼ يستخدـ بو بش

ويجب معرفة ىؿ سيتـ  ،يتوافؽ مع السياسة االئتمانية لممصرؼ وعدـ مخالفتو لمتشريعات القانونية
أغراض أخرى أـ في  ،أـ في أغراض استيالكية ،استخداـ القرض في أغراض إنتاجية تحقؽ عائداً 

 .(بدوف سنة نشر ،)باشري
وىي المدة التي يطمبيا العميؿ ويرغب في الحصوؿ عمى القرض خالليا،  ماني:مدة التسييل االئت -5

المطموب، وىؿ يتوافؽ مع السياسة العامة لإلقراض  تسييؿنوع الو  مع إمكانيات العميؿ وىؿ تتناسب فعالً 
لذلؾ  ،كمما زادت مدة التسييؿ االئتماني كمما زادت المخاطرةو .(2335 ،مصرؼ )حسيف وحمودفي ال
ومتى سيقوـ بالسداد وىؿ  ،مف معرفة المدة التي يرغب العميؿ في الحصوؿ عمى التسييؿ خالليا البد

 (.0663 ،نشاط الذي يمارسو )الخضيريتتناسب فعاًل مع إمكانيات العميؿ ومع عائد ال
ىؿ سيكوف مف الموارد الناجمة عف النشاط  ،البد مف معرفة مصدر سداد القرض مصدر السداد: -3

ويجب التركيز عمى  ،أـ مف خالؿ موارد أخرى ألنشطة أخرى ،خدـ التسييؿ االئتماني في تمويموالذي است
بدوف  ،ارىا أـ ال )باشريوىؿ ىناؾ مخاطر تيدد استمر  ،معرفة فيما إذا كانت الموارد منتظمة أـ متقمبة

 (.سنة نشر
سدده دفعة واحدة في نياية وىؿ سوؼ ي ،يجب معرفة طريقة العميؿ في سداد التسييؿ طريقة السداد: -4

كما يجب الوقوؼ عمى طريقة السداد لمعرفة مدى تناسبيا  ،المدة أـ سوؼ يقوـ بسداده عمى أقساط دورية
 (.2333 ،المصرؼ االئتمانية )انجرو ومدى مالءمتيا لسياسة ،لمنشاط المموؿ عف طريؽ التسييؿ

ومدى تناسبو  ،ياسة االئتمانية في المصرؼوذلؾ لمعرفة مدى توافقو مع الس نوع التسييل المطموب: -5
ؿ مف جانب وىؿ ىناؾ عقبات تحوؿ دوف سداد ىذا التسيي ،مع الغرض أو النشاط الذي سيقوـ بتمويمو

 (.0663 ،العميؿ )الخضيري
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وبالتالي يصبح المصرؼ أشد حرصًا  ،تزداد المخاطرة بزيادة مبمغ التسييؿ مبمغ التسييل المطموب: -6
 ،والضمانات المقبولة )انجروومبمغ الفائدة  ،لتي يجرييا حوؿ العميؿ قبؿ منحو االئتماففي الدراسات ا

وقد يشرؾ مصرفًا آخر في تمويؿ العممية االئتمانية. أما إذا كاف المبمغ صغيرًا فإنو سيكوف مف  ،(2333
 .(نة نشربدوف س ،السيؿ الحصوؿ عميو متى توافرت الشروط االئتمانية )باشري

 
فيجب أف يتالءـ مبمغ االئتماف مع  ،باحث بأف ىذه العوامؿ ىامة ومؤثرة جدًا في القرار االئتمانيويرى ال

كما يجب التأكد مف وجود مصدر ثابت لمسداد  ،والغرض الممنوح ألجمو ،وطرقة سداده ،مدة االئتماف
 لمتأكد مف سالمة االئتماف الممنوح.

 و:وتحصيم ئتمان المصرفيمنح اال  مراحل .(5-5-4)
 ،)الحناوي وعبد السالـ ةآلتيالخطوات الرئيسة ا بعػدة مراحؿ يمكػف إيجازىػا فػي ئتمافمنػح اال عممية مرت 

0665) 7 
ة ػلسياس بدراسة طمب العميؿ لتحديد مدى صالحيتو المبدئية وفقاً  مصرؼيقوـ ال :االئتمان طمب دراسة -أ

ويساعد في عممية  ،وأسموب السداددر ومصقرض ػث غرض الػػمف حي خػاصة ،لمصرؼفي ا ئتمافاال
والتي تبرز  مصرؼالتي يعكسيا لقاء العميؿ مع المسؤوليف في ال تنطباعاطمب االمالفحص المبدئي ل

ة المنشآت وخاصة مف حيث حالة ر ر عنيا زياػوكذلؾ النتائج التي تسف شخصيتو وقدراتػو بوجو عاـ،
في استكماؿ  رستمراتخاذ القرار المبدئي باالإتـ ات يػفي ضوء ىذه العمميف ،أصوليا وظروؼ تشغيميا

 .(2336 ،)بمعجوز عف قبولو مع توضيح األسباب لمعميؿ رعتذادراسة الطمب أو اال
ويتضمف تجميع المعمومات التي يمكف الحصوؿ عمييا مف المصادر  7لمعميل يئتمانالتحميل اال  -ب

شخصيتو وسمعتو وقدرتو عمى سداد القرض بناًء لمعرفة إمكانيات العميؿ االئتمانية مف حيث  ،المختمفة
ة رأسمالو مف خالؿ التحميؿ المالي، باإلضافة إلى ءومدى مال ،مصرؼعمى المعامالت السابقة مع ال

 لمعميؿ المالي المركز تحميؿ التي يمكف أف ينعكس أثرىا عمى نشاط المنشأة. ويتـ االقتصاديةالظروؼ 
 وقد أكثر، أو سنوات ثالث إلى تصؿ قد وتحميميا لفترات المالية ائـالقو  دراسة خالؿ مف االئتماف طالب
 ونسب السيولة، كنسب والمعدالت النسب بعض بدراسة القياـ المالي لمعميؿ المركز تحميؿ عممية تشمؿ

 (. 1999،محفوظو ارشيد ) المديونية ونسب ونسب النشاط الربحية،
المحيطة بالقرض المطموب  االئتمانيةلعناصر المخاطر بعد التحميؿ المتكامؿ  :عميلالتفاوض مع ال -جـ

بناًء عمى المعمومات التي يتـ تجميعيا والتحميؿ المالي لمقوائـ المالية الخاصة بالعميؿ، يمكف تحديد مقدار 
الضمانات المطموبة و مصادر السداد و  طريقة سدادهو  كيفية صرفوو  القرض والغرض الذي سيستخدـ فيو

تفاؽ عمى كؿ ىذه العناصر مف خالؿ عمميات التفاوض بيف موالت المختمفة، ويتـ اإلوسعر الفائدة والع
 .(0666 ،)أرشيد والعميؿ لمتوصؿ إلى تحقيؽ مصالح كؿ منيا مصرؼال



44 

 

 وفي ،لمصرؼتنتيي مرحمة التفاوض إما بقبوؿ العميؿ أو عدـ قبولو شروط ا :االئتماني تخاذ القرارا -د
تتضمف البيانات ما  الموافقة عمى طمب القرض والتي عادة حقترااد مذكرة اليتـ إعد حالة قبوؿ التعاقد،

وموقفيا  ،معمومات عف مديونيتيا لدى الجياز المصرفي) ضقترااألساسية عف المنشأة الطالبة لال
إضافة إلى ممخػص  مصادر السداد وطريقتو،و  ،الضمانات المقدمةو  ،القرض والغرض منو نوعو  ،الضريبي
وبناًء  (والربحيػة والنشاط والمديونية السيولةومؤشرات  ،عف السنوات الثالث األخيرة والتعميؽ عميياالميزانية 

 ،)الحناوي وعبد السالـ المختصة االئتمانيةالسمطة  تـ الموافقة عمى منح القرض مفتعمى ىذه المذكرة 
0665). 

طالب االئتماف يقوـ المصرؼ بوضع بعد توقيع عقد االئتماف بيف المصرؼ والعميؿ  :ئتمانصرف اال  -ىـ
القرض توقيع المقترض  ـاستخدايشترط لبدء و  ،(2332 ،تحت تصرؼ العميؿ )الزبيدي مبمغ االئتماف

لتزامات التي ينص عمييا االو تفاقية القرض وكذلؾ تقديمو الضمانات المطموبة واستيفاء التعيدات اعمى 
 تفاؽ القرض.إ
 ةأة وعدـ حدوث أيػاف عمى حسف سير المنشػطمئنة ىو االػه المتابعاليدؼ مف ىذ :ئتمانمتابعة اال  -و

ات مف المقترض ػبعض التصرف وقد تظير مف خالؿ المتابعة أيضاً  ،تغيرات في مواعيد السداد المحددة
 أو تتطمب تأجيؿ السداد مصرؼوؽ الػفاظ عمى حقػة لمواجيتيا لمحػاذ اإلجراءات القانونيػتخإوالتي تتطمب 

  .(0665 ،)الحناوي وعبد السالـ القرض لفترة أخرى أو تجديد

بتحصيؿ مستحقاتو حسب النظاـ المتفؽ عميو وذلؾ إذا لـ تقابمو أي  مصرؼيقوـ ال :ئتمانتحصيل اال  -ز
)الحناوي وعبد  (.اإلجراءات القانونية، تأجيؿ السداد، تجديد القرض) مف الظروؼ السابقة عند المتابعة

(0665 ،السالـ


 :منح االئتمانالعوامل المؤثرة عمى قدرة المصرف عمى  .(5-3)
 ويمكف تقسيميا في ،ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تؤثر عمى قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف

 ( بدوف سنة نشر ،مجموعتيف7 )باشري

 عوامؿ داخمية. -
 عوامؿ خارجية. -
 

 ( يوضح ذلؾ07، 2والشكؿ )
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 المؤثرة عمى قدرة المصرف عمى منح االئتمان (: العوامل3 ،5الشــــــكل رقم )

 
 من إعداد الباحث مصدر:ال

 وتتمثؿ بالعوامؿ اآلتية7 العوامل الداخمية: .(5-3-8)

وثيقًا باالئتماف  وىي ترتبط ارتباطاً  ،تعتبر الودائع المصدر األساسي ألمواؿ المصرؼ حجم الودائع: -8
 ،مؿ األساسي المؤثر عمى قدرة المصرؼ عمى منح االئتمافف حجـ الودائع يعتبر العاأوالشؾ ب ،المصرفي

 ،مف االئتماف )ارشيد وجودة كمما زادت قدرة المصرؼ عمى منح مزيد ،فكمما كاف حجـ الودائع أكبر
 فكمما قمت الودائع انخفضت قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف. ،والعكس صحيح ،(0666

وىذا  ،لودائع المصرفية تختمؼ مف حيث ثباتيا وآجالياإف ا مدى ثبات الودائع )ىيكل الودائع(: -5
االختالؼ يؤثر عمى عممية اإلقراض في المصرؼ. فقد يكوف بإمكاف المصرؼ أف يقرض نسبة عالية مف 

ولذلؾ يجب أف  لكنو لف يكوف بإمكانو ذلؾ فيما يتعمؽ بالودائع الجارية أو ودائع التوفير. ،الودائع اآلجمة
بالمصرؼ )ارشيد قاؽ القروض المصرفية مع التواريخ المقدرة لبقاء أرصدة الودائع تتناسب تواريخ استح

 (.0666 ،وجودة

أو  ،وتأخذ ىذه الخسائر شكؿ انخفاض في العائد ،خسائر تحقيؽحتماؿ اويقصد بيا  درجة المخاطرة:-3
توي عمى درجة وبشكؿ عاـ فإف العمميات االئتمانية التي تح التكاليؼ أو نقص في األصوؿ. يزيادة ف

 ،يجب توفيره )باشريتكوف مقبولة مف المصارؼ التي تيتـ أساسًا باألماف الذي  عالية مف المخاطر ال
 (.بدوف سنة نشر

فكمما زاد الفرؽ بيف معدؿ أسعار الفائدة عمى القروض سعر الفائدة عمى القروض وعمى الودائع:  -4
مع مراعاة احتساب  ،طاعة المصرؼ تحقيؽ أرباح أكثركمما كاف باست ،ومعدؿ أسعار الفائدة عمى الودائع
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وبشكؿ عاـ يجب أال يقؿ سعر  (.0666 ،منح االئتماف )ارشيد وجودةالتكاليؼ األخرى المترتبة عمى 
 (بدوف سنة نشر ،صر اآلتية7 )باشريالفائدة عمى القرض عف الحد الذي يكفي لتغطية العنا

 مف الغير )الودائع(. تكمفة الحصوؿ عمى األمواؿ التي يقترضيا -
 تكمفة منح االئتماف. -
 قد يطرأ مف خسائر نتيجة عمميات منح االئتماف )المخاطرة(. تكمفة ما -
 تحقيؽ معدؿ مناسب مف األرباح. -
إف معدالت األرباح التي يحققيا المصرؼ مف توظيؼ أموالو في  أوجو )مجاالت( التوظيف األخرى: -5

 وما يخصصليا تأثير كبير عمى مقدار  ،أو أي مجاؿ آخر ،ـ الكمبياالتأو خص ،شراء األسيـ والسندات
مع األخذ بعيف االعتبار الشروط والقيود والمعدالت  ،المصرؼ مف أمواؿ لالستثمار في القروض

(. فإذا كاف االستثمار في 0666 ،ي ىذا المجاؿ )ارشيد وجودةالمفروضة مف المصرؼ المركزي ف
 ،فإف المصرؼ سيتجو لزيادة حجـ االستثمار في اإلقراض ،ر مف األرباحاإلقراض يحقؽ معدالت أكب

فإف المصرؼ سيتجو  ،إذا كاف االستثمار في مجاؿ آخر يحقؽ معدالت أرباح أعمى ،والعكس صحيح
 لزيادة االستثمار في ىذا المجاؿ عمى حساب االستثمار في اإلقراض.

موظفي المصرؼ دورًا ىامًا في تأسيس سياسة تمعب كفاءة وخبرة كفاءة وخبرة موظفي المصرف:  -6
جاؿ القروض مفبعض المسؤوليف والعامميف في المصرؼ قد يكوف لدييـ خبرة في  ،المصرؼ االئتمانية

التجارية أو العقارية أو االستيالكية.... وبالتالي فإف المصرؼ سوؼ يتخصص في مجاؿ القروض التي 
يكوف سبب تأخر بعض المصارؼ في دخوؿ مجاؿ قروض وقد  ،يكوف لعامميف لديو خبرة جيدة فييا

 (. 0666 ،المجاؿ )ارشيد وجودة ىو نقص الخبرة لدى موظفييا في ىذا ،معينة

تنخفض قدرة المصرؼ عمى اإلقراض مع زيادة حدة المنافسة التي  المنافسة من المصارف األخرى: -7
 (.0666 ،دةوالعكس صحيح )ارشيد وجو  ،يتعرض ليا مف المصارؼ األخرى

تحتفظ المصارؼ برأس ماؿ مناسب بيدؼ امتصاص الخسائر الغير متوقعة في  كفاية رأس المال: -8
 (.بدوف سنة نشر ،رؼ ألموالو )باشريأو لمواجية الخطورة المتمثمة في توظيؼ المص ،األصوؿ

ف الثقة واألماف وتمنح إدارة االئتما ،فرأس الماؿ يعد بمثابة قوة مساعدة تدفع عممية النشاط في المصرؼ
 لمتوسع في عممية االئتماف.

 
وعمى إدارة  ،منح االئتمافعمى واضح عمى قدرة المصرؼ الثر األويرى الباحث بأف ليذه العوامؿ 

 المصارؼ دراسة ىذه العوامؿ بدقة وأف تأخذىا باالعتبار عند صياغة سياستيا االئتمانية.
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 وتشمؿ عمى7 العوامل الخارجية: .(5-3-5)

 لظروف االقتصادية المحيطة: ا -8

تؤثر الظروؼ المحيطة إلى حد كبير عمى القروض التي يمنحيا المصرؼ سواء أكانت الظروؼ 
السائدة سواء كانت رواج أو  فالظروؼ االقتصادية الدولية االقتصادية الدولية أـ ظروؼ االقتصاد القومي.

ؿ يختمؼ مف دولة ألخرى فقد يكوف عمالء وىذا العام ،فيي تؤثر بشدة عمى عمميات منح القروض كساد
بدوف  ،والخارجية )باشري المصرؼ مف المستورديف وبالتالي يتأثر طمبيـ عمى القروض بالعوامؿ الداخمية

أما بالنسبة لظروؼ االقتصاد القومي فإف الطمب عمى القروض يتحدد أيضًا حسب المتغيرات  (.سنة نشر
ففي حالة الرواج داخؿ البمد  ،ب حالة الرواج أو الكساد السائدةالتي تصاحب االقتصاد القومي وذلؾ حس

 ،يزداد الطمب عمى القروض لتمويؿ المشروعات وتميؿ المصارؼ لمتوسع في منح المزيد مف االئتماف
منح االئتماف فض الطمب عمى القروض وتتشدد المصارؼ في خويحدث العكس في حالة الكساد حيث ين

بمعنى أنو  ،ا أف الظروؼ االقتصادية قد تختمؼ مف منطقة ألخرى داخؿ البمدكم (.0666 ،)ارشيد وجودة
 ،فقد يوجد رواج في بعض المناطؽ وكساد في مناطؽ أخرى ،شترط أف تستمر حالة الرواج أو الكسادي ال

 .(بدوف سنة نشر ،)باشري كما يمكف أف يكوف األمر كذلؾ بيف قطاع وآخر

 السيولة(: -المصرف المركزي )االحتياطي النقديالنسب والمعدالت المفروضة من  -5

ا المصرؼ مف خالؿ عممية اإلقراض تغري إدارة المصرؼ عمى يإف معدالت األرباح العالية التي يحقق
بات السيولة واالحتياطي حتى عمى حساب متطم ،زيادة مستوى اإلقراض لدييا والتوسع في منح االئتماف

دولة المحافظة عمى االستقرار االقتصادي والنقدي  ةالمركزي في أيمف أىداؼ المصرؼ  حيث أفّ النقدي. 
فإنو يقوـ عادًة بتنظيـ كمية االئتماف ونوعيتو ليتجاوب مع احتياجات وخطط التنمية  ،داخؿ البمد
بما يكفؿ سالمة وضعيا المالي وتجنب تعرضيا لإلعسار أو  مصارؼكما يقوـ بمراقبة ال ،االقتصادية
عمى ذلؾ يقوـ المصرؼ المركزي بفرض بعض النسب والمعدالت التي يجب عمى وبناًء  ،االفالس

 ،وىذه النسب تنظـ قدرة المصارؼ عمى منح االئتماف )ارشيد وجودة ،المصارؼ التقيد بيا وتنفيذىا
كمما انخفضت قدرة  ،تفعت نسبة االحتياطي النقدي الواجب االحتفاظ بوار الحظ أنو كمما يو  (.0666

كمما زادت قدرة المصارؼ  ،والعكس صحيح فكمما انخفضت ىذه النسبة ،نح االئتمافالمصرؼ عمى م
عمى منح االئتماف. كذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقدار السيولة الواجب االحتفاظ بو لمواجية احتماالت السحب 

مما زاد فك ،(سنة نشربدوف  ،ومواجية حاالت عدـ التوازف بيف التدفقات النقدية الداخمة والخارجة )باشري
فكمما  ،والعكس صحيح ،كمما انخفضت قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف ،مقدار السيولة المفروضة

 .كمما زادت قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف ،انخفضت السيولة المفروضة
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 اتجاىات السياسة المالية والنقدية داخل البمد: -3

في منح االئتماف وتنخفض أسعار الفائدة عمى  السياسة توسعية فإف المصارؼ تميؿ لمتوسعفإذا كانت 
ألف المقترضيف يتوقعوف مزيدًا مف االنخفاض  ،ولكف قد يميؿ الطمب عمى القروض لالنخفاض ،القروض

في أسعار الفوائد في المستقبؿ. أما إذا كانت السياسة انكماشية فإف المصارؼ سوؼ تتشدد في منح 
ألف  ،وقد يميؿ الطمب عمى القروض لالرتفاع ،روض لالرتفاعاالئتماف وتميؿ أسعار الفائدة عمى الق

 (.بدوف سنة نشر ،ي المستقبؿ )باشريالمقترضيف يتوقعوف مزيدًا مف االرتفاع في أسعار الفوائد ف

 مستوى الطمب عمى القروض: -4

ى فإذا كاف لد ،يعتبر الطمب عمى القروض مف المحددات األساسية لقدرة المصرؼ عمى منح االئتماف
فإف  ،وكاف مستوى الطمب عمى القروض منخفضاً  ،المصرؼ حجـ كبير مف الودائع التي يمكف إقراضيا

حيث قد يكوف  ،والعكس صحيح ،المصرؼ لف يستطيع إقراض كافة األمواؿ المخصصة لإلقراض لديو
المخصصة لإلقراض. ويتحكـ في مستوى الطمب عدة عوامؿ أىميا  ردحجـ الطمب أكثر مف الموا

 (.0666 ،د عمى القروض )ارشيد وجودةروؼ االقتصادية ومعدؿ أسعار الفوائالظ

 

ويرى الباحث بأف ليذه العوامؿ أثر واضح عمى قدرة المصرؼ عمى منح االئتماف فيي قد تحد مف الطمب 
د الطمب عمى نوع معيف مف أو قد تح ،المخصصة لمنح االئتمافعمى االئتماف أو مف كمية األمواؿ 

لذلؾ يجب عمى إدارة المصرؼ دراسة ىذه العوامؿ وتحميميا بدقة ومتابعتيا ومحاولة استغالؿ  ،االئتماف
 الفرص المتكونة منيا أو تجنب المخاطر التي يمكف أف تصاحبيا.
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 مخاطر االئتمان المصرفيإدارة : لثالمبحث الثا
وقد تؤثر ىذه المخاطر عمى  ،تتعرض المصارؼ لمخاطر عديدة ناتجة عف عمميات منح االئتماف   

درجة سيولة وربحية المصارؼ. والمشكمة تنحصر بأف بعض المصارؼ تجد صعوبة في تقدير ىذه 
 وبالتالي تتعرض لخسائر غير متوقعة تؤثر عمى سمعة المصرؼ وعالقتو بعمالئو.  ،المخاطر

تي تواجو المصارؼ عمى التعرض لمخاطر االئتماف المصرفي المصدر األساسي لألزمات المالية الويعد 
المحفظة وعدـ  وسوء إدارة مخاطر ،والتي تعود إلى تدني المعايير االئتمانية لمعمالء ،المستوى العالمي

إعطاء االىتماـ الكافي لممتغيرات االقتصادية واألوضاع االئتمانية لدى األطراؼ المتعاممة مع المصرؼ. 
ما يساىـ في بطر االئتمانية ضمف مستويات محسوبة وآمنة لمخااوىنا يبرز دور إدارة االئتماف في إبقاء 

إدارة المصرؼ لذلؾ يجب عمى (. 2330 ،ى المدى الطويؿ )خاف وأحمدنجاح أي مؤسسة مصرفية عم
 ،والقياـ بدراسات مستمرة لتجميع البيانات والمعمومات عف ىذه المخاطر ،حصر ىذه المخاطر وتصنيفيا
 والحد مف تأثيراتيا السمبية.لمواجيتيا  واتخاذ جميع اإلجراءات الكفيمة

 مخاطر االئتمان المصرفي:مفيوم  .(3-8)
 والتطور المنافسة حدة ارتفاع مع خصوصاً  المصرفي العمؿ مف يتجزأ ال جزء المخاطرة تعتبر

مصارؼ فال .كبيرة أحجاـ ذات مصارؼ إلى والحاجة المصرفية المعامالت حجـ وزيادة التكنولوجي
ف آخر إلى مصرؼ خطورتيا مف درجة في تتفاوت متنوعة مصرفية مخاطر تواجو اليوـ أصبحت  حسف وا 

 مصرؼال نجاح عمى المساعدة العوامؿ مف المحتممة المخاطر مجمؿ إدارة ثـ ومف ودراسة، وتحميؿ تقييـ
 . متدنية ومخاطر مرضية بعوائد المصرفية السوؽ في استمراره وضماف

 المجازفة وىي إمكانية التعرض لمخسارة أو الضرر أو ،المستقبمي العائد يف التقمب بأنيا المخاطرةتعرؼ و 
 (.2333 ،)الحسيني والدوري
 تحقيقيا في المرغوب األىداؼ تختمؼ بحيث المستقبؿ في انحراؼ حدوث إمكانية ة ىيأي أف المخاطر 

 متوقع. ىو عما
سداد القرض وأعبائو وفقًا لمشروط  بأنيا احتماؿ عدـ قدرة العميؿ عمى مخاطر االئتمان المصرفيوتعرؼ 

 .(2330 ،)مطر المتفؽ عمييا
 األصمي المبمغ قيمة سداد عمى العميؿ قدرة عدـ عف ناجمة كما تعرؼ بأنيا خسارة محتممة

  .(2300 ،)ايماف االئتماني العقد في المحدد االستحقاؽ تاريخ عند مصرؼال إلى وفوائده المقترض
 ،)ارشيد تعيد بيا التي بااللتزامات الوفاء في اآلخر الطرؼ بفشؿ تبطةالمر  المخاطر بأنيا كما تعرؼ

0666.) 
 قياـ مف المصرؼ( (المقرض تأكد عدـ في لمتمثمةوا المفترضة المخاطر تمؾبأنيا  (2334 ،)طو وعرفيا

 استحقاقو. موعد في عميو حصؿ الذي القرض بسداد ؿ(العمي) المقترض
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اطر االئتمانية بأنيا الخسارة المحتممة نتيجة عدـ قدرة العميؿ عمى تعريؼ المخ لمباحث وبالتالي يمكف
 الوفاء بالتزاماتو تجاه المصرؼ وفقًا لمشروط المتفؽ عمييا.

إف تحميؿ المخاطر والتنبؤ بيا يسمح إلدارة االئتماف التحكـ بيا والتخفيؼ مف حدتيا وتجنب آثارىا في 
 (2334 ،)مفتاح ومعارفي اطر االئتمانية حوؿ التأكد مف7الجياز المصرفي. وعمومًا تتركز إدارة المخ

 .إجمالي المخاطر المحتممة الحدوث 
 .تركز المخاطر 
 .قياس المخاطر 
  .عداد التقارير وفقًا لمقواعد القانونية  مراقبة المخاطر وا 

 مصادر الخطر: .(3-8-8)
ومخاطر غير  ،لسوؽإف أي استثمار يتعرض لمخاطر منتظمة تسمى بالمخاطر العامة أو مخاطر ا

 وفيما يمي شرح لكال النوعيف7 ،منتظمة تسمى بالمخاطر الخاصة أو المخاطر الالسوقية
وىي المخاطر التي تتعرض ليا كافة االستثمارات في السوؽ ولكف بنسب  أواًل: المخاطر المنتظمة:

اطر ألسباب وعوامؿ وترجع ىذه المخ ،(2332 ،ة )الزبيديأتعمؿ فيو المنشمتفاوتة بحسب القطاع الذي 
دوف أف  ،(2300 ،ظاـ االقتصادي ككؿ )قبرصمياجتماعية( وتؤثر عمى الن ،سياسية ،مشتركة )اقتصادية

دارتيا أي وتكوف محصمة عوامؿ يصعب التحكـ بيا مثؿ معدؿ التضخـ  ،عالقة بنشأتيا ةيكوف لممنشأة وا 
 ،بالتنويع )مرىج نبيااطر ال يمكف تجوىذه المخ ،(2300 ،سعار الصرؼ )الخيرأفائدة و سعار الأوتغير 
 (2300 ،اطر ما يمي7 )قبرصميىذه المخ تتضمفو  (.2302

نتيجة تدىور األحواؿ  ،وىذه المخاطر ترتبط بعدـ االستقرار االقتصادي المخاطر االقتصادية7 -8
 وأىـ ىذه المخاطر7 ،االقتصادية داخؿ البمد

 سعار الفائدة.أمخاطر تغير  -
 فاض القوة الشرائية.مخاطر التضخـ وانخ -
 مخاطر الركود والكساد. -
 مخاطر التغيرات التكنولوجية. -

نتيجة  أوالذي ينش ،المخاطر السياسة7 وتنشا ىذه المخاطر نتيجة عدـ االستقرار السياسي في البمد -5
فحاالت العصياف أو الحرب األىمية يمكف أف تيدد بقاء واستمرار  ،تيديد سياسي خارجي أو داخمي

 ؿ في ىذه المناطؽ.األعما
فقد  ،المخاطر القانونية7 وىي المخاطر الناشئة بسبب القوانيف واإلجراءات القانونية المتبعة في البمد -3

 يستغؿ بعض األشخاص القوانيف لتحقيؽ مصمحتيـ الخاصة.
 العولمة واالنفتاح االقتصادي والتجاري والتعامؿ خارج حدود البمد ونشوء المنافسة األجنبية. -4
 منيا التغير في أذواؽ المستيمكيف ومخاطر الصناعة والتغيرات التكنولوجية. ،مخاطر أخرى -5
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 ،ا وتجنبياوبما أنو ال يمكف التحكـ فيي ،ويرى الباحث بأف ىذه المخاطر ليا تأثير كبير عمى المنشآت
وذلؾ لمتخفيؼ مف  ،دراسة ىذه المخاطر وتتبعيا ومحاولة التنبؤ بيا واالستعداد ليا يجب عمى اإلدارة

 تأثيرىا إلى أقصى حد ممكف.
ة االقتصادية أوىي المخاطر التي تنشأ نتيجة عوامؿ وأسباب تتعمؽ بالمنش ثانيًا: المخاطر غير المنتظمة:

 ،مكف تجنبيا بالتنويع )مرىجوىذه المخاطر ي ،مالية( ،نتيجة بعض الظروؼ الخاصة بالمنشأة )إدارية
وتسمى ىذه المخاطر بالمخاطر  ،مف نوعًا مف االستقرار في العوائدفسياسة التنويع تتض ،(2302

وتسمى أيضًا بالمخاطر الداخمية الرتباطيا  ،االستثنائية أو الالسوقية أو المخاطر التي يمكف تفادييا
 (.2332 ،بمنشأة األعماؿ )الزبيدي مباشرةً 

ضمف تنويع القطاعات والشركات التي تتسياسة التنويع في العمؿ المصرفي االئتماني بأف  وبرأي الباحث
الضمانات المقبولة مف جانب في تنويع الكما يتضمف  ،جموأوأنواع االئتماف الممنوح و  ،يمنح ليا االئتماف

 المصرؼ.
 أنواع المخاطر المصرفية: .(3-8-5) 

 مصادرىا وأىما7و  مصرفيةأنواع المخاطر التتعدد 
ب متعمقة بالمتغيرات االقتصادية الكمية أو نتيجة تغير ترتبط ىذه المخاطر بأسبا مخاطر السوق: -8

أحواؿ المنشآت االقتصادية عمى المستوى الجزئي. فمخاطر السوؽ العامة تكوف نتيجة التغير العاـ في 
األسعار وفي السياسات عمى مستوى االقتصاد ككؿ. أما مخاطر السوؽ الخاصة فتنشأ عندما يكوف ىناؾ 

ف ىذه المخاطر7 )خاف وم ،و أدوات متداولة بعينيا نتيجة ظروؼ خاصة بياتغير في أسعار األصوؿ أ
 (.2330 ،وأحمد

 مخاطر أسعار األسيـ. -
 مخاطر أسعار الصرؼ. -
 مخاطر أسعار السمع. -
وىي أحد أشكاؿ مخاطر السوؽ وتشير إلى تعرض المركز المالي لممصرؼ مخاطر أسعار الفائدة:  -5

ألصولو  وىذه التقمبات تؤثر عمى عوائد المصرؼ وعمى القيمة االقتصادية ،لمتغيرات في أسعار الفائدة
 (.2300 ،والتزاماتو )الخير

ويقصد بيا عدـ قدرة المصرؼ عمى الوفاء بالتزاماتو المالية في الموعد المحدد  مخاطر السيولة: -3
واءمة مع طمبات سحب ومف أسبابيا التوسع في القروض المتوسطة والطويمة األجؿ دوف الم ،الستحقاقيا
ولذلؾ يجب تحديد الشكؿ األمثؿ لمتسييالت االئتمانية الممنوحة بحيث تتطابؽ مع آجاؿ  ،المودعيف

ختناقات المفاجئة مصادر أمواؿ المصرؼ بما في ذلؾ تنويع اآلجاؿ عمى فترات مختمفة لتجنب اال
 (.2300 ،)قبرصمي
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ف المخاطر درجة الرافعة المالية التي يستخدميا يعكس ىذا النوع م مخاطر عدم كفاية رأس المال: -4
فرأس الماؿ أو حقوؽ الممكية يستعمؿ لحماية الدائنيف ضد الخسائر التي قد يتعرض لو  ،المصرؼ
 (.2300 ،)قبرصمي المصرؼ

وىذه المخاطر تتمثؿ بعدـ قدرة المصرؼ عمى جذب المودعيف وعزوؼ المصارؼ  مخاطر التمويل: -5
ولتجنب ىذه المخاطر يتوجب  ،مواليا لديو ألسباب قد تتعمؽ بسالمة مركزه المالياألخرى عف إيداع أ

ارية التي وزيادة االحتياطيات االختي ،عمى المصرؼ تعزيز ثقة العمالء بو مف خالؿ تحسيف مركزه المالي
 (.2300 ،يمتمكيا )قبرصمي

اخمية وضعؼ سيطرة مجمس وتتمثؿ ىذه المخاطر بالقصور في الرقابة الدالمخاطر التشغيمية:  -6
مما قد يؤدي لخسائر مالية ناتجة عف الغش أو عدـ تنفيذ القرارات في الوقت المناسب أو إنجاز  ،اإلدارة

وقد تنشأ ىذه المخاطر  ،ـفي االئتماف لمسمطات الممنوحة لياألعماؿ بطريقة غير سميمة كتجاوز موظ
 (.2300 ،يركنولوجيا المعمومات )الخأيضًا بسبب الخطأ في نظـ ت

وىذه المخاطر ترتبط بالعميؿ وعدـ قدرتو عمى الوفاء بالتزاماتو وفؽ شروط  المخاطر االئتمانية: -7
ونتيجة ليذ المخاطرة تكوف ىناؾ حالة عدـ تأكد مف صافي الدخؿ ومف القيمة السوقية لألصوؿ  ،العقد

 (.2330 ،ائده )خاف وأحمدئتماف وفو تنشأ عف عدـ السداد بالكامؿ أو التأخر في سداد مبمغ اال
أي أنيا ترتبط بالنظاـ األساسي  ،وترتبط بعدـ وضع العقود المالية موضع التنفيذالمخاطر القانونية:  -8

وقد تكوف طبيعة ىذه المخاطر خارجية  ،قابية التي تحكـ االلتزاـ بالعقود والصفقاتر والتشريعات واألوامر ال
كما قد تكوف ىذه المخاطرة داخمية  ،شطة التي يمارسيا المصرؼمثؿ الضوابط الرقابية عمى أنواع األن

واعتبرت لجنة بازؿ لمرقابة  ،تتعمؽ بإدارة وموظفي المصرؼ )مثؿ االحتياؿ وعدـ االلتزاـ بالقوانيف(
 (.2330 ،مخاطر التشغيؿ )خاف وأحمد المصرفية ىذه المخاطر جزء مف

 (2332 ،)الزبيدي اآلتية7وتتخذ األشكاؿ  :مصرفيةصور المخاطر ال .(3-8-3)

والسموؾ االجتماعي ومقدرتو  المخاطر تنشأ بسبب سمعة العميؿ وىذه المخاطر المتعمقة بالعميل: -8
ومدى مالءتو المالية وسبب حاجتو لالئتماف  ،(2332 ،)أبو كرش االنتاجية وحسف إدارتو لموارده

عميؿ بتقديـ معمومات مضممة أو إخفاء أية ويرتبط بيذه المخاطر قياـ ال ،(2332 ،)الزبيدي والغرض منو
 (.0666 ،ارشيد وجودة) سقؼ االئتماف محصوؿ عمى االئتماف أو زيادةلمعمومات 

ترتبط ىذه المخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمؿ  بالقطاع الذي ينتمي إليو العميل:المخاطر المرتبطة  -5
باختالؼ الظروؼ التشغيمية واالنتاجية فمكؿ قطاع اقتصادي درجة مف المخاطر تختمؼ  ،فيو العميؿ
 (.2332 ،)الزبيدي لوحدات ىذا القطاعوالتنافسية 

ىذه المخاطر تتعدد وتتنوع حسب الظرؼ المحيطة  لمرتبطة بالنشاط الذي تم تمويمو:المخاطر ا -3
ميات المطموب باالئتماف المطموب والضمانات المقدمة والتطورات المستقبمية المتوقعة والمرتبطة بأبعاد العم

 (.2332 ،)الزبيدي ويميا في المستقبؿتم



53 

 

 وىذه الظروؼ تخرج عف إرادة المقترض وتأثيره ومف أمثمتيا7 لمخاطر المتعمقة بالظروف العامة:ا -4
الظروؼ االقتصادية كخطط التنمية االقتصادية في الدولة والحالة االقتصادية العامة والسياسات المالية  -

 .(2332 ،)أبو كرش والنقدية
التطورات السياسية والقانونية7 كالحالة السياسية في البالد والتشريعات والقوانيف والموائح المنظمة  -

 .(2333 ،بد الرحمفلألعماؿ )ع
ىذه المخاطر تتعمؽ بمدى قدرة إدارة االئتماف في المصرؼ  المخاطر المتصمة بأخطاء المصرف: -5

 ،)الزبيدي والتحقؽ مف قياـ العميؿ بالمتطمبات المتفؽ عميياعمى متابعة االئتماف الممنوح لمعميؿ 
 أو تقصير المصرؼ بمتابعة الضماف أو المحافظة عميو أو اإلفراج بالخطأ عف بعض ،(2332
 (.2332 ،)أبو كرش تالضمانا

مف القرارات اليامة عند منح االئتماف أف يركز المصرؼ عمى تحديث المعمومات  مخاطر التنفيذ: -6
لما ليذه المعمومات مف أىمية عمى سالمة القرار  ،صة بالعمالء ومراكزىـ المالية بصفة يوميةالخا

 (.2332 ،)الخطيب االئتماني
وترتبط بمدى تأثر العميؿ وكذلؾ المصرؼ بأية أحداث أو أمور خارجة  المخاطر المتصمة بالغير: -7

 ،)الزبيدي الس أحد أكبر مديني العميؿأو إف ،مديونية مصرؼكإفالس أحد أكبر عمالء ال ،عف إرادتيـ
2332). 

 مصرفي:ئتمان الدارة مخاطر اال الركائز األساسية إل .(3-5)
نيا كافة أنيا منيج أو مدخؿ عممي لمشكمة المخاطر. وتعرؼ بأتوصؼ إدارة المخاطر بشكؿ عاـ ب

بيدؼ المحافظة  ،عف المخاطراإلجراءات والتدابير التي تقوـ بيا اإلدارة لمحد مف اآلثار السمبية الناتجة 
جراءات لمتعرؼ والتحميؿ والتقييـ والمراقبة ،عمييا في أدنى حد ممكف  ،وذلؾ مف خالؿ استخداـ سياسات وا 

 (.2300 ،لمخاطر عمى المنشأة )الخيروذلؾ لمتقميؿ مف آثار ىذه ا
دارة المخاطر المنبثقة عف ىيئة قطاع المصارؼ  في الواليات المتحدة وعرفتيا لجنة التنظيـ المصرفي وا 

 ،ااألمريكية بأنيا7 العممية التي يتـ مف خالليا تعريؼ المخاطر وتحديدىا وقياسيا ومراقبتيا والرقابة عميي
 7(2300 ،بيدؼ ضماف اآلتي )الخير

 فيـ المخاطرة وطبيعتيا. -
 أف تكوف المخاطرة ضمف اإلطار المتفؽ عميو مف قبؿ مجمس اإلدارة. -
 ئد المتوقع مع درجة المخاطرة.أف يتناسب العا -
 أف تكوف القرارات المتعمقة بتحمؿ المخاطر المصرفية واضحة وسيمة الفيـ. -
 أف تكوف حوافز األداء المطبقة في المصرؼ منسجمة مع مستوى المخاطر المصرفية. -
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  مصرفي:ئتمان الأىداف إدارة مخاطر اال  .(3-5-8)
 (23007 ،رالخي) ىداؼ باآلتيىذه األيمكف تحديد 

البقاء واالستمرارية7 إف اليدؼ األساسي إلدارة المخاطر المصرفية ىو البقاء وضماف االستمرارية  -8
 لممصرؼ ككياف اقتصادي يفرض وجوده في بيئة األعماؿ.

 استقرار األرباح7 أي خفض التذبذب في الدخؿ الناتج عف المخاطر المحيطة بالعمؿ المصرفي. -5
 في وبالتالي المساعدة ،ؿ7 تزود إدارة المخاطر المصرؼ بنظرة أفضؿ عف المستقبؿالتنبؤ بالمستقب -3

 وضع تدابير مناسبة لمتصدي لمظروؼ المحتممة.
 تخفيض تكمفة التعامؿ مع ىذه المخاطر إلى أدنى حد. -4

  :مصرفيئتمان النظم إدارة مخاطر اال  .(3-5-5) 
 مصرؼوبالتالي يجب أف يكوف لدى ال ةمخاطر  نطوي عمىت مصرؼإف كؿ عممية أو نشاط يقوـ بو ال

مؤسسة مخاطر فإف لدييا عدة خيارات لمتعامؿ مع ىذه  ةالمخاطر، فعندما تواجو أيىذه نظاـ لمتعامؿ مع 
 (2332 ،المخاطر منيا7 )الخطيب

 يتجنب المصرؼ المخاطر في الحاالت اآلتية7 :  (Avoidance of Risk)تجنب المخاطر  -8
 ادرًا عمى تحمميا. لـ يكف قإذا  -
 إذا كاف تجنب المخاطر أقؿ تكمفة مف إدارتيا.  -
 يمكف تحويؿ المخاطر إلى طرؼ ثالث ولكف بثمف مثؿ7 :(Transfer of Risk)تحويل المخاطر  -5
 شراء بوليصة تأميف.  -
 الحصوؿ عمى ضمانات.  -
 الكفاالت الحكومية.  -
 ية7 تاستوفت الشروط اآل ذاؿ المصرؼ المخاطر إيقب: (Acceptance of Risk)قبول المخاطر  -3
 إمكانية تحمؿ المخاطر.  -
 . مصرؼعمى اعتبار وجود إدارة جيدة لممخاطر في ال -
 الفائدة المرجوة مف العمميات أو النشاط تفوؽ التكمفة الناجمة عف القياـ بيا.  -
 ا بشكؿ مناسب. إدراكو بأف المخاطر جزء ال يتجزأ مف أي عمؿ مربح ويمكف تعويضي -

 : المصرفي دارة مخاطر االئتمانمناىج إ .(3-5-3)
يقصد بإدارة المخاطر االئتمانية كيفية اتخاذ القرار االئتماني عمى مختمؼ المستويات اإلدارية 

وتتضمف ىذه العممية المعايير والتوجييات العامة التي يتعيف عمى أجيزة االئتماف في الفروع  ،والتنظيمية
ويمكف إيضاحيما كما  ،وبشكؿ عاـ ىناؾ نوعيف مف المناىج التي تركز عمييا إدارة االئتماف ،فييا االلتزاـ
 (2334 ،)مفتاح ومعارفييمي7 
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ويقوـ عمى فكرة تقويـ العمالء وأخذ فكرة عامة عف  :بالمنيج التمييزيويعرؼ  * المنيج األول:
ليدؼ مف طمب االئتماف ومعرفة النشاط وتحديد ا ،شخصياتيـ وحالتيـ االجتماعية ومدى مصداقيتيـ

وتركز إدارة االئتماف عمى دراسة إمكانيات العميؿ ورغبتو في سداد قيمة  ،المموؿ وطبيعة الضماف المقدـ
 االئتماف مع الفوائد وفؽ الشروط المحددة وفي الموعد المحدد وذلؾ لموقوؼ عمى المالءة المالية لمعميؿ.

بعد التأكد مف شخصية العميؿ ومالءتو المالية وتوافؽ  7يج التجريبيبالمنويعرؼ  * المنيج الثاني:
 عمى أف يتطابؽ مع ،يتـ إعطاء نقطة أو وزف لكؿ مقياس ،الضماف المقدـ مع حجـ االئتماف ونوعو
 األوزاف المحددة مف طرؼ إدارة االئتماف.

 

 ز:ومنيج التنويع ونظرية ماركويت المصرفي إدارة مخاطر االئتمان .(3-5-4)
إف اليدؼ مف التنويع الذي طرحو ماركويتز في نظرية المحفظة ىو تخفيض المخاطر في ظؿ مستوى 

وىذا التنويع يتـ بناًء عمى المعرفة بكؿ أصؿ استثماري مع األخذ باالعتبار العائد  ،معيف مف العائد
 (.2300 ،لة الالـز مراعاتيا )الخيرالمتوقع ومستوى السيو 
 ،حد أساليب إدارة المخاطر مف خالؿ تنويع االستثمارات ضمف محفظة االستثمارويعرؼ التنويع بأنو أ

وبذلؾ يتـ التقميؿ مف األثر الذي يمكف أف يحدثو استثمار فردي  ،وعدـ االقتصار عمى استثمارات محددة
 (.2302 ،محفظة )مرىجبذاتو عمى أداء ال

 (2332 ،الزبيديفي اآلتي7 ) ويمكف تمخيص المفاىيـ االساسية ليذه النظرية
إذا توافر عدد كبير مف المشاريع االستثمارية التي تتميز بأف درجة ارتباطيا ببعضيا كامؿ وسالب )أي  -أ

أي أف  ،األوؿ كبيرًا فإف العائد عمى االستثمار الثاني يكوف صغيرًا(أنو عندما يكوف العائد عمى االستثمار 
ولكف تجدر اإلشارة  ،ه الحالة القضاء عمى الخطر كمياً يترتب عمى التنويع في ىذف ،0-معامؿ االرتباط 

 إلى أف وجود ىذا الوضع نادر في الحياة العممية.
فإف التنويع في  ،أي أف معامؿ االرتباط يساوي الصفر ،إذا كانت المشاريع االستثمارية غير مرتبطة -ب

 ىذه الحالة يؤدي إلى تخفيض المخاطرة بدرجة كبيرة.
أي أف معامؿ االرتباط يساوي  ،ريع االستثمارية المتاحة تتميز بارتباط تاـ وموجبإذا كانت المشا -ج
 فإف التنويع في ىذه الحالة ال يترتب عميو تخفيض لمخطر. ،0+
وعمى إدارة  ،أف التنويع ضرورة ممحة لتخفيض المخاطر المصرفيةبوفقًا ليذه النظرية يرى الباحث و 

كما يجب التنويع في  ،تنويع في القطاعات التي توجو نحوىا االئتمافالمصرؼ التنويع في استثماراتيا وال
 آجاؿ التسييالت االئتمانية الممنوحة.
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 إدارة المخاطر في المصارف وفقًا لمتطمبات لجنة بازل لمرقابة المصرفية: .(3-5-5)
عاـ أنشأت لجنة بازؿ لإلشراؼ عمى المصارؼ تحت إشراؼ مصرؼ التسويات الدولية في نياية 

مف قبؿ حكاـ المصارؼ المركزية لمجموعة الدوؿ الصناعية العشرة )وىي الواليات المتحدة  0641
وىذه المجنة  ،لكسمبورغ( ،الياباف ،سويسرا ،السويد ،ىولندا ،إيطاليا ،فرنسا ،بريطانيا ،كندا ،األمريكية

اؼ الدولي وليس ألعماليا سمطة رسمية لإلشر  ةتختص باإلشراؼ عمى المصارؼ في العالـ وال تتمتع بأي
 (.2300 ،يات إشرافية شاممة )قبرصميبؿ تصدر فقط ما يعرؼ بمعايير وتوجي ،القوة التنفيذية

 :8مضمون اتفاقية بازل (.3-5-5-8)
وطالبت  ،0655 عاـ س الماؿأأصدرت المجنة أولى اتفاقياتيا الخاصة بتحديد معيار لكفاية ر 

% كحد أدنى لتغطية مخاطر 5كفاية رأسماؿ مناسب يصؿ إلى  المصارؼ مف خالليا باالحتفاظ بمعدؿ
االئتماف. وكاف اليدؼ مف ىذه االتفاقية وقؼ اليبوط المستمر في رأسماؿ المصارؼ العالمية الذي لوحظ 

أضافت لجنة بازؿ معايير جديدة التفاقيا األوؿ  0663وفي نيساف عاـ  ،في مختمؼ فترات القرف العشريف
 (.2300 ،مينيا مخاطر السوؽ )قبرصميصارؼ بقياس كفاية رأس الماؿ وتضتتضمف مطالبة الم

 : 5مضمون اتفاقية بازل(. 3-5-5-5)
في نياية التسعينيات مف القرف العشريف عمى أال يقتصر ىذا  0لقد تـ التفكير في تعديؿ اتفاقية بازؿ 

ضًا النظر في أساليب إدارة يأبؿ يشمؿ  ،التعديؿ عمى مراجعة الحدود الدنيا لكفاية رأس الماؿ فقط
 عمى ثالث دعائـ أساسية وىي7 2ارتكز اإلطار الجديد لمجنة بازؿ لذلؾ ،المخاطر وتوسيع أىداؼ الرقابة

 (2300 ،)قبرصمي
 متطمبات الحد األدنى لرأس الماؿ. -
 عمميات المراجعة الرقابية. -
 انضباط السوؽ. -

 ـ الثالث.وىذه المجنة ركزت عمى ضرورة تفاعؿ ىذه الدعائ
 
 7(2334 ،)أبو كماؿ بالنقاط الثالث اآلتية 2وبازؿ 0يمكف حصر االختالؼ بيف بازؿو
 :يمي كما وىي الماؿ رأس كفاية متطمبات باحتساب الخاص االختالؼ -0
 جذرياً  اً تغيير  االئتماف بمخاطر األصوؿ ترجيح منيجية تغيير. 
 ماؿ برأس باالحتفاظ المصارؼ ومطالبة التشغيمية، المخاطر ىي المخاطر، مف جديد نوع إضافة 

 .لمواجيتيا
 7الطرؽ وىذه الماؿ رأس متطمبات وتحديد االئتمانية، المخاطر لقياس جديدة طرؽ إضافة 

 .لممخاطر الداخمي لمتصنيؼ المستند والمتقدـ األساسي والمدخؿ المعياري، المدخؿ
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 إدارة وأساليب الماؿ رأس كفاية مراقبة في المصارؼ عمى الرقابة ىيئات بدور تتعمؽ بنود إضافة  2-
 جديدة ظروؼ ظيور عند الماؿ رأس كفاية نسب رفع الييئات ىذه ميمات مف أصبح بحيث .المخاطر

 .المصارؼ لدى المخاطر وقياس إدارة أساليب ومراجعة )محدد بمصرؼ أو المصرفي بالقطاع خاصة(
 مف مزيد بإتاحة تتعمؽ متطمبات وىي ،السوؽ في واإلفصاح بالشفافية تتعمؽ متطمبات إضافة3- 

 في وأساليبو المصرؼ، ليا يتعرض التي المخاطر وحجـ الماؿ، رأس كفاية مدى حوؿ لمسوؽ المعمومات
 ا.وقياسي إدارتيا

ولكف يمكف التقميؿ منيا  ،وأخيرًا يرى الباحث بأف المخاطر ترتبط بالمستقبؿ لذلؾ ال يمكف منعيا نيائياً 
وىنا يأتي دور إدارة المخاطر  ،ا السمبية عف طريؽ تتبعيا ودراستيا وتحميميا والتنبؤ بياوالتخفيؼ مف آثارى

في المصرؼ في ذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى أسس عممية ومعايير سميمة تساعد في تجنب ىذه 
 المخاطر واتخاذ القرارات الرشيدة التي تخص استثمارات المصرؼ.

 
 

 خاتمة الفصل:
وىو الفعالية الرئيسة واألىـ  ،في نشاط ذو قيمة حقيقية ىامة في األعماؿ المصرفيةاالئتماف المصر يعد 

 ،في الوقت نفسو ،وبدونو يفقد المصرؼ دوره كوسيط مالي. ولكنو ،في دعـ المركز المالي لممصرؼ
ؼ االقتصادية الغير محسوبة و أو بسبب الظر  ،عممية محفوفة بالمخاطر بسبب تخمؼ العمالء عف السداد

ولكف يمكف  ،وىذه المخاطر متعمقة بالمستقبؿ وال يمكف منعيا بشكؿ نيائي ،تي قد تصيب االقتصادال
 التقميؿ مف آثارىا السمبية باستخداـ األساليب العممية في تقييـ المخاطر االئتمانية.

ت كما بحث في أنواع التسييال ،بحث ىذا الفصؿ في ماىية االئتماف المصرفي وأنواعو وأىميتولذلؾ 
وعوامؿ نجاحيا. باإلضافة  ،والسياسة االئتمانية لممصرؼ ومكوناتيا واالعتبارات التي تحكميا ،االئتمانية

كما بحث  ،ومراحؿ منح االئتماف وتحصيمو ،إلى التعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في اتخاذ قرار منح االئتماف
 ،وأىداؼ ومناىج إدارتيا ،اسية إلدارتياوالركائز األس ،وأنواعيا ،ىذا الفصؿ في مفيوـ المخاطر المصرفية

 باإلضافة لمتعرؼ عمى إدارة المخاطر المصرفية وفقًا لمتطمبات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية.
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 لثالفصل الثا
 قرار منح االئتمان الصغير في المؤسسات المالية 

 
 

 صغيراإلطار النظري لقرار منح االئتمان ال المبحث األول:             
 المبحث الثاني: واقع االئتمان الصغير في المؤسسات المالية السورية      
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 المبحث األول: اإلطار النظري لقرار االئتمان الصغير
باالئتماف الصغير في تقييـ المخاطر المرافقة لو نتيجًة لنقص أو عدـ كفاية  يكمف التحدي المقترف

يتناوؿ ىذا المبحث  . لذلؾبيانات عف الميزانية وقائمة الدخؿال قمةو  ءالضمانات المقدمة مف قبؿ العمال
 ،كما يتناوؿ أىداؼ وأىمية االئتماف الصغير ،مفيوـ التمويؿ الصغير واالئتماف الصغير والفرؽ بينيما

ة باإلضافة لمقروض الصغيرة المتعثر  ،السياسات واإلجراءات االئتمانية المتبعة في مجاؿ االئتماف الصغيرو 
 وآلية معالجتيا.

 الصغير: مفيوم االئتمان .(8-8)
 التمويل الصغير واالئتمان الصغير: .(8-8-8)

 التمويل الصغير:أواًل: 
 مع احتماؿ لمحد مف الفقرفعالة رائدة و  باعتباره استراتيجية عمى مستوى العالـ ريالتمويؿ الصغ برز

 األىداؼ اإلنمائية تحقيؽ سيؿييمكف أف  ريلصغلتمويؿ افا .حياة الفقراء في تحويؿ تأثير بعيد المدى
 وتحسيف الفئات الضعيفة، وتمكيف المرأة، ومساعدة محد مف الفقرل التي تيدؼ والسياسات الوطنية
 الخدمات توفر التي الفقر مف الحد أدوات أحد يعد ريالصغ التمويؿف .((Cofi, 2012 مستويات المعيشة

 بسبب( الرسمية مصارؼال( الرسمية المالية األنظمة مف المستبعديف ضالمنخف الدخؿذوي و  لمفقراء المالية
 عممية في الفقراء مشاركة تسيؿ ريالصغ التمويؿ خدمات توفير أف كما المتدنية، االقتصادية ظروفيـ
 المحمية االقتصاديات وتحفيز واالستثمارات األصوؿ وبناء الدخؿ زيادة عمى وتساعد االقتصادي، البناء
 (.2303 ،)غانـ النامية الدوؿ في خاصة

 ،الصغر متناىي التمويؿ مثؿ كثيره مترادفات عمى يطمؽ مفيوـ Microfinanceأو  الصغير التمويؿ
 .(2335 ،)العوض الصغير التمويؿ ،صغراأل التمويؿ

 مثؿ خرىاأل المالية وتقديـ الخدمات واالدخار التسميؼ ىو البسيط7 معناه في الصغير التمويؿ
 خدمات ،االئتماف بطاقات ،الفنية المساعدات ،الزواج قروض ،االستيالؾ قروض ،ميفأالت ،التحويالت

 حيث ،نفقاتو تغطية مف يتمكف حتى القروض في رباحأ وأ رسوـ بمقاضاة الصغير التمويؿ الدفع. وييتـ
 ،ة )العوضالقروض الكبير  مف كبر عددأ دارةإ تكمفة تماثؿ عالية إدارية بتكمفة الصغير التمويؿ يتميز

2335).  
 وخدمات القروض عمى الحصوؿ فرص لتحسيف الرامية الجيود بأنو التمويؿ الصغير Schreinerوعرؼ 
 .(Schreiner, 2001) الفقر عمى لمقضاء المنتشرة الوسائؿ وأوسع أسرع مف اآلف ويعتبر لمفقراء، التوفير
بيف قروض ومدخرات  تتراوح ما ،فقراءبأنو عممية تقديـ خدمات مالية متنوعة لم Bondevik وعرفكما 

 ويتعدد فييا المانحوف مف ىيئات وبنوؾ تجارية إلى منظمات غير حكومية متخصصة ،وتأمينات
(Bondevik, 2003) . 
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يعمموف الذيف  وذوي الدخؿ المنخفض الفقراء لألشخاص الخدمات الماليةتوفير بأنو7 أوتيرو  وعرفو
أيضا  يمكف أف تشمؿاالئتماف، لكنيا االدخار و  المالية عموماً  ىذه الخدمات وتشمؿ .لحسابيـ الخاص

 .(Otero, 1999) الدفعو  مثؿ خدمات التأميف مالية أخرى خدمات
 عمى نطاؽ واسع لمفقراء وذوي الدخؿ المالية تقديـ الخدماتىو Manalo 7 عرفو كما التمويؿ الصغير

 مشروعاتال عمى والتأميف المالية،والتحويالت  خدمات الدفع،والقروض و  االدخار وتتراوح بيف ،المنخفض
 .(Manalo, 2003) الممموكة

 ،تأميف ،ادخار ،القوؿ بأف التمويؿ الصغير ىو تقديـ الخدمات المالية )ائتماف لمباحث ومما سبؽ يمكف
يف متدريب وتقديـ االستشارات لذوي الدخوؿ المنخفضة والفقراء النشطلتحويالت( باإلضافة  ،دعـ فني ،دفع

 اقتصاديًا.
 غير المتدني الدخؿ ذوي أو اقتصادياً  النشيطيف الفقراءـ ى ريالصغ التمويؿ عمالء فبأوتجد اإلشارة 

 اقتصادية فرصاً  العمالء ىؤالء لدى يكوف أف ويجب .الرسمي التمويؿ مؤسسات دخوؿ عمى القادريف
 ألغراض بؿ االستيالؾ ألغراض يستممونيا التي األمواؿ تستخدـ أف يجب ال نوأ حيث أعماؿ وميارات
 متناىي التمويؿ لمؤسسات المستيدفة الفئة خارج المحروموف، أو الفقراء، أفقر يعتبر السبب، وليذا ،منتجة
 .(2333 ،)إليا الصغر

  Cofi, 2012) )7 واسعًا فيًا يمعب دور  ريالتمويؿ الصغو 
  .المخاطر فم، ويحمي لتمبية االحتياجات األساسية األسر الفقيرة ةساعدم -
 .لألسر االقتصاديو الرفاه المعيشي  مع تحسف في يترافؽ ذلؾ -
لذكر المساواة بيف ا يعززذلؾ بو  المشاركة االقتصادية لممرأة مف خالؿ دعـ تمكيف المرأة يساعد عمى -

 .واألنثى
 االئتمان الصغير:ثانيًا: 
 قصيرة لمدة ،الماؿ مف صغير مغمب منح عف عبارة ابأني قروض الصغيرة )االئتماف الصغير(عرؼ الت

 يوجد ال الذي الوقت في جديد مشروع بناء في الراغبيف أو المشاريع أصحاب لمفقراء ،شخصية وبضمانات
 توفير طريؽ عف الفقر ظاىرة مف الحد ىو ريالصغ لإلقراض األساسي واليدؼ ليـ، آخر تمويؿ مصدر

 .(2331 ،)الصفدي لمفقراء المالية االستدامة
 ذاتيًا أو لمبدء قروض صغيرة الحجـ تمنح لألفراد لمقياـ بإدارة عمالً بأنيا  أيضاً  القروض الصغيرةتعرؼ و 

مف قبؿ مؤسسات مستقمة غير  ئتمافمدرًا لمدخؿ. وقد يمنح ىذا النوع مف اال راً صغي في تأسيس عمالً 
.(Canada-Ontario Business Service Center, 2008)  باإلضافة إلى المؤسسات الحكومية ،حكومية

التي  التشغيؿ الذاتي لتمويؿ مشاريع الماؿ لألشخاص الذيف يحتاجوفتمنح قروض ىي  ةر يالصغ القروضف
 وذلؾ ،الصحة والتعميـ في خاصةو  حياة الناس نوعية تساعد عمى تحسيف ومف المفترض أف .الدخؿ تولد

  .مف الزمف لفترة قصيرة مف الماؿ مبمغ صغير إقراضيا عف طريؽ
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أنشطة لمدخوؿ في المنخفض  لنساء ذوات الدخؿنحو امنيجي  توجومف خالؿ القروض الصغيرة ىناؾ و 
 قروضال القروض الصغيرة وفر برنامجيو . واالجتماعي االقتصادي يـوضع تحسيف تيدؼ إلى مدرة لمدخؿ

 أف اشأنيمف  مثؿ ىذه االستثمارات ،مشروع جديد لبدء، أو القائـ االقتصادي يـنشاط لتحسيف لمنساء
 Maheswaranathan). الفقرالقضاء عمى تساعد في ف وأ بيف الجنسيف، ةاالجتماعي المساواة إلى ؤديت

and Kenned,  2010.)

يمنح لألفراد لفترة قصيرة مف  تعريؼ االئتماف الصغير بأنو مبمغ محدد مف الماؿلمباحث مما سبؽ يمكف 
 عيـ الخاصة أو تنمية مشاريعيـ القائمة. بيدؼ تحسيف معيشتيـ أو لمبدء في مشاري ،الزمف

 بالتبادؿ، الصغير تمويؿالو  القروض الصغيرةمصطمح  يتـ استخداـما  غالباً وتجدر اإلشارة إلى أنو 
  .الناحيتيف يتـ الخمط بيف غالبا ما وألن الفرؽ بينيما تسميط الضوء عمى ولكف مف الميـ

لبدء عماًل لمقياـ بإدارة عماًل ذاتيًا أو  تمنح لألفراد القروض صغيرة الحجـ التيىو  الصغير ئتمافاالف
 .(Canada- Ontario Business Service Center, 2008) مدرًا لمدخؿ راً صغي

 .(2336 ،)عارؼ فيمتد ليشمؿ الدعـ الفني والتأميف والمدخرات باإلضافة لإلقراض أما التمويؿ الصغير
 المالية الخدمات مف خميطاً يضـ  التمويؿ الصغير، بينما الصغيرة إلى القروض يشير االئتماف الصغيرف

 ،)عقؿ المالية االستشارات وتقديـ التدريب مثؿ المالية غير والخدمات والتأميف، دخارواإل اإلقراض مثؿ
، ولكف لمفقراء االئتماف توفير لمتمويؿ الصغير يقوـ عمى ىي مكوف القروض الصغيرةفإف  لؾلذ (.2303
 ,Elahi and Rahman) الدفعو  االدخار والتأميفخدمات  مثؿ خدمات إضافية أيضاً  غيرالتمويؿ الص يضـ

2006). 

  الصغير: التمويل تطور مراحل .(8-8-5)
 الجدوؿ خالؿ مف مالمحيا أىـ وصؼ يمكف متباينة مراحؿ بأربعة العالمية الصغير التمويؿ مسيرة مرت
 (2300 ،)الماحي :(0، 0رقـ )

 (: مراحل تطور التمويل الصغير8 ،3جـــــــدول )
 والسمات المالمح أىم المرحمة
 األولى قبؿ المرحمة

 1950 عاـ
 .الصغير التمويؿ توفير في الرسمي غير القطاع عمى كمياً  االعتماد - 
 االدخار جمعيات قياـ مع ،الصغير التمويؿ توفير في األساسي بالدور والمرابوف التجار قياـ - 

 .أقؿ بدور لمحميا المجتمع ومؤسسات
 المرحمة الثانية7

0623- 0643 
 .المانحوف يدعميا التي االئتماف برامج عمى كبيرة بدرجة االعتماد  -

 بدور التعاونية الجمعيات قياـ مع الصغير التمويؿ توفير في األساسي بالدور الزراعية البنوؾ قياـ - 
 .أقؿ

 المرحمة الثالثة7
0643- 0662 

 .التجارية األسس عمى المبنية الصغير التمويؿ مجبرا إلي التحوؿ  -
 بنؾ غراميف، )بنؾ مثؿ العالـ، قارات مختمؼ في التمويؿ الصغير في ناجحة مصرفية تجارب قياـ - 
 .أقؿ بدور التطوعية والمنظمات مصرفيةال غير مؤسساتال قياـ مع (سوؿ
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 المرحمة الرابعة7
 0662ما بعد 

 .التجارية األسس عمى المبني رالصغي التمويؿ في التوسع - 
 .في ىذا المجاؿ التطوعية والمنظمات المصرفية غير المؤسسات انخفاض دور  -

 (5083 ،الماحي)المصدر: 
 

 :الصغير ئتماناال وخصائص  ماىية .(8-8-3)
 المصرفي الجياز اىتماـ نطاؽ عف الخارجة الفئات إلى الماؿ رأس لتقريب آلية الصغير ئتمافااليعد 

آلخر  إلى بمد ومف أخرى إلى مؤسسة مف يختمؼ الصغير ئتماف )القرض(اال فمفيوـ .التجاري لماليوا
 ييدؼ قرض كؿ اً صغير  اً ئتمانا يعتبرو  .واالىتماـ بالدراسة جديرة الميداف ىذا في تجربة كؿ يجعؿ ما وىذا
 ومدخالت صغيرة معدات اقتناء لتمويؿ القروض ىذه إسناد ويتـ ،االقتصادي اإلدماج عمى المساعدة إلى

 تحسيف مستمزمات لتمويؿ القروض ىذه إسناد يمكف كما متداوؿ، ماؿرأس ؿشك في أو لإلنتاج ضرورية
 وأكثر دوالر 0333 إلى دوالر 033 بيف ما الغالب في الصغير القرض مبمغ يتراوحو  ،العيش ظروؼ
 بدوف ويسند وسريع مرف ضقر  بأنو الصغير القرض يتميزو  .اإلقراض ومؤسسات البمداف حسب وذلؾ
مؤسسة ال قبؿ مف وشخصية مباشرة بصفة القرض طالب معرفة يستوجب لذلؾ وىو عينية، ماناتض

 متزايدة بمبالغ القرض يمنح أف ويمكف .النشاط وجدوى المنتفع جدية مف التأكد ليتـ لمقرض المسندة
 اإلدماج عمى بالمساعدة المتعمؽ جانبو فيو  ،القرض آجاؿ واحتراـ المشروع نجاح درجة حسب ومتتالية

حداث واالجتماعي االقتصادي  قائـ، مشروع لتوسعة أو جديد مشروع إلحداث القرض يسند الرزؽ موارد وا 
 متداوؿ ماؿرأس لتوفير أو لإلنتاج ضرورية مدخالت أو صغيرة معدات اقتناء لتمويؿ يوجو أف ويمكف

 .(2302 ،)العتيبي
 

 : الصغير ئتمانال ل األىداف الرئيسة .(8-8-4)
 (Kabir, et al., 2012) بما يمي7  ئتماف الصغيرأىداؼ االلقد حددت أىـ 

 .غير الرسمي االئتماف تكمفة الناجمة عف استغالؿ الفقراء وقؼ -0
  .القروض غير الرسمية بالمقارنة مع نسبياً  بتكمفة أقؿ لمفقراء صغيرة تقديـ قروض -2
 .يمكف تمويميا التي الو  اجتماعياً و  صادياً اقت قابمة لمتطبيؽ مشاريع تمويؿ -0
 فييا. قرار ةصانع وجعمياالنشطة  المشاركة االقتصادية مف خالؿ والمجتمع داخؿ األسر تمكيف المرأة -1
 .عمؿالخمؽ فرص  -2
 .لحسابيـ الخاص العامميف مناسل االكتفاء الذاتيإنشاء  -3
 .مستداـ بشكؿ مستويات المعيشةتحسيف و نمو تسريع وتيرة الالفقر، و  لحد مفا األىـ مف ذلؾو  -4
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 :ئتمان الصغيرأىمية اال  .(8-8-5)
 ومكافحة الفقر: لصغيرا ئتماناال  (.8-8-5-8)

كجزء مف التمويؿ الصغير لمساعدة وتمكيف الفقراء والفئات المستضعفة بشكؿ  ئتماف الصغيريدؼ االي
 عف آثار عمى مر السنيف ات التجريبيةالدراس القائمة عمى األدلة ضخمة مف ىناؾ مجموعةو  ،عاـ
الحالة  عمى جداً  تأثير إيجابي يخمؽ ريالصغ ئتمافاال تشير إلى أفاألدلة وىذه  ،يرالصغ ئتمافاال

الفقراء سيتمكنوف مف ف .(Abed, 2000) المجتمع المحميو  األسروضع المرأة في و مقترضيف االقتصادية لم
 ،)عارؼ نفسيـ مف دائرة الفقرأإخراج تالي ينجحوف في وبال ،زيادة دخوليـ وخمؽ فرص عمؿ جديدة

عدـ د مف حتكما أف القروض الصغيرة يمكف أف تحد مف الفجوات الطبقية في المجتمع و  (.2336
ف القروض الصغيرة تساعد عمى تقميؿ الفجوة بيف األغنياء والفقراء أأي  ،المساواة بيف فئات المجتمع

.(Bondevik, Op.cit) 
 مف الحد وبالتالي مشاريعيـ، وتنمية دخوليـ زيادة عمى والمحتاجيف الفقراء ساعدي ريالصغ افئتماالإف 
 وبخاصة الفقراء تمكيف وسائؿ مف فعالة وسيمة اعتباره يمكف وبذلؾ الخارجية، بالصدمات تأثرىـ نسبة
حداث النفس عمى العتمادل النساء  (.(Prokopenko& Holden, 2001 المرجو التغيير االقتصادي وا 

فإنيا تفسح المجاؿ وتعطي اإلمكانية لمفئات المستيدفة إلرساؿ  ،حققو القروض الصغيرةتوكمحصمة لما 
 (Baker and Biety, 2008).وبالتالي الحد مف األمية  ،أوالدىـ لممدارس

 والنمو االقتصادي: لصغيرا ئتماناال (. 8-8-5-5)

 يمكف أي (المنقوالت مف تعتبر القروض إف حيث ر،يالصغ ئتمافاال نتيجة المشروع إيرادات ترتفع
 عمى الحصوؿ يتوقع حيثما أو األكبر االحتياج لتمويؿ وتستخدـ (ةالقيم في مساو آخر بشيء استبداليا

 عمؿ فرص يخمؽ ما عادةً  العميؿكما أف القروض الصغيرة تساىـ في الحد مف البطالة ف .أعمى عائد
 (.2303 ،ؿ)عق أو خارجيا األسرة داخؿ مف لغيره

أف ىناؾ تحسينات و ر يالصغ ئتمافأف نصيب الفرد مف اإلنفاؽ قد زاد بسبب اال الدراساتأظيرت لقد 
نصيب الفرد و مستوى النقدية المكتسبة و  منازؿال أثاثكسب اإليرادات وقيمة و الثروة واألصوؿ  في زيادة

جمالي إنفاؽ األسرة حيث  ،مستوى المدخرات الفرديةوزيادة  (Abed, 2000) مف اإلنفاؽ عمى الطعاـ وا 
 .(2303 ،)عقؿيميؿ عمالء التمويؿ الصغير ألف يكوف لدييـ مستويات مدخرات أعمى 

 ساىـ في زيادة نسبة الناتج إلى رأس الماؿيكما  ،ؤثر عمى فرص التوظيؼ الذاتييفاالئتماف الصغير 
لعدالة مف خالؿ زيادة دخوؿ عدـ تحقؽ او  الفقر باإلضافة إلى الحد مف مستويات ،في األجؿ الطويؿ

 (.2336 ،لفقراء كنتيجة لعمميـ )عارؼا
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 وتمكين المرأة: لصغيرا ئتماناال (. 8-8-5-3)

 مفالحد وتساعد في  لمدخؿ مصادر مستقمة مف خالؿ توفيرنساء الفقيرات الساعد ياالئتماف الصغير 
التمكيف ( االستقالؿ الذاتي زيزساعد عمى تعي، وبالتالي عمى أزواجيفنساء االقتصادية لم التبعية

 مف خالؿ وجود، أكبرثقافي تمكيف اجتماعي و  تحقيؽفي ساعد أيضًا ياالئتماف الصغير  ،)االقتصادي
التمكيف  يساىـو  .في تنظيـ األسرةالتحسف التنقؿ و ، وحرية عمى نطاؽ أوسع الشبكات االجتماعية

تعميـ ، ودعـ االستيالؾ الغذائي، وتحسيف ادة دخميازي لألسرة مف خالؿ بتحقيؽ الرفاىيةلممرأة  االقتصادي
 وتحد مف العالقات الزوجية األعماؿ الصغيرة تشجع باإلضافة إلى ذلؾ، .المنزؿ أثاث، وتحسيف األطفاؿ
 .((Badri. A. Y, 2013 العممية التجارية أجزاء في جميع أفراد األسرة يشارؾ كما ،العنؼ األسري حاالت

 مع التفاعؿ عمى وقدرة بالنفس ثقة ريالصغ التمويؿ مؤسسات مع ةالمتعامم أةالمر  لدى كمحصمة لذلؾ
 تنقؿ النتائج أف أظيرتكما . ( (Planet Finance & Unrwa, 2006المالي االستقالؿ ليا ويحقؽ المجتمع
 ،الخاصة بيـ خوؿالد عمى استخداـ بعض السيطرة أيضاً  اكتسبت أنياو  ،قد ازداد وطنيـ خارج النساء

 أف وجدت أيضاً و  ،ةاألسر  قضايا مستوى عمى المرأة في صنع القرار شاركت كثير مف الحاالت فيو 
 .(Abed, 2000) تعميـ أبنائيـو  والميراثاألسرة ب بشأف القضايا المتصمة كبيرة عمى بينة النساء أصبحف

 السياسات واإلجراءات االئتمانية المتبعة في مجال االئتمان الصغير: .(2-3)
 ،فؽ عميياالمت حسب الشروط السداد تـي ال ألنو قد ممنوح ائتماف في أي صر مخاطرةعن ىناؾ

 ،المستقبؿ في بالسداد ألصؿ القرض والفوائد مقابؿ وعد لمعميؿ القرض المقرض ىو أف يمنح إلقراضفا
 القرارات السميمة في ضمافخاصة  أىميةولممقرض  .مف قبؿ العميؿ خطر التخمؼ عف السداد ىناؾ لذلؾ

 المخاطر مدى إلى تقييـ دائماً  يجب أف ييدؼو  ،مخاطر االئتماف مف أجؿ تقميؿ القروض المتعمقة بمنح
 وفؽ الشروط. السداد ؤثر عمىيمكف أف ت التيوالمخاطر  العوامؿ لحد مفا ومحاولة اإلقراضب المرتبطة

 القرار االئتماني صؿ إلىفي التو  هتساعد كافة المعمومات التي مف شأنيا أف تجميع لممقرض ولذلؾ ينبغي
العوامؿ  بعضلذلؾ ىناؾ ، القروض المتعثرة إلى تقودالمرتفعة  عدـ السداد تاحتماال فأ ، حيثالسميـ
شرائع  باسـتسمى و  ،ئتماف الصغيراال مع التي تتعامؿ اإلقراضية مؤسساتال في تؤخذ باالعتبار التي

 (Cofi, 2012):  يمي ما تشمؿو  ،جيدال اإلقراض ومبادئ
  .المحتمؿ عميؿال شخصية -0
 .العميؿ مف قبؿ المطموب االئتماف مبمغ -2
 األخرى ذات الصمة(.الرسوـ والعموالت و  الفائدة) اإليرادات -0
  .القرض الغرض مف -1
  .األعماؿ بنجاح إدارة عميؿ عمىال قدرة -2
 .)ذا مصداقية مصدر السداد يجب أف يكوف) السداد -3
 .)ؿييقدمو العم لذيااألمف  (ضمافال -4
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 .المالية لألعماؿو  الفنية الجدوى -5
 .(2300 ،)لطفً مؤسسة التمويؿ ستقدميا التي القروض مواصفات -6

 .(2300 ،)لطفً قرضال عمى الحصوؿ أجؿ مف العميؿ مف يطمب ماكؿ  -03
 : (2300 ،)لطفياآلتية  ثالثالمقترض مف خالؿ البحث عف اإلجابة لألسئمة ال العميؿ تقييـويتـ 
 المشروع؟ ىذا إلدارة الالزمة الميارات لديو ىؿ • 
 بالتسديد؟ االلتزاـ عمى والقدرة المناسبة بالشخصية يتمتع ىؿ  •
 ؟ الذاتية مصادره أـ األسرة دخؿ مصادر عمى يعتمد ىؿ • 
 

  :ئتمان الصغيرمخاطر المرافقة لال ال .(8-5-8)
 وىناؾ مخاطرة مرتفعة عند منح ،راء النشطيف اقتصادياً إف االئتماف الصغير ىو منح مبمغ مف الماؿ لمفق

أو عدـ  ،االئتماف الصغير نتيجة ارتفاع تكمفة منح االئتماف وعدـ وجود ضمانات مادية أو عدـ كفايتيا
 وجود معمومات مالية عف المشروع الصغير المموؿ.

 7أىميا مف االئتماف الصغيربمنح قياميا  عند المخاطر مف عدداً  ؤسسات الماليةالم وتواج عاـ بشكؿو 
 :اإلقراض معاممة تكاليف ارتفاع -8

 وأ لممصارؼ بالنسبة سواء ،عموماً  يابارتفاع الصغيرة المشروعات إقراض معاممة تكاليؼ تتميز
 لمجموعة المصارؼ تمؾ تحمؿ إلى لممصارؼ بالنسبة 7االرتفاع اهذ يعودو  ، الصغيرة لممشروعات بالنسبة

 طمبات تحميؿ ونفقات المشروع، عف المعمومات جمع كنفقات التكمفة، تمؾ اعؼتض التي النفقات مف
 النفقات نفس مف أعمى الصغيرة المشروعات حالة في تكوف التي القروض، عمى الرقابة ونفقات االقتراض
 بعيداً  الصغيرة المشروعات معظـ لتوطف ،الكبيرة لممشروعات القروض مف ونفس النوع تقديـ عمى المترتبة

 التعامؿ في المصارؼ خبرة وقمة بييامحاسميارات  انخفاض عف فضالً  ،الرئيسة الحضرية المراكز عف
 . (2335 ،)الربيعي المشروعات مف النوع اهذ مع

 التي بالتكمفة مقارنة ،الصغيرة لممشروعات بالنسبة ،أيضاً  مرتفعة اإلقراض، معاممة تكاليؼ وتعد
 فضالً  اإلنتاج، وحدات مف أكبر عدد عمى التكمفة تمؾ توزع ألخيرةا لكوف ،الكبيرة المشروعات مياتتحم
 معاممة تكاليؼ ارتفاع فأكما  .القرض حجـ عف لياواستقال لمقرض اإلضافية المصروفات ثبات عف

 لجوء سبب تفسر التي العوامؿ أحد شكؿي الرسمي ريغ اإلقراض بمعاممة مقارنة الرسمي اإلقراض
 معرفة عمى يكوف ما غالباً  الرسمي ريغ فالدائف ،الرسمي ريغ القطاع مف راضالقتا الى الصغير المشروع

 التي اإلضافية النفقات انخفاض عف فضالً  ف،يالد عمى الحصوؿ بإجراءات عجؿي مما ف،يبالمد تامة
 الرسمية الوثائؽ مف يالً قم عدداً  ستخدـي واحداً  شخصاً  الغالب في كوفي الذي الرسمي، ريغ الدائف مياتحمي
((Brunton, 2005. 
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  :المعمومات تماثل عدم مشكمة -5

 تكتنؼ التي المخاطر عةيطب حوؿ المطموبة اناتيوالب ةيالمال لممعمومات رةيالصغ المشروعاتتفتقر  
 كما. ىاديمواع في فيالد دفعات ديلتسد استعداده مدى يتيا، وعفمواج عمى فيالمد ةميقاب ومدى فيالد

 الذي لممشروع المتوقعة العائد بمعدالت ومعرفت لعدـ هو األوؿ7 فيلسبب التأكد عدـ بظروؼ الدائف سيواجو
 مدة ادةيبز  التأكد عدـ حالة ديوتز  لمقترض،ا قياتأخال بمدى معرفتو لعدـ هو ةيوالثان ،وميتمو  إلى مجأيس

. فالدائ إلى ومشروع حوؿ المعمومات إرساؿ في المقترض تواجو التي الصعوبات ادةيوز  االقتراض،
 ريبتقد ـياالق عند منخفضة راتيتقد ومنح الى وتدفع فيبالمد الثقة زعزعة الى اإلشكاالت ىذه وستقود
 حدة أكثر رةيالصغ المشروعات عمى المعمومات تماثؿ عدـ مشكمة أثر فإ. السداد في التعثر مخاطر
 مرتفعة راتيتقد يامنح الى قوديس المشروعات تمؾ عف المعمومات فنقص رة،يالكب بالمشروعات مقارنة

 فيب بدقة زييالتم الدائف عمى الصعب مف جعؿيس المعمومات تماثؿ عدـ مشكمة وجود أف كما ،لممخاطرة
 (.2335 ،)الربيعي ديالج ريغ والمقترض ،الجيد المقترض

 : لممخاطر العالي ريالتقد -3

 نظراً  ة،يعال رةمخاط ذات قروض ياأن عمى رةيالصغ لممشروعات المقدمة القروض المصارؼ تصنؼ
 في والنقص اإلنتاجي، ىاعمر  وحداثة السوؽ، بتقمبات ديالشد ىاوتأثر  المشروعات، لتؾ ريالصغ لمحجـ
 فإف ذلؾ، عف فضالً  .ةيالمحاسب تياأنظم في والنقص ة،يميالتنظ تياكفاء وانخفاض االئتمانييا سجم
 .رةيالصغ لممشروعات المقدمة روضالق ؼيوتكال أرباح حجـ عف قةيدق أرقاـ إلى تفتقر المصارؼ معظـ

 ضمف تعمؿ المشروعات تمؾ معظـ لكوف نظراً  ة،يالنام الدوؿ في أكبر بصورة الوضع اهذ تفاقـيو 
. ةياقتصاد اتيإمكان مف وتمتمك ما ثباتا  و  مياعم ؽيتوث ميمة مف عقدي مما الرسمي، ريغ االقتصاد
 إعداد حتى أو لممصارؼ يمياوتقد مةيسم عمؿ خطط إعداد عمى ةقادر  غير المشروعات ىذه فمعظـ

 تمؾ أصحاب أف كما يتيا،مصداق عكسي وبما عموماً  يياعم المتفؽ المحاسبة لمبادئ وفقاً  ةيمال اناتيب
 ؽيوالتسو  المحاسبة أعماؿ في ةيالصناع البمداف في ئيـنظرا مف أقؿ ميارات متمكوفي المشروعات

 المصارؼ ميمة ديتعق في فيالد لعقود المنظمة فيوانوالق عاتيالتشر  في النواقص هموتسا واإلدارة،
 .Green, 2005)) رةيالصغ لممشروعات وفيدلم مخاطرةال درجة رفعل المجوء إلى عياوتدف الدائنة، جياتوال
 :الضمانات في النقص -4

 حالة في الضماف ريتوف عمى المقترض ةيقابم مدى عمىئتماف اال قرارات في المصارؼ تستند
 ةنياالئتما ةيوالمصداق ةيالمال بالسمعة تكتفي إنياف ةيالشخص الضمانات حالة في أما ة،ينيلعا الضمانات
 وأقوى ،ةيالمالدىا وحدو ييميا تق ةيفيوك الضمانات أنواع لممصارؼ ةياالستثمار  اسةيالس وتحدد .لممقترض

 يعطيو  .ماناتالض أنواع أضعؼ عديف الشخصي، الضماف أما العقاري رىفال أو الضماف هييا أنواع
 هميةأ عطىي نوأ فيح في .ؿيالتمو  شروط مف اً يأساس شرطاً  وبوصف رةيكبهميةأ ةيالنام الدوؿ في الضماف

 .لممشروع ةيالداخم ةيالنقد لمتدفقات أو المشروع راداتيإل ةياألولو  يتعط التي المتقدمة الدوؿ في قؿأ
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 عمى لياأصو  ةيقابم لعدـ رة،يالصغ عاتالمشرو  ؿيتمو  عقبات همأ أحد الضمانات ريتوف مسألة وتظؿ
 .القروض عمى كضمانات المصارؼ مف المطموبة المبالغ ةيتغط

 فيالمقترض صغار الضمانات طمب اسةيس تمنع ف،يلمدائن الضمافيا حققي التي الفوائد مف الرغـ وعمى
 كما دموىا.يق التي الضمانات ةيكفا لعدـ القروض، عمى الحصوؿ مف الناجحة المشروعات أصحاب مف
 ةيعمم الضماف عمى الءياالست ةيعمم جعؿي ةيالنام الدوؿ في ةيعيوالتشر  ةيالقانون ةيالبن نضوج عدـ أف

 القروض مةيق الحاالت بعض في الضماف عمى الءيلالست ةيقانونال التكمفة تتجاوز فقد وصعبة، مكمفة
 ة،ياسيوس ةياجتماع صعوبات مافالض عمى الءياالست ةيعمم جوتوا أف مكفي ذلؾ، عف فضالً  رة،يالصغ

 مف النوع ىذا تحمي فيقوان وجود ظؿ وفي المنخفض، الدخؿ ذوي مف المقترض كوفي عندما خصوصاً 
 .(2335 ،)الربيعي فيالمقترض

 : المتعثرة الصغيرة ضالقرو  سبابأ .(8-2-3)
 (2335 ،)العوض 7بما يميحدد أسباب القروض الصغيرة المتعثرة ت

 .الممولة الجية لدى وواضحة سميمة ائتمانية اتسياس وجود عدـ  -
 .منحو عممية قبؿ التمويؿ لطمب الصحيحة االئتمانية بالدراسة الممولة الجية قياـ عدـ - 
 ومدى المموؿ، لممشروع الدورية الزيارات خالؿ مف منحو يتـ الذي لمقرض سميمة متابعة وجود عدـ  -

 .لو الممنوح القرض مف العميؿ استفادة
 لعدة غفاليـإ الى يؤدي قد مما الكافي بالشكؿ القرض بدراسة يقوموف الذيف عدـ تدريب مدراء االئتماف  -

 .المنح عممية قبؿ االعتبار بعيف أخذىا المفروض مف كاف جوانب
 العمالء عمى التعرؼ القروض مسؤوؿ خاللو مف يستطيع مناسب داريةإ معمومات نظاـ فراتو  عدـ  -

 .االئتماف لمنح المناسب القرار اتخاذ في مساعدتيـ وبالتالي ،معيـ التعامؿ المحظور
 ادرو والك الالزمة الفروع توفر وعدـ فييا القروض منح يتـ التي الجغرافية المناطؽ في الشديد التوسع - 

 .التسديد وعدـ التعثر حاالت زيادة الى يؤدي قد مما لممتابعة ةالمؤىم
 

فوجود سياسة  ،ارة مؤسسة التمويؿ الوقوؼ عمى ىذه األسباب ومعالجتيايتوجب عمى إد وويرى الباحث بأن
باإلضافة لدور نظـ المعمومات وتدريب  ،ائتمانية وتقييـ ائتماني مف أىـ عوامؿ استمرار المؤسسة ونجاحيا

كما يرى الباحث  وبالتالي تقميؿ مخاطر الفشؿ أو التعثر. ،موظفي االئتماف في سالمة القرار االئتماني
مخاطر  تقميؿو  القروض المتعمقة بمنح القرارات السميمة في ضمافخاصة  أىميةبأف لمدراء االئتماف 

كافة المعمومات  تجميعو لذلؾ يجب إعطاء الوقت الكافي لدراسة طمبات الحصوؿ عمى االئتماف  ،االئتماف
ذلؾ عمى المرونة  ولكف دوف أف يؤثر ،السميـ القرار االئتماني اتخاذفي  تساعد التي مف شأنيا أف

 والسيولة في منح االئتماف والتي تميز ىذا النوع مف االئتماف.
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  ة:المتعثر  وض الصغيرةالقر  معالجة .(8-5-4)

 المقترض كاف فإذا. السداد في رغبتو مف والتأكد التعثر أسباب عمى لموقوؼ المقترض مع الجموسيجب 
 :(2335 ،)العوض منيا طرؽ بعدة التزاماتو دلتسدي لو مخرج عف مبحثل يجب مساعدتو بالسداد يرغب

 .المتبقي القرض رصيد جدولة - أ
 ودراسة لمعميؿ، مفصمة دراسة عمؿ يتطمب وىذا عممو، انعاش إلعادة جديد قرض العميؿ منح -ب

 أفضؿ بشكؿ الجديد لمقرض استغاللو مف لمتأكد مستمر بشكؿ المقترض ومراقبة جديد، تمويؿ منح جدوى
 .العميؿ مع المتعثر القرض حجـ ارتفاع إلى سيؤدي صحيحاً  يكف لـ إذا رارالق ىذا ألف
 :التالية االجراءات اتخاذ يمكف بالسداد يرغب ال المقترض كاف إذا أما
 .التمويؿ مؤسسة حقوؽ لتحصيؿ المقترض مف المقدمة الضمانات عمى التنفيذ - أ

 القرض رصيد لتسديد الكفالء متابعة يتـ ريفآخأشخاص  كفالة عف عبارة المقدمة الضمانة كانت اذا -ب
 .المتبقي الرصيد لتسديد السبؿ بكافة عمييـ الضغط يتـ وبحيث المقترض، عمى المستحؽ

 مؤسسة حقوؽ لتحصيؿ الالزمة القانونية االجراءات اتخاذ يتـ الكفالء مف بو التجا عدـ حاؿ في -ج
 .الكفالء وضد ضده لمقترضا عمى المتبقية بالمبالغ قضية رفع خالؿ مف التمويؿ

 
ويرى الباحث بأنو عمى إدارة المصرؼ اتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة في معالجة القروض المتعثرة قبؿ  

 ،دعـ العميؿ فنياً  ،. ويمكف في سبيؿ ذلؾ جدولة الرصيد )منح فترة إضافيةاتخاذ اإلجراءات القانونية
أو الضغط عمى الكفالء لسداد أقساط  ،ؿ قرضًا جديداً أو دراسة جدوى منح العمي ،تخفيؼ شروط السداد(

 لضغط عمى العميؿ لسداد ذمتو تجاه المصرؼ.االقرض أو 
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 االئتمان الصغير في المؤسسات الماليةواقع  :نيالمبحث الثا
 ،والمشروعات الصغيرة في كافة أنحاء العالـ لخدمات مالية سريعة ومالئمة وموثوؽ بيا األفراد يحتاج

مف ىذه الفئة  تستيدؼ ريصغالتمويؿ ال ومؤسساتعمى استعداد لدفع جميع التكاليؼ في سبيؿ ذلؾ.  ـوى
صغيرة ليس بسبب حجـ مؤسساتيا ولكف بسبب حجـ  مؤسسات، وىي والمشروعات الصغيرة األفراد

 0333دوالر إلى حوالي  033أقؿ مف  بيفيتراوح حجـ القرض حيث  .العمالء مع معامالتيا النمطية
ر يتمويؿ صغمؤسسة أشير و  ،دوالر، ويتنوع حجـ التشغيؿ مف بضع مئات مف العمالء إلى عدة مالييف

 .دوالر 46مميوف عميؿ في بنغالديش بمتوسط حجـ قروض  3.4خدـ تي ت)جراميف بنؾ( ال يى
 المؤسسات المالية: .(5-8)

...( بداًل مف ،سندات ،)أسيـ يةشركات أعماؿ تعمؿ في سوؽ الماؿ وتمتمؾ أوراؽ مال المؤسسات المالية
بتجميع المدخرات واألمواؿ مف األفراد  مواد خاـ(. وتقوـ ىذه المؤسسات ،معدات ،)آالت األصوؿ الثابتة

عادة  والمستثمريف كما تقدـ أنواعًا مختمفة مف  ،)مستيمكيف أو مستثمريف( عمالئيال ياأو تسميف ياإقراضوا 
 (2335 ،فظ الودائع وتحويؿ المبالغ.... )احمدالخدمات المالية كخدمات التأميف وح

ىي تمؾ التي تقدـ التمويؿ لمف يحتاجو ضمف شروط ومواصفات محددة، وتقدـ ىذه  ماليةالمؤسسات الف
المؤسسات برامج التمويؿ غالبًا بيدؼ تحقيؽ الربح المتمثؿ بالفوائد والعموالت عمى القروض الممنوحة 

المصروفات التشغيمية لمؤسسة التمويؿ، فيما تقدـ بعض المؤسسات  والتي تزيد عف ،لمجية المستفيدة
ـ قطاعات محددة. عتيدؼ بشكؿ أساسي لدو الحكومية واألىمية برامج تمويمية غير ىادفة إلى الربح 

ضافة إلى ال ف العديد مف المؤسسات المالية األخرى التي تعمؿ في المجاؿ التمويمي إالتجارية ف مصارؼوا 
موقع المعمومات الوطني  ،صفحة الكترونية) وأىميا ،ح عمى النشاط االقتصادي واالئتمانيتؤثر بشكؿ واض

 وفا(7  -الفمسطيني
  Specialized Banks المصارؼ المتخصصة - 
 Investment Trusts  المصارؼ االستثمارية - 
 Special Financing Corporations  شركات التمويؿ المتخصصة - 
 Insurance Companies التأميفشركات  - 
 Acceptance House  بيوت القبوؿ - 
 Other Financing  وسطاء ماليوف آخروف - 
إلى الصعوبة التي يجدىا المستثمر في الحصوؿ  ،رجع نشأة المؤسسات المالية )الوسطاء المالييف(تو 

التي تساعده في توجيو  فر المقومات الالزمةاوعدـ تو  ،عمى األمواؿ أو اتخاذ القرار االستثماري بمفرده
فر لممستثمر الخبرة ببعض الخدمات الفنية التي تقوـ بيا انو قد ال يتو أل ،أموالو إلى أفضؿ سبؿ االستثمار

 (0661 ،)األنصاري المؤسسات المالية. وىناؾ عنصراف أساسياف لوجود الوسطاء المالييف ىما7
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ختيار نوع االستثمار الذي يقمؿ الخطر عنصر الخطر7 فالمستثمر يكره الخطر ويحاوؿ دائمًا ا -0
المتوقع. وبالتالي فإف وجود الوسطاء المالييف يساعد المستثمر في تقميؿ الخطر المتوقع أو تحمؿ الخطر 

أو مساعدتو في اتخاذ قرار االستثمار مقابؿ عمولة أو تكمفة  ،أو جزء منو نيابًة عنو مقابؿ عائد ثابت
 محددة. 

تعد مشكمة عدـ توفر المعمومات المتجانسة أحد األسباب  مشكمة عدـ توفر المعمومات المتجانسة7 -2
الرئيسة لعدـ تحديد القيمة الحقيقية لألصؿ المراد االستثمار فيو. ففي أسواؽ الماؿ يمتقي كؿ مف البائع 

يحتاج لمجموعة المعمومات  فالمستثمر ،وعادًة ما تختمؼ المعمومات التي يحتاجيا كؿ منيما ،والمشتري
 ،ولكف قد ال تتوفر لديو القدرة والتخصص عمى تجميع ىذه المعمومات ،عف الفرص المتاحة في السوؽ

لذلؾ ظيرت مجموعة مف المؤسسات المالية المتخصصة التي توفر ىذه المعمومات بتكمفة أقؿ وبدرجة 
 تمفة في السوؽ.كما تتيح مجموعة مف السمع المالية المخ ،عالية مف التخصص
مف  يتـ التمكفحتى  ،الوسطاء المالييف إلى توفر معمومات صادقة عف العمالءيحتاج ومف ناحية أخرى 
عمى سبيؿ المثاؿ ييـ المصرؼ أف يحصؿ عمى معمومات صادقة عف عميمو الذي  ،بيع السمع المالية

 قرض لحؿ مشكمة في السيولة لديو. يتقدـ بطمب الحصوؿ عمى

  :الماليةىداف المؤسسات أ .(5-8-8) 
كبر حصة مف أذات أبعاد متعددة، فمنيا ما يسعى لمحصوؿ عمى المالية إف أىداؼ المؤسسات 

 المدخرات في السوؽ المحمي وتوظيفيا في القروض واالستثمارات، فيما يتبنى البعض اآلخر أىدافاً 
سياسات ىجومية تسعى إلى تعظيـ  أساسية تتمثؿ في النمو وخدمة قطاعات محددة، ويتبنى االتجاه األوؿ

والمالية بشكؿ عاـ ىي شركات  بشكؿ خاص ومعظـ المؤسسات التمويمية .الثروة لممساىميف وتعظيـ الربح
 هف ىذإأعماؿ تنظـ وتدار بيدؼ تحقيؽ عدد مف األىداؼ مثؿ تعظيـ الربح، وبيذا الخصوص ف

ف العمميات إألخرى، وفي حقيقة األمر فالمؤسسات تتماثؿ في عدد مف الخصائص مع منظمات األعماؿ ا
 .الخاصة بالمؤسسات المالية أكثر تعقيدًا مف منظمات األعماؿ األخرى

فعمييا  ،تنافسيةولكي تستطيع المؤسسات المالية تقديـ الخدمات والحصوؿ عمى عائد مرضي في بيئة 
ة قؿ تكمفة ممكنة، وبصفة عامتصؿ إلى الحجـ األمثؿ لإلنتاج مف الخدمات وبألاستخداـ مواردىا بكفاءة 

ما تراه مناسبًا لجمع األمواؿ  ة تواجييا اإلدارة في ىذه المؤسسات وخاصةً يوجد نوعاف مف القرارات الرئيس
مف المودعيف بأكبر حجـ وبأقؿ تكمفة، أما المرحمة الثانية فيي استخداـ األمواؿ، حيث تبحث فييا عف 

كبر عائد ممكف داخؿ نطاؽ النظاـ أبحيث تصؿ إلى التشكيؿ األمثؿ لمقروض واألصوؿ األخرى 
 .وفا( -موقع المعمومات الوطني الفمسطيني ،)صفحة الكترونية األساسي لممؤسسة وأىدافيا
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 : المالية المؤسسات أىمية .(5-8-5)
 )المدخريف( المودعيف مف األمواؿ جمع طريؽ عف وذلؾ االقتصاد في حيوياً  دوراً  المالية المؤسسات تمعب
 التعامؿ إف .الربح أمؿ عمى الرسوـ بفرض بعض المالية المؤسسات تقوـ العممية وخالؿ ،المقترضيف الى
 مف تودع التي الفائضة فاألمواؿ االقتصاد، في االيجابية التأثيرات مف العديد يخمؽ المالية المؤسسات مع
 يقترضوفالذيف و ي الكاف الماؿ وفيممك ال الذيف لألفراد إقراضيا يمكف مصارؼال في األمواؿ أصحاب قبؿ
كما أف  ،االستثمار ألغراض الالـز الماؿ مصادر ليؤمنوا المالية المؤسسات مف غيرىا أو البنوؾ مف

 أف إال عمييـ فما ضقر  عمى حصوليـ وعند ،لمحصوؿ عمى تمويؿ ممتمكاتيـ لبيع داعي ال األثرياء
 عمى الفقراء يقدـ أخرى جية ومف ،إلقراضيـ كضماف ووضعيا عقاراتيـ ممكية إثبات بتقديـ يقوموا

 مؤىميف منيـ القميؿ ولكف ،والحوادث األمراض مثؿ والطارئة الغذائية احتياجاتيـ سد أجؿ مف االقتراض
حيث أف  .رسمييف غير مقترضيف مع لمتعامؿ مجبريف فإنيـ كيذا وضع ونتيجة البنوؾ مف لالقتراض

 والعمؿ الداعمة الوثائؽ مف كبيرة كمية تطمب ولكنيا منخفضة ةفائد معدؿ تعرض الحكومية البرامج بعض
 صرؼ عمى الموافقة تتـ أف قبؿ المختمفة المكاتب مف العديد عبر المرور المقترض وتمـز كما الورقي
 غير الماؿ مقرضي مع يتعامؿ أف إال بديالً  لمفقير تدع ال المشجعة غير الظروؼ ىذه فمثؿ. القرض

 .(2332 ،)أبو كرش الرسمييف

 أنواع المؤسسات التي تمنح االئتمان الصغير: .(5-5)
 مصارؼمصادر تتمثؿ في المؤسسات الرسمية كال عدةالصغير في الغالب بواسطة  ئتمافيقدـ اال

والمؤسسات  ،والمصارؼ اإلسالمية ،)الزراعية واالدخار...( التجارية وبعض أنواع المصارؼ المتخصصة
قراض المشروعات إغير الحكومية وىي منظمات غير ربحية تتخصص في شبو الرسمية مثؿ المنظمات 

عماؿ الحرة، ولكنيا ال تممؾ في العادة ترخيصًا مف الجيات الحكومية لمتعامؿ مع صحاب األأو  ةر يالصغ
 والمصادر غير الرسمية مثؿ المموليف وأصحاب المتاجر والمجموعات التي تخدـ بعضيا البعض ،الودائع

 (.2331 ،زنبرحليتمفيمد ورو )

 :والتمويل الصغير المصارف اإلسالمية .(5-5-8) 
 مفيوم التمويل الصغير اإلسالمي:أواًل: 

لمفقراء أو لممشاريع عيني أو معنوي نقدي أو تقديـ تمويؿ  يعرؼ التمويؿ المصرفي اإلسالمي بأنو
تقديـ  ،األمواؿ تحويؿ ،االدخار ،باإلضافة لتقديـ خدمات مالية أخرى مثؿ )التأميف ،الصغيرة

مبادئ الشريعة اإلسالمية ووفؽ معايير وضوابط شرعية وفنية و صيغ تتفؽ مع أحكاـ ب وذلؾ ،االستشارات(
ييدؼ أيضًا  فالتمويؿ الصغير اإلسالمي .لتساىـ بدور فعاؿ في تحقيؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية
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 ،غانـ) التنمية االقتصادية واالجتماعية والمساىمة في ،لمساعدة الفقراء وتحسيف أوضاعيـ المعيشية
2303.) 
 الطمب عمى التمويل الصغير اإلسالمي: ثانيًا:

أثبتت الدراسات واالستقصاءات التي تـ إجراؤىا بأف الفرصة كبيرة أماـ سوؽ التمويؿ الصغير 
قطاع  فيناؾ طمب قوي عمى التمويؿ الصغير اإلسالمي عمى مستوى العالـ اإلسالمي. ففي ،اإلسالمي

% مف العمالء المحتمميف لمتمويؿ الصغير سيختاروف التمويؿ بشروط إسالمية لو أتيح 30غزة تبيف أف 
كما أف ىناؾ ثمثي العمالء المحتمميف لمتمويؿ الصغير يمتنعوف عف التمويؿ الصغير  ،ذلؾ ليـ الخيار في

% مف مالؾ 23.4أف  2333التقميدي ألسباب دينية. وفي الجزائر كشفت دراسة أجريت عاـ 
% 13المشروعات الصغيرة ال يتقدموف بطمبات لمحصوؿ عمى قروض ألسباب دينية. وفي اليمف يطالب 

 مف الفقراء بالخدمات المالية اإلسالمية ميما بمغت تكمفتيا.
مف العمالء المحتمميف لمتمويؿ الصغير يمتنعوف عف % 13-10وفي سورية كشؼ االستقصاء أف 

% مف سكاف المناطؽ 16. وفي اندونيسيا أشارت الدراسات بأف قميدي ألسباب دينيةالتمويؿ الصغير الت
ف التعامؿ مع المؤسسات المالية الخاضعة ألحكاـ الشريعة اإلسالمية فضمو الريفية يؤمنوف بتحريـ الربا وي

 (.2303 ،غانـ)

  التمويل الصغير:في مجال المصارف التجارية دور  .(5-5-5)
بذلتيا مؤسسات التمويؿ الصغير الناجحة المصارؼ التجارية عمى الدخوؿ ليذه شجعت الجيود التي 

ففي البمداف النامية تمعب المصارؼ الخاصة والمصارؼ الحكومية ومصارؼ االدخار  ،السوؽ التمويمية
مؤسسة وساطة  233وفي دراسة أجريت في ىذا المجاؿ عمى  ،أدوارًا ىامة في مجاؿ التمويؿ الصغير

ؿ في مجاؿ التمويؿ الصغير تبيف أف المصارؼ التجارية ومصارؼ االدخار تقدـ خدماتيا ألكثر مالية تعم
 % مف المدخريف والمودعيف.63% مف المقترضيف حاليًا وأكثر مف 43مف 

إف مشاركة المصارؼ التجارية في عمميات التمويؿ الصغير يمكف أف يكوف مربحًا لممصارؼ التجارية 
التي لدييا قدرات قوية في مجاؿ الخدمات المصرفية الصغيرة )لألفراد( أو ذاتيا وخاصة المصارؼ 

ضافة لذلؾ تمتمؾ ىذه المصارؼ إمكانيات كبيرة فيما يتصؿ بنطاؽ الوصوؿ مف  االقراض لممستيمكيف. وا 
وىذه الشبكات تتيح لممصارؼ تحقيؽ وفورات كبيرة مقارنًة مع  ،خالؿ شبكات فروعيا الواسعة االنتشار

والتي يمزميا تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية  ،مات الغير حكومية العاممة في مجاؿ التمويؿ الصغيرالمنظ
 األساسية لتتمكف مف الوصوؿ ألعداد مماثمة مف المقترضيف والمدخريف.

وذلؾ مف خالؿ استخداـ  ،ويمكف لممصارؼ أف تكوف أكثر القنوات كفاءة لتقديـ خدمات التمويؿ الصغير
جراءات جيدة التصميـآليات ل كما انو لدى المصارؼ أفضؿ مصادر التمويؿ  ،تقديـ القروض وعمميات وا 

 الالزمة لعمميات اإلقراض وىي قواعد الودائع المتوفرة لدييا.
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 ،التي تجعؿ المصارؼ التجارية تتردد في الدخوؿ ليذا المجاؿ معوقاتىناؾ العديد مف األسباب وال
وعدـ كفاية الضمانات  ،ة المخاطرة التي يمثميا أصحاب المشاريع الصغيرةفي درج معوقاتوتتمثؿ ىذه ال

ولكف  ،ووجود عقبات تنظيمية وقانونية إضافة لمعقبات االجتماعية ،وارتفاع تكاليؼ اإلقراض ،العينية
األمثمة العممية في مختمؼ مناطؽ العالـ أظيرت أنو باإلمكاف التغمب عمى ىذه العقبات والتحديات. ولكي 
 تكوف المصارؼ ناجحة في ىذا المجاؿ يتعيف عمييا تبني أساليب إقراض جديدة مف أجؿ إدارة المخاطر

 (.0665 ،)براندسما وشوالي وتخفيض التكاليؼ

 : مؤسسات التمويل الصغير .(5-5-3)
 لتشمؿ الدخؿ، محدوديو  ىي المؤسسات التي تقدـ خدمات مالية لمفقراءمؤسسات التمويؿ الصغير     
وتقبؿ  يرةسات قائمة عمى برامج القروض الصغ، وأغمبيا مؤسريالصغ والتأميف واالدخاراإلقراض  اتخدم
  .(2303 ،عقؿمف عمالئيا فقط وليس مف العامة ) يرةالمبالغ الصغ إيداع
 المصرفي الرسمي القطاعالمستبعديف مف  لمفقراء المالية تقدـ الخدمات التمويؿ الصغير مؤسساتف

 القروض في تقديـ ومتخصصة الناشئة، البمداف النامية والبمداف تعمؿ فيو  ،القياسيةة والنظـ المالي
خاصة  ،صغيرة والمساعدة في إدارتيا وتنظيميا إنتاجية نشاطات بدء والخدمات المالية لتمكيف األفراد مف

 مؤسساتف ،حياففي كثير مف األلمفقراء  النظـ المالية، وتحسيف البمداف النامية مف في المناطؽ الريفية
 واالستفادة مف النظـ المالية لممشاركة في لمسكاف المحمييف أوؿ فرصة تمثؿ ما غالباً  الصغير التمويؿ

 .(Brune, 2009) ورأس الماؿ العمؿ فرص الحصوؿ عمى
لمقضاء  ىذه الطريقة كوسيمةمحمد يونس، الذي طور الصغير لالتمويؿ  إنشاء مؤسسات فكرةتعود 
 ،األولى مؤسسة التمويؿ الصغير، بنؾ غراميف، أسس 0650عاـ  خالؿ ،شبنغالد الدهب في عمى الفقر

 حازو  .بالمعنى الصحيح الصغيرة عماؿ التجاريةفي مجاؿ األ تعمؿبدأت و  ىذا المفيوـ أدركت والتي
  .2333سالـ لعاـ جائزة نوبؿ لم عمى غراميف بنؾبتأسيسو  يونس
، وبالتالي اإلنتاجية األنشطة االقتصادية مف االنخراط في الفقراءالتمويؿ الصغير  مؤسسات تمكف

 المقرضيف التكمفة العالية التي يفرضيابيف  الحمقة المفقودة تشكؿ آلياتياو  ،المساىمة في تحقيؽ التنمية
 .القياسية المصرفية المتصمة بالمؤسسات والمشاكؿ غير الرسميف

 القروض:  مىع الربح ونسبة الصغير التمويل مؤسسات .(5-5-3-8)
 دوالر مثالً  100 قيمتو قرضاً  أف حيث لمغاية، مكمؼ أمر والمحتاجيف لمفقراء مالية خدمات توفير إف
 إلى األمر حيث يحتاج دوالر، 2000 قيمتو قرض يستمزمو الذي والمالي اإلداري المجيود نفس يستمـز
 مف لمتحقؽ الزيارة ىذه ثـ تكرار ـ،يسكن مكاف أو عمميـ مقر في كاف سواء القروض لطالبي ميدانية زيارة
 قد أنو إال قميؿ يبدو قد مبمغ وىو دوالر، 25 الواحد القرض يتكمؼ وبذلؾ بعد، فيما السداد عمى القدرة
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 جميع االعتبار بعيف األخذ إلى التمويمية يدفع بالمؤسسة مما ،الصغير القرض قيمة مف % 25 يمثؿ
 .(2303 ،)عقؿ القروض عمى نسب األرباح بتحديد تقوـ عندما القرض إدارة تكاليؼ
 ،الصغير التمويؿ لمؤسسات المباشروف المنافسوف وفيعتبر  األمواؿ مقرضووتجدر اإلشارة بأف  

 مف رسمي غير كمصدر البديؿ ىذا إلى يذىبوا قد الرسمي، المالي النظاـ مف المستبعدوف الفقراء األفرادف
 (.2333 ،إليا( األحياف معظـ في األمواؿ مصادر

  :ريالصغ ئتماناال  برامج أنواع(( مناىج .(5-5-3-5) 
ىذه األنواع  ،ىناؾ عدة أنواع لالئتماف الذي تمنحو المؤسسات المالية العاممة في مجاؿ التمويؿ الصغير

 (2300 ،)لطفيىي7 

 يرالصغ مشروعو عمى لإلنفاؽ وذلؾ المقترض، احتياجات لتمبية القروض ىذه تقَدـ :فردية قروض: أوال
 :أف اعتبار عمى متكرر غير وبشكؿ واحدة مرة القرض ويقدـ

 .قرض أوؿ مف الذاتي االكتفاء عمى قادر المقترض -
 آخر فائض مع وفوائده القرض خاللو مف يسدد فائض وتحقيؽ وتشغيمو المشروع إنشاء عمى قادر أنو -

 .العمؿ في وعالمشر  استمرار مع أسرتو وعمى نفسو عمى منو االنفاؽ يستطيع ربح يمثؿ

 مرة مف أكثر لمفرد القرض منح يمكف ولكف ،الفردية القروض مثؿ ىي :متدرجة فردية قروض :ثانيا
 زادت، قد العميؿ في الثقة أف وحيث الحالة، ىذه وفي السابؽ، القرض سداد عمى قادر أنو يثبت حينما
 ج.بالتدري التالية القروض وتتزايد التالي القرض قيمة زيادة يمكف فإنو

 تشجع مؤسسات التمويػؿ لممشػروعات الصػغيرة األفػراد القػائميف عمػى ىػذه المشػروعاتثالثًا: التــــــوفيـر: 
جيدة عمى قدرة الفرد عمى احتجاز جزء مف األرباح في  ةعمى التوفير عمى اعتبار أف التوفير يمثؿ ضمان

وىناؾ بعض  ،قيمة القرض وفوائده وتكاليفووبالتالي زيادة قدرة الفرد عمى سداد  ،حساب التوفير لديو
 كشرط أساسي لمحصوؿ عمى قرض. عمػى فػتح حسػاب تػوفيرالمؤسسات تجبر كؿ مف يقترض 

 وذلؾ) أفراد 10 إلى 5 مف (األفراد مف صغيرة مجموعة إلى الخدمة ىذه تقدـ :الجماعي اإلقراض رابعًا:
 أف أي كميا، المجموعة بكفالة المجموعة عضاءأل الجماعي القرض ويمنح الفردية، مشروعاتيـ لتمويؿ

 . عنو نيابة بالسداد المجموعة وتقوـ السداد، عمى قادر غير فييا فرد ألي ضامنة المجموعة
 اجتماعي ضغط ىو السداد عمى المتقاعس الفرد عمى األفراد مجموعة ضغط أف الطريقة ىذه أثبتت قدو 
 لمفرد والمساعد الناصح دور المجموعة تمعب كما الجماعي، القرض مف لنصيبو الفرد سداد عمى تأثير لو
 .لممشروع واإلدارية والتسويقية الفنية النواحي في

 :ريالتمويل الصغبرامج خصائص  .(5-5-3-3)
 7 (0665 ،جوديث ولورنس7 )ما يمير بيالتمويؿ الصغ جاؿتتميز برامج المؤسسات العاممة في م
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 جؿ ألغراض رأس الماؿ العامؿتقديـ القروض الصغيرة والقصيرة األ. 
 التقييـ البسيط والسيؿ الستثمارات المقترضيف. 
  ًمف استخداـ الضمانات  استخداـ بدائؿ مستحدثة كالضمانات الجماعية وأسموب االدخار اإللزامي بدال

 .العينية
  إمكانية حصوؿ المقترض عمى قروض جديدة يتوقؼ عمى مدى وفائو بالتزاماتو في تسديد القروض

 .السابقة
  الدفع المبسط والسريع ألقساط القروض كأسموب الدفع األسبوعي أو الشيري، أو أسموب الدفع اليومي

 .ريفي بعض برامج التمويؿ الصغ
 بمعدالت تحصيؿ القروض عمى مستوى بعض  مقارنةً  ارتفاع معدالت التحصيؿ ألقساط القروض

 .المؤسسات المالية التقميدية
 الطوعي كأسموب يزيد مف قدرة المقترض عمى تمبية احتياجاتو الخاصة استخداـ أدوات االدخار. 
 ريفرض أسعار فائدة مرتفعة لتغطية التكاليؼ المرتفعة التي تنطوي عمييا معامالت التمويؿ الصغ. 
 إتباع مناىج بديمة إزاء الضمانات العينية.  
 مالئمة موقع وتوقيت السداد. 
  التوقيت والقيمةخدمات مالية مالئمة مف حيث السرعة و. 

  :الفعالة الصغير التمويل مؤسسات خصائص .(5-5-3-4)
 الفقراء ومع التقميدية، التجارية لمصارؼا مع تفاعميا مف ريالصغ التمويؿ مؤسسات استفادت
 إلى التوصؿ أمكف ذلؾ عمى وبناء لألمواؿ، المانحة والمنظمات الحكومية، المنظمات ومع المقترضيف،

 أىـفيما يمي و  ،فعالية األكثر المالية المؤسسات لتمؾ والمستقرة الثابتة ائصالخص مف مجموعة 
 :(2303 ،)عقؿ الفعالة التمويؿ مؤسسات خصائص 
 أف وقبؿ ممحة، الماؿ إلى فالحاجة كثيرًا، االنتظار عمى الفقراء يقدر ال :القرض تقديم في السرعة -8

 .أياـ عدة خالؿ القرض تقدـ فأ الفعالة التمويؿ مؤسسة عمى المقترض، ىمة تفتر
 مؤسسة وعمى مالية، ضمانات تقديـ عمى الفقراء المقترضوف يقدر ال :بسيطة كفاالت أو ضمانات -5

 الشخصية الضمانات بعض أو المحمي، المجتمع في الشخص بسمعة تكتفي أف ريصغال التمويؿ
 .المعقولة والجماعية

 مف ييرب وربما والروتيف واإلجراءات والسجالت النماذج لغة المقترض يفيـ ال :البسيطة اإلجراءات -3
 .المؤسسة موظؼ بتعبئتو يقوـ واحد نموذج مثؿ اإلجراءات، بأبسط تكتفي أف التمويؿ مؤسسة وعمى ذلؾ،
 وعمى لو، المناسبة ومنتجاتو وخاماتو بو الخاصة ظروفو يمحم اقتصاد لكؿ  :المحمي االقتصاد فيم -4

 تقدـ أف تستطيع حتى المحمية، االقتصادية األنشطة طبيعة مف تقترب وأف ذلؾ ـتفي أف التمويؿ مؤسسة
 .(2009عارؼ، (مناسبة مالية خدمات
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 وعقد عمميـ، أماكف في المقترضيف زيارة التمويؿ مؤسسة موظفي عمى :العميل مع اليومي التعامل -5
 .السداد عمى يـوحث لممقترضيف والنصيحة المساعدة لتقديـ وذلؾ معيـ، دورية لقاءات

 دفعات عمى أو بسرعة يسدد بأف لممقترض الحماس إلعطاء وذلؾ :ومتدرجة األجل قصيرة القروض -6
ذا (مثالً  أسبوعية  .(القيمة في أكبر أخرى قروضاً  منحو فيمكف السداد عمى المقترض قدرة تبيف وا 

 إلى تؤدي أف يمكف سوياً  فيقترضو  متجانسة مجموعة وجود :واألقارب األصدقاء شبكة عمى االعتماد -7
 القرض. سداد في االلتزاـ إلى تؤدي كما المجموعة، في شخص لكؿ الفردية المشروعات وترويج نجاح

 متنوعة، واستشارية تمويمية وخدمات كثيرة، محمية فروع وجود بسبب 7السوق من أعمى رسوم -8
 رأس عمى الفائدة مف كؿ غطيت (أعمى رسوـ فرض الضروري فمف كبيرة وتنسيقية تشغيمية وعمميات

 بسرعة أساساً  ييتـ فالمقترض الحظ ولحسف االستمرارية( ضماف أجؿ مف والتشغيؿ اإلدارة الماؿ، وتكاليؼ
 العالية. بالرسوـ وليس القرض عمى الحصوؿ

 السداد، في التأخير عمى غرامات فرض يجب الجدية مف مزيد لفرض :السداد في الغرامات استخدام -6
 .أكثر وخدمات أكبر قروض تقديـ مثؿ السداد في لمجاديف افزحو  ومنح
 وخدمة إضافية، جيود بتقديـ الموظفيف قياـ عمى الحوافز ىذه تساعد :لمموظفين حوافز تقديم -03

 .السداد عممية ومتابعة المالية، والمعونة المشورة، وتقديـ باحتراـ، العمالء
 وتضمف التمويؿ، استدامة تضمف التجارية مصارؼال كةمشار  إف :التجارية مصارفال مع التعاون -00
 الرسمي. غير القطاع عمى الرسمية جانب ضفيتو  الممولة الصغيرة المشروعات نميةت
 

 7ريفي التمويل الصغ التقميدية اإلقراض منيجيات أسباب فشل .(5-5-3-5) 
 لتمويؿ الصغير وىي7مجموعة أسباب تؤدي لفشؿ منيجيات اإلقراض المتبعة في مجاؿ ا Felixحدد 

(Felix, 2011) 
 . المادية االفتقار لمضمانات -
 .رسمية ممكية عدـ وجود سندات - 
 .تاريخ ائتماني عدـ وجود - 
  .عدـ وجود بيانات عف الميزانية وقائمة الدخؿ - 
 .عدـ الحصوؿ عمى تعميـ رسمي - 
 .ثابت لمدخؿ عدـ وجود مصدر - 
 .لعقودتنفيذ ا االفتقار إلى آليات - 
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   :مؤسسات التمويل الصغير التي تواجو صعوباتال .(5-5-3-6)
 عدـ كفاية التمويؿبناء القدرات و  7التمويؿ الصغير مؤسسات ة التي تواجوالرئيس الصعوبات وتشمؿ
الفئات  استيداؼعدـ القدرة عمى اإلدارة، و ة ء، وعدـ كفاليا والتكمفة العالية لبنية التحتيةا وعدـ كفاية

  (Cofi, 2012).التنظيـ واإلشراؼونشرىا، و  المعموماتوجمع  ،ضعيفةال

 بناء القدرات: 
 مستويات الطمب عمى وزيادةنقص التدريب الموظفيف و  مف كسب غير المشروعلوا المنافسة المتزايدة

 تبناء القدراف في ىذا القطاع. المستعصية مف أكثر المشاكؿ واحدة الموارد البشرية جعؿ ،األجور أعمى
 اتقطاعبناء ضروري ل ،الكافي التمويؿ إلى إمكانية الوصوؿمع  ،بدرّ الم رأس الماؿ البشري قاعدة شكؿب

 .الكفوءةالتمويؿ الصغير المستدامة و 
 :البنية التحتية 

 وأساليب العمؿ لياوالطرؽ ، وتكنولوجيا المعمومات مثؿ االتصاالت وتكمفتيا عدـ كفاية البنية التحتية
رفع تالعمميات و  تحد الموارد ليذه التمويؿ الصغير. والعرض المحدود في قطاع عالية تكمفة تشغيمية

 الكافية الخدمات الموجستية وتوفير قاعدة أساسية حاجة إلى إنشاءىناؾ  تطوير البنية التحتيةلو  التكاليؼ.
 الصغير مؤسسات التمويؿ عممياتتكنولوجيا المعمومات لدعـ و  االتصاالت السمكية والالسمكية مثؿ

 .أكثر كفاءة لجعميا
 :عدم كفاءة إدارة االئتمان 

 مؤسساتعدـ وجود الخبرة الكافية لدى و  التمويؿ الصغير في قطاع االئتماف تسميـ آليةعدـ مالءمة 
مف الصعوبات التي  ،احتياجاتيا الخاصة لتمبية الفقر فئات في مختمؼ عمالئيـتصنيؼ التمويؿ الصغير ل

 .التي تؤثر عمى فعالية االئتماف الممنوحو  تواجو ىذه المؤسسات
 :جمع المعمومات ونشرىا 

ال يزاؿ عمؿ وتجارب نجاح برامج التمويؿ الصغير  عف آليات بيا وموثوؽ كافية عدـ وجود معمومات
 العمالء قدرة المؤسسة عمى استيداؼ عمى سمباً  تؤثر ىذه المشاكؿو  ،الصغيرصناعة التمويؿ ل يمثؿ تحدياً 

 المعمومات حوؿفي  ندرة ىناؾ أيضاً و  ،عمالءاالحتياجات المحددة ليؤالء ل ف أجؿ تمبيةم بشكؿ صحيح
 .عممياتياو  مؤسسات التمويؿ الصغير

 :التنظيم واإلشراف 
شرافيوتنظيمية  ضمف بيئة تعمؿ في القطاع الرسمي مؤسسات التمويؿ الصغير  األمر الذي ،جامدة وا 

ممبادئ ل تحديد عدـ وجود وىناؾ أيضاً  .األداء العاـ لممؤسساتوالتواصؿ و  لالبتكار التحديات يقدـ بعض
 .أعضائيا لإلشراؼ عمى رسميةالوغير  رسميةالشبو  القطاعات في لمييئات التنظيمية التوجييية

ويرى الباحث بأنو عمى المؤسسات العاممة في مجاؿ التمويؿ الصغير حصر ىذه الصعوبات 
  دة مف نقاط القوة التي تتمتع بيا المؤسسة لمتغمب عمى ىذه الصعوبات.والتحديات ودراساتيا جيدًا واالستفا
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 التقييم االئتماني المتبع في مؤسسات التمويل الصغير: .(5-5-3-7)
 (2330 ،ىناؾ نيجاف لمتقييـ االئتماني المتبع في مؤسسات التمويؿ الصغير وىما7 )سكرينر

 مف المخاطر بتقييـ الحالي الوقت في الصغير مافاالئت مؤسسات تقوـ :الشخصي االئتماني التقييم -8
 قياسيا يتـ التي( الكمَّية معرفتيا عمى السداد بشأف توقعاتيا في وتعتمد الشخصي، االئتماني التقييـ خالؿ

ؿ باألرقاـ  قياسيا يتـ ال والتي (النوعية معرفتيا عمى كذلؾ وتعتمد ،)اإللكترونية البيانات قواعد في وُتسجَّ
ؿ ال أو باألرقاـ  موظؼ يتبادؿ كما .القرض وعقد العميؿ بخصائص) اإللكترونية البيانات قواعد في تسجَّ
 السياسات خالؿ مف الخبرات - مؤسسة بصفتيا ريصغال االئتماف جية لؾوكذ –االئتماف ومدير االئتماف
 في بالفعؿ لتوجيييةا الكمَّية المبادئ استخداـ مف الرغـ وعمى .الشفيية والمناقشات والتدريب المكتوبة
 (األعماؿ مجاؿ في عاـ عف خبرتو تقؿ مقترض أي استبعاد ذلؾ ومف) الشخصي االئتماني التقييـ عممية
 االئتماني التقييـ عف ويصدر العميؿ. شخصية بشأف االئتماف موظؼ تقدير عمى ىنا ينصب التركيزفإف 

 عمى الحصوؿ طمبات قبوؿ بشأف عينو  حكـ والبديية، الحدس عمى معظمو في يعتمد والذي الشخصي،
 .المخاطر درجة حسب رفضيا أو القروض

 إلى استناداً  بالمخاطر التنبؤ عمى اإلحصائي االئتماني التقييـ يقوـ :اإلحصائي االئتماني التقييم -5
 صورة في والخصائص اطرلمخا بيف الصالت وتظير .بيانات قاعدة في مسجمة كميَّة خصائص
 فعمى. كاحتماؿ وترصدىا بوضوح بالمخاطر تتنبأ التي الرياضية المعادالت أو فالقواني مف مجموعات

 نسبة عاماً  25 العمر مف يبمغ رجؿ نجار بو يتقدـ األولى، لممرة قرض طمب يشكؿ قد المثاؿ، سبيؿ
 الذي الطمب يشكؿ قد بينما المائة، في 20 تبمغ يوماً  30 لمدة السداد في تأخر بحدوث متوقَّعة مخاطر

 سابقة، قروض ثالثة في السداد عف تأخرىا يسبؽ ولـ عامًا، 50 العمر مف تبمغ سيدة حائكة بو تقدـت
 االئتماني التقييـ ويعمؿ المخاطر، بإدارة التمويؿ ويتعمؽ المائة. في 5 تبمغ متوقَّعة مخاطر نسبة

 ويمكف ر.المخاط تقييـ عمى والوضوح االنتظاـ إضفاء خالؿ مف المخاطر إدارة حسيفت عمى اإلحصائي
 .التطبيؽ قبؿ اإلحصائي االئتماني التقييـ عممية سياؽ في التنبؤ دقة اختبار

 يرتكز بينما سواىا، شيء وال الكمَّية الخصائص عمى كامؿ بشكؿ اإلحصائي االئتماني التقييـ يعتمد
 اآلخر. نيمام كؿ يكمؿ النيجيف ولكف .النوعية الخصائص عمى معظمو في الشخصي االئتماني التقييـ

 بعض يناؾفاإلحصائي.  االئتماني التقييـ يغفميا التي األمور الشخصي االئتماني التقييـ يراعي يثح
 ،اإلحصائي االئتماني التقييـ خالؿ مف األمثؿ بالشكؿ تقييميا ويتـ كميَّة، بخصائص المتصمة اطرلمخا

 التقييـ خالؿ مف األمثؿ بالشكؿ تقييميا ويتـ نوعية، بخصائص المتصمة اطرلمخا بعض ىناؾ أف كما
 .الشخصي االئتماني

 إلكترونية بيانات قاعدة وجود الصغير االئتماف مجاؿ في واسع بشكؿ االئتماني التقييـ تطبيؽ ويتطمب
 القروض. وعقود العمالء خصائص لؾوكذ السابقة القروض مف كبير لعدد السداد سموؾ عمييا مسجؿ
  الدقة. مف مالئمة درجة عمى البيانات هىذ تكوف أف يجب ذلؾ، عمى عالوة



79 

 

 تعديؿ عمى القدرة ذلؾوك العمالء والء وازدياد القروض خسائر انخفاض االئتماني التقييـ فوائد تتضمفو 
 الذي الوقت خفض يمكنو االئتماني التقييـ أف ذلؾ مف واألىـ ،اطرلمخا لحجـ وفقاً  والرسوـ الفائدة أسعار

 الواضح الكمَّي التحميؿ آلية اعتماد نحو ريالصغ االئتماف مؤسسة يقود أنو اكم التحصيؿ، عممية تستغرقو
 .القرارات اتخاذ عمى المديريف مساعدة أجؿ مف

 التمويل الصغير في سورية: .(5-3) 
حيث كانت  ،تحظى بتنظيـ منضبط 2334لـ تكف صناعة التمويؿ الصغير في سورية قبؿ عاـ 

مصارؼ المتخصصة وقميؿ مف المنظمات غير الحكومية تقوـ بعض المصارؼ العامة والخاصة وال
بممارسة أنشطة التمويؿ الصغير تحت إشراؼ وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ )المجموعة االستشارية 

 .(2335 ،لمساعدة الفقراء
عي التشري المرسوـ ولكف مف خالؿ ،مكافحة البطالة وكالة لمتمويؿ الصغير مزود أىـ كاف ،في البدايةف
 في حيف ،االئتماف لـ يعد يوفر الكنيو ،التوظيؼلجنة التنمية و  تحويمو إلى تـ 2333مف عاـ  39 رقـ

 (.Bacci، 2009) والتدريب عمى الميارات فرص العمؿ توفير أصبحت الرئيسية اميمتي
رقـ  السوريالمرسوـ التشريعي ) التمويؿ الصغير السورية مرسوـ وضعت الحكومة 2334وفي شباط 

 ىذا المرسوـاليدؼ مف وكاف  ،فريقيااالشرؽ األوسط وشماؿ في منطقة  األوؿ مف نوعو ( والذي ىو02
لزيادة فرص  سوريةفي  الطبقة الوسطى مف جزءاً  أيضاً ، وربما الفقراء مف السكاف كبيرة شريحة مساعدة

وي الدخؿ المنخفض ذالمالية لمنح حؽ الوصوؿ لمخدمات لوبعبارة أخرى  ،الخدمات المالية الحصوؿ عمى
 .(Bacci, 2009مصارؼ )ال يتعامموف مع الوالناس الذيف 

المالية  المؤسسات لترخيص مصرؼ سورية المركزياالئتماف مف مجمس النقد و  ىذا المرسوـ يخوؿ 
، وأخذ رياإلقراض الصغ مثؿ خدمات التمويؿ الصغير اليدؼ المتمثؿ في تقديـ مع االجتماعية المصرفية
، وىذه المؤسسات تتخذ شكؿ الشركة المساىمة عمى وجو الخصوص ،لمفقراءر يالصغ لتأميفاو  الودائع،

مف التعميمات التنفيذية  (2)تقوـ بمنحيا لعمالئيا )المادة يوال قيد عمى مقدار القروض الت اليادفة لمربح،
ف الغاية مف ىذا و  ،(02لممرسوـ التشريعي رقـ   التمويؿ الصغيرفي  الفاعميف تنظيـ جميع ىي المرسوـا 

العامميف في  جميعو  االجتماعية المالية المصرفية المؤسساتالمنظمات غير الحكومية و و ، مثؿ المصارؼ
 السكاف مساعدة، وقادرة عمى جداً  نيج شامؿ الحصوؿ عمى مف أجؿ الجمعيات الخيرية،ك ىذا المجاؿ

 (.Bacci, 2009) ةسوري في غير المتعامميف مع المصارؼ
 35رقـ) اإلسالميةقانوف المصارؼ و ) 2330لسنة 28  رقـ(ة قانوف المصارؼ الخاص و فيأنكما 
 بما في ذلؾ النشاط المصرفي أنواع لتنفيذ جميع واإلسالمية لممصارؼ الخاصة تصريح(  2005لعاـ
 فصاح وشفافيةمتطمبات إ ينبغي أف تتبع االجتماعية المالية المصرفية والمؤسسات التمويؿ الصغير. أيضاً 

 األرباح والخسائربياف و  المدققةالميزانية العمومية  العادية. فيجب تقديـ مصارؼلمتمؾ الواردة ل شابية جداً م
 (.Bacci, 2009) الدولية لمعايير المحاسبة وفقاً  مصرؼ سورية المركزي إلى
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يث ح ،ةفي سوري لمتمويؿ الصغيرحقيقي  ىي مزود اآلغا خاف لمتنمية مؤسسة أف تجدر اإلشارة إلىو 
 ىذا، ىناؾ باإلضافة إلى. مع الحكومة السورية التعاوف اتفاؽ إطار تحت 2332في عاـ  عمميا بدأت

 تحصؿ عمىوكالىما  ،تشغيؿ الالجئيفالمتحدة إلغاثة و  ووكالة األمـ المتحدة اإلنمائي األمـ برنامج
صندوؽ التنمية مية7 المح المنظمات غير الحكومية اثنيف مفوىناؾ  .األـ المؤسسات األمواؿ مف خالؿ

وىناؾ . بتقديـ القروض الصغيرة تقوـ أيضاً  الشباب إنجازات ودعـ وتحقيؽ في سورية المتكاممةالريفية 
 ،مكتبًا فرعيًا في سورية 13أيضًا برنامج الخميج العربي لصندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي الذي لديو 

 0653تأسست في عاـ و بحية مقرىا السعودية وىذه المنظمة غير ر  ،وميمتيا تطوير المناطؽ الريفية
(Bacci, 2009.) 

متخصصة لتمويؿ المشروعات الصغيرة  أوؿ مؤسسة ىي ،ف شبكة اآلغاخاف لمتنميةإوحاليًا 
 ،السويداء، حماة، حمب، الالذقية، طرطوس، )دمشؽ في البالد سبعة فروع وليا في سورية والمتوسطة
ليرة  مميار  3.76بقيمة إجمالية بمغتض قر  33333 أكثر مف ـتسمي قادرة عمى وىذه المؤسسةمصياؼ( 

أنيا عمى و  سورية األكثر أىمية في التمويؿ الصغير مشغؿ ىذه المؤسسة تعد 2334منذ عاـ و  ،سورية
ىذه المؤسسة و الذي تقدمقرض الحد األقصى لمو  .عفر  23تصؿ إلى  واسعة أعماؿاستعداد لتنفيذ 

غير الجيات  باإلضافة إلىو  (.Bacci, 2009) (يوالر أمريكد 0333ليرة سورية ) 141000ىو
الممموؾ  مصرؼ التوفير مف خالؿبممارسة أعماؿ التمويؿ الصغير  الحكومة السورية تقوـ، الحكومية

 ،في العاـ التالي عمميات اإلقراض وبدأ مصرفًا متكامالً  ىذا المصرؼأصبح  ،0666في عاـ ف ،لمدولة
ىو  ىذا المشروع واليدؼ مف التمويؿ الصغير. أدوات أيضاً  خدماتو ف يدرج فيأ قرر كبيرالوبعد نجاحو 
   .(Bacci،2009) نشاط تجاري متجر صغير أي البدء فيتكوف قادرة عمى امتالؾ ل مساعدة الناس

ففي غياب  ،ر في سورية ال يزاؿ بعيدًا عف تغطيتويالصغ إف الطمب عمى خدمات ومنتجات التمويؿ
لمسوؽ، تشير التقديرات بتحّفظ إلى أف الطمب يتعّدى )مميوف( عميؿ عمى  مية رسمية حديثةدراسة تقيي ةأي

، بمغ إجمالي عدد العمالء النشطيف )الحالييف( المستفيديف مف ىذا القطاع 2303وحتى عاـ األقؿ، 
ف صناعة التمويو  .(2303 ،)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في سورية ( عميؿ تقريباً 16333) ؿ ا 

في منتجاتيا وخدماتيا، والتي ىي اآلف محّددًة  ، بحاجٍة إلى إجراء تنويعبداياتيار، التي ال تزاؿ في يالصغ
ر كافة. وىناؾ بداية لتجربة توفير خدمات يفي القروض كمنتج رئيسي لدى مقّدمي خدمات التمويؿ الصغ

 ،مج األمـ المتحدة اإلنمائي في سورية)برنا ي إدارة المشروعات كخدمة رئيسيةاالدخار، والدعـ التدريبي ف
ر ير األولى المقّدـ األبرز لخدمات التمويؿ الصغي، تعد مؤسسة التمويؿ الصغ2303حتى عاـ و . (2303

وىذا يشير )بالمقارنة بحجـ الطمب( إلى أف ىناؾ  ،( عميؿ02333في سورية، حيث يبمغ عدد عمالئيا )
في سورية. ومما ال شّؾ فيو أف التشريعات الناظمة لمتمويؿ ر يمجااًل كبيرًا لنمو قطاع التمويؿ الصغ

سيكوف ليا أثر واضح في تعزيز عممية التوسع في القطاع مف خالؿ إنشاء مؤسسات  ةر الصادر يالصغ
 ، لموصوؿ إلى االستمرارية التشغيمية والمؤسسيةت أكثر مالءمةعمى توظيؼ آليا ةر، قادر يصغؿ تموي

 . (2303 ،نمائي في سورية)برنامج األمـ المتحدة اإل
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 خالصة الفصل:

دخمت المصارؼ التجارية والمصارؼ اإلسالمية مجاؿ التمويؿ الصغير إلى جانب مؤسسات التمويؿ 
ولكف ىناؾ مخاطر عديدة مرافقة لمنح  ،نظرًا ألىميتو بالنسبة لالقتصاد وليذه المؤسسات أيضاً  ،الصغير

ولقمة وعدـ كفاية القوائـ المالية  ،نظرًا لعدـ كفاية الضماف المقدـ ،االئتماف لألفراد والمشروعات الصغيرة
 ليذه المشروعات.

واألىداؼ الرئيسة لالئتماف الصغير  ،مفيوـ التمويؿ الصغير واالئتماف الصغيربحث ىذا الفصؿ لذلؾ 
لمخاطر وا ،باإلضافة لمسياسات واإلجراءات االئتمانية المتبعة في مجاؿ االئتماف الصغير ،وأىميتو

وأسباب القروض الصغيرة المتعثرة وآلية معالجتيا. كما بحث في مفيوـ وأنواع وأىداؼ  ،المرافقة لو
وتـ التركيز في ىذا  ،وبحث أيضًا في المؤسسات المالية التي تمنح االئتماف الصغير ،المؤسسات المالية

والصعوبات  ،صغير الفعالةفتناوؿ خصائص مؤسسات التمويؿ ال ،الفصؿ عمى مؤسسات التمويؿ الصغير
وأسباب  ،والتقييـ االئتماني المتبع في مؤسسات التمويؿ الصغير ،ومناىج االئتماف الصغير ،التي تواجييا

باإلضافة لواقع التمويؿ الصغير في سورية. ،فشؿ منيجيات اإلقراض التقميدية في مجاؿ االئتماف الصغير
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 مقدمة:
 ،منح االئتماف الصغيرلقرار اإلطار النظري واإلجراءات العممية  تناوؿ الباحث في الفصوؿ السابقةبعد 

وتصميـ االستبانة التي تـ بموجبيا جمع  ،مجتمع الدراسةتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنيج الدراسة و 
 ،واختبار صدؽ وموثوقية أداة الدراسة ،ئية المستخدمة في معالجة البياناتواألساليب اإلحصا ،البيانات

 إضافة لتحميؿ وعرض نتائج الدراسة ومناقشتيا.

 منيجية البحث:
ستراتيجية ا) (hypothetical-deductive) ػػػػػػ االستنتاجي المنيج الفرضي ىذه الدراسة عمى تعتمدا -

 البحث(ػػػػػ  ثـػػػػػػ  النظرية
اعتمد الباحث عمى أسموب الدراسة المسحية التي تعد مف االستراتيجيات الشائعة االستخداـ في  لقد -

 إضافة لكونيا مف الطرؽ المالئمة لألغراض التي تستيدفيا الدراسة. ،أبحاث األعماؿ واإلدارة

 التعريف بمجتمع الدراسة:
ات المالية العاممة في الساحؿ تكوف مجتمع البحث مف جميع العامميف في قسـ االئتماف في المؤسس

 وقد ،( مؤسسة وىي جميعًا فروع لمؤسسات رئيسة70والبالغ عددىا ) الصغير السوري والتي تمنح االئتماف
وقد تـ استخداـ أسموب الحصر  ،موظفاً  350بمغ عدد العامميف في قسـ االئتماف في ىذه المؤسسات 

وكاف عدد قوائـ االستقصاء التي تمت  ع الدراسة.الشامؿ وتوزيع االستبانات عمى جميع مفردات مجتم
 %.34.29أي بنسبة  ،قائمة (231)استعادتيا وىي صالحة لمتحميؿ 

 7يوضح ذلؾ الجدوؿ اآلتيو 
 عدد قوائم االستبيان الموزعة والمعادة في المؤسسات المالية في الساحل السوري(: 8 ،3جـــــــــدول رقم )

 والصالحة لمدراسة عدد االستبانات المعادة عدد االستبانات الموزعة ةـــــــــــــــــــؤسســــــــــــالم
 03 22 المصرؼ التجاري السوري
 03 22 المصرؼ الزراعي التعاوني
 03 25 مصرؼ التسميؼ الشعبي

 02 02 مصرؼ التوفير
 02 02  األولى رالصغي تمويؿالمؤسسة 
 02 10 بنؾ بيمو

 3 02 بنؾ سورية والميجر
 3 02 المصرؼ الدولي لمتجارة والتمويؿ

 3 02 سورية -البنؾ العربي
 3 02 سورية -بنؾ عودة

 3 02 بنؾ سورية والخميج
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 3 3 بنؾ الشاـ اإلسالمي
 3 02 بنؾ سورية الدولي اإلسالمي

 3 02 سورية -بنؾ األردف
 3 02 سورية -فرنسبنؾ

 3 3 بنؾ الشرؽ
 3 02 سورية -بنؾ قطر الوطني

 مصدر: من إعداد الباحثال

 أداة البحث وجمع البيانات:
وفي ىذه الدراسة تـ القياـ  ،تعتبر خطوة جمع البيانات مف الخطوات األساسية لتنفيذ البحوث والدراسات

حيث يعد االستبياف األداة األساسية المستخدمة في معظـ البحوث  ،بجمع البيانات وفؽ أسموب االستبياف
 ة.والدراسات االجتماعي

وبغية الحصوؿ عمى المعمومات المطموبة تـ تصميـ استبانة في ضوء أىداؼ الدراسة ومشكمتيا 
وفرضياتيا مف أجؿ جمع البيانات الالزمة واختبار فرضيات الدراسة والوصوؿ لمجموعة نتائج ومقترحات 

 ولقد تـ تقسيـ االستبانة إلى ثالثة أجزاء7 متعمقة بموضوع الدراسة.
  وف مف البيانات الشخصية لعينة الدراسة.تكالجزء األوؿ 
  تكوف مف المعمومات عف المؤسسة.الجزء الثاني و 
  وتـ تقسيمو إلى عدة محاور ىي7 ،عمى قرار االئتماف الصغيرتناوؿ العوامؿ المؤثرة الجزء الثالث 

 محور شخصية العميؿ. -
 محور الخبرة العممية لمعميؿ. -
 محور رأسماؿ العميؿ )المركز المالي(. -
 حور الضمانات المقدمة.م -
 محور العوامؿ االجتماعية المتعمقة بالعميؿ. -
 محور العوامؿ االقتصادية والسياسية العامة المحيطة بالعميؿ. -
 العوامؿ الخاصة بمؤسسة التمويؿ. محور -
 محور العوامؿ الخاصة بالتسييؿ االئتماني. -
 محور العوامؿ الخاصة بالمشروع المموؿ. -

المشاركيف مقياس ليكرت خماسي االتجاه، ووزعت االستبانة عمى عينة مف  راسةاستخدـ في استبانة الد
 ،في عممية اتخاذ قرار منح االئتماف الصغير في المؤسسات المالية العاممة في الساحؿ السوري

ؽ يطبوتـّ تالرتبية، و المؤشرات اإلحصائية المالئمة لطبيعة البيانات االسمية في التحميؿ واستخدمت 
إضافة إلى مجموعة مستوى الصدؽ والثبات لتحديد مدى مالئمة أسئمة االستبياف ليدؼ البحث، اختبار 

 مف اختبارات الفروؽ بيف المتوسطات.
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 (:صدق أداة الدراسةمقياس الصدق )

 صدق المحكمين: -أ

 ،لقد قاـ الباحث بعرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف أعضاء الييئة التدريسية في كمية االقتصاد
ومدى مالءمة  ،وذلؾ إلبداء آرائيـ فيما يخص مدى ارتباط الفقرات ومناسبتيا بالمجاؿ التي تندرج تحتو

مالحظات أخرى يراىا المحكموف ضرورية. وقد قاـ الباحث  ةالصياغة المغوية لكؿ فقرة فضاًل عف أي
بانة بصورتيا النيائية كما وبذلؾ خرجت االست ،بااللتزاـ بكافة التعديالت التي اقترحيا السادة المحكموف

 ىو مبيف في ممحؽ الدراسة.

 :صدق المقياس -ب

 عباراتودرجات  محوريقصد باالتساؽ الداخمي لعبارات استبانة ما7 قوة االرتباط بيف درجات كؿ 
ويحسب ، ، والصدؽ ببساطة ىو أف تقيس أسئمة االستبانة أو االختبار ما ُوضعت لقياسوجميعيااالستبانة 

 بمقارنة نتائجو بنتائج مقياس آخر دقيؽ لتمؾ الصفة ويسمى ىذا المقياس بالميزاف. المقياسؽ مستوى صد
 وعادة ما نقوـ بدراسة عالقة طرفيات عدة في الدراسة مع طرؼ أساسي كالمتوسط اإلجمالي مثاًل، ونختبر

مؤشرًا عمى صدؽ  تمؾ العالقات، فإذا كانت العالقات الناتجة معنوية أي ذات داللة إحصائية كاف ذلؾ
 القياس أي أف ىناؾ اتساؽ داخمي في العبارات المكونة لألداة.

بيف متوسط  )مصفوفة االرتباط( معامالت االرتباط تـ إيجاد إليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات7 -
 .مجتمعة لممحاور، والمتوسط الكمي ةعمى حد محورالعبارات التي تمثؿ كؿ 

موذج عف ارتباط المتوسط الكمي بمحوري )قدرة العميؿ عمى الدفع ومتغيرات وىذه مصفوفة االرتباط كن
 خاصة بمؤسسة التمويؿ( مع إيراد كامؿ جدوؿ مصفوفة االرتباط في الممحقات.

 
 مصفوفة االرتباط :(5 ،3جـــــــــدول رقم )

Correlations 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Correlations 
 افراد اجابات متوسط 

 المحور عمى العينة
 بالعميؿ المتعمؽ

 افراد اجابات متوسط
 المحور عمى العينة

 بمؤسسة المتعمؽ
 التمويؿ

 افراد اجابات متوسط
 المحور عمى العينة

 بالتسييؿ المتعمؽ
 االئتماني

 اجابات متوسط
 العينة افراد جميع

 رالمحو  عمى العينة افراد اجابات متوسط
 بالعميؿ المتعمؽ

Pearson 
Correlation 

1 .772
**

 .868
**

 .943
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 120 120 120 120 

 المحور عمى العينة افراد اجابات متوسط
 التمويؿ بمؤسسة المتعمؽ

Pearson 
Correlation 

.772
**

 1 .954
**

 .915
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 120 120 120 120 

 المحور عمى العينة افراد اجابات متوسط
 االئتماني بالتسييؿ المتعمؽ

Pearson 
Correlation 

.868
**

 .954
**

 1 .972
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 120 120 120 120 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                   **. 

 المصدر من إعداد الباحث
طات قيـ معامالت االرتباط لمعالقة بيف متوسط قيـ اإلجابات الكمي لالستبياف وبقية متوس معظـ فّ إ

 Sig = p  < α = 0.01 7إجابات المتغيرات األخرى ىي معامالت مقبولة وذات داللة إحصائية حيث
 .صدؽ فقرات االستبانةمستوى  مما يؤكد
 : Reliability Coefficient)معامل( الثبات مقياس
فسيا، ُيقصد بثبات أداة القياس أف يعطي تطبيقيا عمى نفس العينة وفي نفس الظروؼ النتائج ن 

 ، نطبؽ منيا طريقة معامؿ ثبات ألفا كرونباخ.ويمكف إجراء ذلؾ القياس بثالث طرؽ
 7معامؿ ثبات ألفا كرونباخ

. وعادة ما تكوف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ SPSSيتـ حساب معامؿ ثبات ألفا كرونباخ باستخداـ برنامج 
ازدادت عبارات االستبانة مما يدؿ عمى  (، حيث تزداد قيمة ىذا المعامؿ كمما0.60مقبولة إذا زادت عف)

أف االستبانة تشمؿ كؿ تفاصيؿ البحث، ويزداد أيضًا كمما كانت إجابات أفراد العينة متباينة أي غير 
 بتطبيؽ معامؿ ألفا كرونباخ عمى جميع عبارات االستبانة نجد الجدوؿ اآلتي7 متجانسة.

 : معامل ألفا كرونباخ(3 ،3جـــــــــدول رقم )
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.955 23

 المصدر: من إعداد الباحث
 بالنسبة لجميع العبارات مما يعني االستبانة 0.60أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ أكبر مف  تمت مالحظة

 وىي صالحة لمحصوؿ عمى البيانات المطموبة. (0.955) بثبات جيد جداً تتمتع 
 رضياتاختبار الف

 بالعميل التي تتعمق فرضياتالنتائج اإلحصائية الختبار الأواًل: 

 

 وقرار منح االئتمان الصغير. (سمعة العميلشخصية العميل )بين  إيجابيةتوجد عالقة  -(8)

 وقرار منح االئتمان الصغير. (سمعة العميلشخصية العميل )بين  إيجابيةتوجد عالقة  ال فرضية العدم:

 اآلتي7 تـ إجراءلفرضية الختبار ىذه ا
وجود فرؽ بيف  تـ اختبارو  ،(سمعة العميؿشخصية العميؿ ) متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور تـ حساب

 One-Sample –Test7المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد باستخداـ اختبار ستودينت 
 
 

 العينة افراد جميع اجابات متوسط

Pearson 
Correlation 

.943
**

 .915
**

 .972
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 120 120 120 120 
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 ية العميلمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور شخص :(4 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 العمٌل شخصٌة

120 4.32 .353 .032 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
( سمعة العميؿشخصية العميؿ )وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف  4.32ىو  اإلجابات متوسط

الجّيدة تؤثر عمى منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف 
( في 0د)عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحيا

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7مقياس ليكرت المستخدـ
 : نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بشخصية العميل(5 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
 القٌمة المحسوبة

df 
 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 مستوى الداللة

Mean Difference 
 توسطاتفرق الم

95% Confidence Interval of 
the Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 العمٌل سمعة

41.056 119 .000 1.324 1.26 1.39 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05أصغر مف مستوى الداللة  sig(p)تبار نجد أف قيمة مف خالؿ جداوؿ نتائج االخ

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  4.32فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
( سمعة العميؿشخصية العميؿ )مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف 

 .الئتماف الصغيروقرار منح ا
بناًء عمى االختبار السابؽ نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف  نتيجة الفرضية األولى:

 وقرار منح االئتماف الصغير.( سمعة العميؿشخصية العميؿ )

 وقرار منح االئتمان الصغير. لمعميل الخبرة العمميةبين  إيجابيةتوجد عالقة  -(5)

 وقرار منح االئتمان الصغير. لمعميل الخبرة العمميةبين  إيجابيةتوجد عالقة  ال فرضية العدم:

 اآلتي7 تـ إجراءالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف المتوسط  تـ اختبارو  ،لخبرة العمميةامتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  نـ حساب -0

 One-Sample –Test:المحسوب ومتوسط الحياد باستخداـ اختبار ستودينت 
 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور الخبرة العممية لمعميل(6 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 تئتما اال طالب العمٌل قدرة

120 3.51 .411 .037 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
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تؤثر عمى  لمعميؿ الخبرة العمميةوىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف 3.51 ىو اإلجابات متوسط 
شرطًا الزمًا  منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا

( في مقياس ليكرت 0لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7المستخدـ

 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالخبرة العممية لمعميل(: 7 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما  طالب العمٌل قدرة محور

13.513 119 .000 .507 .43 .58 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05أصغر مف مستوى الداللة  sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

ا األمر الذي يمكنن 3ومتوسط الحياد  3.51فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
وقرار منح لمعميؿ  الخبرة العملٌة مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف

 االئتماف الصغير.
الخبرة  بناًء عمى االختبار السابؽ نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف :نتيجة الفرضية الثانية

 ير.وقرار منح االئتماف الصغ لمعميل العممية

 وقرار منح االئتمان الصغير. رأسمال العميل )المركز المالي(بين  إيجابيةتوجد عالقة  -(3)

 وقرار منح االئتمان الصغير رأسمال العميل )المركز المالي(بين إيجابية توجد عالقة ال  فرضية العدم:

 اآلتي7 تـ إجراءالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ  تـ اختبارو  ،رأسماؿ العميؿ )المركز المالي(محور  متوسط إجابات أفراد العينة عمى تـ حساب -0

 One-Sample –Test7بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد باستخداـ اختبار ستودينت 
 رأسمال العميل متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور (:8 ،3جـــــــــدول رقم ) 

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 للعمٌل الماًل المركز

120 4.24 .386 .035 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
 

ؤثر لمعميؿ ي المركز الماليف وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أ4.2417 ىو اإلجابات متوسط 
عمى منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا 

( في مقياس 0الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)
 تي7، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلليكرت المستخدـ
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 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة برأسمال العميل7 (9 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59لفروق بدرجة ثقة قدرها معنوٌة ا

Lower Upper 

 على العٌنتة افراد اجابات متوسط
 للعمٌل الماًل المركز محور

35.227 119 .000 1.242 1.17 1.31 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05أصغر مف مستوى الداللة  sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

 األمر الذي يمكف 3ومتوسط الحياد  4.24فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
وقرار منح للعمٌل  المركز الماليمف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف 

 االئتماف الصغير.
ار السابؽ نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف ناًء عمى االختبب :نتيجة الفرضية الثالثة
 وقرار منح االئتماف الصغير.المركز المالي لمعميؿ 

 

 وقرار منح االئتمان الصغير. االئتمان طالب من المقدمة الضماناتبين إيجابية توجد عالقة  -(4)

وقرار منح االئتمان  االئتمان لبطا من المقدمة الضماناتبين إيجابية توجد عالقة ال  فرضية العدم:
 الصغير.

 اآلتي7 تـ إجراءالختبار ىذه الفرضية 
 تـ اختبار، و االئتماف طالب مف المقدمة متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور الضمانات تـ حساب

:One-Sample –Testباستخداـ اختبار ستودينت  وجود فرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد



 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور الضمانات المقدمة من العميل(80 ،3ــــدول رقم )جـــــ
One-Sample Statistics 

 N Mean )المتوسط( Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean  الخطأ(
 المعٌاري(

 الضمانات  محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 العمٌل م  المقدمة

120 4.14 .466 .043 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
 

 طالب مف المقدمة وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف الضمانات4.14 ىو اإلجابات متوسط 
 ؤثر عمى منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مفت االئتماف

( في 0عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7مقياس ليكرت المستخدـ
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 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالضمانات المقدمة من العميل (:88 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
 القٌمة المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

  محور على العٌنتة افراد اجابات متوسط
 العمٌل م  لمقدمةا الضمانات

26.736 119 .000 1.138 1.05 1.22 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 

وبالتالي نرفض  0.05أصغر مف مستوى الداللة  sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 
األمر الذي يمكننا  3اد ومتوسط الحي 4.14فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 

 طالب مف المقدمة مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف الضمانات
 وقرار منح االئتماف الصغير. االئتماف

بناًء عمى االختبار السابؽ نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف  :نتيجة الفرضية الرابعة
 .االئتماف وقرار منح االئتماف الصغير طالب مف قدمةالم الضمانات

 

 .االئتمان وقرار منح االئتمان الصغير لطالب االجتماعية بين العوامل إيجابيةتوجد عالقة  -(5)

االئتمان وقرار منح االئتمان  لطالب االجتماعية بين العواملإيجابية عالقة توجد  الفرضية العدم: 
 .الصغير

 اآلتي7 ءجراإتـ ية الختبار ىذه الفرض
وجود فرؽ  اختبار، و االئتماف مؿ االجتماعية لطالبمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوا تـ حساب

:One-Sample –Testباستخداـ اختبار ستودينت  بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد



 وامل االجتماعية لمعميل: متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور الع(85 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

  محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 واالقتصادٌة االجتماعٌة العوامل

120 2.55 .453 .041 

 spssى برنامج باالعتماد عم المصدر: من إعداد الباحث
 لطالب االجتماعية موافقة أفراد العينة عمى أف العوامؿ ـعدوىو يميؿ باتجاه 2.55  ىواإلجابات متوسط 
ؤثر عمى منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف ت االئتماف

( 0) جود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحيادعدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار و 
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7في مقياس ليكرت المستخدـ
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 : نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالعوامل االجتماعية لمعميل(83 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االجتماعٌة العوامل محور

 واالقتصادٌة
-10.818- 119 .000 -.448- -.53- -.37- 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05أصغر مف مستوى الداللة  sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  2.55فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
ميؿ أفراد العينة إلى عدـ الموافقة عمى عبارات ط المحسوب والذي يشير إلى مف االعتداد بقيمة المتوس
االئتماف وقرار منح االئتماف  لطالب االجتماعية وجود عالقة بيف العوامؿعدـ االستبانة وبالتالي نقوؿ 

 الصغير.
عالقة اٌجابٌة على االختبار السابق نقبل الفرضٌة التً تقول عدم بوجود  بناء   :نتيجة الفرضية الخامسة

 .االتئتما  وقرار منح االتئتما  الصغٌر لطالب االجتماعٌة العواملبٌ  
االئتمان وقرار  بطالب المحيطة العامة والسياسية االقتصادية عواملبين ال إيجابيةتوجد عالقة  -(6)

 .منح االئتمان الصغير
االئتمان  بطالب المحيطة العامة سيةوالسيا االقتصادية عواملبين ال إيجابيةتوجد عالقة فرضية العدم: ال 

 .وقرار منح االئتمان الصغير
 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 

 والسياسية العامة المحيطة بطالب االقتصادية عوامؿمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور ال تـ حساب
-Oneداـ اختبار ستودينت باستخ وجود فرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد اختبار، و االئتماف

Sample –Test:

 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامل االقتصادية والسياسية المحيطة بالعميل(84 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات وسطمت
 العامة والسٌاسٌة االقتصادٌة الظروف

 االتئتما  بطالبً المحٌطة
120 3.37 1.184 .108 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
 ةوالسياسي االقتصادية عوامؿوىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف ال3.37  ىو اإلجابات متوسط
ؤثر عمى منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو ت االئتماف بطالب المحيطة العامة

وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو 
 ختبار اآلتي7، يظير مف خالؿ جدوؿ اال( في مقياس ليكرت المستخدـ0وقيمة متوسط الحياد)
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 بالعوامل االقتصادية والسياسية المحيطة بالعميل نتائج اختبار الفرضية المتعمقة 7(85 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 والسٌاسٌة االقتصادٌة الظروف محور

 االتئتما  بطالبً المحٌطة العامة
3.435 119 .001 .371 .16 .59 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

يمكننا األمر الذي  3ومتوسط الحياد  3.37فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
افقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى ميؿ أفراد العينة إلى المو 

االئتماف  بطالب المحيطة العامة والسياسية االقتصادية عوامؿاالستبانة وبالتالي نقوؿ بوجود عالقة بيف ال
 وقرار منح االئتماف الصغير

 االقتصادية عوامؿنقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف ال :لسادسةنتيجة الفرضية ا
 .وقرار منح االئتماف الصغيراالئتماف  طالبب المحيطة العامة والسياسية

 
وقرار منح  العميلب المتغيرات الخاصة بينإيجابية توجد عالقة  ة األولى:الفرضية الرئيس

 االئتمان الصغير
 عمى قرار منح االئتمان الصغير؟ ىل يؤثر العميل

 لإلجابة عمى ىذا التساؤل نقوم باآلتي:
 7اآلتي تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 

وجود فرؽ بيف المتوسط المحسوب  تـ اختبار، و العميؿمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب
:One-Sample –Testباستخداـ اختبار ستودينت  ومتوسط الحياد

 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامل المتعمقة بالعميل(86 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 المحور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 بالعمٌل المتعلق

120 3.62 .315 .029 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
ؤثر عمى منح االئتماف العميؿ يقة أفراد العينة عمى أف وىو يميؿ باتجاه مواف3.62  ىواإلجابات متوسط 

الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. 
، يظير ( في مقياس ليكرت المستخدـ0) نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد

 تبار اآلتي7مف خالؿ جدوؿ االخ
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 : نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالعميل(87 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59ة الفروق بدرجة ثقة قدرها معنوٌ

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 بالعمٌل المتعلق المحور

21.409 119 .000 .616 .56 .67 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.62فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .اف الصغيروقرار منح االئتم العميؿوجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 

 .وقرار منح االئتماف الصغير العميؿنقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف  :نتيجة الفرضية

 

 
 مؤسسة التمويلب التي تتعمق فرضياتالنتائج اإلحصائية الختبار الثانيًا: 

 .توجد عالقة إيجابية بين سيولة مؤسسة التمويل وقرار منح االئتمان الصغير -(8)

 .توجد عالقة إيجابية بين سيولة مؤسسة التمويل وقرار منح االئتمان الصغيرضية العدم: ال فر 

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف  تـ اختبار، و مؤسسة التمويؿسيولة متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب

 One-Sample –Test7دينت باستخداـ اختبار ستو  المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد
 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور سيولة مؤسسة التمويل(88 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

متوسط اجابات افراد العٌنة على 
 مؤسسة التموٌلمحور سٌولة 

120 3.13 .991 .091 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
ؤثر ت  التمويؿ سيولة مؤسسةموافقة أفراد العينة عمى أف  وىو يميؿ باتجاه3.13 ىو اإلجابات متوسط 
قة مف عدميا منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقرار عمى 

( في 0شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7مقياس ليكرت المستخدـ
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 : نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بسيولة مؤسسة التمويل(89 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

متوسط اجابات افراد العٌنة على 
 تموٌلمحور سٌولة مؤسسة ال

1.473 119 .143 .133 -.05- .31 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نقبؿ  0.05أكبر مف مستوى الداللة  sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

ي ال األمر الذ 3ومتوسط الحياد  3.13فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
 يمكف الباحث مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب مف حيث الموافقة، إذ تعطينا نتائج االختبار أف ال

تفسير وتحميؿ حالة الحياد  ياد، األمر الذي يحيؿ الباحث إلىفرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الح
عمى قرار منح االئتماف  ويؿالتم ىؿ تؤثر سيولة مؤسسةالتي ظيرت في إجابات أفراد العينة عمى محور 

 .الصغير
 يرى الباحث أّف حالة الحياد تمّثؿ في ىذا المحور االتجاه إلى الموافقة مع عدـ الرغبة بالتصريح إيجاباً و 

 ، األمر الذي يجعؿ الباحث يتبّنى نتيجة االختبار اآلتية7المحور أو سمبًا مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا

سيولة مؤسسة التمويؿ وقرار بؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف نق :األولىنتيجة الفرضية 
 منح االئتماف.

 .بين االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويل وقرار منح االئتمان الصغير توجد عالقة إيجابية -(5)

وقرار منح االئتمان بين االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويل  توجد عالقة إيجابيةال  :فرضية العدم
 .الصغير

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
 تـ اختبار، و متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ تـ حساب

 :One-Sample –Testباستخداـ اختبار ستودينت  وجود فرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد
 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويل(50 ،3رقم )جـــــــــدول 

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 التموٌل مؤسسة تتبعها التً االستراتٌجٌة

120 3.50 1.125 .103 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة موافقة أفراد العينة عمى أف  وىو يميؿ باتجاه3.50  ىواإلجابات متوسط 
و وميمو باتجاه الموافقة ، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمت عمى قرار منح االئتماف الصغيرتؤثر  التمويؿ

 مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7( في مقياس ليكرت المستخدـ0)
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 تبعيا مؤسسة التمويل: نتائج اختبار الفرضية المتعمقة باالستراتيجية التي ت(58 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اتاجاب متوسط
 تتبعها التً االستراتٌجٌة محور

 التموٌل مؤسسة
4.870 119 .000 .500 .30 .70 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.50بيف قيمة المتوسط المحسوب  فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

وجود عالقة بيف االستراتيجية التي تتبعيا مؤسسة التمويؿ وقرار منح االئتماف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 .غيرالص

الفرضٌة التً تقول بوجود عالقة اٌجابٌة بٌ  بٌ  االستراتٌجٌة التً تتبعها  نقبل :الثانيةنتيجة الفرضية 

 .مؤسسة التموٌل وقرار منح االتئتما  الصغٌر

 

بين حصة مؤسسة التمويل في السوق االئتماني وقرار منح االئتمان  توجد عالقة إيجابية -(3)
 .الصغير

بين حصة مؤسسة التمويل في السوق االئتماني وقرار منح  جد عالقة إيجابيةتو  فرضية العدم: ال
 .االئتمان الصغير

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود  تـ اختبار، و متوسط إجابات أفراد العينة عمى حصة مؤسسة التمويؿ في السوؽ االئتماني تـ حساب

 One-Sample –Test:داـ اختبار ستودينت باستخ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد فرؽ
 

 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور حصة مؤسسة التمويل في السوق االئتماني(55 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد باتاجا متوسط
 االتئتمانً السوق م  التموٌل مؤسسة حصة

120 3.27 1.035 .094 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
موافقة أفراد العينة عمى أف حصة مؤسسة التمويؿ في  وىو يميؿ باتجاه3.27  ىواإلجابات متوسط 

، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الئتماف الصغيرتؤثر عمى قرار منح االسوؽ االئتماني 
الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط 

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7( في مقياس ليكرت المستخدـ0الحياد)
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 اختبار الفرضية المتعمقة بحصة مؤسسة التمويل في السوق االئتماني : نتائج(53 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59ثقة قدرها معنوٌة الفروق بدرجة 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 م  التموٌل مؤسسة حصة محور

 االتئتمانً السوق
2.823 119 .006 .267 .08 .45 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نقبؿ  0.05مف مستوى الداللة  أكبر sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي ال  3ومتوسط الحياد  3.27فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
يمكف الباحث مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب مف حيث الموافقة، إذ تعطينا نتائج االختبار أف 

إلى  تفسير وتحميؿ حالة الحياد  الفرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد، األمر الذي يحيؿ الباحث
يرى  حيث 7االئتماني السوؽ مف التمويؿ مؤسسة التي ظيرت في إجابات أفراد العينة عمى محور حصة

الباحث أّف حالة الحياد تمّثؿ في ىذا المحور االتجاه إلى الموافقة مع عدـ الرغبة بالتصريح إيجابا أو سمبًا 
 األمر الذي يجعؿ الباحث يتبّنى نتيجة االختبار اآلتية7 ،مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذا المحور

 مف التمويؿ مؤسسة نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف حصة :ثالثةلنتيجة الفرضية ا
 وقرار منح االئتماف الصغير االئتماني السوؽ

 االئتمان الصغير. توجد عالقة إيجابية بين إمكانيات مؤسسة التمويل المادية وقرار منح -(4)

توجد عالقة إيجابية بين إمكانيات مؤسسة التمويل المادية وقرار منح االئتمان  فرضية العدم: ال
 الصغير.

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف  تـ اختبار، و متوسط إجابات أفراد العينة عمى إمكانيات مؤسسة التمويؿ المادية تـ حساب

 :One-Sample –Testباستخداـ اختبار ستودينت  حسوب ومتوسط الحيادالمتوسط الم
 إمكانيات مؤسسة التمويل المادية متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور7 (54 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 عٌاري()الخطأ الم

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 المادٌة التموٌل مؤسسة امكانٌات

120 3.53 1.028 .094 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
موافقة أفراد العينة عمى أف إمكانيات مؤسسة التمويؿ  وىو يميؿ باتجاه3.53 ىو اإلجابات متوسط 
، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة منح االئتماف الصغيرتؤثر عمى قرار  المادية

 مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7( في مقياس ليكرت المستخدـ0)
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 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بإمكانيات مؤسسة التمويل المادية :(55 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59ثقة قدرها معنوٌة الفروق بدرجة 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 التموٌل مؤسسة امكانٌات محور

 المادٌة
5.681 119 .000 .533 .35 .72 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضلتالي وبا 0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.53فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .ادية وقرار منح االئتماف الصغيروجود عالقة بيف إمكانيات مؤسسة التمويؿ الماالستبانة وبالتالي نقوؿ ب
نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف بيف إمكانيات مؤسسة التمويؿ  :الرابعةنتيجة الفرضية 

 .وقرار منح االئتماف الصغير المادية

 

 وقرار منح االئتمان الصغير. البشريةتوجد عالقة إيجابية بين إمكانيات مؤسسة التمويل  -(5)

وقرار منح االئتمان  البشريةتوجد عالقة إيجابية بين إمكانيات مؤسسة التمويل  العدم: ال فرضية
 الصغير.

 اآلتي7تـ اتباع الختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف  تـ اختبار، و متوسط إجابات أفراد العينة عمى إمكانيات مؤسسة التمويؿ المادية تـ حساب

 One-Sample –Test:خداـ اختبار ستودينت باست المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد
 

 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور إمكانيات مؤسسة التمويل البشرية7 (56 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة فرادا اجابات متوسط
 البشرٌة التموٌل مؤسسة امكانٌات

120 3.47 1.122 .102 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
 

موافقة أفراد العينة عمى أف إمكانيات مؤسسة التمويؿ  وىو يميؿ باتجاه3.47  ىواإلجابات متوسط 
يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة  ، البشرية تؤثر عمى قرار منح االئتماف الصغير

مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط 
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7( في مقياس ليكرت المستخدـ0الحياد)
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 ة المتعمقة بإمكانيات مؤسسة التمويل البشريةنتائج اختبار الفرضي7 (57 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 التموٌل مؤسسة امكانٌات محور

 البشرٌة
4.555 119 .000 .467 .26 .67 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.47وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب  فرضية عدـ
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .ماف الصغيروقرار منح االئت البشريةوجود عالقة بيف إمكانيات مؤسسة التمويؿ االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 

نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف بيف إمكانيات مؤسسة  :الخامسةنتيجة الفرضية 
 .وقرار منح االئتماف الصغيرالبشرية التمويؿ 

 

 خاصة بمؤسسة التمويلالمتغيرات البين إيجابية توجد عالقة  ة الثانية:الفرضية الرئيس
 وقرار منح االئتمان الصغير.

 عمى قرار منح االئتمان الصغير؟ خاصة بمؤسسة التمويلالمتغيرات تؤثر الىل 
 لإلجابة عمى ىذا التساؤؿ نقـو باآلتي7

 اآلتي7 تـ إجراءالختبار ىذه الفرضية 
وجود  تـ اختبار، و متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور المتغيرات الخاصة بمؤسسة التمويؿ تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  ومتوسط الحيادفرؽ بيف المتوسط المحسوب 
ـــــدول رقم ) ـــ  مؤسسة التمويل العوامل الخاصة متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  7(58 ،3جـ

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 المحور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 التموٌل بمؤسسة المتعلق

120 3.37 1.002 .091 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
خاصة بمؤسسة المتغيرات اليميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف وىو 3.37  ىواإلجابات متوسط 
غير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف ؤثر عمى منح االئتماف الصت التمويؿ

( في 0عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7مقياس ليكرت المستخدـ
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 ضية المتعمقة بالعوامل الخاصة بمؤسسة التمويلنتائج اختبار الفر 7 (59 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 التموٌل بمؤسسة المتعلق المحور

4.010 119 .000 .367 .19 .55 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.37فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب  فرضية عدـ وجود
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

وقرار منح االئتماف  خاصة بمؤسسة التموٌلالمتغٌرات الوجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 .الصغير

بٌ  إمكانٌات مؤسسة التموٌل البشرٌة  لتً تقول بوجود عالقة اٌجابٌةالفرضٌة ا نقبل :نتيجة الفرضية

 .وقرار منح االتئتما  الصغٌر
 

 بالتسييل االئتماني التي تتعمق فرضياتالنتائج اإلحصائية الختبار الثالثًا: 

 ح االئتمان الصغير.وقرار منبين الغرض من االئتمان  إيجابيةتوجد عالقة  -(8)

 بين الغرض من االئتمان وقرار منح االئتمان الصغير.إيجابية توجد عالقة فرضية العدم: ال 

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف  تـ اختبار، و الغرض مف االئتمافمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب

 One-Sample –Test:ستخداـ اختبار ستودينت با المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد
 

 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور الغرض من االئتمان7 (30 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما  م  الغرض

120 3.43 1.738 .159 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
ؤثر عمى يوىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف الغرض مف االئتماف 3.43  ىواإلجابات متوسط 

الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا  منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه
( في مقياس ليكرت 0لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7المستخدـ
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 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالغرض من االئتمان7 (38 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 التئتما ا م  الغرض محور

2.731 119 .007 .433 .12 .75 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

ي يمكننا األمر الذ 3ومتوسط الحياد  3.43فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .وقرار منح االئتماف الصغيرالغرض م  االتئتما  وجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
ئتماف وقرار رض مف االنقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف الغ :األولىنتيجة الفرضية 

 منح االئتماف الصغير

 وقرار منح االئتمان الصغير.مبمغ االئتمان بين  إيجابيةتوجد عالقة ( 5)

 وقرار منح االئتمان الصغير.مبمغ االئتمان بين  إيجابيةتوجد عالقة فرضية العدم: ال 

وجود فرؽ بيف المتوسط  تـ اختبار، و مبمغ االئتمافمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب
 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  المحسوب ومتوسط الحياد

ـــــدول رقم ) ـــ  مبمغ االئتمانمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور 7 (35 ،3جـ
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 لخطأ المعٌاري()ا

 مبلغ محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما 

120 3.33 1.707 .156 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
ؤثر عمى منح يمبمغ االئتماف وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف 3.33  ىواإلجابات متوسط 

المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو االئتماف الصغير، يعّد حساب 
( في مقياس ليكرت 0غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7المستخدـ
 بمغ االئتماننتائج اختبار الفرضية المتعمقة بم7 (33 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة دافرا اجابات متوسط
 االتئتما  مبلغ محور

2.139 119 .034 .333 .02 .64 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
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 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 
األمر الذي يمكننا  3متوسط الحياد و  3.33فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .وقرار منح االئتماف الصغير مبلغ االتئتما وجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
وقرار منح مبمغ االئتماف عالقة ايجابية بيف نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود  :الثانيةنتيجة الفرضية 
 .االئتماف الصغير

 االئتمان وقرار منح االئتمان الصغير.مدة بين  إيجابيةتوجد عالقة ( 3)
 االئتمان وقرار منح االئتمان الصغير.مدة بين إيجابية توجد عالقة فرضية العدم: ال 

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف المتوسط  تـ اختبار، و االئتمافمدة ابات أفراد العينة عمى محور متوسط إج تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  المحسوب ومتوسط الحياد
 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور مدة االئتمان 7(34 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 مدة محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما 

120 3.43 1.674 .153 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
قرار ؤثر عمى يالئتماف امدة وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف 3.43  ىواإلجابات متوسط 

منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا 
( في مقياس ليكرت 0لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7المستخدـ
 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بمدة االئتمان7 (35 ،3ــــدول رقم )جـــــ

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59ة ثقة قدرها معنوٌة الفروق بدرج

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما  مدة محور

2.836 119 .005 .433 .13 .74 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.43عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب  فرضية
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .وقرار منح االئتماف الصغير االتئتما مدة وجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 :الثالثة يجة الفرضيةنت

 .وقرار منح االئتماف الصغير االئتمافمدة نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية 
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 وقرار منح االئتمان الصغير.مصدر سداد االئتمان بين إيجابية توجد عالقة ( 4)

 صغير.وقرار منح االئتمان المصدر سداد االئتمان بين إيجابية توجد عالقة فرضية العدم: ال 

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف  تـ اختبار، و مصدر سداد االئتمافمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد
 

 مى محور مصدر سداد االئتمانمتوسط إجابات أفراد العينة ع7 (36 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما  سداد مصدر

120 3.50 1.715 .157 

 spss باالعتماد عمى برنامج المصدر: من إعداد الباحث
 

ؤثر عمى يمصدر سداد االئتماف وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف 3.50  ىواإلجابات متوسط 
منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا قرار 

( في مقياس 0مة متوسط الحياد)الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقي
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7ليكرت المستخدـ

 
 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بمصدر سداد االئتمان7 (37 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما  سداد مصدر محور

3.194 119 .002 .500 .19 .81 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 

 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 
األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.50فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
افقة عمى عبارات ميؿ أفراد العينة إلى المو مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .وقرار منح االئتماف الصغيرمصدر سداد االئتماف وجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
وقرار منح مصدر سداد االتئتما  نقبل الفرضٌة التً تقول بوجود عالقة اٌجابٌة  :الرابعة نتيجة الفرضية

 .االتئتما  الصغٌر
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 ئتمان وقرار منح االئتمان الصغير.بين طريقة سداد اال  ( توجد عالقة إيجابية5) 

 فرضية العدم: التوجد عالقة إيجابية بين طريقة سداد االئتمان وقرار منح االئتمان الصغير.

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف  تـ اختبار، و طريقة سداد االئتمافمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  وب ومتوسط الحيادالمتوسط المحس
 

 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور طريقة سداد االئتمان7 (38 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور على العٌنة افراد اجابات طمتوس
 االتئتما  سداد طرٌقة

120 3.40 1.751 .160 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
ؤثر عمى يطريقة سداد االئتماف وىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف 3.40  ىواإلجابات متوسط 
توسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المقرار 

( في مقياس 0الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7ليكرت المستخدـ

 
 قة سداد االئتماننتائج اختبار الفرضية المتعمقة بطري7 (39 ،3جـــــــــدول رقم )

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتما  سداد طرٌقة محور

2.503 119 .014 .400 .08 .72 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.40سوب فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المح
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى 

 .وقرار منح االئتماف الصغيرطريقة سداد االئتماف وجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 

 :الخامسة نتيجة الفرضية

  .وقرار منح االئتماف الصغيرطريقة سداد االئتماف التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية  نقبؿ الفرضية
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 ياالئتمان التسييلالمتغيرات الخاصة ن بيإيجابية توجد عالقة  ة الثالثةالفرضية الرئيس
 وقرار منح االئتمان الصغير.

 عمى قرار منح االئتمان الصغير؟ ياالئتمان التسييلؤثر يىل 
 :ىذا التساؤل نقوم باآلتي لإلجابة عمى

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ بيف المتوسط  تـ اختبارو  ،االئتمانيالتسييؿ متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور  تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  المحسوب ومتوسط الحياد
 

 ابات أفراد العينة عمى محور المتغيرات الخاصة بالتسييل االئتمانيمتوسط إج7 (40 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 المحور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتمانً بالتسهٌل المتعلق

120 3.42 1.699 .155 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
ؤثر عمى ي التسييؿ االئتمانيوىو يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف 3.42  ىواإلجابات متوسط 
منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا شرطًا قرار 

( في مقياس 0اؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد)الزمًا لكنو غير ك
 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7ليكرت المستخدـ

 نتائج اختبار الفرضية المتعمقة بالمتغيرات الخاصة بالتسييل االئتماني7 (48 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
 

 قٌمة المحسوبةال

df 
 

درجات 
 الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean Difference 
 

 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval 
of the Difference 

معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 
59% 

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 االتئتمانً بالتسهٌل المتعلق المحور

2.722 119 .007 .422 .12 .73 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
 نرفضوبالتالي  0.05مف مستوى الداللة  صغرأ sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  3.42فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
ميؿ أفراد العينة إلى الموافقة عمى عبارات االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى مف 

 .وقرار منح االئتماف الصغير التسهٌل االتئتمانًوجود عالقة بيف االستبانة وبالتالي نقوؿ ب
 

رار منح وق التسييؿ االئتمانيبيف نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية  : نتيجة الفرضية
 .االئتماف الصغير
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 بالمشروع الصغير التي تتعمق فرضياتالنتائج اإلحصائية الختبار الرابعًا: 

وقرار منح االئتمان  بين القدرة عمى توليد األرباح لممشاريع القائمة إيجابيةتوجد عالقة  -(8) 
 .الصغير

وقرار منح االئتمان  لممشاريع القائمة بين القدرة عمى توليد األرباحإيجابية توجد عالقة فرضية العدم: ال 
 .الصغير

 اآلتي7تـ اتباع الختبار ىذه الفرضية 
 تـ اختبارو ، متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور القدرة عمى توليد األرباح لممشاريع القائمة تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  وجود فرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط الحياد
 

 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور قدرة المشاريع القائمة عمى توليد األرباح(45 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 محور ىلع العٌنة افراد اجابات متوسط
 القاتئمة للمشارٌع االرباح تولٌد على لقدرةا

120 4.0667 .31638 .02888 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف القدرة عمى توليد األرباح وىو 4.0667  ىواإلجابات متوسط 

يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه  ؤثر عمى منح االئتماف الصغير،ت لممشاريع القائمة
الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط 

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7( في مقياس ليكرت المستخدـ0الحياد)
 

 المتعمقة بقدرة المشاريع القائمة عمى توليد األرباح : نتائج اختبار الفرضية(43 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59معنوٌة الفروق بدرجة ثقة قدرها 

Lower Upper 

 ىلع العٌنة افراد اجابات متوسط
 االرباح تولٌد على القدرة محور

 القاتئمة للمشارٌع
36.933 119 .000 1.06667 1.0095 1.1239 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05 أصغر مف مستوى الداللة sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  4.06فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
تولٌد األرباح  مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف القدرة عمى

 وقرار منح االئتماف الصغير. للمشارٌع القاتئمة
بناء  على االختبار السابق نقبل الفرضٌة التً تقول بوجود عالقة اٌجابٌة بٌ  القدرة  :نتيجة الفرضية 

 .وقرار منح االتئتما  الصغٌر على تولٌد األرباح للمشارٌع القاتئمة
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وقرار منح االئتمان  بين دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع الجديدة إيجابيةتوجد عالقة  -(5)
 .الصغير

وقرار منح  بين دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع الجديدةإيجابية وجد عالقة تفرضية العدم: ال 
 .االئتمان الصغير

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
 ، واختبارمتوسط إجابات أفراد العينة عمى محور دراسة الجدوى االقتصادية لممشاريع الجديدة تـ حساب

One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  لحيادوجود فرؽ بيف المتوسط المحسوب ومتوسط ا



 متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور دراسة الجدوى لممشاريع الجديدة 7 (44 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 )الخطأ المعٌاري(

 دراسة محور عى العٌنة افراد اجابات طمتوس
 الجدٌدة للمشارٌع االقتصادٌة الجدوى

120 4.0133 .24833 .02267 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
يميؿ باتجاه موافقة أفراد العينة عمى أف دراسة الجدوى االقتصادية وىو  4.0133ىو اإلجابات متوسط 

ؤثر عمى منح االئتماف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه ت لممشاريع الجديدة
الموافقة مف عدميا شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط 

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7( في مقياس ليكرت المستخدـ0الحياد)
 

 ممشاريعل دراسة الجدوىنتائج اختبار الفرضية المتعمقة ب7 (45 ،3)جـــــــــدول رقم 
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59قة قدرها معنوٌة الفروق بدرجة ث

Lower Upper 

 عى العٌنة افراد اجابات متوسط
 االقتصادٌة الجدوى دراسة محور

 الجدٌدة للمشارٌع
44.700 119 .000 1.01333 .9684 1.0582 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05الداللة  أصغر مف مستوى sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة 

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  4.01فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
دراسة الجدوى االقتصادٌة مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف 

 وقرار منح االئتماف الصغير. للمشارٌع الجدٌدة
دراسة بناًء عمى االختبار السابؽ نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف  لفرضية:نتيجة ا

 .وقرار منح االئتماف الصغير الجدوى االقتصادية لممشاريع الجديدة
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وقرار العوامل التي تتعمق بالمشروع بين إيجابية توجد عالقة ة الرابعة: الفرضية الرئيس
 منح االئتمان الصغير

 عمى قرار منح االئتمان الصغير؟العوامل التي تتعمق بالمشروع ؤثر ىل ت
 لإلجابة عمى ىذا التساؤل نقوم باآلتي:

 اآلتي7 تـ اتباعالختبار ىذه الفرضية 
وجود فرؽ  تـ اختبارو ، العوامؿ التي تتعمؽ بالمشروعمحور متوسط إجابات أفراد العينة عمى  تـ حساب

 One-Sample –Test:باستخداـ اختبار ستودينت  حيادبيف المتوسط المحسوب ومتوسط ال
 

 : متوسط إجابات أفراد العينة عمى محور العوامل المتعمقة بالمشروع الصغير الممول(46 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Statistics 

 N Mean 
 )المتوسط(

Std. Deviation 
 )االنحراف المعٌاري(

Std. Error Mean 
 ي()الخطأ المعٌار

 محور على العٌنة افراد اجابات متوسط
 بالمشروع المتعلقة العوامل

120 4.0424 .24465 .02233 

 spssباالعتماد عمى برنامج  المصدر: من إعداد الباحث
 العوامؿ التي تتعمؽ بالمشروعموافقة أفراد العينة عمى أف وىو يميؿ باتجاه  4.0424ىو اإلجابات متوسط 

اف الصغير، يعّد حساب المتوسط ومعرفة قيمتو وميمو باتجاه الموافقة مف عدميا ؤثر عمى منح االئتمت
( في 0) شرطًا الزمًا لكنو غير كاؼ. نحتاج معو الختبار وجود فرؽ بيف قيمتو وقيمة متوسط الحياد

 ، يظير مف خالؿ جدوؿ االختبار اآلتي7مقياس ليكرت المستخدـ
 

 بار الفرضية المتعمقة بالعوامل المتعمقة بالمشروع الصغير الممول: نتائج اخت(47 ،3جـــــــــدول رقم )
One-Sample Test 

 Test Value = 3 

t 
القٌمة 
 المحسوبة

df 
 

 درجات الحرٌة

Sig. (2-tailed) 
 

 مستوى الداللة

Mean 
Difference 
 فرق المتوسطات

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 %59قة قدرها معنوٌة الفروق بدرجة ث

Lower Upper 

 على العٌنة افراد اجابات متوسط
 بالمشروع المتعلقة العوامل محور

46.675 119 .000 1.04242 .9982 1.0866 

 spssالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج 
وبالتالي نرفض  0.05أصغر مف مستوى الداللة  sig(p)مف خالؿ جداوؿ نتائج االختبار نجد أف قيمة  

األمر الذي يمكننا  3ومتوسط الحياد  4.04فرضية عدـ وجود فرؽ جوىري بيف قيمة المتوسط المحسوب 
العوامؿ التي تتعمؽ بالمشروع مف االعتداد بقيمة المتوسط المحسوب والذي يشير إلى وجود عالقة بيف 

 وقرار منح االئتماف الصغير.
العوامؿ السابؽ نقبؿ الفرضية التي تقوؿ بوجود عالقة ايجابية بيف  بناًء عمى االختبار :نتيجة الفرضية

 .وقرار منح االئتماف الصغير التي تتعمؽ بالمشروع
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 التوصيف االحصائي
 :األول الجزء
 :الجنس -8

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال المتعمق بالجنس ن(: بيا48 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 66.7 66.7 66.7 80 ذكر

 100.0 33.3 33.3 40 أنثى

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 .إناث العامميف مف % 33.3و % مف العامميف ذكور، 66.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 7العمر -2
ـــــدول رقم ) ـــ  العينة عمى السؤال المتعمق بالعمر : بيات إجابات أفراد(49، 3جـ

   Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 50.0 50.0 50.0 60 عام 35 الى 25 م 

 100.0 50.0 50.0 60 عام 35 م  أكبر

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
% مف العامميف أكبر 23سنة،و 02سنة و 22بيف عمر % مف العامميف 23نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .سنة 02مف
 :الوظيفي المسمى -3

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال المتعمق بالمسمى الوظيفي نبيا7 (50 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 26.7 26.7 26.7 32 مدٌر

 60.0 33.3 33.3 40 قسم رتئٌس

 90.0 30.0 30.0 36 قروض موظف

 100.0 10.0 10.0 12 ذلك غٌر

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
% غير 10قروض، و % موظفي30% مف أفراد العينة ىـ مدراء و26.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .ذلؾ
 :الخبرة سنوات 4-

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال المتعمق بسنوات الخبرة نياب7 (58 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 سنوات 5 م  أقل

 50.0 46.7 46.7 56 سنوات 10 الى 5 م 

 100.0 50.0 50.0 60 سنوات 10 م  اكثر

Total 120 100.0 100.0  

 من إعداد الباحثالمصدر: 
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سنوات خدمة في المؤسسة التي يعمموف  5 مف % مف العامميف لدييـ أقؿ3.3ه أف نجد مف الجدوؿ أعال
 .خدمة في المؤسسة التي يعمموف بيا سنوات 03أكثر مف مف العامميف لدييـ % 50.0و بيا،
 :العممية الدرجة 5-

ـــــدول رقم ) ـــ  عمى السؤال المتعمق بالدرجة العمميةإجابات أفراد العينة  نبيا7 (55 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 دو  فما عامة ثانوٌة

 10.0 6.7 6.7 8 متوسط معهد

 100.0 90.0 90.0 108 جامعٌة اجازة

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
% مف العامميف مف حممة اإلجازة الجامعية، بينما النسبة االقؿ مف افراد 90أعاله أف نجد مف الجدوؿ 

 .ينة ىـ مف حممة الشيادة الثانويةالع
 :العممي التخصص 6-

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال المتعمق بالتخصص العممي نبيا7 (53  ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 96.7 96.7 96.7 116 اقتصاد

 100.0 3.3 3.3 4 انكلٌزي ادب

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
% 0.0% مف حممة اإلجازة الجامعية ىـ اختصاص )تجارة واقتصاد(، و96.7نجد مف الجدوؿ أعاله اف 

 .(انكميزي أدبمف حممة اإلجازة الجامعية ىـ اختصاص )
 :طالب االئتمان شخصية العميل

 :االئتمان طالب العميل سمعة عن االستعالم المؤسسة في المتبعة االئتمانية السياسات من 1-
ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال األول من محور شخصية العميل  ن: بيا(54 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 محاٌد

 43.3 40.0 40.0 48 موافق

 100.0 56.7 56.7 68 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 المتبعة االئتمانية السياسات % مف العامميف موافقيف وبشدة عمى أنو مف56.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف طالب العميؿ سمعة عف تعالـاالس المؤسسة في
 التزاماتو سداد عمى قدرتو من التأكد بعد لمعميل االئتمان منح يتم 2-

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال الثاني من محور شخصية العميل نبيا7 (55 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 23.3 23.3 23.3 28 فقموا

 100.0 76.7 76.7 92 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
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 بعد لمعميؿ االئتماف تمنح يتـ و% مف العامميف موافقيف وبشدة عمى أن76.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
 .التزاماتو سداد عمى قدرتو مف التأكد

 
 منح قرار اتخاذ في ميماً  عامالً  االخرى المصارف مع التزاماتو سداد في العميل انتظام يعتبر 3- 

 :االئتمان
ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال الثالث من محور شخصية العميل نبيا7 (56 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 6.7 6.7 6.7 8 محاٌد

 76.7 70.0 70.0 84 موافق

 100.0 23.3 23.3 28 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 مع التزاماتو سداد في العميؿ % مف العامميف موافقيف  عمى أف انتظاـ70نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار اتخاذ في ميماً  عامالً  يعتبر االخرى المصارؼ
 

 مؤثراً  عامالً  يعتبر ،المؤسسة من سابق تمويل عمى حصل قد االئتمان طمب مقدم كون حال في 4-
 :االئتمان رفض أو منح قرار في

ـــــدول رقم ) ـــ  من محور شخصية العميل رابعإجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا7 (57 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 محاٌد

 63.3 60.0 60.0 72 موافق

 100.0 36.7 36.7 44 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
% مف العامميف موافقيف  عمى أنو مف العوامؿ المؤثرة في قرار رفض أو 60.0نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .المؤسسة( مف سابؽ تمويؿ عمى حصؿ قد االئتماف طمب مقدـ أف) منح االئتماف ىو
 

 :المطموب االئتمان رفض أو منح قرار في مؤثر عامل االئتمان لطالبي المالية السمعة تعد 5-
ـــــدول رقم ) ـــ  من محور شخصية العميل خامسإجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا 7(58 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 60.0 60.0 60.0 72 موافق

 100.0 40.0 40.0 48 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
تعد  االئتماف لطالبي المالية % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أف السمعة13نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .المطموب ئتمافاال رفض أو منح قرار في مؤثر عامؿ
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 معيا يتعامل التي األخرى والييئات الشركات مع وتعيداتو بالتزاماتو الوفاء في العميل سجل يعد 6-
 :المطموب االئتمان رفض أو منح قرار في مؤثر عامل

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال السادس من محور شخصية العميل نبيا7 (59 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 محاٌد

 76.7 66.7 66.7 80 موافق

 100.0 23.3 23.3 28 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 الوفاء في ؿالعمي سجؿ % مف العامميف محايد عمى أف المؤسسة تعد03نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 رفض أو منح قرار في مؤثر عامؿ معيا يتعامؿ التي األخرى والييئات الشركات مع وتعيداتو بالتزاماتو
 .المطموب االئتماف

 
 :االئتمان منح قرار اتخاذ قبل إفالسو إشيار لمعميل سبق ىل لمعرفة التجارية السجالت عمى االطالع يتم 7-
 

ـــــدول رقم ) ـــ  من محور شخصية العميل بعإجابات أفراد العينة عمى السؤال السا نبيا7 (60، 3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 موافق غٌر

 30.0 26.7 26.7 32 محاٌد

 73.3 43.3 43.3 52 موافق

 100.0 26.7 26.7 32 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 صدر: من إعداد الباحثالم
 % مف العامميف غير موافؽ عمى أف المؤسسة تقوـ باالطالع عمى3.3نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار اتخاذ قبؿ إفالسو إشيار لمعميؿ سبؽ ىؿ لمعرفة التجارية السجالت
 
 :رة العممية لمعميل طالب االئتمانالخب 
 :االئتمان منح قرار في ميماً  دوراً  يمعب الئتمانا طالب لدى المتوفرة الخبرة عامل-8

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال األول من محور الخبرة العممية لمعميل نبيا7 (68 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6.7 6.7 6.7 8 محاٌد

 83.3 76.7 76.7 92 موافق

 100.0 16.7 16.7 20 بشدة افقمو

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 طالب لدى المتوفرة الخبرة % مف العامميف موافقيف عمى أف عامؿ76.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار في ميماً  دوراً  يمعب االئتماف
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 مؤثرة عناصر المشروع مجال غير في ئتماناال  طمب لمقدم السابقة والخبرات الميارات تعد -5

 :الرفض أو بالقبول االئتماني القرار التخاذ
ـــــدول رقم ) ـــ  من محور الخبرة العممية لمعميل ثانيإجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا7 (65 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 6.7 6.7 6.7 8 بشدة موافق غٌر

 40.0 33.3 33.3 40 موافق غٌر

 90.0 50.0 50.0 60 محاٌد

 100.0 10.0 10.0 12 موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 الميارات % مف العامميف غير موافقيف وبشدة عمى أف المؤسسة تعد6.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 االئتماني القرار التخاذ مؤثرة عناصر المشروع مجاؿ غير في االئتماف طمب لمقدـ السابقة والخبرات
 .الرفض أو بالقبوؿ

 
 :االئتمان منح قرار اتخاذ في ميماً  عامالً  لمعميل العممي المؤىل يعد -3

ـــــدول رقم ) ـــ  من محور الخبرة العممية لمعميل لثإجابات أفراد العينة عمى السؤال الثا نبيا7 (63 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 20 بشدة موافق غٌر

 46.7 30.0 30.0 36 موافق غٌر

 100.0 53.3 53.3 64 محاٌد

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 يعد لمعميؿ العممي شدة عمى أف المؤىؿ% مف العامميف غير موافقيف وب16.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار اتخاذ في ميماً  عامالً 
 
 رفضو أو طمبو عمى بالموافقة عالقة لو بنفسو  مشروعو بإدارة االئتمان طالب قيام -4

ـــــدول رقم ) ـــ  إجابات أفراد العينة عمى السؤال الرابع من محور الخبرة العممية لمعميل نبيا7 (64 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 موافق غٌر

 53.3 43.3 43.3 52 محاٌد

 93.3 40.0 40.0 48 موافق

 100.0 6.7 6.7 8 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 االئتماف طالب ميف موافقيف بشدة عمى أف المؤسسة تعد قياـ% مف العام6.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 رفضو، والشكؿ البياني التالي يبيف ذلؾ7 أو طمبو عمى بالموافقة عالقة لو بنفسو  مشروعو بإدارة
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 عالية ميارة إلى تحتاج التي بالمشاريع سميم بشكل االئتماني القرار اتخاذ صعوبة في ىناك -5

 :ماناالئت طالب من متخصصة
ـــــدول رقم ) ـــ  من محور الخبرة العممية لمعميل خامسإجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا7 (65 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 موافق غٌر

 30.0 26.7 26.7 32 محاٌد

 86.7 56.7 56.7 68 موافق

 100.0 13.3 13.3 16 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 القرار اتخاذ صعوبة في % مف العامميف موافقيف عمى أنو ىناؾ56.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 طالب مف متخصصة عالية ميارة إلى تحتاج التي بالنسبة لممؤسسة في المشاريع سميـ بشكؿ االئتماني
 .% مف العامميف غير موافقيف0.0نجد اف النسبة االقؿ وىي  بينما االئتماف،

 اتخاذ في ىاماً  عامالً  تعتبر العاممين كفاءة فإن بنفسو مشروعو بإدارة العميل قيام عدم حال في -6
 :االئتمان قرار

ـــــدول رقم ) ـــ  لمعميلإجابات أفراد العينة عمى السؤال السادس من محور الخبرة العممية  نبيا7 (66 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 موافق غٌر

 33.3 30.0 30.0 36 محاٌد

 80.0 46.7 46.7 56 موافق

 100.0 20.0 20.0 24 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 بإدارة العميؿ قياـ عدـ حاؿ العامميف موافقيف عمى أنو في % مف46.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

بينما نجد  االئتماف بالنسبة لممؤسسة، قرار اتخاذ في ىاماً  عامالً  تعتبر العامميف كفاءة فإف بنفسو مشروعو
 .% مف العامميف غير موافقيف0.0اف النسبة االقؿ وىي 

 
 رأسمال العميل )المركز المالي(:

 منح قرار التخاذ اليامة العوامل من تعتبر نشاطو العميل لممارسة المطموبة تاالستثمارا حجم -8
 :االئتمان

ـــــدول رقم ) ـــ  رأسمال العميلمن محور  ولإجابات أفراد العينة عمى السؤال األ  نبيا7 (67 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 محاٌد

 66.7 63.3 63.3 76 وافقم

 100.0 33.3 33.3 40 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
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 المطموبة االستثمارات % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أف حجـ33.3نجد مف الجدوؿ أعاله أف 
 .تمافاالئ منح قرار التخاذ اليامة العوامؿ مف تعتبر نشاطو العميؿ لممارسة

 
 :االئتمان قرار عمى المؤثرة العوامل من) خارجية ،داخمية(  االستثمارات ىذه تمويل مصدر يعد 2-

ـــــدول رقم ) ـــ  رأسمال العميلمن محور ثاني إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا7 (68، 3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 فقموا غٌر

 16.7 13.3 13.3 16 محاٌد

 76.7 60.0 60.0 72 موافق

 100.0 23.3 23.3 28 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 (خارجية، داخمية ( االستثمارات ىذه تمويؿ % مف العامميف موافقيف مصدر60نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف قرار عمى لمؤثرةا العوامؿ مف 
 
 منح قرار التخاذ اليامة العوامل من االئتمانية مالءتيا ومدى بالعميل الخاصة األصول قيمة تعد -3

 :االئتمان
ـــــدول رقم ) ـــ  رأسمال العميلمن محور ثالث إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا7 (69 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 محاٌد

 53.3 43.3 43.3 52 موافق

 100.0 46.7 46.7 56 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 بالعميؿ الخاصة األصوؿ % مف العامميف موافقيف وبشدة عمى اف قيمة46.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار التخاذ اليامة العوامؿ مف االئتمانية يامالءت ومدى
 
 :ياالئتمان التسييل العميل منح عمى مشجعاً  عامالً  المرتفع العميل رأسمال المالية المؤسسة تعتبر -4

ـــــدول رقم ) ـــ  رأسمال العميلمن محور رابع إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال نبيا7 (70 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 محاٌد

 70.0 66.7 66.7 80 موافق

 100.0 30.0 30.0 36 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 العميؿ رأسماؿتعتبر  المالية % مف العامميف موافقيف عمى اف المؤسسة66.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماني التسييؿ العميؿ منح عمى مشجعاً  عامالً  المرتفع
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 :االئتمان لطالبي االجتماعية العوامل
 تسيم التي العناصر من )أرمل مطمق، متزوج، أعزب،( االئتمان لطالبي االجتماعية الحالة تعتبر -8
 :االئتمان منح قرار في

ـــــدول رقم ) ـــ  أفراد العينة عمى السؤال األول من محور العوامل االجتماعية لمعميل بيان إجابات7 (78 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 بشدة موافق غٌر

 46.7 36.7 36.7 44 موافق غٌر

 83.3 36.7 36.7 44 محاٌد

 100.0 16.7 16.7 20 موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 لطالبي االجتماعية الحالة % مف العامميف غير موافقيف بشدة عمى اف 10نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار في تسيـ التي العناصر مف) أرمؿ مطمؽ، متزوج، أعزب،( االئتماف
 

 قرار اتخاذ عند االعتبار عين في الئتمانا لطالبي أنثى( ذكر، ( الجنس عامل بأخذ المؤسسة تقوم -5
 :االئتمان منح

ـــــدول رقم ) ـــ  من محور العوامل االجتماعية لمعميل ثانيبيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال7 (75 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 6.7 6.7 6.7 8 بشدة موافق غٌر

 63.3 56.7 56.7 68 قمواف غٌر

 100.0 36.7 36.7 44 محاٌد

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 الجنس عامؿ تقوـ بأخذ المؤسسة % مف العامميف غير موافقيف عمى أف56.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .فاالئتما منح قرار اتخاذ عند االعتبار عيف في االئتماف لطالبي أنثى( ذكر،(
 
 :االئتمان منح قرار اتخاذ يسيل فيذا أفراد 7 عن تزيد أسرة يعيل التمويل طالب أن حال في -3

ـــــدول رقم ) ـــ  من محور العوامل االجتماعية لمعميل ثالثبيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال7 (73 ،3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 بشدة موافق ٌرغ

 60.0 50.0 50.0 60 موافق غٌر

 100.0 40.0 40.0 48 محاٌد

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 التمويؿ طالب أف حاؿ في % مف العامميف غير موافقيف بشدة عمى أنو10نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار اتخاذ يسيؿ فيذا أفراد 7 عف تزيد أسرة يعيؿ
 
 



116 

 

 7االئتمان بمنحو القرار اتخاذ في سيساعد فيذا متقدمة االئتمان لطالبي التعميم درجة كانت كمما -4
ـــــدول رقم ) ـــ  بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال الرابع من محور العوامل االجتماعية لمعميل7 (74 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 36.7 36.7 36.7 44 بشدة موافق غٌر

 56.7 20.0 20.0 24 موافق غٌر

 100.0 43.3 43.3 52 محاٌد

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 لطالبي التعميـ درجة كانت % مف العامميف غير موافقيف عمى أنو كمما20نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف بمنحو القرار اتخاذ في سيساعد فيذا متقدمة االئتماف
 :االئتمان منح قرار اتخاذ سيدعم ذلك فإن العمل عن عاطل االئتمان طالب كان إذا -5

ـــــدول رقم ) ـــ  من محور العوامل االجتماعية لمعميل خامس: بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال(75 ،3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 20 بشدة موافق غٌر

 73.3 56.7 56.7 68 موافق غٌر

 96.7 23.3 23.3 28 محاٌد

 100.0 3.3 3.3 4 موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 العمؿ عف عاطؿ االئتماف طالب كاف موافقيف عمى أنو إذا% مف العامميف 3.3نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف منح قرار اتخاذ سيدعـ ذلؾ فإف
 :االئتمان منح قرار في سيدعم فيذا معين حد دون االئتمان طالبي دخل مستوى كان إذا -6

ـــــدول رقم ) ـــ  ل االجتماعية لمعميلمن محور العوام سادسبيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال: (76، 3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 20 بشدة موافق غٌر

 73.3 56.7 56.7 68 موافق غٌر

 90.0 16.7 16.7 20 محاٌد

 100.0 10.0 10.0 12 موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 دوف االئتماف طالبي دخؿ مستوى كاف % مف العامميف موافقيف عمى أنو إذا10دوؿ أعاله أف نجد مف الج

 .االئتماف منح قرار في سيدعـ فيذا معيف حد
 :االئتمان منح قرار في يساعد االئتمان لطالبي المشروع دخل غير آخر دخل مصدر وجود -7

ـــــدول رقم )  من محور العوامل االجتماعية لمعميل سابعالسؤال ال بيان إجابات أفراد العينة عمى7 (77، 3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 محاٌد

 63.3 53.3 53.3 64 موافق

 100.0 36.7 36.7 44 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
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 دخؿ غير آخر دخؿ مصدر % مف العامميف موافقيف عمى أف وجود20.0عاله أف نجد مف الجدوؿ أ
 .االئتماف منح قرار في يساعد االئتماف لطالبي المشروع

 
 :الدخل توليد القائمة عمى لمشاريعا قدرة
 :المطموب التمويل منحو قبل االئتمان طالب لمشروع المالية القوائم بدراسة المؤسسة تقوم -8

ـــــد ـــ  قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخلمن محور ألول بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ا7 (78، 3ول رقم )جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 16.7 16.7 16.7 20 محاٌد

 73.3 56.7 56.7 68 موافق

 100.0 26.7 26.7 32 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 القوائـ بدراسة % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أف المؤسسة تقوـ26.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .المطموب التمويؿ منحو قبؿ االئتماف طالب لمشروع المالية
 
 :االئتمان قرار تخاذال  الالزم المالي لمتحميل جيدة مالية بيانات القائمة المشاريع لدى يتوفر -5

ـــــدول رقم ) ـــ  قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخلمن محور لثاني بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ا7 (79، 3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 موافق غٌر

 63.3 53.3 53.3 64 محاٌد

 93.3 30.0 30.0 36 فقموا

 100.0 6.7 6.7 8 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 بيانات القائمة المشاريع لدى % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أنو يتوفر6.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف قرار التخاذ الالـز المالي لمتحميؿ جيدة مالية
 
 :االئتمان لطالبي المقترحة األقساط لسداد الكافي الدخل توليد عمى قادر المشروع أن من التأكد ميت -3

ـــــدول رقم ) ـــ  قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخلمن محور لثالث بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ا7 (80، 3جـ
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 محاٌد

 76.7 73.3 73.3 88 موافق

 100.0 23.3 23.3 28 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 قادر المشروع أف مف التأكد % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أنو يتـ73.3نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف لطالبي المقترحة األقساط دادلس الكافي الدخؿ توليد عمى
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 :لمتمويل المقدم الطمب رفض أو قبول في الدخل توليد عمى المشروع قدرة و المالي الوضع يؤثر -4
ـــــدول رقم ) ـــ  قدرة المشاريع القائمة عمى توليد الدخلمن محور لرابع بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ا7 (88، 3جـ

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 83.3 83.3 83.3 100 موافق

 100.0 16.7 16.7 20 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 المشروع وقدرة المالي % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أف الوضع16.7نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .لمتمويؿ المقدـ الطمب رفض أو قبوؿ يؤثر في خؿالد توليد عمى
 

 قبول إمكانية زيادة عمى يعمل لمشروعو، الحالي والدخل المالي الوضع عن التمويل طمب مقدم إفصاح -5
 7طمبو

ـــــدول رقم ) ـــ قدرة المشاريع القائمة عمى توليد من محور لخامس بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ا7 (85، 3جـ
 لدخلا

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 12 محاٌد

 90.0 80.0 80.0 96 موافق

 100.0 10.0 10.0 12 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
العامميف محايديف عمى أف  % مف10% مف العامميف موافقيف بشدة و 10نجد مف الجدوؿ أعاله أف

 قبوؿ إمكانية زيادة عمى يعمؿ لمشروعو، الحالي والدخؿ المالي الوضع عف التمويؿ طمب مقدـ إفصاح
 .طمبو

 7الجديدة المشاريع تمويل من أكثر القائمة المشاريع بتمويل القيام المؤسسة تفضل -6
ـــــدول رقم ) ـــ قدرة المشاريع القائمة عمى من محور لسادس السؤال ابيان إجابات أفراد العينة عمى 7 (83، 3جـ

 توليد الدخل
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.7 6.7 6.7 8 محاٌد

 33.3 26.7 26.7 32 موافق

 100.0 66.7 66.7 80 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 بتمويؿ القياـ المؤسسة % مف العامميف موافقيف بشدة عمى أنو تفضؿ66.7لجدوؿ أعاله أف نجد مف ا
 .الجديدة المشاريع تمويؿ مف أكثر القائمة المشاريع
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 :الجديدة لممشاريع االقتصادية الجدوى
 7االئتمان طالب من المقدمة الجديدة لممشاريع جدوى دراسة بإعداد المؤسسة تقوم -8

ــــ بيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال األول من محور الجدوى االقتصادية لممشاريع 7 (84 ،3ــــدول رقم )جـ
 الجديدة 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 محاٌد

 93.3 90.0 90.0 108 موافق

 100.0 6.7 6.7 8 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 جدوى دراسة بإعداد المؤسسة % مف العامميف موافقيف عمى أنو تقوـ90نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف طالب مف المقدمة الجديدة لممشاريع
 
 المقدمة الجديدة لممشاريع االقتصادية الجدوى دراسة إلعداد المؤسسة في موحد نموذج وجود -5

 االئتمان قرار اتخاذ عممية ليسي
ـــــدول رقم ) ـــ من محور الجدوى االقتصادية لممشاريع  ثانيبيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال7 (85 ،3جـ

 الجديدة
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 4 موافق غٌر

 16.7 13.3 13.3 16 محاٌد

 93.3 76.7 76.7 92 فقموا

 100.0 6.7 6.7 8 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 المؤسسة في موحد نموذج % مف العامميف غير موافقيف عمى أف وجود3.3نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .االئتماف قرار اذاتخ عممية يسيؿ المقدمة الجديدة لممشاريع االقتصادية الجدوى دراسة إلعداد
 
 االئتمان قرار اتخاذ في مؤثر عامل الجديدة لممشاريع الجدوى دراسة بإجراء القيام -3

ـــــدول رقم ) ـــ من محور الجدوى االقتصادية لممشاريع  ثالثبيان إجابات أفراد العينة عمى السؤال ال7 (86، 3جـ
 الجديدة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 86.7 86.7 86.7 104 موافق

 100.0 13.3 13.3 16 بشدة موافق

Total 120 100.0 100.0  

 المصدر: من إعداد الباحث
 الجدوى دراسة بإجراء % مف العامميف  غير موافقيف عمى أف القياـ13.3نجد مف الجدوؿ أعاله أف 

 .تمافاالئ قرار اتخاذ في مؤثر عامؿ الجديدة لممشاريع









