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 الشكر والتقدير

حماة, ال يسعني في نياية ىذا العمل, إال أن أتقدم بجزيل الشكر إلى عمادة كمية االقتصاد بجامعة 
لى أعضاء الييئة التدريسية فييا, وأخص بالذكر :  وا 

 الدكتور : كنجو كنجو        و        الدكتور : فراس األشقر

تفضال مشكورين باإلشراف عمى ىذا البحث, حيث وجدت فييما رحابة الصدر وابتسامة لمذين ا
الرضا فأعطيا وجادا بمسؤولية دون كمل أو ممل . فكانا مثمي األعمى بعمميما والمذّين أطمح دومًا 

 إلى أن أصل بعضًا مما وصال إليو . 
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 الممخص

ىذه الدراسة إلى معرفة العوامل الخاصة بالعميل والمحددة لقرار منح االئتمان المصرفي, ىدفت 
 ودرجة تأثير ىذه العوامل في قرار منح االئتمان في المصارف التجارية الخاصة في سورية .

ولبيان ذلك تم إعداد استبان و توزيعو عمى عينة من المصارف التجارية الخاصة في سورية 
والمتمثمة ب ) البنك الدولي لمتجارة والتمويل, بنك بيمو السعودي الفرنسي, بنك بيبموس, البنك 

رنامج العربي, بنك سورية والخميج (, كما تم تحميل البيانات التي توصمت ليا الدراسة باستخدام الب
 .  spssاإلحصائي 

وفي ظل افتراض عدم وجود أي تأثير ل ) المركز المالي لمعميل, والسمعة الشخصية لمعميل, 
والضمانات المقدمة من قبل العميل, ونوع الصناعة أو النشاط الذي يقوم بو العميل ( في قرار منح 

ه الدراسة إلى أن ىناك االئتمان المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية, خمصت ىذ
 دورًا ىامًا ذو داللة إحصائية لكل من العوامل السابقة في اتخاذ قرار منح االئتمان المصرفي .

كما توصمت ىذه الدراسة إلى أن المصارف جميعيا تؤكد عمى ضرورة معرفة المصرف لمصادر 
امل المتعمقة بشخصية التمويل المختمفة لمعميل قبل منحو االئتمان, كما تؤكد عمى أىمية العو 

العميل وسمعتو وأثر ىذه العوامل في قرار منح االئتمان, أما بالنسبة لمضمانات التي يقدميا العميل 
طالب االئتمان فقد بّينت الدراسة أنو عمى الرغم من اعتماد المصارف عند منحيا لالئتمان عمى 

إنيا تعتمدىا كمصدر احتياطي الضمانات المقدمة من قبل العميل وسالمة ىذه الضمانات, إال 
 لسداد االئتمان وفوائده, وليست مصدرًا أساسيًا .

أما بالنسبة لنوع النشاط التي يقوم بيا العميل فقد بّينت الدراسة أن المصارف تقوم بدراسة تأثير 
 النشاط الذي يقوم بو العميل في مقدرتو عمى السداد .

 –السمعة الشخصية لمعميل  –لمركز المالي لمعميل ا –االئتمان المصرفي الكممات المفتاحية : 
 نوع الصناعة أو النشاط الذي يقوم بو العميل . –الضمانات المقدمة من قبل العميل 
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 :مقدمةال (6

غيرت من شكميا ودورىا ومنيج عمميا وأىدافيا حتى  صارف بمراحل تطور ميمةمّرت الم
وصمت إلى ما ىي عميو اآلن باعتبارىا شكاًل من أشكال الوساطة المالية, وقد غدت 
أنضج وسيط مالي يتحمل ثقل تحقيق التوازن المالي في االقتصاد, والذي يعد أحد أىم 

زيادة معدل النمو في الناتج األمور التي تسعى الدول إلى ضمان تحقيقيا وذلك سعيًا منيا ل
المحمي اإلجمالي . فقد كان العمل المصرفي في بداياتو يعتمد عمى قبول الودائع التي لم 

نو كان يترتب عمييم في بعض البداية أي حق بالفائدة, ال بل إ تكن تعطي أصحابيا في
ظة عمييا. األحيان دفع جزء منيا لمن أودعت لديو ىذه الممتمكات لقاء حراستيا والمحاف

قراض لقاء فوائد وضمانات ت اإليداع ىذه بممارسة عمميات اإلومن ثم أخذت مؤسسا
قراض ىذه تتم من المواد المقرضة, وكانت عمميات االتختمف باختالف طبيعة العمميات و 

ممتمكات المقرض نفسو . وعمى ىذا األساس نشأ ما يعرف باالئتمان المصرفي, وبيذا 
االئتمان المصرفي قد نشأ أصاًل عندما قام ذوو الفائض بتقديم األموال إلى يمكن القول أن 

 الطالبين لو من ذوي العجز وفق شروط اتفق عمييا فيما بينيم .

ويمكن القول أيضًا أن العديد من الحضارات القديمة قد مارست اإلقراض, حيث إنو ليس 
الميالد حيث شاع التعامل بو بحديث العيد, فقد عرفو البابميون منذ سبعة قرون قبل 

وبالعمميات االئتمانية, وعمى الرغم من أنو لم يكن في بالد بابل مصارف مالية ولكن 
بعض األسر القوية كانت تقوم طيمة أجيال متعددة بعممية إقراض النقود, كما كانت تتاجر 

ين ىؤالء في العقارات وتمول المشروعات الصناعية, وكان في وسع من ليم أموال مودعة ب
أن يؤدوا التزاماتيم بتحويالت مالية مكتوبة, حيث كانت حضارة البابميين حضارة تجارية 
بجوىرىا, وقد تم التعرف عمى كل ىذه األمور من األحجار ذات النقوش التي وجدت 

 ضمن اآلثار المكتشفة .

تمان كما شاع التعامل باالئتمان في الصين في القرن التاسع الميالدي, وتطور االئ
المصرفي في النظام الرأسمالي, حيث أصبح عنصرًا رئيسيًا من عناصر التمويل الالزمة 
إلقامة ونمو المشروعات عمى اختالف أنواعيا وظير ذلك واضحًا من خالل االرتباط بين 
نشاط المصارف تاريخيًا ونشاط النظام الرأسمالي, إذ ساىم االئتمان في بداية القرن 

دي في تمويل الصناعات الحرفية وزيادة حجم إنتاجيا وتوزيعيا مما السادس عشر الميال
زاد من حصيمة األرباح وتراكميا, فمقد أصبح التعامل باالئتمان المصرفي في المجتمعات 
المتقدمة وخاصة األنظمة الرأسمالية عادة شائعة بين األفراد والمؤسسات المالية والمصرفية 
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ئتمان وفقًا لمجموعات العالقات االئتمانية وطرق والحكومات وأخذت تتحدد معالم اال
االئتمان المتبعة, وأصبح االئتمان يؤدي أكثر من وظيفة داخل المجتمعات المعاصرة فيو 

 يوفر أدوات لمتبادل  .

وبيذا يكون قد تطور العمل المصرفي وانتقل من مرحمة قبول الودائع واالحتفاظ بيا مقابل 
مية االحتفاظ بالمال وحراستو, إلى عممية قبول الودائع ودفع مبمغ يدفعو المودع لقاء عم

فائدة عمى األموال المودعة, وذلك بعد مالحظة المصارف أن قسمًا من المودعين يتركون 
ودائعيم فترة طويمة دون استخداميا, ففكروا باستخدام جزء من ىذه الودائع وتسميفيا 

يدفع عمولة إيداع أصبح يتمقى فائدة عمى لممحتاجين مقابل فائدة, وبعد أن كان المودع 
 ودائعو . 

وبعد أن ازدادت ىذه العمميات الحظ الصيارفة أن باستطاعتيم منح قروض دون ودائع 
 فعمية مقابمة لما لدييم.

وىكذا انتقل العمل المصرفي من ميمة قبول الودائع في البداية إلى ممارسة عمميات 
ساسي ألعمال المصارف الحديثة ىو قبول الودائع االقراض والتسميف, ليصبح الركن األ

والمدخرات من جية وتقديم التسييالت االئتمانية والخدمات المصرفية المتعددة األشكال من 
 جية أخرى .
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 : بحثمشكمة ال (6

يعد االئتمان المصرفي من أىم الخدمات المصرفية التي تقدميا المصارف التجارية, وبما 
سورية تخضع لمعديد من العوامل واالعتبارات في منح خاصة في التجارية الأن المصارف 

 ومنيا ما يتعمق ,ت حكومية ورقابيةاالئتمان المصرفي, منيا ما ىو خاضع لقرارا
نقوم ومن س, لذا العميل المصرفي العمل المصرفي, وأخرى تتعمق بخصائص بخصائص

خصائص العميل فقط .  حيثاالئتماني المصرفي من  القرار ةسادر خالل ىذا البحث ب
 تتمثل بالسؤال التالي:وبالتالي فإن مشكمة بحثنا 

 "  ؟ إلى أي مدى يتأثر القرار االئتماني المصرفي بخصائص العميل طالب االئتمان "

 : طرح التساؤالت التاليةلتوضيح مشكمة البحث يمكن و 

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان في المصارف  المركز المالي لمعميلىل يؤثر  (1
 سورية ؟ خاصة في التجارية ال

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان في المصارف  السمعة الشخصية لمعميلىل تؤثر  (2
 سورية ؟ خاصة في التجارية ال

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان في  الضمانات المقدمة من قبل العميلىل تؤثر  (3
 سورية ؟خاصة في المصارف التجارية ال

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان في  الذي يقوم بو العميل النشاطنوع ىل يؤثر  (4
 سورية ؟خاصة في المصارف التجارية ال

ىل تؤثر العوامل السابقة مجتمعة في قرار منح االئتمان في المصارف التجارية الخاصة  (5
 في سورية ؟

 : بحثأىمية ال (6

 في ناحيتين: أىمية ىذا البحث تتمثل

العوامل  لموضوع االئتمان المصرفي و ااألىمية العممية: تتمثل ىذه األىمية في معالجتي
, سوريةخاصة في في المصارف التجارية ال والخاصة بالعميل التي تؤثر في قرار منح

 النشاط االئتماني ركيزة العمل األساسية بالنسبة لممصارف التجارية .  حيث يعد  
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في تحديد أثر العوامل الخاصة بالعميل في قرار منح األىمية العممية: تتمثل ىذه األىمية 
خالل الجانب من وذلك  في المصارف التجارية الخاصة في سورية, االئتمان المصرفي

 ا .إليي تتوصموبالنتائج التي  لمدراسة التطبيقي

 : بحثأىداف ال (4

 إلى تحقيق األىداف التالية:  بحثال اسعى ىذي

في قرار منح االئتمان المصرفي في المصارف التجارية  المركز المالي لمعميل تحديد أثر (1
 . في سوريةالخاصة 

لمصارف في قرار منح االئتمان المصرفي في ا السمعة الشخصية لمعميل تحديد أثر (2
 .في سورية التجارية الخاصة

في قرار منح االئتمان المصرفي في  الضمانات المقدمة من قبل العميل تحديد أثر (3
 .لمصارف التجارية الخاصة في سوريةا
لمصارف في قرار منح االئتمان المصرفي في ا الذي يقوم بو العميل النشاطنوع تحديد أثر  (4

 . التجارية الخاصة في سورية

 : بحثفرضيات ال (5

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان المصرفي في  لممركز المالي لمعميل  تأثيرال يوجد  (1
 المصارف التجارية الخاصة في سورية . 

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان المصرفي لمسمعة الشخصية لمعميل  تأثيرال يوجد  (2
 في المصارف التجارية الخاصة في سورية .

طالب االئتمان  في قرار منح االئتمان بل العميل لمضمانات المقدمة من ق تأثيرال يوجد  (3
 المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية . 

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان  الذي يقوم بو العميل  النشاطنوع ل تأثيرال يوجد  (4
 المصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية . 

في قرار منح االئتمان المصرفي في المصارف عة معوامل السابقة مجتمل تأثيرال يوجد  (5
 التجارية الخاصة في سورية .
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 :منيج البحث (9

 . التحميمي المنيج الوصفي دراسةال هعتمد ىذت

 حيث تنقسم إلى قسمين:

القسم النظري: حيث تم فيو الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب والصحف والمجالت وغيرىا 
لموصول إلى أىداف البحث, ولتحقيق تصور أفضل وأدق لمظاىرة من المواد بيدف تحميميا 

 موضع الدراسة .

أما الجانب التطبيقي لمبحث: فقد تم استخدام االستبيان في جمع البيانات األولية وتحميميا 
لموصول إلى نتائج وتقديم بعض التوصيات التي تساعد المصارف التجارية الخاصة في 

 االئتماني المناسب .سورية في اتخاذ قرارىا 

 :بحثحدود ال (:

التي تستحوذ حصة سوقية سورية خاصة في وتتمثل في البنوك التجارية ال  الحدود المكانية:  
 . كبيرة

 : بحثمتغيرات ال (;

 ( 6الشكل رقم )

 متغيرات البحث 

 المتغير التابع  المتغيرات المستقمة

 المركز المالي لمعميل 
 السمعة الشخصية لمعميل 
  الضمانات المقدمة من قبل

 العميل
  الذي يقوم بو  النشاطنوع

 العميل
 

 

قرار منح االئتمان 
 المصرفي

 

 المصدر: من إعداد الباحثة بناء عمى متغيرات الدراسة
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 :وعينتو مجتمع البحث (>

 مجتمع البحث: (6
من جميع المشاركين في عممية اتخاذ قرار منح االئتمان في  يتكون مجتمع البحث

من المصارف التجارية رية, حيث تم اختيار عينة المصارف التجارية الخاصة في سو 
ممن تعاونوا بتقديم المعمومات إلتمام الدراسة, و ىذه العينة تمثمت بفروع  الخاصة

ارة والتمويل, بنك بيمو السعودي البنك الدولي لمتج ) :المصارف التالية في محافظة حماة
  (الفرنسي, بنك بيبموس, البنك العربي, بنك سورية والخميج 
 ( استبيان .32حيث تم توزيع عدد من االستبيانات وصل عددىا إلى )

 :عينة البحث (6
تمثمت عينة الدراسة بجميع المشاركين في عممية اتخاذ قرار منح االئتمان لمعمالء في 

 مدروسة وقد تمثمت ب :المصارف الخمسة ال
 مدير الفرع 
 مساعد مدير الفرع 
  موظفو االئتمان مسؤول االئتمان و 

 
 . الدراسات السابقة:66

 الدراسات العربية :
 نورد فيما يمي الدراسات العربية التي عنيت بموضوع الدراسة مما تم االطالع عميو:

 لقرار منح التسييالت االئتمانية العوامل المحددة " :بعنوان (2005)نصار  دراسة-
 " المباشرة

وجود انخفاض في حجم التسييالت االئتمانية و التمويمية,  عالجت الدراسة مشكمة
وزيادة حجم الديون المتعثرة, ووجود أخطاء إدارية لدى إدارات المصارف تحد من 
استخداميا لمعوامل المحددة لقرار منح التسييالت االئتمانية المباشرة, وتمثمت مشكمة 

 الدراسة في التساؤل التالي:
لقرار منح التسييالت المباشرة التي تتبعيا إدارات المصارف ما ىي العوامل المحددة 

العاممة في قطاع غزة عند اتخاذىا قرارًا بمنح االئتمان لمعمالء؟, وىل تختمف 
 المصارف التجارية عن المصارف اإلسالمية حول استخدام تمك العوامل؟

اع غزة سواء ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت المصارف العاممة في قطكما 
بمنح التسييالت  اً التجارية منيا أو اإلسالمية, تستخدم أية عوامل عند اتخاذىا قرار 
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االختالف فيما بينيا من حيث االئتمانية المباشرة لمعمالء, ومعرفة مدى التطابق أو 
 . استخدام تمك العوامل, من خالل المقارنة بينيما

اصة بالعميل, والعوامل الخاصة بالمصرف, واستخدمت المتغيرات التالية: )العوامل الخ
 والعوامل الخاصة بموضوع االئتمان, وقرار منح االئتمان(

كما اعتمدت الدراسة عمى أسموب التحميل الوصفي المقارن باستخدام الجداول 
 اإلحصائية  

 من أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:و 
 نيا تأخذ بعين االعتبار رغم إ اإلسالميةن المصارف التجارية والمصارف إ

نيا تختمف قرار منح االئتمان لمعمالء, إال إمجموعة من العوامل عند اتخاذ 
 جوىريًا فيما بينيا من حيث استخداميا لتمك العوامل.

 ن المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية تتفق فيما بينيا حول درجة إ
بشخصية العميل ورأس مالو وقدرتو عمى  استخداميا لمجموعة العوامل المتعمقة

توليد األرباح, وأيضًا مجموعة العوامل المتعمقة بالظروف االقتصادية والسياسية 
 السائدة.

 
 "  دور التحميل المالي في منح القروض( بعنوان: " 2011دراسة حابس )-

ي منح تمثمت مشكمة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى استخدام التحميل المالي ف
االئتمان المصرفي لدى البنك؟ وبناًء عمى التساؤل السابق تم طرح مجموعة من التساؤالت 

 الفرعية والمتمثمة ب:
 ما ىو االئتمان المصرفي وكيف يتم منحو؟ 
  ىل يمكننا بواسطة التحميل المالي الكشف عن األسباب الحقيقية الختالل التوازن

 المالي لممؤسسة؟
 ئتمان بدراسة طمبات اإلقراض قبل منحيا لمقروض؟لماذا تقوم إدارة اال 

ولقد ىدفت ىذه الدراسة إلى شرح مفيوم االئتمان وأسسو ومعاييره, وكذلك التعرف عمى 
العناصر األساسية لمتحميل االئتماني وتبيان أىمية تحميل البيانات المالية لطالب االئتمان 

المالية وقدرتو عمى سداد التزاماتو في في الكشف والتحقق من سالمة مركزه المالي وجدارتو 
 حدود الجدول الزمني المحدد حسب شروط القرض .

كما ىدفت أيضًا إلى الوصول لتطوير منيج يضمن سالمة إدارة موارد البنك يسترشد بيا  
متخذو القرارات ومنفذوىا في دراسة طمبات االئتمان في وضع يسوده المنافسة, كما ىدفت 

 تسمح بالتخفيف من آثار عدم السداد بعد وقوعو . لوضع سياسة مالئمة
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ولقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلك من خالل دراسة القوانين 
والتعميمات والمراجع والمصادر المحاسبية التي ليا عالقة بموضوع الدراسة, وجمع 

يم االقتراحات والتوصيات المالحظات والبيانات من الواقع وتحميميا باألسموب المناسب لتقد
 الالزمة .

 من أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:
  يعد  التحميل المالي من أىم الوسائل التي يتم بيا عرض نتائج األعمال

 والمساىمة في تحميل الوضع المالي لمعميل .
  يعد  كما يعد  التحميل المالي خطوة تمييدية ضرورية لمتخطيط المالي, إال أنو

 في نفس الوقت أداة رقابية لتقييم القرارات االستراتيجية التي سبق اتخاذىا . 
 
ترشيد القرارات  دور المعمومات المحاسبية في( بعنوان: " 2010دراسة موسى )-

 "  االئتمانية
عالجت الدراسة مشكمة وجود تراجع في حجم التسييالت االئتمانية والتمويمية المقدمة لدى 

العاممة في األراضي الفمسطينية بصفة عامة, وفي قطاع غزة بصفة خاصة, المصارف 
وعدم االعتماد عمى المعمومات المحاسبية في ترشيد قرار منح التسييالت االئتمانية, 
السيما وأن منح االئتمان يشكل مجال االستخدام الرئيسي ألموال البنوك التجارية ألنيا 

 خرى, ومنو تمت صياغة مشكمة الدراسة بالتساؤل التالي:أكثر ربحية مقارنًة بالخيارات األ
ما دور المعمومات المحاسبية في ترشيد السياسات االئتمانية في البنوك التجارية العاممة في 

 قطاع غزة؟
ولقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى السياسة االئتمانية الحقيقية في البنوك التجارية 

 تمادىا عمى المعمومات المحاسبية .العاممة في فمسطين ومدى اع
كما ىدفت إلى التعرف عمى معايير منح االئتمان ومدى التزام الجيات طالبة االئتمان بيا, 
و إلى معرفة مدى اعتماد البنوك التجارية العاممة في فمسطين عمى المعمومات المحاسبية 

 كأداة لترشيد السياسة االئتمانية الفعالة .
ت التالية: )السياسة االئتمانية, القدرة اإليرادية, التدفقات النقدية, واستخدمت المتغيرا

 المؤشرات والنسب المالية, المعمومات المحاسبية(
 ولقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي .

ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ىي: أن ىناك عالقة بين كل من )تحميل 
اإليرادية ألنشطة العميل, وتحميل التدفقات النقدية ألنشطة العميل, وتحميل المؤشرات القدرة 

 والنسب المالية ألنشطة العميل ( وترشيد السياسات االئتمانية بدرجة عالية.
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آليات منح االئتمان في البنوك التجارية دراسة عينة " بعنوان: ( 2013أحبق )دراسة -
 " (  BADR –BDL  - BNAالية تمنراست ) بنك بالبنوك التجارية الناشطة بو 

تمثمت مشكمة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى التزام البنوك التجارية بآليات وأساليب 
وبناًء عمى التساؤل السابق تم طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية والمتمثمة منح االئتمان؟ 

 ب:
  االئتمان المصرفي؟ىل تقوم البنوك بالدراسة الكافية لممفات طمب 
 إلى أي مدى تعد سمعة العميل الجيدة من العوامل الميمة لقبول طمب االئتمان؟ 
 ىل تقوم البنوك بتحميل ومتابعة االئتمان بعد منحو لمعميل؟ 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميل آراء المينيين في البنوك التجارية حول جممة من ولقد 

  . مان في ىذه البنوكالقضايا المتعمقة بآليات منح االئت
واستخدمت المتغيرات التالية: ) دراسة طمب االئتمان, التحميل االئتماني, التفاوض مع  

 المقترض, اتخاذ القرار, صرف االئتمان, متابعة االئتمان, قرار منح االئتمان(
المنيج الوصفي التحميمي بالنسبة لجانب األدبيات النظرية  كما اعتمدت الدراسة عمى

والتطبيقية من أجل اإللمام بجوانب موضوع البحث, أما في جانب الدراسة الميدانية فقد تم 
 استخدام المنيج التجريبي من خالل إعداد استبيان لمجموعة من البنوك التجارية .

اعتماد وتركيز البنوك خالل عممية  :ىي التي وصمت إلييا ىذه الدراسة من أىم النتائجو 
 أوصت و منح االئتمان عمى سمعة العميل الجيدة وعمى الضمانات المقدمة من قبمو.

ألن إىماليا يؤدي إلى خسارة البنك وبالتالي  ئتمان بعد منحو لمعميلضرورة متابعة االب
 ضعف مركزه المالي.

 
 الدراسات األجنبية :

 األجنبية, نعرض منيا فيما يمي:تم رصد عدد من الدراسات 
 Factors affecting granting of ":بعنوان ALrawashde (3102) دراسة-

credit facilities in commercial banks in the Aqaba Special 

Economic Zone Authority- Jordan " 

ة لممقترضين تمثمت مشكمة ىذه الدراسة في التساؤل التالي: ىل تعد التسييالت االئتماني
من العمالء, وسياسات االئتمان, واإلدارة المركزية لمقروض, والظروف البيئية لالقتصاد 

 المحمي عاماًل ىامًا ومؤثرًا في قرار منح التسييالت االئتمانية في البنوك التجارية؟
التحقق من تأثير المقترضين العمالء, والسياسات االئتمانية, ىدفت ىذه الدراسة إلى ولقد 

واإلدارة المركزية لمقروض عمى التسييالت الممنوحة من قبل البنوك التجارية, وذلك من 
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خالل التغذية العكسية من عينة الدراسة والمتمثمة بالمدراء ومساعدييم, ورؤساء وموظفي 
  .ح التسييالت االئتمانيةقسم االئتمان, وتأثير ىذه العوامل في من

المقترضين من العمالء, سياسات االئتمان, اإلدارة رات التالية: ) واستخدمت المتغي
 (المركزية لمقروض, ظروف االقتصاد المحمي, وقرار منح التسييالت االئتمانية

كما اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث استخدام الجداول اإلحصائية 
لنسب المئوية, والمتوسط الحسابي, واالنحراف المعياري, واختبار التوزيع الطبيعي مثل ) ا

 لمعوامل المؤثرة عمى التسييالت االئتمانية في البنوك التجارية في األردن (
أن جميع العوامل السابقة تعد ميمة عند اتخاذ قرار منح لقد خمصت ىذه الدراسة إلى  و

مى إدارة االئتمان أن تطمب من العميل دراسة جدوى االئتمان المصرفي, حيث يتوجب ع
أولية ومفصمة, كما يتوجب عمى اإلدارة التأكد من السمعة المالية الجيدة لمعميل, و متابعة 

 النشاطات المالية لمعميل من خالل دراسات مختمفة في المستقبل.
 

 Factors Affecting the Usage Level of ( بعنوان:2012) Maith دراسة-

Financial" 

Analysis by Credit Officers in the Credit Decision in Libyan 

Commercial 

Banks" 

مشكمة الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى اعتماد البنوك التجارية الميبية  تمثمت                   
 عمى التحميل المالي في اتخاذ قرار االئتمان ؟

تحديد إلى أي مدى تستخدم المصارف التجارية الميبية ىدفت ىذه الدراسة إلى 
األساليب والنماذج المالية والمحاسبية في ترشيد قرار االئتمان, كما ىدفت ىذه 
الدراسة إلى دراسة العالقة بين مؤىالت وقدرات صانعي القرارات االئتمانية و 

 اعتمادىم عمى التحميل المالي في ترشيد قرار االئتمان .

دمت المتغيرات التالية: ) البيانات المالية, مؤىالت وقدرات موظفي كما استخ
 االئتمان, التحميل المالي (

و اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي حيث استخدمت الجداول 
 اإلحصائية لتحميل البيانات اإلحصائية . 

  :وصمت إلييا ىذه الدراسة ىيتالتي  من أىم النتائجو 
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 ي االئتمان لم يحصموا عمى دورات تدريبية في مجال أن معظم موظف
 التحميل المالي, كما أنو ليس لدييم تصريح بمنح تسييالت ائتمانية .  

   ىناك عالقة قوية بين درجة االعتماد عمى التحميل المالي ودرجة السمطة
 الممنوحة لموظفي االئتمان .

 . مساىمة البحث: 66

 اسة الحالية والدراسات السابقة في األمور التالية:يكمن االختالف الرئيسي بين الدر 

إن مجتمع الدراسة ىو المصارف التجارية الخاصة في سورية, في حين  من حيث مجتمع الدراسة:
كانت الدراسات السابقة عن تحديد العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان في المصارف السورية 

سعت لتحديد العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان لكن التابعة لمقطاع العام, و بعض الدراسات 
 في دول أخرى غير سورية مثل فمسطين و الجزائر و عمان ...الخ .

ت السابقة ذات الصمة ىو الدراسة عن الدراساىذه إن أىم ما يميز  من حيث مضمون الدراسة:
بقة عمى أثر المركز المالي معظم الدراسات السا, إذ لم ينحصر مجاليا كما ىو الحال في شموليتيا
ت ذلك وقامت بدراسة عوامل أخرى خاصة بالعميل وليا في اتخاذ قرار منح االئتمان بل تعدّ لمعميل 

تأثير في قرار منح االئتمان المصرفي وىي السمعة الشخصية لمعميل والضمانات المقدمة من قبل 
 الذي يقوم بو العميل . النشاطالعميل ونوع 

تشترك ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة باعتمادىا عمى المنيج  الدراسة:من حيث أساليب 
 الوصفي التحميمي لتحميل البيانات التي تم التوصل إلييا .

حيث أنو ومن خالل الجانب النظري لمدراسة تم الرجوع لموثائق المختمفة كالكتب والصحف 
 اف البحث .والمجالت وغيرىا من المواد بيدف تحميميا لموصول إلى أىد

أيضَا بالنسبة لمجانب التطبيقي لمبحث فتشترك ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة باعتمادىا 
عمى االستبيان كأداة لجمع البيانات األولية, بيدف تحميميا لموصول إلى بعض النتائج وتقديم بعض 

 ىا االئتماني المناسب . التوصيات التي تساعد المصارف التجارية الخاصة في سورية في اتخاذ قرار 
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 تمييد:

تعددت وتنوعت مفاىيم االئتمان المصرفي شأنو في ذلك شأن بقية المفاىيم االقتصادية األخرى, 
ومن المعروف أن كممة ائتمان تشير إلى اتخاذ المرء أمينًا عمى شيء, أما عن مفيوم االئتمان في 

مداينة, االقتصاد فيو القدرة عمى اإلقراض, واصطالحًا ىو التزام جية لجية أخرى باإلقراض أو ال
ويراد بو في االقتصاد الحديث أن يقوم الدائن بمنح المدين مبمغًا من المال مع ميمة من الوقت يمتزم 
المدين خالليا بدفع قيمة الدين, واألدق في تبيان معنى االئتمان ىو عممية مبادلة شيء ذي قيمة 

ل الفائدة التي يأخذىا أو كمية من النقود في الحاضر, مقابل وعد بالدفع في المستقبل حيث تمث
المصرف مقابل منحو االئتمان المحور الرئيسي إليرادات أي مصرف ميما تعددت وتنوعت 
مصادر اإليرادات األخرى, وبدونو يفقد المصرف وظيفتو الرئيسية كوسيط مالي في االقتصاد . لذا 

 فقرات التالية:   سوف نمقي الضوء في ىذا الفصل عمى أىمية االئتمان المصرفي من خالل عرض ال

 :األول: ماىية االئتمان المصرفي المبحث

 :تعريف االئتمان المصرفي 6-6

مقد عرفو , وأخذت أشكااًل متنوعة وفقَا لوجيات نظر الباحثين فالمصرفيتعددت تعاريف االئتمان 
مبمغًا الثقة التي يولييا المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعيًا أم معنويًا, بأن يمنحو  :الدغيم بأنو

من المال الستخدامو في غرض محدد, خالل فترة زمنية متفق عمييا وبشروط معينة لقاء عائد 
 مادي متفق عميو وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضو في حال توقف العميل عن السداد

 ( 4, ص2006. )الدغيم وآخرون,

تنشأ عن مبادلة سمع أو خدمات أو عالقة مديونية تقوم عمى أساس الثقة  :بأنوكما عرفو الجزراوي 
, وفي أجل معين بشكل سمع أو نقود أو خدمات, وفي بدل معين مستقبالً نقود لقاء تعيد بدفع 

 ( 5,ص2010والنعيمي,  )الجزراوي . الغالب يكون التعيد بالدفع نقداً 

عمى  أما نصار فقد عرف االئتمان بأنو مقياس لقابمية الشخص الطبيعي أو االعتباري لمحصول
ساسي . فالفارق األ ( إلى وقت معين في المستقبلنقدي)ال )نقود( مقابل تأجيل الدفع القيم الحالية

أداء كل من طرفي  , الذي يفصل بينعامل الزمن, ىو بين عممية المبادلة العادية, وعممية االئتمان
 (, حتى أن 32ص , 2005نصار,)ي أن االئتمان وثيق الصمة بالثقة, وىذا ما يعنعممية االئتمان

 ,2003 )شامية, . لثقة في العالقات ما بين األفرادأنو عبارة عن اب: عرف االئتمان شامية
 ( 233ص
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كما ُعّرف االئتمان عمى أنو قدرة العمالء عمى الحصول عمى السمع أو الخدمات قبل الدفع, وعمى 
 https://en.oxforddictionaries.com/definition/creditأساس الثقة سوف يتم الدفع في المستقبل . )

) 

أما في عالم األعمال فقد ُعّرف االئتمان بأنو الثقة والنزاىة في األمور المالية وقدرة الفرد عمى تمبية 
ن ىذه الثقة  تتطمب سمعة مالية جيدة, وبالتالي فإن االئتمان ىو الدفع الدفعات عند استحقاقيا, وا 

في وقت الحق لقيمة السمع أو الخدمات التي يحصل عمييا الفرد مقابل تواجد الثقة بين الطرفين . 
(www.yourdictionary.com ) 

 ثنين:وىكذا يكون التسييل االئتماني ىو واحد من ا

مبمغ محدد من المال يتفق عميو, ويضعو المصرف تحت تصرف العميل الستخدامو في  .1
غرض محدد ومعموم لممصرف, وفي الحدود والشروط, وبالضمانات الواردة بتصريح 
التسييل االئتماني خالل مدة سريانو, وذلك لتنمية نشاط العميل الجاري المتسم بالنجاح 

لمبمغ مع الفوائد والعموالت والمصاريف المستحقة من خالل مقابل تعيد العميل برد ىذا ا
 البرنامج الزمني المقرر لمسداد .

تعيد يصدر من المصرف بناًء عمى طمب العميل لصالح طرف آخر )المستفيد( ولغرض  .2
معين ومحدد, وألجل معموم, كما ىو الحال في خطاب الضمان حيث يصبح المصرف 

يدًا بأداء قيمتو لممستفيد عند أول طمب منو دون أية بمجرد إصداره لخطاب الضمان متع
معارضة من أي جانب شريطة أن تصل المطالبة لممصرف في موعد غايتو تاريخ 

 (26, ص 2015استحقاق خطاب الضمان . )محمد, 

عناصر أساسية  ةثالثتم تقسيم عناصر االئتمان المصرفي إلى ومن خالل التعريفات السابقة 
 وىي :

 يعطييا المصرف لعميمو الثقة التي . 
 شكل التسييالت الممنوحة لمعميل, سواًء أكانت عمى شكل نقدي أو غير نقدي . 
 الفائدة أو الربح الذي يحصل عميو المصرف لقاء منح االئتمان لعميمو .  

وبناًء عمى ما سبق يمكن تبني التعريف التالي لالئتمان حيث ُيعد  األكثر دقًة ووضوحًا, 
 الئتمان عمى أنو:حيث َعّرف ا

https://en.oxforddictionaries.com/definition/credit
http://www.yourdictionary.com/
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" الثقة التي يعطييا المصرف لعمالئو عمى شكل تسييالت سواًء أكانت نقدية أو غير 
نقدية, ويحصل المصرف لقاء منحو ليذه التسييالت عمى الفائدة أو الربح " )المرجع 

 (26السابق نفسو ص 
 أما بالنسبة ألىمية االئتمان المصرفي فيمكن توضيحيا من خالل التالي: 

 : : أىمية االئتمان المصرفي 6-6

, والتي م جميعيا بواسطة النقود الكتابيةتكاد تت اقتصاديًا,إن المبادالت التجارية في الدول المتقدمة 
يقصد بيا االئتمان المصرفي الذي تقوم المصارف التجارية بمنحو لعمالئيا سواء عمى شكل ودائع 

, حيث يستطيع العمالء مسحوبة عمى المصارفميم أو شيكات أو حسابات جارية مفتوحة باس
.  حال وجود نقود ورقية في أيدييم تتم في مثممابواسطة ىذه الشيكات إجراء مدفوعاتيم 

 ( 233,ص 2003)شامية,

بالغ األىمية في االقتصاد الوطني, لما لو من تأثير متشابك  اً وىكذا فإن لالئتمان المصرفي دور 
ئو, حيث إن سياسة توقف نمو ذلك االقتصاد وارتقا, وعميو يلوطنياألبعاد في االقتصاد ا ومتعدد

اإلصدار في البنك المركزي تعتمد إلى حد كبير عمى حجم التسييالت الممنوحة من قبل البنوك 
 (ALrawashde,et al,2013,p133)التجارية . 

إلفراط وفي حالة افاالئتمان المصرفي في حالة انكماشو يؤدي إلى إصابة االقتصاد الوطني بالكساد 
 عالية الخطورة يصعب اقتصاديةٌ  الحالتين آثارٌ  متاك تترتب في . فيو يؤدي إلى ضغوط تضخمية
 (24, ص 2006)زايدة,  .في العديد من الحاالت معالجتيا

وتأكيدًا لما سبق يمكن القول أنو ومن خالل االئتمان المصرفي يمكن لالقتصاد الوطني أن يضمن 
 مستويات النمو واالستقرار وفق ما يقدمو من ميام لالقتصاد أىميا : 

و المصرف في الحصول عمى يعد االئتمان المصرفي المصدر األساسي الذي يعتمد عمي .1
التجارية ينجم عنو ارتفاع مصارف وض في ميزانيات الع نسبة القر أي أن ارتفا ,إيراداتو

, والتي يتمكن من خالليا من مصرفعد مصدرًا أساسيًا إليرادات الالعموالت والفوائد التي ت
حصول عمى قدر مالئم من مع ال مصارفالمستحقة لممودعين في تمك ال دفع الفائدة

جية عمميات السحب من العمالء بجزء من السيولة لموا مصرفإمكانية احتفاظ الو  األرباح
, 2011. )حابس, ي مان المصرفاالئتب عناية خاصة التجاريةمصارف العطي لذلك ت
 (4ص
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 ,جات الصناعة والزراعة والخدماتفي تمويل حا ميماً االئتمان دورًا  يؤدي .2
الرقابة عمى نشاط ىذه  كما أنو يعد أداة بيد الدولة تستخدميا في (5,ص 2011)حابس,

 . مانية المخصصة ليا, وذلك من خالل استخداميا لألرصدة االئتالمشروعات
  (4, ص2013حبق,ا)

في تنمية االقتصاد الوطني فتوفير األموال يدير عجمة  اً ميم اً إن لالئتمان المصرفي دور  .3
 http ). د من طاقة اإلنتاج والدخل الوطنياالقتصاد ويؤمن العمالة ويزي

://imdouargla.ahlamontada.com /t28-topic) 
يؤدي االئتمان دورًا ميمًا في تمويل التجارة الدولية سواًء بالنسبة العتمادات االستيراد أو  .4

صدار خطابات الضمان المحمية والخارجية .  (27, ص2010)الذيب,  التصدير, وا 
فالمبالغة في حجم االئتمان  تؤثر حجم التسييالت االئتمانية في الحالة االقتصادية العامة, .5

قد يؤدي إلى آثار تضخمية ضارة, واالنكماش في منح االئتمان قد يؤدي إلى صعوبة 
مواصمة المشروعات لنشاطيا االقتصادي وبالتالي الحد من التنمية االقتصادية 
 واالجتماعية, لذلك يجب أن يكون االئتمان متوازنًا وممبيًا لالحتياجات التمويمية الفعمية
لالقتصاد القومي مما يؤدي إلى زيادة معدالت التنمية المنشودة, لذلك فإن الدولة تحاول أن 
تسيطر عمى االئتمان بوسائل مباشرة وغير مباشرة من خالل المصرف المركزي, ويساعدىا 
في ذلك القرارات االئتمانية الصادرة عن إدارات االئتمان بالمصارف التجارية حيث إن قرار 

يجب أال يخرج عن السياسة االئتمانية لممصرف وىي مرتبطة بسياسة الدولة  االئتمان
 (28, ص2010ووجدت أصاًل لتحقيق أىدافيا . )الذيب, 

وفي ما يمي سوف نقوم بعرض األسس التي تقوم عمييا عممية منح االئتمان المصرفي وأنواع 
 ىذا االئتمان.

 : : أسس منح االئتمان 6-6

 : كالتالي قواعد مستقرة ومتعارف عمييا وىي عمىاالئتمان المصرفي يستند منح 

توفير األمان ألموال المصرف من خالل الحصول عمى الضمانات التي تمكن المصرف  .1
 . مع الفوائد المستحقة في مواعيدىامن استرداد قيمة القرض 

د فوائد اتحقيق الربح لممصرف من خالل حصولو عمى فوائد القروض التي تمكنو من سد .2
 . الودائع ومصاريفو األخرى

سحوبات عمالئو عمى  احتفاظ المصرف بقدر كاٍف من السيولة التي تمكنو من مواجية .3
 (79, ص 2000)العبيدي,  . ل الموازنة بين السيولة والربحية, وذلك من خالودائعيم
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 : ن : أنواع االئتما   6-7

 في والسمف المصرفية أشكااًل متعددة, بحيث يمكن تصنيفيا تأخذ التسييالت االئتمانية والقروض
, اطبيعتيا, ومن حيث الجية المستفيدة منيل وفقاً و  منيا, وتبعًا لمدتيا, مجموعات تبعًا لمغرض

 : وفقًا لما يميا حيث جودتي من وأيضاً 

 :من حيث الغرض من االئتمان .1
 :بأحد األشكال التاليةانية عادًة تمنح القروض المصرفية أو التسييالت االئتم

فراد العاديين ألغراض أي القروض والسمف التي تقدم لأل :االئتمان االستيالكي-أ
أثاث أو أدوات كيربائية فيو ائتمان  أو أدوات منزليةاستيالكية, مثل شراء 

 . شخصي بالعادة يقدم في الغالب لألفراد من موظفي الدولة والشركات األخرى
 (23ص , 2007)انجرو,

التجارية  مصارفال شك أن ال :ان االستثماري )المخصص لإلنتاج (االئتم - ب
تيتم أواًل بيذا النوع من االئتمان الذي يمنح لتأسيس أو توسيع المؤسسات اإلنتاجية 

 (لمرجع السابق نفسو)ا . يولة الالزمة ليا لممارسة نشاطياأو تجديدىا وتوفير الس
ن االئتمان الذي ييدف إلى تسييل العمميات وىو النوع م :االئتمان التجاري -ج 

حيث يتمتع ىذا النوع من االئتمان بمزايا  التجارية وتنشيط عمميات تداول السمع
  عدة أىميا:

 تمك التي يتطمبيا : فيو ال يتطمب إجراءات معقدة كسيولة الحصول عميو
وجد طمبات رسمية البد , وفي أغمب األحيان ال تمصرفاالقتراض من ال

, بل نجد الموردين عمى استعداد إلعطاء عمالئيم ميمة تحريرىامن 
ي التاريخ الذي تم لمسداد إذا كانت ظروفيم المالية ال تسمح بالدفع ف

 .  تحديده مسبقاً 
 إن االئتمان التجاري مصدر من مصادر التمويل حيث يمكن  :المرونة

ك دون , وذلما أرادت وبالكيفية التي تحتاجيالممؤسسة أن تستعممو كم
يطمب رىن  مساس بأصول الشركة ألن ىذا النوع من االئتمان نادرًا ما

فية من , وىذا ما يسمح لمشركة بالحصول عمى أموال إضاأصول المؤسسة
ل تكمفة االئتمان في سعر , وتدخمصادر أخرى وبضمان أصوليا

, لمشركة, ويعتمد عمى مقدار الخصم النقدي الذي يمنحو المورد البضاعة
سددت ىذه األخيرة قيمة المشتريات خالل فترة قصيرة من تاريخ  إذا ما
 (7, ص2011)حابس, .  ير الفاتورة وقبل موعد االستحقاقتحر 
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 : من حيث المدة .2
 التمييز بين ثالث أنواع من االئتمان:تم وىنا ي

ئتمان مدتو تصل ىذا النوع من االئتمان يشمل أي ا :االئتمان قصير األجل - أ
 . حد أقصاه سنة إلى

استحقاقو بين السنة : ىو نوع من االئتمان تتراوح مدة ائتمان متوسط األجل - ب
 . والخمس سنوات

, وغالبًا ما مدة استحقاقو أكثر من خمس سنوات : تكونائتمان طويل األجل –ج 
 (33, ص2005. )نصار,  ستعمل في تمويل رأس المال الثابتي

 : من حيث نوع الضمان .3
االئتمان حسب نوع الضمان الذي تقدمو األطراف المختمفة يمكن تصنيف ىذا النوع من 

 :جية المانحة لالئتمان إلى ما يميإلى ال
وىو االئتمان الذي يقدم لممقترضين بضمان تعيدىم  :االئتمان الشخصي - أ

, وتعد المصارف ىذا التعيد استحقاقيابسداد مبمغ القرض وفوائده في مواعيد 
ادًا لثقتيا بالمقترضين وبناًء عمى معرفة ضمانًا كافيًا لمنحيا القروض استن

 .لممقترضين في السوق لمركز الماليالمصارف با
: وىو االئتمان الذي تقدمو المصارف لممقترضين ولكن االئتمان العيني - ب

, وذلك لكي باألموال المنقولة وغير المنقولةبموجب ضمانات عينية متمثمة 
عد سداد القرض وفوائده تستطيع المصارف تحصيل ديونيا عندما يحين مو 

, ففي ىذه الحالة تكون المصارف ض أن يقوم بالسدادويتعذر عمى المقتر 
.  صرف القانوني بالضمانات العينيةقادرة عمى تحصيل ديونيا من خالل الت

 (80, ص2000)العبيدي, 
 :من حيث الجية الطالبة لو .4

 ويصنف ىذا النوع إلى ما يمي:
االئتمان الذي يمنح ألشخاص القانون  ائتمان مصرفي خاص: ىو النوع من - أ

 .األشخاص االعتباريين مثل الشركاتالخاص كاألفراد الطبيعيين و 
: وىو االئتمان الذي يمنح ألشخاص القانون العام ) الدولة ائتمان مصرفي عام - ب

 (6, ص2013. )احبق,  والييئات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية (
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 : : أشكال االئتمان المصرفي 6-8

 :إلى ما يمي االئتمان المصرفيأشكال  قسمتيمكن أن 

لمصارف لعمالئيا وضمن وىي عبارة عن تسييالت تقدميا ا :حسابات الجاري المدين .1
حيث يستطيع العميل أن يقوم بالسحب من ىذا الحساب ولكن ضمن الحدود   ,حدود معينة

, كما المستخدم من السقف الجاري المدينالمسموحة لو ويتم احتساب الفائدة عمى المبمغ 
تجاوز عدم و يجب عمى العميل إيداع حصيمة نشاطو التجاري في حسابو لدى المصرف 

 .  سقف الجاري المدين الممنوح
: حيث يقوم العمالء الذين يتعاممون بالبيع اآلجل ) الكمبياالت ( ق التجاريةخصم األورا .2

بتسييل ىذه الكمبياالت لدى المصرف التجاري حيث يقوم المصرف باحتساب الفائدة عمى 
عطاء العميل  الكمبيالة حتى تاريخ االستحقاق وخصميا من القيمة االسمية لمكمبيالة وا 

 . الةصافي قيمة الكمبي
: في ىذا النوع يقوم المصرف التجاري بدفع قيمة االعتماد المدين المستندي الجاري .3

, حتى يقوم العميل بدفع الجاري وبناء عمى اتفاق معوالمستندي نيابة عن العميل المستورد 
ي وسمي جار  عد فترة محددة يتم االتفاق عمييا,المدين بعد بيع البضاعة المستوردة أو ب

 . تمادات المستنديةلتمويل االع تخدامومدين مستندي ألنو يتم اس
 . ايداع البضائع في مستودعات عامة التمويل لقاء ايصاالت .4
 (69, ص2006)كراجيو,  . د التجارية ) األوراق التجارية (قبول األسنا .5

 االئتمان إلى قسمين ىما: تقسيم تمومن وجية نظر أخرى ي

بدون إثبات أي سمي عمى أساس غير ر : وىو نوع من االئتمان يمنح ئتمان غير الرسمياال .1
 . االئتمان عادًة غير قابل لمتحويلمثل ىذا النوع من  إن, حيث فعمي

إما وعود : وىذه المستندات تكون عمى نوعين رسميةاالئتمان عمى أساس المستندات ال .2
, رآخ ولة من حامل إلى, ومعظميم يمكن أن يتم تحويميا وبسيبالدفع أو أوامر بالدفع

تكون جاىزة لمتحويل فيي تستخدم بانتظام كأداة لممدفوعات حيث تحل محل وبعضيا 
ما تاريخ وكال النوعين من أدوات االئتمان لي ,كل العمميات ماعدا الصغيرة منيا العممة في

لذلك فإن المصارف التجارية والمؤسسات المالية األخرى تتكون  قديم حتى قبل سك النقود,
)رزق,  .ا رة التي يقومون بشرائيا وبيعياالئتمان المذكو أصوليم الرئيسية من أدوات 

 (176ص, 2009
 أما عن وظائف ىذا االئتمان فتتمثل بما يمي:
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 :وظائف االئتمان المصرفي: 6-9

لالئتمان المصرفي دوٌر ميمٌّ في حياتنا االقتصادية, ويمكن تمخيص أىم وظائف االئتمان في 
 التالي:

وظيفة تمويل اإلنتاج: إن احتياجات االستثمار اإلنتاجي المتزايد تستوجب قدرًا ليس  .1
بالقميل من رؤوس األموال, لذلك أصبحت عممية المجوء لممصارف أمرًا ضروريًا 

 لتمويل العمميات اإلنتاجية واالستثمارية المختمفة . 

اء سمع استيالكية وال وظيفة تمويل االستيالك: أي تمويل العمالء الذين يرغبون بشر  .2
تتوفر لدييم القدرة الكافية عمى سداد ثمنيا نقدًا, عند ذلك يأتي دور االئتمان لزيادة 
القدرة المالية الحالية لممستيمك, ومن ثم استرداد ثمن البضاعة باإلضافة لمفوائد عمى 

 أقساط أو في موعد يحدد حسب االتفاق .

براء الذمم تظير وظيفة تسوية المبادالت: إن قيام االئت .3 مان بوظيفة تسوية المبادالت وا 
أىميتو من خالل مكونات عرض النقد أو كيفية وسائل الدفع في المجتمع, فزيادة 
األىمية النسبية لمودائع الجارية من إجمالي مكونات عرض النقد يعني استخدام 

براء الذمم بين األطر  اف المختمفة االئتمان استخدامًا واسعًا في تسوية المبادالت وا 
 (31, ص2010)الذيب,  ويمكن مالحظة ذلك في الدول المتقدمة .

 :مزايا االئتمان المصرفي : :-6

 بما يمي:  تمخيصياالتي يمكن  ولالئتمان مزايا عديدة 
إن األدوات االئتمانية توفر عمى المجتمع تكاليف استخدام العممة المعدنية, فالنقود  .1

الورقية)البنكنوت( والشيكات والكمبياالت والسندات كميا بدائل لمنقود وتقوم بوظيفتيا أو 
 ( 240, ص 1982بعض وظائفيا . )شرف, 

فبواسطة ر, ن شخص آلخل استعماالت األموال ماالئتمان المصرفي وسيمة مناسبة لنق عديُ  .2
االئتمان ُيمكن تحويل مدخرات األفراد والمنشآت والحكومة إلى من يحتاجيا أو يستطيع 

  (305, ص2012)عبد, .  استثمارىا في اإلنتاج أو التوزيع
والتي يمكن  الالزمة لمنشآت األعمال, ن االئتمان المصرفي من توفير الموارد الماليةُيمك   .3

تاج التي وكذلك في توسيع قاعدة اإلن عيا االقتصادية المختمفة,في مشاريأن تحتاجيا 
, ألنو يندر في المجتمع الحديث وجود (305, ص2012)عبد,  تتطمب رؤوس أموال كبيرة

رجل أعمال قادر عمى ممارسة كل نشاطو عمى أسس نقدية, ولوال وجود االئتمان لتضاءل 
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المتقدمة إلى أقل مما ىو عميو اآلن . حجم المعامالت والنشاط االقتصادي في المجتمعات 
 ( 240, ص 1982)شرف, 

لى حين الحاجة إا بالغ نقدية كبيرة دون استعماليإن االئتمان يشجع عمى عدم االحتفاظ بم .4
ن الفائض النقدي قابل لالستخدام عن طريق االئتمان بحيث إحيث  ,إلييا في المستقبل

  (305, ص2012)عبد, .  يولمنشآت واألفراد وقت الحاجة إلتستفيد منو ا
المعدات والتي تحتاج الستبدال عمميات التطوير التقني والتكنولوجي نظرًا الرتفاع تكاليف  .5

فإن الشركات تمجأ إلى المصارف لمحصول عمى االئتمان  رواآلالت وتطويرىا باستمرا
 . (305, ص2012)عبد,  في لتمويل ىذه العممياتالمصر 

خاصة  ,ةبات التي تعترض المنشآت المختمفالكثير من الصعو يخفف االئتمان المصرفي  .6
الصغيرة والحديثة في الحصول عمى االئتمان الكافي بسبب ضعف الثقة في مركزىا 

 .  (305, ص2012)عبد,  ئتماني من الجيات الممولة األخرىاال

 :االئتمان المصرفي عيوب: ;-1

المصرفي إال أنو قد ال تخمو من احتماالت عمى الرغم من وجود مزايا عديدة لعممية االئتمان 
العيوب أو احتماالت اإلضرار باالقتصاد القومي . فاالئتمان أداة حساسة يجب أن تستخدم 
بمنتيى الحذر وطبقًا ألصول وقواعد إذا انحرف عنيا الجياز المصرفي تسبب في أضرار قد 

 (242-241, ص ص 1982)شرف,  تصل إلى درجة الخطورة . مثال ذلك:

قد تسبب األجيزة االئتمانية أو السمطات النقدية المسؤولة إذا ما أسرفت في خمق  .1
االئتمان إلى حالة من التضخم, إذ إن المبالغة في تيسير االئتمان قد تؤدي إلى ارتفاع 

 األسعار, وىذا األخير لو انعكاسات سيئة عمى االقتصاد و التنمية .

ؤدي إلى إسراف ال مبرر لو من جانب المنظمين إن المبالغة في تيسسير االئتمان قد ت .2
واألفراد, فقد يبالغ األفراد في اإلنفاق إذا وجدوا سيولة في الحصول عمى ائتمان 
استيالكي يمكنيم من شراء سمع معمرة, أثمانيا تفوق إمكانيات دخميم ) مثل السيارات 

اإلنفاق أكثر من  والثالجات واألجيزة االلكترونية (, كذلك قد يتساىل المنتجون في
 الالزم إذا ما شعروا أنيم ال ينفقون من "أمواليم" بل من "أموال مقترضة " .

قد يكون تيسير االئتمان أكثر من الالزم سببًا في دعم مشروعات ذات كفاءة اقتصادية  .3
منخفضة, وينتج عن ىذا أن تبقى في المجتمع نشاطات تسير عمى أسس غير 

 اقتصادية .
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يضع أموااًل نقدية ضخمة تحت تصرف عدد قميل من األفراد وبعض  إن االئتمان قد .4
الشركات الكبرى, وىذا من شأنو أن يؤدي إلى تميز ىؤالء بمركز اقتصادي احتكاري 

 قد يستغمونو دون التفكير في المصمحة الجماعية .

اإلسراف في تيسير االئتمان قد يؤدي إلى اإلسراف في االستثمار, وىذا التوسع سوف  .5
 مب أثره التجميعي في شكل تراكم إنتاجي تعقبو آثار كساد . يج

 :الثاني: مخاطر االئتمان المصرفيالمبحث 

 :تعريف الخطر:  6-6

معنى  توضيحتأثيرًا فعااًل ولذا يجب المشاريع  فييعد الخطر من أىم المشاكل الحيوية التي تؤثر 
حيث إن معنى كممة الخطر ىو إمكانية وقوع حدث سيء في وقت ما  ,كممة الخطر بشكل عممي

وقد (  (oxford,1948,p1313في المستقبل أو حالة يمكن أن تكون خطرة ينتج عنيا نتائج سيئة
التعاريف وفيما يمي أىم  واضح لون في إدارة الخطر في تحديد تعريف و اختمف العمماء المختص

 :التي وضحت معنى الخطر

دارة الم فتحيث عرّ  في الواليات  مصارفخاطر المنبثقة عن ىيئة قطاع اللجنة التنظيم المصرفي وا 
" احتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خالل خسائر  المخاطر كما يميالمتحدة األمريكية, 

, أو بشكل غير مباشر من خالل وجود قيود تحد من ج األعمال أو خسائر في رأس المالفي نتائ
القيود تؤدي إلى إضعاف قدرة ن مثل ىذه إ, حيث عمى تحقيق أىدافو وغاياتوصرف مال قدرة
عمى االستمرار في تقديم أعمالو وممارسة نشاطاتو من جية, وتحد من قدرتو عمى  مصرفال

 . (14, ص 2008)عثمان,  استغالل الفرص المتاحة في بيئة العمل المصرفي من جية أخرى "

عمى أنو " احتمال الخسائر في الموارد المالية أو الشخصية نتيجة الخطر  بن طريةكما َعّرفت 
 . (15,ص 2009)بن طرية, عوامل غير منظورة في األجل الطويل أو القصير "

" درجة التغير أو التقمب في العائد كنتيجة  : عمى أنو من قبل عثمانو ُعّرف الخطر أيضًا 
د المحفظة, ويقاس التباين باالنحراف المعياري, , وىو يمثل حالة من عدم التأكد بشأن عوائرطلمخ

 . (15ص ,2008 )عثمان, نو كمما زاد التباين زاد الخطر "إية حيث والعالقة بينيما طرد

أن ىذه التعاريف بعضيا رّكز عمى الجانب المادي  استنتاج المختمفة لمخطر يمكن ومن التعاريف
ز عمى الجانبين معًا لذلك يجب أن يتضمن لمخطر وبعضيا رّكز عمى جانبو المعنوي وبعضيا ركّ 

 .المادي والمعنوي لو  ينمن الجانب تعريف الخطر كالً 



14 
 

لمخطر والذي ُيعد  أكثر التعاريف شمواًل لمفيوم الخطر, حيث  لتعريف التاليلذلك يمكن تبني اوفقًا و 
 :عّرف الخطر  عمى أنو

المتوقعة نتيجة حادث مفاجئ " )أحمد, الخوف من تجاوز الخسائر المادية الفعمية لمخسائر " 
 (18, ص 2005

 ويتميز ىذا التعريف بما يمي: 

, وىي ان عمييا الشخص عند اتخاذ قرار ميبرز ىذا التعريف الحالة المعنوية التي يكو  .1
 . حالة الخوف

لمادية الفعمية لمخسائر يوضح ىذا التعريف سبب حالة الخوف, وىو تجاوز الخسارة ا .2
 . المتوقعة

أن الخطر ليس ىو الخوف من حدوث الخسارة, ألن ىناك  أيضاً  ح من التعريفيتض .3
, ولكن التعريف يوضح أن الخطر ىو حدوث تجاوز في اً حاالت يكون فييا الخطر مؤكد

 . لخسارة الفعمية لمخسارة المتوقعةا
 . يركز التعريف عمى األخطار التي يترتب عمى تحققيا خسارة مادية .4
يف أن الخسارة تنتج عن حدوث حادث مفاجئ, أي غير معموم تاريخ وأخيرًا, يوضح التعر  .5

 (المرجع السابق نفسو) . تحققو, وليس لمتخذ القرار إرادة في حدوثو من عدمو
أما عن مفيوم المخاطرة وتبيان الفرق بينيا وبين الخطر فيو ما سوف نوضحو في الفقرة 

 التالية:

 : المخاطرة : مفيوم 6-6

لى تعريف ألنو مفيوم واضح يستخدمو الناس في محادثاتيم إن مفيوم المخاطرة ال يكاد يحتاج إ
م المستمع أنو يتحدث عن وضع عدم . فإذا قال المتحدث "ىناك مخاطرة في أمر ما" َفيِ  العادية

. وبما أن لممخاطرة س تمال وقوع أمر غير محبب إلى النفالتيقن بحدوث النتائج المطموبة واح
القة بمفيوم عدم التيقن, لذلك فإنو يمكن تعريف المخاطرة بأنيا احتمال وقوع أمر غير متيقن ع

. أما األمور اليقينية فال يتضمنيا الخطر ووجود الخطر يولد عدم التيقن وىذا بالضبط ما  الوقوع
الىما كن ليااحتم يتضمنلى الوضع الذي يقصد بالمخاطرة في لغة الدراسات المالية, فيي تشير إ

 ىي حاالت انعدام الخطر اً ن الحاالت التي نواجو فييا احتمااًل واحدإمن الممكن وقوِعيما, حيث 
.(www.kantakji.com/media/3669/3347.htm  ) 

http://www.kantakji.com/media/3669/3347.htm


15 
 

فبالنسبة لمبعض فإن المخاطرة , رآلخلذلك من الممكن أن يتفاوت تعريف المخاطرة من شخص 
. وفي مجال التمويل  ىي احتمال تكبد الخسارة, وبالنسبة لمبعض اآلخر فإنيا التذبذب في العوائد

واالستثمارات فإن المخاطرة تعرف بأنيا احتمال أن يكون العائد الفعمي مختمفًا عن العائد 
والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى  ,( www.gulfbase.com/ar/InvestmentTutorial/Section)عالمتوق

 . في القيمة السوقية لممؤسسةتقمبات 

وعمم االقتصاد,  ودراسة المخاطر ىي موضوع عدد من العموم االجتماعية منيا عمم اإلحصاء,
 يب أن وجية نظر كل عمم من ىذه العموم بالنسبة لممخاطرة لو. وال ر  وعمم اإلدارة المالية والتأمين

. ومع كل ىذه التعقيدات في دراسة المخاطرة فإن معناىا ال ر خصوصيتو التي ينفرد بيا عن اآلخ
 ( com/media/3669/3347.htmwww.kantakji.) . يخرج في جميع ىذه العموم عما ذكر أعاله

ووفقًا لما سبق يمكن تبني التعريف التالي لممخاطرة والذي ُيعد  أكثر التعاريف شمواًل, حيث عّرفت 
 : المخاطرة بأنيا 

" درجة عدم اليقين التي قد يكون الخيار خاطئًا عندىا, أو أن يكون المبمغ المطروح قد طرح بشكل 
 (Söderlund,2000,41&Ramström)خاطئ " 

 فيلذلك فإن األمر الميم ىو إدارة ىذه المخاطر ألنيا تعني جميع القرارات التي يمكن أن تؤثر 
مخاطر االئتمان  ُتعرفومنو يمكن أن (, 34, ص 2006تغير القيمة السوقية لممؤسسة )زايدة, 

ورأس مالو عمى أنيا المخاطر الحالية والمستقبمية التي يمكن أن تتأثر بيا إيرادات المصرف 
 .  تو تجاه المصرف في الوقت المناسبوالناتجة عن عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاما

 قسم المخاطر بشكل عام إلى مخاطر غير منتظمة ومخاطر منتظمة وفق ما يمي:ت و

 :مخاطر غير منتظمة -1

ويقصد بمخاطر الشركة تمك المخاطر الناتجة  ,بمخاطر الشركة, أو مخاطر التنويع وتسمى أيضاً 
عن عوامل خاصة بالشركة المراد االستثمار بيا وتكون مستقمة عن العوامل التي تؤثر في النشاط 

ومن األمثمة عمييا األخطاء اإلدارية داخل الشركة, المنافسة التي تواجييا الشركة  ,االقتصادي ككل
 .ا عممي ركات التي تعمل في نفس مجالمن قبل الش

 وتعد ىذه المخاطر مخاطر عشوائية يصعب التنبؤ بيا ولكن يمكن الحد منيا عن طريق التنويع
 . أي توزيع مبمغ المحفظة عمى أصول مختمفة عند تكوين المحفظة االستثمارية,

 

http://www.gulfbase.com/ar/InvestmentTutorial/Section
http://www.kantakji.com/media/3669/3347.htm
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 :مخاطر منتظمة -2

وامل التي . وىي المخاطر الناجمة عن الع بمخاطر السوق, أو مخاطر عدم التنويع وتسمى أيضاً 
, وترتبط ىذه المخاطر بالظروف ةشركة معين فيتؤثر في السوق بشكل عام, وال يقتصر تأثيرىا 

 ). االقتصادية واالجتماعية والسياسية كالحروب والكساد والتضخم وارتفاع معدالت أسعار الفائدة
eacademic.ju.edu.jo  ) 

وبعد التعرف عمى المخاطر وأقساميا بشكل عام البد من معرفة ماذا يقصد بالمخاطر االئتمانية 
 (182)كاظم, ص وما ىي أقساميا وذلك من خالل ما سيتم عرضو في الفقرة التالية . 

 : المخاطر االئتمانية وأقساميا : 6-6

. وىناك صعوبة كبيرة  السدادعن  ألصول واحتماالت العجزيرتبط ىذا النوع من المخاطر بجودة ا
ذلك بسبب ندرة المعمومات المتاحة, وكمما استحوذ تعيق عممية تقييم نوعية وجودة ىذه األصول و 

عمى أحد األصول المربحة فإنو بذلك يتحمل مخاطرة التعثر المصرفي والمتمثل بعجز  مصرفال
ستحقاق وحسب الشروط المتفق المقترضين عن سداد أصل المبمغ إضافة إلى الفوائد في تواريخ اال

 ( .16, ص2008)عثمان, عمييا

والمخاطر االئتمانية تتعمق دائمًا بالسمفيات )القروض( والكشف عمى الحساب أو أي تسييالت 
منح المصرف لمعمالء قروضًا واجبة السداد نجم المخاطر عادة عندما يَ . وتَ  قدم لمعمالءائتمانية تُ 

ل العميل بالدفع في الوقت المتفق عميو, أو عندما يقوم المصرف في وقت محدد في المستقبل ويفش
بفتح خطاب اعتماد مستندي بالدفع الستيراد بضائع نيابة عن العميل ويعجز عن توفير المال 

 (19, ص2006)الصيرفي,  . الكافي لتغطية البضائع حين وصوليا

 تقسم المخاطر االئتمانية إلى عدة أقسام ىي:  و

 . وىي مخاطر تتعمق بعدم سداد القرض وأنواع االئتمان األخرى :مباشرة مخاطر إقراضية .1
: وىي مخاطر ترتبط باالئتمان غير المباشر مثل االعتمادات مخاطر إقراضية محتممة .2

طيمة حياة االعتماد أو  والكفاالت والتي يمكن أن تتحول إلى مخاطر إقراضية مباشرة
 . الكفاالت

ع من المخاطر بسبب تغير وضع المصدر لسندات الدين : ينشأ ىذا النو مخاطر المصدر .3
 . التغير يؤدي إلى خسارة لسند وىذامما ينتج عنو تغير في قيمة ا

ء التجاريين عمى : ىذه المخاطر تتعمق بعدم قدرة أحد الشركامخاطر ما قبل التسويات .4
 . تسديد التزاماتو
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ر التي ينطوي عمييا الدفع : ويتعمق ىذا النوع من المخاطر بالمخاطمخاطر التسويات   .5
 . د من أنو نفذ التعيد المطموب منونيابة عن أحد الشركاء التجاريين وقبل التأك

أحد : وىي المخاطر التي تنشأ نتيجة إجراء تحويل بناًء عمى تعميمات مخاطر التحصيل .6
 (67, ص2013)طو,  . الزبائن وقبل أن يقوم بالدفع

 :االئتمانية المتعثرةالتسييالت المبحث الثالث : 

 : م التسييالت االئتمانية المتعثرةمفيو  6-6

اط الوثيق بين عد التعثر المصرفي من أىم األسباب التي تؤدي إلى األزمات المالية نظرًا لالرتبيُ  
التي  (وبكافة أنواعيا)عرف التعثر المصرفي عمى أنو تمك التسييالت , حيث يُ المصارف و األزمات

 (6, ص2009يقم بسدادىا في مواعيد استحقاقيا)حريري, عميل من المصرف ولم يحصل عمييا ال
 . 

بأنيا ذلك الدين الذي تدعو المعمومات المتاحة عنو  المتعثرة التسييالت المصرفية زايدةفت كما عرّ 
ما  تحديد نسبة أو قيمة قد أصبحت محل شك, وأنو من الصعب إلى االعتقاد بأن إمكانية تحصيمو
 . (6, ص2006)زايدة, يمكن إىالكو منو أو موعد ذلك

عرف الديون المتعثرة بأنيا تمك الديون التي ال تدر أي عائد بمعنى أما من وجية نظر مصرفية فتُ 
نما تُ العوائد المحتسبة عمييا إليرادات الب تمك الديون التي يتقرر عدم إضافةأنيا  جنب في نك, وا 

 .  (6ص ,2009)حريري,حسابات مستقمة

الديون المتعثرة بأنيا تمك الديون التي حان موعد استحقاقيا ولم  الباحثة عرفتومما سبق يمكن أن 
 . صل الدين والفائدة المستحقة عميوسدد أيُ 

 وىناك تصنيفات متعددة ألنواع القروض وىي:

في ث يوجد ىناك ودائع مقيدة : وىي القروض التي ال يشوبيا أية مخاطر حيقروض ممتازة .1
 . مقابميا مصرفال

حقق العميل : وىي القروض التي تحتوي عمى حد أدنى من المخاطر حيث يُ قروض جيدة .2
 يمة الضمانات أكثر من قيمة القرضدخاًل جيدًا كافيًا لموفاء بالتزاماتو, باإلضافة إلى أن ق

. 
ع, قىذا النوع من القروض التي يكون فييا دخل العميل أقل مما ىو متو  :قروض متوسطة .3

 . وىناك مخاطر أكبر في تحصيميا
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و من سداد أقساط نّ مكوفييا يكون المركز المالي لمعميل غير جيد وال يُ  قروض متعثرة: .4
 . القروض وفوائده

وىي تمك القروض التي استنفذت كافة الوسائل الممكنة لتحصيميا بحيث  قروض ىالكة: .5
, 2008)الطويل,  . الواقعأصبح مستحياًل تحصيميا أو تحصيل جزء منيا عمى أرض 

 وىنا البد من التطرق ألسباب تعثر ىذه  القروض والمتمثمة بما يمي: (46ص

 : ي سداد القروض المصرفيةأسباب التعثر ف   6-6

ؤدي إلى التعثر في سداد القروض المصرفية تختمف من عميل آلخر ومن قطاع إن األسباب التي تُ 
جموعات وفقًا لممسبب حيث يمكن أن ينقسم إلى ثالث مآلخر وتختمف ىذه األسباب عن بعضيا 

 :وىي

 . ب التي تحدث بسبب العميل الُممولمجموعة األسبا .1
 . انح التمويلمجموعة األسباب التي تحدث بسبب المصرف م .2
ح التمويل مجموعة األسباب التي ترجع إلى الظروف المحيطة بالعميل والمصرف مان .3

 . )البيئة االقتصادية(

 : سباب التي تحدث بسبب العميل الُممولمجموعة األ .1

ىناك العديد من العوامل الُمسببة لمقروض المتعثرة والتي تعود بطبيعتيا لمعميل الُمقترض, ولكن 
تختمف ىذه العوامل بطبيعة الحال باختالف ىذا العميل فردًا كان أم منشأة, إال أنو يمكن حصر 

 (48-46 , ص ص2012أبرزىا فيما يمي: )المصري, 

 قيام العميل بتقديم معمومات خاطئة لممصرف عند قيامو بتقديم طمب القرض . - أ

 قيام العميل بتقديم دراسة جدوى اقتصادية خاطئة لممصرف حول مشروعو . - ب

 عدم أخذ العميل لإلرشادات والنصائح التي يقدميا لو المصرف بعين االعتبار . - ت

ة من قبل المصرف, والتي تتعمق بكيفية عدم التزام العميل بالضوابط والشروط الموضوع - ث
 استخدام العميل لمقرض في تمويل المشروع .

 قيام العميل باستخدام القرض في غير الغاية الذي ُمنح من أجميا . - ج
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افتقاد المواءمة بين مصادر التمويل واستخداماتيا, أي قيام العميل باستخدام قروض قصيرة  - ح
ويمة األجل, مما يعكس ضعفًا كبيرًا في األجل في تمويل مشروعات واستثمارات ط

 التخطيط التمويمي لديو .

 افتقاد العميل لمخبرات اإلدارية والمالية والفنية الالزمة لتسيير أعمالو . - خ

 ضعف جودة المنتجات التي يقدميا العميل . - د

عدم احتفاظ العميل بالسجالت المحاسبية المنتظمة التي يجب مراعاتيا واالطالع عمييا  - ذ
 دوريًا, وافتقاد النظام المحاسبي المطّبق لمكفاءة المطموبة .

توّسع العميل في عمميات البيع اآلجل لزبائنو, دون إجراء الدراسات الالزمة ألوضاع أولئك  - ر
الزبائن, مما يؤدي إلى زيادة احتمالية تعثر ىؤالء الزبائن عن سداد ثمن مشترياتيم من 

 يل عمى سداد التزاماتو .العميل, وبالتالي تنخفض قدرة العم

 :التمويل مانح المصرف إلى ترجع التي األسباب مجموعة .2

مراحل العممية االئتمانية, ابتداًء باألمور  تندرج ضمن ىذه المجموعة كافة األسباب المتعمقة بكافة
المتعمقة بالدراسة االئتمانية التي ُيعّدىا المصرف, مرورًا بكافة اإلجراءات والتدابير المتّبعة من قبل 
إدارة االئتمان لضمان حسن متابعة أوضاع القروض الممنوحة طوال فترة حياتيا, وبالتالي فإن عدم 

مو المختصة بتطبيق تمك اإلجراءات بشكل سميم ُيضعف من قدرتو عمى التزام إدارة المصرف وأقسا
استرداد أموالو عند استحقاقيا . وفيما يمي عرض ألبرز األسباب المتعمقة بالعممية االئتمانية في 

 (14-13, ص ص 2000)النجار, المصرف: 

 عدم كفاية التعميمات والشروط في العقد المبرم . - أ
 ة دقيقة .عدم القيام بدراسة ميداني - ب
 عدم االستعالم الدقيق عن العميل . - ت
 حداثة قسم االستعالمات في المصرف أو عدم استقاللية القرار . - ث
 ضعف الخبرة لدى بعض العاممين باالئتمان المصرفي . - ج
 أخطاء في تقديرات الدراسة االئتمانية . - ح
 منح العميل تسييالت ائتمانية أكثر من طاقتو . - خ
 امل في المصرف .عدم توفر نظام معمومات متك - د
 غياب االتصاالت الفعالة بين فريق االئتمان والعمالء . - ذ
 عدم التخطيط الفعال لمحفظة القروض المصرفية . - ر
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 غياب الرقابة عمى االئتمان المصرفي . - ز
 منح القروض المصرفية العتبارات شخصية . - س
, حيث إن الضمان ىو َحمُل طرف ضعف الضمانات المقدمة لممصرف من قبل العميل - ش

 ( www.zillow.comثالث محايد عمى شيء من القيمة خالل المعاممة .)
 :ونجد أن الضمانات تنقسم إلى

أفضل أنواع الضمانات وذلك لسيولة اتخاذ اإلجراءات  الضمان النقدي: ُيّعد - أ
 الالزمة في حال تعثر العميل عن السداد, ومن مزاياه:

 . يتم قبولو كضمان في جميع أنواع القروض 
  التداول بين العميل والمصرف .سيولة 
 .)يتم قبولو كضمان سواًء أكان )حساب جاري, أو وديعة, أوحساب توفير...الخ 
ولكن بعد  د ىذا أفضل وأضمن أنواع الضمانات لممصرفعّ يُ  و الضمان العقاري: - ب

 من ميزات ىذا الضمان:و الضمان النقدي, 
 . يتم قبولو كضمان في جميع أنواع القروض 
 العميل عمى قرض لشراء عقار يتم رىن العقار نفسو لصالح  في حال حصول

 المصرف كضمان شريطة أن يكون العقار ُمؤمن .
 تأتي من قيمة القرض. ولكن  %200لعقار المضمونيجب أن تكون قيمة ا

 ب:بالمشاكل فيو بس
 المبالغة في تقييم  العقارات واألراضي التي يتم رىنيا لممصرف . 
  الممكية لمضمان العقاري غير صحيحةأن تكون مستندات . 
 (27, ص 2014)المنذر,  . استخدام نفس الرىن ألكثر من تمويل  
ولكن ال  ن العميل يقوم بتخزين سمعة وتأمينيا لصالح المصرفإ ضمان التخزين: - ت

تقوم المصارف التجارية الخاصة في سورية في الوقت الحالي بقبول ىذا النوع من 
شركات الضخمة والتي لدييا خط إنتاج ال يتوقف وفي حال الضمان إال من قبل ال

من قيمة % 80إلى % 70ن تكون قيمة ىذه البضاعة المخزنة قبوليا يجب أ
وذلك حسب نوع ىذه البضائع. ومن المشاكل التي تواجو ىذا النوع من القرض 
 :الضمان

 المبالغة في تقييم أسعار السمعة المخزنة . 
  نما يتم التخزين في مخازن العميل مما يجعل عدم وجود مخازن دائمة لممصرف وا 

 . البضاعة في يد العميل
 دائمًا ما يقوم المصرف بتخزين البضاعة دون استشارة ذوي االختصاص بالسمعة . 
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  دائمًا ما يخزن العميل البضاعة الكاسدة أو التي ليس عمييا طمب في السوق مما
 . ل عمييايصعب عمى المصرف تسويق السمعة عند الحصو 

 المصرف  ذعدم إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لممخازن بغرض التأكد من استحوا
 . عمى البضاعة

 ( 27, ص 2014)المنذر,  . ضعف خبرة الموظف الذي يقوم بعممية التخزين 
ىو أن يقوم المصرف بمنح التمويل لشخص معين بضمان  الضمان الشخصي: - ث

ويتم قبول ىذا النوع من الضمان , العميل الضامنعميل آخر اعتمادًا عمى سمعة 
في جميع أنواع القروض ولكن في الوقت الراىن ُيعد الضمان الشخصي غير 
ُمحبذ من قبل المصارف, ولكن في حال قبولو كضمان يتم اعتماده في القروض 
الشخصية بحيث يتم اقتطاع ثمث دخل العميل لسداد قيمة القرض في حال كان 

المشاكل عمى الضمان الشخصي  لراتب الشيري لمعميل. وتأتيالضمان ىو ا
 :بسبب

 أن يقوم العميل بضمان أكثر من شخص واحد . 
 أن يتم قبول الضامن وفقًا لمعالقات الشخصية . 
 (28, ص 2014)المنذر,  . عدم وضوح الصفات الواجب توفرىا في الضامن 
العميل برىن مستندات أو وىي أن يقوم : ضمان المستندات والشيادات الحكومية - ج

وفي حالة عجز العميل عن السداد  ,شيادات حكومية يممكيا لصالح المصرف
ولكن نجد  ,يقوم بالحجز عمى المستندات ومن ثم تسييميا والحصول عمى أموالو

حيث نجد من الصعب جدًا تسييل المستندات  ,في الواقع صعوبة في ذلك
وتفضل باقي أنواع , كضمانات الحكومية مما يجعل المصارف تبتعد عنيا

 (28, ص 2014)المنذر,  الضمانات التي يمكن تسييميا بسيولة .
 حيث يقوم العميل برىن شاحنة أو عربة و تأمينيا  : رىن الشاحنات والسيارات

وفي أغمب األحيان يتم قبول ىذا النوع من لصالح المصرف مقابل التزاماتو, 
ث ُتعد السيارة نفسيا كضمان وفي ىذه الضمان عند منح قرض لشراء سيارة حي

من قيمة السيارة ومن ثم يقوم المصرف بإعطائو  %25الحالة يقوم العميل بسداد 
, 2014)المنذر,  من قيمتيا . %75قرض عمى المتبقي من سعر السيارة أي 

 (29ص 
 عيوب ىذا النوع من الضمان ما يمي:لكن من  و

 الشاحنة أو السيارة المرىونة(  التركيز في التمويل عمى قطاع معين(. 
 إلى دراسة الجدوى المقدمة عدم نظرتولى قوة الضمانات المقدمة و المصرف إ نظرة  
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  عدم دراسة و تحميل المخاطر وحتى إن تمت الدراسة ال يتم األخذ بتوصيات إدارة
 . المخاطر

 منح التمويل لعمالء معينين و محددين دون غيرىم . 
 لمشروع دون النظر الى الجدوى االقتصادية لوالتركيز عمى ربحية ا . 
 الثقة المفرطة في بعض العمالء . 
 التباطؤ في إكمال اإلجراءات المصرفية . 
 المرجع ) . التساىل والتراخي في اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد العمالء المتعثرين

 (السابق نفسو
 :لى البيئة المحيطة إسباب التي ترجع مجموعة األ .3

التغيرات الحاصمة في البيئة الخارجية المحيطة بكل من المقترض والمصرف إحدى ُتعّد 
األسباب التي قد ُتؤدي إلى تعثر بعض القروض المصرفية الممنوحة, وتتضمن تمك 
التغيرات كافة العوامل المتعمقة بالبيئة االقتصادية, والسياسية, والقانونية, والرقابية, والتقنية, 

ي من الممكن أن تؤثر بشكٍل سمبي في قدرة العميل المقترض عمى مقابمة واالجتماعية, والت
التزاماتو والوفاء بيا بتواريخ استحقاقيا, أو في قدرة المصرف عمى متابعة قروضو الممنوحة 

 (30, ص 2014وتحصيميا. وفيما يمي بعض ىذه األسباب: )المنذر, 
 . ع الُممولالتغيير في السياسات الضريبية المفروضة عمى المشرو  - أ
 الزيادة الضريبية عمى بعض السمع الرأسمالية التي تدخل في المكون الرأسمالي - ب

 . لممشروع
 . اتباع سياسة التسعير المفاجئ من قبل الحكومة - ت
 . التغير المفاجئ في أسعار الصرف - ث
 . متوقع في أسعار بعض المواد الخامال رغي االرتفاع - ج
 . المستيمكينحدوث تقمبات مفاجئة في أذواق  - ح
 . التغير في سياسات التمويل الخاصة بالمصرف المركزي - خ
 . حدوث أزمات اقتصادية عالمية أو اقميمية - د
  . الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل والحروب - ذ
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  والتعثر المصرفي: مصارفجراءات المتخذة لعالج أزمة الاإل 6-6

  حريري,  :المصارف والتعثر المصرفي ىيمن أىم اإلجراءات المتخذة لعالج أزمة(
 (12-10, ص ص 2009

 :ني سالمة النظام المالي والمصرفيتب .1

وبما أن القطاع المصرفي  ,طاعات االقتصادية وأكثرىا حساسيةمن أىم الق يعد القطاع المالي
كٍل من وره اليام في , ونظرًا لدفي االقتصاديات الناشئة والناميةمثل لب القطاع المالي خاصًة يُ 

البورصة وحركة التجارة الخارجية ...الخ لذلك فإن ثبات واستقرار القطاع  و أسواق المال
, ويؤدي عدم مراعاة معايير السالمة نظام مالي واقتصادي سميمالمصرفي يعد عنصرًا حاكمًا ل

لذا يجب تبني مؤشرات تنبئ بحدوث , المصرفية والضعف المصرفي إلى حدوث أزمات مالية
 :مصرفية وذلك عمى النحو التاليات أزم

: نظرًا لضخامة التكاليف المترتبة عمى بحدوث أزمات مصرفيةنذار المبكر ات اإلمؤشر  - أ
ل كإشارة , ظير اىتمام كبير بتحديد المتغيرات التي يمكن أن تعمألزمات المصرفيةتسوية ا
ديد من الدول , ويتم ذلك من خالل دراسة الييكل المالي في العالمبكر لألزمات لإلنذار

 .       ف والبحث عن سبل تصحيحياالكتشاف نقاط الضع

 :من أىم مؤشرات اإلنذار المبكر ىيو 

 ىي مؤشرات تنذر باإلعسار ع في نسب رأس المال ليذه المصارفالتدىور السري ,
 .  وتعد دالئل واضحة عمى زيادة احتمال تعرض المصرف إلفالس وشيك

 تعد عالمة إنذار مبكر أكثر من البيانات و  المصارف,ي ىيكل ميزانيات فويالت التح
 .  المتعمقة بالخسائر التي حدثت بالفعل

  جال استحقاق أصول وخصوم المصرفآوجود اختالف في ىيكل . 
 ة في المتغيرات االقتصادية الكمية عند إدخاليا ضمن النماذج التجريبية المستخدم

ين قدرة ىذه المؤشرات عمى التنبؤ , يساعد عمى تحسرتصميم مؤشرات اإلنذار المبك
 . باألزمات

 ولكن رغم الجيود المبذولة في وضع مؤشرات محددة تنبئ باألزمات المصرفية فيبقى تحديد التوقيت
مرًا يتسم بالصعوبة, فما من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات يمكن أالدقيق لبداية األزمة المصرفية 

ألزمات, ولكن ذلك ال ينفي الحاجة إلى اليقظة إلعداد تدابير االعتماد عمييا بصورة كمية لمتنبؤ با
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وقع أزماتو ىي نقطة البداية, ليس فقط لموقاية تتمكن من حل مشكالت القطاع المصرفي ومحاولة 
 .  منيا بل أيضا لمواجيتيا بأدنى تكمفة عمى المجتمع

المبكر باألزمات : ييدف إنشاء وحدات التنبؤ وضع آلية لإلنذار المبكر لممصارفأىمية  - ب
المصرفية إلى زيادة قدرة المصارف عمى االستخدام الكفء لمواردىا ومواجية المخاطر 
التي قد تواجييا عند القيام بأعماليا, إضافة إلى معاونة صانعي القرار في التعرف عمى 

, واقتراح أىم األساليب واإلجراءات التي تعالج رالمدى القصيأية اختالفات خاصة في 
 . ت بأول قبل تفاقم المشكال قف أوالً المو 

 : سياسة لإلشراف المصرفي الحذر لمصارف المركزيةا تبني .2

لتطبيق ما سبق ذكره يجب االىتمام بتحسين وتعزيز اإلشراف عمى المصارف خاصًة في ظل 
ممارسات غير  ةالتحرير المالي الذي يجب أن تقترن معو رقابة فعالة عمى المصارف لتجنب أي

 . ونوع عالجي ,نوع رقابي :نوعين ىما سميمة ولتقميل المخاطر التي تواجييا, وىذه اإلجراءات

خارجية والتي تيدف إلى اإلجراءات الرقابية : وتشمل عمى العمميات الرقابية الداخمية وال - أ
 : األزمات وذلك من خالل تجنب حدوث

 تحديد مجاالت النشاط المصرفي . 
  محددة لدخول الوحدات المصرفية إلى السوق المصرفية أو خروجيا منووضع معايير  
 الزامية لمحد من المخاطر, ومنيا إلزام المصارف بإتباع قواعد: 

 . ير المالءة المالية ونسب السيولةمراعاة معاي -1
 . وضع حدود عمى منح القروض -2
 . خسائر محتممة ةا وذلك  لمواجية أيّ تكوين مخصص لمديون المشكوك فيي -3
 . حدود لمتعامل بالعمالت األجنبية وضع -4

 غير ءات المناسبة لتصحيح الممارساتمنح مراقبي المصارف صالحية اتخاذ اإلجرا 
 . سميمةال

  متابعة عممية الرقابة الخارجية عمى المصارف من خالل الرقابة من داخل المصرف . 
  يًا في مساعدة المعمومات, حيث تعد شفافية المعمومات عنصرًا ىامًا وضرور  نشر

 . المودعين والمقترضين عمى التمييز بين المصارف من حيث أدائيا
  تحسين اإلدارة المصرفية وذلك بالتركيز عمى تقوية اإلدارة والنظم اإلدارية المطبقة . 
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اإلجراءات العالجية : وتشمل اإلجراءات التي وضعت لمتخفيف من نتائج األزمات إن  - ب
 اإلجراءات :, ومن أىم ىذه لحدثت بالفع

 المركزي بدور المقرض األخير لممصارف التي تتعرض لألزمات وذلك  قيام المصرف
 كحماية منو لممودعين.

 مين عمى الودائع والتي تحقق األمان لممودعين وذلك برد ودائعيم أو جزء أتطبيق أنظمة الت
 . منيا في حال تعرض المصرف لمفشل

 المتعثرة مع أخرى ناجحة تبني استراتيجية لدمج الوحدات المصرفية . 
 رؤوس أموال نشاء ىيكل إداري لشراء الديون المتعثرة أو إعادة ىيكمتيا, أو تدعيم إ

عادة ىيكمتيا اً المصارف األقل تعثر    . وا 
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 تمييد:

بعد الحديث عن ماىية االئتمان المصرفي وأىميتو ومعرفة المخاطر التي يمكن أن تمحق بو, وما 
ىي اإلجراءات المتخذة لعالج أزمة المصارف والتعثر المصرفي, سوف تقوم الباحثة من خالل ىذا 

الفصل بالحديث عن تصنيفات االئتمان وشرط منحو, ومعرفة اإلجراءات والخطوات التي تتبعيا 
لمصارف عند منحيا االئتمان, كما ستقوم بالحديث عن خصائص القرار االئتماني الجيد, وعن ا

 العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان وفق التالي: 

 :االئتمان المصرفيإجراءات منح األول:  المبحث

 تصنيف االئتمان المصرفي وشروط منحو: 6-6

 :مجموعات عمى النحو التالييمكن تصنيف االئتمان حسب ضمان السداد إلى 
 االئتمان الممتاز: ويشمل االئتمان الممنوح بضمانات سيمة وسريعة التسييل . .1
 االئتمان الجيد: وىو االئتمان غير مستحق السداد أي لم يحن وقت تسديده . .2
 يومًا . 90االئتمان المتوسط: وىو االئتمان المستحق السداد ولم يمِض عمى استحقاقو  .3
ن المتوسط: وىو االئتمان الذي مضى عمى موعد استحقاقو أو استحقاق أحد االئتمان دو  .4

 يومًا. 90أقساطو أو فوائده أكثر من 
 يومًا . 180االئتمان الرديء: وىو االئتمان الذي مضى عمى موعد استحقاقو  .5
 . عمى تاريخ استحقاقو أكثر من سنة  : وىو االئتمان الذي مضىاالئتمان الخاسر .6

ية القروض التي يتعامل فييا المصرف ينبغي تحديد الشروط الواجب توافرىا بعد تحديد نوع
لقبول طمب الحصول عمى القرض, والتي تشكل أساس القبول المبدئي, وبناء عميو تتم 
اإلجراءات األخرى كالتحري واالستقصاء عن طالب القرض, من حيث سمعتو ومركزه المالي, 

 وىذه الشروط تتمثل بما يمي :
 الكفاية المالية لمزبون .دراسة  .1
 النشاط االقتصادي الذي يعمل بو الزبون . .2
 الغرض من طمب االئتمان . .3
 توثيق االئتمان بالضمان المناسب لمبمغ االئتمان . .4
 (205-204, ص ص2015) النجار,  الوضع المالي لمزبون المقترض . .5

تمان البد من ذكر اإلجراءات وبعد تصنيف االئتمان وتحديد الشروط الواجب مراعاتيا عند منح االئ
 التي تتبعيا المصارف عند قياميا بمنح االئتمان وىذا ما سوف نتطرق لو في الفقرة التالية:
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 : إجراءات منح االئتمان المصرفي وخطواتو   6-6

إن إبداء بعض العمالء المحتممين رغبتيم في الحصول عمى االئتمان ال يترتب عميو استجابة فورية 
المصرف, إذ ينبغي أواًل تقييم طمبات الحصول عمى االئتمان, لذلك تقوم المصارف الكبيرة من قبل 

بتحديد إجراءات منح التسييالت كتابًة لكي تكون بمثابة منيجية أو إطار عام يرشد موظفي 
االئتمان إلى خطوات محددة وموحدة لتنفيذ العممية االئتمانية, حيث يتم وضع ومناقشة ىذه 

من قبل إدارة االئتمان بالتعاون مع إدارات أخرى بالمصرف, أما المصارف الصغيرة فقد  اإلجراءات
تكون لدييا إجراءات محددة ولكن غير مكتوبة ويقوم الموظفون بتنفيذىا, إال أن ذلك قد يخمق نوعًا 
 من اإلرباك عند تعيين موظف جديد في قسم االئتمان مثاًل, باإلضافة إلى أنو قد يخمق مجاالً 
لالجتيادات الشخصية ومبررًا لبعض االنحرافات, وىذا يعد السبب الرئيسي لوضع سياسة ائتمانية 
مكتوبة توضح جميع خطوات منح االئتمان, بدءًا من طمبو وانتياء بتسديد األقساط, وذلك لتوفير 

 الوقت والتقميل من األخطاء واالستفسارات, ومن أىم ىذه اإلجراءات ما يمي :

طمبات االقتراض: حيث يقوم العميل بتعبئة طمب الحصول عمى التسييل االئتماني استالم  .1
وفقًا لنموذج معد من قبل المصرف, يحدد ىذا النموذج جميع البنود األساسية التي تساعد 
في عممية تقييم العميل واتخاذ قرار منح االئتمان كالمعمومات الشخصية لمعميل, وقيمة 

نو, وتاريخ وكيفية السداد, إضافة إلى ذكر المصادر التي القرض المطموب, والغرض م
 (43, ص2010سوف يستعين بيا العميل لسداد القرض . )الذيب, 

المقابمة المكتبية لمعميل: وىي تمثل أىم مرحمة في عممية منح االئتمان, حيث يقوم موظف  .2
ف ذو عقمية االئتمان بمقابمة العميل في مكتبو والتحدث إليو, ويفضل أن يكون الموظ

باحثة ويتمتع بدرجة عالية من الذكاء والمباقة والخبرة, إذ إن توفر ىذه الميزة فيو تساعده 
عمى معرفة نية العميل ومصداقيتو وأمانتو وتقدير مدى قدرتو عمى االلتزام بسداد القرض . 

 (43)المرجع السابق نفسو ص 
عميل واالقتناع بحسن نيتو ومعرفة استكمال المعمومات الالزمة عن العميل: بعد مناقشة ال .3

غرضو من القرض الراغب بالحصول عميو, تقوم إدارة االئتمان في المصرف باستكمال 
المعمومات الالزمة عن العميل لمبدء بعممية التحميل االئتماني, ويحصل المصرف عمى ىذه 

 المعمومات من مصادر مختمفة يمكن تقسيميا إلى األقسام التالية :
  الخاصة بالمصرف: حيث يجب أن يتوافر لدى المصرف مجموعة من السجالت

السجالت واإلحصائيات عن جميع المودعين والمقترضين من المصرف, وتفيد 
ىذه السجالت في الكشف عن التعامالت السابقة لطالب القرض, وكيفية 
استخدامو لمقروض السابقة, وأسموب سداده ليذه القروض ومدى التزامو بالشروط 
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تفق عمييا مع المصرف, وىل يقوم بإيداع مدخراتو وأرباحو وأرصدتو الحالية الم
ذا لم تتوفر البيانات بسجالت الفرع لممصرف, يطمب  بحسابو في المصرف, وا 
من المركز الرئيسي تزويد الفرع بالمعمومات عن طالب القرض إذا كان قد سبق 

 (267, ص2007,لو التعامل مع المصرف في بداية إنشاء مشروعو . )حنفي
  موردو طالب القرض والمتعاممون معو: قد تتصل إدارة االئتمان مع موردي

طالب القرض واالستفسار منيم عن مدى انتظام طالب القرض في الوفاء 
بالتزاماتو ودرجة صدقو معيم . أما المتعاممون معو فيمكن أن يتم االستفسار 

افسة مما يساىم في إعطاء منيم عن منتجاتو من حيث الجودة واألسعار والمن
 (53, ص2010معمومات جيدة عنو . )الذيب, 

  غرف التجارة والصناعة واالتحادات المينية: تقوم الغرف التجارية والصناعية
بتصنيف التجار حسب إمكانياتيم المالية وطبيعة تعامميم وتتابع التبدالت فييا 

 وتزود ىذه المعمومات إلى المصارف . 
غرفة التجارة واتحاد الصناعات بجمع معمومات عن المنشآت كما يقوم اتحاد 

الصناعية األعضاء فييا ونشرىا في تقارير دورية تساعد المصرف في جمع 
معمومات أولية عن العميل المقترض العضو في االتحاد . وتوجد في الدول 
المتقدمة اتحادات كثيرة لجمع مثل ىذه المعمومات عمى أسس دقيقة . )المرجع 

 (53سابق نفسو ص ال
  المصادر الخارجية لممعمومات: توجد في الدول المتقدمة مكاتب أو شركات

غرضيا جمع المعمومات االئتمانية حول أعداد كبيرة من المنشآت في حقول 
 Dunوقطاعات كثيرة في كل المناطق الجغرافية داخل البمد وخارجو, مثال ذلك 

&Bradstreet  لدييا لمتحدة األمريكية, والتي دان برادستريت بالواليات ا
معمومات عن حوالي ما يقارب من ثالثة ماليين مشروع موزعة بين الواليات 
المتحدة وكندا, حيث يتم نشر معمومات مختصرة عن ىذه المشروعات وعن 

 (267, ص2007)حنفي, حجم اإلقراض لكل منيا .
  بالصحف الصحف والمجالت والنشرات وقرارات المحاكم وغيرىا: وتتمثل

والمجالت المينية المختصة والنشرات التي تصدرىا منشآت أو معاىد البحوث 
االقتصادية, إضافة إلى ما تصدره المحاكم من قرارات في صالح أو ضد 

 (54, ص2010)الذيب,  العمالء في مختمف القضايا .
الئتمان ", وتنظم المعمومات االئتمانية من المصادر المذكورة سابقًا في ما يسمى" بممف ا

وعمى إدارة المعمومات ربط المعمومات سويًة لتخمق منيا صورة معينة متكاممة عن 
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المقترض, ويجب أن تحفظ ىذه المعمومات بحيث يتمكن موظفو االئتمان ومراقبو 
المصارف من الرجوع إلييا بسيولة . كما ينبغي تجديد وتحديث ىذه المعمومات بصورة 

مًا . ويحتوي ممف االئتمان عمى ممفات يختمف حجميا مستمرة كي تكون معاصرة دائ
وأجمو, والضمانات المقدمة, وقابمية العميل لمسداد وأمانتو . كما  وسعتيا تبعًا لمبمغ القرض,

تضم أيضًا الكشوفات المالية بعد تحميميا بواسطة النسب المالية, وخالصة بحركة حسابات 
الممنوحة من قبل المصارف األخرى,  العميل, وتسييالتو مع المصرف, والتسييالت
 وخالصة المعمومات من المصارف عن العميل . 

  International Equifax Europeويمخص ممف االئتمان في بعض المصارف ببطاقة 
وىي تحتوي عمى أىم المعمومات . وقد تطور استخدام الحاسوب في   Graydon ATPو

سيمت كثيرًا من عمل إدارة المعمومات .  جمع وتحميل واسترجاع ىذه المعمومات لدرجة
 (54)المرجع السابق نفسو ص 

تحميل القدرة االئتمانية لمعميل: حيث تقوم إدارة االئتمان بدراسة وتحميل المعمومات التي تم  .4
الحصول عمييا, والتي عمى أساسيا يتم اتخاذ القرار الخاص بمنح االئتمان لمعمالء 

وف عمى قدرة أو رغبة العميل في السداد بتحميل المعمومات المحتممين . فمثاًل يمكن الوق
الخاصة بالفترة التي تمضي منذ إبرام العقد حتى تحصيل قيمتو, حيث يقوم ىذا النوع من 
التحميل عمى دراسة البيانات المالية والتي تعد من أىم مصادر المعمومات المستخدمة من 

تقييم الوضع المالي لمعمالء وقدرتيم عمى توليد قبل إدارات االئتمان في البنوك التجارية, ل
 (Maitah .M, 2012, P107األرباح والنقد . )

 وبناًء عمى ىذا النوع من التحميل يمكن تصنيف العمالء إلى مجموعتين:  
األولى تتضمن العمالء الذين يقومون بسداد قيمة االئتمان وفوائده خالل الفترة المتفق 

العمالء الذين يسددون بعد انقضاء الفترة المتفق عمييا, فإذا تم عمييا, والثانية تتضمن 
تصنيف العميل المحتمل ضمن عمالء المجموعة األولى يعد ىذا مؤشرًا عمى رغبة العميل 
وقدرتو عمى السداد . أما إذا تم تصنيف العميل ضمن المجموعة الثانية فقد يكون ذلك 

 (271,ص 2006السداد . )ىندي, مؤشرًا عمى عدم القدرة أو عدم الرغبة في 
كذلك تقوم إدارة االئتمان باستخدام أسموب النسب المالية, لموقوف عمى قدرة العميل عمى 
السداد, حيث تقوم بدراسة وتحميل القوائم المالية المقدمة من قبل العميل سواء أكانت 

لتدفقات المالية وذلك الميزانيات أو قوائم الدخل أو قائمة األرباح والخسائر أو حتى قائمة ا
 لعدة فترات محاسبية لموقوف عمى الحالة المالية لمعميل وقدرتو عمى السداد .

ن كانت ال تكشف عن قدرة العميل عمى  أما بالنسبة لمضمانات المقدمة من قبل العميل وا 
السداد إال أنيا تعد مؤشرًا لرغبتو في ذلك . لذلك يعد من الضروري القيام بتحميل 
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ت المقدمة مقارنًة بقيمة االئتمان المقرر منحو, وسيولة التصرف باألصل محل الضمانا
الرىن ومدى اليبوط المحتمل في قيمتو إذا ما قام المصرف باتخاذ إجراءات بيعو لمحصول 

 عمى مستحقاتو .
فكمما انخفضت نسبة االئتمان الممنوح إلى قيمة الضمان المقدم, زاد اطمئنان المصرف . 

ذي يقدم ضمانات قيمتيا ثالثة أضعاف قيمة االئتمان الممنوح يكون أكثر جاذبية فالعميل ال
مع قيمة االئتمان المطموب, وذلك مع بقاء   من عميل آخر يقدم ضمانات تتعادل قيمتيا

 العوامل األخرى عمى حاليا . 
 كذلك يزداد اطمئنان المصرف كمما كان األصل المرىون يسيل تحويمو إلى نقدية دون أن

  (20, ص 2014يتعرض إلى خسارة . )الدباس, 
اتخاذ القرار المبدئي: بناًء عمى نتائج الدراسات المالية واالقتصادية التي قدميا محممو  .5

االئتمان يبدأ جياز االئتمان بالمصرف بإعداد مذكرة تتضمن البيانات والمعمومات الالزمة 
الب القرض ومن ثم اتخاذ القرار والتي تمكن اإلدارة من تكوين رأي واضح عن العميل ط

المناسب بمنح االئتمان أو عدمو, ومقدار ىذا االئتمان في حال اتخاذ قرار بمنح االئتمان 
 (55, ص2010لمعميل . )موسى, 

ويجب أن يكون االئتمان موجيًا لغرض واضح ومشروع يتفق وطبيعة نشاط العميل وبما  
يتفق والسياسة االئتمانية لممصرف, كذلك يجب أن تتناسب قيمة القرض مع الغرض 
الصادر من أجمو والمركز المالي والييكل التمويمي لمعميل المقترض, وأخيرًا يجب التأكد 

رار االئتماني تتوافر لديو المقومات الشخصية والموضوعية من أن الذي يقوم باتخاذ الق
 الالزمة . 

التفاوض مع العميل: بعد أن تتم دراسة حالة العميل, يتم التفاوض مع العميل من أجل  .6
شروط العقد, والتي تتضمن قيمة االئتمان ومدتو وكمفتو )سعر الفائدة( وطرق السداد 

 (20, ص2014لدباس, والضمانات المقدمة من قبل العميل . )ا
تقديم الضمانات المناسبة: حيث يتم تقديم األوراق والثبوتيات الخاصة بالضمانات المقدمة  .7

 والتي تثبت ممكية العميل ليذه الضمانات وصالحيتيا . )المرجع السابق نفسو( 
توقيع عقد القرض: بعد التفاوض وموافقة كال الطرفين عمى شروط القرض يتم توقيع العقود  .8

ن العميل وبين المصرف متمثاًل بإدارة االئتمان, حيث يتم استيفاء الشروط والجوانب بي
 ( 45, ص2010القانونية لمنح االئتمان . )الذيب, 

منح ومتابعة االئتمان المقدم من قبل المصرف: بعد الموافقة عمى منح االئتمان والتعاقد  .9
انية أن يصرف القرض دفعة تبدأ عممية صرف القرض حسبما تم االتفاق عميو, مع إمك
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واحدة أو عمى دفعات حيث يوضع المبمغ بحساب العميل الذي يتم فتحو خصيصًا ليذا 
 الغرض.

كما يجب عمى المصرف أن يتابع القرض حتى يضمن التزام العميل بالشروط المتفق  
يفية عمييا, حيث تحدد السياسة االئتمانية إجراءات وآلية متابعة التسييالت بعد منحيا وك

تحصيميا, وذلك لمكشف عن أي خمل ممكن الحدوث في الوقت المناسب, وبالشكل الذي 
 يسمح باتخاذ اإلجراءات المالئمة . 

كما يمكن أن تحدد السياسة االئتمانية الحاالت التي قد يسمح بيا لمعميل بالتأخر عن 
 (21, ص2012السداد مع وضع حد أقصى أليام التأخير . )جمعة, 

 :القرار االئتماني الجيد والعوامل المؤثرة فيو: ثانيال المبحث

 : خصائص القرار االئتماني الجيد 6-6

طرق ومعايير تقييم مخاطر االئتمان البد لنا من إيضاح خصائص القرار االئتماني بعد معرفة 
الجيد بعدد من الخصائص والتي بتوافرىا يصعب حدوث التعثر, حيث  يتسم اإلقراضالجيد, حيث 

 يجب عمى متخذ القرار أن يسعى جاىدًا إلى توافرىا في قراره . وأىم ىذه الخصائص ىي:

السيولة: تعني خاصية السيولة في االئتمان الممنوح, إمكانية التصفية الذاتية لالئتمان )  .1
واالعتمادات المستندية ( وسداده كاماًل في  كما في حال التسييالت بضمان بضائع,
 التاريخ المتفق عميو وبالشروط المتفق عمييا .

لذا يتعين عمى مانح االئتمان أن يتحقق من ذلك ومن سالمة استخدام القرض في الغرض 
 الممنوح من أجمو, كما يجب أن يتحقق من توافر مصدر محدد وواضح لمسداد . 

سرعة دوران القروض, أي صغر الفترة الزمنية من تاريخ عقد كما يقصد بسيولة القروض, 
 القرض وحتى تاريخ استحقاقو .

الربحية: يجب عمى صانع القرار االئتماني أن يوازن بين المخاطر المصاحبة لقراره  .2
االئتماني وبين الربحية المتوقعة منو, مع األخذ بالحسبان السياسة االئتمانية لممصرف فيما 

الئتمان الممكن منحو وأسعار الفائدة  واجبة التطبيق . وقد تواجو صاحب يتعمق بنوع ا
القرار االئتماني عممية بذاتيا قد ال تمثل ربحية مقبولة إال أن النظرة الشاممة لمجموع 
التسييالت التي يمكن منحيا لمعميل والربحية العامة المتوقعة من مجمل نشاطو, يمكن 

 ىذه العممية عمى الرغم من عدم ربحيتيا المباشرة أو الذاتية.اعتبارىا مبررًا لقبول تمويل 
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كما ينبغي اإلشارة إلى الوظائف االقتصادية اليامة لألرباح ومنيا: مقابمة كافة أعباء 
المصرف والتزاماتو اإلدارية, وكذلك مقابمة المخاطر التي يمكن أن يتحمميا المصرف مثل 

بعض العمالء عمى سداد القروض الممنوحة ليم مخاطر االئتمان المتمثمة في عدم قدرة 
عمى الرغم من جميع االحتياطيات المحيطة بعممية اإلقراض, أو مخاطر التدىور في قيمة 
محفظة االستثمارات المالية, كذلك فإن األرباح تعد مؤشرًا ميمًا وضروريًا عمى حسن 

من عمالء ومصارف اإلدارة وكفاءتيا, وأيضًا تغطية حقوق أصحاب الموارد بالمصرف 
 ومؤسسات أخرى .

األمان: ويقصد بو تأكد المصرف من أن األموال المقرضة سوف يتم استردادىا في الوقت  .3
المحدد لمسداد, ويأتي ذلك من حرصو الشديد وتأكيده عمى توافر السيولة, وأيضًا من 

لودائعيم,  المحافظة عمى قدرة المصرف عمى الوفاء بالتزاماتو تجاه المودعين عند طمبيم
والتحقق الكامل من توافر الجدارة االئتمانية لممقترض, واتسام معامالتو باألمانة وكفاءتو 

 في إدارة نشاطو .

التنويع واالنتشار: تؤدي سياسة التنويع دورًا ميمًا في توفير درجات كبيرة من األمان وتقميل  .4
يتعين عمييا تنويع محفظة المخاطر التي يواجييا المصرف, فاإلدارة المصرفية الناجحة 

القروض, وذلك بيدف توزيع المخاطر وتجنب مخاطر التركيز عمى منطقة جغرافية معينة, 
أي أاّل يتم منح االئتمان وتركزه في منطقة جغرافية معينة خوفًا من مخاطر الزالزل أو 

دي اآلفات الصحية أو الكوارث الطبيعية األخرى, كذلك تجنب التركيز عمى قطاع اقتصا
معين أو عمالء بعينيم, فمثاًل: إذا حدث كساد في نشاط ما فسوف يرافقو رواج في نشاط 
آخر وبالتالي سوف تقل الخسائر أو المخاطر التي يمكن أن يتعرض ليا المصرف . 
وأيضًا عدم التركيز عمى نوع معين من الضمانات ألن أي تقمب طارئ وغير متوقع في 

ت فإن ىذا يعني خسارة فادحة لممصرف في حال التركيز عمى القيمة السوقية ليذه الضمانا
 ضمان معين وتدىورت قيمتو الحقًا .

الضمان: يعد الضمان الجيد عنصرًا أساسيًا في اتخاذ القرار االئتماني, حيث يصعب  .5
التغاضي عنو أو إىمالو, حيث يعد خط الدفاع األول لمحاالت الطارئة غير المتوقعة, أو 

الحاالت التي تحيط بيا مخاطر ودرجة عالية من عدم التأكد. كما أنو يجب أن لمواجية 
يخضع الضمان لممراجعة والكشف الدوري عميو لمتأكد من سالمتو وصحة توافر كافة 
الشروط الخاصة بصالحيتو واستمراره كضمان لمقروض والتسييالت التي قدميا المصرف 

 (31-30, ص ص 2007. )انجرو, 
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 : العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان  6-6

تتأثر السياسة االئتمانية لممصرف بعوامل متعددة منيا: ما يتعمق بالمصرف وتسمى العوامل 
الداخمية, ومنيا ما يتعمق بالعميل وبالتسييل االئتماني نفسو و بالظروف االقتصادية العامة وتسمى 

 بالعوامل الخارجية .

 رف:العوامل الداخمية لممص .1
رأس مال المصرف: يأخذ رأس مال المصرف واحتياطياتو دورًا ميمًا في رسم  - أ

وتحديد السياسة االئتمانية التي يتبعيا المصرف, فكمما زاد رأس مال المصرف 
 زادت عمميات منح االئتمان .

آجال الودائع: تعتمد المصارف بصورة رئيسة عمى الودائع في تمويل نشاطاتيا  - ب
د أن السياسة االئتمانية لممصرف تأخذ بعين االعتبار آجال االستثمارية . ونج

الودائع لدى المصرف, بحيث كمما زادت آجال الودائع زادت التسييالت االئتمانية 
 طويمة األجل والعكس صحيح .

سيولة المصرف: والتي تتمثل في حجم األموال النقدية غير الموظفة في العمميات  - ت
 المصرف . المصرفية, والتي تزيد عن حاجة

استراتيجية المصرف في اتخاذ القرار االئتماني: قد تكون استراتيجية ىجومية,  - ث
وذلك باستعداد المصرف لتقبل درجة أكبر من المخاطر, وذلك بدون أي إخالل 
بالقواعد والشروط االئتمانية في المصرف, وقد تكون رشيدة بعدم منح ائتمان 

جأ إلييا المصارف صغيرة الحجم يتضمن مخاطر مرتفعة, والتي عادة ما تم
 ( 79-78, ص ص 2007واإلمكانيات . )أبو كمال, 

 العوامل الخارجية: .2
  العوامل الخاصة بالعميل ذاتو وتتضمن: - أ

  شخصية العميل: تعد شخصية العميل الركيزة األساسية األولى في القرار
االئتماني حيث تعد األكثر تأثيرًا في المخاطر التي تتعرض ليا 

رف, لذلك فإن أىم ما يسعى إليو المصرف عند إجراء الدراسة المصا
االئتمانية ىو تحديد شخصية العميل بدقة, فكمما كان العميل يتمتع 
بشخصية أمينة ونزيية وسمعة طيبة في األوساط المالية, وممتزمًا بكافة 
تعيداتو وحريصًا عمى الوفاء بالتزاماتو كان أقدر عمى إقناع المصرف 

ئتمان المطموب والحصول عمى دعم المصرف لو . وقياس بمنحو اال
عامل معنوي كعامل األمانة والنزاىة بدرجة دقيقة أمر تكتنفو بعض 
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الصعوبات من الناحية العممية, ويتم التغمب عمى ىذه الصعوبات من 
خالل االستعالم الجيد وجمع البيانات والمعمومات عن الزبون, لمعرفة 

ه المالية والمشاكل المالية التي يعانييا, ومستواه المستوى المعيشي وموارد
االجتماعي وسجل أعمالو التي قام بيا وماضيو مع المصرف) فيد, 

(, حيث إن قيام العميل بتكرار اقتراضو من نفس  73, ص 2011
المصرف والتزامو بسداد المستحق عميو من القرض وفوائده يؤدي إلى 

ؤثر في قرار منح االئتمان لو حيث تأسيس سمعة جيدة لمعميل وبالتالي ي
 يمنح األفضمية في الحصول عمى االئتمان دون غيره .)

approval.html-and-evaluation-www.inc.com/encyclopedia/credit ) 
  :وتعني باختصار قدرة العميل عمى تحقيق قدرة العميل عمى التسديد

الدخل, وبالتالي قدرتو عمى سداد القرض وااللتزام بدفع الفوائد 
والمصروفات والعموالت . ومعيار القدرة أحد أىم المعايير التي تؤثر في 
مقدار المخاطر التي يتعرض ليا المصرف عند منح االئتمان . وعميو 

ر من التعرف عمى الخبرة الماضية البد لممصرف عند دراسة ىذا المعيا
لمعميل المقترض وتفاصيل مركزه المالي, وتعامالتو المصرفية السابقة 
سواء مع نفس المصرف أو أية مصارف أخرى . ويمكن الوقوف عمى 
الكثير من التفاصيل التي تساعد متخذ القرار االئتماني من خالل استقرار 

م المالية الخاصة بالمقترض, فكمما العديد من المؤشرات التي تعكسيا القوائ
كانت نتائج دراسة ىذا الجانب إيجابية زاد اطمئنان متخذ القرار إلى قدرة 
المقترض محل الدراسة عمى سداد القرض المطموب وفق الشروط المقترحة 

, 2011لمقرض وفي مواعيد السداد التي سيتم االتفاق عمييا . ) فيد, 
 ( 73ص 

 عد رأس مال العميل أحد أىم أسس القرار حجم رأس مال العميل: ي
االئتماني, وعنصرًا أساسيًا من عناصر تقميل المخاطر االئتمانية باعتباره 
يمثل مالءة العميل المقترض وقدرة حقوق ممكيتو عمى تغطية القرض 
الممنوح لو, فيو بمثابة الضمان اإلضافي في حال فشل الزبون في 

سداد التزاماتو بشكل عام تعتمد في الجزء التسديد . وأن قدرة العميل عمى 
األكبر منيا عمى قيمة رأس المال الذي يممكو, إذ كمما كان رأس المال 
كبيرًا انخفضت المخاطر االئتمانية والعكس صحيح في ذلك, فرأس مال 
العميل يمثل قوتو المالية . ويرتبط ىذا العنصر بمصادر التمويل الذاتية 

http://www.inc.com/encyclopedia/credit-evaluation-and-approval.html
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لتي تشمل كاًل من رأس المال المستثمر أو الداخمية لممنشأة وا
واالحتياطيات المكونة واألرباح المحتجزة, إذ أنو البد أن يكون ىناك 
تناسب بين مصادر التمويل الذاتية لمعميل المقترح وبين االعتماد عمى 

 مصادر التمويل الخارجية . )المرجع السابق نفسو(
 لتي يضعيا الزبون الضمان المقدم: ويقصد بالضمان مجموعة األصول ا

تحت تصرف المصرف كضمان مقابل الحصول عمى القرض . وقد يكون 
الضمان شخصًا ذا كفاءة مالية وسمعة مؤىمة لكي يعتمد عميو المصرف 

 في ضمان تسديد االئتمان .
كما يمكن أن يكون الضمان ممموكًا لشخص آخر وافق عمى أن يكون 

د من اآلراء تتفق عمى أن ضامنًا لمزبون . وعمومًا فإن ىناك العدي
الضمان ال يمثل األسبقية األولى في اتخاذ القرار االئتماني, أي عدم 
جواز منح القروض بمجرد توفر ضمانات يرى المصرف المقرض أنيا 
كافية, إنما الضمان بصفة عامة تفرضو مبررات موضوعية ومنطقية 

ن اتخاذ تعكسيا دراسة طمب القرض, مثاًل كأن يرى المصرف أنو يمك
قرار بمنح االئتمان إنما ىناك بعض الثغرات القائمة أو المتوقعة التي 
يمكن تالفييا بتقديم ضمان عيني أو شخصي, أي الضمان ىنا يقمل من 
مساحة المخاطر االئتمانية المصاحبة لقرار منح االئتمان ومن ثم ُيطمب 

 ق نفسو(من المقترض المقترح تقديم ضمانات بعينيا . ) المرجع الساب
 العوامل الخاصة بالتسييل االئتماني: ويمكن حصر ىذه العوامل بما يمي: - ب

  مبمغ القرض: تضع المصارف ضمن اىتماماتيا التأكد من كفاية القرض
لمغرض الذي يرغب العميل تمويمو, وحتى ال تواجو المصارف بطمبات 
اقتراض ال تستطيع تمبيتيا, كما تواجو المصارف بعض المخاطر 
وباألخص إذا كان حجم القرض كبيرًا عن حد معين لكن المصارف 
عالجت ىذه الحالة من خالل مشاركة المصارف األخرى في تمويل 

 (66, ص2013القرض الكبير وذلك لتوزيع المخاطر . )طو, 
  الغرض من القرض: سابقًا كان بإمكان أي زبون أن يحصل عمى القرض

خاص باإلقراض, غير أن ىذا األمر الذي يطمبو بمجرد أن يقدم الطمب ال
تغير وعميو ينبغي تغيير النظرة لدى العمالء من خالل قيام المصارف 
بمعرفتيا الدقيقة لما ينوي العميل عممو بالمبالغ المقترضة وعميو ينبغي أاّل 
يكون ىناك تعارض بين غرض القرض والسياسات المالية والنقدية التي 
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بغي أن يكون الغرض مشروعًا قانونيًا ترغب الحكومة تحقيقيا كما ين
ومتفقًا والغايات التي يقدم المصرف قروضًا من أجميا . )المرجع السابق 

 نفسو(
  مصدر سداد القرض: ينبغي معرفة مصدر السداد المباشر لمقرض والذي

يعد من المؤشرات اليامة, كما أن المصرف يصر  عمى معرفة مصادر 
يتم سداد القرض أو التسييل دفعة واحدة الوفاء لدى المقترض, أي ىل س

في نياية المدة, أم سوف يتم سداده عمى أقساط دورية, وذلك بما يتناسب 
مع طبيعة نشاط العميل ومع إيراداتو وموارده الذاتية وتدفقاتو الداخمة . 

  (47, ص 2007)انجرو, 
  مدة القرض: إن المصارف عادة تفضل القروض قصيرة األجل حيث تعد

رىا وعوائدىا أقل, لكن عندما يكون استحقاق القرض طوياَل أو مخاط
 (66, ص2013متوسطًا ستكون المخاطر أعمى مع عوائد أعمى . )طو, 

 
 حيث يرغب المصرف بمعرفة نوع القرض بالنسبة إليو وىل نوع القرض :

سيتناسب مع الغرض الذي تم من أجمو منح القرض ومعرفة العقبات التي 
وىل أنو يتوافق مع سياسة المصرف المتبعة باإلقراض تحول دون سداده 

 )المرجع السابق نفسو(. 
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  التحميل االئتماني ودوره في اتخاذ القرار االئتماني:لثالث: ا المبحث

يقصد بالتحميل االئتماني تقييم العوامل المختمفة المؤثرة في قرار منح االئتمان, ويسعى المصرف 
من خالل عممية تحميل االئتمان إلى تقييم مصادر المخاطر التي يتوقعيا, والتي قد تعوق قدرة 

لعميل العميل عمى سداد القرض الممنوح لو خالل فترة مستقبمية, ويتضمن ذلك دراسة مدى قدرة ا
في الماضي عمى سداد القرض وااللتزامات تجاه غيره وكذلك دراسة الحالة المالية والمعامالت مع 
األخرين, وتزداد أىمية التحميل االئتماني في الوقت الحاضر لوصفو أداة ىامة لتخفيض الخسائر 

ن زبائنيا  التي تتحمميا المصارف بسبب القروض المتعثرة . إذ تطمب المصارف التجارية عادة م
الذين يرغبون في الحصول عمى االئتمان تقديم معمومات مالية وغير مالية لغرض إخضاعيا 
لمدراسة والتحميل من قبل قسم االئتمان في المصرف وفي ضوء النتائج التي يتم التوصل إلييا تقدم 

ة أو عدم توصياتيا إلى إدارة المصرف, وبناًء عمى ذلك تتخذ القرار المناسب بخصوص الموافق
 ( 207, ص 2015الموافقة عمى طمب الزبون) النجار, 

 معايير التحميل االئتماني: 6-6

أصبح من األمور المتعارف عمييا عند إدارة االئتمان في تقييم االئتمان ضرورة تحديد المخاطر 
, وطريقة تقييم  5Csالمرتبطة بو من خالل مجموعة من الطرق والمعايير وىي : طريقة تقييم 

5Ps  وطريقة تقييم ,PRISM  وطريقة تقييم ,LAAP:وطريقة االنطباع والتجربة وىي كما يمي ,          
 (2الشكل رقم )

 طرق ومعايير تقييم مخاطر االئتمان

   

 

 

  

 

 207, ص 2015المصدر: النجار, 

 

 طرق ومعايير تقييم مخاطر االئتمان 
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 : 5Csطريقة تقييم  6-6-6
 : Characterالشخصية  .1

سية األولى في أي قرار ائتماني, وىي شخصية المقترض الركيزة األساُتشكل 
الركيزة األكثر تأثيرًا في المخاطر التي تتعرض ليا المصارف, وتشمل مجموعة 
من الصفات والسموكيات الواجب توافرىا في المقترض منيا عمى سبيل المثال 

ت في الشخص تجعمو السمعة, والصدق, واألمانة, والنزاىة, فإن توفرت ىذه الصفا
مسؤواًل عن تسديد التزاماتو في تواريخ االستحقاق, وتخفف من مخاطر االئتمان, 
فيناك فرق بين عميل يحاول إعادة أوضاعو المالية ويجمع حقوقو رغبًة منو في 
تسديد ما عميو من التزامات رغم إعالن إفالسو, وبين عميل آخر يعمن إفالسو 

 المصرف .لمتخمص من التزاماتو تجاه 
لذلك فإن تقييم شخصية العميل المقترض ليست بالعممية السيمة حيث أنيا تتسم 
بالصعوبة والتعقيد, وسبب ذلك يعود إلى أنو ال يمكن تقييم شخصية العميل ماديًا 
إنما يتم من خالل المعمومات التي يتم جمعيا من مصادر داخمية وخارجية, كما 

خصية المقترض تساعد المصرف في تحديد أن حجم المعمومات المتوفرة عن ش
نوعية وخصائص وكفاءة اإلدارة التي سوف تستخدم االئتمان الممنوح ليا . 

 (44, ص 2008)عثمان, 
 :capacity المقدرة عمى الدفع  .2

وتعني سداد أقساط القرض وفوائده في الموعد المحدد, وىذا يتطمب تحميل العوامل 
 التالية:
  أىمية العميل وقدرتو عمى االقتراضcapacity to borrow: 

إن اىتمام المصارف بمقدرة العميل عمى الدفع يجب أن تبدأ أواًل بدراسة 
أىميتو وقدرتو عمى االقتراض . فقد ُتمنح بعض القروض إلى الُقّصر 
ألىداف معينة, ولكن خوفًا من عدم اعترافيم بذلك وأنيم ال ُيسألون عن 

مت في فترة عدم الرشد فإنيا تشترط وجود كفيل لو أىمية تصرفات ت
قانونية عمى ممارسة ىذه التصرفات لمتوقيع عمى العقد, وكذلك الحال إذا 
كانت الشركة طالبة القرض ىي من شركات األشخاص, فإنو يطمب من 
جميع الشركاء التوقيع عمى عقد االتفاق أو الشيك المسؤول عن ذلك بعد 

ذا كان القرض لشركة أموال فالبد من التحقق من سالم ة تصرفاتو . وا 
 دراسة سمعة إدارة الشركة وعمى أن يوقع عمى العقد المدير المسؤول .
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  القدرة عمى السدادability to pay: 
من واجبات المصرف أن ُيحمل كيفية تحكم العميل المقترض في 

 والخارجة .المصروفات والمدفوعات وتقدير التدفقات النقدية الداخمة 
ألنو من الطبيعي أن يقوم المصرف بفحص الدخل الذي يحصل عميو 
العميل ومصدره وموعد الحصول عميو, لكن عند عدم توافر الدخل فإن 

عن طريق التصرف في بعض األموال  العميل قد يمجأ إلى  سداد القرض
   الممموكة, لذا فإن المصرف عادة يسأل العميل عن األصول التي يمتمكيا

وتتوقف قدرة المقترض عمى السداد وفقًا لطبيعتو وحجم المدفوعات الدورية 
التي يقوم بسدادىا, ومدى قدرتو عمى سداد تمك االلتزامات وفقًا لدخمو 

 وكيفية التصرف فيو .
لكن من الممكن أن يكون لدى العميل القدرة عمى السداد, ولكن أعمالو 

م بالدفع, لذا فإن المصرف عادة وتصرفاتو السابقة تشير إلى عدم االنتظا
ما يمجأ إلى دراسة تصرفات العميل السابقة وتصرفاتو الشخصية وسموكو 
 من خالل معامالتو مع المصرف أو ىيئات اإلقراض األخرى في المجتمع 

  المقدرة عمى توليد الدخلability to create income: 
ية, فمن الضروري إذا كان من المنتظر أداء القرض من األرباح المستقبم

تقييم مدى قدرة طالب القرض عمى توليد األرباح في المستقبل وىل تعد 
 كافية ألداء كامل التزاماتو .

حيث إن األمانة والمثابرة واإلخالص والرغبة في السداد ىي صفات 
مطموبة ولكن ىذه الصفات في حد ذاتيا ليست كافية لسداد القرض, إال 

 خل . إذا اقترن ذلك بتوليد الد
 حيث إنو من الممكن أن تدفع االلتزامات من أربعة مصادر ىي:

 األرباح أو الدخل الذي يحققو طالب القرض . (1
 مبيعات األصول الثابتة . (2
 بيع المخزون السمعي . (3
االقتراض من الغير وعمى أن يتم سداد القرض القائم من  (4

 حصيمة القرض الجديد .
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األصل موضع الضمان, لكن قد يتم سداد القرض من حصيمة بيع 
المصارف عادًة ال تفضل ىذا األسموب إال في حالة الضرورة 
القصوى لما لذلك من تأثير في عالقات المصرف بعمالئو, 
والمصاريف المترتبة عمى ذلك, والوقت الذي ينقضي حتى إتمام 
عممية البيع . ونفس الشيء ال تفضل المصارف أسموب سداد قرض 

 د إال وفقًا لشروط مسبقة .من حصيمة قرض جدي

كما تتوقف قدرة المدين عمى أداء التزاماتو عمى عدة عوامل أخرى 
كدرجة الثقافة, والمركز الوظيفي, والعمر, والصحة, والذكاء . ) 

 ( 420-418, ص ص 2005سمطان, 

 : capitalرأس المال  .3
مالية حيث يشير إلى صافي حقوق المساىمين, إذ يطمب المصرف بعض القوائم ال

رزق, )  وذلك إليضاح مقدار ما ىو ممموك ومقدار ما ىو مدين بو مقدم الطمب .
 (173, ص 2009

 : surrounding conditionsالظروف المحيطة  .4
ويقصد بيا الظروف المحيطة بعمل العميل, والصناعة التي ينتمي إلييا, وكيفية 

 د . تأثير تغير الظروف االقتصادية في عممو وبالتالي في السدا
وىذا العامل ال يتعمق بالعميل, ولكن بالظروف االقتصادية المحيطة التي تجعل 
من غير الممكن التوسع في منح القروض, لذا يجب عمى المصرف التنبؤ 
بالظروف المحيطة بصناعة العميل, وظروف المنافسة, واتجاه النشاط إلى الكساد 

 (  24, ص2012) داغر,  أم النمو .
 :collateralالضمان ) التغطية (  .5

ويقصد بالضمان مجموعة األموال التي يضعيا المقترض تحت تصرف المصرف 
ن الضمان وبصفة موضوعية تفرضو مبررات  مقابل الحصول عمى القرض, وا 

 (23, ص 2013) الشمري, موضوعية ومنطقية تعكسيا دراسة طمب القرض . 
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 :5Psطريقة تقييم  6-6-6
 : peopleالشخص  .1

وىنا يجب تكوين صورة كاممة وواضحة عمى مدى جدارة العميل المقترح لمحصول 
عمى القرض من حيث التأكد من أىميتو القانونية, واألخالقية, واإلدارية, وقدرتو 
عمى إدارة نشاطو بنجاح, وأىم المتعاممين معو, وأىم المنافسين, وخططو 

 المستقبمية وغيرىا.
ولذلك فإن الخطوة األولى في عممية تقييم المركز االئتماني لمعميل واتخاذ القرار 
االئتماني ىي مقابمة العميل . ومن خالل ىذه المقابمة يتم تحديد المعمومات 
والبيانات التي يجب الحصول عمييا عن العميل وتحديد األعمال السابقة التي قام 

آلخر, ألن ذلك يعطي انطباعًا بالنجاح أو  بيا وىل قام العميل بالتغيير من عمل
الفشل وبالتالي تقييم وضع العميل المستقبمي, كذلك معرفة المصارف التي سبق 

 (39, ص 2007)انجرو, أن تعامل معيا والتي يتعامل معيا حاليًا . 
 : the purpose of the credit الغرض من االئتمان  .2

بشكل تفصيمي وأن يحدد المجال الذي يجب معرفة الغرض من التسييل االئتماني 
سوف يستخدم فيو ىذا االئتمان بشكل دقيق, بحيث يمكن اتخاذ قرار بشأنو والحكم 
عمى مدى إمكانية منح ىذا االئتمان من عدمو, وىل يتوافق مع سياسة المصرف 
ومع األىداف االقتصادية العامة لمدولة, ومع قدرات وخبرات العميل أو أنو 

فضاًل عن مدى تناسب حجم ومبمغ التسييالت ونوعيا مع الغرض  يتعارض معيا,
 (64, ص 2012شمس الدين,  )المطموب منيا . 

 :paymentالقدرة عمى السداد  .3
أي دراسة مدى إمكانية العميل عمى تسديد القرض وفوائده, بما فييا مصادر 
األموال الالزمة لمتسديد وكذلك توقيت ىذا التسديد, ويتم ذلك من خالل تقدير 

 (46, ص 2014) الدرباس, التدفقات النقدية الداخمة والخارجة لمعميل . 
 :protectionالحماية  .4

حماية لالئتمان المقدم لمعميل, ويكون ذلك بأن ويقصد بيذا المعيار مدى توفر ال
يتضمن االئتمان أقل المخاطر الممكنة وذلك من خالل تقييم الضمانات التي 
سيقدميا العميل ) سواء من حيث قيمتيا العادلة أم من حيث قابميتيا لمتسييل ( 

مان فيما لو عجز العميل عن الوفاء بالتزاماتو تجاه المصرف, وُيقصد بقابمية الض
لمتسييل إمكانية تحويمو إلى نقد بسرعة وبأقل تكمفة ممكنة . ) شمس الدين, 

 ( 64, ص2012



53 
 

 :perspectiveالنظرة المستقبمية  .5
أي تقدير الظروف البيئية والمستقبمية المحيطة بالعميل وبالنشاط الذي يزاولو سواًء 

دالت النمو داخمية أم خارجية وما ينعكس عمييا من مؤشرات اقتصادية عامة كمع
 (46, ص 2014والتضخم ومعدل الفوائد السائد . )الدرباس, 

 :PRISMطريقة  6-6-6
يعد منيج المعايير االئتمانية ىذا أحدث ما توصمت إليو الصناعة المصرفية في التحميل 
االئتماني, ويعكس ىذا المنيج جوانب القوة والضعف لدى العميل, ويتم من خالليا الموازنة 

األحرف األولى من  PRISMبين المخاطر االئتمانية والقدرة عمى السداد, وتمثل كممة 
 :الكممات التالية 

(, الغاية من االئتمان Repayment(, القدرة عمى السداد )Perspectiveالتصور )
(Intention( الضمانات ,)(Safeguards( اإلدارة ,Management وتتكون عناصر )

 ىذا النموذج من :
: يقصد بالتصور ىنا اإلحاطة الكاممة بمخاطر االئتمان Perspectiveالتصور  .1

عد منحو, ومضمون ىذا المعيار ىو الفاعمية في تحديد والعوائد المنتظر تحقيقيا ب
المخاطر والعوائد التي تحيط بالعميل عند منحو االئتمان, وكذلك دراسة 
استراتيجيات التشغيل والتمويل عند العميل والتي من شأنيا تحسين األداء وتعظيم 

 (65, ص2012الربحية . )شمس الدين, 
بالقدرة عمى السداد تحديد قدرة العميل  : ويقصدRepaymentالقدرة عمى السداد .2

عمى تسديد االئتمان مع فوائده خالل الفترة المتفق عمييا, ومن األمور التي يجب 
إعطاؤىا اىتمامًا خاصًا تحديد نوع مصادر التسديد التي يمجأ إلييا العميل عند 
م السداد ىل ىي مصادر داخمية أي من الموارد الناجمة عن النشاط الذي سيستخد

االئتمان في تمويمو أو خارجية, وما ييم متخذ القرار االئتماني ىو المصادر 
الداخمية ألنيا تعكس قدرة العمميات التشغيمية عمى توليد التدفقات النقدية الداخمة 
ن  والتي يستطيع العميل استخداميا في تسديد ما بذمتو من التزامات مستحقة, وا 

ئتمان ىو تصفية موجودات العميل السترداد آخر ما يجب أن تفكر فيو إدارة اال
 التزاماتو تجاه المصرف . )المرجع السابق نفسو(

: أي تحديد اليدف من الحصول عمى االئتمان, Intentionالغاية من االئتمان  .3
وأن يحدد المجال الذي سيتم استخدام ذلك االئتمان فيو لتحديد مدى مناسبة منح 

ك مع سياسة المصرف وقدرات العميل وخبراتو, االئتمان لمعميل ومدى موافقة ذل
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إضافة لمتعرف عمى مدى تناسب مبمغ وحجم االئتمان مع غرض التمويل . 
 )المرجع السابق نفسو(

: وىي خط الدفاع األول واألساسي لممصرف لضمان Safeguardsالضمانات  .4
ية ىذه أموالو وحقوقو فيما إذا تخمف العميل عن السداد, وبالتالي يجب تحديد نوع

الضمانات وقيمتيا ومدى قانونيتيا سواء العينية منيا أو التي تعتمد عمى المركز 
 المالي لمعميل . )المرجع السابق نفسو(

: يركز المحمل االئتماني عمى تحميل قدرة العميل طالب Managementاإلدارة  .5
رح في االئتمان عمى اإلدارة, ويتم ذلك من خالل التعرف عمى أسموب العميل المقت

إدارة أعمالو, وتحديد ما إذا كان العميل يتسم بتنوع منتجاتو أم يقتصر في عممو 
عمى منتج واحد, وأيضًا ىل نشاطو موسمي أم دائم, كما يقوم المحمل المالي 
باستعراض الييكل التنظيمي لمعمل, وتحديد قدرة العميل عمى النجاح و النمو . 

 (66, ص2012)شمس الدين, 
 )تقييم الصحة المالية(:  LAAPطريقة  6-6-7

 وتتألف من :
إن سيولة الشركة تعود إلى قدرة الشركة عمى تسديد التزاماتيا  :Liquidityالسيولة  .1

 قصيرة األجل عند استحقاقيا. 
 حيث أن:

 نسبة السيولة = األصول المتداولة / الخصوم المتداولة 
 المخزون( / الخصوم  -نسبة السيولة السريعة = )األصول المتداولة

 المتداولة
  الخصوم المتداولة  –صافي رأس المال العامل = األصول المتداولة 

: مبيعات أكثر تتطمب تمويل أكبر إما من خالل التمويل بالدين  Activityالنشاط  .2
 أو بحقوق الممكية .

 حيث إن:
 دوران الذمم المدينة = المبيعات / الذمم المدينة 
 = يوم 360الذمم المدينة / المبيعات *  معدل فترة التحصيل 
 دوران المخزون = المبيعات / المخزون 
  دوران مجموع األصول = المبيعات / مجموع األصول 

: ويقصد بيا األرباح المناسبة والتي تشكل أساس البناء أو  Profitabilityالربحية  .3
 الييكل المالي لمشركة .
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 حيث إن:
 ) صافي الدخل / مجموع األصول العائد عمى األصول ) االستثمار = 
 ىامش الربح = صافي الدخل / المبيعات 
  العائد عمى حقوق الممكية = صافي الدخل / حقوق الممكية 

: ويقصد بها إمكانيات الشركة في المستقبل, أي    Potentialsاإلمكانيات  .4

)أبو كرش,  إمكانياتها اإلدارية, وإمكانية الموارد البشرية والموارد المالية فيها .
 (14, ص 2005

 : Financial Analysisالتقييم عمى أساس التحميل المالي  6-6-8
 ويعتمد ىذا النوع من التقييم عمى:

 الخبرة العممية لطالبي االئتمان . .1
عناصر منح االئتمان ىي مثل اسم وسمعة المقترض وفترة وقيمة القرض وىدف  .2

 السابق نفسو(القرض والجدول الزمني لمدفع . )المرجع 
 Customerالتقييم عمى أساس التجربة واالنطباع السابق لممقترض  6-6-9

History & Impression: 
 عند استخدام ىذه الطريقة يجب اتباع الخطوات التالية :

 . )البد من معرفة الزبون )المقترض 
 . معرفة ما يقولو اآلخرين عن المقترض 
 . االستماع لما يقول المقترض عن نفسو 
 )الطمب من المقترض أن يقدم توصية تعريفية عن نفسو . )المرجع السابق نفسو 
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 :لمحة عن المصارف عينة الدراسةاألول:  المبحث

 طرق جمع البيانات: اعتمدت الباحثة عمى نوعين من البيانات   6-6

 :البيانات األولية .6
تم الحصول عمى البيانات األولية لمبحث من خالل توزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات 
البحث وحصر وتجميع المعمومات الالزمة في موضوع البحث, ومن ثم تفريغيا وتحميميا 

اختبار التوزيع )اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية   spssباستخدام برنامج 
, واختبار االنحدار البسيط t (student), واختبار كرونباخألفا  , واختبارالطبيعي
Anova ( بيدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .) ممحق

 ( 1رقم 
 أدبيات الدراسة : .2

تمت مراجعة الكتب والدوريات والمنشورات المتعمقة بالموضوع قيد الدراسة, والتي تتعمق 
 "محددات قرار منح االئتمان الخاصة بالعميل "  بدراسة       

 :وعينتيا الدراسة  مجتمع 6-6

 . مجتمع الدراسة :6
من جميع المشاركين في عممية اتخاذ قرار منح االئتمان في  يتكون مجتمع البحث

من المصارف التجارية رية, حيث تم اختيار عينة المصارف التجارية الخاصة في سو 
بتقديم المعمومات إلتمام الدراسة, و ىذه العينة تمثمت بفروع ممن تعاونوا  الخاصة

البنك الدولي لمتجارة والتمويل, بنك بيمو السعودي  ) :المصارف التالية في محافظة حماة
  (الفرنسي, بنك بيبموس, البنك العربي, بنك سورية والخميج 
 ( استبيان .32حيث تم توزيع عدد من االستبيانات وصل عددىا إلى )

 وفيما يمي لمحة عن المصارف التي تم اختيارىا كعينة لمدراسة :
 البنك الدولي لمتجارة والتمويل : .1

كانون األول  14تم تأسيس المصرف الدولي لمتجارة والتمويل كشركة مساىمة مغفمة في 
/ح  بتاريخ 231, حيث سجل المصرف في سجل المصارف بموجب القرار رقم 2003

وذلك بموجب قانون المصارف رقم  13885, وتحت السجل التجاري رقم 2004أيار  23
 . 2001لعام  28

بوصفو مصرفًا خاصًا, كما  10كما وسجل المصرف لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 
اتخذ المصرف مركزًا رئيسيًا لو في دمشق العاصمة السورية, ويبمغ رأس مال المصرف 
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سيم بقيمة اسمية وقدرىا  52.500.000ليرة سورية مقسم إلى  5.250.000.000
ل.س لمسيم الواحد, ىذا ويقوم المصرف بتقديم عدة أنشطة وخدمات مصرفية  100

 متنوعة, ولو شبكة فروع منتشرة في كافة المحافظات السورية .
 بنك بيمو السعودي الفرنسي : .2

مة مغفمة , وىو شركة مساى2004بدأ بنك بيمو السعودي الفرنسي أعمالو في سورية عام 
نيسان  30بتاريخ  18سورية عامة, مرخصة بقرار رئيس مجمس الوزراء السوري رقم 

2003  . 
 بنك بيبموس : .3

, كسادس مصرف خاص في سورية, بنسبة 2005تأسس بنك بيبموس سورية عام 
لصندوق أوبك الدولي   %7.5لمساىمين سوريين, و %51لبنك بيبموس, و 41.5%
 فروع في أنحاء سورية .  9الو, افتتح بنك بيبموس سورية منذ انطالق أعم لمتنمية .

 البنك العربي : .4
عن طريق مساىمة البنك العربي األم  2005ام وائل عسورية في أ –تأسس البنك العربي 

ومجموعة من نخبة رجال األعمال السوريين كشركة سورية مساىمة مغفمة في سورية 
دور  داءوأل العربي ودورىا اليام في المنطقة العربيةلتعزيز وتأكيد إنجازات مجموعة البنك 

 . رئيسي وحيوي في تطوير االقتصاد والمجتمع السوري
من العاصمة األردنية عّمان  , كما ويتخذ1930تأسست مجموعة البنك العربي عام حيث 
والذي يمتمك أوسع شبكة فروع مصرفية في العالم, أول  البنك العربي دلو. ويع مقراً 

مالية من القطاع الخاص في الوطن العربي, ويصنف ضمن كبريات المؤسسات  مؤسسة
 . المالية العالمية

, في حين 2009مميون دوالر في عام  782.8حيث بمغت أرباح المجموعة قبل الضرائب
مميار دوالر, وازدادت قاعدة حقوق المساىمين لتصل  50.6وصل إجمالي الموجودات 

مميار دوالر. ىذا ويتمتع البنك العربي بشبكة فروع عالمية ال نظير ليا مع  8.1إلى 
فرع موزعة في خمس قارات, وحضور بارز في األسواق والمراكز المالية الرئيسية  500

 في العالم مثل لندن, نيويورك .
 بنك سورية والخميج : .5

كويت القابضة : وىو عضو شركة مشاريع ال2007 بنك سورية والخميج تم تأسيسو عام 
 كيبكو .
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يوفر البنك حمواًل مصرفية تمبي احتياجات األفراد ورجال األعمال في قطاعات مختمفة : 
القروض العقارية والقروض التجارية والقروض لألعمال التنفيذية والتحويالت الدولية 

 والتسييالت االئتمانية التجارية والمصرفية عبر االنترنت .
 عينة الدراسة : (6

تمثمت عينة الدراسة بجميع المشاركين في عممية اتخاذ قرار منح االئتمان لمعمالء في 
 المصارف الخمسة المدروسة وقد تمثمت ب :

 مدير الفرع 
 مساعد مدير الفرع 
  موظفو االئتمان مسؤول االئتمان و 
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 :اختبار صدق وثبات فقرات االستبيان: الثاني المبحث

 تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين :صدق فقرات االستبيان :  6-6 

 المحكمين( : لألداة )صدق الظاىري الصدق - أ
الستبيان في صورتو األولية عمى عدد من األساتذة األكاديميين المختصين في تم عرض ا

فقرات  مجال البحث العممي ومجال العموم المالية والمصرفية, من أجل إبداء آرائيم حول
االستبيان, ومدى تناسب ىذه الفقرات مع الغرض الذي وضع من أجمو االستبيان, وقد تم 
األخذ باآلراء والمالحظات التي أبداىا المحكمون, حيث تم حذف بعض الفقرات التي كان 
عمييا إجماع من المحكمين, وتم تعديل فقرات أخرى وفي بعض الحاالت دمج الفقرات مع 

 5فقرة موزعة عمى  35أصبح االستبيان بصورتو النيائية مكونًا من بعضيا البعض حتى
 ( .1مجاالت كما في الجدول رقم )

 (1جدول رقم )

 موزعة عمى المجاالت المختمفة ستبيانعدد فقرات اال

 عدد الفقرات  عنوان المحور المحور
 7 المركز المالي لمعميل طالب االئتمان األول
 5 لمعميل طالب االئتمانالسمعة الشخصية  الثاني
 13 طالب االئتمانالضمانات المقدمة من قبل العميل  الثالث
 5 طالب االئتمانالذي يقوم بو العميل  النشاطنوع  الرابع

 5 العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي الخامس 
 35 كل الفقرات  

 التي تم إعدادىا وتوزيعيا عمى المصارفدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى االستبيان المص
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 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبيان :  - ب
 32تم حساب االتساق الداخمي لفقرات االستبيان عمى عينة الدراسة والتي بمغ حجميا 

مفردة, وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكمية لممحور التابعة لو كما 
 يمي: 

 الصدق الداخمي لفقرات المحور األول : المركز المالي لمعميل طالب االئتمان 
المركز ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول )2جدول رقم )

( والمعدل الكمي لفقراتو, والذي يبين معامالت االرتباط عند المالي لمعميل طالب االئتمان
( أن قيمة معامل االرتباط لكل فقرة 2ا يبين لنا الجدول رقم )(, وكم0.05مستوى داللة )

( لذلك فإن االرتباط يعد قويًا, كما نجد أن 0.70من فقرات المحور األول ىي أكبر من )
معامل االرتباط لمفقرة الخامسة أكبرىا قيمة وىي التي تشير إلى قيام المصرف بالتعرف 
عمى المركز المالي لمعميل في السوق مقابل المنافسين اآلخرين, مما يدل عمى أن معرفة 

آلخرين ُيشكل األولوية بالنسبة المصرف لممركز المالي لمعميل في السوق مقابل المنافسين ا
 لو .                

وبذلك تعد فقرات المحور األول صادقة لما 0.05 كما أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من 
                   وضعت لقياسو .

 (2جدول رقم )
 الصدق الداخمي لفقرات المحور األول )المركز المالي لمعميل طالب االئتمان(

 معامل االرتباط العبارة
R 

 القيمة االحتمالية 
Sig 

يتعرف المصرف عمى مصادر التمويل المختمفة  .1
 لمعميل قبل منح التسييالت االئتمانية.

0.828 0.000 

يقوم المصرف بتحديد أوجو اإلنفاق المختمفة ألموال  .2
 العميل بشكل عام.

0.903 0.000 

 يتم التأكيد عمى دراسة الجدوى االقتصادية لممشروع .3
 الجديد .

0.895 0.000 

يتم االستعانة بخبراء لتحميل القوائم المالية لطالبي  .4
 االئتمان .

0.914 0.000 

يقوم المصرف بالتعرف عمى مركز العميل في  .5
 السوق مقابل المنافسين اآلخرين .

0.940 0.000 
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 0.000 0.891 يضمن المصرف سالمة سداد األقساط . .6
العميل عمى تغطية يتأكد المصرف من مدى قدرة  .7

 الفوائد المستحقة عميو من صافي أرباحو .
0.934 0.000 

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 الصدق الداخمي لفقرات المحور الثاني : السمعة الشخصية لمعميل طالب االئتمان 
السمعة فقرات المحور الثاني )( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من 3جدول رقم )

( والمعدل الكمي لفقراتو, والذي يبين معامالت االرتباط الشخصية لمعميل طالب االئتمان
( أن قيمة معامل االرتباط لكل 3(, وكما يبين لنا الجدول رقم )0.05عند مستوى داللة )

قويًا, كما نجد  ( لذلك فإن االرتباط يعد0.70فقرة من فقرات المحور الثاني ىي أكبر من )
أن معامل االرتباط لمفقرة الثانية أكبر قيمة والتي تشير إلى تأثير العالقات القائمة بين إدارة 
االئتمان والعميل, بينما كانت أقل قيمة لمعامل االرتباط ىي لمفقرة الثالثة والتي ُتشير إلى 

ى أن العالقات قيام العميل بتسديد االلتزامات السابقة تجاه المصرف, مما يدل عم
 الشخصية بين إدارة االئتمان والعميل ىي السائدة عند اتخاذ قرار منح االئتمان .

وبذلك تعد فقرات المحور الثاني صادقة 0.05) كما أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من)
 (3جدول رقم )           لما وضعت لقياسو .

 لمعميل طالب االئتمان(السمعة الشخصية ) الثانيالصدق الداخمي لفقرات المحور 

 معامل االرتباط العبارة
R 

 القيمة االحتمالية 
Sig 

في حال حصول العميل عمى قروض من  .1
مصارف أخرى غير مصرفكم, تطمبون منو 

 أشير. 3كشوفات مصرفية وبمدة ال تتجاوز 

0.919 0.000 

تؤثر العالقات الشخصية القائمة بين إدارة  .2
والعميل عمى منح التسييالت االئتمان 

 االئتمانية لو .

0.961 0.000 

إن قيام العميل بتسديد التزاماتو السابقة تجاه  .3
 مصرفكم يعد نقطة إيجابية بحقو .

0.813 0.000 

تعد شخصية العميل من حيث المركز  .4
االجتماعي من العوامل المؤثرة في تحديد 

 حجم  القرض عمى االئتمان .

0.932 0.000 
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 تماد عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة وباالع

  طالب االئتمانالضمانات المقدمة من قبل العميل :  صدق الداخمي لفقرات المحور الثالثال

 الضمانات يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث )( 4جدول رقم )
( والمعدل الكمي لفقراتو, والذي يبين معامالت لعميل طالب االئتماناالمقدمة من قبل 

( أن قيمة معامل 4(, وكما يبين لنا الجدول رقم )0.05االرتباط عند مستوى داللة )
( لذلك فإن االرتباط يعد قويًا, 0.70الثالث أكبر من ) االرتباط لكل فقرة من فقرات المحور

كما نجد أن معامل االرتباط لمفقرة السادسة ىو أكبر قيمة والتي ُتشير إلى أنو في حال 
وجود الثقة بالعميل يسمح المصرف لو باستعمال التسييالت الممنوحة لو دفعة واحدة أي 

 د عاماًل ىامًا عند منح التسييالت االئتمانية .أن وجود الثقة بين إدارة االئتمان والعميل ُيع
وبذلك تعد فقرات المحور الثالث صادقة 0.05) كما أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من )

 لما وضعت لقياسو .
 4)جدول رقم )

الصدق الداخمي لفقرات المحور الثالث )الضمانات المقدمة من قبل العميل طالب 
 االئتمان(

شخصية العميل من حيث االلتزام من تعد  .5
العوامل المؤثرة في تحديد حجم  القرض عمى 

 االئتمان .

0.924 0.000 

 االرتباطمعامل  العبارة
R 

 القيمة االحتمالية 
Sig 

يتشدد المصرف في طمب الضمانات عند منحو  .1
 التسييالت االئتمانية حتى من العمالء الموثوق بيم .

0.844 0.000 

يقوم المصرف بدراسة وتحميل نوعية الضمانات المقدمة  .2
من قبل العميل طالب االئتمان قبل منحو التسييالت 

 المطموبة .

0.770 0.000 

يتأكد المصرف من سالمة الضمانات المقدمة من قبل  .3
 العميل طالب االئتمان ىل ىي قانونية أم ال .

0.789 0.000 
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 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 

تعد الثقة بالعميل من الضمانات التي يشترطيا المصرف  .4
 عند منح االئتمان لمعميل .

0.875 0.000 

في حال وجود الثقة بالعميل, تسمحون لو باستعمال  .5
االئتمانية الممنوحة لو قبل الحصول عمى التسييالت 

 الضمانات المقررة .

0.893 0.000 

في حال وجود الثقة بالعميل, تسمحون لو باستعمال  .6
 التسييالت الممنوحة لو دفعة واحدة .

0.939 0.000 

يطمب المصرف من العميل طالب االئتمان تقديم  .7
ضمانات إضافية كالمباني واآلالت واألراضي التي يتم 

 رىنيا لصالح المصرف .

0.819 0.000 

من وجية نظركم, الضمانات المقدمة من العميل ىي  .8
 مصدر احتياطي وليست مصدر رئيسي لمسداد .

0.900 0.000 

أىمية كضمان عند منح التسييالت  يتعتبرون الكفالء ذو  .9
 االئتمانية .

0.799 0.000 

يقوم المصرف باالحتفاظ بممفات دقيقة ومتكاممة  .10
جميع المعمومات والبيانات االئتمانية الخاصة  تتضمن

 بالضمانات وذلك لتجنب المفاجآت .

0.802 0.000 

يعتمد المصرف بشكل كبير عمى منح خطابات  .11
 الضمان)التسييالت غير المباشرة ( لمعمالء .

0.811 0.000 

يمجأ المصرف إلى التأمين ضد مخاطر االئتمان عن  .12
التأمين لتحمل مخاطر عدم طريق إبرام عقود مع شركات 

 السداد.

0.937 0.000 

يعتبر المصرف أن الضمان األساسي ىو مدى تحقيق  .13
 المشروع المقترح تمويمو من األرباح .

0.909 0.000 
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  طالب االئتمانالعميل نوع النشاط الذي يقوم بو : صدق الداخمي لفقرات المحور الرابع ال

نوع النشاط ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع )5جدول رقم )
( والمعدل الكمي لفقراتو, والذي يبين معامالت االرتباط لعميل طالب االئتمانالذي يقوم بو ا

( أن قيمة معامل االرتباط لكل 5ول رقم )(, وكما يبين لنا الجد0.05عند مستوى داللة )
( لذلك فإن االرتباط يعد قويًا, كما نجد 0.70فقرة من فقرات المحور الرابع ىي أكبر من )

أن معامل االرتباط لمفقرة الثالثة أكبر قيمة والتي ُتشير إلى أن المصرف ُيحدد نوع 
وع النشاط الذي يقوم بو, أي التسييالت االئتمانية التي يرغب بمنحيا لمعميل بناًء عمى ن

أن المصرف ُيحدد وبدقة نوع التسييالت االئتمانية التي يرغب بمنحيا لمعميل وبما يناسب 
 نوع النشاط الذي يقوم بو . 

وبذلك تعد فقرات المحور الرابع صادقة 0.05) كما أن مستوى الداللة لكل فقرة أقل من ) 
 لما وضعت لقياسو .

 (5جدول رقم )
 لعميل طالب االئتمان(نوع النشاط الذي يقوم بو ا) الرابعالصدق الداخمي لفقرات المحور 

 معامل االرتباط العبارة
 R 

 القيمة االحتمالية 
Sig 

يقوم المصرف بدراسة تأثير نوع النشاط الذي  .1
 يقوم بو العميل عمى مقدرتو عمى السداد  .

0.850 0.000 

التسييالت االئتمانية  حجم يحدد المصرف .2
التي يرغب بمنحيا لمعميل بناًء عمى نوع 

 النشاط الذي يقوم بو  .

0.943 0.000 

التسييالت االئتمانية التي  نوعيحدد المصرف  .3
يرغب بمنحيا لمعميل بناًء عمى نوع النشاط 

 الذي يقوم بو .

0.949 0.000 

يقوم المصرف بدراسة الظروف المحيطة  .4
يعمل فيو العميل من حيث بالقطاع الذي 

درجة المنافسة, مدى قدرة العميل عمى 
 مواجية ىذه التحديات .

0.915 0.000 
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 الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من إعداد 

 العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي: صدق الداخمي لفقرات المحور الخامس ال

العوامل ( يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس )6جدول رقم )
فقراتو, والذي يبين معامالت ( والمعدل الكمي لالمؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي

( أن قيمة معامل 6(, وكما يبين لنا الجدول رقم )0.05االرتباط عند مستوى داللة )
( لذلك فإن االرتباط يعد 0.70االرتباط لكل فقرة من فقرات المحور الخامس ىي أكبر من )

وجود سياسة  قويًا, كما نجد أن معامل االرتباط لمفقرة األولى أكبر قيمة والتي ُتشير إلى
ائتمانية مكتوبة وواضحة يضع من خالليا المصرف سقفًا معينًا لمتسييالت االئتمانية 
الممنوحة لمعمالء وال يسمح بتجاوزه, مما يدل عمى أن السياسة االئتمانية المتبعة في 
المصرف ُتعد من أىم العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي . كما أن مستوى 

وبذلك تعد فقرات المحور الخامس صادقة لما وضعت 0.05) كل فقرة أقل من )الداللة ل
 (6جدول رقم )                         لقياسو .

 (العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي) الخامسالصدق الداخمي لفقرات المحور 

يقوم المصرف بدراسة الظروف المحيطة  .5
بالقطاع الذي يعمل فيو العميل من حيث 

التطور التكنولوجي, ومدى قدرة العميل عمى 
 مواكبة ىذا التطور . 

0.894 0.000 

 معامل االرتباط العبارة
R 

 القيمة االحتمالية 
Sig 

المصرف سياسة ائتمانية مكتوبة يوجد لدى  .1
وواضحة يضع من خالليا سقفًا معينًا 

لمتسييالت االئتمانية الممنوحة لمعمالء وال 
 يسمح بتجاوزه .

0.943 0.000 
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 التحميل اإلحصائيالمصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقوم موظفو قسم االئتمان بإجراء مقابالت مع  .2
طالبي االئتمان لمتعرف عمى الغرض من 

التسييل الممنوح ومدى مطابقة ىذا الغرض 
المصرف والقواعد المنظمة لمعمل  مع سياسة

 المصرفي  .

0.867 0.000 

يعمل المصرف عمى تحقيق الموازنة بين  .3
الموارد المالية واالستخدامات المختمفة عند 

 منحو التسييالت االئتمانية لمعمالء  .

0.904 0.000 

عند  رغبة المصرف بمنح التسييالت  .4
االئتمانية, يقوم بابتكار أنواع جديدة من 

التسييالت بشكل يتناسب مع مختمف شرائح 
 المجتمع واحتياجاتيم .

0.876 0.000 

قبل اتخاذ قرار منح االئتمان يتم التأكد بأن  .5
االئتمان المطموب يدخل ضمن األغراض التي 

 يموليا المصرف طبقًا لسياستو االئتمانية . 

0.923 0.000 
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 صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة :

( يبين معامالت االرتباط بين كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات 7جدول رقم )
(, كما و يبين لنا أن قيمة معامل االرتباط لكل محور من 0.05االستبيان عند مستوى داللة )

( لذلك فإن االرتباط يعد قويًا, كما نجد أن معامل االرتباط 0.70من )محاور الدراسة ىي أكبر 
لممحور األول و ىو المركز المالي لمعميل ىو أكبر قيمة, أي أن المركز المالي لمعميل ُيعد أكثر 
المحاور تأثيرًا في قرار منح االئتمان مقارنًة بالمحاور األخرى . كما أن مستوى الداللة لكل محور 

 . وبذلك ُيعد االستبيان  صادقًا لما وضع لقياسو0.05) أقل من )

 (7جدول رقم )

 معامل االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبيان 

 معامل االرتباط عنوان المحور المحور
R 

 القيمة االحتمالية
sig 

 0.000 0.954 المركز المالي لمعميل طالب االئتمان األول
 0.000 0.941 السمعة الشخصية لمعميل طالب االئتمان الثاني
طالب الضمانات المقدمة من قبل العميل  الثالث

 االئتمان
0.949 0.000 

طالب الذي يقوم بو العميل  النشاطنوع  الرابع
 االئتمان

0.875 0.000 

 0.000 1 العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي الخامس
 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
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 : Reliabilityثبات فقرات االستبيان   6-6

إن ثبات أداة الدراسة )االستبيان( يقصد بو مدى التوافق أو االتساق في نتائج االستبيان إذا طبقت 
 Cronbach) أكثر من مرة في ظروف متماثمة, و يقاس الثبات إحصائيًا بمعامل ألفا كرونباخ 

Alpha)  ,( . ويبين 82, ص 2002حيث أن ارتفاعو يدل عمى ارتفاع درجة الثبات )غرايبو
( أن معامالت الثبات مرتفعة لكل محور عمى حدًى ولفقرات االستبيان ككل أيضًا 8دول رقم )الج

( وىي نسبة مرتفعة ومقبولة ودالة 0.988)حيث بمغ معامل ألفا كرونباخ لالستبيان ككل ىو 
 إحصائيًا عمى أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية من المصداقية .

 ( 8جدول رقم )

 ثبات فقرات االستبيان 

عدد  عنوان المحور المحور
 الفقرات 

 معامل ألفا كرونباخ

 0.952 7 المركز المالي لمعميل طالب االئتمان األول
 0.937 5 السمعة الشخصية لمعميل طالب االئتمان الثاني
طالب الضمانات المقدمة من قبل العميل  الثالث

 االئتمان
13 0.967 

طالب الذي يقوم بو العميل  النشاطنوع  الرابع
 االئتمان

5 0.937 

 0.928 5 العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي الخامس 
 0.988 35 كل الفقرات  

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
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 ( :Smirnov-Sample Kolmogorov-1اختبار التوزيع الطبيعي )  6-6

سوف يبين لنا ىل البيانات تتبع  Sample Kolmogorov-Smirnov-1إن استخدام اختبار 
التوزيع الطبيعي أم ال وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات 

 المعممية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيًا .

ستوى الداللة لكل محور أكبر من ( نتائج االختبار حيث أن قيمة م9ويوضح الجدول رقم )
( وىذا يدل عمى أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام       sig)( أي 0.05)

 االختبارات المعممية .

 (9جدول رقم )

 اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

  عنوان المحور المحور

Kolmogorov-Smirnov 

 

 

sig 

 0.623 4.187 لمعميل طالب االئتمانالمركز المالي  األول
السمعة الشخصية لمعميل طالب  الثاني

 االئتمان
3.950 0.700 

الضمانات المقدمة من قبل العميل  الثالث
 طالب االئتمان

3.466 0.541 

طالب الذي يقوم بو العميل  النشاطنوع  الرابع
 االئتمان

4.100 0.462 

االئتمان العوامل المؤثرة بقرار منح  الخامس 
 المصرفي

4.093 0.565 

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي
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 وسمات عينة الدراسة : خصائص 6-7

 : الشخصيةالمعمومات 

 الجنس : .1
% من عينة   46.9% من عينة الدراسة من الذكور, و 53.1( أن 10يبين الجدول رقم )

الدراسة من اإلناث, وتبين ىذه النسب أن المصارف تعمل عمى تعيين موظفين في مجال 
 اإلقراض من الجنسين دون تمييز .

 (10جدول رقم )
 توزيع عينات الدراسة حسب متغيرات الجنس

 النسبة المئوية% العدد الجنس
 53.1 17 ذكر
 46.9 15 أنثى

 100 32 المجموع 
 إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من 

 السن : .2
عام,  30-25من عينة الدراسة تراوحت أعمارىم بين  40.6%( أن 11يبين الجدول رقم )

% من عينة 3.1عام,  40-31% من عينة الدراسة تراوحت أعمارىم بين 56.3و 
 عام 50-41الدراسة تراوحت أعمارىم بين 

عام ىي الفئة العمرية األكثر انتشارًا لما  40-31ومما سبق نجد أن الفئة العمرية بين 
تمتمكو من خبرات عممية واسعة في مجال اإلقراض و القدرة عمى اتخاذ القرارات االئتمانية 

   المالئمة لممصرف .
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 (11جدول رقم )
 توزيع متغيرات الدراسة حسب متغيرات السن

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 المؤىل العممي : .3
% من عينة الدراسة الدرجة العممية ليم ىي الشيادة  3.1( أن 12يبين الجدول رقم )

% من 15.6% من عينة الدراسة الدرجة العممية ليم شيادة جامعية, و  81.3الثانوية, و
 عينة الدراسة الدرجة العممية ليم دراسات عميا .

ويتبين لنا من النتيجة السابقة أن فئة الحاصمين عمى شيادة جامعية ىي الفئة األعمى, 
ادات الجامعية والدراسات وىذا يدل عمى أن المصارف دائمًا تفضل تعيين أصحاب الشي

العميا لتوفر قدرات عممية لدييم تمكنيم من العمل في مجال االئتمان, كما وتعمل 
 المصارف وبشكل مستمر عمى تطوير أداء العاممين لدييا .

% وىي نسبة قميمة 15.6كما تبين لنا أن نسبة الحاصمين عمى درجة الماجستير ىي 
مين لمشيادة الجامعية وىذا يدل عمى أن الحاصمين عمى مقارنة مع نسبة عدد األفراد الحام

درجة الماجستير يفضل المصارف وضعيم في أماكن معينة خاصة باتخاذ القرار االئتماني 
. 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية % العدد السن
 40.6 13 30-25بين 
 56.3 18 40-31بين 
 3.1 1 50-41بين 

 100 32 المجموع
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 (12جدول رقم )
 راسة حسب المؤىل العمميتوزيع متغيرات الد

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 التخصص : .4
% من عينة الدراسة ممن تخصصيم الدراسي المحاسبة, 18.8( أن 13يبين الجدول رقم )

% من عينة 37.4% من عينة الدراسة ممن تخصصيم العممي إدارة أعمال, و 25و 
% من عينة الدراسة ممن تخصصاتيم 18.8الدراسة ممن تخصصيم العممي تمويل, بينما 

 الدراسية مختمفة عن التخصصات التي تم ذكرىا.
ان وتبين النتيجة السابقة لنا أن المصارف في معظميا تسعى إلى تعيين موظفي االئتم

ممن كان تخصصيم الدراسي تمويل وذلك كون الدراسة تمت في محافظة حماه, حيث 
كانت نسبة عدد األفراد اّلذين تخصصيم الدراسي تمويل أكبر نسبة من بين النسب المئوية 

 لمتخصصات األخرى, وذلك لما يمكن أن يكون لدييم معرفة أعمق في مجال االئتمان .

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 3.1 1 شيادة ثانوية

 81.3 26 جامعيةشيادة 
 15.6 5 دراسات عميا 
 100 32 المجموع
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 (13جدول رقم )

 متغيرات الدراسة حسب التخصص العمميتوزيع 

 
 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 ية :الخبرة العمم .5
% من عينة الدراسة ممن لدييم خبرة عممية ال تقل 21.9( أن 14يبين لنا الجدول رقم )
 10-5% من عينة الدراسة ممن تتراوح خبرتيم العممية بين 53.1عن خمس سنوات, و 

 سنة . 15-10% ممن تتراوح خبرتيم العممية بين 25سنوات, و
-5ين تبين النتيجة السابقة لنا أن أغمب موظفي قسم االئتمان ممن تتراوح خبرتيم العممية ب

سنة, أي أن معظم المصارف تعتمد عمى تعيين موظفي قسم االئتمان ممن لدييم خبرة  10
سنوات لكي يتمكنوا  5  سنوات, ويفضمون أن تتجاوز خبرتيم العممية 5عممية ال تقل عن 

 من اتخاذ القرار االئتماني المناسب لممصرف .
 
 
 
 
 
 
 
 

 النسبة المئوية% العدد التخصص
 18.8 6 محاسبة

 25.0 8 إدارة أعمال
 37.4 12 تمويل
 18.8 6 أخرى
 100 32 المجموع
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 (14جدول رقم )
 رة العمميةتوزيع متغيرات الدراسة حسب الخب

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائي

 مدى كفاية عدد الموظفين في قسم االئتمان: .9
% من عينة الدراسة ممن يعتقدون أن عدد موظفي 46.6( أن 15)يبين لنا الجدول رقم 

من عينة الدراسة ممن يعتقدون أن عدد  53.1%قسم االئتمان في المصارف غير كاٍف, و
 موظفي قسم االئتمان في المصارف كاٍف ولكن إلى حد ما .

ارف يرون تبين لنا من النتيجة السابقة أن العدد األكبر من موظفي قسم االئتمان في المص
 أن عددىم كاٍف إلى حد ما بالنسبة لباقي موظفي المصرف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية% العدد الخبرة العممية
 21.9 7 سنوات 5  
 53.1 17 سنوات 10-5بين 
 25.0 8 سنة 15-10بين 

 100 32 المجموع
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 (15جدول رقم )

 توزيع متغيرات الدراسة حسب كفاية عدد موظفي قسم االئتمان

 

 

 

 

 إعداد الباحثة وباالعتماد عمى نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدى كفاية عدد 
 الموظفين

 النسبة المئوية% العدد

 46.9 15 كافي  
 53.1 17 إلى حد ما 
 100 32 المجموع
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 اختبار فرضيات الدراسة: :ثالثال المبحث

 : HO1الفرضية األولى  6-6

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان المصرفي في  لممركز المالي لمعميل ال يوجد تأثير 
 ( .      aالمصارف التجارية الخاصة في سورية عند مستوى داللة )

 
بيّه لىا أن بياوات االستبيان تتبع  Sample Kolmogorov-Smirnov-1 بما أن اختبار 

لقبول أو رفض t (student )التوزيع الطبيعي فمه الممكه استخدام االختبار اإلحصائي 

 الفرضية المطروحة .

تساوي الصفر وىي أقل من مستوى معنوية   p-valueيبين لنا أن16) والجدول رقم )
( إذًا معامل االرتباط معنوي أي نرفض فرضية العدم ونقبل 0.05االختبار والبالغة )

لفرضية البديمة, وذلك وفق قاعدة القرار المتعارف عمييا وىي ترفض فرضية العدم وتقبل ا
, ص 2003أقل من مستوى معنوية االختبار )كبيو, p-valueالبديمة عندما تكون قيمة 

   و  ( وىو رقم موجب فإن العالقة بين 0.954يبمغ ) r(, كما أن معامل االرتباط 197
ىي عالقة طردية, وبما أنو قريب من الواحد الصحيح فإن عالقة المتغيرين وىما المركز 

 الب االئتمان وقرار منح االئتمان ىي عالقة قوية . المالي لمعميل ط
 

 (16جدول رقم )
 جدول االرتباط بين المركز المالي ومحددات قرار منح االئتمان 

Correlations 

 x1 Y 

x1 Pearson Correlation 1 .954
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 32 32 

Y Pearson Correlation .954
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 
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(, وذلك 17وباستخدام اختبار االنحدار البسيط, كانت النتائج الموضحة في الجدول التالي رقم )
 المتعارف عمييا في تقييم نتائج ىذا االختبار, وىي :وفقًا لقاعدة القرار 

الجدولية,  Fالمحسوبة أكبر من  Fُترفض فرضية العدم وتُقبل الفرضية البديمة إذا كانت 
ذا كانت قيمة    . a=0.05أقل من مستوى معنوية االختبار وىي   p-valueوا 

 
 (17جدول رقم )

 اختبار الفرضية األولى

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.034 1 9.034 306.429 .000
b
 

Residual .884 30 .029   

Total 9.919 31    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x1 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

 

( أكبر من قيمتيا 306.429( المحسوبة والبالغة )Fأعاله إلى أن قيمة ) ةتشير النتائج الموضح
( مما يوجب رفض 0.05( أقل من )0.000والبالغ ) p-value(, كما أن 7.55الجدولية والبالغة )

 ( .Ha1( وقبول الفرضية البديمة )H01فرضية العدم)

( تبين لنا 18الجدول رقم )كما أن معامالت االنحدار المقدرة بين المتغيرين كما تظير في 
 معادلة االنحدار كما يمي:                      
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 (18جدول رقم )
   و   معادلة االنحدار بين المتغيرين

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

 معادلة االنحدار البسيط المقدرة بين المتغيرين ىي :

 ̂                 

موجبة فيذا يدل عمى أن العالقة بين المتغيرين عالقة وبما أن معامل االنحدار قيمتو 
 طردية وبما أن قيمتو قريبة من الواحد الصحيح فيي عالقة قوية .

المالي نستنتج مما سبق أن عينة الدراسة جميعيا كوحدة واحدة ترى أنو يوجد تأثير لممركز 
 . المدروسة تجاريةقرار منح االئتمان المصرفي في المصارف الفي طالب االئتمان  لمعميل

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .469 .209  2.242 .032 

x1 .866 .049 .954 17.505 .000 

a. Dependent Variable: y 
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 : HO2الفرضية الثانية  6-6

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان المصرفي لمسمعة الشخصية لمعميل ال يوجد تأثير 
 ( .     aفي المصارف التجارية الخاصة في سورية عند مستوى داللة )

 
تساوي الصفر وىي أقل من مستوى معنوية   p-value( يبين لنا أن19الجدول رقم )

( إذًا معامل االرتباط معنوي أي نرفض فرضية العدم ونقبل 0.05االختبار والبالغة )
( 0.941يبمغ ) rالبديمة, وذلك وفق قاعدة القرار المتعارف عمييا, كما أن معامل االرتباط 

أنو قريب من الواحد ىي عالقة طردية, وبما    و  وىو رقم موجب فإن العالقة بين 
الصحيح فإن عالقة المتغيرين وىما السمعة الشخصية لمعميل طالب االئتمان وقرار منح 

 االئتمان ىي عالقة قوية .
 (19جدول رقم )

 جدول االرتباط بين السمعة الشخصية لمعميل ومحددات قرار منح االئتمان

Correlations 

 x2 Y 

x2 Pearson Correlation 1 .941
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 32 32 

Y Pearson Correlation .941
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

التي  (, و20موضحة في الجدول رقم ), كانت النتائج البسيطوباستخدام اختبار االنحدار كما أنو 
ذلك وفقًا لقاعدة القرار المتعارف عمييا في تشير إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة و 

 تقييم نتائج ىذا االختبار, وىي :

 الجدولية, Fالمحسوبة أكبر من  Fُترفض فرضية العدم وتُقبل الفرضية البديمة إذا كانت 
ذا كانت قيمة    . a=0.05أقل من مستوى معنوية االختبار وىي   p-valueوا 
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 (20جدول رقم )

 اختبار الفرضية الثانية                            

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.776 1 8.776 230.501 .000
b
 

Residual 1.142 30 .038   

Total 9.919 31    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x2 

  

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

( أكبر من قيمتيا 230.501( المحسوبة والبالغة )Fأعاله إلى أن قيمة ) ةتشير النتائج الموضح
( مما يوجب 0.05( أقل من )0.000مستوى الداللة والبالغ )(, كما أن 7.55الجدولية والبالغة )
 ( .Ha2( وقبول الفرضية البديمة )H02رفض فرضية العدم)

( تبين لنا 21كما أن معامالت االنحدار المقدرة بين المتغيرين كما تظير في الجدول رقم )
 معادلة االنحدار كما يمي:

 (21جدول رقم )
   و   معادلة االنحدار بين المتغيرين

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.092 .201  5.443 .000 

x2 .760 .050 .941 15.182 .000 

a. Dependent Variable: y 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 
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 أي أن معادلة االنحدار البسيط المقدرة بين المتغيرين وىي :

 ̂                 
وبما أن معامل االنحدار قيمتو موجبة فيذا يدل عمى أن العالقة بين المتغيرين عالقة 

 طردية وبما أن قيمتو قريبة من الواحد الصحيح فيي عالقة قوية .
 لمعميل أي أن عينة الدراسة جميعيا كوحدة واحدة ترى أنو يوجد تأثير لمسمعة الشخصية 

 . المدروسة قرار منح االئتمان المصرفي في المصارف التجاريةفي طالب االئتمان 
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 : HO3الفرضية الثالثة  6-6

االئتمان  في قرار منح االئتمان طالب لمضمانات المقدمة من قبل العميل ال يوجد تأثير 
 ( .     aالمصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية عند مستوى داللة )

 
تساوي الصفر وىي أقل من مستوى معنوية   p-value( يبين لنا أن22الجدول رقم )

( إذًا معامل االرتباط معنوي أي نرفض فرضية العدم ونقبل 0.05االختبار والبالغة )
( 0.949يبمغ ) rلبديمة, وذلك وفق قاعدة القرار المتعارف عمييا, كما أن معامل االرتباط ا

ىي عالقة طردية, وبما أنو قريب من الواحد    و  وىو رقم موجب فإن العالقة بين 
الصحيح فإن عالقة المتغيرين وىما الضمانات المقدمة من قبل العميل طالب االئتمان 

 وقرار منح االئتمان ىي عالقة قوية .
 

 (22جدول رقم )
 جدول االرتباط بين الضمانات المقدمة من قبل العميل ومحددات قرار منح االئتمان

 

Correlations 

 x3 Y 

x3 Pearson Correlation 1 .949
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 32 32 

Y Pearson Correlation .949
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

التي  (, و23موضحة في الجدول رقم ), كانت النتائج وباستخدام اختبار االنحدار البسيطكما أنو 
ييا في ذلك وفقًا لقاعدة القرار المتعارف عمتشير إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة و 

 تقييم نتائج ىذا االختبار .
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 (23جدول رقم )      

 اختبار الفرضية الثالثة

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.934 1 8.934 272.050 .000
b
 

Residual .985 30 .033   

Total 9.919 31    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x3 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

( أكبر من 272.050( المحسوبة والبالغة )Fتشير النتائج الموضحة أعاله إلى أن قيمة )
( أقل من 0.000(, كما أن مستوى الداللة والبالغ )7.55قيمتيا الجدولية والبالغة )

 (  .Ha3( وقبول الفرضية البديمة )H03( مما يوجب رفض فرضية العدم )0.05)
( تبين لنا 24أن معامالت االنحدار المقدرة بين المتغيرين كما تظير في الجدول رقم )كما 

 معادلة االنحدار كما يمي:
 (24جدول رقم )

   و   معادلة االنحدار بين المتغيرين

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .659 .211  3.129 .004 

x3 .991 .060 .949 16.494 .000 

a. Dependent Variable: y 

 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 
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 أي أن معادلة االنحدار البسيط المقدرة بين المتغيرين وىي :

 ̂                 

االنحدار قيمتو موجبة فيذا يدل عمى أن العالقة بين المتغيرين عالقة وبما أن معامل 
 طردية وبما أن قيمتو قريبة من الواحد الصحيح فيي عالقة قوية جدًا .

مضمانات نستنتج مما سبق أن عينة الدراسة جميعيا كوحدة واحدة ترى أنو يوجد تأثير ل
االئتمان المصرفي في المصارف قرار منح في االئتمان  طالب المقدمة من قبل العميل

 . المدروسة التجارية
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 :  HO4الفرضية الرابعة  6-7

طالب االئتمان في قرار منح االئتمان  الذي يقوم بو العميل  النشاطنوع ال يوجد تأثير ل
 ( .     aالمصرفي في المصارف التجارية الخاصة في سورية عند مستوى داللة )

 
تساوي الصفر وىي أقل من مستوى معنوية   p-value( يبين لنا أن25رقم )الجدول 

( إذًا معامل االرتباط معنوي أي نرفض فرضية العدم ونقبل 0.05االختبار والبالغة )
( 0.875يبمغ ) rالبديمة, وذلك وفق قاعدة القرار المتعارف عمييا, كما أن معامل االرتباط 

ىي عالقة طردية, وبما أنو قريب من الواحد    و  وىو رقم موجب فإن العالقة بين 
الصحيح فإن عالقة المتغيرين وىما نوع النشاط الذي يقوم بو العميل طالب االئتمان وقرار 

 منح االئتمان ىي عالقة قوية .
 

 (25جدول رقم )
 الذي يقوم بو العميل ومحددات قرار منح االئتمان النشاطجدول االرتباط بين نوع 

 

Correlations 

 x4 Y 

x4 Pearson Correlation 1 .875
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 32 32 

Y Pearson Correlation .875
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

التي  (, و26موضحة في الجدول رقم ), كانت النتائج وباستخدام اختبار االنحدار البسيطكما أنو 
 ذلك وفقًا لقاعدة القرار المتعارف عمييا فيتشير إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديمة و 

 تقييم نتائج ىذا االختبار .
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 (26جدول رقم )      

 اختبار الفرضية الرابعة 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.592 1 7.592 97.880 .000
b
 

Residual 2.327 30 .078   

Total 9.919 31    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x4 

 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

( أكبر من 97.880( المحسوبة والبالغة )Fتشير النتائج الموضحة أعاله إلى أن قيمة )
( أقل من 0.000(, كما أن مستوى الداللة والبالغ )7.55قيمتيا الجدولية والبالغة )

 (  .Ha4( وقبول الفرضية البديمة )H04( مما يوجب رفض فرضية العدم)0.05)
( تبين لنا 27معامالت االنحدار المقدرة بين المتغيرين كما تظير في الجدول رقم ) كما أن

 معادلة االنحدار كما يمي:
 (27جدول رقم )

   و   معادلة االنحدار بين المتغيرين

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.290- .446  -.651- .520 

x4 1.069 .108 .875 9.893 .000 

a. Dependent Variable: y 

 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 
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 أي أن معادلة االنحدار البسيط المقدرة بين المتغيرين وىي :

 ̂                  
االنحدار قيمتو موجبة فيذا يدل عمى أن العالقة بين المتغيرين عالقة وبما أن معامل 

 طردية وبما أن قيمتو أكبر من الواحد الصحيح فيي عالقة قوية جدًا .
نستنتج مما سبق أن عينة الدراسة جميعيا كوحدة واحدة ترى أنو يوجد تأثير لنوع النشاط 

 المدروسة . المصرفي في المصارف التجاريةقرار منح االئتمان في  الذي يقوم بو العميل 
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 :  HO5الفرضية الخامسة   6-8

ل) المركز المالي لمعميل, والسمعة الشخصية لمعميل, والضمانات المقدمة من  تأثيروجد يال 
قرار منح االئتمان في  (  طالب االئتمان الذي يقوم بو العميل النشاطنوع  قبل العميل, و

 . (     aعند مستوى داللة )سورية الخاصة في  المصرفي في المصارف التجارية

( 28باستخدام اختبار االنحدار المتعدد, ظيرت لدينا النتائج الموضحة في الجدول رقم )
 كما يمي :

 
 (28جدول رقم )

 اختبار الفرضية الخامسة

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.259 4 2.315 94.767 .000
b
 

Residual .660 27 .024   

Total 9.919 31    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x4, x1, x2, x3 

 وبعد تحميل بيانات الدراسة spssالمصدر: البرنامج اإلحصائي 

 
( أكبر من قيمتيا 94.797المحسوبة والبالغة )( Fتشير النتائج الموضحة أعاله أن قيمة )

(  مما 0.05( أقل من )0.000(, كما أن مستوى الداللة والبالغ )7.55الجدولية والبالغة )
( أي أنو يوجد تأثير Ha5( وقبول الفرضية البديمة )(H05يوجب رفض فرضية العدم 

ارف التجارية المدروسة لمعوامل السابقة مجتمعة في قرار منح االئتمان المصرفي في المص
. 
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 أواًل: النتائج :

 ما يمي: كشفت نتائج االختبارات المستخدمة في دراسة محددات قرار منح االئتمان الخاصة بالعميل

لمعوامل ) المركز المالي لمعميل, و السمعة ذا داللة إحصائية أن ىناك دورًا ىامًا  .1
النشاط الذي يقوم بو العميل الشخصية لمعميل, والضمانات المقدمة من قبل العميل, ونوع 

 ( في اتخاذ قرار منح االئتمان في المصارف التجارية المدروسة .
نات ) المركز المالي لمعميل, و السمعة الشخصية لمعميل, والضمايوجد تأثير لمعوامل  .2

في قرار منح االئتمان  النشاط الذي يقوم بو العميل (المقدمة من قبل العميل, ونوع 
المصرفي في المصارف التجارية المدروسة, حيث تبين لنا أن درجة ارتباط المركز المالي 

وىي درجة قوية وذلك عند مستوى  0.954لمعميل مع قرار منح االئتمان المصرفي ىو 
 . 0.05معنوية 
ين لنا أن درجة ارتباط عامل السمعة الشخصية لمعميل مع قرار منح االئتمان ىو كما تب

 . 0.05وأيضًا ىي درجة قوية وذلك عند درجة معنوية  0.941
وأيضًا تبين لنا أن درجة ارتباط عامل الضمانات المقدمة من قبل العميل مع قرار منح 

 رتباط قوية .وىي درجة ا 0.05عند مستوى معنوية  0.949االئتمان ىي 
وىي  0.875بينما بمغت درجة ارتباط نوع النشاط الذي يقوم بو العميل طالب االئتمان 

 . 0.05درجة ارتباط قوية عند مستوى معنوية 
 من اختبار فرضيات الدراسة تبين لنا: .3

  أظيرت نتائج اختبار الفرضية األولى أنو يوجد تأثير لممركز المالي لمعميل طالب
 قرار منح االئتمان المصرفي في المصارف التجارية المدروسة .االئتمان في 

أي أن المصارف جميعيا تؤكد عمى ضرورة معرفة المصرف لمصادر التمويل 
المختمفة لمعميل قبل منحو التسييالت االئتمانية, كما تؤكد وجوب تحديد أوجو 
نفقاتو المختمفة باإلضافة إلى دراسة الجدوى االقتصادية لممشروع المقترح, وتحميل 

صين حيث تعد القوائم المالية لمعميل قوائمو المالية من خالل االستعانة بخبراء مخت
من الناحية االئتمانية الضمان الذي يؤكد مقدرة العميل عمى الدفع في األجل 
الطويل, ويعتمد المصرف عمى ىذا العامل في استرداد حقوقو . وتطمب المصارف 
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عادًة مجموعة من الحسابات المالية لعدة سنوات سابقة, حتى يتمكن من خالليا 
 قدرة العميل عمى السداد في المستقبل . تحميل مدى

كما ويقوم المصرف بالتعرف عمى مركز العميل في السوق مقابل المنافسين 
 اآلخرين وذلك لكي يتأكد من مدى قدرة العميل عمى السداد .

  أظيرت نتائج اختبار الفرضية الثانية أنو يوجد تأثير لمسمعة الشخصية لمعميل
االئتمان المصرفي في المصارف التجارية المدروسة  طالب االئتمان في قرار منح

. 
حيث أنو يوجد اجماع من قبل موظفي قسم االئتمان في المصارف حول أىمية 
العوامل المتعمقة بشخصية العميل وسمعتو, وىذا يرجع إلى أىمية ما تمثمو السمعة 
الشخصية لمعميل من اعتبارات لدى المصرف في اتخاذ قرار منح االئتمان 

لمصرفي, إذ يستطيع المصرف ومن خالل التعرف عمى سمعة العميل أن يكتشف ا
نيتو عمى السداد, فالمعمومات التي يستقصييا المصرف من المصادر التجارية أو 
المصرفية أو االجتماعية تيدف إلى تأكيد حسن سموك العميل والتزاماتو بتعيداتو, 

وض وفوائدىا في مواعيدىا المحددة حيث تعد معرفة مدى التزام العميل بتسديد القر 
من االعتبارات الرئيسة التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار عند تقرير مدى أىمية 

 العميل لمحصول عمى االئتمان المطموب .
  أظيرت نتائج اختبار الفرضية الثالثة أنو يوجد تأثير لمضمانات المقدمة من قبل

االئتمان المصرفي في المصارف  العميل طالب االئتمان المصرفي في قرار منح
 التجارية المدروسة .

حيث أنو عمى الرغم من اعتماد المصارف عند منحيا لالئتمان عمى الضمانات 
المقدمة ورفضيا تقديم أي تسييل ائتماني بدون وجود ضمان وتأكدىا من سالمة 

قبل ىذا الضمان إال أنو يمكنيا أال تقوم مباشرًة ببيع الضمان المقدم ليا من 
العميل بل تمجأ إلى إجراءات أخرى تساعد العميل في سداد التزاماتو مثل تمديد 
الفترة المتفق عمييا لسداد مبمغ القرض وفائدتو, وفي حال عدم تمكن العميل من 
السداد عندىا يمكن لممصرف أن يمجأ إلى بيع الضمان المقدم لسداد التزامات 

 العميل .
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  الرابعة أنو يوجد تأثير لنوع النشاط الذي يقوم بو أظيرت نتائج اختبار الفرضية
 العميل في قرار منح االئتمان المصرفي في المصارف التجارية المدروسة .

حيث أن المصرف يقوم بدراسة تأثير نوع النشاط الذي يقوم بو العميل عمى مقدرتو 
عمى السداد, وعمى أساس ذلك يقوم المصرف بتحديد حجم ونوع التسييالت 

 منوحة لمعميل .الم
كما ويقوم المصرف بدراسة الظروف المحيطة بالقطاع الذي يعمل فيو العميل من 
حيث درجة المنافسة والتطور التكنولوجي ومدى قدرة العميل عمى مواكبة ىذا 

 التطور .
  أظيرت نتائج اختبار الفرضية الخامسة أنو يوجد تأثير لمعوامل ) المركز المالي

شخصية لمعميل, والضمانات المقدمة من قبل العميل, ونوع لمعميل, والسمعة ال
النشاط الذي يقوم بو العميل ( مجتمعة في قرار منح االئتمان المصرفي في 

 المصارف التجارية المدروسة .
أي أن قرار منح االئتمان المصرفي يتأثر بالعوامل السابقة كل عمى حدى, كما 

 يتأثر بيا مجتمعة . 
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 التوصيات:ثانيًا: 

 بعد النتائج التي توصمت ليا ىذه الدراسة البد من تقديم التوصيات التالية:

ضرورة القيام بزيارات ميدانية لممشاريع المنوي تمويميا قبل منح القروض ليم, وذلك  .6
يجب عمى لالطالع عن قرب عمى الوضع الحقيقي لممشروع ومدى استمراريتو, كما 

معمومات دورية عن العميل من أجل التأكد من قدرتو عمى سداد المصارف أن تقوم بطمب 
 قيمة االئتمان وفوائده .

ضرورة وجود سياسة ائتمانية مكتوبة وواضحة يضع من خالليا المصرف سقفًا معينًا  .2
منوحة لمعمالء وال يسمح بتجاوزه, ألنو من الممكن وفي بعض لمتسييالت االئتمانية الم
قة بين المصرف والعميل أن ُيمنح العميل تسييالت ائتمانية أكثر الحاالت التي تسودىا الث

 من الحد المسموح لو وفق سياسة المصرف مما قد يؤثر سمبًا عمى المصرف .  
ضرورة تعاون المصارف فيما بينيا من حيث تبادل المعمومات عن العمالء, وذلك تقمياًل  .3

سرية المعمومات المصرفية بين لمخاطر االئتمان المصرفي, وذلك بشرط المحافظة عمى 
 المصارف والعميل .

 ضرورة تشدد المصارف في الحصول عمى الضمانات المطموبة لمنح االئتمان . .4
ضرورة إخضاع موظفي قسم االئتمان باستمرار إلى دورات تدريبية تسعى إلى تطوير  .5

مستمر من  قدراتيم في مجال االئتمان, وزيادة الوعي المصرفي لدييم, لكي يتمكنوا بشكل
 اتخاذ القرار االئتماني المناسب لممصرف .
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 الرسائل واألطروحات الجامعية:

آليات منح االئتمان في البنوك التجارية دراسة عينة بالبنوك  ,2013أحبق, سمية,  (6
رسالة ماجستير  ,(  BADR –BDL  - BNAالتجارية الناشطة بوالية تمنراست ) بنك 

ة قاصدي في جامع صادية والتجارية وعموم التسيير,مقدمة إلى كمية العموم االقتمنشورة ,
 .ورقمة, الجزائر –مرباح 

التحميل االئتماني ودوره في ترشيد عمميات اإلقراض )المصرف  ,2007 إيمان, ,انجرو (6
في  رسالة ماجستير منشورة ,مقدمة إلى كمية االقتصاد, ,لسوري أنموذجًا (الصناعي ا

 .جامعة تشرين, سوريا
اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقاً , 2007أبو كمال, ميرفت عمي,  (6

, رسالة دراسة تطبيقية عمى المصارف العاممة في فمسطين ()  IIبازل  لممعايير الدولية
 ماجستير منشورة مقدمة إلى كمية التجارة, في الجامعة اإلسالمية, غزة, فمسطين. 

المصرفية  استخدام النسب المالية لمتنبؤ بتعثر القروض ,2011 ,سعاد ,بن طرية (4
 :666تقرت(–االتيا )ورقمة )دراسة حالة في مديرية البنك الوطني الجزائري بورقمة ووك

في  ة العموم االقتصادية والتجارية,مقدمة إلى كمي رسالة ماجستير منشورة, ,>666-
 .الجزائر ورقمة,–جامعة قاصدي مرباح 

السياسة االئتمانية وأثرىا عمى جودة محفظة القروض في , 2012جمعة, فرح بديع,  (5
ورة مقدمة إلى كمية االقتصاد, في , رسالة ماجستير غير منشالمصارف التجارية السورية

 جامعة دمشق, سورية. 

ك الوطني دور التحميل المالي في منح القروض )دراسة حالة البن ,2011 إيمان, ,حابس (6
قتصادية , مقدمة إلى كمية العموم االرسالة ماجستير منشورة ,الجزائري وكالة ورقمة (
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, رسالة العوامل المؤثرة عمى تسعير القروض المصرفية في سورية, 2012داغر, حسام,  (:

 ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كمية االقتصاد, في جامعة دمشق, دمشق, سورية. 
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 المالحق

 االستبيان( : 6ممحق رقم )
 تحية طيبة وبعد... 

نرجو محددات قرار منح االئتمان الخاصة بالعميل " "  في إطار إعداد رسالة ماجستير بعنوان :
من حضراتكم التعاون معنا واإلجابة بتمعن عمى األسئمة التالية عممًا أن إجاباتكم ستحاط بالسرية 
التامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي وذلك لنتمكن من الحصول عمى نتائج عممية ذات 

 قيمة .

 في المكان المناسب:   Xكل األسئمة بوضع عالمة: يرجى اإلجابة عمى مالحظة 

 حيث سيقسم االستبيان إلى قسمين:

 :شخصية( القسم األول: المعمومات ال1

  ذكر              أنثى  :الجنس .1

       60-51           50-41          40-31         30- 25 :السن .2

 المؤىل العممي:  شيادة ثانوية              شيادة جامعية        دراسات عميا        .3

 التخصص:        محاسبة                 إدارة أعمال             تمويل        .4

 أخرى  

 سنة 15-10سنوات       10-5سنوات             5الخبرة العممية:        .5

 فأكثر  15

 

 إلى حد ما        مدى كفاية عدد الموظفين في قسم االئتمان:  كافي       .6

 غير كافي        
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 البيانات المتوجب الحصول عمييا الختبار الفرضيات:  ( القسم الثاني:1

 أوال" : العوامل المؤثرة بالمركز المالي لمعميل:

فيما يمي بعض المؤشرات الخاصة بالمركز المالي لمعميل طالب االئتمان, يرجى التكرم بإبداء الرأي 
 في المكان المناسب .  Xحول أىميتيا النسبية في اتخاذ قرار االئتمان, وذلك بوضع إشارة 

غير  العبارة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

التمويل يتعرف المصرف عمى مصادر  .1
المختمفة لمعميل قبل منح التسييالت 

 االئتمانية.

     

يقوم المصرف بتحديد أوجو اإلنفاق المختمفة  .2
 ألموال العميل بشكل عام.

     

يتم التأكيد عمى دراسة الجدوى االقتصادية  .3
 لممشروع الجديد .

     

يتم االستعانة بخبراء لتحميل القوائم المالية  .4
 لطالبي االئتمان .

     

يقوم المصرف بالتعرف عمى مركز العميل  .5
 في السوق مقابل المنافسين اآلخرين .

     

      يضمن المصرف سالمة سداد األقساط . .6
يتأكد المصرف من مدى قدرة العميل عمى  .7

تغطية الفوائد المستحقة عميو من صافي 
 أرباحو .
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 لمعميل:العوامل المؤثرة بالسمعة الشخصية  ثانيا" :

وفيما يمي بعض المؤشرات الخاصة بالسمعة الشخصية لمعميل طالب االئتمان, يرجى التكرم بإبداء 
 في المكان المناسب .  Xالرأي حول أىميتيا النسبية في اتخاذ قرار االئتمان, وذلك بوضع إشارة 

 

 

 

 

 

غير  العبارة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

العميل عمى قروض من في حال حصول  .1
مصارف أخرى غير مصرفكم, تطمبون 
 3منو كشوفات مصرفية وبمدة ال تتجاوز 

 أشير.

     

تؤثر العالقات الشخصية القائمة بين إدارة  .2
االئتمان والعميل عمى منح التسييالت 

 االئتمانية لو .

     

إن قيام العميل بتسديد التزاماتو السابقة  .3
 إيجابية بحقو .تجاه مصرفكم يعد نقطة 

     

تعد شخصية العميل من حيث المركز  .4
االجتماعي من العوامل المؤثرة في تحديد 

 حجم  القرض عمى االئتمان .

     

تعد شخصية العميل من حيث االلتزام من  .5
العوامل المؤثرة في تحديد حجم  القرض 

 عمى االئتمان .
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 ثالثًا : العوامل المؤثرة بالضمانات المقدمة من قبل العميل: 

وفيما يمي بعض المؤشرات الخاصة بالضمانات المقدمة من قبل العميل طالب االئتمان, يرجى 
في المكان   Xالتكرم بإبداء الرأي حول أىميتيا النسبية في اتخاذ قرار االئتمان, وذلك بوضع إشارة 

 المناسب .

غير  العبارة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

يتشدد المصرف في طمب الضمانات عند  .1
منحو التسييالت االئتمانية حتى من 

 العمالء الموثوق بيم .

     

يقوم المصرف بدراسة وتحميل نوعية  .2
الضمانات المقدمة من قبل العميل طالب 
 االئتمان قبل منحو التسييالت المطموبة .

     

يتأكد المصرف من سالمة الضمانات  .3
المقدمة من قبل العميل طالب االئتمان ىل 

 ىي قانونية أم ال .

     

تعد الثقة بالعميل من الضمانات التي  .4
يشترطيا المصرف عند منح االئتمان 

 لمعميل .

     

في حال وجود الثقة بالعميل, تسمحون لو  .5
باستعمال التسييالت االئتمانية الممنوحة 

 قبل الحصول عمى الضمانات المقررة .لو 

     

في حال وجود الثقة بالعميل, تسمحون لو  .6
باستعمال التسييالت الممنوحة لو دفعة 

 واحدة .

     

يطمب المصرف من العميل طالب االئتمان  .7
تقديم ضمانات إضافية كالمباني واآلالت 
  واألراضي التي يتم رىنيا لصالح المصرف
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نظركم, الضمانات المقدمة من من وجية  .8
العميل ىي مصدر احتياطي وليست 

 مصدر رئيسي لمسداد .

     

أىمية كضمان عند  يتعتبرون الكفالء ذو  .9
 منح التسييالت االئتمانية .

     

يقوم المصرف باالحتفاظ بممفات دقيقة  .10
ومتكاممة تتضمن جميع المعمومات 
والبيانات االئتمانية الخاصة بالضمانات 

 وذلك لتجنب المفاجآت .

     

يعتمد المصرف بشكل كبير عمى منح   .11
خطابات الضمان)التسييالت غير المباشرة 

 ( لمعمالء .

     

يمجأ المصرف إلى التأمين ضد مخاطر  .12
االئتمان عن طريق إبرام عقود مع شركات 

 التأمين لتحمل مخاطر عدم السداد.

     

 يعتبر المصرف أن الضمان األساسي ىو .13
مدى تحقيق المشروع المقترح تمويمو من 

 األرباح .
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 رابعًا : العوامل المؤثرة بنوع النشاط الذي يقوم بو العميل: 

وفيما يمي بعض المؤشرات الخاصة بنوع النشاط الذي يقوم بو العميل طالب االئتمان, يرجى التكرم 
في المكان   Xبإبداء الرأي حول أىميتيا النسبية في اتخاذ قرار االئتمان, وذلك بوضع إشارة 

 المناسب .

 

 

 

غير  العبارة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

بدراسة تأثير نوع النشاط يقوم المصرف  .1
الذي يقوم بو العميل عمى مقدرتو عمى 

 السداد  .

     

التسييالت االئتمانية  حجم يحدد المصرف .2
التي يرغب بمنحيا لمعميل بناًء عمى نوع 

 النشاط الذي يقوم بو  .

     

التسييالت االئتمانية  نوعيحدد المصرف  .3
التي يرغب بمنحيا لمعميل بناًء عمى نوع 

 النشاط الذي يقوم بو .

     

يقوم المصرف بدراسة الظروف المحيطة  .4
بالقطاع الذي يعمل فيو العميل من حيث 
درجة المنافسة, مدى قدرة العميل عمى 

 مواجية ىذه التحديات .

     

يقوم المصرف بدراسة الظروف المحيطة  .5
بالقطاع الذي يعمل فيو العميل من حيث 
التطور التكنولوجي, ومدى قدرة العميل 

 عمى مواكبة ىذا التطور . 
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 خامسًا : العوامل المؤثرة بقرار منح االئتمان المصرفي: 

وفيما يمي بعض المؤشرات الخاصة بقرار منح االئتمان المصرفي, يرجى التكرم بإبداء الرأي حول 
 في المكان المناسب .  Xأىميتيا النسبية في اتخاذ قرار االئتمان, وذلك بوضع إشارة 

 انتيى

 شاكرين لكم حسن تعاونكم 

غير  العبارة
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

يوجد لدى المصرف سياسة ائتمانية  .1
مكتوبة وواضحة يضع من خالليا سقفًا 
معينًا لمتسييالت االئتمانية الممنوحة 

 لمعمالء وال يسمح بتجاوزه .

     

يقوم موظفو قسم االئتمان بإجراء مقابالت  .2
مع طالبي االئتمان لمتعرف عمى الغرض 
من التسييل الممنوح ومدى مطابقة ىذا 
الغرض مع سياسة المصرف والقواعد 

 لمعمل المصرفي  .المنظمة 

     

يعمل المصرف عمى تحقيق الموازنة بين  .3
الموارد المالية واالستخدامات المختمفة عند 

 منحو التسييالت االئتمانية لمعمالء  .

     

عند  رغبة المصرف بمنح التسييالت  .4
االئتمانية, يقوم بابتكار أنواع جديدة من 
التسييالت بشكل يتناسب مع مختمف 

 المجتمع واحتياجاتيم .شرائح 

     

قبل اتخاذ قرار منح االئتمان يتم التأكد بأن  .5
االئتمان المطموب يدخل ضمن األغراض 
التي يموليا المصرف طبقًا لسياستو 

 االئتمانية . 
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Abstract: 

The aim of this study is to identify the factors that are specific to the 

customer and govern the decision to grant him a bank credit, and to see 

how these factors affect this decision at the private commercial banks in 

Syria. A questionnaire for this purpose was prepared and distributed to 

specimen banks (The International Bank for Trade and Finance, 

Banque Bemo Saudi Fransi, Byblos, Arab Bank, and the Syria Gulf Bank), 

and the data were analyzed using the SPSS program. The study concludes 

that the above-mentioned factors have a statistically significant role in the 

decision-making process, assuming that the financial position of the 

customer, his personal reputation, the guarantees he provides, and the type 

of the industry or activity he is engaged in have no effect on the private 

commercial bank’s decision to grant credit in Syria. The study also 

concludes that all banks stress the importance of the customer’s finances, 

his personality and his reputation as necessary factors that that should be 

known prior to the decision to grant him credit. As for the guarantees 

provided by the customer who asks for credit, the study shows that 

although banks rely on the integrity of these guarantees, they adopt them as 

a source of reserve for the repayment of the credit and its benefits, and not 

as an essential source. As regards the type of the industry the client is 

involved in, the study shows that banks take that into consideration and 
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study the impact of the client’s activity in a particular field on his ability to 

pay. 

 

Key words: bank credit, customer's financial position, customer's personal 

reputation, guarantees provided by the customer, type of client’s 

industry/activity. 
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