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 : المستخمص

ن ابرز الوظائف المنوطة بالمصارف العاممة في األطر االقتصادية ألي بمد , يعد منح التسييالت االئتمانية م       
فيي من اىم القنوات التي تدر ربحيو ليا وذلك ألنيا من اىم مصادر اشباع الحاجات التمويمية ألنشطة القطاعات 

نب الى زيادة ايرادات االقتصادية المختمفة , وعمية فأن ارتفاع نسبة التسييالت االئتمانية الممنوحة يؤدي في جا
المصارف نتيجة ارتفاع الفوائد و العموالت المترتبة عمى القروض فضال عن رفد متطمبات الحركة االستثمارية بمصادر 
التمويل المختمفة إلنجاحيا ودفع عجمة التنمية وتحقيق الرواج االقتصادي لمبمد وفي جانب اخر تؤدي الى ارتفاع 

 تمثمة في احتمالية عدم السداد  .المخاصر المرتبطة بيا و الم
ومن ىذا المرتكز جاءت اىمية الدراسة لبيان مدى تأثير سمعة طالب االئتمان و الضمانات المقدمة عمى قرار     

المصرف في المنح وبيان ابرز العوامل و المحددات التي يجب عمى المصرف الركون الييا في سياسة منح القروض, 
ى الوقوف عمى الواقع العممي التطبيقي لعممية منح التسييالت وذلك من خالل التعرف عمى في حين ىدفت الدراسة ال

ابرز العوامل المؤثرة في قرار منح االئتمان مع التركيز عمى سمعة العميل والضمانات المقدمة من قبمو, كما وتوصمت 
العاممين و اصحاب القرار فيو الى ان  الدراسة التي اجريت عمى مصرف الرافدين و من خالل استطالع آلراء االفراد

سمعة العميل و الضمانات المقدمة الى اىمية كبيرة في قرار منح التسييالت األتمانية, و ىذه االىمية تختمف في درجة 
 التأثير عمى قرار المنح باختالف نوع الضمان المقدم و المكانة المالية التي يتمتع بييا العميل في الوسط الذي يعمل فيو

 فضال عن حجم االصول التي يمتمكيا كل مستفيد 
 مصرف الرافدين ,التسييالت االئتمانية  ,سمعة العميل :  الكممات المفتاحية

Abstract: 
Granting credit facilities is one of the most prominent jobs assigned to banks operating in 

the economic frameworks of any country, as it is one of the most profitable channels for it 

because it is one of the most important sources for satisfying the financing needs of the 

activities of various economic sectors, and accordingly, the increase in the percentage of 

credit facilities granted leads in part to an increase in revenues Banks as a result of the high 

interest and commissions arising from loans, as well as supplying the investment 

movement’s requirements with various sources of financing to make it successful, 

accelerate development and achieve the country's economic prosperity, and on the other 
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hand, lead to an increase in the associated liabilities represented by the possibility of non-

payment. 

From this base came the importance of the study to show the extent of the impact of the 

credit applicant’s reputation and the guarantees provided on the bank’s decision regarding 

grants and the most prominent factors and determinants that the bank must rely on in the 

policy of granting loans, while the study aimed to identify the practical and applied reality 

of the facility granting process. By identifying the most prominent factors affecting the 

decision to grant credit, with a focus on the reputation of the customer and the guarantees 

provided by him, and the study conducted on Rafidain Bank, and through a survey of the 

opinions of working individuals and decision-makers in it, concluded that the client's 

reputation and the guarantees provided were of great importance. In the decision to grant 

credit facilities, and this importance differs in the degree of influence on the grant decision 

according to the type of guarantee provided and the financial position that the customer 

enjoys in the environment in which he works as well as the size of the assets owned by each 

beneficiary 

Keywords : Customer reputation , credit facilities , Al-Rafidain Bank 

 المقدمة 
 Study Importanceاوال : اهمية الدراسة 

تتمحور اىمية الدراسة في تبيان مدى تأثير سمعة العميل والضمانات المقدمة من  قبمو عمى سياسة المصارف في منح 
 التسييالت االئتمانية وتحديد العوامل والمرتكزات التي يركن الييا في قرارات المنح .

 

  Study Problemثانيا  : مشكمة الدراسة 
تعاني المصارف العاممة في اطر القطاع المصرفي من اشكاليات عده والمتعمقة بمنح االئتمان وفي مقدمتيا تخمف 
العمالء عن سداد القروض, لذا فان اتمام عمميات منح التسييالت االئتمانية يتطمب اعتماد سياسة ائتمانية قادرة عمى 

صول الممنوحة وفوائدىا, ومن ىذا المنطمق جاءت الدراسة لمبحث في مدى تأثير حماية حقوق المصارف في استرداد اال
سمعة العميل وما يقدمو من ضمانات عمى سياسة المصرف في منح القروض كواحد منم االجراءات الفعالة في انجاح 

 عمميات منح التسييالت االئتمانية وضمان حقوق المصارف المانحة ليا .
 

 Study Objectivesاسة ثالثا : اهداف الدر 
تيدف  الدراسة الى الوقوف عمى الواقع التطبيقي المتبع في المصارف لعممية منح التسييالت االئتمانية والتعرف عمى 
مدى تأثير سمعة العميل والضمانات المقدمة عمى واقع ىذا العممية وذلك من خالل استطالع آلراء افراد عينة الدراسة 

 جيا في اختبار الفرضية .وتحميميا واعتماد نتائ
 

 Study Hypothesisرابعا : فرضية الدراسة  
تتأثر السياسة االئتمانية  المعتمدة من قبل المصارف العاممة في االقتصاد بسمعة العميل  ومكانتو المالية وما يقدمو من 

 ضمانات ؟ 
 

 The Study Sampleخامسًا : عينة الدراسة 
نة من المصارف العاممة الختبار فرضية الدراسة من خالل استطالع اراء العاممين فيو جرى اختيار مصرف الرافدين كعي

 وتحميل النتائج المتوصل الييا .
 



                                                                                      

 م 4243السنة/                 داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                    3دد ـالع  35اجمللد      

 

136     

 المطمب االول : مدخل نظري لالئتمان المصرفي
 اوال : مفهوم االئتمان المصرفي 

عض  بأنو " القوة الشرائية غير تنوعت وتعددت التعريفات التي وردت بشأن االئتمان المصرفي, اذ عرف من قبل الب
المستيمكة من الدخل و التي خمقت بواسطة المصارف من خالل دخل المودعين  غير المشغل والمودع فييا " )عبداهلل 

( وعرفو اخرون بأنو " التنازل عن حق  استعمال مبمغ من المال الى شخص اخر عمى نحو 167: 2006و الطراد , 
(, كما  8: 2006واجب الرد مع اصل المال في موعد يحدد مسبقا" ) الدوري والسامرائي , مؤقت مقابل عائد متفق عمية

جرى تعريفو بالثقة التي تولييا المؤسسات المصرفية لمعميل و تضع تحت تصرفو مبمغ معين و لفترة محدده متفق عمييا 
( و يعرفو 4: 2017اتجاه المصرف )بمحاوي ,  مسبقا بين الطرفين ويقوم المستفيد في نيايتيا بالوفاء بالتزاماتو المالية

الباحث بانو " عممية حقن اموال خمقت بواسطة المصارف من ودائع و مدخرات االفراد المتعاممين معيا في االقتصاد 
 مقابل فوائد تمنح ليم نضير تنازليم عن جزء من مدخراتيم". 

 ثانيا : اشكال االئتمان المصرفي 
ث التي اجريت في االطر المالية و المصرفية ان االئتمان المصرفي عمى عده صور يمكن اشارت الدراسات و االبحا

 ايجاز اىميا باالتي :
 . االئتمان النقدي 1

وىو نوع االئتمان الذي يمنع من المؤسسة النقدية )المصرف( الى المستفيد بصورة مباشرة ويسمى ايضا بالتسييالت 
 االئتمانية ويشمل عمى :

يعد القرض من المرتكزات الرئيسية لالئتمان المصرفي النقدي , ويعرف بشكل عام بأنو " استدانة مبمغ  أ. القروض :
( وتعد القروض  146: 2008معين من المال بموجب وعد بسداد اصل ذلك المبمغ و الفوائد المترتبة عمية ") الرفاعي,

 من ابرز النشاطات التي تدر الربحية لممصرف .
بالغ نقدية مقدمة من المصارف التجارية الى منتسبييا و زبائنيا الدائمين سواء ألغراض المعيشة ب. السمف : ىي م

: 2008االجتماعية او ألغراض اجتماعية مقابل تعيد المقترض بسداد السمفة مع مبمغ الفائدة دفعة واحدة ) الجزائري,
71 .) 

بمقتضاىا يضع المصرف تحت تصرف الزبون قيمة ج. عمميات الخصم : الخصم ىو من العمميات االئتمانية التي 
ورقة تجارية ) كمبيالة او سند أذني ( من دون انتظار اجل السداد و المصرف ىو من يتحمل اصل الدين ويتم تحصيل 

 (. 122: 2011قيمة تمك الورقة من المدين في موعدىا )الموسوي,
 . االئتمان التعيدي 2
 لمصارف التجارية الى الزبون بصورة غير مباشرة ويشتمل عمى :وىو نوع االئتمان الذي يقدم منى ا 

أ. االعتماد المستندي : ىو تعيد كتابي صادر عن المصرف بناءا عمى طمب مستورد بضائع لصالح جية التصدير 
يتعيد فيو المصرف بدفع او بقبول الكمبياالت المسحوبة عميو في حدود مبمغ معين ولغاية اجل محدد مسبقا ) 

 ( و عادة ما يركن ليذا النوع من االئتمان في المعامالت الخارجية الخاصة باالستيراد و التصدير .  24: 2006ر,فاعو 
ب. خطاب الضمان : ىو تعيد كتابي يتعيد فيو المصرف بكفالة احد زبائنو في حدود مبمغ معين اتجاه طرف ثالث ) 

مقدمة من قبل المؤسسات المصرفية الى زبائنيا لتسييل ( ويعد من ابرز الخدمات المصرفية ال 378: 2010الشريف,
 اعماليم مع  الحكومات و الشركات العامة في أطر اقتصاد البمد .
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ج. بطاقة االئتمان : بطاقة تصدر عن المصارف التجارية تمكن حامميا الحصول عمى احتياجاتو من السمع و البضائع 
 (. 19: 2008دينا ) االشيقر,

 ماهيه منح االئتمان المصرفيالمطمب الثاني : 
 اوال : اجراءات منح االئتمان 

ىناك منيجية وخطة معينو يتم من خالليا عممية منح االئتمان , اذ يركن المصرف الى وضع جممة من االجراءات 
ومناقشتيا بالتعاون مع ادارات المصرف االخرى لمبت بمنح القروض وبشكل عام يمكن ايجاز ابرز تمك االجراءات 

 االتي :ب
 . تحميل البيانات المالية لمعميل1

اذ تعمد ادارة االئتمان في المصارف الى تحميل و دراسة القوائم المالية المقدمة من قبل العميل ولعدة فترات زمنية 
 كواحدة من اىم االجراءات المتبناة في منح االئتمان وذلك لتأكد من مدى القدرة والسيولة المالية لعميل .

 عالم عن العميل : . االست2
يركن المصرف ومن خالل الجيات المختصة فيو لمسؤال عن العميل وسمعتو المالية سواء في الوسط الذي يعمل فيو او 

 لدى المصارف االخرى اذ كان ىناك ثمة تعامل لو مع تمك المصارف.
   

المخاطر االئتمانية المحيطة بالقرض  . التفاوض مع العميل : بعد ان يتم دراسة حالة العميل المالية و تحميل كامل3
المطموب يتم التفاوض معو عمى شروط العقد و التي تتضمن قيمة القرض و مدتو و الفوائد المترتبة عمية وطرق السداد 

 (.20, 2014و الضمانات التي يقدميا العميل )الدباس:
لشروط المدرجة في العقد وبنود التفاوض يتم . توقيع عقد االئتمان و صرف قيمتو : بعد ان يتفق الطرفان عمى كافة ا4

توقيع العقد ومن ثم يقوم المصرف بوضع قيمة ذلك العقد ) القرض ( تحت تصرف المستفيد كميا ويكون من حقو عندئذ 
 (. 8: 2015سحب كامل المبمغ او جزء منو )عبد النجار,

 ثانيا : معاير منح االئتمان : 
 195: 2006ي يركن الييا في قرار منح االئتمان المصرفي وىي ) الدغيم واخرون,ىناك جممة من االسس و القواعد الت

.) 
. الربح : يجب ان يعمل االئتمان الممنوح عمى تحقيق ارباح صافية لممصرف من الفوائد المترتبة عمية بالشكل الذي 1

 يمكنو من مقابمة التزاماتو المالية اتجاه زبائنو .
االطمئنان بان القروض الممنوحة سوف تسترد في المدة المحددة نعد ركيزة اساسية في . االمان : توفر االمان و 2

 القرار االئتماني , ويتجمى مستوى االمان في انتظام المستفيد بالسداد .
. القدرة : وىي اشارة الى الوضع المالي لممستفيد وامكانيتو في سداد ما عميو من اقساط القرض غي المواعيد المحددة 3
ويمكن االستدالل عمى مقدرة العميل في الوفاء بالتزاماتو المالية من خالل متابعة خبره العميل في ممارسة نشاطو , 

 (.21: 2004وقابمية تحويل اصولو الى سيولة نقدية عند الحاجة ) الخطيب,
ي قرار منح االئتمان , فمن . الظروف االقتصادية االجتماعية المحمية : لمتقمبات االجتماعية واالقتصادية اثر كبير ف4

ىذا المرتكز يتوجب عمى ادارة االئتمان في المصارف الدراسة المستفيضة عن الظروف االقتصادية السائدة والمتوقعة 
مستقبال  ومدى تأثيرىا عمى وضع المقترض لموقوف عمى القرار االنسب في منح االئتمان من عدمو . ) االمين, 

2017 :54 .) 
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 : تحميل اثر سمعة العميل عمى قرار منح االئتمانالمطمب الثالث 
 اوال : مجتمع و عينة الدراسة 

يمثل القطاع المصرفي الحكومي مجتمع الدراسة وقد جرى اختيار مصرف الرافدين كعينة من ىذا المجتمع والتي سوف 
تأسس مصرف الرافدين بموجب  تجرى عمييا كافة االختبارات واستطالعات الرأي المتعمقة بالجانب التطبيقي لمبحث, اذ

دينار, وقدر مر المصرف  50.000براس مال قدره  19/5/1941وباشر اعمالو في  1941لسنة  33القانون رقم 
بمراحل متعددة خالل مسيرتو اذا يعد من اول المصارف الوطنية التي مارست الصيرفة التجارية مع العديد من 

ىو المصرف الوطني الوحيد الذي يعمل في ميدان الصيرفة التجارية لغاية المصارف االجنبية , وكان مصرف الرافدين 
 والذي شيد تأسيس مصرف وطني اخر وىو مصرف الرشيد. 1988

شيد المصرف تطور جديد اذ تحول الى شركة عامة ممموكة لمدولة العراقية بالكامل طبق ألحكام قانون  1988وفي عام 
زاول المصرف العديد من الوظائف من ابرزىا فتح الحسابات التجارية الجارية وي 1997لسنة  22الشركات العامة رقم 

 لمشركات العاممة في العراق , منح التسييالت االئتمانية , اعادة خصم االوراق التجارية .
خارج العراق في كل من القاىرة, بيروت ,  7فرع داخل العراق و 146بمغت عدد فروع المصرف في وقتنا الحاضر 

 بي , صنعاء, المنامة, عمان وجبل عمان .ابوظ
 

 ثانيا: اختيار وتصميم اداة جمع البيانات 
اعتمدت الدراسة من اجل تحقيق ىدف البحث عمى االستبيان كأداة لجمع وتحميل البيانات المتعمقة بالجانب التطبيقي , 

ع اراء افراد العينة عن مدى تأثير وقد جرى تقسيم االستبيان الى محورين اشتمل المحور االول عمى فقرات الستطال
سمعو العميل في قرار المنح , في حين تضمن المحور الثاني عمى فقرات خاصة الستطالع اراء افراد العينة عن مدى 
تأثير الضمانات المقدمة من قبل طالب االئتمان عمى قرار المصرف في المنح , وقد تم الركون الى مقياس ليكرت 

( استبانة وبمغ عدد االستبانات 50افراد العينة حول العبارات الواردة في االستبانة , وقد تم توزيع ) الثالثي لتوضيح رأي
% من اجمالي االستبيانات الموزعة عمى افراد عينة الدراسة , 84( وبنسبة 42المستردة و المعتمدة في الحكم )

( 2( لحالة غير موافق و الوزن )1الوزن )خصصت اوزان ترجيحية تتفق واجابات افراد العينة , اذ جرى تخصيص 
 ( لحالة الموافق, وتم تحديد ثالث مستويات لتأثير وذلك كما مبين في الجدول ادناه 3لحالة المحايد و الوزن )

 

 ( ددود فئبد دالالد االجبثخ وثُبٌ َىع انذكى نفضُب1جدول )

 انذكى ػهً يدي انتأثُز يستىَبد انتأثُز وفقب نهًتىسطبد انذسبثُخ

 غُز يىافق 1.1 -صفز 

 يذبَد 2.5 -1.5

 يىافق 3 – 2.5

 
مقٍاس لٍكست : هى اسلىب لقٍاس االتجاهات و اَزاء وٌستخدم فً العدٌد مه استمازات االستبٍان او استطالع السأي وهى على  ●

 عدة اوىاع فهىاك الىمىذج الثالثً و السباعً و الخماسً لهرا المقٍاس .
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وتم اركون في الدراسة الى مجموعة من االساليب و الطرق االحصائية و التي تم بموجبيا التعرف الى اجابات افراد 
العينة و الذين تم اخذ آرائيم حول موضوعة البحث كالتكرارات و المتوسطات الحسابية و النسب المئوية تحقيقا لألىداف 

 المنشودة من الدراسة .
 اراء افراد العينة واختبار الفرضية ثالثا : تحميل نتائج 

في ىذا المطمب سوف يتم عرض نتائج التي تم التوصل الييا من خالل اداة البحث ) االستبانة ( ومناقشتيا , وادناه 
 نتائج كل محور عمى حده :

 . المحور االول ) مدى تأثير سمعة العميل في قرار منح االئتمان لدى مصرف الرافدين (1
نة بالمتوسطات الحسابية المستخرجة وفق مقياس ليكرت لكل فقرة من فقرات االستبانة لإلجابة  عمى ىذا تمت االستعا

المحور و الوقوف عمى مدى تأثير فحوه ىذا المحور في قرار المنح استنادا لسمم االجابة الثالثي لمقياس ليكرت انف 
 الذكر .

 ز سًؼخ انؼًُم ػهً قزار يُخ االئتًبٌ( ادصبئُبد اراء ػُُخ اندراسخ دىل يدي تأث2ُجدول )
 د

 انفقزاد
 اراء افزاد انؼُُخ 

 انتزتُت انًتىسظ انذسبثٍ
 غُز يىافق يذبَد يىافق

1 

َسؼً انًصزف انً  يؼزفخ 

يدي يالئًخ قًُخ االئتًبٌ 

انًطهىة يغ دجى انُشبط 

انتجبرٌ انذٌ ًَبرسه طبنت 

 االئتًبٌ

36 6 0 2.85 4 

2 

يٍ شزػُخ  انسؼٍ انً انتذقق

وقبَىَُخ انًستُداد انًتؼهقخ 

ثًهكُخ االصىل انثبثتخ نطبنت 

 االئتًبٌ

40 2 0 2.95 2 

3 

انسًؼخ انًبنُخ وانتجبرَخ 

نهطبنت االئتًبٌ  تؼد ػبيم 

يؤثز ويهى فٍ قزار يُخ 

 االئتًبٌ

39 3 0 2.92 3 

4 

تشكم نجبٌ كشف يُداٍَ 

نالطالع ػهً يكبٌ َشبط طبنت 

ػهً دجى االئتًبٌ وانىقىف 

 اصىنه انًتداونخ وانثبثتخ

42 0 0 3 1 

5 

َشتزط انًصزف ػهً طبنت 

االئتًبٌ انًذبفظخ ػهً َسجخ 

سُىنخ يؼُُخ نًىاجهخ انظزوف 

 انطبرئخ انتٍ قد تُشأ ألٌ سجت

0 18 24 1.43 5 

6 

دجى األرثبح انًذققخ  يٍ َشبط 

طبنت االئتًبٌ نهب دور كجُز فٍ 

 قزار انًُخ

42 0 0 3 1 

 2..2ىسظ انذسبثٍ انؼبو                                                  انًت

 
 

 ( يالحظ االتي :2من خالل االرقام واالحصائيات الواردة في الجدول )
( جاءت في الترتيب االول حيث جاءت جميع اجابات افراد العينة حول مضمون الفقرات موافق وبمغ 4,6أ. الفقرات )

( مما يعطي داللة واضحة ان الكشف الميداني الذي تكمف بو المجان المختصة من قبل 3لإلجابات )متوسط  الحسابي 
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المصرف لموقوف عمى االمكانيات المادية لطالب االئتمان ومقدار االرباح المحققة من انشطتو ليا دور كبير في قرار 
 منح االئتمان المصرفي .

حيث مستوى التأثير , اذ بمغ عدد اجابات افراد العينة بالرأي موافق عمى  ( جاءت في المرتبة الثانية من2ب. الفقرة )
( 2.95% من اجمالي اراء افراد العينة في حين بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات )95( اجابة وبنسبة 40مضمونيا )

ة االصول الثابتة لطالب وىو ايضا اشارة الى ان افراد العينة يرون بأن التحقق من قانونية المستندات المتعمقة بممكي
 االئتمان من قبل المصرف تؤثر في قرار المنح استنادا الى مستويات الحكم الواردة في السمم الثالثي لمقياس ليكرت .

( عمى الترتيب اذ تبين ومن خالل االطالع عمى اراء افراد  5,  4,  3( جاءت بالترتيب )  5,  1,  3ج. الفقرات )
فة الذكر تؤثر في قرار المصرف في منح التسييالت االئتمانية ولكن بأىمية نسبية اقل اذا ما العينة بأن الفقرات ان

في حين كان المتوسط الحسابي إلجابات  2.92( 3قورنت بالفقرات السابقة , اذ بمغ المتوسط الحسابي إلجابات الفقرة )
( وىو ما 5ت افراد العينة والخاصة بالفقرة )في اجابا 1.43وتراجع الى  2.85( 1افراد العينة عمى مضمون الفقرة )

 يؤكد ما ذىبنا الية بأن حوة ىذه الفقرات تؤثر بقرار المنح ولكمن بأىمية نسبية متفاوتة.
( يمكن الذىاب بالقول ومن خالل رؤية افراد العينة و  2.69وفي المجمل ومن خالل المتوسط الحسابي العام والبالغ )

واردة في االستبانة الى ان سمعة العميل ليا تأثير كبير في قرار منح االئتمان المصرفي لدى اجاباتيم عمى العبارات ال
 مصرف الرافدين .

 

. المحور الثاني ) مدى تأثير الضمانات المقدمة من قبل العميل عمى قرار منح التسييالت االئتمانية لدى مصرف 2
 الرافدين ( .

مى التساؤالت المطروحة في ىذا المحور تم الركون الى اراء افراد العينة كما في المحور االول ومن اجل االجابة ع
واحتساب المتوسط الحسابي لتمك االجابات ولكل فقرة من فقرات االستبانة لموقوف عمى مدى تأثير مضمون ىذا المحور 

 و الحكم عمية استنادا الى مستويات الحكم الواردة في جدول السمم الثالثي لمقياس ليكرت .
( ادصبئُبد اراء ػُُخ اندراسخ دىل يدي تأثُز انضًبَبد انًقديخ يٍ قجم انؼًُم ػهً قزار يُخ 3جدول )

 االئتًبٌ انًصزفٍ .

 د
 انفقزاد

 اراء افزاد انؼُُخ 
 انتزتُت انًتىسظ انذسبثٍ

 غُز يىافق يذبَد يىافق

1 

يطبنجخ انًصزف ثكبفخ 

انًستُداد انقبَىَُخ وانتٍ تكفم 

ء انً انضًبَبد نه انهجى

وتسُُههب نسد قًُخ االئتًبٌ ػُد 

 ػجز طبنجخ االئتًبٌ ػٍ انسداد 

39 3 0 2.92 2 

2 
َتى انتأكد يٍ يدي كفبَخ 

انضًبَبد انًقديخ نتغطُخ قًُخ 

 االئتًبٌ واالرثبح 

42 0 0 3 1 

3 
انتذقق يٍ أٌ انضًبَبد 

انًقديخ يٍ قجم طبنت االئتًبٌ 

 قبثهخ نهجُغ او انتصفُخ 

39 3 0 2.92 2 

4 
انتذقق يٍ اٌ انضًبَبد 

انًقديخ وانًذتفظ ثهب ال تشكم 

 كهفخ وػجئ يبنٍ ػهً انًصزف 

18 14 10 2.19 4 

5 
يطبنجخ انًصزف يٍ طبنت 

االئتًبٌ ثتقدَى ضًبَبد ال 
33 6 3 2.71 3 
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تتقهت قًُتهب تقهجبد شدَدح ػٍ 

 قًُتهب ػُد يُخ االئتًبٌ 

 1..2                                            انًتىسظ انذسبثٍ انؼبو      
 

 ( يالحظ االتي :3من خالل االرقام و االحصائيات الواردة في الجدول )
أ. الفقرة الثانية جاءت في الترتيب االول حيث جاءت اجابات جميع افراد العينة عمى مضمون الفقرة موافق في حين بمغ 

االمر الذي يعطي داللة واضحة من ان التأكد من كفاية الضمانات المقدمة من  ( وىو3المتوسط الحسابي لإلجابات )
 قبل العميل لسداد قيمة القرض تمعب الدور االكبر في سياسة المصرف االئتمانية .

( اجابة 39( جاءت في الترتيب الثاني حيث بمغ عدد اجابات افراد العينة بالرأي موافق ما مقداره ) 3,  1ب. الفقرات ) 
( وىي اشارة واضحة وبناءا  2.92% من اجمالي االجابات , في حين بمغ المتوسط الحسابي لإلجابات ) 93وبنسبة 

الى ما ورد في تصنيفات مقياس ليكرت الثالثي الى ان مطالبة المصرف بالمستندات القانونية لضمانات المقدمة من قبل 
قابمية بيعيا و تصفيتيا تمعب دورا محوريا في قرار منح االئتمان العميل و تسييميا عند العجز عن السداد و التأكد من 

 المصرفي . 
( جاءت في الترتيب الثالث و الرابع عمى التوالي و بمتوسط حسابي لإلجابات افراد العينة بمغ )  4,  5ج. الفقرات ) 

ئتمان ولكن بأىمية نسبية اقل اذا ( وىما يؤكد فحوه الفقرات انفة الذكر تؤثر في قرار المصرف لمنع اال 2.19,  2.71
 ما قورنت بباقي فقرات االستبانة .

( يمكن الذىاب بالقول الى ان  2.75وفي المجمل ومن خالل المتوسط الحسابي العام لإلجابات افراد العينة و البالغ ) 
ير في قرار المصرف في غالبية افراد عينة الدراسة يرون بأن الضمانات التي يتقدم بيا طالب االئتمان ليا دور كب

 سياستو االئتمانية .
وتجدر االشارة ومن خالل مقارنة المتوسط الحسابي العام لإلجابات افراد العينة حول العبارات الخاصة بالمحور االول و 

( الى ان  2.75( و المتوسط الحسابي لتمك االجابات و الخاصة بعبارات المحور الثاني و البالغ )  2.69البالغ ) 
لضمانات المقدمة من قبل طالب االئتمان ليا وقع اكبر  من سمعتو المالية فيما يخص موضوعة البحث ) قرار منح ا

 االئتمان المصرفي (
 

 االستنتاجات 
. اظيرت نتائج و استطالعات عينة الدراسة ان كفاية الضمانات المقدمة من قبل طالب االئتمان وسمعتو المالية تعد 1

 قرار منح االئتمان المصرفي .ركيزة اساسية في 

. توصمت الدراسة الى ان المصرف يركن و قبل البت بقرار منح التسييالت االئتمانية الى التحقق من مدى مالئمة 2

 قيمة القرض المطموب مع رأس مال العميل و االرباح المتحققة من نشاطو .

عن سداد اصل القرض وفوائده يمجأ الى تسييل . توصمت الدراسة الى ان المصرف وفي حال عجز طالب االئتمان  3

 الضمانات المقدمة من قبمو بعد ما يتم التأكد من كافة المسندات القانونية التي تخولو ذلك الحق .
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. ان الضمانات المقدمة من قبل طالب االئتمان ومن خالل المتوسطات الحسابية لمقياس ليكرت التي تم احتسابيا  4

 كل اكبر نسبيا من سمعة العميل ومكانتو المالية عمى قرارات منح القروض .في االستبانة تؤثر بش

. من خالل استطالع اراء افراد عينة الدراسة وجدنا بأن حجم الربحية التي يحققيا طالب االئتمان وما يممكو من 5

 ستبانة المتبناة .اصول ثابتة و متداولة  ليا االثر االكبر في قرارات المنح اذا ما قورنت بباقي فقرات اال

 التوصيات 

. ضرورة قيام المصرف بالتحقق من نسبة التداول وحجم االرباح المحقق من نشاط طالب االئتمان قبل الخوض في 1

 عممية منح االئتمان المصرفي . 

دار السيولة . ضرورة الركون الى استخدام النسب و االدوات المالية من قبل المصرف لقياس و تقييم القدرة المالية ومق2

 المتوفرة لدى طالب االئتمان .

. تشكيل لجان مختصة في الزيارات الميدانية لمكان نشاط طالب االئتمان لموقوف عمى الموجودات و االصول الثابتة 3

  لو

ين التأكد ومن قبل المجان المختصة والمشكمة من ادارة المصارف المانحة لالئتمان بأن القروض الممنوحة لممستفيد4 ..4

 .من االفراد و الشركات ال يترتب عمييا عبئ مالي و بالشكل الذي يؤثر عمى المركز المالي لممصرف

. اعتماد الضمانات التي ال تتغير قيمتيا مع التقمبات الشديدة التي قد تطرأ عمى االقتصاد الذي يعمل فيو المصرف 5

 وبالشكل الذي يكفل حماية الحقوق المالية لتمك المصارف .
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