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  ملخص الدراسة 
ى التعرف على دور المعلومات المحاسبية في ترشيد الـسياسات       هذه الدراسة إل  هدفت           
التعـرف  كذلك   و ، حيث طبقت الدراسة على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة          ،االئتمانية

الجنس، المـسمى الـوظيفي،     (وفقاً لمتغير   الدراسة موضع البحث    في  وجود فروق     مدى على
، وتكون  )مكان العمل ، طبيعة نشاط البنك  ،  البنك  جنسية المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، العمر،    
في قسم التسهيالت االئتمانية ومدراء الفروع والمراقبين       مجتمع الدراسة من جميع العاملين في       

            . رعاً ومكتبف) 34 (البنوك التجارية في قطاع غزة والبالغ عددها

ول إلى نتائج الدراسـة، وكـذلك       وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للوص               
 مقـدارها   انه طبقت على أساس اسلوب الحـصر الـشامل        كانت أداة الدراسة عبارة عن استب     

 لتحليـل البيانـات     SPSS، وقد تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي        موظفاً وموظفة ) 102(
  .وتفسيرها

          

  : وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها
   . لبنوك تقوم باالستعالم عن العمالء من خالل برنامج األخطار المصرفيةبأن ا . 1
 . التعرف على مصادر التمويل والدخل المتوقعة للعميل قبل حصوله على االئتمان . 2

 . يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في قياس أداء العميل عن فترات مالية سابقة . 3

يلية للمركز المالي للعميل للتعرف علـى مقدرتـه         ك بإعداد نسب مالية تحل    وقوم البن ت . 4
 . اإليرادية

 .تقوم البنوك بتحليالت الرافعة المالية للعالقة بين حجم رأس المال والديون . 5

وذلـك لعـم   وجود بعض البنوك التي ال تطلب معلومات محاسبية في بعض األحيان      . 6
 .أو غير كافية، احةأو أن المعلومات المحاسبية غير مت، وثوقها في القوائم المقدمة

  

  : ومن أهم التوصيات التي توصي بها الدراسة
تأهيل كادر لديه الخبرة على تحليل المعلومات المحاسبية بالتدريب لترشيد الـسياسات             . 1

  .االئتمانية
ضرورة إلزام البنوك الشركات بتقديم معلومات مدققة يمكن االعتماد عليها والوثـوق             . 2

 .بها

 . ا في توفير المناخ المناسب بالرقابة الفعالة وتنفيذ تعليماتهاتحمل سلطة النقد مسؤوليته . 3

ضرورة التحول من فلسفة السياسات االئتمانية القائمة على الشخصية إلـى االعتمـاد              . 4
 .  كأساس لترشيد السياسات االئتمانيةعلى المعلومات المحاسبية

 .النزاعاتضرورة العمل على وجود نظام قضائي متخصص في األمور المالية لفض  . 5
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Abstract 

         This study aimed to identify the role of accounting information in 
the rationalization of credit policies, where the study was applied on 
commercial banks operating in the Gaza Strip, and to identify the extent 
of differences in the study in question, in reference to the variables (sex, 
job title, qualification, years of experience, age , the nationality of the 
bank, the nature of the bank's activities, the workplace), and the 
population of the study of all employees in the department of credit 
facilities and branch managers and observers of the commercial banks in 
the Gaza Strip's (34) branches and offices.  
 
          

        The researcher used the descriptive analytical approach to reach the 
results of the study. The study tool was a questionnaire applied on the 
basis of a comprehensive coverage of (102) employees who have been 
using the statistical analysis SPSS for data analysis and interpretation.  
          
The study concluded a set of results:  

1. Banks are querying customers through the banking risks program.  
2. Identifying sources of funding and expected income for the client 

before receiving credit.  
3. Relying on the statement of cash flows in measuring the 

performance of the client prior financial periods.  
4. Banks prepare analyzed financial ratios of the financial position of 

the client to identify the ability of repayment.  
5. Banks conduct financial leverage analysis to identify the 

relationship between the size of capital and debt.  
6. There are some banks that do not request accounting information in 

some cases because there is no confidence in the lists provided, or 
that the accounting information is unavailable, or inadequate.  

 
The main recommendations of the study:  

1. Rehabilitating a staff that has the experience to analyze accounting 
information to streamline the training credit policies.  

2. Working on committing companies and banks to provide solid 
information that can be trusted and relied upon.  

3. The Monetary Authority should take responsibility in providing the 
appropriate atmosphere for the implementation of effective control 
instructions.  

4. Need to shift from the philosophy of credit policies based on 
personal information to rely on accounting information as a basis 
for the rationalization of credit policies.  

5. The need to work on the judicial system specializing in financial 
matters to resolve disputes. 
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  الفصل األول
  

  مدخل الدراسة
  

  المقدمـــــــــــة/ أوالً
  مشكلة الدراســـــــة/ ثانياً
  فرضيات الدراســــــة/ ثالثاً
  متغيرات الدراســــــة/ رابعاً
  أهداف الدراســـــــة/ خامساً

  أهميـة الدراســــــة/ دساًسا
  ــةــات السابقـالدراسـ/ اًسابع
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  :ةـمقدم/ أوالً
         تعتبر الصناعة المصرفية من أهم الصناعات االقتصادية المعاصرة لما لها مـن دور             

وفـي مختلـف    ، وتأثير فعال في تنمية وإدارة دفة االقتصاد على المستوى المحلي والعـالمي           
 االئتمانية حجـر    قراراتتعد ال و، )م2002، الزبيدي(ادين التنموية واالستثمارية    األصعدة والمي 

الزاوية في الخطط اإلستراتيجية للنظام المصرفي فيما يتعلق بقرار منح االئتمان كونها تشتمل              
مما يجعل منهـا    ، ونطاق وسلطات وأنواع االئتمان المصرفي      وشروط ،على األسس والمعايير  

ت داخليـة أم     سواء كان  ،ي أداء وظيفة الرقابة على منح االئتمان المصرفي       إحدى المرتكزات ف  
كما يمكن أن تشكل مرتكزاً في رسم الـسياسات المـساندة       ، )م1999، ارشيد وجودة (خارجية  
، واتخاذ الخطوات التصحيحية على صعيد السياسات االقتصادية والماليـة والنقديـة           ، والبديلة

ئتمانية الجيدة يجب أن تقدم على أسـس موضـوعية ومناسـبة     وهذا ينبع من كون السياسة اال     
وأن تكـون   ، للظروف واإلمكانيات التمويلية والتنظيمية والفنية للنظام المصرفي التي تخدمـه         

مما يخلـق بينهـا   ، مناسبة أيضاً للبيئة والمناخ االقتصادي والتجاري والقانوني الذي يعمل فيها    
باعتبار ذلك من أهـم     ، ة عالقات تستحق الدراسة والتحليل    وبين القطاعات االقتصادية المختلف   

ولـضمان فعاليـة الـسياسة االئتمانيـة        ، الخطوات الوقائية للحد مـن المخـاطر االئتمانيـة        
  ).م1998،السيسي(
  

         ويعتبر االئتمان المصرفي من أكثر الفعاليـات المـصرفية جاذبيـة إلدارة البنـوك              
ولكنه في ذات الوقـت يعتبـر مـن أكثـر األدوات            ، ألخرىالتجارية والمؤسسات الوسيطة ا   

، إذ ال تقف تأثيراتها الضارة على البنك والمؤسـسات الماليـة الوسـيطة    ، االقتصادية حساسية 
فمن خاللها يمكن تحقيق    ، وإنما تصل بأضرارها إلى االقتصاد الوطني إن لم يحسن استخدامها         

كمـا يعتبـر االئتمـان      ، ك دورها كوسيط مـالي    وبدونها تفقد البنو  ، الجزء الكبر من األرباح   
المصرفي االستثمار األكثر قسوة على إدارة البنك نظراً لما يتحمله من مخـاطر متعـددة قـد            

وال يزال ينظر إلى االئتمان المصرفي كونـه مقـدار   ، )م2004، عيـسى (تؤدي إلى انهيارها  
جاريـة والمؤسـسات الماليـة      التسهيالت التي يحصل عليها األفراد والشركات من البنوك الت        

ولفترة زمنية مقابـل كلفـة يتحملهـا هـؤالء األفـراد            ، األخرى لتمويل عمليات رأس المال    
بسبب ذلك االستخدام ونظراً لكون المصدر الرئيسي لالئتمان هـو البنـك شـاع              ، والشركات

  ).م2002، الزبيدي(تسميته باالئتمان المصرفي 
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 على قرار منح التسهيالت االئتمانية فقـد        ة المباشر للمعلومات المحاسبي   ونظراً للتأثير          
اهتمت المصارف بتقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية باعتبارها مورداً أساسـياً تعتمـد             

ويجـب التفرقـة بـين المعلومـات     ، )م1999القطنـاني،   (عليه في اتخاذ قراراتها االئتمانية      
بية حيث أن البيانات عبارة عن مجموعة حقائق منعزلة ال تفيد فـي  المحاسبية والبيانات المحاس  

عملية اتخاذ القرارات أما المعلومات فهي عبارة عن بيانات أعدت بأسلوب يسمح بـأن يبنـى                
ومما ال شك فيـه أن عـدم تـوفر    ، )م1997حسين،  . (عليها رأي أو أن يتخذ القرار وفقاً لها       

عالقة والمعلومات الصحيحة التي يعتمد عليها قـرار مـنح          المعلومات الكافية والمناسبة ذات ال    
االئتمان من أهم أسباب فشل الكثير من القرارات، حيث أن سالمة وفعالية القرار يتوقف علـى      

  ).م2003جمعة، وآخرون، . (سالمة وكفاية المعلومات التي يبنى عليها
  

،  النمـو والتقـدم    لدعم مهماً    يشكل عنصراً  االئتمان الذي يقدمه القطاع المصرفي             إن  
، وتخفـيض البطالـة   ،  يعمل على زيادة التـشغيل     حيث، دي واالجتماعي على الصعيد االقتصا  

، ومن ثم االزدهار والرخاء االجتماعي ألنه أكثر ربحاً من الخيارات األخرى          ، ورفع اإلنتاجية 
لمالحظ أن االئتمانات   من ا وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الفلسطيني فانه       ). م1997، العبادي(

من إجمـالي  %) 53(المقدمة من البنوك الفلسطينية كانت على شكل جاري مدين وشكلت نسبة       
 ومن المالحظ   ،)م2001، سلطة النقد الفلسطينية  ) (م2000(التسهيالت الممنوحة للعمالء لعام     

صارف العاملة  أيضاً أن حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء قد انخفض لدى مجمل الم           
مليـون دوالر فـي عـام       ) 1220(حيث بلغ حجم التسهيالت االئتمانية المباشرة       ، في فلسطين 

وبـذلك  ، مليون دوالر لنفس العـام    ) 33989(مقارنة مع حجم الودائع والتي قيمتها       ) م2001(
وانخفضت هذه  ، %)35.9(تكون نسبة التسهيالت المباشرة مقارنة بحجم الودائع ما يقارب من           

حيث بلغت نسبة التـسهيالت االئتمانيـة المباشـرة إلـى الودائـع             ) م2002(لنسبة في عام    ا
واسـتمرت  ، )%29.6(لتـصل  ) م2003(وارتفعت نسبتها بعد ذلـك فـي عـام          ، %)27.9(

انخفضت نسبتها  ) م2007(وفي عام   ، %)43.7(لتصل إلى   ) م2006(باالرتفاع إلى نهاية عام     
مع العلم أن النسبة الـدنيا      ، )م2007،طة النقد الفلسطينية  لس(من حجم الودائع    %) 33.3(إلى  

في حين وصلت فـي الـدول   ، )م2004، مقداد(فأكثر %) 40(التي يتطلع أن تكون عليها هي    
ومن الملفـت   ، )م2003، أبو الرب (من الودائع   %) 70( إلى   وإسرائيل، المجاورة مثل األردن  

)  249777(ليـصل إلـى     ) م2002(ام  للنظر ارتفاع مخصص الديون المشكوك فيها خالل ع       
والـذي  ، %)40(أي بنسبة زيادة    ، دوالر) 178343(والذي بلغ   ) م2001(دوالر مقارنة بعام    

يدل على أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى االرتفاع الملحوظ فـي مخـصص الـديون                
  ).  م2004، المراقب الفلسطيني(المشكوك فيها 
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،  اإلسرائيلية من تدمير البنية التحتية     تاألقصى ونتيجة للممارسا            ومع اندالع انتفاضة    
، %)40(وعزل المناطق الفلسطينية فقد تراجع االستثمار اإلجمـالي للقطـاع الخـاص إلـى               

المراقـب  %) (9.3(وتراجع بنفس الوقت حجم القروض المقدمـة للقطـاع الخـاص بنـسبة          
  ).م2002، الفلسطيني

  
 بهذه األهمية تستدعي اهتماماً خاصاً على حـسن توجيـه مـسار                      وال شك أن أهدافاً   

أو قصور عملية االئتمان على القطاعات      ، في الظروف غير المستقرة   منحه  االئتمان خوفاً من    
ولذلك هناك حاجة إلتباع أساليب مختلفة في الحصول علـى المعلومـات            ، الرئيسية واإلنتاجية 

وبالرغم مما لحق باالقتـصاد     ،  بترشيد قرار منح االئتمان    والفعالة المرتبطة ، المحاسبية الدقيقة 
وذلـك باالعتمـاد    ،  التنمية في فلسطين يجـب أن تـستمر        عمليةالفلسطيني من تدمير إال أن      

ففـي ظـل هـذه      ، وبصورة أكبر على الموارد الذاتية وتحفيز االستثمار الخاص في فلسطين         
ضخ الموارد المالية على أسس علمية      الظروف المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى جهاز مصرفي ي       

  .   سليمة
    

  :ةـمشكلة الدراس/ ثانياً
  في حجم التـسهيالت االئتمانيـة والتمويليـة        تراجعتتمثل مشكلة الدراسة في وجود               
وفي قطاع غزة بـصفة     ،  العاملة في األراضي الفلسطينية بصفة عامة      لدى المصارف المقدمة  
، المعلومات المحاسبية في ترشيد قرار منح التسهيالت االئتمانيـة        االعتماد على   وعدم   ،خاصة

السيما وأن منح االئتمان يشكل مجال االستخدام الرئيسي ألموال البنوك التجارية ألنهـا أكثـر       
  : ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي، ربحية إذا ما قورنت بالخيارات األخرى

  
ة في ترشيد السياسات االئتمانية في البنوك التجارية العاملة         هو دور المعلومات المحاسبي   ما  

   في قطاع غزة ؟
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  :ةـفرضيات الدراس/ ثالثاً
قدية ألنشطة العميـل وترشـيد      لقدرة اإليرادية الن  ال توجد عالقة ارتباطيه بين تحليل ا       . 1

 .ة االئتمانيالقرارات

 نشطة العميل وترشيد القـرارات    دية أل باطيه بين تحليل التدفقات النق    ال توجد عالقة ارت    . 2
 .ةاالئتماني

لية ألنشطة العميل وترشـيد  ا والنسب المالمؤشراتال توجد عالقة ارتباطيه بين تحليل      . 3
 .ة االئتمانيالقرارات

لعميـل وترشـيد    االعتماد على المعلومات المحاسـبية ل     ال توجد عالقة ارتباطيه بين       . 4
 .ة االئتمانيالقرارات

فـي آراء عينـة     ) α=05.0(ة إحصائية عند مستوى داللة       فروق ذات دالل   دال توج  . 5
الدراسة حول دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات االئتمانية علـى البنـوك             

، المؤهـل العلمـي   ، الجنس(التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى كل من متغير           
، المـسمى الـوظيفي   ، مكان العمـل  ، كطبيعة نشاط البن  ، جنسية البنك ، سنوات الخبرة 

 ).العمر
 
 : ةـمتغيرات الدراس/ رابعاً

 .ة االئتمانيترشيد السياسة/ المتغير التابع . 1

 / المتغيرات المستقلة . 2

 .تحليل  القدرة اإليرادية  -

 .تحليل التدفقات النقدية -

 . والنسب الماليةؤشراتمتحليل ال -

 .االعتماد على المعلومات المحاسبية -

  
  :ةـداف الدراسأه/ خامساً

  :اف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها كما يليديمكن صياغة األه
لـة فـي فلـسطين      لبنوك التجارية العام   الحقيقية في ا   التعرف على السياسة االئتمانية    . 1

 . المعلومات المحاسبيةومدى اعتمادها على

 .هابمدى التزام الجهات طالبة االئتمان االئتمان ومنح التعرف على معايير  . 2

معلومـات  التعرف على مدى اعتماد البنوك التجارية العاملة فـي فلـسطين علـى ال      . 3
 . السياسة االئتمانية الفعالةالمحاسبية كأداة لترشيد
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  :أهمية الدراسة / سادساً
 كما تبرز أهميته مـن المجـال الـذي    ،تنبع أهمية الدراسة من الهدف الذي تسعى إليه          

حيث يعتبر من أكثر القطاعات االقتصادية أهمية في        ،  المصرفي ستتناوله الدراسة وهو القطاع   
لة بـشكل   أحد المواضيع االقتصادية المتـص    بأنها تعالج   وعليه تكمن أهمية الدراسة     ، فلسطين

األمر ، مباشر بالمعلومات المحاسبية للوقوف على مدى فاعليتها في ترشيد السياسات االئتمانية          
لضعف والقصور في هذه السياسة بغرض اعتماد ما يلزم         الذي يؤدي إلى الكشف عن مواطن ا      

وبالتالي المساعدة في تقديم صورة واضحة للسياسات المثلى ممـا       ، من إجراءات لتفعيل دورها   
وزيادة الدور المطلوب من المصارف القيـام بـه دعمـاً           ، يؤدي لرفع كفاءة العمل المصرفي    

 .لمسيرة التنمية في فلسطين

  
  : لسابقةات اـالدراس/ اًسابع

           يعتبر موضوع المعلومات المحاسبية ودورها في اتخاذ قرار مـنح االئتمـان مـن              
وخاصـة  ، الموضوعات ذات األهمية الكبيرة على الصعيد االقتصادي واالجتماعي الفلسطيني        

، وفي ظل زيادة عدد البنوك فـي األراضـي الفلـسطينية   ، في ظل الظروف الصعبة والشائكة    
 إال أن مقدار النمو في االئتمان المقـدم  ،مات المقدمة من البنوك كماً ونوعاً ونموها      وزيادة الخد 

ولقد حظي موضوع منح السياسات االئتمانيـة باهتمـام    ،  لعوامل عديدة  لم يبلغ النسبة المتوقعة   
نظراً لما تشكله من مخاطر جسيمة في حالة عدم منحها بدون قاعدة             ،كبير من بعض الباحثين   

ـ  عواملفمنهم من ركز على     منح االئتمان   تباينت أراء الباحثين حول     ف، معلومات فـي  ، ة معين
إال أنها لم تتطرق لدور المعلومات المحاسبية في        ، حين أولى البعض عوامل أخرى أهمية أكبر      

      . في البيئة الفلسطينيةترشيد السياسات االئتمانية
  

    ).م2007(دراسة حمزة 
                 ،"في ترشيد قرارات االستثمار في سوق عمان لألوراق الماليـة         دور المعلومات المحاسبية    "

وهدفت الدراسة إلى اختبار مدى منفعة المعلومات المحاسبية لمتخذي القـرارات االسـتثمارية           
واختبار مدى التجانس في التقارير المحاسبية التـي  ، بالشركات المدرجة في سوق عمان المالي 

ولقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتـائج الدراسـات         ، ن قبل هذه الشركات   تم اإلفصاح عنها م   
وإجراء تحليل كمي   ، )م2003-م1995(السابقة لتأصيل الجوانب العلمية للبحث في الفترة من         

لنوعية كل من التقارير والمعلومات التي تفصح عنها هذه الـشركات والتـي يعتمـد عليهـا                 
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وخلص الباحث إلى وجود تباين بيت الـشركات        ، االستثماريةالمستثمرون في ترشيد قراراتهم     
  .وفي نوعية التقارير المحاسبية المستخدمة، في جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها

  
  ).م2006(دراسة أبو معمر 

         ،"تقييم التسهيالت االئتمانية في فلسطين من وجهـة نظـر أصـحاب ومـدراء الـشركات               "
 بإعـداد  ومـدى قيـام البنـوك        ،موضوعية التسهيالت االئتمانية المقدمة   تناولت جودة و  حيث  

 دور البنـوك  إلى باإلضافة، دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المزمع تمويلها في فلسطين     
وقد ،  ومدراء الشركات  أصحابفي تنمية القطاعات االقتصادية المختلفة وذلك من وجهة نظر          

مـن  ) 550( تـم توزيعهـا علـى        استبانهليلي من خالل    استخدم الباحث المنهج الوصفي التح    
  :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج، دراء الشركات في القطاعات االقتصادية المختلفةم وأصحاب

ارتفاع جودة الخدمات المصرفية المقدمة للقطاعات االقتصادية المختلفة حيـث كـان             . 1
 .األكثر جودة تلك المقدمة للقطاع الزراعي يليه التجاري

 .م قطاع المقاوالت ضمانات موضوعية أكثر من بقية القطاعاتيقد . 2

 .تتعامل البنوك مع طلبات االئتمان المقدمة ببطء وخاصة قطاع الخدمات . 3

 .ال تقوم البنوك بإعداد دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات المراد تمويلها . 4

ـ            . 5 ي مجـال   يعتقد أصحاب ومدراء الشركات أن البنوك تقوم بدورها التنموي خاصة ف
 .قطاع اإلنشاءات وقطاع الخدمات

  
  ).م2006(دراسة الحسين 

  ،"دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات التمويل بالمـصارف التجاريـة الـسودانية            "
مـا مـدي فعاليـة      و،  أهم العوامل المؤثرة على اإلدارة عند اتخاذ قرار التمويل         حيث تناولت 

 مشكلة البحث مـن أن المؤسـسات   ونبعت ،فعالية القرار إستخدام المعلومات المحاسبية لزيادة
 مخاطر ماليـة    إليإتخاذ قرار منح التمويل أو قد تتعرض          عملية فيالمصرفية تواجه صعوبة    

بسبب إعتمادها على بيانات ومعلومات محاسـبية قـد التتـصف            عند إتخاذ هذا القرار وذلك    
أخري الحكم على جـدارة المقتـرض        ناحيةومن  ، المحاسبية بالخصائص النوعية للمعلومات  

أو أمر يعتمد على الخبـرة الشخـصية لفـاحص          ، النظري فقط  عتمد علي السرد   ت االئتمانية ال 
تخضع لكثير من البحث والتحليل المقتـرن بمؤشـرات التحليـل     وإنما، االئتمان ومتخذ القرار

ـ     ، الختامية لنشاط المقترض   والمعلومات والحسابات  صية وعلميـة   والتي تتطلب مهـارة شخ
الباحث أن البـت فـي طلـب       إليهاومن النتائج التي توصل     ، االئتماني لفاحص وصانع القرار  

، عنها القوائم المالية لنشاط العميل     التمويل ال يعتمد فقط على األرقام أو المعلومات التي تفصح         
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، الـسلعة والظـروف االقتـصادية    وإنما يتطلب الحصول على معلومات أخري مثـل سـوق  
الكوادر البشرية المؤهلة وعدم تواجدها بالقدر        قلة أيضاً ،سياسات النقدية والتمويلية وغيرها   الو

  .لعملية اتخاذ قرار منح التمويل  المصاحبةالكافي يزيد من مخاطر عدم التأكد
  

  ).م2005(دراسة نصار 
ية العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانيـة المباشـرة فـي المـصارف اإلسـالم              "

مدى التطابق واالخـتالف فيمـا   معرفة  هدفت الدراسة إلى ،"والتجارية العاملة في قطاع غزة   
 واستخدم الباحث المـنهج     ، من حيث استخدام تلك العوامل     بين المصارف التجارية واإلسالمية   

 حيث اشتملت عينة الدراسة علـى       ،يتناسب مع الظاهرة موضع الدراسة    الوصفي التحليلي ألنه    
 اختيرت بطريق الحصر الشامل للمشاركين في عملية        ،ظفاً في التسهيالت االئتمانية   مو) 150(

وتوصـلت لعـدة    ، اتخاذ قرار منح االئتمان في المصارف التجارية واإلسالمية في قطاع غزة          
  :نتائج أهمها

مقـدرة  (المصارف التجارية واإلسالمية تختلف جوهريا في بعض العوامل المتعلقـة            . 1
 ).االئتمان، المصرف، الضمانات، دالعميل على السدا

، بشخصية العميـل  (المصارف التجارية واإلسالمية تتفق حول بعض العوامل المتعلقة          . 2
 ).الظروف االقتصادية والسياسية السائدة، القدرة على توليد األرباح، رأس مال العميل

نـسبية  المصارف التجارية واإلسالمية ال تختلف جوهرياً فيما بينها حـول األهميـة ال      . 3
فقد ركز كل منها على العوامل المتعلقـة        ،  لمجموع العوامل المكونة الستبانة الدراسة    

وقد جاء  ، صية العميل في المرتبة األخيرة     وبشخ ،ضوع االئتمان في المرتبة األولى    بمو
 .االختالف في العوامل المتعلقة بالضمانات

  
  ).م2005(دراسة الكحلوت 

      ،"على التحليل المالي كأداة لترشـيد قراراتهـا االئتمانيـة         مدى اعتماد المصارف التجارية     "
وقـد  ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ألنه يتناسب مع الظـاهرة موضـع البحـث           

اعتمدت الدراسة على استبانه لقياس درجة االعتماد على التحليل المالي والعوامل المؤثرة فـي        
وقد توصلت الدراسـة    ، فرعاً) 38(مصرفاً بعدد   ) 15(حيث اشتملت عينة الدراسة على      ، ذلك

  :إلى عدة نتائج من أهمها
أن جميع محللي االئتمان في المصارف العاملة في قطاع غزة يطلبـون معلومـات               . 1

ولكن الغالبيـة العظمـى     ، مالية من الشركات التي تتقدم بطلب الحصول على ائتمان        
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 درجة االعتماد على التحليل المـالي  مما يعني أن ، منهم ال يستخدمون التحليل المالي    
 .ألغراض اتخاذ قرار منح االئتمان ضعيفة جداً

ال يوجد إدراك لدى غالبية محللي االئتمان في المصارف العاملة في قطـاع غـزة                . 2
ويـتم  ، بدور وأهمية التحليل المالي باستخدام النسب في عملية صنع القرار االئتماني          

  .    ظل وجود ضمانات عينية ومالية كافيةاالستغناء عن التحليل المالي في
  

  ) .م2004(دراسة عيسى 
وأثر تلك المعايير على    ، مدى التزام البنوك التجارية بمعايير االئتمان المتعارف عليها عالمياً        "

قد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي     ل و ،"السياسة االئتمانية للبنوك التجارية الفلسطينية    
واشتملت عينة الدراسـة علـى البنـوك التجاريـة          ،  الظاهرة موضع البحث   ألنه يتناسب مع  

وتوصلت الدراسة لعدة نتائج مـن      ، مصرفاً) 63(وفروعها العاملة في الضفة الغربية وعددها       
  :أهمها

انخفاض قيمة االئتمان المقدم من البنوك الفلسطينية بسبب استحواذ البنـوك األجنبيـة      . 1
 .تسيس تلك البنوك لخدمة وطنها األمو، على نصيب كبير من الودائع

، من أكثر العوامل المؤثرة على السياسة االئتمانية للبنوك هو القطاع طالب االئتمـان             . 2
 %).72.02(إذ تبين أن تأثيره يصل إلى 

القـدرة  ، الضمانات(تأثير بعض العوامل على السياسة االئتمانية بنسب متفاوتة ومنها           . 3
 ).سمعة العميل وأخالقه، والسياسيةالظروف االقتصادية ، اإليرادية

  
  ).م2004(دراسة الخليل 

أثر السياسة اإلئتمانية للبنوك التجارية على االستثمار الفلسطيني وتأثيرها علـى مـستوى             "
 واعتمدت الدراسة على أسلوب البحث المكتبي المرتكـز علـى التقـارير             ،"تطوره واتجاهاته 

إضافة إلى اإلحصاءات الرسمية التي يـصدرها       ، نيةالدورية التي تصدرها سلطة النقد الفلسطي     
إلى جانب التحليل الوصـفي     ، )ماس(ومعهد الدراسات االقتصادية    ، جهاز اإلحصاء المركزي  

ونموذج االنحدار البـسيط    ، وتحليل المرونة ، اعتمدت الدراسة على أسلوب مقارنة المتوسطات     
يه الجهود نحو تنمية محفزات الطلب      وتوصلت الدراسة إلى أهمية التركيز على توج      ، والمتعدد

مـع زيـادة التـسهيالت       ، على االستثمار من خالل تدعيم البيئة والبنية التحتيـة لالسـتثمار          
  .       المتزامنة مع تفعيل السياسة االئتمانية بما يتيح التخصص
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  ).م2004 (دراسة الفليت
ــصاد المخت     " ــات االقت ــى قطاع ــصرفية عل ــسهيالت الم ــر الت ــد اث ــةتحدي                         ،"لف

وما هي أهم المشكالت التي     ،  إلى التعرف على واقع البنوك العاملة في فلسطين        هدفت الدراسة 
  :وتوصلت الدراسة لمجموعة نتائج من أهمها، م تقدمها في التنمية االقتصاديةتقف عائق أما

لقطاع الزراعي بسبب   رغبة البنوك في التوسع في منح التسهيالت االئتمانية باستثناء ا          . 1
 .ارتفاع درجة المخاطرة

 .اهتمام البنوك بالضمانات التي يقدمها العميل كشرط أساسي لقبول تسهيله . 2

عدم قيام المحاكم الموجودة بفض المنازعات بين البنوك والعمالء المتعثرين ساعد في             . 3
 .ضعف دور المصارف في تقديم التسهيالت للقطاعات االقتصادية المختلفة

حيـث  ، ر القطاع التجاري من أكثر القطاعات االقتصادية جذباً لتسهيالت البنوك         يعتب . 4
  .من إجمالي التسهيالت المقدمة للقطاعات االقتصادية األخرى%) 25(بلغت نسبته 

  
  ).2000(دراسة حنا 

دور المعلومات المحاسبية في ترشيد السياسات االستثمارية وتقييم محفظة األوراق الماليـة    "
حيث استخدم الباحث المنهج االستقرائي لبيـان أهـم قواعـد           ، "ك التجارية المصرية  في البنو 

، وأسس المعالجة المحاسبية المستخدمة في تقييم محفظة األوراق المالية في البنـوك التجاريـة       
واستخدم المنهج االستنباطي من حيث االنتقال من مقدمات مسلم بها إلى نتـائج تلـزم عنهـا                 

مع استخدام البيانات واإلحصائيات المتاحة لتأكيد صـدق        ،  منطقي محدد  بالضرورة في اتساق  
كما استخدم المنهج التاريخي في عرض اثر التطـورات االقتـصادية علـى البنـوك               ، النتائج

وتوصل الباحث لعدة   ، وكذلك عرض نتائج البحوث السابقة التي تخدم أهداف البحث        ، التجارية
  :نتائج من أهمها

وقد يكون بديالً لها في     ، ي األوراق المالية المرتبة الثانية بع القروض      يحتل االستثمار ف   . 1
إذ تتوسع البنوك في استثماراتها في األوراق المالية عندما يقل الطلـب    ، بعض األحيان 
 .على القروض

تواجه البنوك مشاكل منها ما يتعلق بتكوين المحفظة واختيار األوراق الماليـة التـي                . 2
ومنها ما يتعلق بكيفية إدارة المحفظة ومتابعـة األوراق  ، ارية لهتحقق األهداف االستثم 

 .المكونة لها واستبدالها من حين آلخر

يجب مراعاة التوزيع األمثل لمخصصات المحفظة على االستثمارات الفرديـة التـي             . 3
أي األوزان النسبية لالستثمارات الفردية بطريقة تجعل مخاطر المحفظـة          ، تتكون منها 

 .دنىعند حدها األ
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  .)م2004(دانوس وبول 
 ،"القروض المـصرفية  اتخاذ القرارات االئتمانية المتعلقة ب    ر المعلومات المحاسبية على     يأثت"

 وتشير النتـائج  ، في بريطانيا  باستخدام حاالت إقراض واقعية في بيئة تجريبية      وطبقت الدراسة   
الثقة لمنح القروض   موظف التسهيالت في قسم القروض قد يصل إلى مستوى عال من            إلى أن   

في مرحلة متقدمة في حال توفرت له المعلومات المحاسبية الصحيحة والدقيقة باإلضافة إلـى              
وفي أثناء تنفيذ عملية اإلقراض فإن المعلومات المحاسبية وغيرهـا          ، معلومات وبيانات أخرى  

ان بمنح القرض   كالعوامل المتعلقة بخطط الشركة المالية قد تزيد من ثقة المؤسسة مانحة االئتم           
وبناء عليه كلما كانت هذه المعلومات دقيقـة ومتـوفرة فـي الوقـت              ،  أو تقلل من هذه الثقة    

المناسب فإن المؤسسة المصرفية تكون قادرة على اتخاذ قرار بمنح القرض االئتماني أو عدمه              
  .بناء على هذه القاعدة من المعلومات المحاسبية المتوفرة

  
  ).م2003(دراسة جاك ايبسون 

ــاطرة     " ــة المخـ ــد درجـ ــي تحديـ ــصية فـ ــات الشخـ ــة المعلومـ                                   ،"أهميـ
فمن المالحظ من   ، حيث تلعب المعلومات الشخصية الدور األكبر في قبول االئتمان من رفضه          

حيـث  ، دراسة السياسة االئتمانية أهمية المعلومات الشخصية كمحدد في قياس درجة المخاطرة     
 الدراسة من تحليل عينة كبيرة من المجتمع السويدي أنه باإلمكـان تخفـيض درجـة                أظهرت

في حالة االهتمام بالمعلومات الشخصية عـن العميـل طالـب           %) 20(المخاطرة إلى أقل من     
  .االئتمان

   
  ).م2003(دراسة براين 

ين المعلومات أثر اإلفصاح المحاسبي طبقاً لمتطلبات هيئة سوق المال األمريكية في العالقة ب           "
 حيـث تحلـل هـذه الدراسـة         ،"المحاسبية وقرارات االستثمار في أسواق المال األمريكيـة       

، التكـاليف ، اإليرادات، مثل األسعار (المتغيرات المحاسبية واإللزامية الواجب اإلفصاح عنها       
 عينـة   ، وقد طبقت الدراسة علـى     )العمليات المستقبلية ،  اإلنفاق الرأسمالي  ،السيولة المستقبلية 

 شركة من الشركات المسجلة في بورصة نيويورك لـألوراق الماليـة عـام              250مكونة من   
 وقد استخدمت الدراسة أسلوب تحليل االنحدار المتعدد وقد خلصت الدراسة إلى أن             ،)م2000(

اإلفصاح عن العمليات المستقبلية قد تساعد في تقييم مؤشرات نجاح الوحدات االقتصادية فـي              
  . األجليرالمستقبل قص
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  ).م2003(كوسمان وكير دراسة 
              ،" التــي تواجــه البنــوك المــصرفي وإجــراءات منحــه والمخــاطر الناتجــةاالئتمــان"

وتطرقت ، حيث تم دراسة سياسة الروتين والوقت الضائع وعدم الموضوعية في منح االئتمان           
نحـه للعمـالء فـي الوقـت        إلى مجموعة من القياسات لألداء وخصائص االئتمان الذي تم م         

فهـي أداة   ، )بـسجالت االئتمـان   (وتسمى هذه السياسة    ، الماضي مع افتراض نفس الظروف    
حيث تساعد البنـك علـى      ، للمعلومات تقيم المخاطر التي تواجه البنك من جراء منح االئتمان         

 وتقليـل   ،اتخاذ القرار الموضوعي في وقت قصير وذلك للقضاء على روتين العمـل البنكـي             
  .    الوقت النهائي في منح االئتمان أو رفضهو
  

  . )م2001(دراسة رايت وكن 
 ،         "دور المعلومات المحاسـبية وأهميتهـا عنـد اتخـاذ القـرارات فـي األوراق الماليـة                "

 محاولة زيادة الوعي بسلوك المستثمرين وذلك بالتطبيق على أسـواق رأس         هدفت الدراسة الى  
 وقد اعتمدت الدراسة على قوائم االستقصاء التي أرسلت لمجموعـة        ،ةالمال في المملكة المتحد   

 وقد أوضحت الدراسة أهميـة المعلومـات      ،من المديرين التنفيذيين لتقييم المعلومات المحاسبية     
العائـد علـى    ، توزيعات األرباح ، التدفقات النقدية المستقبلية  ، القيمة الدفترية للسهم  (المحاسبية  
عند التقييم والمفاضلة بين األنواع المختلفة من أسـهم         ) الستبدالية لألصول   القيمة ا ، االستثمار

وذلـك لمـساعدة المـستثمر عنـد اتخـاذ القـرارات        ) األوراق المالية (الوحدات االقتصادية   
  .االستثمارية في الورقة المالية

  

 استعراض الدراسات السابقة يتبين أنها تتفـق فـي تنـاول موضـوع             خالل ومن           
 ولكنها تتفاوت في تناول موضوع تـأثير المعلومـات المحاسـبية علـى              ،السياسات االئتمانية 
،  االئتمانيـة  قراراتحجم االهتمام الذي أواله الباحثون لل     ذلك من   يتضح  و، السياسات االئتمانية 

ويأتي هذا االهتمام ليؤكد على مدى المخاطرة التي يمكن أن تتحملهـا            ، والعوامل المؤثرة فيها  
أو في حالة مـنح االئتمـان بـشكل    ، لمصارف في حالة اإلخفاق في تقييم العمالء بشكل سليم  ا

ولذلك يجب ضرورة االهتمام بالمعلومات المحاسبية لما        ،روتيني عشوائي دون دراسة وتحليل    
، تمانحيث أنها تلعب دوراً مهماً في تحقيق الكفاءة والفاعلية لقرار االئ          ، تحدثه من آثار ايجابية   

 يتم تزويد متخذ القرار بالمعلومات المحاسـبية  أنجل الحصول على قرارات فعالة يجب      ن أ وم
وتتحدد فعالية المعلومات المحاسبية من خالل كمية ونوعية المعلومات المقدمـة           ، الموضوعية

  .واإلدراكومدى قابليتها للفهم 
  



 13

ل خاللهـا   ويتضح أن كل دراسة انطلقت من مشكلة رئيسة مختلفة عن األخرى، حاو           
كل باحث الوصول إلى نتائج، ويرجع ذلك الختالف االهتمامات التي كانت ميزة في حد ذاتهـا     
لكونها أمدت الباحث بالعديد من المعارف واألفكار المتنوعة حول موضوع البحـث، واتفقـت              

دور المعلومات المحاسبية على متخذ     بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في موضوعها وهو         
حيـث تركـز    ،  من منظور مخالف   دور المعلومات وان كانت الدراسة الحالية تناولت      ، رالقرا

وعلى طبيعـة   ، دور المعلومات المحاسبية في ترشيد السياسات االئتمانية      الدراسة الحالية على    
ـ كما تتميز الدراسة الحالية     ، عاليتهامن أجل تحديد أهميتها وف    ، المعلومات المستخدمة  التركيز ب

، في ظل الظروف االقتصادية والـسياسية المعقـدة       في البيئة الفلسطينية     المصارفعلى قطاع   
 لتكون نقطة انطالق نحو دراسات الحقة       وهذا ما يضفي على الدراسة الحالية حيويتها وتفردها       

وقد أفاد الباحث من الدراسات     ، تتناول هذا القطاع المهم والذي يشكل قلب االقتصاد الفلسطيني        
، تعتبر بمثابة أساس نظري يخدم الباحث عند تكوين اإلطار النظري لدراسـته           ها  ي أن السابقة ف 

تـساعد  و، سة والمحتوى العلمي لهـذه الدراسـة      تقدم للباحث فكرة جيدة عن أبعاد الدرا      وأنها  
 . الدراسةالباحث في تكوين فرضيات
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  ــل الثانيـالفصـ
  فلسـطينة االئتمانية في ـع السياسـواق

  
  ث األولــــــالمبح                 

  النظام المصرفي في فلسطين 
  

  يـــث الثانـــالمبح
ةــــــات االئتمانيـــــــالسياس
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  الفصل الثاني
  المبحث األول

  ام المصرفي في فلسطين النظ
  

  :تمهيـد
لم تكن النظم المصرفية وليدة الوقت الحاضر بل نتاج عمل مجتمع وتطورات تاريخيه             

هـا  ومع،  النقودومن ثم ظهور، خدام المعادن الثمينةمروراً باست ، ابتداء بنظام المقايضة  ، طويلة
حيث تـم تأسـيس أول      ، بدأت الحركة المصرفية الحديثة وتأسيس المصارف وذلك في ايطاليا        

تـم تأسـيس    ) م1960(وفي سنة   ، مصرف حكومي في الربع األخير من القرن السادس عشر        
ومع الثورة الصناعية التي ساهمت في إيجـاد        ، س األعمال المصرفية  بنك أمستردام الذي مار   

لذلك تأسست المصارف على شـكل      ، المشاريع الضخمة أصبحت الحاجة إلى مصارف كبيرة      
، أما نشأة المصارف في الوطن العربي جاءت متأخرة عـن أوروبـا           ، شركات مساهمة عامة  

، التاسع عشر وهـو بنـك مـصر      حيث تأسس أول مصرف عربي في العقد الثالث من القرن           
وتتابعـت المـصارف العربيـة فـي الظهـور بعـد ذلـك              ، والبنك العربي فـي فلـسطين     

  ). م2003،عاشور(
  

  :في فلسطين البنوك التجارية
نظـر  رية وتنوعت حسب الزاوية التـي ي      المفاهيم المرتبطة بالمصارف التجا   تعددت           

اإلنـساني   بل يعتبر منظمة تـضم العنـصر         ،فالمصرف التجاري ليس مجرد بناء قائم     ، منها
، والتي تخدم احتياجات المجتمع   ، والموارد المالية الالزمة ألداء الوظائف المصرفية المناطة به       

نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يرتكز نشاطها في قبـول     "وقد عرف البنك التجاري بأنه      
اً بين أولئك الذين لديهم فـائض وبـين         حيث أن المصرف يعتبر وسيط    ، الودائع ومنح االئتمان  

  ).م1996، هندي" (أولئك الذين يحتاجون لتلك األموال
    

ويالحـظ  ، العاملة في فلسطين مواكبة التطورات العالمية     التجارية  استطاعت البنوك   و         
ومن هـذه الخـدمات قبـول       ،  المقدمة وسرعة انتشارها وتوسعها    هذا في الخدمات المصرفية   

وتقـديم  ، وتقديم التسهيالت االئتمانية المباشرة وغيـر المباشـرة    ،  بدون فائدة  أو بفوائد   الودائع
 وإصـدار ، األجنبيـة وبيع وشراء العمـالت  ،  داخل فلسطين وخارجها   األموالخدمات تحويل   

 وإدارةوحفـظ   ، والـشيكات الـسياحية   ، والشيكات المحلية للتـداول   ، بطاقات االئتمان والدفع  
وتقديم خدمة االستشارات   ، وتقديم خدمات االستعالم للزبائن   ،  المالية واألوراقة  المقتنيات الثمين 
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 خطابـات   وإصـدار ، عتمادات المستندية وخدمة اإل ، والمحفظة واالستثمار ، المصرفية للعمالء 
البنـوك دوراً هامـاً فـي       وتلعب  ، )م2001، المراقب االقتصادي (وحسابات التوفير   ، الضمان

، ي من خالل تأثيرها المباشر في حجم التسهيالت االئتمانية التي تقدمها          حركة النشاط االقتصاد  
وتأتي أهمية دراسة دور البنوك في التأثير على        ، قتصادوبالتالي في مقدار عرض النقود في اال      

عرض النقود بسبب ما تحدثه التغيرات في حجم النقود من تأثير مباشر على مستويات البطالة               
وهى جميعها متغيرات تشكل أهداف مباشرة للـسياسة        ، مو االقتصادي ومعدالت الن ، والتضخم

  ).م1999، السمهوري(االقتصادية 
  

 لمدى نجاح البنك لما لـه  األول االئتمان المصرفي والذي يعتبر المحدد      ألهمية ونظراً         
ـ   ، أخرى وللبنك من ناحية ، للمجتمع من ناحية  أهميةمن   ف فكثير من الـشركات الرائـدة يتوق

، تمـان  تلك الشركات على الحصول على ائ       توسعها على مدى مرونة ومقدرة     أو إنشائهاقرار  
 نسبة كبيـرة مـن تلـك    أنشركة تبين ) 500(لعينة ) Charles, 2002( دراسة أشارتفقد 

 التوسع في نشاطها على مقدرة تلك الشركات فـي الحـصول           أو إنشائهاالشركات يرتبط قرار    
 المال من البنـوك علـى       رأسوان الحصول على    ، ق الهدف المطلوب  ئتمان بنكي لتحقي  على ا 

وان االئتمان يناسب تمويل المشاريع بسبب عدم دخـول شـركاء   ،  تكلفةاألقلشكل ائتمان يعد    
  جديدة أسهم طرح   أو،  الذي يحتم انخفاض العائد على االستثمار      األمر، جدد في المدى الطويل   

  . السهم مستقبالً عند توزيع األرباحوالتي تؤدي النخفاض قيمة العائد على
  

  :مصادر تمويل المصرف التجاري
          تعتبر سيولة أي منشأة المحرك األساسي لتلك المنشأة إذ ال بد مـن تـوفر سـيولة                 
لمقابلة التزاماتها المتعددة قبل الوصول إلى نقطة تحصيل أرباح، هذا في المؤسـسة العاديـة               

الحاجة إلى السيولة المطلقة لكون البنك وأعماله تتركـز علـى           والشركات، وفي البنوك تزيد     
تلـك  ) م1999شيحه،  (األموال السائلة، فمن أين يحصل على مصادره لهذه السيولة؟ فقد قسم            

  :المصادر إلى
  .أموال المصرف الخاصـة: ةــالمصادر الداخلي/ أوالً

  :وتتكون من العناصر التالية
ألموال التي حصل عليها المصرف التجـاري مـن          ويتكون من ا   /رأس المال المدفوع   . 1

أصحاب المشروع عند تأسيسه أو من أية إضافات أو زيادات قـد تطـرأ عليـه فـي                  
ويمثل رأس المال المدفوع نسبة ضئيلة من مجموع أموال المـصرف وذلـك      ، المستقبل

 ):م2002، جبر(لألسباب التالية 
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 وإنما يعتمد على الودائع التـي       ألن المصرف ال يتعامل بشكل رئيسي بأمواله الخاصة         - أ
  .لديه في عمليات االستثمار

صغر حجم رأس المال يمكنه من توزيع أرباح أكبر المساهمين األوائـل للمـصرف،                -  ب
ومع ذلك فيجب عدم إهمال رأس المال المدفوع وذلك للمساعدة في خلق الثقـة فـي                

  .نفوس المتعاملين وخاصة أصحاب كبار الودائع
 تعتبر األرباح المحتجزة جزء من حقوق المساهمين وتتخذ األربـاح           /األرباح المحتجزة  . 2

 :المحتجزة أشكال عديدة تشمل ما يلي

 في أي مؤسسة مالية يقتطع مبلغ معين من صافي األرباح لمواجهـة أي              /االحتياطات  - أ
  :طارئ قد يتعرف له المصرف في المستقبل، وتنقسم إلى ثالثة أقسام

و نسبة مئوية يقتطعها المصرف كل عام من         وه /احتياطي إجباري أو قانوني    -
ويبقـى  %) 10(وفي الغالب تكون هذه النسبة      ، صافي أرباحه وبشكل إجباري   

أي (المصرف يقتطع تلك النسبة حتى تعادل القيمة االسمية ألسهم المـصرف            
 ).حتى يتساوى االحتياطي القانوني مع رأس المال المدفوع بالكامل

طي يكونه المصرف من تلقـاء نفـسه بـشكل                   وهو احتيا / احتياطي اختياري  -
اختياري وذلك بأن يقتطع نسبة من صافي الربح كل عام وذلك لتحقيق هدفين             

ومواجهـة أي   ، تدعيم المركز المالي للمصرف لكسب ثقة المتعاملين      ( رئيسين
 ).خسارة طارئة تواجه المصرف زيادة عن االحتياطي القانوني

تياطي آخر يقتطعه البنك من صافي أرباحـه بنـسبة     وهو اح  /االحتياطي العام  -
معينة وذلك لمواجهة أي خسائر يتعرض لها المصرف زيادة على االحتياطي           

 .القانوني واالختياري

 وتستخدم المخصصات في تعديل األصل لتجعلها ممثلة للقيمة الحقيقيـة           /المخصصات  -  ب
رف عليها لكل نوع من أنـواع       لها في تاريخ إعداد الميزانية طبقاً ألسس التقييم المتعا        

مخصص الديون المشكوك فيها، مخصص االستهالك، مخصص هبوط        : األصول مثل 
  .أسعار أوراق مالية

 وهي أرباح غير موزعة حيث يقتطع المصرف جزء مـن أربـاح             /األرباح المدورة   -  ت
على شكل أربـاح مـدورة      ) بعد خصم االحتياطات والمخصصات   (المصرف للتوزيع   
 .تطيع المصرف توزيعها على حملة األسهم متى تشاءوغير موزعة ويس
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وتتمثل في األموال التي يحصل عليه البنك من خارج نطاق أموالـه     :المصادر الخارجية / ثانياً
  ):م1999شيحه، (الخاصة، وتشمل التالي 

  :وتنقسم الودائع حسب المصدر إلى قسمين هما :الودائع/ أوالً
  :التجاري بفتح الحسابات التالية للعمالء يقوم المصرف :الودائع المحلية . 1

 وتتمثل هذه الحسابات في األموال التي       ):الحسابات الجارية (الودائع تحت الطلب     -
يودعها األفراد والهيئات في المصارف التجارية، وهذه الحـسابات يقـوم البنـك             
بفتحها بدون شرط أو قيد ويستطيع العميل أ، يسحب منها أو اإليداع في أي وقـت       

شاء، وال يدفع البنك فائدة على هذا الحساب ولكن هنالك بعض المبالغ التـشجيعية   ي
 .يقوم البنك بإضافتها على حساب العمالء الجارية بين فترة وأخرى

وهي مبالغ يودعها العمالء في البنك إلى موعد متفق عليـه وهـي              :الودائع ألجل  -
 ).خاضعة إلى إشعارودائع ألجل ، ودائع ألجل تستحق في تاريخ معين(نوعين 

تتشابه هذه الحسابات مع الودائع الخاضعة لإلشعار مـن حيـث          :حسابات التوفير  -
اإلجراءات التي تتبع في السحب واإليداع وحجم الوديعة والمبلغ المـصرح فـي             
سحبه كل مرة، ويستطيع المودع السحب منها متى شاء، وفي هـذه النـوع مـن                

يداعاته وسحوباته وما له من رصيد وفائـدة  الودائع يعطي العميل دفتر توضح به إ   
  .على رصيده

  
  :وتتكون من اآلتي :الودائع األجنبية . 2

 التي تتخذ من المصارف المحلية بنوكاً مراسلة لها، حيـث        :ودائع البنوك األجنبية   -
  .تحتفظ بمبالغ ضئيلة نسبياً وذلك لتسهيل معامالتها المصرفية داخل الوطن

شخاص الذين يملكون حـسابات فـي المـصارف          وهم األ  :ودائع غير المقيمين   -
 ).م1999، ارشيد(المحلية ولكنهم غير مقيمين بها 

  

  :ه الودائع إلىوقد قسم شيح
  . يمكن سحبها في أي وقت، ال يتقاضي صاحبها أي فائدة:ودائع جارية . 1
 . مبالغ كبيرة وقليلة السحب، غالباً تكون بدون فوائد:ودائع الحكومة . 2

حديد المدة الزمنية للبنك وأخطاره قبل الـسحب بمـدة كافيـة،             يشترط ت  :ودائع ألجل  . 3
 .ويتقاضى صاحبها فوائد تتناسب مع المدة
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دفاتر :  متعددة األشكال ويحصل صاحبها على عائد، ومن صورها        :الودائع االدخارية  . 4
التوفير واالدخار، شهادات اإليداع، حيث يصدرها البنـك لألفـراد أو الـشركات وال             

 ).م1999شيحه، (ل أو تباع للبنك إال بعد انتهاء األجل تسحب هذه األموا
  

 يعتبر البنك المركزي إضافة لكونه المشرف والمراقـب للبنـوك أحـد             :البنك المركزي / ثانياً
 يعتبر البنك المركزي الممـول      )م1997صيام،  (المصادر الرئيسية الخارجية المهمة، فقد ذكر       
  :تبر بنك البنوك ويقوم بتوفير األموال عن طريقاألول واألخير للمصارف التجارية، حيث يع

 حيث يقدم البنك المركزي السلف والقروض للبنوك ويـساهم        :تقديم القروض والسلف   . 1
  .في دعم المصارف التجارية التي ترغب في تمويل المشاريع اإلنمائية في الدولة

مـصارف   حيث يقوم البنك المركزي بإعادة خصم األوراق التجارية لل         :إعادة الخصم  . 2
  .مقابل فائدة معينة تقل عن نسبة الفائدة التي يتقاضوها من العمالء

  

تلجأ البنوك إلى بعضها البعض لالقتراض مـن أجـل          : القروض من المصارف األخرى   / ثالثاً
تمويل العمليات االستثمارية المختلفة، إال أن هذه الطريقة ال ينظر لهـا بنظـرة ارتيـاح ألن                 

  ).1997صيام، (بهة أي قد تكون كل البنوك بحاجة للسيولة البنوك تواجه ظروف متشا
  

 أن مـصادر التمويـل      )م2003العدد األول،   (وقد جاء في مجلة البحوث والدراسات       
وهمـا المـصدر الـداخلي، المتمثـل        ، المتاحة للقطاع الخاص تقع ضمن مصدرين رئيسيين      

ل المتراكم مثل االحتياطـات     بالمشاركة برأس المال المدفوع من قبل المستثمرين، ورأس الما        
واألرباح غير الموزعة، والمصدر الخارجي المتمثل في األنواع المختلفة من القروض، حيـث       

  .يلعب هذا المصدر الدور الحاسم في إنجاح المشاريع التي تمثل نواة االقتصاد ونموه
  

هـا ال تعتبـر            وفي تحليل آخر لمصادر تمويل البنك تبين أن أرصدة الودائع رغـم أن           
رأس مال البنك األساسي إال أنها تعتبر األساس لمواجهة متطلبات االئتمان مع أخذ أهميـة أن                
يكون نوع االئتمان ونوع الوديعة متشابهة األمد خوفاً من مواجهة عجز مالي لغطاء حـاالت               

  ).RMA, 2001() سحب العمالء لودائعهم(السحب 
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  :وظائف المصارف التجارية
 التي من شأنها تعزيز     واألساسيةتقوم المصارف التجارية بالعديد من الوظائف الهامة                 

، أخرىوتعزيز المركز المالي لهذه المصارف من جهة        ، ثقة المتعاملين مع المصرف من جهة     
 أكمل المنوطة بها على     األهداف المصرف للكفاءة الالزمة لتحقيق      إدارةوذلك في حالة امتالك     

  ):م1997، رمضان( وظائف البنك التجاري بما يلي إيجاز ويمكن، وجه
ولقـد سـميت المـصارف      ،  وهي من أهم وظائف المصارف التجارية      :قبول الودائع  . 1

ويقوم البنك التجاري بالتعامل مع أشكال متعـددة مـن          ، )بمصارف الودائع (التجارية  
م الودائـع إلـى     وتنقس، الودائع تتالءم مع احتياجات المتعاملين على اختالف أنواعهم       

 ).ودائع ألجل، ودائع ادخارية، ودائع جارية(

حيث تشكل احد أهم الوسائل التي يستخدمها البنك التجاري         : منح التسهيالت االئتمانية   . 2
،  بهدف الحصول على عوائد مجزيـة مـن وراء ذلـك     أموالفي توظيف ما لديه من      

 على هـامش  أرباحهاقيق وتعتمد المصارف في تح، وترتبط هذه الوظيفة بقبول الودائع   
وحجـم  ، الفائدة بين الفوائد الدائنة على الموجودات والفائدة المدينة علـى المطلوبـات    

 مدى تطور االقتصاد فـي الدولـة        ية التي تمنحها المصارف يعكس    التسهيالت االئتمان 
 . والتنميةباإلنتاجوخاصة فيما يتعلق منها 

حيـث  ، موال بعد التسهيالت االئتمانيـة وهو الجانب األخر الستخدامات األ  : االستثمار . 3
من  ،تستثمر المصارف األموال الفائضة عن حاجتها من السيولة والتسهيالت االئتمانية         

 من الفوائد المدينة علـى  أعلى للحصول على فوائد     أخرىخالل توظيفها في مصارف     
  مـن خـالل االسـتثمار فـي        أو،  من خالل االستثمار في السوق المالي      أو، الودائع

 .أسعارها بيعها عند ارتفاع إلعادةالعقارات 

وهي من أهم الوظائف التي تميـز عمـل المـصارف التجاريـة عـن               / خلق النقود  . 4
  .وذلك نظراً لتعامل المصارف بالودائع الجارية، األخرىالمؤسسات المالية الوسيطة 

  .الئتمانيةإجراء الحواالت المالية باألساليب االلكترونية الحديثة وإصدار البطاقات ا . 5

واالعتمـادات  ، وإصدار الكفاالت وخطابـات الـضمان     ، المتاجرة بالعمالت األجنبية   . 6
 .المستندية
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  :تطورات القطاع المصرفي
   :الموحدة للمصارف العاملة في فلسطينالميزانية / أوالً

 -م1998(للوقوف على مدى تطور النشاط المصرفي في فلسطين خالل الفترة مـن                      
وسـيتم تنـاول أهـم بنـود        ، وهي الفترة التي أعقبت إنشاء سلطة النقد الفلسطينية       ، )م2007

ودراسة مـدى التطـور فـي نـشاط هـذه      ، الموحدة للمصارف العاملة في فلسطين   الميزانية  
  :يتبين) 1(ومن خالل تحليل جدول رقم ، المصارف

 الـذي   واألساس، في تعتبر ودائع العمالء المحرك الرئيس للعمل المصر       :ودائع العمالء  -
 مـن جانـب الخـصوم    األكبـر وتشكل النصيب ، يتمحور حوله النشاط المصرفي ككل 

فقد بلغت قيمة هذا    ، من هذا الجانب  %) 76( من   أكثروتستحوذ على   ، للميزانية المجمعة 
مليون ) 4215.9(مقارنة مع   ، مليون دوالر ) 5117.7(حوالي  ) م2007(البند نهاية عام    

ويعتبر االرتفاع المتواصل في حجم ودائـع العمـالء مـن       ، )م2006(دوالر نهاية عام    
وزيـادة  ، المؤشرات الجيدة حيث توفر األموال الالزمة لدفع عجلة النمـو االقتـصادي           

ومن ناحية أخرى فإنهـا تعكـس نمـو         ، القدرة في أداء المصارف دورها كوسيط مالي      
لرغم من السلبيات الكثيرة    الوعي المصرفي واستمرار ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي با       

 .التي تحيط باالقتصاد الفلسطيني بشكل عام

يشكل المكون الثاني لموجودات المصارف العاملة في        و :التسهيالت االئتمانية المباشرة   -
 حد ما   إلى التي تعكس    ويعتبر من أهم مؤشرات النشاط المصرفي     ،  الفلسطينية األراضي

وتراجعت التسهيالت االئتمانية منـذ نهايـة       ، األخرىالنشاط في القطاعات االقتصادية     
 إلـى ، مليون دوالر متضمناً قيمة المخصـصات     ) 1834.4(من حوالي   ) م2006(العام  
 إلـى ويمكن تعليل هـذا التراجـع       ، )م2007(مليون دوالر نهاية العام     ) 1705.2(نحو  

قطـاع  وخاصة فـي   ،  الفلسطينية األراضي السياسية واالقتصادية التي تعيشها      األوضاع
وحالة االنقسام في الـسلطة وتوقـف       ،  المعابر وإغالق اإلسرائيليغزة بسبب الحصار    

 .الرواتب
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  )1(جدول رقم 
  )2007-1998(الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في فلسطين خالل الفترة 

  )مليون دوالر(

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  البيان
  7003.9  5772.1  5604.00  5101.21  4727.72  4278.23  4429.79  4592.79  3857.40  3333.65  لاألصو

  342.46  173.26  247.59  222.09  224.66  162.48  167.83  137.20  118.93  57.67  النقدية والمعادن الثمينة
  4186.81  3112.27  2991.19  2986.96  3111.82  2864.73  2744.37  2768.31  2459.40  2142.30  أرصدة لدى سلطة النقد والمصارف

  703.09  521.74  557.82  533.93  482.75  356.96  346.44  383.53  335.76  271.40  لدى سلطة النقد
  33.62  219.93  136.96  203.37  361.67  179.27  221.68  234.83  118.00  177.18  لدى المصارف في فلسطين

  3150.10  2370.60  2296.41  2249.66  2267.40  2328.50  2176.25  2149.95  2005.64  1693.72  لدى المصارف خارج فلسطين
  1705.17  1843.38  1741.36  1372.40  1071.22  953.70  1220.70  1346.65  1005.47  833.10  التسهيالت االئتمانية المباشرة

  153.30  158.70  248.20  118.20  116.31  102.90  89.94  109.31  85.67  77.24  االستثمارات
  112.36  96.03  80.50  70.26  66.76  54.06  50.86  58.83  46.20  48.30  ثابتةاألصول ال

  503.80  388.46  294.10  331.30  136.95  140.36  156.09  172.49  141.73  178.04  األصول األخرى
  7003.9  5772.1  5604.00  5101.21  4727.72  4278.23  4429.79  4592.79  3857.40  3333.65  الخصوم
  604.67  461.36  430.57  376.92  521.63  357.31  573.46  613.58  582.68  523.00  والمصارفأرصدة سلطة النقد 

  245.71  179.13  190.46  140.95  112.04  103.17  88.42  118.52  143.43  97.61  أرصدة سلطة النقد
  323.59  191.18  146.58  201.86  357.80  185.36  228.33  227.15  116.74  162.05  أرصدة المصارف في فلسطين

  35.37  91.05  93.53  34.11  51.79  68.78  256.71  267.91  322.51  263.34  أرصدة المصارف خارج فلسطين
  5117.67  4215.86  4190.09  3946.19  3624.50  3432.10  3397.83  3507.67  2875.14  2414.71  إجمالي ودائع الجمهور

  701.96  597.00  556.19  314.48  217.36  186.62  205.62  242.56  245.59  222.22  حقوق الملكية
  530.39  481.57  316.27  277.36  238.21  217.97  215.62  208.97  206.51  181.62  رأس المال المدفوع

  395.88  388.11  296.93  346.36  275.96  231.40  179.82  125.24  80.76  112.77  مخصصات الضرائب وأخرى
  183.72  159.77  124.80  117.69  88.27  70.80  73.06  103.74  73.23  88.17  مطلوبات أخرى

.سلطة النقد الفلسطينيةل، الثالث عشر ،)م2007(التقرير السنوي : المصدر
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  :مؤشرات السالمة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني/ ثانياً
 األنـشطة وهي مجموعة من المؤشرات والنسب المالية ناتجة فـي معظمهـا عـن                        
وكذلك مـدى التقيـد     ، سالمة الجهاز المصرفي وانضباطه   تعطي صورة عن مدى     ، المصرفية

 تتـيح المجـال لواضـعي       أنهـا وتكمن أهمية هذه المؤشرات في      ، بتعليمات الجهات الرقابية  
ومن ثـم وضـع     ، السياسات والباحثين للتنبؤ ببعض المشاكل التي قد تواجه القطاع المصرفي         

كن التعرف على مؤشرات جودة األصول      ويم،  حتى قبل حدوثها   التدابير المالئمة لهذه المشاكل   
  ). 2(للبنوك التجارية العاملة في فلسطين من خالل الجدول رقم 

  

   
  )2(جدول رقم 

  )2007-2004(مؤشرات السالمة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني خالل الفترة 
  )مليون دوالر(

كانون أول   المؤشر
2004  

كانون أول 
2005  

كانون أول 
2006  

كانون أول 
2007  

  مؤشرات جودة األصول
  36.2  36.1  35.8  55.6  إجمالي التسهيالت المباشرة/نسبة الجاري مدين

  63.2  63.3  63.7  43.9  إجمالي التسهيالت المباشرة/نسبة القروض
  11.6  10.7  8.5  10.8  إجمالي التسهيالت المباشرة/نسبة الديون المتعثرة

91-360  0.71  0.12  2.0  0.94  
360+  10.1  8.4  8.6  10.6  

  .لسلطة النقد الفلسطينية) 13(العدد ) م2007(التقرير السنوي : المصدر
  

  :يتضح ما يأتي) 2(ومن الجدول رقم 
على الرغم من تراجـع هـذه       : نسبة تسهيالت الجاري مدين إلى إجمالي التسهيالت       -

إال أنهـا ال تـزال      ، )م2006 -م2005(النسبة إلى إجمالي التسهيالت خالل العامين       
مـن إجمـالي التـسهيالت نهايـة العـام          %) 36.2(حيث شكلت ما نسبته     ، رتفعةم
%) 55.6(في حين أنهـا بلغـت       ، )م2006(وهي نفس النسبة تقريباً للعام      ، )م2007(

 ).م2004(نهاية العام 

النسبة األكبـر مـن حجـم     تشكل القروض :نسبة القروض إلى إجمالي التـسهيالت   -
وارتفـاع نـسبة   ، لعاملة في األراضي الفلسطينية  التسهيالت الممنوحة من المصارف ا    

القروض إلى إجمالي التسهيالت يعتبر من المؤشرات الجيدة لجودة األصول المتـوفرة      
وبالتالي فإنها منخفضة   ، وذلك الن القروض تكون بضمانات واتفاقيات     ، لدى المصرف 

مصارف ما  وشكلت القروض من إجمالي التسهيالت المباشرة المقدمة من ال        ، المخاطر
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 -م2006(وهي قريبة من النـسب للعـامين        ، )م2007(نهاية العام   %) 63.2(نسبته  
ويالحظ تخفـيض  ، )م2004(نهاية العام %) 44(بينما كانت هذه النسبة دون  ) م2005

حصة السحب المكشوف مرتفع المخاطر لـصالح حـصة القـروض ذات المخـاطر         
 .المنخفضة

وهى الديون التي لم يتم تسديد أقساطها        :لتسهيالت ا إجمالي إلىنسبة الديون المتعثرة     -
، %)20(يوم والتي يتم احتساب مخصص لهـا بنـسبة          ) 180 -91(خالل فترة من    

يوم والتي يتم احتـساب     ) 360 -181(والديون التي لم يتم تسديد أقساطها خالل فترة         
م يتم  أما الديون التي تصنف كخسائر فهي الديون التي ل        ، %)50(مخصص لها بنسبة    

%) 100(وينم تكوين مخصص بنـسبة       يوم) 360(تسديد أقساطها خالل فترة تتجاوز      
انه في الوقت الـذي     ويالحظ  ، على كامل قيمة المديونية بعد طرح الضمانات المقبولة       

%) 2(انخفضت فيه نسبة القروض المتعثرة بعد الضمانات إلي إجمالي التسهيالت من            
إال أن نـسبة الـديون      ، )م2007(نهايـة   %) 0.9 (إلى نحـو  ، )م2006(نهاية العام   

ويجـب  ، خالل نفـس الفتـرة    %) 10.6 (إلى%) 8.6(المصنفة كخسائر ارتفعت من     
 إلى االنخفاض في القروض المتعثرة قد يكون ناجماً عن انتقال جزء منها             أنمالحظة  

 الـديون   إجمالي أنحيث يالحظ   ، القروض المعدومة وليس من عمليات تسديد حقيقية      
%) 10.7( التسهيالت قد ارتفع مـن       إجمالي إلى الديون المتعثرة    إجمالي إليمتعثرة  ال

في الوقت الذي ارتفعـت     ، )م2007(نهاية العام   %) 11.6 (إلى) م2006(نهاية العام   
%) 97.7 (إلى) م2006(نهاية العام   %) 77(فيه حجم تغطية المخصصات من حوالي       

 ).م2007(نهاية العام 

  
  ):ودائع الجمهور( غير المصرفية الودائع/ ثالثاً

 المتاحة للمـصارف باسـتحواذها   لألموالتشكل الودائع غير المصرفية أهم مصدر                  
فالتراجع فيهـا   ،  واتسامها بنوع من الثبات النسبي     األموال مصادر   إجماليمن  %) 76.6(على  

والذي جـاء علـى     ، والرمليون د ) 27(قياساً مع الربع الثالث وبنحو      %) 0.5(لم تتعد نسبته    
، إلى جانب تقلبات أسـعار صـرف العمـالت المختلفـة    ، تراجع الودائع في قطاع غزةخلفية  

ويرتبط هـذا التراجـع بـشكل       ، وخصوصاً الدوالر كونه العملة المستعملة في إعداد البيانات       
، وتفضيل الجمهـور النقـد الـسائل      ، مباشر بتصاعد حدة الحصار المفروض على قطاع غزة       

  ).3(كن مالحظة توزيع الودائع غير المصرفية في الجدول رقم ويم
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  )3(جدول رقم 

  )م2008 -م2006(توزيع الودائع غير المصرفية خالل الفترة 
  )مليون دوالر(

  م2008
  )Q1(  )Q2(  )Q3(  )Q4(  م2007  م2006  البيان

  حسب التوزيع الجغرافي
  4955.7  4930.4  4672.6  4516.3  4237.6  3299.3  الضفة الغربية

  891.2  943.2  926.4  908.4  880.1  916.6  قطاع غزة
  حسب الجهة المودعة

  595  555.3  501.7  532.7  505.3  376.4  قطاع عام
  5121  5198.1  4970.6  4776.8  4495.5  3749.2  قطاع خاص مقيم

  130.9  120.2  126.7  115.2  116.9  90.3  قطاع خاص غير مقيم
  حسب نوع الوديعة

  2059.1  2078.3  1965.2  1932.6  1792.6  1403.9   الطلبجاري تحت
  1389.6  1461.3  1369.6  1280.3  1142.4  927.4  توفير
  2398.2  2334  2264.2  2211.7  2182.7  1884.6  ألجل

  حسب نوع العملة
  2600.5  2661.3  2611.2  2655.2  2637  2316.2  دوالر أمريكي
  1588  1563.8  1445.3  1341.7  1261.4  1078.8  دينار أردني

  1290.8  1321.4  1205.8  106.8  916.9  603.5  شيكل إسرائيلي
  367.6  336.1  336.7  321  302.4  217.4  عمالت أخرى

  ).16(العدد ) م2009(المراقب االقتصادي : المصدر
  

  :يتضح ما يأتي) 3(من خالل الجدول رقم 
 إلـى   لتـنخفض %) 5.5(تراجع حجم الودائع غير المصرفية في قطاع غزة بنحـو            -

من إجمالي ودائع العمالء جـراء      %) 15.2(مشكلة ما نسبته    ، مليون دوالر ) 891.2(
وعلى العكس من ذلـك شـهدت   ، تراجع كل من القطاع العام والخاص على حد سواء 

وبـذلك أصـبحت    ، %)0.5(الودائع غير المصرفية في الضفة الغربية ارتفاعاً بنحو         
مليون ) 4955.7(وبقيمة  ، ير المصرفية  الودائع غ  إجماليمن  %) 84.8(تستحوذ على   

ليـصل  %) 7.2(دوالر جراء التزايد الملحوظ في القطاع العام الذي ارتفعت بنحـو             
أو مـا نـسبته     ، في قطاع غـزة   %) 11.4(مليون دوالر منها    ) 595 (إلىمجموعها  

 . الودائع غير المصرفيةإجماليمن %) 10.2(

، مليـون دوالر  ) 5251.9(خفض إلى   لتن%) 1.2(تراجع ودائع القطاع الخاص بنسبة       -
تعود في  ، من إجمالي الودائع غير المصرفية    %) 89.8(إال أنها ال تزال تستحوذ على       

وتتوزع مـا بـين     ، مليون دوالر ) 5121(وبقيمة  ، معظمها إلى القطاع الخاص المقيم    
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وللمؤسسات غير الربحية   ، %)9.9(وللشركات بنسبة   ، %)89.5(ودائع لألفراد بنسبة    
 %).0.6(بة بنس

%) 2.8(ارتفاع الودائع طويلة األجل المربوطة بمستوى معـين مـن الفائـدة بنحـو       -
مقابل تراجع كل مـن  ،  ودائع القطاع الخاص المقيم    إجماليمن  %) 41(لتستحوذ على   

%) 0.9(والودائع الجارية بنحو    ، منها%) 23.8(لتشكل  %) 4.9(ودائع التوفير بنحو    
 .ودائع القطاع الخاص المقيم من %)35.2(لتشكل ما نسبته 

 الرئيسية حافظت على اتجاهها     اإليداع عمالت   أن إال الصرف   أسعاررغم التقلبات في     -
 باستحواذها  األولى اإليداع ال تزال تمثل عملة      األمريكيفالودائع بعملة الدوالر    ، العام

 سلباً  تأثريفالدينار  %) 27.2( بنسبة   األردنييليها الدينار   ، من الودائع %) 44.5(على  
 بنظام سـعر  األمريكينظراً الرتباطه مع الدوالر ،  بتطورات صرف الدوالر  إيجاباً أو

 إجمـالي مـن  %) 22.1(أما الودائع بعملة الشيكل فتـستحوذ علـى   ، الصرف الثابت 
 الشيكل يمثل عملة الرواتب لكافة موظفي القطـاع  أنوخاصة ، الودائع غير المصرفية 

 إجمـالي مـن   %) 6.3(وشكل اليورو نحو    ، ع الخاص وبعض مؤسسات القطا  ، العام
الودائع غير المصرفية خاصة وان اليورو يستحوذ على جزء مهم مـن المـساعدات              

 . األوربيةالقادمة من الدول 

  
 :التسهيالت االئتمانية المباشرة/ رابعاً

خاطر عدم  بتزايد م ) م2008 -م2006(         تميزت البيئة االقتصادية الفلسطينية في الفترة       
السيما مع وجود مشكلة نقـل النقـد        ، والتخوف المستمر من مزيد من التأزم لألوضاع      ، اليقين

وباتت تهـدد   ) م2008(السائل إلى قطاع غزة والتي تزايدت حدتها في الربع األخير من العام             
وانقطاع رواتب موظفي القطـاع العـام   ، مصداقية المصارف والنظام المالي الفلسطيني بأكمله    
ومعاناة قطاع غزة من ظروف الحـصار       ، بعد حالة االنقسام التي سادت األراضي الفلسطينية      

 مع البنوك فـي قطـاع   اإلسرائيليةوعدم تعامل البنوك  ، المفروض عليه وإخضاعه لعزلة تامة    
وتـأثير  ،  والتجارية اإلنتاجية األنشطةوالذي تسبب في نقص السيولة وتعطيل العديد من  ، غزة

ناهيك عن اآلثـار الـسلبية      ، ومراجعة البنوك لسياساتها االئتمانية   ، طلب االئتماني ذلك على ال  
للحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل في كانون األول علـى مجمـل األوضـاع االقتـصادية                

ويمكن توضيح أثر ذلك على توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة مـن خـالل             ، واالجتماعية
  ).4(الجدول رقم 
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  )4(رقم جدول 
  )م2008 -م2006(توزيع التسهيالت االئتمانية المباشرة خالل الفترة 

  )مليون دوالر(
  م2008

  )Q1(  )Q2(  )Q3(  )Q4(  م2007  م2006  البيان
  حسب التوزيع الجغرافي

  1627.4  1605.8  1509.1  1460.7  1391.6  1330  الضفة الغربية
  202.5  201.7  238.1  313.2  314.6  513.3  قطاع غزة

  حسب الجهة المستفيدة
  534.2  544.8  511.3  500.8  421.5  483  قطاع عام

  1167.6  1129.6  1140.6  1191.1  1208.8  1278.8  قطاع خاص مقيم
  128.1  133.1  95.3  82  74.9  81.5  قطاع خاص غير مقيم

  حسب نوع التسهيل
  1112.5  1109.2  1067.1  1062  1077.4  1167.1  قروض

  707.1  687.8  669.3  700.9  616.8  665.8  جاري مدين
  10.3  10.5  10.8  11  11  10.4  تمويل تأجيريل

  حسب نوع العملة
  1191.9  1163.1  1118.4  1159.5  1167  1317.3  دوالر أمريكي
  147.5  146.2  151.1  173.5  186.2  196.6  دينار أردني

  474.3  483.9  463.1  419.5  336.6  315.3  شيكل إسرائيلي
  16.2  14.3  14.6  21.4  14.4  14.1  عمالت أخرى

  ).16(العدد ) م2009(المراقب االقتصادي : المصدر
  

  :يتضح ما يأتي)4(من خالل الجدول رقم 
تشير بيانات الربع الرابع إلى ارتفاع الرصيد القائم من التسهيالت االئتمانية المباشـرة              -

بـرر هـذا    وقـد ي  ، مليون دوالر ) 1829.9(قياساً بالربع الثالث لتبلغ     %) 1.2(بنحو  
االرتفاع بان مخاطر البيئة الداخلية ال تقارن بمخاطر البيئة الخارجية في ظل تداعيات             

جزء منه غير حقيقي لكون األرقام تعبر عـن         وقد يكون   ، أزمة أسواق المال العالمية   
، فقد يكون ناجم عن تطورات سعر صرف العمـالت الرئيـسة  ، أرصدة وليس تدفقات  

 ).عملة إعداد البيانات (وخصوصاً الدوالر األمريكي

فارتفع إجمالي الرصيد القائم مـن    ، حظيت الضفة الغربية بنصيب كبير من التسهيالت       -
فـي  %) 0.4(في حين بلـغ     ، %)1.3(التسهيالت االئتمانية المباشرة في الضفة بنحو       

ومما ال شك فيه أن تفاوت نسب االرتفاع بين كل من الضفة وغـزة قـد                ، قطاع غزة 
مـن  %) 88.9( تركز التسهيالت في الضفة الغربية باستحواذها علـى  ساهم في تزايد 

 .إجمالي التسهيالت
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تأثر هيكل العمالت المختلفة التي يتشكل منها إجمالي رصيد التـسهيالت بتطـورات              -
، فمع تحسن سعر صرف الدوالر األمريكي مقابـل بعـض العمـالت        ، سعر الصرف 

) 28.7( بعملة الدوالر األمريكي بقيمـة  فأظهرت البيانات ارتفاعاً في الرصيد الممنوح  
وارتفاع الرصيد القائم بعملة الدينار األردنـي بقيمـة      ، %)2.5(وبنسبة  ، مليون دوالر 

 .مليون دوالر جراء ارتباطه بسعر صرف ثابت مقابل الدوالر األمريكي) 1.3(

نع ارتفاع  ف، حافظت األهمية النسبية لألنواع المختلفة من التسهيالت على اتساقها العام          -
من %) 60.8(تكون قد استحوذت على النصيب األكبر بنحو        %) 0.3(القروض بنحو   

ليـشكل نحـو    %) 2.8(تاله الجاري مدين الذي ارتفع بنـسبة        ، إجمالي الرصيد القائم  
من إجمالي الرصـيد    %) 0.6(في حين لم تتعد مساهمة التمويل التأجيري        ، %)37.9(

 %).2.1(القائم بعد تراجعه بنحو 

نحصر التزايد في الرصيد القائم من التسهيالت في القطاع الخاص ليـستحوذ علـى              ا -
وانخفـاض الرصـيد    ، مليون دوالر ) 1295.7(وبقيمة  ، من الرصيد القائم  %) 70.8(

والذي ال تتعد مـساهمته  ، مليون دوالر) 128.1(القائم للقطاع الخاص غير المقيم إلي    
وفي المقابـل تراجـع   ، ة للقطاع الخاصمن رصيد التسهيالت الممنوح   %) 9.9(نسبة  

مـن  %) 29.2(مليون دوالر مشكالً نحو     ) 534.2(نصيب القطاع العام لينخفض إلى      
  .إجمالي الرصيد القائم للتسهيالت

  
 :مؤشرات أداء الجهاز المصرفي الفلسطيني/ خامساً

 بدرجـة   المرتبطة) م2008 -م2006(يمكن تقييم أداء المصارف من خالل المؤشرات للفترة         
نظراً لما  ، ودور القطاع الخاص في هذا الجانب     ، استغالل وتوظيف الودائع في مجال االئتمان     

ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول رقـم    ، لالئتمان من أهمية في تفعيل األنشطة االقتصادية      
)5.(  

  

  )5(جدول رقم 
  )م2008 -م2006( خالل الفترة مؤشرات أداء الجهاز المصرفي

  )ةنسبة مئوي(
  م2008

  )Q1(  )Q2(  )Q3(  )Q4(  م2007  م2006  البيان
  29.1  28.6  28.8  29.2  29.8  39.5  إجمالي الودائع/ التسهيالت
  31.3  30.8  31.2  32.7  33.3  43.7  الودائع غير المصرفية/ التسهيالت

  24.7  23.7  24.2  26  27.8  35.4  القطاعالودائع / ت القطاع الخاص
  22.8  21.7  22.9  24.9  26.9  34.1  الودائع/ ت القطاع الخاص المقيم

  24  23.6  23.9  23.7  24.3  32  إجمالي الموجودات/ التسهيالت االئتمانية
  ).16(العدد ) م2009(المراقب االقتصادي : المصدر
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  :يتضح ما يأتي) 5(من خالل الجدول رقم 
وكذلك ، %)9.7(انخفاض في حجم التسهيالت إلى الودائع بنسبة        ) م2007(شهد العام    -

ليرتفع بعد ذلك في الربع الرابع مـن  ، )م2008(الربع األول والثاني والثالث من العام     
كما شهد ارتفاع في نسبة التسهيالت إلـى الودائـع غيـر            ، %)29.1(إلى  %) 28.6(

ومع ذلك ال تزال هذه النسبة      ، %)31.3(إلى  %) 30.8(المصرفية في نفس الربع من      
والقاضية بتحديـد   ) م1998/ أ20(مات سلطة النقد بتعميم     دون النسبة التي حددتها تعلي    

ويعود بقاء النسبة   ، %)40(نسبة االئتمان إلى الودائع غير المصرفية كحد أدنى بنسبة          
 .متدنية إلى درجة المخاطر المرتفعة في األراضي الفلسطينية

، )م2007(انخفاض تسهيالت القطاع الخاص إلى ودائع القطاع الخـاص فـي العـام       -
ليرتفع بشكل نسبي   ) م2008(كذلك في كالً من الربع األول والثاني والثالث من العام           و

وللقطاع الخاص المقيم من    ، %)24.7(إلى  %) 23.7(في الربع الرابع لنفس العام من       
ويمكن تفسير هذا التحسن بسبب ازديـاد       ، خالل نفس الفترة  %) 22.8(إلى  %) 21.7(

 . وباألخص ودائع العمالء، عحجم التسهيالت وتراجع حجم الودائ

فـي  %) 23.6( الموجودات من إجمالي إلىارتفاع نسبة التسهيالت االئتمانية المباشرة    -
، في الربع الرابع من نفس العـام      %) 24( حوالي   إلى) م2008(الربع الثالث من العام     

 إلـى %) 76.8( الموجودات من إجمالي إلىمقابل تراجع نسبة الودائع غير المصرفية     
    . خالل نفس الفترة%) 76.6(
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  المبحث الثاني
  السياسة االئتمانية

  
  :مقدمـة

ممـا  ، إن منح التسهيالت االئتمانية يعتبر تنازالً من البنك عن جزء من موارده المالية            
وسياسات تحكم ذلك من أجـل المحافظـة علـى مـوارد البنـك              ، ونظم، يستلزم وضع أطر  

وعليـه  ، على نشاطات البنك المختلفة   ، والسيولة، والربحية، مانوإضفاء عناصر األ  ، وضبطها
يتوجب على البنك عندما يتقدم إليه عميل أن يأخذ هذه القضايا في عـين االعتبـار وضـمن                  

 لذلك إن سياسة االئتمان لدى أي بنك، إنما هي          ،)م1999، مجلة البنوك في فلسطين   (حساباته  
 التي من خاللها يمارس البنك وظيفة مـنح القـروض           مجموعة القواعد والتعليمات واألساليب   

بشكل منضبط، ويمكن إخضاعها للرقابة وتصحيح المسارات، من خالل مراجعتهـا مقارنـة              
وال يزال ينظر لالئتمان المصرفي كونه مقـدار  ، باألداء الفعلي حين ممارسة البنك لهذه المهمة 

نوك والمؤسسات المالية لتمويل عمليات     التسهيالت التي يحصل عليها األفراد والشركات من الب       
 فاالئتمـان   ،)م2002، الزبيدي(رأس المال لفترة زمنية مقابل كلفة يتحملها األفراد والشركات          

    ).م1999، شيحه(يعني ثقة المصرف في مقدرة عميله على الوفاء بااللتزام 
  

ى وتنقسم الحاجة االئتمانية من حيث موضـوعها، إلـى حاجـات اقتـصادية وأخـر             
اجتماعية، واألولى تتطلبها اعتبارات النمو االقتصادي والتوسع في نشاط العميل سواء بزيـادة             
إنتاج أو بتوسيع عملية التوزيع، أما الحاجات االجتماعية فتتطلبها دوافع اجتماعية السـيما مـا    
 يتصل منها بالعدالة بغض النظر عن النفع اإلنتاجي واالقتصادي المحقق من إشـباعها، وقـد              
كانت الحاجات االقتصادية المحور الرئيسي لالئتمان المصرفي منذ نشأة البنوك، لكن ظهـور             
التيارات المختلفة أدخل الحاجات االجتماعية لالئتمان، غير أن األهميـة الزالـت للحاجـات              
االقتصادية لالئتمان في المقام األول، وللوقوف على أهمية الدور الذي تلعبه البنوك في مجـال          

تثمار وبناء االقتصاد الوطني، ذكرت دراسة بريطانية حديثة، أن تـدفق وزيـادة النـشاط       االس
االقتصادي كان متناسب تناسباً طردياً مع نشاط البنوك في مجال االئتمان المصرفي وهذا مـا               

 –م 1990(لوحظ خالل دراسة السياسة االئتمانية وأثرها علـى الواقـع االقتـصادي للفتـرة               
  ).Chrystal, et al., 2002()  م2001

  
وللتأكيد على أهمية االئتمان البنكي وأثره، تم التطرق إلى ما ذكره الباحث األمريكـي              

)John,1975(  أن المخزون المالي الذي كان موجود في البنوك في أمريكيا بعـد            : ، حيث قال
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الحرب استثمر في إنشاء قاعدة صناعية واقتصادية ساهمت فـي إثـراء االقتـصاد الـوطني              
، وفي سـنة    )م1945(مليون دوالر في االئتمان سنة      ) 90.6(وإنجاحه، حيث تم استثمار مبلغ      

مليون دوالر وهي قـروض األعمـال، أمـا القـروض           ) 130.701(وصلت إلى   ) م1972(
مليون دوالر، وال بد من قيام البنوك بدورها االئتماني لما لهـا            ) 87.2(الشخصية وصلت إلى    

  ).John, 1975(إنجاح االقتصاد ودعم أساساته من دور بالغ األهمية في 
  

لقد توسع الدور االقتصادي الذي تلعبه البنوك التجارية وأدركت الحكومة أهمية هـذا             
النشاط المصرفي وأخذت في حسابها دور هذه البنوك عند إعـداد خطـط التنميـة الـسنوية                 

هميتها في ثالثة محـاور     والخماسية وغيرها، هذا ونالحظ أن المصارف التجارية قد ازدادت أ         
  : وهي)م1999الشماع، (رئيسية 
دورها النشط والفعال في الدول النامية وقدرتها على تمويـل مـشاريع التنميـة               . 1

  .االقتصادية في هذه الدول
 .خروجها عن النظام التقليدي القديم وقيامها بأدوار ومهام جديدة . 2

ومراسـليها المنتـشرة   دورها في خدمة التجارة الدولية عن طريق شبكة فروعها    . 3
 .عبر القارات

  
ولقد تبين أن النشاط المصرفي التجاري قد زاد على مستوى عالمي وأصبح للمصرف             
التجاري الدور األهم في الدول النامية بعد المهام الجديدة التي أصبح يقدمها للعمالء، وسنوجز              

رز فـي خدمـة التجاريـة    فيما يلي األهمية االقتصادية للنشاط المصرفي التجاري ودورها البا 
  ):م1999الشماع، (الدولية 

جذب وتوزيع المدخرات وتوجيها نحو االستثمارات المفيدة التـي تعمـل علـى زيـادة       . 1
  .اإلنتاج

قيامها باالستثمار المباشر رغم جميع الخدمات والتسهيالت المقدمة من قبل الحكومـات             . 2
خوفاً مـن الخـسارة، ولـذلك       والبنوك، فإن األفراد ال يزالون يترددون في االستثمار         

انحصرت في المشاريع التي تعود بفائدة وربح بسيط مضمون، لهـذا أخـذت البنـوك               
تستثمر أموالها في مشاريع تمتلكها وتملك معظم أسهمها، وهذا العمل قد أدى بدوره إلى              

 .ظهور المصارف المتخصصة

 تنـشئ أقـسام     قيامها بدور بارز في األسواق المالية، فبـدأت المـصارف التجاريـة            . 3
 .متخصصة لألوراق المالية ولوحظ أنها توسعت بشكل كبير في هذا المجال
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تقديم خدمات جديدة للزبائن، حيث تعمل المصارف دائماً على تقديم األفضل للعمـالء،              . 4
ومن الخدمات المصرفية الحديثة التي تقدمها المصارف التجارية في الوقت الحاضـر،            

 . وبطاقة االئتمانبيع وشراء الشيكات السياحية،

اتساع نشاطها في تطوير خدمة التجارة الدولية، وأهم هذه األنشطة يكمن في االعتمادات             . 5
 .المستندية، وبوالص التحصيل، والحواالت، وبيع وشراء العمالت وغيرها

  
  : االئتمانيةسياسة البنوك

ما هـو المبلـغ   : متبعة وهي         تمثل أسئلة االئتمان الثالثة التالية أحد سياسات االئتمان ال      
الذي يريده المستفيد؟ لماذا هذا المبلغ؟ ما المدة الزمنية الالزمة للسداد؟ ما هو مصدر الـسداد؟           
عند إجابة الشخص طالب االئتمان على هذه األسئلة بشكل يرض ويضمن ذلك تصبح العمليـة               

  ).Perry, 1977(أقل خطورة للبنك 
  

  :المحهاانية وأهم متعريف السياسة االئتم
السياسة االئتمانية للبنك هي مجموعة القرارات التي تصدرها اإلدارة العليا للبنـك وتحـدد       -

فيها معايير وشروط ونطاق وحدود وأنواع وسلطات منح االئتمان المصرفي الذي يمنحـه             
 ).م2002، الزبيدي( البنك

لعوامل واألسس  السياسة االئتمانية للمصارف هي اإلطار العام الذي يتضمن مجموعة من ا           -
وإدارة االئتمان بـشكل    ، واالتجاهات اإلرشادية التي تعتمدها اإلدارة المصرفية بشكل عام       

 ).م2000، الحسيني(خاص 

هي مجموعة من المبادئ التي تنظم أسلوب دراسة ومنح التـسهيالت االئتمانيـة وأنـواع          -
الغ التسهيالت المطلوب   األنشطة والقطاعات االقتصادية التي يمكن تمويلها وكيفية تقدير مب        

منحها وأنواعها وأجال استحقاقها وشروطها الرئيسية، كما تحدد الخطوط العامة التي تحكم            
ومتابعتها بما يكفـل سـالمة      ، نشاط المصرف في مجاالت قرار منح التسهيالت االئتمانية       

طات بهدف تحقيق أفضل عائد واتخاذ ما قد يلزم من احتيا         ، توظيف وحسن استخدام أمواله   
إذا ما طرأت أي تطورات سلبية على أي عنصر من العناصر التي استند إليها المـصرف                

األمـان والربحيـة    (في قرار منح االئتمان، والذي تسعى من خالله تحقيق األمور التالية            
   ).م1998السيسي، () والسيولة وتوفير احتياجات المجتمع

  
القرارات التي تصدرها اإلدارة العليا للمصرف               فالسياسة االئتمانية تمثل مجموعة من      

تحدد فيها المعايير وشروط منح االئتمان المصرفي ونطاقه وصالحياته، وهـي تبنـي علـى               



 33

أساس اإلستراتيجية االئتمانية المستمدة من اإلستراتيجية القومية على المستوى الكلـي، فهـي             
اه وإطـار اإلسـتراتيجية االئتمانيـة       تمثل األهداف قصيرة وطويلة األجل وتأخذ باالعتبار اتج       

القومية، مما يتطلب من الجهاز المصرفي وضع خطط وسياسات مقابلة، تأخذ علـى عاتقهـا               
 والمرحلية واألساليب   ةتطوير وإدارة نشاطها ضمن هذا اإلطار عبر وضع الخطوات التفصيلي         
ى الخدمـة المـصرفية   التحليلية لتنفيذ السياسة، فمن شأن السياسة االئتمانية أن ترفـع مـستو          

وتحسنها وتنوعها دون اإلخالل بالقواعد واألعراف واألصول المصرفية المتعارف عليها بهذا           
  .الشأن

  
وقبل تناول مالمح السياسة االئتمانية للبنك يجدر بنا معرفـة الفـرق بـين اإلسـتراتيجية                

  ).م2002، الزبيدي(االئتمانية واإلجراءات االئتمانية 
 هي اإلطار العام أو االتجاه والمسار الرئيسي الـذي ينتجـه            :ئتمانيةاإلستراتيجية اال   - أ

البنك بغرض تحقيق أهدافه في األجل القصير والطويل، وتسير اإلستراتجية االئتمانية           
للبنك في اتجاه وإطار اإلستراتيجية االئتمانية القومية التي يضعها البنك المركزي على            

  .المستوى الكلي لالقتصاد القومي
 واألساليب التحليلية الفنية المحددة في إطار       ة الخطوات التفصيلي  :جراءات االئتمانية اإل  -  ب

تنفيذ السياسة االئتمانية للبنك، وهي إجراءات مرحلية تتعامل مع العملية االئتمانية من             
بدايتها بدأ بطلب العميل للتسهيالت مروراً بمراحلها المختلفة وحتى نهايتها حتى قيـام             

  .د االئتمان والفوائد للبنكالعميل بسدا
  

  :مالمح السياسة االئتمانية
  :)م1997األلفي، ( بعد التعرف على السياسة االئتمانية يمكن الوصول إلى أهم مالمحها وهي

 تترجم إلى قرارات مكتوبة تصدر عن السياسة االئتمانية للبنك فـي            :السياسة االئتمانية  . 1
 كتيب أو دليل وتكون متاحة لـإلدارات       صورة قرارات مكتوبة ويتم طباعتها في صورة      

االئتمانية والرقابية وألجهزة الرقابة الخارجية، ويتم تحديثها كل مل كان هنالك جديـد،             
  .ويجب أن تتجاوب دائماً مع المستجدات

 فمجلس إدارة البنك هو السلطة المختلفة       :السياسة االئتمانية ترسمها اإلدارة العليا للبنك      . 2
ة االئتمانية وتقع على عاتقه إصدارها في صورة قرارات مكتوبـة  بإصدار ورسم السياس  

وملزمة، مع إشراك جميع اإلدارات ذات العالقة في الموضوع، وخـصوصاً الجانـب             
 .التنفيذي والرقابي لتكون أكثر جدية وواقعية
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 فالقرارات التي يـصدرها مجلـس       :السياسة االئتمانية تتضمن شروط ومعايير محددة      . 3
التي تشكل السياسة االئتمانية تتضمن شروط ومعايير محددة، فعلى سـبيل           إدارة البنك و  

المثال ال الحصر تحديد أنواع االئتمان المصرفي الذي يمنحه البنك وأجـل اسـتحقاقها              
واألنشطة التي يمولها البنك وحدود التركيز االئتماني وحدود وشـروط الـسحب علـى      

 .المكشوف للعميل الواحد

 تتعدد األطراف المعنية بالـسياسة االئتمانيـة        : تخدم أطرافاً متعددة   السياسة االئتمانية  . 4
سواء كانت أطراف داخلية تتمثل في إدارة االئتمـان والتفتـيش بالبنـك، أو أطـراف                
خارجية ممتثلة بالبنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسـبات ومراقـب الحـسابات،            

 االئتمانية واتخاذ قرارات منح االئتمان      فإدارة االئتمان في البنك تقوم باإلعداد للدراسات      
المصرفي وفقاً للصالحيات المخولة لها وفي إطار السياسة االئتمان للبنك وفقاً للـشروط      
والمعايير التي تتضمنها كما تقوم إدارة التفتيش والرقابة بالبنك بأعمال الرقابة على منح             

 .االئتمان المصرفي

 من أهم القـرارات التـي       :نح االئتمان المصرفي  السياسة االئتمانية تخول صالحيات م     . 5
تصدر في نطاق إطار السياسة االئتمانيـة للبنـك القـرارات التـي تحـدد الـسلطات                 
والصالحيات لمنح االئتمان المصرفي لكافة المستويات اإلدارية والتنظيمية داخل البنك،          

نية ألخرى  وتختلف حدود وصالحيات وسلطات منح االئتمان المصرفي من سياسة ائتما         
ومن مستوى إداري لمستوى إداري آخر داخل الهيكل التنظيمي للبنك الواحد، وتكـون             

 .الصالحيات لشخص أو للجنة

 تأخـذ الـسياسة االئتمانيـة فـي         :السياسة االئتمانية تعكس أغراض البنك وإمكانياته      . 6
والبـشرية  اعتبارها تحقيق أغراض البنك ورسالته في حدود اإلمكانيات التمويلية والفنية   

 .ومدى االنتشار الجغرافي للبنك فتكون معبرة بوضوح عن أغراض البنك وإمكانياته

   
  :يمي لقسم التسهيالتالموقع التنظ

         من المعروف أن مجلس اإلدارة هو أعلى سلطة إدارية بالبنـك، يتحمـل المـسئولية               
غيـر  ، غطي نشاطاً مصرفياً ماالنهائية في وضع سياسة البنك االئتمانية شأنها شأن أي سياسة ت  

أن الوضع الفعلي لسياسة اإلقراض يتعين أن يتمثل في خبراء االئتمان بالبنك، ومن األفـضل               
بطبيعة الحال أن يبدأ وضع مقومات السياسة االئتمانية من القاعدة بمختلف الفروع إلى القمـة               

ها عدة مـستويات مـن      أي مجلس اإلدارة، على أن وضع هذه السياسة يتعين أن يراعي تحقيق           
  :التوافق واالتساق مثل

  .التوافق مع البيئة المصرفية الخارجية والتي تختلف من وحدة مصرفية ألخرى -
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 .بمختلف المحافظات) الفرعية(التناسق فيما بين سياسات االئتمان اإلقليمية  -

 تناسق السياسة االقراضية للبنك مع باقي سياساته السيما الرئيسية األخـرى كـسياسة             -
 .الخ...تنمية الودائع، سياسة االستثمار المالي، سياسة التسويق المصرفي،

تحقيق التناسق بين مكونات كل من سياسات البنـك الرئيـسية، فعناصـر الـسياسة                 -
الحمـزاوي،  (. االقراضية يتعين أن تكون متسقة مع عناصر ومكونات سياسة الودائع         

 ).م1997

  
المصرفية في جميع خرائط الهيكـل التنظيمـي للفـروع             يرتبط قسم إدارة التسهيالت    

وإدارة البنك العليا، ارتباطاً مباشراً مع متخذي القرار في الوحدات اإلدارية المختلفـة، ويـأتي       
هذا االرتباط الوثيق ألمور ترجع إلى درجة كبيرة لطبيعة عمل قـسم التـسهيالت، وتـسهيالً                

المناسبين، وبخصوص طبيعة العمل يتـولى هـذا        لمعامالت العمالء والبنك بالسرعة والضبط      
القسم مهام عمليات التسليف وتقديم كافة الخدمات ذات الصلة، وتحمل في طيها مخاطر تـؤثر               
على ربحية البنك ومستقبله وبالتالي فإن لهذا القسم أهمية كبرى في تحديد ربحية البنك وتعظيم               

  ).م1999جودة، (فإنه قد يتكبد خسائر كبيرة إيراداته كما أنه إذ لم يقم بأداء مهامه بكفاءة 
  

         ويمتاز البنك عن مؤسسات اإلقراض األخرى في اسـتمراريته وتنـوع االئتمانـات             
المقدمة على العكس من مؤسسات اإلقراض التي تحدد خدماتها بقطاع معـين ضـمن إطـار                

أظهرت دراسة  وفي إظهار ميزات وصفات كل من مؤسسات اإلقراض والبنوك          ، زمني محدد 
ألمانية أن مؤسسات اإلقراض لها هدف محدد وموجه لطبيعة العمالء المحتملين، فقـد يوجـه               

 لقطاع معين دون سواه بعكس البنوك حيث يوجه االئتمان ألكثر من هدف وغـرض،               ناالئتما
  ).Kakes, 1998 (إضافة إنها عملية غير مستمرة كاستمرار البنوك

  
  :لسياسة االئتمانية للمصارفاعة االعوامل المؤثرة في صن

         تتأثر السياسة االئتمانية للبنك بصفة عامة بمجموعة من العوامل، وتنقسم هذه العوامل            
إلى عوامل داخلية وعوامل خارجية، فالعوامل الداخلية هي العوامل التي تنبع من داخل البنك،              

والعوامل الخارجية تنشأ مـن     ، يولةمثل أهداف البنك وإمكانياته، معدل التركيز، اعتبارات الس       
خارج البنك ويكون مصدرها البيئة أو المناخ الذي يتواجد فيه البنك ويمارس فيه نشاطه، مثـل     
الظروف االقتصادية المحيطة، الضمانات المقدمة من العميل، وبالرغم من تأثير هذه العوامـل             

س أثار متساوية أو موحـدة علـى        على صناعة السياسة االئتمانية لجميع البنوك إال أنها تمار        
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السياسات االئتمانية لجميع البنوك التي تعمل في بيئة واحدة أو مناخ واحد، بل تختلف أثار هذه                
  .العوامل من سياسة ائتمانية ألخرى

  
ومن أهم العوامل واالعتبارات المؤثرة في صناعة السياسة االئتمانية العوامل واالعتبـارات            

  ):م1999 ،ارشيد وآخرون (اآلتية
 تتأثر صناعة السياسة االئتمانية للبنـك بـصفة         ):البعد القانوني (االعتبارات القانونية    . 1

عامة بالقيود القانونية والتشريعات الـسائدة والمنظمـة للعمـل المـصرفي وأيـضاً              
 .بالتعليمات والقرارات التي يصدرها البنك المركزي بشأن التوسع أو االنكماش

 تتأثر صناعة السياسة االئتمانية بنطاق وحدود       ):البعد الجغرافي (االعتبارات الجغرافية    . 2
المنطقة أو المناطق التي يخدمها البنك ويمارس فيها نشاطه المصرفي بـصفة عامـة              
واالئتمان بصفة خاصة، فالبعد الجغرافي ومـدى انتـشار وحـدات وفـروع البنـك               

ث أنـواع المنتجـات     الجغرافي يؤثر في السياسة االئتمانية من حيث النطاق ومن حي         
 .االئتمانية التي تقررها

تتـأثر صـناعة الـسياسة االئتمانيـة للبنـك          ): البعد التمويلي (االعتبارات التمويلية    . 3
، المتاحـة للبنـك   ) مصادر األموال (باالعتبارات التمويلية من حيث الموارد التمويلية       

ئمة موارد المـال    ويكمن البعد التمويلي في صناعة السياسة االئتمانية في ضرورة مال         
الستخدامات هذه األموال بالنسبة للجزء الذي سيتم توظيفـه فـي صـورة تـسهيالت        
ائتمانية للعمالء، فكلما كانت مصادر األموال المتاحة للبنك متقلبة وغير مستقرة فـإن             
السياسة االئتمانية لهذا البنك تتجه إلى إقرار المنتجات االئتمانية القصيرة األجل، كمـا             

فة مصادر األموال المتاحة للبنك تؤثر في السياسة االئتمانية له وتختلف السياسة            أن تكل 
االئتمانية من بنك آلخر باختالف تكلفة مصادر األموال في البنوك المختلفة ويـنعكس             
هذا االختالف في صورة اختالف وفروق في تسعير القروض والتسهيالت التي تقرها            

 . حيث أسعار الفائدة عليها والمصروفات األخرىالسياسات االئتمانية المختلفة من

 المقصود باالعتبارات التنظيميـة واإلداريـة       ):البعد التنظيمي (االعتبارات التنظيمية    . 4
أو ما يسمى بالهيكليـة اإلداريـة أو        ، حجم وطبيعة الهيكل التنظيمي أو اإلداري للبنك      

فة والتي تتعامل مع العملية     والمتضمن لكافة المستويات اإلدارية المختل    ، الهرم الوظيفي 
، االئتمانية داخل البنك، ويؤثر البعد التنظيمي في السياسة االئتمانية للبنك تأثيراً كبيـراً            

حيث تتعدد السلطات والصالحيات االئتمانية داخـل البنـك ذات الهياكـل اإلداريـة              
أيـدي  والتنظيمية كبيرة الحجم فال يتم تركيز صالحيات منح االئتمان المصرفي فـي             
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محددة من المسئولين في الهرم اإلداري للبنك، ألن هذا التركيز من شأنه أن يعيق سير             
 .األداء للعملية االئتمانية

 يقصد باالعتبارات الفنية، األسس واألعراف المستقرة       ):البعد الفني (االعتبارات الفنية    . 5
سة االئتمانية  في منح االئتمان المصرفي فهذه األسس واألعراف تؤثر في صناعة السيا          

للبنك تأثيراً بالغاً وأصيالً ألن قرار منح االئتمان قرار فني يتخذ بنـاء علـى دراسـة           
يتم إعدادها وفقاً لإلجراءات االئتمانية التي تقررها الـسياسة االئتمانيـة       ) فنية(ائتمانية  

 للبنك، لهذا تأخذ السياسة االئتمانية في االعتبار األسس واألعراف الفنيـة فـي مـنح              
االئتمان المصرفي وينعكس هذا على السياسة االئتمانية للبنك في صورة إقرارها على            
سبيل المثال ال الحصر للنسب التسليفية للضمانات التي يقبلها البنك، وحدود وشـروط             

 .السحب على المكشوف

 يقصد باالعتبـارات التـسويقية      ):البعد التسويقي (االعتبارات التسويقية والتنافسية     . 6
افسية إمكانية البنك التسويقية ومركزه التنافسي بين البنـوك العاملـة والمنافـسة،        والتن

وتتأثر صناعة السياسة االئتمانية للبنك بصفة عامـة بهـذه االعتبـارات التـسويقية              
والتنافسية في إقرار منتجات ائتمانية قادرة على منافـسة البنـوك األخـرى وقابلـة               

سعير المنتجات االئتمانية تتيح قدراً من المنافـسة  للتسويق، كما يجب أن تكون سياسة ت 
وتدعم من المركز التنافسي للبنك، وكلما أخذت السياسة االئتمانية للبنك في اعتبارهـا             
األبعاد التسويقية والتنافسية، كلما ارتفعت مقدرة البنـك علـى المنافـسة، وتتـصف              

تمر وال تتصف بالثبات، لهذا     االعتبارات التسويقية والتنافسية بكونها في حالة تغير مس       
يجب أن تكون السياسة االئتمانية للبنك مرنة وقابلة للتعديل كلما تطلب األمر ذلك حتى              
يتمكن البنك من التهيؤ السريع مع ظروف السوق والمنافسة المستجدة وسريعة التغيـر         

 .دائماً

تعامل مع العمليـة     وتتمثل بكفاءة اإلدارات التي ت     ):البعد البشري (االعتبارات البشرية    . 7
، واإلدارات القانونيـة ، واالسـتعالمات ، االئتمانية داخل البنك كـاإلدارات االئتمانيـة      

التأهيل العلمي، التدريب المصرفي، الخبرة االئتمانيـة،       (من حيث   ، والتفتيش والرقابة 
، وتختلف بالطبع كفاءة العنصر البشري      )مدى استيعاب التكنولوجيا والعوامل السلوكية    

فرد آلخر ومن بنك آلخر بالطبع طبقاً للعوامل السابقة الذكر، ويكمن تـأثير هـذه              من  
االعتبارات البشرية على صناعة السياسة االئتمانية للبنك في عدم إقرارهـا لعمليـات             

 .ائتمانية ال يتوفر للبنك الموارد البشرية الالزمة إلنجازها بكفاءة

 يقصد باالعتبارات االقتصادية كعامل مؤثر      ):البعد االقتصادي (االعتبارات االقتصادية    . 8
في صناعة السياسة االئتمانية للبنك، طبيعة االقتصاد والنظام الذي يعمل البنك داخلـه،     
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فطبيعة االقتصاد أو الهيكل االقتصادي يؤثر بصورة مباشرة فـي نوعيـة المنتجـات              
صاد التصديري تـزداد    االئتمانية التي يقدمها البنك لعمالئه، فعلى سبيل المثال في االقت         

عمليات منح االئتمان المصرفي لتمويل الصادرات، وفـي االقتـصاد الـذي يعتمـد              
الواردات بدرجة كبيرة تزداد عمليات منح االئتمان المصرفي لتمويل الواردات، وفـي            
االقتصاد الذي يعتمد على القطاع الزراعي بدرجة كبيرة تزداد عمليات منح االئتمـان             

النشاط الزراعي، وفي االقتصاد الذي يتنوع الهيكل االقتصادي فيـه          المصرفي لتمويل   
تكون احتياجاته من المنتجات االئتمانية متنوعة لذلك تتأثر السياسة االئتمانية بطبيعـة            
الهيكل االقتصادي السائد وينعكس هذا التأثير على إقرار السياسة االئتمانية لمنتجـات            

 .قتصاد الذي يعمل فيه البنكائتمانية لتلبي طبيعة واحتياجات اال

  
  :أركان السياسة االئتمانية

         بالرغم من عدم وجود سياسة ائتمانية نمطية أو موحـدة، إال أنـه توجـد أركـان أو       
مقومات تقوم وتعتمد عليها السياسة االئتمانية ألي بنك، وتعد هذه األركان والمقومات األساسية             

ة جيدة وسليمة، إال أن هذه األركان والمقومات  ال تحـول            حد أدنى لصناعة أي سياسة ائتماني     
دون اختالف السياسيات االئتمانية للبنوك المختلفة، وال يشنأ هذا االختالف بسبب هذه األركان             
أو المقومات ولكن مصدر هذا االختالف مرجعة إلى اختالف طبيعة مـصادر األمـوال بـين            

تالف طبيعة عمل البنوك وحجمها، واخـتالف       البنوك واختالف أغراض وأهداف البنوك، واخ     
تراكم الخبرة بين البنوك وما إلى ذلك من عوامل أخرى، ويترتب على ذلك االخـتالف بـين                 
السياسات االئتمانية للبنوك المختلفة أن ال تكون حول األركان أو المقومات األساسية للـسياسة              

ن البنوك والمؤسسات الماليـة، وشـأنها   االئتمانية، إنما تكون حول جزئيات مختلفة بطبيعتها بي      
في ذلك كشأن سائر االختالفات األخرى غير الجوهرية بين األشياء المتماثلـة وذات الطبيعـة      
المتماثلة وعلى الرغم من ذلك، يبقى االهتمام األصيل للسياسة االئتمانية منصباً علـى تنـاول               

  .العملية االئتمانية في جميع األحوال 
  

  ) :م1997األلفي، (سية للسياسة االئتمانية تشمل األركان اآلتيةواألركان األسا
  .تحديد األقاليم والمناطق الجغرافية التي يخدمها البنك . 1
 .تحديد المجاالت واألنشطة االقتصادية التي يخدمها البنك . 2

 .تحديد أنواع القروض والتسهيالت التي يمنحها البنك . 3

 .تحديد أنواع الضمانات والنسب المثلى . 4

 .د الحدود القصوى ألجال استحقاق القروضتحدي . 5
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 .تحديد شروط ومعايير منح االئتمان . 6

 .تحديد حدود التركز االئتماني . 7

 .تسعير الفائدة على القروض والمصروفات اإلدارية . 8

 .تحديد السلطات والمسؤوليات االئتمانية . 9

 .تحديد البيانات والتقارير ألغراض الرقابة . 10

 .راءات الحصول على االئتمانإصدار دليل التعامل مع البنك وإج . 11

  
والتـسهيالت  ،          إضافة لذلك ال بد من وجود تقارير تبين التجـاوزات التـي حـصلت          

متأخرة السداد والتسويات وإعادة هيكلة أو جدولة الديون مع بيان ما تم على صعيد كل وحـدة             
يـان تحليـل    منها، واإلجراءات التي اتخذت إليجاد حلول لها، ومن الـضروري أن يكـون ب             

التركزات االئتمانية حسب فئات ونسب محددة وبيان بااللتزامات والتعهدات الطارئة لما لهـذه             
البيانات من أهمية واضحة في تقديم صورة جلية ودقيقة عن النشاط االئتماني وتمكـين اإلدارة            

اء العليا من وضع استراتجياتها المستقبلية والتخطيط وتوجيـه المـصرف واالرتقـاء بـاألد              
وتمكين السلطة الرقابية من رسم سياستها المصرفية والنقدية الكلية لما له           ، االئتماني للمصرف 

  ).Basle committee, 1997(من تأثير إيجابي على خفض المخاطر 
  

         ومن ناحية أخرى، فإنه من الضروري أن يكون العمالء على إطالع علـى طبيعـة               
 المصرف لما في ذلك من أهمية فـي نـشر العـادات    خدمات ونشاطات وإجراءات ومنجزات   

المصرفية وتنمية الوعي المصرفي، األمر الذي له انعكاس إيجابي علـى زيـادة الثقـة فـي                 
المصرف وتسهيل أداء المعامالت المصرفية وتدعيم وتسويق الخدمات المصرفية، األمر الذي           

مصرف المالي، لـذلك مـن      سينعكس بالتالي على مستوى النشاط المصرفي وتحسين مركز ال        
الضروري مراعاة السياسة االئتمانية تزويد العمالء بالحد األدنى من المعلومات عن الـشروط             
وإجراءات منح التسهيالت االئتمانية التي يقدمها المصرف لعمالئـه إضـافة إلـى الخـدمات             

تعلـق بآليـة   المصرفية األخرى، حيث يتم تعديله وتحديثه وفقاً للتطورات والمستجدات فيمـا ي   
  .وشروط وإجراءات منح التسهيالت االئتمانية

  
  :ر ذلك على األداء المصرفيثيالسياسة االئتمانية ودورها في إدارة مخاطر االئتمان وتأ

         للسياسة االئتمانية دور هام في الحد من األثر السلبي لتحمل المخاطر، كونهـا توجـه      
ضمنة للـوائح واإلجـراءات والـنظم المـصرفية     المصارف إلى ضرورة تبني السياسات المت     

والرقابية وتأكيدها على ضرورة وضع اإلجراءات الكفيلة باحتواء اآلثار الخارجية التـي قـد              



 40

تترتب على إخفاقها بسبب تحمل المخاطر غير المدروسة، وبالتالي فإن الهدف األساسي مـن              
اع وأداء المؤسـسة المـصرفية      السياسة االئتمانية والضوابط الرقابية هو ضمان سالمة أوض       

  ).م1998فولكرتس وآخرون، (بشكل خاص والجهاز المصرفي بشكل عام 
  

         عند وضع السياسة االئتمانية ال بد من دراسة وتحليل طبيعة المخاطر التـي ينطـوي         
عليها العمل المصرفي من أجل التعرف عليها والعمل على تضمين السياسات االئتمانية آليـات        

اءات وضوابط لمتابعتها والسيطرة عليها، فمن المسلم به بأن طبيعـة القـوانين والـنظم               وإجر
 Basle(والضوابط الرقابية على الجهاز المـصرفي يجـب أن يقـع فـي مركـز أهـدافها       

committee, 1997م.(  
 .وضع السياسات والضوابط التي تسمح ببقاء وحسن أداء المصارف مالياً وإدارياً . 1

لضوابط التي من شأنها الحد من اإلفراط في تحمل المخـاطر مـن    وضع السياسات وا   . 2
 .قبل مجالس إدارات وكبار المساهمين والمدراء التنفيذيين في المصرف

تركيز السياسات على ضرورة ترسيخ وتطبيق القواعد والمعايير والتعليمات المحاسبية           . 3
ية اإلفصاح عن البيانـات     والتنظيمية وآلية تقييم األداء والتدقيق الداخلي والخارجي وآل       

المالية والمحاسبية الداخلية والخارجية بما يضمن المـستوى العـالي مـن الـشفافية              
وااللتزام باألنظمة والتعليمات وفق متطلبات نظام اإلنذار المبكر في كشف نقاط تركز            

 .المخاطر

ضرورة تناول السياسات لنطاق وإجراءات وآليات اتخـاذ اإلجـراءات التـصحيحية             . 4
ناجمة عن اإلفراط في المخاطر وتجاوز القيود واإلخالل باألنظمة والتعليمـات مـن          ال

خالل تحديد المسئوليات بما يتيح المسائلة عن اإلخالل باألسس والمعايير التـي تهـدد      
 .سالمة المصرف وسبل الخروج من األزمات المترتبة على ذلك

  
في مواجهة المخـاطر المعـرض لهـا    إن مستوى فعالية وأداء السياسة االئتمانية ودورها       

  ):م1998فولكرتس وآخرون، (المصرف ترتبط بخمس أمور رئيسة 
كفاية رأس المال األساسي بهدف التأكد من احتفاظ المصرف بحد أدنى مـن أموالـه                . 1

الذاتية لمواجهة المخاطر، وخلق الحافز والدافعية إلدارة المـصرف بالـشكل الـسليم             
ومخـاطر  ، خذ مخاطر السوق مثل مخاطر النقد األجنبـي       والمالئم بحيث يتم مراعاة أ    

  .ومخاطر الملكية بعين االعتبار، وأسعار الفائدة، أسعار السلع
أهلية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المـسئولين والمـديرون التنفيـذيين وإمكانيـاتهم              . 2

 .المهنية
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 .نوعية النظم اإلدارية ومستوى الرقابة والتدقيق الداخلي والخارجي . 3

 وشفافية الهيكل اإلداري وإصالحيات وآلية تدفق المعلومات بـين المـستويات      وضوح . 4
 .اإلدارية المختلفة

 .مستوى أداء السلطات الرقابية . 5

  
         إن طبيعة العمل المصرفي تحمل مجموعة من المخاطر، بحيث يجب على أي سياسة             

 طبيعة هذه المخـاطر،  مصرفية وفي وجه الخصوص السياسة االئتمانية أن تأخذ عند صياغتها   
وأن يتم وضع السياسة على ضوء تقييمها واتخاذ اإلجراءات على أساسها، ومـن أهـم هـذه                 

  ):1998فولكرتس، وآخرون (المخاطر التي تواجهها المصارف 
وهي من المخاطر الرئيسية التي تواجهها المصارف التي يـشكل          / المخاطر االئتمانية  . 1

قتضي دراسة وتحليل المالءة الماليـة للعمـالء        منح القروض نشاطها الرئيسي، هي ت     
التي قد تتغير مع الزمن ألسباب وعوامل معينة، مما قد يترتب عليها إخفاق الطـرف               

 .المقابل بالوفاء بالتزاماته وفق أحكام االتفاق

إن للسياسة االئتمانية دوراً هاماً في تحديـد وإدارة األمـوال           / مخاطر البلد والتحويل   . 2
اض واالستثمار التي تتعدى حدود الوطن إلى باقي دول العالم، نظـراً            وعمليات اإلقر 

لتداخل وتشابك االقتصاد العالمي في ظل االنفتاح االقتصادي واالتجاه المتسارع نحـو            
العولمة، األمر الذي يتطلب مراعاة الـسياسة االئتمانيـة لتلـك المخـاطر المتعلقـة               

 للبلد األصلي للجهة المقترضة أو الجهة       باألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية   
 .المستثمر بها المصرف

إن لتغيرات أسعار السوق مخاطر لها انعكاسـاتها علـى التـسهيالت    / مخاطر السوق  . 3
المصرفية المباشرة وغير المباشرة وعلى كافة النشاطات المصرفية، وذلك من خـالل            

نبي وأسعار الـسلع  دخول المصارف عمليات مصرفية ذات صلة بأسعار الصرف األج  
وأدوات الدين أو أدوات حقوق الملكية، فالمصارف تتعامل بالعمالت األجنبية كجهـات      
رئيسية مشاركة في السوق، أي أنها تحدد أسعار الصرف لعمالئها عن طريق اتخـاذ              
مراكز مفتوحة لمختلف العمالت، بحيث يترتب على هذه المراكز وجود مخاطر تزيـد       

 .كون فيها أسعار الصرف غير مستقرةخالل الفترات التي ت
من أبرز المخاطر التي تتعرض لها المصارف هـي مخـاطر           / مخاطر أسعار الفائدة   . 4

أسعار الفائدة التي تعتبر جزء ال يتجزأ من العمليات المصرفية، التـي تنـشأ نتيجـة                
للتغيرات غير المواتية في أسعار الفائدة، األمر الـذي لـه انعكاسـاته علـى أربـاح           

رف وعلى قيمة موجوداته والتزاماته، بحيث تتخذ إدارة هذه المخـاطر أهميـة             المص
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متزايدة في األسواق المالية المتطورة والبلدان التي تقوم بتحرير نظم أسـعار الفائـدة،        
 .األمر الذي يجعل منها أحد أهم األركان التي تركز عليه السياسة االئتمانية

ة دوراً هاماً في إدارة مخاطر السيولة التي تنـشأ        إن للسياسة االئتماني  / مخاطر السيولة  . 5
عن إخفاق المصرف في مواجهة التزاماته التعاقدية أو تمويل أصوله، وهـذا يعكـس              
وجود خلل في تركيبة األصول والخصوم وعدم عقالنية وكفاءة أداءه فـي إدارتهـا،              

صول على  األمر الذي له انعكاسات خطيرة تتمثل بعدم قدرة المصرف المعني في الح           
 .أموال كافية عند عدم كفاية السيولة

إن من أهم األدوار التي تلعبها السياسة االئتمانيـة، هـو وضـع             / المخاطر التشغيلية  . 6
ووضع الضوابط لمواجهة أعمال الغـش   ، الضوابط التي من شأنها التقليل من األخطاء      

لح أو أي نشاطات أو ممارسات من شـأنها أن تلحـق الـضرر بمـصا              ، أو التقصير 
أو الموظفين أو   ،  في إدارته  نأو المتنفذي ، المصرف سواء عن طريق عمالء المصرف     
أو باالندفاع فـي ممارسـات شـديدة        ، عبر تجاوز الصالحيات والتعليمات واألنظمة    

المخاطرة، ناهيك عن المخاطر التشغيلية المرتبطة بتعطل األنظمـة التكنولوجيـة أو            
 .الحوادث الطارئة

إن للسياسة االئتمانية أهمية في وضع خطوط وضوابط عملية منح          / ةالمخاطر القانوني  . 7
بحيث تعمل على اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الكفيلة بمراعاة الحد األدنى           ، االئتمان

وآلية المتابعة والتوثيق للملفـات     ، من التعليمات واألسس المهنية والقانونية واإلجرائية     
قصور أو خطأ قانوني من شأنه أن يؤدي إلى انعـدام           بما يضمن تالفي أي     ، االئتمانية

أو ترتيب التزامات باهظة التكاليف على المصرف بـسبب وجـود           ، قيمة الموجودات 
قصور أحياناً في بعض القوانين، ناهيك عن انعكاس أثار عرض بعض القضايا علـى              

ـ        وانين المحاكم على سمعة ومكانة ومصداقية المصرف، إضافة إلى إمكانيات تعديل الق
 .واألنظمة

إن قدرة السياسة االئتمانية على وضـع اإلطـار         /  بسمعة المصرف  المخاطر المتصلة  . 8
المالئم للنهوض بمستوى أداء المصرف االئتماني بمـا يـضمن التزامـه بـالقوانين              
واألنظمة والتعليمات وقدرته على إدارة المخاطر المختلفة سابقة الذكر بفعالية، سيعمل           

ى تالفي أي مواطن للفشل التشغيلي الـذي تنـشأ عنـه المخـاطر              ذلك بكل تأكيد عل   
المتصلة بسمعة ومكانة المصرف، التي تشكل المرتكز األساسي في الحفاظ على ثقـة             

  .المودعين والدائنين، وبالتالي على مركز المصرف التنافسي في السوق
  



 43

انية تتطلب وجـود تقيـيم               إن السياسة االئتمانية كأحد مرتكزات إدارة المخاطر االئتم       
مستقل لهذه السياسة وغيرها من السياسات واإلجراءات المتعلقة بمنح التـسهيالت االئتمانيـة             
والقيام باالستثمارات المباشرة، وذلك لتثبت من تنفيذها بشكل موضوعي باالستناد إلى مبـادئ             

 وتحوطية بـشأن    ومعايير مهنية سليمة، األمر الذي يتطلب الحفاظ على وجود سياسات خطية          
التسهيالت االئتمانية وإجراءات منحها وإداراتها وتوثيقها بالـشكل الـذي يـسهل علـى إدارة           

  .المصرف هذه الوظيفة االئتمانية
  ج

           
  :االئتمان المصرفي

ومـن  ،          تعددت تعريفات االئتمان المصرفي وفقاً لوجهة نظر الباحثين في هذا المجال          
  :هذه التعريفات

حين يضع تحت   ، )معنوياً، طبيعياً(االئتمان هو الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما          -
بحيث يقوم العميل في نهايتها بالوفاء بالتزاماتـه        ، تصرفه مبلغ من النقود لفترة محددة     

 ).م2004، أبو عبدو(

مقابل وعد بالدفع في    ، االئتمان المصرفي عملية تسليم نقود أو بضائع أو خدمات اآلن          -
 ).م2002، جبر(لمستقبل ا

هو مقدار التسهيالت التي يحصل عليها األفراد والشركات لتمويل عمليات رأس المال             -
  ).م2002، الزبيدي(مقابل تكلفة بسبب ذلك االستخدام ، لفترة زمنية

والمتفق عليها فـي  ، هو التبادل الحالي للبضائع والممتلكات مقابل دفع قيمة مساوية لها        -
 ).م2000، نيالحسي(المستقبل 

، )نقود(هو مقياس لقابلية الشخص الطبيعي أو االعتباري للحصول على القيمة الحالية             -
  ).م1999، ارشيد(إلي وقت معين في المستقبل ) النقدي(مقابل تأجيل الدفع 

عملية بمقتضاها يرتضي المصرف مقابل عمولة أن يمنح عميالً بنـاء علـى طلبـه                -
أو ، لتمكينه من مواصـلة نـشاطه  ، العجز في السيولة تسهيالت في صورة نقد لتغطية      

 ).م1997، النجار(ألغراض استثمارية 
  

         ويتضح للباحث من خالل التعاريف السابقة لالئتمان انه على الرغم من اختالفها فـي             
حيث تم مالحظة عناصر أساسية مشتركة ترد فيهـا  ، إال أنها تتفق غالباً في مضمونها     ، ألفاظها
 : كل عبارات متشابهة أو مختلفة بعض الشيء ومنهاعلى ش

 .الثقة التي يوليها المصرف للعمالء -

 .سواء كانت نقدية أو غير نقدية، قيمة وشكل التسهيالت الممنوحة للعمالء -
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أو ، الربح أو الفائدة التي يحصل عليها المصرف مقابـل منحـه االئتمـان للعمـالء               -
  .الشركات

  

  :أنواع االئتمان المصرفي
حيـث  ، )االستهالك،اإلنتاج(ينقسم إلي ائتمان بغرض     /  حيث الغرض من االئتمان    من . 1

وزيـادة  ، نظراً إلقبال العمالء عليه   ، اهتمام المصارف التجارية التقليدي بذلك االئتمان     
 ).م1982، خليل(، المؤسسات التي تقدمه

، )طويـل ، متوسط، قصير(ينقسم االئتمان من حيث المدة إلى       / من حيث مدة االئتمان    . 2
أما االئتمان المتوسط فيتراوح مـن سـنة   ، حيث تتراوح مدة االئتمان القصير إلي سنة      

وغالبـاً  ، في حين االئتمان طويل األجل يكون أكثر من خمـس سـنوات           ، إلى خمسة 
  ).م1983، هواري(يستعمل في تمويل رأس المال الثابت 

، األفـراد (لخاص ويشمل   ينقسم إلى ائتمان موجه للقطاع ا     / من حيث الجهة المستفيدة    . 3
والى ائتمان موجه للقطاع العام ويشمل الـدوائر الحكوميـة علـى كافـة              ، )الشركات

 ).م1982، خليل(المستويات 

الجـاري  ، الـسلفيات ، القـروض (وينقسم إلى ائتمان مباشر ويشمل / من حيث طبيعته  . 4
 ،خطابـات الـضمان   (وائتمان غير مباشـر ويـشمل       ، )الكمبياالت المخصومة ، مدين

  ).م1983، هواري() بوالص التحصيل، االعتمادات المستندية، بطاقات االئتمان
  

  ) :م1996الخضيري، (و يمكن تصنيف القروض إلى نوعين 
 تنقسم القروض حسب الضمان إلى سلف مضمونة وغير مـضمونة،      :قروض الضمان  . 1

 )كان يضمن شخص أحد المتعاملين لدى المصرف      (والضمان قد يكون ضماناً شخصياً      
والمصارف التجارية ال تـتحمس     ، أو عينياً كضمان البضائع واألوراق المالية وغيرها      

خوفاً من الوقوع فـي     ) كالعقارات واألراضي وغيرها  (للضمان باألشياء غير المنقولة     
إشكاليات البيع عند اإلعسار للمدين واحتمالية الدخول في منازعات قضائية طويلة، لذا            

قروض لقاء ضـمانات عينيـة منقولـة مثـل البـضائع           تركز المصارف على منح ال    
  .واألوراق التجارية التي يكون من السهل بيعها عند إعسار المدين لسداد القرض

  :القروض حسب الغاية وتنقسم إلى اآلتي . 2
مـن مجمـوع   %) 32(حيث تشكل ، تأتي في المرتبة األولى: قروض التجارة   - أ

 .القروض الممنوحة في الغالب
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حيث حصل هذا القطاع    ،  وهي في المرتبة الثانية    :ياحيةقروض الخدمات الس    -  ب
 .من إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي%) 20(على نسبة 

 وتأتي هذه القروض في المرتبة الثالثة خاصة في الـبالد           :القروض الصناعية   -  ت
من إجمالي القروض الممنوحـة     % 8العربية إذ حصل هذا القطاع على نسبة        

 .رفيمن القطاع المص

من %) 1( وتأتي في المرتبة الرابعة لحصولها على نسبة         :القروض الزراعية   -  ث
 .إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي

من إجمالي القروض الممنوحة من القطـاع المـصرفي         %) 39(وقد وزعت     - ج
  .على بقية القطاعات وعلى القروض الشخصية

  
   ):م1999، ارشيد وجودة( المصرفي المواصفات المطلوب توافرها في مسئول االئتمان

لـذلك تقـع    ، التسهيالت االئتمانية الوظيفة الثانية للمصارف بعد قبول الودائـع        تعتبر           
وااللتـزام بتطبيـق    ، المسؤولية على عاتق مسئول التسهيالت حيث الخبرة والكفاءة الالزمـة         

وتـوفر  ، والبنك المركزي ، ارة للبنك وتوافقها مع السياسة العامة إلد    ، اإلجراءات الفنية السليمة  
لذلك يجب تتوفر فـي مـسئول       ، المعلومات المالية الالزمة إلجراء التحليل المالي الضروري      

  :االئتمان عدة صفات ومنها
 .واللباقة في الحديث، الشخصية المقبولة . 1

 .والمعرفة في تحليل المعلومات الوصفية والكمية، القدرة . 2

 .وأوضاع السوق، متابعة التطورات االقتصاديةو، الخلفية الثقافية الجيدة . 3

 .اإللمام بالجوانب القانونية . 4

 .ومرؤوسيه ولديه القدرة على اإلقناع والحوار، أن يكون متعاوناً مع رؤسائه . 5

  .والنشاط الفعلي في السوق، أن تكون لديه قاعدة عريضة من العالقات . 6
  

  :محددات الطلب والعرض على االئتمان المصرفي
تحكم عملية االئتمان محددات تؤثر على مدى اإلقبال علـى االئتمـان سـواء علـى                     

فسياسة المصرف في جذب الودائـع تعـد مـن أهـم            ، مستوى فردي أو على مستوى شركة     
حيث أن سياسة االئتمان تعتمـد      ، المحددات التي تؤثر على أبعاد ومرتكزات السياسة االئتمانية       

 ويمكن تقسيم العوامل المـؤثرة      ،)م2001، أبو الرب (تحقاقها  على الودائع وتكاليفها وآجال اس    
  ):م1997الحمزاوي، (على االئتمان المصرفي إلى 
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ويقصد بها تلك العوامل أو المتغيرات التي تؤثر بشكل مباشر فـي      : العوامل الموضوعية / أوالً
ن معظم الحاالت في الطلب على األموال المصرفية بصفة عامـة، والطلـب علـى االئتمـا                

المصرفي بصفة خاصة، وذلك بعيداً عن المحددات ذات الطابع االعتباري أو الشخصي، ومن             
  :أهم المتغيرات

 إن افتراض بقاء العوامل األخرى على ماهية عليه تتـصف           :أسعار الفائدة المصرفية   -
العالقة بين أسعار الفائدة على االئتمان من ناحية والكميـة المطلوبـة مـن االئتمـان         

ن ناحية أخرى بالطابع العكسي، فزيادة سعر الفائدة تقلل من الطلب علـى             المصرفي م 
  .االئتمان والعكس صحيح

 فإذا افترض بقاء العوامل األخرى ثابتـة، يـؤدي          :أسعار الفائدة على بدائل االئتمان     -
االنخفاض في أسعار الفائدة على األوراق المالية السيما السندات مقارنة بأسعار الفائدة            

تمان المصرفي وكالهما ثابت إلـى تحـول الوحـدات االقتـصادية طالبـة              على االئ 
االقتراض من السوق المصرفي إلى سوق األوراق المالية، لتغطية الحاجة االئتمانيـة            
لهذه الوحدات بشكل كلي أو جزئي، بمعنى أن العالقة بين تغيرات أسعار فائدة البدائل              

االئتمان المصرفي كمتغيـر تـابع مـن    المالية من ناحية كمتغير مستقل والطلب على       
 .ناحية أخرى عالقة طردية أي موجبة

 تشير النظرة المبدئية إلى أن ارتفاع مـستويات الـدخول           :دخول وثروات المقرضين   -
لمختلفة الوحدات االقتصادية تؤدي إلى الحد من الطلب علـى األمـوال المـصرفية،              

 .فالعالقة بين المتغيرين عكسية

  
توجد مجموعة من العوامل ذات الطابع الشخصي لها بعض التـأثير   :االعتباريةالعوامل  / ثانياً

في الطلب على االئتمان التي تقدمه البنوك، ولعل من هذه العوامـل الرغبـة والقـدرة علـى               
فـال شـك أن وجـود     ،االدخار سواء لألفراد أو المشروعات واألذواق السيما بالنسبة لألفراد    

ر لدى الفرد والقائمين على اإلدارة في المشروع تحد مـن الطلـب       الرغبة والقدرة على االدخا   
  .على االئتمان من البنوك

  
تتعدد العوامل المرفقيه التي تـؤثر فـي   : عوامل مرفقيه على مستوى الجهاز المصرفي   / ثالثاً

  :ويمكن توضيح تلك العوامل بما يليالطلب على االئتمان المصرفي، 
 ال شك أنه كلما تمتعـت  :لبنوك في اتخاذ قرار االئتمانمدى الحريات المتاحة إلدارات ا  . 1

إدارات البنوك بحرية أكثر في اتخاذ القرار االئتماني كلما زادت مساحة الثقة في هـذه               
  .اإلدارات ومن ثم يزيد عدد طلبات االقتراض
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 أن التدخل المستمر من قبل الجهـات الرسـمية والنقديـة            :سياسة المساندة المصرفية   . 2
ة في مجتمع ما لمساندة بنك معين في حالة تعرضه إلعسار مالي في التوقيـت     واالئتماني

المناسب يدعم الثقة في الجهاز المصرفي كله، ومن ثم تزيد قيمة الودائع لدى وحـدات               
 .هذا الجهاز وتزيد قدرته على تقديم االئتمان المصرفي

سة التـي تنتهجهـا      ال شك أن للسيا    :اإلعالن المستمر عن مقومات السياسة االئتمانية      . 3
السلطات النقدية واالئتمانية في تمرير النشاط المصرفي واالئتماني أثار علـى جانـب             

فاإلعالن قد يدفع إلى مزيد أو قليل       ، عرض هذا النشاط، وكذلك على جانب الطلب عليه       
من الثقة في وحدات الجهاز المصرفي ومن ثم زيادة درجة اللجوء إليه للحصول علـى               

 .الحد من الطلب عليهاالئتمان أو 

 يزيل اعتماد الدول لسياسة ضمان االئتمان من أمـام      :سياسة ضمان االئتمان المصرفي    . 4
 .المقترضين عقبة كبيرة تحويل دون حصوله على االئتمان السيما بالنسبة للمقترض

 تتأثر السياسة االئتمانية للبنوك العاملـة فـي فلـسطين بالوضـع             :الدورة االقتصادية  . 5
السائد من وراج وكساد وتضخم، إذ في حالة االزدهار االقتـصادي وحالـة       االقتصادي  

الرواج تعمل البنوك على زيادة نسبة االئتمانات المقدمة لوجـود الثقـة لـديها بنجـاح                
 .المشاريع وتوفر فرصة أكبر للربح

  
  : العوامل المحددة لقرار منح االئتمان في المصارف التجارية

تماني الرفض أو القبول المـشروط لطلبـات التـسهيالت االئتمانيـة             االئ يأخذ القرار          
حيث يتطلب  ، المقدمة لعمالء المصرف في ضوء العناصر االئتمانية الحاكمة للنشاط االئتماني         

كل قرار ائتماني إجراء موازنة بين العائد المتوقع وبين المخاطر والتكلفة المحتملـة لالئتمـان        
تتم إال من خالل دراسة الملف االئتماني للعمالء والذي يهدف إلى           وهذه الموازنة ال    ، المطلوب

والوقوف على مـدى مطابقـة الحالـة االئتمانيـة          ، جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالعميل      
  :)م2002، الشواربي(، للمصرف من عدمه

  :العوامل المتعلقة بالعميل/ أوالً
جبة االحترام عند تقديم االئتمان أياً كـان        وتشمل هذه المجموعة من العوامل تلك الضوابط الوا       

نوعه، سواء كان االئتمان مصرفياً أو تجارياً، وذلك مع اختالف في األهمية النسبية لكل مـن                
وهذه القواعد تتصف بعموميتها على المستوى العالمي، فهـي ال تقتـصر علـى          ، هذه القواعد 

مان، كما أنها محل اتفاق عام، ومـن        االئتمان المصرفي فقط، بل تمتد إلى مختلف أشكال االئت        
ثم يجب مراعاتها أياً كانت األساليب في دراسة وتحليل االئتمان، ومن ثم يمكن أن يطلق عليها                

 أو (The five C's of Creditبديهيات أو آليات العمل االئتماني، ويطلـق عليهـا الـبعض    
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5P's ( للداللة على العناصر الخمسة وهـي) :People, Purpose, Payment, Protection 

and Persecution.(  
 تعتبر السمعة واألخالق الحسنة محصلة عدد مـن الـسمات فـي             /السمعة واألخالق  . 1

مقدمتها األمانة، الكمال، المثابرة، األخالق، هذه السمات إذا توفرت لـدى المقتـرض             
العميـل  تشكل لديه الشعور بالمسئولية تجاه التزاماته وديونه، فالثقة في متانة أخـالق             

وأمانته تعد أساسية في العمل التجاري بصفة عامة والعمل المصرفي بـصفة خاصـة          
 ).م1997، الحمزاوي(

 القروض المصرفية بمفهومها التقليدي قروض قصيرة األجـل يقـدمها           /طاقة العميل  . 2
البنك لمواجهة حاجات اقتصادية مؤقتة لدى العمل طالب القرض وبحيث يـتم الـسداد        

لحاجة سواء دفعة واحدة أو على دفعات، على أن سداد القـرض فـي              مع انتهاء هذه ا   
ميعاد االستحقاق يتوقف على مقدرة العميل على إدارة شئونه بكفاءة وبما يعود عليـه              

) الكفاءة اإلدارية (كمرادف لتعبير   ) المقدرة على الدفع  (ويستخدم الكثيرين تعبير    ، بالنفع
، حيث أن قدرة الفرد على الدفع دالة لعـدد          نظراً لشمول األول لعدد أكبر من العوامل      

الدخل، هيكل اإلنفاق، عدد أفراد األسرة، فترة سـداد القـرض،           : من المتغيرات مثل  
صحة الفرد وأسرته مستوى التعليم، العمـر، درجـة االسـتقرار، العمـل، الحالـة               
االقتصادية ومستواه المعيشي، أما بالنسبة ألصحاب المشروعات فإن مقـدرتهم علـى            
الدفع دالة ليس فقط للعوامل السابقة، بل وللعوامـل المتـصلة بنـشاطه التجـاري أو               
الصناعي مثل المبيعات، أسعار بيع السلعة، تكاليف اإلنتاج، موقع المـشروع، مـدى             

الخ، وتحليل هذه العوامـل يحتـل أهميـة كبـرى           ... سياساته اإلعالنية والتسويقية،    
 ).م2002، الزبيدي(الدفع وصوالً إلى تحديد دقيق للمقدرة على 

 يعد المركز المالي للعملي من وجهة النظر االئتمانية الـضمان           /الوضع المالي للعميل   . 3
الرئيسي على قدرة العميل الوفاء بالتزاماته المالية خالل فترة القـرض السـيما مـع               
اهتزاز كل من العنصرين السابقين بشكل حاد، ورغم ذلك ال يمنح االئتمان المصرفي             

 أساس افتراضي مسبق بأن المركز المالي هو وسيلة السداد، حتـى ولـو كانـت       على
ضمانات السداد متوفرة ألن معنى ذلك تصفية المشروع أو إنها العالقـة بـين البنـك         
وعميله، في حين أن االئتمان المصرفي يمنح أصالً على أساس وجـود تتـابع فـي                

مـن  ،  ما يعني استمرار عملية الـسداد العمليات اإلنتاجية أو التسويقية أو كليهما، وهو   
هنا كان من الطبيعي تقديم المقدرة اإليرادية حتى يعرف البنك المقرض مدى إمكانيـة              
تسديد أقساط القرض من إيراداته، وهو األسلوب العادي للسداد، أما بـاقي األسـاليب              

ـ                ن مثل بيع األصول المرهونة سواء كانت أصول ثابتة أو متداولـة أو االقتـراض م
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مصدر آخر فال تفضلها البنوك نظراً ألن أساليب البيع مكلفة ومستهلكة للوقت، بينمـا              
األسلوب األخير يعد غير مرغوب فيه خاصة إذا كانت ظروف العميل متدهورة للغاية             

 ).م1991، حنفي(

 وهي مقدار ما يملكه العميل من موجودات منقولة وغيـر منقولـة والتـي     /الضمانات . 4
ويأتي الضمان بمثابة تعزيز أو حماية لمخاطر معينـة         ، توثيق االئتمان يرهنها العميل ل  

 ويتعين هنا التأكيد على     ،)م2002، الزبيدي(تتعرض لها إدارة االئتمان في المصارف       
أن ما يقدمه البنك لعميله من االئتمان يتطلب أن يكون هذا العميل أهالً للثقة من ناحية،                

ام مبلغ القرض من الغرض الذي خصص له مـن          وأن تكون لديه المقدرة على استخد     
ناحية أخرى، ومن هنا يهتم الباحث االئتماني بتحديد الثغرة التمويلية للعميل من حيـث        
القيمة والتوقيت، ومن ثم يمكن تحديد قيمة القرض الواجب تقديمه لهذا العميـل، أمـا               

ؤمن بها البنك نفسه    الضمانات التي يطلبها البنك من العميل فال تعدو أن تكون وسيلة ي           
وبـسبب أهميـة   ،)م2004، السيـسي (ضد مخاطر مستقبلية غير مواتية وغير مرئية       

الضمان للبنك يتعين أن يراعي فيه قانونيته وكفايته وقابليته للتـصرف بـسهولة لـذا               
  :يفضل أن تكون هذه الضمانات

  ويقبـل وجـود    :أو من األصول المتداولة للغير    ، من أصول العميل المتداولة     - أ
ضامن أو كفيل لحاالت محددة بحيث يشترط على الكفيل وجود المقدرة علـى             
وضع بعض أو كل أصوله تحت تصرف البنك في حالة إعـصار المـستفيد،              
ويجب أن تتصف هذه األصول بالمواصفات المحددة وهي القانونية، الكفايـة،           

  .وقابليته للتصرف
 االئتمان على أن يؤخذ في      تقبل األصول الثابتة كضمان لقيمة    : األصول الثابتة   - ب

  .االعتبار مقدار الفقد والتقادم، وإمكانية التحويل
 ويقصد بها الظروف المحيطة بنشاط العميل ومدى تـأثره  :الظروف االقتصادية العامة   . 5

بها ويكتسب هذا العنصر أهمية خاصة في البلدان الرأسمالية المتقدمة والدول الـدائرة             
التقلب المستمر، وأن كانت هذه السمة تغيرت بشكل        في فلكها حيث يتصف اقتصادها ب     

أساسي منذ منتصف السبعينات مؤداه اندماج وجهي الدورة االقتـصادية فـي تـزامن        
واحد مشكل ما يعرف حتى اليوم بظاهرة الركود التضخمي؛ حيـث يـسود التـضخم              
والركود النشاط االقتصادي مع اختالفـه بدرجـة أو بـأخرى مـن قطـاع آلخـر                 

  ).م2002،يالشوارب(
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  :العوامل المتعلقة بالمصرف/ ثانياً
وتتمثل في حجم الموال النقدية غير الموظفة       / درجة السيولة التي يتمتع بها المصرف      . 1

نـسبة  (والتي تفيض عن حاجة المصرف حالياً وتوثر على السيولة فـي المـصرف              
 ).م2002، الشواربي(، )ونسبة السيولة القانونية، االحتياطي اإللزامي

حيث تؤثر اإلستراتيجية التـي يتبعهـا      / ستراتيجية المصرف في اتخاذ قرار االئتمان     إ . 2
فعادة مـا تقـوم المـصارف بإتبـاع أو تبنـي احـد             ، المصرف في قراره االئتماني   

، الخـضيري (، )الرشادة االئتمانية ، االنقياد للسوق ، قيادة السوق (االستراتيجيات التالية   
 ).م1987

لرغم من أن تحقيق األرباح هو الهدف األساسي للمـصارف      با/ الهدف العام للمصرف   . 3
، إال أن هناك مجموعة أخرى من األهداف تسعى المصارف إلى تحقيقها مثل الـسيولة        

 ).م1983، حسين(، وتحقيق التنمية وغيرها، واالستقرار

يجب أن تسعى المصارف لزيادة حصتها الـسوقية مـن          / حصة المصرف في السوق    . 4
وتنقـسم حـصة    ، عامالت مميزة ال تقدمها المصارف األخـرى      خالل ما تقدمه من ت    

، الخـدمات المـصرفية   ، التوظيـف ، اإليداعات(المصرف في السوق إلى حصة في       
، الغريـب (، )األموال المدارة لحساب العمالء ويدخل في ذلـك صـناديق االسـتثمار           

 ).م2002

برة القائمين على   وخ، وتشمل الكفاءات اإلدارية  / إمكانيات المصرف المادية والبشرية    . 5
فكلما تعاظمت إمكانيات المصرف المادية والبشرية كلما تعاظمت        ، عملية منح االئتمان  

 ).م2002، الزبيدي(درجة استعداده على منح االئتمان من عدمه 

  
   :العوامل المتعلقة بموضوع االئتمان/ ثالثاً

ـ    / الغرض من التسهيالت الممنوحة للعمالء     . 1 حاً ومحـدداً  ال بد أن يكون الغرض واض
وأن يعكس ذلك نفسه في الكيفيـة التـي سـيتم بهـا مـنح               ، داخل الدراسة االئتمانية  

ويرتبط بالغرض أسلوب وطريقة الـسحب مـن هـذه         ، التسهيالت االئتمانية المقترحة  
كما يرتبط الغرض بطبيعة    ، ومصادر السداد المتوقعة وأسلوب هذا السداد     ، التسهيالت

 ).م2002، غنيم(، لدراسة االئتمانيةالضمانات التي استلزمتها ا

من المتعارف عليه أن المخاطر تزداد بازدياد المـدة الممنـوح عنهـا             / مدة التسهيل  . 2
ومن ثم يجب معرفة المدة التي يرغب العميل في الحصول علـى التـسهيل              ، التسهيل
 ومع المـوارد أو   ، وهل تناسب إمكانيات العميل وقدراته    ، ومتى سيقوم بالسداد  ، خاللها
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عائد النشاط الذي يمارسه بحيث تكفي اإليرادات المتولدة عـن هـذا النـشاط لـسداد           
 ).م1987، الخضيري(، التزامات التسهيل أم ال

من الضروري معرفة مصدر السداد لدى العميل للوقوف على         / مصدر وطريق السداد   . 3
ـ   ، مدى إمكانية سداد التسهيالت من الموارد الناجمة عن نشاط العميـل           دى وتقيـيم م

 ).م2002، الشواربي(، انتظامها وكفايتها لسداد كافة االلتزامات من عدمه

يجب تحديد نوع التسهيل المطلوب وهل يتوافق مـع  / نوع ومبلغ التسهيالت المطلوبة    . 4
وكذلك بالنسبة لمبلغ التسهيل فكلما زاد المبلغ عن سقف         ، السياسة العامة لالئتمان أم ال    
، ما كان المصرف احرص فـي الدراسـة والتحليـل         وكل، معين كلما زادت المخاطرة   

  ).م1997، النجار(
  

كما أن هنالك عوامل أخرى غير مباشرة تكون من صالحيات البنك المركزي للتأثير بها على               
  ):م1997الحمزاوي، (كمية ونوع االئتمان وهي 

ة ويقصد به سعر الفائدة الذي يتم به إعادة خصم األوراق التجاري/ سعر إعادة الخـصم   . 1
واألذون الحكومية للبنوك التجارية لدى البنك المركزي، فهو وسيلة غير مباشرة فـي             
التأثير على عرض االئتمان المصرفي، والعالقة بين سعر الخصم لدى البنك المركزي            
وسعر الفائدة على القروض عالقة طردية أو موجبة، فعندما يرى البنك المركـزي أن              

لمطلوب وبدأت بوادر التضخم في الظهـور، فإنـه         حجم االئتمان زاد عن المستوى ا     
يقرر زيادة سعر البنك بمعنى أنه يقرر زيادة تكلفة حصول البنك على االئتمان وذلـك               

ومن هنا تتجه البنوك التجارية إلى نقل هـذا العـبء        ،في إطار سياسة انكماشية عامة    
ع بمعدل االقتراض   اإلضافي إلى عمالئها فترتفع أسعار الفائدة وأسعار الخصم مما يدف         

من البنوك خالل فترة ما إلى أسفل، ويتحقق العكس عندما يتجه البنك المركزي نحـو               
تشجيع االئتمان المصرفي، فيعمل في هذه الحالة على تخفيض أسعار إعادة الخـصم،             

 .ويدفع ذلك البنوك التجارية إلى تخفيض أسعار ما تمنحه من قروض

تبر هذه األداة إحدى الوسائل غير المباشرة التي        تع/ سياسة عمليات السوق المفتوحة    . 2
تستخدمها البنوك المركزية السيما في الدول المتقدمة للتـأثير علـى حجـم النـشاط               
االئتماني للبنوك التجارية، حيث يؤثر البنك المركزي آلياً على االحتياطيـات النقديـة             

بغية التأثير علـى كميـة      للبنوك التجارية من خالل قيامه بشراء وبيع األوراق المالية          
ويرتبط استخدام البنك المركزي لعمليات السوق المفتوحـة         ،النقد المتداول في المجتمع   

بحالة األوضاع االقتصادية، ففي حالة الركود يتجه البنـك المركـزي بغيـة تنـشيط               
األوضاع االقتصادية بعد االتفاق مع السلطات الحكومية إلى شـراء األوراق الماليـة،         
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 البائع قيمة ما باعه على شكل شكات مسحوبة على البنك المركزي ثم يودعهـا               فيتسلم
في حسابه لدى أحد البنوك التجارية والذي يودعها بدوره في البنك المركزي لتحصيل             
قيمتها، حيث يقوم البنك المركزي بإضافة قيمة هذه الشكات لحساب البنوك التجاريـة             

تزيد قدرة الجهاز المصرفي على تقديم المزيد من        لديه، من هنا تزيد السيولة المحلية و      
وتزيـد القـوة الـشرائية      ، االئتمان مما يسهم في إنعاش العمل فيزيد اإلنتاج والعمالة        

فترتفع األسعار مما يحفز على زيادة اإلنتاج والعرض الكلي من الـسلع والخـدمات،              
ث يكـون الهـدف     ويسلك البنك المركزي نهجاً عكسياً في حالة التضخم والرواج، حي         

تخفيض القوة الشرائية، فيتجه البنك المركزي إلى بيع أوراق مالية المتصاص قدر من             
 .السيولة، ومن ثم تقل قدرة البنوك على خلق االئتمان

تنص التشريعات المصرفية علـى      /الحتياطي النقدي سياسة تغيير النسبة القانونية ل     . 3
البنك المركزي كنسبة معينـة مـن       ضرورة احتفاظ البنك التجاري برصيد نقدي لدى        

رصيد الودائع لديه، هذه النسبة تمثل حد أدنى لما يجب على البنك التجاري االحتفـاظ               
به من نقد مقابل ودائع، وهنا يتعين اإلشارة إلى مقدرة البنك التجاريـة علـى خلـق                 

 النقـدي،   الودائع ومن ثم تقديم االئتمان، تتناسب عكسياً مع النسبة القانونية لالحتياطي          
فإذا استهدف البنك المركزي الحد من الضغوط التضخمية فإنه يتجه إلـى الحـد مـن      
االئتمان باستخدام رفع نسبة االحتياطي القانوني، بمعنى زيادة الحد األدنى لالحتيـاطي      
النقدي الذي يتعين على البنك التجاري االحتفاظ به قانونياً، مما يدفع األخير إلى التشدد              

قروض جديدة، والعمل على تصفية بعض قروضه القائمة والعكس في حالـة    في تقديم   
 .الركود

 تتجه كثير من البنوك المركزية إلى اسـتخدام أسـلوب الـسقوف        /السقوف االئتمانية  . 4
االئتمانية كأداة للرقابة على االئتمان المصرفي وضبطه، وهذه السقوف قد تكون أحـد             

  : اآلتي
بة االئتمان إلى متغير مـصرفي مـا، مثـل           هنا تتم نس   :سقف ائتماني نسبي    - أ

  .إجمالي الودائع أو إلى إجمالي رقم الميزانية، أو رأس المال
 حيث يتم وضع حد أقصى يتعين أال يتعداه رقم االئتمان           :سقف ائتماني مطلق    - ب

في قترة زمنية ما أو في نقطة زمنية معينة وقـد تكـون الـسقوف محـددة                 
 .لقطاعات معينة

قد تستحدث بعض الدول أدوات أخرى للرقابة على االئتمـان،          / ةأدوات أخرى للرقاب   . 5
من ذلك مثالً معيار ضبط التوسع االستثماري للبنك التجاري، يحظـر علـى البنـك               

من رأس المال المدفوع للـشركة  %) 25(امتالك أسهم الشركة المساهمة بما يزيد عن      
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 في هـذه الـشركة مقـدار    وبشرط أال يتجاوز قيمة األسهم االسمية التي يمتلكها البنك      
  .رأس ماله المدفوع واحتياطاته

  

   ) 6(جدول رقم 
  مجموعة العوامل المؤثرة على قرار وسياسة االئتمان

  

القواعد العامة لمنح االئتمان 
The Five G's  

عوامل مرتبطة بنوع التسهيل   عوامل مرتبطة بالبنك
  االئتماني المقدم

 الـسمعة   –شخصية العميـل    
  .واألخالق

  الغرض من االئتمان  .اف البنكأهد

ــة  ــة واإلداري ــة المالي الطاق
  للعميل

  مدة االئتمان  اإلمكانية المادية والبشرية للبنك

  مبلغ االئتمان  معدل تركيز البنك في السوق  القدرة التمويلية الذاتية للعميل
  أسلوب سداد القرض  اعتبارات السيولة  الضمانات المقدمة من العميل

  مصدر السداد  إستراتيجية البنك  ادية المحيطةالظروف االقتص
السياسة االئتمانيـة والمـصرفية       

  للبنك
مدى مالئمـة هـذا االئتمـان       

  للسياسة االئتمانية
  الموازنة بين العائد والمخاطر    

  ).Perry, 1977: (المصدر
  

   :مراحل تقديم طلب االئتمان
حيث تمثل سلـسلة متكاملـة مـن        ، نتعتبر صناعة قرار االئتمان من الصعوبة بمكا               

وتعتبر السلسة قوية ومتماسكة كلما كانت مترابطة مـع         ، الحلقات المتداخلة مع بعضها البعض    
وتمثل العمود الفقري للقـرار     ، وتعتبر لحظة اتخاذ القرار االئتماني من أهم اللحظات       ، بعضها

المخاطر المرتبطة بطالـب    االئتماني ألنها تغطي مجموعة من المحددات شديدة الحساسية مثل          
، وما هي الضوابط التي يتعين أخذها في عين االعتبار        ، وكيفية مواجهة هذه المخاطر   ، االئتمان

  ).م1998 ،غنيم(و كيفية قياس المخاطر المصاحبة لقرار منح االئتمان 
يجب أال يكتفي المـصرف التجـاري بانتظـار         / البحث عن الفرص وجذب العمالء    / أوالً

بـل  ،  أو الذين يدعوهم للتعامل معه في وسائل اإلعالم        ،ين يبحثون عن االئتمان   عمالئه الذ 
ال بد من البحث عن الفرص بالدراسات المكتبية والميدانية والذهاب للعمالء والتعرف على             
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ويلعب التسويق المصرفي دوراً هاماً في جـذب العمـالء وزيـادة            ، احتياجاتهم التمويلية 
  ).   م1997، اللوزي(الحصة السوقية 

 تبدأ حياة التسهيل االئتماني بالطلب الذي يقدمه العميل إلـى البنـك             :طلب االئتمان / اًثاني     
قيمة القـرض  (وفيه يطلب الموافقة على منحه قرضاً، ويتضمن القرض عدة عناصر منها      

المطلوب، الغرض من القرض، تاريخ السداد، كيفية السداد وتوزيع المبالغ على األقساط،            
  ).م1987، الخضيري() صادر السداد، سعر فائدة القرض، معلومات عن المستفيدم

تعد مناقشة العميل عند تقديم طلب الحصول على االئتمان غاية في           : مناقشة العميل / اًثالث
األهمية حيث يتمكن الباحث االئتماني التعرف على بيانات تفيد في تقـدير مـدى تـوافر                

عاد هذا النقاش بعد الحصول من جهاز االستعالمات على مـا           العناصر العامة لالئتمان، وي   
  ).م1997، اللوزي (جمعته من بيانات عن هذا العميل

  
 لم يقتصر دور االستعالمات االئتمانية على جمع المعلومات         :االستعالمات االئتمانية / اًرابع

لمالية للمـشروع   قبل فترة االئتمان ولكنه أصبح يوكل لهم عملية متابعة االئتمان والحالة ا           
وجمع المعلومات عن كيفية سير األداء خالل فترة االئتمان، وتختلف          ، خالل فترة االئتمان  

، الزبيـدي (البيانات المطلوب جمعها تبعاً لنوع األموال المطلوبـة وطبيعـة المـشروع             
  ).م2002

  
مـن   وهي تسبق عملية اتخاذ القرار بمـنح االئتمـان           :زيارة مركز نشاط العميل   / اًخامس

عدمه، وتنبع أهميتها من التعرف عن قرب على النشاط التجـاري، ومطابقـة األصـول               
الموجودة بالميزانية على الواقع للتعرف على مستوى مصداقية هـذه القـوائم، ومعرفـة              

  .سالمة سير العمل، وجودة المنتجات، ومعرفة مدى تطور األصول وصالحيتها
  

دأ عملية دراسة طلب العميل وهي دراسـة ذات         تب: مرحلة تحليل ودراسة العميل   / اًسادس
شقين مالي واقتصادي، بمعنى دراسة العوامل المؤثرة التي قد تساهم في تسهل أو تعـسير               

ويشمل جانب التحليل المالي تحليل     ، عملية إعادة أو سداد القرض، دون إهمال للبعد البيئي        
 ومن ثم تقديم توصـيات تتـصل        البيانات المجمعة، وتخزين البيانات الستخدامها مستقبالً،     

بطلب االئتمان، وهنا يتم اتخاذ القرار النهائي بمنح القرض من عدمه بمعرفة المسئول عن              
أمـا التحليـل    ، االئتمان أياً كان مستواه اإلداري أو بمعرفة لجنة منح االئتمان أو كليهمـا            

التي يتعامل بها   التعرف على درجة استقرار الطلب على السلعة        (االقتصادي فيحقق أمرين    
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المقترض، التنبؤ بمستقبل الطلب على هذه السلعة في السوق المحلية ومستوى الطلب على             
  ).م2002، الزبيدي() منتجات العميل مع مقارنة التطور المتوقع في السوق المحلية ككل

  
 في ضوء ما ستفر عنه الدراسات الماليـة واالقتـصادية   :اتخاذ قرار منح االئتمان    /اًسابع

لطلب العميل يبدأ جهاز االئتمان بالوحدة المـصرفية إعـداد مـذكرة عـرض التـسهيل               
االئتماني، تلك المذكرة يتعين أن تتضمن البيانات والمعلومات الالزمة والتي تمكن اإلدارة            
من تكوين رأي واضح عن العميل طالب القرض ومن ثم اتخاذ القـرار المناسـب بمـنح          

  ).م1983، واريه(االئتمان ومقداره من عدمه 
  

 بصدور القرار النهائي بالموافقة على منح القـرض مـن           :تنفيذ قرار منح االئتمان    /اًثامن
السلطة اإلدارية المختصة، يبدأ وضع هذا القرار موضع التنفيذ بمعرفة الفرع معد مـذكرة     

ـ               رام التسهيل، وتعد عملية إبرام االتفاق بين الفرع والعميل أولى مراحل التنفيذ، ويلـي إب
العقد إخطار كافة الجهات الداخلية بالبنك أي الوحدات التنظيمية بأهم عناصـر االعتمـاد              

، قيمة القرض أو الحد المصرح به     (المفتوح بمعرفة وحدة االئتمان، ومن أهم هذه العناصر       
، كيفية السداد والمبلغ  ، سعر الفائدة، وتاريخ االستحقاق   ، القيمة التسويقية للضمانات المقدمة   

 ).م1997، اللوزي() ريخ االستحقاقتوا

  
متابعة (إن عملية المتابعة تمر في ثالث مراحل وهي          :متابعة نشاط العميل المدين   / اًتاسع

حيث تتـضمن المتابعـة الماليـة،       ) العميل قبل الصرف، وأثناء الصرف، وبعد الصرف      
حد األساسـيات  ، وعن أهمية المتابعة للعميل كأ   )م1997الحمزاوي،  (والمتابعة االقتصادية   

أن البنوك األوروبية بإتباعها سياسـة  ) Sironi, 2003(المرجعية للسياسة االئتمانية كتب 
المتابعة كأحد األساسيات في االئتمان استطاعت تخفيض المخاطرة بنسبة كبيـرة إضـافة             
إلى زيادة الوعي اإلداري وتسريعه المتمثل في طرق محاسبية وإدارية حديثة تفرض على             

  .يع التي تحصل على ائتمان مما يساعد البنوك في التطور والنجاحالمشار
  

         ولعل أبرز منظمة ائتمانية لقيت قبوالً عاماً لدى محللي ومانحي االئتمان على مستوى             
، التي طبقاً لها يقوم البنـك       )فايف سيز ) (5c'c(العالم حين منح القروض هي تلك المسماة بـ         

الشخصية، القدرة، رأس المـال،     (ك الجوانب لدى طالب االئتمان وهي       كمانح ائتمان بدراسة تل   
  ).www.finance21.org() الضمان، الظروف االقتصادية

  

http://www.finance21.org
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         وهناك دراسة في مجلة البيان تبين التداعيات التي حصلت في اإلمارات بسبب عـدم              
عايير لمنح االئتمان حيث نتج عن ذلك تفاقم مشكلة الديون، وتزايد أعـداد  االلتزام بالقواعد والم 

المدينين، وزيادة قضايا الديون المتعثرة والشيكات المرتجعـة، وأظهـرت هـذه الدراسـة أن             
القروض والسلفيات والسحب على المكشوف تمثل النسبة العظمى من إجمالي االئتمان الممنوح            

في بعض السنوات، مع تـدني      %) 91.8(وتصل هذه النسبة إلى     من قبل البنوك في اإلمارات      
نسب االئتمان المتجه للمشاريع االقتصادية، وتؤكد الدراسة أن غياب الرقابـة الدقيقـة علـى               
السياسة االئتمانية للمصارف التجارية العاملة في الدولة وفي ظل المنافـسة المحترمـة بـين               

د توسعاً كبيراً في منح القـروض الشخـصية         المصارف فإن سوق التسهيالت المصرفية تشه     
يفوق حجمها قدرة المقترض بكثير، حيث هنالك بنوك تعلن عن إمكانية االقتراض بمبلغ يصل              

ضعف الراتب الذي يتسلمه الموظف، مع العلم أن هذه القروض تصرف على أمور             ) 25(إلى  
  ).م2002مجلة البيان، (شخصية وسلع استهالكية بدل من أن توجه إلى بناء بنية اقتصادية 

  
 في مصر يرى االقتـصاديون أن أسـباب   ن         وفي دراسة أخرى عن سوء إدارة االئتما    

التعثر االئتماني ومن ثم االقتصادي يرجع إلى انتهاج سياسات االئتمانية ونقدية خاطئة األمـر              
  .)www.akhbarelyom.org.eg(الذي يؤدي إلى تفاقم األمور االقتصادية 

  
         وهنالك أمور يجب على البنك مراعاتها لخفض مخاطر االئتمان، ومن هـذه األمـور          

وتحديد معدالت الخطـر  ،  إعداد الدراسات االئتمانية عن المستفيدين قبل التعامل معهم (المهمة  
لكافية لتخفيض حجم المخاطر التي قد تنشأ       االئتماني المتعلقة بذلك، الحصول على الضمانات ا      

). في حالة تعثر العمالء، توزيع محفظة القـروض لـدى البنـك علـى قطاعـات مختلفـة                 
)www.alexbank.com/act3-a.html.(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.akhbarelyom.org.eg
http://www.alexbank.com/act3-a.html
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  الفصــــل الثالث
  

  المعلومات المحاسبية
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  ـل الثالثالفص
  المبحث األول

  المعلومـات المحاسـبية
  

  :تمهيـد
خاصـة فيمـا يتعلـق    ، يمر العالم اليوم بتحوالت كبيرة ومتسارعة في شتى المجاالت   

وما يعرف بثورة المعلومـات التـي       ، والتكنولوجية، والسياسية، بتداعيات العولمة االقتصادية  
ذه التحديات التـي أصـبحت أمـراً    جعلت من الضروري وضع الخطط والسياسات لمجابهة ه   

وتجاوز الحدود  ، والتوجه االقتصادي نحو االندماج   ، ففي ظل دخول العولمة المعلوماتية    ، واقعاً
وغير المحاسبية لتـسهم    ، تبرز الحاجة إلى ضرورة تفعيل دور المعلومات المحاسبية       ، اإلقليمية

تماشى مع العولمـة وإفرازاتهـا      وترشيد القرارات لت  ، بصورة أكثر فعالية نحو تحقيق األهداف     
وتعتبر المحاسبة فرعاً من العلوم االجتماعية التي أدت دوراً بارزاً في حفظ             ،)م2007، حمزة(

الحقوق وحراسة المصالح وحمايتها، وكغيرها من فروع المعرفة المتعددة فقد تطـور مفهـوم              
 لتصبح نظاماً متكامالً إلنتاج     المحاسبة نتيجة للتطورات المتعددة في المجاالت العلمية والعملية       

وتوصيل المعلومات مما أدى إلى زيادة فاعليتها في خدمة الفئات واألطراف المـستفيدة منهـا               
  ).م2006، شبير(
  

         ويعتبر النظام المحاسبي أحد المكونات الرئيسة لنظم المعلومات اإلداريـة، ويتـضمن     
ر النظام المحاسبي في ظل الثـورة التقنيـة التـي    كافة األنشطة والعمليات المختلفة، كما ويعتب   

نعيشها من أهم األنظمة المنتجة للمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات االقتصادية والتي تـؤثر              
في رفاهية األفراد والمجتمعات، ويستند النظام المحاسبي إلى مجموعة من المقومات األساسية            

 إنتاج المعلومـات المحاسـبية ذات الجـودة         ويتميز بمجموعة من الخصائص التي تساهم في      
المالئمة الحتياجات المستخدمين المختلفة، ويتم إنتاج المعلومات في النظام المحاسـبي ضـمن        
سلسلة من المراحل والخطوات المتتابعة ويحكم ذلك مجموعة من االعتبارات األساسـية بكـل      

سبية إلى مجموعة من العوامـل      مرحلة من المراحل، كما تخضع عملية إنتاج المعلومات المحا        
والمؤثرات الداخلية والخارجية كالعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتشريعية وغيرها         

  ).م1995صيام، (
  

         وال شك بأن المعلومات في الوقت المعاصر ثروة هامة، إذ إن الـتحكم واالسـتغالل               
وضـماناً السـتمرار وتطـور الـشركات        ، تقبليةاألمثل لها يحقق أرباحاً ونجاحاً للخطط المس      
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ويعتبـر نظـام    ، والمؤسسات، والمؤسسات الجيدة ينتجها نظام معلومـات حـديث ومتطـور          
ويلعب هذا النظام دوراً هاماً وفعـاالً       ، المعلومات المحاسبية جزءاً من النظام الكلي للمعلومات      

زة صحيحة ودقيقة فـي الوقـت   يتمثل في تزويد مختلف مستويات اتخاذ القرار بمعلومات جاه        
المناسب تساعدهم في اتخاذ مختلف القرارات اإلدارية، ويتم توفير هذه المعلومات عن طريـق      

  .)م2004، العماري(والقوائم التي تعد من واقع البيانات اليومية الفعلية ، التقارير
  

رة أن تكون هـذه     وإنما ضرو ،          إن توفير المعلومات المحاسبية ليس هدفا في حد ذاته        
وأن المنفعـة   ، المعلومات ذات محتوى يمكن االستفادة منه من جانب مـستخدمي المعلومـات           

 ،)م2007، حمـزة (ترتبط بالمعلومات وفائدتها من وجهة نظـر معـدي التقـارير والقـوائم              
فالمعلومات المحاسبية هي الوسيلة التي تقدم بها الشركات وضعها المـالي وأداءهـا ونفقاتهـا          

قدية وغير النقدية، والوسيلة الفنية المستخدمة لتوصيل المعلومات المحاسبية هـي التقـارير             الن
والتي يجب أن تكون مالئمة ومعدة بطريقة جيدة تتضمن المصداقية الكافية حتى يمكن             ، المالية

  ).م2004، العماري(واستخدامها في اتخاذ القرارات المناسبة ، االعتماد عليها
  

معلومات المحاسبية يمكن أن يكون لها دور إيجابي في سالمة القرارات اإلدارية                     أن ال 
ومن ثم إنجاح خطط التنمية، وهذا الدور يأتي من توفير المعلومات الالزمة إلعداد هذه الخطط             

فالهدف من النظام المحاسبي هو إنتاج تقارير دقيقة وذلـك   ، )م1998، زمو(وتنفيذها ومتابعتها   
مالئم بما يساعد متخذي القرارات على اتخاذ قرارات رشيدة، كما أنها تلعب دوراً             في الوقت ال  

ولقـد  ، في تحويل هذه البيانات المالية إلنتاج المعلومات الضرورية التخاذ القرارات المختلفـة           
اتجه النظام المحاسبي ليكون نظاماً للمعلومات ال يقف عند حدود البيانات والمعلومات الماليـة،   

داها ليشمل بيانات ومعلومات كمية ووصفية تفيد صانع القرار والمستخدمين والمتميـزين      بل تع 
ونتيجة لذلك فقد أصبح نظام المعلومات المحاسبي يقدم معلومات إضافية إلـى      ، بالتعدد والتنوع 

  ).م2003، جمعة وآخرون(جانب المعلومات المالية 
  

  :كنظام للمعلوماتالمحاسبة 
واالجتماعية أدى إلى نشوء علوم     ، السريع الذي طرأ في النظم االقتصادية              إن التطور   

جديدة بعد الحرب العالمية الثانية، أعطى المحاسبة دوراً قيادياً في توجيه النشاط االقتـصادي،              
ولقـد  ، وحث الكثير من المعنيين في المجالين العلمي والعملي على تطوير المعرفة المحاسبية           

واالجتماعي للمجتمعات والذي كـان     ، والسياسي، تيجة للتطور االقتصادي  تطورت المحاسبة ن  
إلى أن وصـلت شـركات   ، أحد مظاهره تطور المنشآت االقتصادية إلى منشآت فردية صغيرة      
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وما أعقب ذلك من انفصال الملكية عن اإلدارة مما أدى إلى زيـادة وتنـوع    ، متعددة الجنسيات 
ولقد أصبح للمحاسبة   ، )م2003، جعفر(ة التخاذ القرارات    االحتياجات إلى المعلومات المحاسبي   

اليوم الدور األساسي في خدمة اإلدارة في المنشآت االقتصادية وتقـديم المعلومـات الالزمـة              
  ).م1998حنان، (التخاذ القرارات بصورة موضوعية 

  
         لقد تطورت وظيفـة المحاسـبة واتـسعت أهـدافها بتطـور النـشاط االقتـصادي                

تكنولوجي، ولم تعد تسعى إلى إظهار نتائج األعمال لألنشطة التجارية، بل اتسعت مهامهـا              وال
وصنع القرارات اإلدارية الختيـار     ، لتشمل تنظيم مجرى األموال والتخطيط لها والرقابة عليها       

باإلضافة لتوفير المعلومات   ، البديل األمثل الذي يحقق أهداف األطراف المتعارضة في المنشأة        
 فالمحاسبة بصفة عامة هي نظام للمعلومات تنتج معلومـات تكـون    .)م2000آدم، زق، آل الر(

  .)م2004، علي(مالئمة ألغراض اتخاذ القرارات االقتصادية 
  

  :مفهوم المحاسبة كنظام للمعلومات
         تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في عملية مستمرة ومتكاملـة مـن خـالل              

والبشرية في المنظمة والمسئولة عن تحضير      ، مترابطة من الموارد المادية   مجموعة متجانسة و  
والرقابـة  ، المعلومات المحاسبية والمالية وتوصيلها إلى المستويات اإلدارية ألغراض التخطيط      

) المالية والماديـة والبـشرية    (على األنشطة، حيث تشكل إطاراً يتم من خالله تنسيق الموارد           
 الـدهراوي، (لتحقيق أهداف المشروع    ) معلومات(إلى مخرجات   ) بياناتال(لتحويل المدخالت   

ويعتبر النظام المحاسبي أحد المكونات األساسية لنظام المعلومات اإلدارية الكلي في           ، )م2002
ويختص النظـام   ، الوحدة المحاسبية والذي يتألف من مجموعة من األنظمة الجزئية للمعلومات         

جة وتحليل وتوصيل المعلومات المالية المالئمة اتخاذ القـرارات  المحاسبي بجمع وتبويب ومعال   
  ).م2002موسكوف، سكيمن، (إلى األطراف الخارجية وإدارة المؤسسة 

  
         ويقوم النظام المحاسبي على جمع البيانات وتنظيمها وتخزينها ومعالجتها يدوياً وآليـاً            

الخ، وبأي مـن الوسـائل النـصية        ...وعرضها في شكل بيانات خام، بيانات محللة، معارف،       
ويعد النظام المحاسبي بصفة عامة من أهم       ، )م2002موسكوف، سيكمن،   (والمرئية والصوتية   

نظم المعلومات في أغلب المشروعات الحديثة، ويهدف هذا النظـام إلـى إمـداد المـشروع                
  ):م1996كحالة،  حنان،(بالمعلومات لخدمة ثالثة أغراض رئيسية هي 

تقارير الداخلية لإلدارة والتي تشمل على البيانات الالزمـة لتخطـيط ورقابـة          إعداد ال  . 1
  .األعمال الروتينية الدورية
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إعداد التقارير الداخلية لإلدارة والتي تشمل على البيانات الالزمة التخـاذ القـرارات              . 2
 .غير الروتينية وإعداد الخطط والسياسات الهامة للمشروع

ى الجهات الخارجية وخاصة مالك المشروع والمـستثمرين        إعداد التقارير المطلوبة إل    . 3
 .وغيرها من الجهات الحكومية األخرى... فيه والحكومة

  
ويتكون النظام المحاسبي من مجموعة من األجزاء واألنظمة الفرعية التـي تـرتبط ببعـضها        

وبين البعض ومع البيئة المحيطة وتعمل كمجموعة واحدة تتداخل العالقات بين بعضها البعض             
النظام الذي يضمها بحيث يعتمد كل جزء منها على اآلخر في تحقيق األهداف التي يسعى إليها                
النظام الشامل للمحاسبة، وهو بالتالي شبكة مـن اإلجـراءات المرتبطـة ببعـضها الـبعض                
والمضبوطة بمبادئ وقواعد سليمة والتي يتم إعدادها بطريقة متكاملة بهدف تقـديم البيانـات              

ات التي يحتاجها متخذ القرار بصورة مالئمة، ويمكن تحديد معالم الـدور المحاسـبي      والمعلوم
  ):م2000مطر، (كنظام للمعلومات من خالل المراحل التالية 

تمثل ) بيانات(حصر العمليات واألحداث المتعلقة بنشاط المنشأة في صورة مواد أولية            -
  .مدخالت النظام المحاسبي

ساسية وفقاً للمبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليهـا        تشغيل ومعالجة البيانات األ    -
 .للحصول على المعلومات المحاسبية

توصيل المعلومات المحاسبية إلى األطراف المستفيدة ذات المصلحة في صورة تقارير            -
 .مالية

  
  :سمات المحاسبة كنظام للمعلومات

ة ذات غـرض عـام لتزويـد        إن مخرجات النظام المحاسبي تتضمن أربع قوائم مالي                
المستخدمين الخارجيين بمعلومات محاسبية تساعدهم في اتخاذ قـراراتهم االقتـصادية وهـي             

وتجدر اإلشارة إلـى أن     ، )قائمة التدفقات النقدية  ، قائمة حقوق الملكية  ، الميزانية، قائمة الدخل (
حيد للمعلومات المتاحـة    التقارير المالية بما تحتويه من معلومات محاسبية ال تمثل المصدر الو          

فالعديد من هؤالء المستخدمين الخارجيين مـثالً المحللـين المـاليين           ، للمستخدمين الخارجيين 
معلومـات عـن الحالـة    (يقومون بتجميع معلومات أخرى غير المعلومات المحاسـبية مثـل        

سـبق يمكـن    ومما  ، )والقطاع االقتصادي الذي تنتمي إليه المنشأة المعنية      ، االقتصادية العامة 
  ):م2004، علي(التأكيد على عدة سمات للمحاسبة كنظام للمعلومات 

  .تحديد األحداث والعمليات التي تحدث بالمنشاة وقياسها بوحدة النقود المتعامل بها -



 62

ثم إنتـاج معلومـات     ، تجميع وتسجيل وتشغيل البيانات الخاصة باألحداث االقتصادية       -
 .يير ومبادئ محاسبية موحدةمحاسبية من خالل قوائم مالية حسب معا

تحليل وتفسير وتوصيل المعلومات المالية إلى مستخدمي هذه المعلومـات لمـساعدتهم      -
 .في اتخاذ قراراتهم

حيـث  ، إنتاج المعلومات المحاسبية وإيصالها ألصحاب العالقة له مـردوداً اقتـصادياً    -
 .يعتمد عليها أصحاب العالقة في اتخاذ القرارات االقتصادية

، حيث المحاسـب مرسـل    ، محاسبة المالية بهذه السمات تستوفي أركان االتصال      إن ال  -
وأصحاب العالقة مستقبل   ، والمعلومات المحاسبية رسالة  ، والقوائم المالية أداة االتصال   

  . الرسالة
  

المحاسبة كنظـام للمعلومـات والتقـارير الماليـة باعتبارهـا         ) 1(ويوضح الشكل التالي رقم     
  :حاسبي واألطراف المستفيدة منهامخرجات النظام الم
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  )1(شكل رقم 
  المحاسبة كنظام للمعلومات

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 Dataبیانات 

الوحدة المحاسبیة 
Accounting 

Entity 

 تقارير أو قوائم مالية
Reporting 

  
  معالجة

Processing 

أرقام غير معدة لالستخدام عبـارة      
عن بيانات عن عمليات المبادلـة      
المالية التي تحدث فـي المنـشأة،       

حمولـة علـى    تدخل إلى النظام م   
 وسائط تسمى المستندات

Financial 
Transactions and 

Decisions عمليات 
  وتقارير مالية

لقوائم المالية المنشورة ا -
  .الصادرة عن المنشأة

 .قائمة الدخل -

 .قائمة المركز المالي -

قائمة التغيرات في  -
 .المركز المالي

 

  مستندات
Documents 

 إجراءات محمولة بمبادئ -
بع لمعالجة البيانات علمية تت

  .وتحويلها إلى معلومات
  . تسجيل-
  . تبويب-
  . تلخيص-
  . تقرير-
:  ويتم ذلك في وسائط هي-

 .الدفاتر والسجالت

معلومات 
Information 

  

  توصیل
Communication 

 مستخدمو المعلومات
Information 

Users 

  مدخالت النظام
Inputs 

ام مخرجات النظ
Outputs 

بيانات تمت معالجتهـا،    
 اأي تم ترتيبها وإعداده    

ــاطة   ــتخدام بوس لالس
شخص معين في غرض    
معين وتمت محدد نخرج    

ـ     ى من نظام محمولة عل
 .وسائط تسمى التقارير

 المستثمرون الحاليون -
  .)المساهمون(
  . المستثمرون المحتملون-
  . المقرضون-
  . اإلدارة-
 . العاملون والموظفون-

 .م1998الخطيب،  :المصدر
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  :خصائص النظام المحاسبي كنظام للمعلومات
         من خالل التحديد السابق لمفهوم المحاسبة وتطورها يمكن تحديد خـصائص النظـام             

  ):م2000ياسين، (معلومات على النحو اآلتي المحاسبي كنظام لل
يتكون النظام المحاسبي من مجموعة من األجزاء المادية والبشرية التي تتـضافر معـاً              . 1

  .لتشكيل اإلطار العام للنظام
يتضمن النظام المحاسبي مجموعة من اإلجراءات والقواعد والمبادئ التي تـربط بـين              . 2

 .يناميكيومكوناته وتحركها بشكل د، أجزاء النظام

يسعى النظام المحاسبي لتحقيق مجموعة من األهداف الفرعية والرئيسة والمتمثلة فـي             . 3
 .إنتاج وتوصيل المعلومات المحاسبية إلى مستخدميها

يتكون النظام المحاسبي من مجموعة من النظم الجزئية والتي ترتبط مع بعضها البعض              . 4
، زئي آخر ضمن مستوى أعلـى بعالقات هرمية، أي أن كل نظام جزئي مرتبط بنظام ج 

 .بحيث تشكل هذه األنظمة بمجموعها هيكل النظام المحاسبي

يعتبر النظام المحاسبي أحد األنظمة الجزئية التي يتكون منها النظام الكلي للمعلومـات              . 5
 .في الوحدة المحاسبية ويحتل مركز الوسط بينهما

ق مجموعـة مـن األهـداف       إن األنظمة الجزئية المكونة للنظام المحاسبي تسعى لتحقي        . 6
 .والتي تتوافق وتنسجم مع األهداف الرئيسية للنظام المحاسبي، الفرعية الخاصة بها

إن النظام المحاسبي وحدة شاملة ومتكاملة وال يمكن النظـر إليهـا كـأجزاء منفـردة                 . 7
 .ومستقلة عن بعضها البعض

افـه، وإن حالـة     النظام المحاسبي في حركة دائمة ومستمرة إلنجاز مهامه وتحقيق أهد          . 8
 .السكون في النظام تؤدي به في النهاية إلى التالشي والزوال

يتم تصميم النظام المحاسبي بحيث يخدم المهام واالحتياجات اإلدارية المختلفة، وتبـرز             . 9
أهمية ذلك في وظائف التخطيط والرقابة، واتخاذ القرارات، والتنسيق بـين الوحـدات             

 . قدر من المعرفةواألقسام التنظيمية لتحقيق أكبر

لكل نظام من األنظمة حدود تفصله عن غيره من النظم األخرى مما يساعد في تحديـد                 . 10
وتختلف درجة وضوح هذه الحدود من نظام آلخر، فهـي          ، )مكونات كل نظام  (مكوناته  

ولكنها صعبة التحديد بشكل دقيق فـي       ، سهلة التحديد في بعض النظم كنظام النقل مثالً       
ة واإلدارية، ويطلق مصطلح الوسـط البينـي للتعبيـر عـن المجـال              النظم االقتصادي 

ويشير إلى المساحة أو الوسط الذي يتم فيه نقـل          ، االفتراضي الموجود بين حدود النظم    
 .أو تحويل مخرجات نظام آخر
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  :مفهوم المعلومات المحاسبية
م المعلومـات            تعتبر كل من البيانات والمعلومات المحاسبية مكونـات أساسـية لـنظ           

وغالباً ما يتم استخدامها في الحياة العملية كمصطلحات مترادفة وبقصد الداللة على            ، المحاسبية
معنى واحد رغم ما بينهما من اختالفات جوهرية، وتجدر اإلشارة أنه ال بد من التمييـز بـين                 

  ):م2003قاسم، (المفهومين 
وهي ، ارات أولية غير مبوبة وغير منظمة      تعبر عن حقائق وإش    /فالبيانات المحاسبية          

وبالتالي فهـي ذات قيمـة   ، وليس لها أثر في اتخاذ القرارات، ذات داللة تاريخية بدرجة كبيرة    
اقتصادية بسيطة، وتكون البيانات في صورة قيم وحقائق وتقـديرات مـستقلة عـن بعـضها                

) م1993بـد الـرازق،   ع(وهي غير معدة في كثير من الحاالت لالستخدام المباشـر        ، البعض
  :ويمكن تعريف البيانات المحاسبية

عبارة عن األعداد واألحرف األبجدية والرموز التـي تقـوم بتمثيـل الحقـائق              "هي   -
والمفاهيم بشكل مالئم يمكن من إيصالها وترجمتها ومعالجتها من قبل اإلنسان لتتحول            

  .)م2003قاسم، " (إلى نتائج
كلمات التي يتم تجميعها مـن داخـل المـشروع          مجموعة من القيم والرموز وال    "هي   -

وخارجه نتيجة لألحداث والعمليات االقتصادية التي تمارسها الوحدة المحاسبية وتمثـل          
التي يتم تشغيلها وإدارتها في النظـام المحاسـبي بهـدف           ) المدخالت(المواد األولية   

   .)م1997الدهراوي، (" استخراج المعلومات
  

 فتتكون من البيانات التـي تـم اسـترجاعها ومعالجتهـا            /المحاسبيةأما المعلومات            
وتكون المعلومـات المحاسـبية     ، أو التخاذ القرارات  ، أو كأساس للتنبؤ  ، ألغراض إبداء الرأي  
وهكذا فإن المعلومات المحاسبية هي البيانات التـي تمـت معالجتهـا            ، رقمية، كالقوائم المالية  

خدم كأساس فـي عمليـة اتخـاذ القـرارات والتنبـؤ          للحصول على مؤشرات ذات معنى تست     
وتفيد في اتخاذ القرارات ويتمثل دورها في تخفيض عدد البدائل، وتخفيض مقـدار             ، بالمستقبل

وتمثـل المعلومـات المحاسـبية      ، )م2003جمعة وآخرون،   (عدم التأكد الذي تتضمنه البدائل      
صورة كمية ووصفية والتي ترتبط مـع       مجموعة من القيم والحقائق النهائية المبوبة والمنظمة ب       

وتـزداد  ، بعضها بعالقات تبادلية، وهي ذات تأثير مباشر في سلوك األفراد واإلدارات المختلفة   
ومن هنـا فـإن وظيفـة المعلومـات       ، قيمتها االقتصادية وفقاً للمنفعة التي تحققها لمستخدميها      

خفيض حالـة عـدم التأكـد التـي     المحاسبية تتمثل في زيادة المعرفة لدى متخذي القرارات لت    
ويمكن تعريف المعلومات المحاسبية    ، )م1995قاسم،  (يواجهونها في أدائهم لوظائفهم المختلفة      

  :بأنها
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ولها قيم حقيقية أو متوقعة     ، بيانات تم تجهيزها ولها معنى لمستلمها أو مستخدمها       "هي   -
تضيف إلى ما نعرفه عن     ويجب أن   ، في العملية الجارية أو المستقبلية التخاذ القرارات      

 ،الفيـومي " (وأن توضح لمستلمها شيئاً ال يعرفه أو ال يمكن التنبؤ به          ، حدث أو مكان  
  ).م1992

البيانات التي تمت معالجتها بشكل مالئم لتعطي معنى كامل يمكن من اسـتخدامها        "هي   -
  .)م1995قاسم، (" في العمليات الجارية والمستقبلية التخاذ القرارات

   
 ومما سبق يمكن استنتاج أن البيانات المحاسبية هي عبارة عن المواد الخام وهي تمثـل          

أمـا  ، المدخالت في نظم المعلومات وهي ال تصلح التخاذ القرارات وتمتاز بكونها غير منظمة      
ظام المحاسبي والذي يذهب إلى البيئـة المحيطـة فـي           المعلومات فهي تمثل المنتج النهائي للن     

بيانات تمت معالجتها وتشغيلها لتعبر عن أحداث ووقائع اقتصادية فعلية مما يؤكد أنها تـساعد               
  .في زيادة قدرة مستخدميها على اتخاذ القرارات المناسبة

  
  :لمعلومات المحاسبيةأهمية ا

ان منذ القدم، ولكن لـم يـشهد عـصر مـن              عرف استخدام المعلومات من قبل اإلنس  
العصور مثل هذه األهمية للمعلومات لدرجة شيوع بعض المفاهيم والمصطلحات التـي تميـل              
إلى طبع العصر الحالي بطابع المعلومات، حيث أن الذكاء االصطناعي يتكـون مـن أنظمـة                

نتاجية التي ال يمكـن  الخبرة والهياكل الشبكية، ولقد أصبحت المعلومات أحد عناصر العملية اإل 
االستغناء عنها في المنظمات االقتصادية، ويعيش العالم اليوم عصر المعلومـات وأنظمتهـا،             
والبحث عن أفضل طريقة إلعدادها واستخدامها وفقاً لمبدأ التكلفة االقتصادية ويعتبـر النظـام            

 اإلدارية واالقتصادية                          المحاسبي أحد أهم األنظمة المنتجة للمعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات
  ).  م1995سعادة،  صيام،(
  

         أن عدم توفر المعلومات الكافية والمناسبة ذات العالقة والمعلومات الـصحيحة التـي             
حيث إن سالمة وفعالية القـرار  ، يعتمد عليها من أهم أسباب فشل الكثير من القرارات اإلدارية        

ف بالدرجة األكبر على سالمة وكفاية المعلومات التي يبنى عليها القرار وتحتـاج           اإلداري يتوق 
حيث يطلب صناع القرار على     ، اإلدارة إلى المعلومات في كل أوجه نشاطها وفي كل مجاالتها         

كما أن  ، وحديثة لتساعدهم في اتخاذ القرارات    ، اختالف مستوياتهم التنظيمية معلومات صحيحة    
والوقـت  ،  يعتمد على معلومات مالئمة لطبيعة القرار من حيـث النوعيـة           صنع القرار الجيد  

ومن ، )م2003،  وآخرون ،جمعة(والتكلفة، وأن المعلومات الكاملة تساعد في صنع قرار جيد          
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هنا فإن هدف نظام المعلومات ببساطة هو توفير المعلومات المناسبة لمتخذي القرارات طالمـا              
  .يلهاأن المعلومات متاحة ويمكن تحل

  

  
         وتكمن أهمية المعلومات المحاسبية في كونها وسيلة أساسية وأداة فاعلـة بيـد اإلدارة        
إلنجاز مهامها وتحقيق أهدافها، وتزداد أهمية المعلومات المحاسبية والحاجـة إليهـا كنتيجـة              

مكـن  أساسية لمجموعة من العوامل والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والسلوكية والتـي ي           
  ):م1993مرعي، (بيانها فيما يلي 

وهي ثورة تسري في كافة أركـان المجتمـع وتنتـشر           / الثورة العلمية والتكنولوجية   . 1
وقـد انعكـس آثارهـا علـى الوحـدات          ، تطبيقاتها في كل اتجاه بمعدالت متسارعة     

كما امتدت آثارها لتشمل كافة األنظمة المنتجـة للمعلومـات          ، والمنظمات االقتصادية 
كفاءتها وتفعيل دورها في المساهمة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعيـة           لرفع  

وتسهم أنظمة المعلومات اآللية بدورها      ،واإلدارية من خالل توفير المعلومات المالئمة     
الفاعل في هذا المجال حيث تتمتع بخصائص متطورة من حيـث الكفـاءة والـسرعة               

ك المعلومات ركيزة هامة ومظهـراً أساسـياً   والدقة في إنجاز المهام، كما أصبحت بنو  
من مظاهر الثورة العلمية والتي ال غنى عنها لكافـة المـستخدمين داخـل الوحـدة                 

 .المحاسبية وخارجها

لقد أدى كبر حجم المشروعات وتنوع أهدافها وظهور الـشركات         / لعوامل االقتصادية ا . 2
لظروف االقتصادية العالميـة  وفي ظل ا، متعددة الجنسيات وانتشار التجارة االلكترونية  

باإلضافة إلـى اقتـصاديات     ، التي تعاني من استمرار حالة التضخم وارتفاع معدالتها       
إلى زيادة الحاجة للمعلومـات المحاسـبية المالئمـة ألغـراض           ، العولمة ومخاطرها 

 .وذلك لضمان بقاء هذه الشركات واستمرارها، التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات
أدى اتساع حجم الشركات وتنوع أنشطتها إلـى تزايـد          / بيئية واالجتماعية العوامل ال  . 3

وتحقيـق  ، ودورها في حمايـة البيئـة     ، العناية بالمسؤولية االجتماعية لهذه الشركات    
مما أدى إلى تنامي الحاجة إلى المعلومات المالئمة للتعبير عن هـذا            ، أهداف المجتمع 

 .الدور وتحقيق األهداف

حيث تفرض االحتياطات القانونية والـضريبية تقـديم        / ة والتشريعية العوامل القانوني  . 4
 .معلومات محاسبية ومالية كافية ومالئمة للوفاء بهذه المتطلبات وتلبيتها



 68

حيث أدى وجود المنشآت التجارية الكبيرة ذات األقسام والفـروع          / مل الجغرافية العوا . 5
ومات المحاسـبية لتـساعد فـي       الداخلية والخارجية المتكررة إلى زيادة الحاجة للمعل      

 .والتنسيق بين هذه األقسام والفروع وإدارتها الرئيسية، عمليات الرقابة
وتعتبر نظم المعلومات المحاسبية أحد المصادر المهمة التي تعتمـد          / العوامل الثقافية  . 6

عليها اإلدارة في تشكيل ثقافتها وصياغة نمط تفكيرها والتـي تـستند إلـى المعرفـة               
كما ترتبط نظم المعلومـات المحاسـبية بمفـاهيم الجـودة      ،ي صنع القرار الجماعية ف 

حنـان،  (الشاملة وتحقيق الميزة التنافسية وتسعير المنتجات وتخطيط العملية اإلداريـة    
 ).م1998

وهنا يبرز دور   ، تواجه إدارة المنشآت أنواعاً من المشكالت اإلدارية      / العوامل اإلدارية  . 7
ومعلومات التغذيـة العكـسية     ، ة األولية ألغراض التخطيط   أهمية المعلومات المحاسبي  

وقد أدت هذه العوامـل      ،واتخاذ القرارات التصحيحية  ، ألغراض الرقابة وتقييم األداء   
وتزايد الحاجة إليها وذلك انطالقاً مـن       ، إلى تنامي دور المعلومات المحاسبية وأهميتها     

ويرى لذلك تهتم   ، )م2000ياسين،  (دة  صلتها الوثيقة بالعملية اإلدارية ووظائفها المتعد     
المحاسبة بتوفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات المختلفة في كافة المنشآت سـواء       
الهادفة للربح أو غير الهادفة للربح، وهناك العديد من الجهات الخارجيـة والداخليـة              

ظـاهر،  (وعـة   للمنشأة التي تحتاج إلى المعلومات المحاسبية التخـاذ قراراتهـا المتن          
  )  .م2002

  
  :)م2006، مرعي (خصائص المعلومات المحاسبية

         ونظراً للتأثير المباشر للمعلومات المحاسبية على القـرارات، والوظـائف اإلداريـة            
المختلفة، فقد اهتمت المنظمات المهنية بتحديد مجموعة من الخصائص والمعـايير األساسـية             

دة المعلومات المحاسبية، فقد حددت هيئة معـايير المحاسـبة          التي تساعد في تقييم مستوى جو     
هـذه الخـصائص    ) AICPA(التابعة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين      ) FASB(المالية  

والمعايير في ترتيب هرمي بهدف تحديد الترتيب الموضوعي لألولويات التي يستلزم توفرهـا             
المنفعة والفائدة لمستخدميها باعتبار ذلـك هـو        في المعلومات المحاسبية لتحقق أكبر قدر من        

المعيار األساسي السائد للحكم على مدى تحقيق المعلومات المحاسبية لهدف المساهمة الفعالـة             
الزبيـدي،  (ورسم السياسات المختلفة ومتابعة تنفيـذها       ، في ترشيد ومساندة القرارات اإلدارية    

  ).م1999
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  :الخصائص األساسية/ أوالً
 حيث أن مالئمة المعلومات المحاسبية تعد من أهم الخصائص وهي تعني أن             :المالئمة -

المعلومات يجب أن تكون هامة ومفيدة عند دراسة المشكلة التي نحـن بـصدد حلهـا           
ولكي تكـون المعلومـات   ، )م2000هيتجر، ماتولش،  ( ومعالجتها واتخاذ قرار حيالها   

ولكي تكون المعلومـات    ،  تحقيقه مالئمة ال بد أن ترتبط بالهدف أو الغرض المطلوب        
) التغذيـة المرتـدة   ، القـدرة التنبؤيـة   ، التوقيت المناسب (مالئمة ال بد أن تتوفر فيها       

  ). م2006،مرعي(
ومن ثم فان   ،  وهي أن تكون المعلومات المحاسبية خالية من األخطاء والتحيز         :الوثوق -

ن تتوفر في المعلومـات  ويجب أ، ويعتمد عليها ، مستخدم المعلومات المحاسبية يثق بها    
) الصدق واألمانة فـي عـرض المعلومـات المحاسـبة    ، عدم التحيز، القابلية للتحقق (
 ).م2001، الدهراوي(

  
 :الخصائص الثانوية/ ثانياً

 المعلومات التي تحتويهـا التقـارير والقـوائم    وتعني إمكانية مقارنة  :القابلية للمقارنة  -
علماً أن مبـدأ   ، رات المالية المختلفة للمنشأة نفسها    المالية مع المنشآت المماثلة ومع الفت     

الثبات في استخدام السياسات واإلجراءات المحاسبية من دورة إلى أخرى له اثر كبير             
 ).م2004، علي(في كفاءة خاصية قابلية المقارنة 

حيث يشير إلـى    ، حيث له أهمية في تحقيق خاصية القابلية للمقارنة       : الثبات واالتساق  -
لتزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية في معامالتها وأنشطتها خالل          ضرورة ا 

 .واإلفصاح عن أي تغيير فـي الـسياسات المحاسـبية         ، الدورات المحاسبية المتعاقبة  
 .)م2004، أبو المكارم (واآلثار المترتبة عليه، وبيان أسباب التغيير، المتبعة

يجـب أن تقـدم   ، محاسبية االستجابة المطلوبةحتى يتحقق للمعلومات ال : القابلية للفهم  -
في شكل وبطريقة يمكن للمستفيد منها أن يستخدمها بسهولة وال تكون مجرد توصـيل              

بحيث أن المعلومات التي تأخذ شكال غير مـألوف         ، أرقام وعبارات عن نشاط المنشاة    
 .يكون احتمال تجاهلها أو عدم إمكانية ترجمتها إلى معنى مفهوم كبيراً

  
 :القيود على الخصائص النوعية للمعلومات/ لثاًثا

وتعني الموازنة بين تكلفة الحصول على المعلومات والمنفعة التـي          : التكلفة والمنافع  -
أي يجب إنتاج المعلومات إلى الحد الذي       ، سوف تعود على المنشأة من تلك المعلومات      
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 ،وجمعـة ، الصبان(ات  تتساوى فيه تكلفة إنتاجها مع المنفعة المرجوة من تلك المعلوم         
 ).م1995

وتظهـر  ، تعد للمعلومات أهمية نسبية إذا كان لها تأثير في القـرار          :  األهمية النسبية  -
وسيتم ، أهمية هذه الخصية إذا علمنا أن بغيابها سيتم عرض المعلومات بشكل تفصيلي           

 ).م1992، نور وشحاته(الخلط بين المعلومات الهامة وغيرها من المعلومات 

  
هم نقطـة   ) متخذو القرارات (يمكن استنتاج أن مستخدمي المعلومات      ) 2(    ومن الشكل        

البداية في تقرير خصائص المعلومات باعتبار أن هناك تعدداً في أصحاب المصالح المهتمـين              
ومن البـديهي أن    ، وأن هناك تبايناً في أهدافهم وتعارضاً في دوافعهم       ، بأمر الوحدة االقتصادية  

وما يتبعونه من أسـاليب فـي اتخـاذ هـذه        ،  بدوره على ما يتخذونه من قرارات      ذلك ينعكس 
، وما يستخدمونه من معلومات، وعلى مقدرتهم على تفهم واستخدام هذه المعلومـات        ، القرارات

وهذا يعني أن منفعة المعلومات تتوقف على الربط الدائم بين مستخدمي المعلومات والقرارات             
حقق ذلك يجب أن تكون المعلومات مالئمة، ويتم توصـيلها بطريقـة            وحتى يت ، التي يتخذونها 

والقابلية للفهم هي الخاصية التي تهيئ الفرصة لمستخدم المعلومـات أن يتعـرف   ، يمكن فهمها 
ويمكن صياغة الخصائص الكيفية للمعلومـات المحاسـبية  حـسب           ، على مضمونها ومغزاها  

)FASB (في الشكل التالي:  
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  )2( رقم شكل
  الخصائص الكيفية للمعلومات المحاسبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )م2000، محمد، أبو المكارم: (المصدر
  

  :معايير جودة المعلومات المحاسبية
 نفعـاً            أن المعلومات المحاسبية هي التي يتم إعدادها أو إنتاجها لتصبح في شكل أكثر            

ولكـي تكـون    ، أو لالستخدام المـستقبلي   ، لمتخذ القرار وذلك لقيمتها في صنع القرار الحالي       
وعلى الرغم من أنـه     ، المعلومات ذا فائدة لمتخذ القرار البد أن تكون على مستوى من الجودة           

ال يوجد تعريف محدد لجودة المعلومات وذلك الختالفه تبعاً الختالف وجهات النظر وأهـداف            

 متخذي القرارات

     العالقة بين تكلفة المعلومة ومنفعتها             أهمية المعلومة          

 القدرة على فهم المعلومة

 المنفعة ألغراض اتخاذ القرار

 أن تكون مالئمة إمكانية االعتماد عليها

القابلية 
 للتحقيق

عدم 
 التحيز

عرض 
المعلومات 

 بأمانة

التوقيت 
 المناسب

تنبؤ تقييم ال
 السابق

المساعدة على 
التنبؤ 
 بالمستقبل

 القابلية للمقارنة االتساق في التطبيق

 مستخدمي المعلومات

 القيود على إنتاج المعلومات

 من السمات المفترضة في متخذ القرار

 معيار اختيار المعلومة

الخصائص 
األساسية 
 للمعلومات

مكونات 
الخصائص 

 ألساسيةا

الخصائص 
 الثانوية
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إال أنه يمكن تحديد معايير عامة لقياس جودة المعلومات علـى           ، نتجي ومستخدمي المعلومات  م
  ):م2002الفضل، نور، (النحو التالي 

 يمكن التعبير عـن جـودة المعلومـات         :الدقة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية     -
لماضي أي بدرجة تمثيل المعلومات لكل من ا      ، بدرجة الدقة التي تتصف بها المعلومات     

وزادت ، وال شك أنه كلما زادت دقة المعلومات زادت جودتهـا         ، والحاضر والمستقبل 
وبـالرغم مـن    ،قيمتها في التعبير عن الحقائق التاريخية أو عن التوقعات المـستقبلية          

أهمية هذا المقياس في التعبير عن جودة المعلومات فإنه ال يمكن تحقيقه وذلك لكـون               
وبالتالي فهي على درجة من     ، ه القرار تنطوي على المستقبل    المعلومات التي يبنى علي   

التيقن وعدم التأكد، لذا غالباً ما يتم التضحية بالدقة عند توفير معلومات مالئمة التخاذ              
  .القرارات

 وتتمثل المنفعة فـي عنـصرين همـا         :المنفعة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية     -
 : أن تأخذ المنفعة أحد الصور اآلتيةصحة المعلومة وسهولة استخدامها ويمكن 

 وتعني أنه كلما تطابق شـكل ومحتـوى المعلومـات مـع             :المنفعة الشكلية  . 1
 .متطلبات متخذ القرار كلما كانت قيمة هذه المعلومات عالية

 وتعني ارتفاع قيمة المعلومات كلما أمكن الحـصول عليهـا           :المنفعة الزمنية  . 2
الحاسب اآللي مثالً يعظـم كـالً مـن         بسهولة ومن ثم فإن االتصال المباشر ب      

 .المنفعة الزمنية والمكانية للمعلومات

 وتعني ارتفاع قدرة المعلومات علـى تقيـيم         :ةالمنفعة التقييمية والتصحيحي   . 3
  .نتائج تنفيذ القرارات، وكذا قدرتها على تصحيح انحرافات هذه النتائج

لية عن مدى تحقيق المنشأة     تعبر الفاع  :الفاعلية كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية     -
ألهدافها من خالل موارد محددة، وعلى ذلك فإن يمكن تعريف جودة المعلومات مـن              

مدى تحقيق المعلومات ألهداف المنشأة أو متخذ القرار من خالل          "زاوية الفاعلية بأنها    
، ، ومن ثم فإن فاعلية المعلومات هي مقياس لجودة المعلومات         "استخدام موارد محدودة  

ا أن الفاعلية هي مدى النجاح في تحقيق األهداف، وهذا يعني أن درجـة الفاعليـة                كم
 .)م1988مرشد، (إنما تقاس بمدى تحقيق األهداف المحددة والتي وجدت أصالً لتحقق 

الوسيلة التي يمكن بها    "يقصد بالتنبؤ أنه     :التنبؤ كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية     -
، وأن هـذه  "اضر في توقع أحداث ونتـائج المـستقبل  استعمال معلومات الماضي والح  

ومن المؤكد أن جودة المعلومات إنما       ،التوقعات تستخدم في التخطيط واتخاذ القرارات     
تتمثل في مقدرتها التنبؤية وتخفيض حالة عدم التأكد وذلك عند استخدامها كمـدخالت             

 .لنماذج التنبؤ
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قصد بالكفاءة تحقيق أهداف المنـشأة      ي :الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية     -
بأقل استخدام ممكن للمورد، فالكفاءة تقاس بمدى توفير الموارد المادية والبشرية عنـد             
القيام بالعمليات والنشاطات الالزمة لتحقيق األهداف مقارنة بالمخرجـات أو النتـائج            

  .التي يتم تحقيقها
  

  :مستخدمو المعلومات المحاسبية
ديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية والذين تتباين احتياجاتهم انطالقاً من                   هناك الع 

تباين أهدافهم وغايتهم وتتعدد مجاالت استخدام المعلومات المحاسبية فهي تستخدم أساساً التخاذ            
 ةوفـي القـرارات التـشغيلي     ، القرارات التشغيلية واالستثمارية والتمويليـة داخـل المنـشأة        

ولتلبية المتطلبـات الـضريبية وللوفـاء       ، لتمويلية من قبل األطراف الخارجية    واالستثمارية وا 
  ).م1995 دهمش،(باالحتياجات القانونية والتشريعية 

  
          فتحديد المستخدم المستهدف للقوائم المالية هو الخطوة األساسية واألولى التي يجـب            

راض التي تـستخدم فيهـا المعلومـات        األغ(مراعاتها عند إنتاج المعلومات المحاسبية لتحديد       
تحديـد طـرق وأسـاليب      ، والخصائص الواجب توفرها في المعلومات المحاسبية     ، المحاسبية

والتوقيت المناسب لعـرض وتقـديم      ، عرض المعلومات المحاسبية في القوائم والتقارير المالية      
تخدمو المعلومـات   ويعتمد ذلك على ما يملكه مس     ، )م1990، الشيرازي) (المعلومات المحاسبية 

من الخبرة والمهارة في فهم المعلومات المحاسبية واالستفادة منها، وبناء على ذلك فإنه يجـب               
إعداد القوائم المالية في ظل فرضية أساسية وهي وجود مستويات متعـددة مـن مـستخدمي                

  .المعلومات المحاسبية ولكل منها احتياجاته وإمكانياته
  

لمبادئ المحاسبية التابعة للمعهد األمريكـي للمحاسـبين القـانونيين             وقد صنفت هيئة ا  
)AICPA (    في البيان رقم)حنـان، (مستخدمي المعلومات المحاسبية إلـى فئتـين همـا          ) 4 

   ).12(ويمكن توضيح فئات مستخدمي المعلومات المحاسبية في الجدول رقم ) م1998
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  )7( جدول رقم 
  حاسبيةفئات مستخدمي المعلومات الم

  مستخدمون خارجيون  مستخدمون داخليون
  لهم مصالح مالية غير مباشرة  لهم مصالح مالية مباشرة  لهم مصالح مالية مباشرة

الفريق اإلداري في المنـشأة     
  :بكافة مستوياته

 رئيس وأعـضاء مجلـس      -
  .اإلدارة

تـسويق، إنتـاج،    ( مدراء   -
  ...).مالي

  . مشرفو اإلنتاج-
  . موظفون وعاملون-

ــاليون  - مـــستثمرون حـ
  .ومرتقبون

ــاليون - ــون حـ  مقرضـ
  .ومرتقبون

  . النقابات العمالية-

  . دوائر حكومية-
  . سلطات قضائية-
  . محللون ماليون-
 بورصة األوراق الماليـة     -

  .ووسطاء ماليون
  . مستهلكون أو عمالء-
  . مخططون اقتصاديون-

  ).م2004، حنان وآخرون: (المصدر
  

وتتضمن هذه المجموعة كافة األطراف التي يتـصل عملهـا    :المستخدمون الداخليون  . 1
بإدارة أنشطة المنشأة وباستخدام مواردها االقتصادية والبـشرية فـي سـبيل تحقيـق              
األهداف الموضوعية، فالمديرون يحتاجون إلى المعلومات للتخطيط والتنظـيم وإدارة          

 بكافـة مـستوياتهم،     وينطبق ذلك على فئة المـديرين     ، وتقييم أداء المسئولين  ، المنشأة
المدير العام، أعضاء مجلس اإلدارة مدير التسويق، مشرفي اإلنتاج، المـدير المـالي             

 .وموظفو الشركة

توجد عدة أنواع من المستخدمين الخـارجيين للمعلومـات          :المستخدمون الخارجيون  . 2
فئات لها مصلح مالية مباشرة فـي المنـشاة،         (المحاسبية، ويمكن تقسيمهم إلى نوعين      

  ).فئات لها مصالح مالية غير مباشرةو
المالك وتشمل المساهمون الحاليون    ( وتتمثل في    :فئة المستخدمين المباشرين   -

إدارة المنـشأة   ، الزبـائن والمـوردون الحـاليون والمرتقبـون       ، والمرتقبون
 ).المستهلكون، )الضريبة(السلطات الحكومية ، والعاملون فيها

المستـشارون والمحللـون    (تتمثـل فـي      و :فئة المستخدمين غير المباشرين    -
الـصحافة الماليـة ووكـاالت تقـديم        ، سلطات اإلشراف والتسجيل  ، الماليون
الجمهـور  ، النقابات العمالية ، االتحادات التجارية ، مشروعو القوانين ، التقارير

  ).الدوائر الحكومية األخرى، المنافسون، العام
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  المبحث الثاني
  رشيد القرار االئتمانيدور المعلومات المحاسبية في ت

  
  :تمهيـد

          ال شك أن وجود نظام محاسبي ال غنى عنه لتوفير المعلومـات المالئمـة التخـاذ                
وفي ظل التطور المذهل لنظم المعلومات لم تعد المشكلة التي تواجه متخذ القـرارات               ، القرار

هناك وفـرة هائلـة وكـم    بل أن المشكلة الحقيقية هي أنه أصبح ، هي مشكلة توافر المعلومات 
، ضخم من المعلومات التي تتطلب غربلتها الختيار المعلومات المالئمة والمناسبة لمتخذ القرار           

ويتوقف ذلك على جودة اختيار المعلومات المحاسبية للمفاضلة بين البـدائل المتاحـة التخـاذ              
           ).م2000، حنا(والتنبؤ بدرجة المخاطرة ، قرارات االئتمان

  
  :فهوم اتخاذ القرارم 

المفاضلة بين البدائل المتاحة لحل مشكلة      " عملية اتخاذ القرارات بأنها      يمكن تعريف           و
اختيار البديل األمثل من بين     "وكذلك يمكن تعريفها بأنها     ، "محددة طبقاً لألهداف المراد تحقيقها    

ويمكـن  ، )م2003، العيـسي  ("البدائل المتاحة على أسس علمية وحقائق تفيد عملية المفاضلة        
  .توضيح مراحل عملية اتخاذ القرار بالشكل التالي
  
   )3( شكل رقم 

  مراحل عملية اتخاذ القرار
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

  )م2003، العيسي: (المصدر                            

 تحديد الهدف

  البدائل الممكنةحصر

 قييم البدائل المتاحةت

 اختيار البدي األمثل

 المتابعة والتحقق من صحة االختيار
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تـى يـتمكن     ح وتتطلب كل مرحلة من المراحل السابقة قدراً من المعلومات والبيانات                  
فعملية جمع المعلومات السـتخالص     ، متخذ القرار من معرفة النتائج المترتبة على أي اختيار        
ويمكـن تلخـيص دور المعلومـات      ، المفيد منها تعتبر أساسية البد لمتخذ القرار من القيام بها         

  ):م2003، العيسي(المحاسبية في اتخاذ القرارات بما يلي 
، بع أهمية المعلومات من الحاجة إلى ترشـيد القـرارات          تن :ندرة الموارد االقتصادية   -

 .وذلك لندرتها حيث تساعد على توزيع واستخدام الموارد بشكل أفضل

 حيث أن المعلومات تقلل من درجة عدم التأكد المحيطة بظـروف            :ظروف عدم التأكد   -
اتخاذ القرار عن طريق إمداد القرار باألساس العلمي المبنـي علـى المعرفـة لبنـاء          

 .التوقعات المستقبلية

 تساهم المعلومات عن نتائج تنفيذ القرارات فـي المتابعـة وإجـراء             :التغذية الراجعة  -
 .التقييم والتحقق بما يساعد على توفير معلومات لترشيد قرارات مستقبلية

إذ أن مـستخدمي    ،  يجب أن تتناسب تكلفة المعلومـات مـع العائـد          :التكلفة والعائد  -
 .نافعها في حين يهتم معدو هذه المعلومات بتكلفتهاالمعلومات يهتمون بم

والبـد مـن    ،  تتنوع مصادر المعلومات فـي أي مجتمـع        :تنوع مصادر المعلومات   -
ويعتبر المحاسبين أحد الجهات التـي تقـدم    ، تخصص أفراد المجتمع بتقديم المعلومات    

  ).م1990، جاسم(المعلومات المحاسبية 
  

  :مة التخاذ القرارأنواع المعلومات المحاسبية الالز
         يحتاج اتخاذ القرار الذي يتم فيه تخصيص موارد حالية بقصد الحصول على مـوارد              
مستقبلية في ظل ظروف المخاطرة وعدم التأكد إلى معلومات تساعد متخذي القرار على اتخاذ              

، متـولي (ويمكن تفصيل المعلومات المتنوعة الالزمة التخاذ القرار كـاآلتي          ، القرار الصحيح 
  ):م1997
 وتتضمن معلومات اقتصادية عـن الوضـع الحـالي          :معلومات عن البيئة الخارجية    . 1

وأسعار الفائدة فـي    ، واالستهالك، ومعدالت الناتج القومي  ، والمتوقع لالقتصاد القومي  
 .ومعلومات توضح درجة االستقرار السياسي، ومعدالت التضخم، البنوك

 وتتـضمن معلومـات عـن معـدالت         : الشركة معلومات عن القطاع الذي تنتمي له      . 2
ودرجة المنافسة وتأثيرها على تخصيص المـوارد االقتـصادية         ، والمخاطرة، األرباح

ومعلومات عن معدل نمـو  ، سواء بين القطاع والقطاعات األخرى أو في داخل القطاع   
 .ومعلومات عن العمالة، والمستوى التكنولوجي فيه، الطلب على منتجات القطاع
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وهي التي تصدر بواسطة الشركة أو جهـات أخـرى تحـدد            : ات عن الشركة  معلوم . 3
محاسبية وتتمثل فـي    (النشاط في الشركة بصورة تفصيلية سواء كانت معلومات كمية          

 وغير محاسبية وتتمثل في كميـة      ،التوقعات المستقبلية ، المركز المالي ، نتائج األعمال 
ودرجة المنافسة وتأثيرها علـى     ، هوالطلب على منتجات الشركة ومعدالت نمو      اإلنتاج
، أو معلومات غير كمية عن البيئة الداخليـة للـشركة مثـل سـمعة اإلدارة      ، )الشركة

وحـدود  ، وحجـم الـشركة   ، وسمعة مراقب الحسابات  ، وقدرتها على تحقيق األهداف   
  .   منتجاتها

  ):م2004، حنان وآخرون (ويهتم المستخدمون الخارجيون بالمعلومات المحاسبية التالية 
 المتوقع الحصول عليها مستقبالً في شكل توزيعـات أربـاح نقديـة             /التدفقات النقدية  . 1

 .والتي تمثل استرداد ألموال المستثمرين في المنشأة

وهي مقدرة المنشاة على تحقيق األرباح في الفترات الـسابقة          / القدرة الكسبية للشركة   . 2
، ليها من شكل توزيع أرباح المساهمين     ويتعرف ع ، والتنبؤ بالفترة المستقبلية  ، والحالية

 .وسداد الفوائد المستحقة للمقترضين عن قروضهم
القدرة (وتتمثل في ثالثة اعتبارات رئيسية وهي السيولة        : تقييم الوضع المالي للمنشأة    . 3

القـدرة علـى توليـد      (والربحية  ، )على مواجهة وسداد االلتزامات في األجل القصير      
 القدرة على إنتاج تـدفقات نقديـة مـستقبلية   (اليسر المالي و، )موارد اقتصادية مضافة 

 ).لمواجهة االلتزامات والقروض طويلة األجل

  
  :مصادر الحصول على المعلومات المحاسبية الالزمة التخاذ القرار

  ).م2004، حماد (وتشمل ما يلي :المصادر الداخلية/أوالً
قائمة التغيـرات  ، قائمة الدخل ، اليقائمة المركز الم  ( وتشمل   /القوائم المالية األساسية   . 1

 ).قائمة التدفقات النقدية، في حقوق الملكية

وتعد جزءاً ضرورياً مـن مـصادر       / المذكرات والمالحظات المرفقة بالقوائم المالية     . 2
 .وتوفر معلومات إضافية غير موجودة في القوائم المالية، المعلومات المفيدة

 سنوية أو ربع سنوية التي تقدم علـى مـدار            وهي التقارير النصف   /التقارير المؤقتة  . 3
 .السنة

 والذي يحتوي على معلومـات مفيـدة تتنـاول بيانـات ماليـة       /تقرير مجلس اإلدارة   . 4
 .وإحصائية وبعض الخطط المستقبلية

ويشمل المالحظات أو التحفظات الخاصة بالقوائم المالية التي        / تقرير مراقب الحسابات   . 5
 .تم مراجعتها
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  ).م1997، هندي (وتشمل ما يلي :خارجيةالمصادر / ثانياً
وهناك العديـد مـن الـصحف والمجـالت         / الصحف والمجالت العلمية المتخصصة    . 1

 .المتخصصة التي تهم جمهور المستثمرين والمقرضين

وتعتبر من أهم مصادر المعلومات عن المعلومات االقتـصادية     / المطبوعات الحكومية  . 2
 .بصفة عامة والجوانب المالية بصفة خاصة

  .بيانات الغرفة التجارية واإلحصاءات عن العمالة واالقتصاد . 3
  

  ):م2008، الجدي (وسائل جمع المعلومات
والغـرض ومجـال   ، وذلك للتعرف على نوع وحجم نشاط العميل  / المقابلة الشخصية  . 1

 .والضمانات المقدمة وطرق السداد، االستخدام

من عـدم إدراج الـشركة أو       استعالم البنك المركزي وذلك بهدف التحقق       / االستعالم . 2
 .الشركاء في قوائم حظر التعامل

، وطبيعـة عملهـا   ، بهدف معرفة أهـداف الـشركة     / عقد التأسيس والنظام الداخلي    . 3
 .والشكل القانوني للشركة، ومجاالت ومواقع أنشطة الشركة

، )عضوية المهن ، السجل التجاري ، الدفاع المدني ، دائرة المهن (من  / ترخيص الشركة  . 4
 .دف التأكد من بيئة عمل طبقاً لمعايير المهنة واألمن والسالمةوذلك به

عن طريق صور عن بطاقـة الشخـصية للـشركاء المخـولين            / البطاقات الشخصية  . 5
 .بهدف التأكد من معلومات السكن ونوع اإلقامة، بالتوقيع عن الشركة

 علـى   التعـرف (صورة عن ميزانية الشركة المدققة والمعتمدة يفيد        / ميزانية الشركة  . 6
 ).التدفقات النقدية ومصادر توظيفها، األداء المالي واإلداري

بهدف التعرف على جودة ومالئمة الضمانات ومدى استقرار قيمتها         / كشف الضمانات  . 7
 .ومدى سرعة تسيلها بسهولة

، )الهيكل التنظيمـي ، مكاتب اإلدارة(للتعرف بالتفصيل على الشركة    / الزيارة الميدانية  . 8
التحقق من صحة ما جاء من وصف العميل لنشاطه خـالل           ، خدماتتفاصيل السلع وال  

 .المقابلة
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  ) :م2008، الجدي(في اتخاذ القرار االئتماني  المحاسبية دور المعلومات 
  :في الغالب يحتاج مفتش االئتمان للمعلومات التالية

ينتمـي  ودراسة القطاع االقتصادي الذي   ، تاريخ تأسيس نشاط العميل   / نبذة عن العميل   . 1
ومعلومات شخصية عـن أصـحاب المـشروع ومـؤهالتهم وسـمعتهم            ، إليه العميل 
 .والشكل القانوني للعميل، وسلوكهم

معرفة هل تتوفر لدى العميل القدرة والرغبة في التسديد من خالل التعامالت            / المقدرة . 2
 ،ودراسة أداء العميل اإلدارية والفنية حسب ظروف القطاع الذي يعمـل فيـه      ، السابقة

 .وتوفر مصادر دخل أخرى للعميل يمكن أن تستخدم في تسديد المديونية
وهامش الربح الذي   ، دراسة مدى كفاية التدفقات النقدية ومصادرها     / ربحية التسهيالت  . 3

 .سيحققه المشروع بعد المصاريف

ومشروعية ، وهل يحقق الغرض جدوى مالية    ، هل الغرض منطقي  / غرض التسهيالت  . 4
 .قانونية واألخالقيةالغرض من الناحية ال

وتحديد إذا كان   ، تحديد نسبة التمويل المطلوبة مقارنة بكلفة المشروع      / المبلغ المطلوب  . 5
العميل بحاجة فعلية للتسهيالت المطلوبة وهل التـسهيالت المطلوبـة تكفـي لتمويـل         

 .نشاطه
كانيـة   طريقة السداد المطلوبة والتأكد من إم  قدرة العميل على السداد و     تحديد/ التسديد . 6

 .تحقيقها حسب ظروف العميل

وهي التعرف على الضمانات التي يقدمها العميل ودراستها من كافة النواحي           / الضمانة . 7
 ). إمكانية توثيقها، سهولة تقديرها، سهولة بيعها عند الحاجة، استقرار القيمة(مثل 

  
ء اسـو ، م الماليـة  ول عليها إال من القـوائ     الكثير من هذه المعلومات ال يمكن الحص               و

خاصة تلك المعلومات التي تتعلق بقـدرة  ، )واستنباط، تحليل مالي (بشكل مباشر أو غير مباشر 
و نـسبة الـسيولة     ،  كذلك تقيـيم ربحيـة المنـشأة       ، الوفاء بإلتزامتها تجاه دائنيها    المنشأة على 

تريد الحصول على   لذلك فإن البنوك عادة ما تطلب من الشركات التي            ،التدفقات النقدية لديها  و
عليـه فـأن   و، لمالية المدققة لعـدة فتـرات سـابقة   إئتمان مصرفي أن تزود البنوك بقوائمها ا    

 فالمعلومات المحاسبية الجيدة التي تعكس الحقيقة االقتصادية للشركات سوف تقود إلـى تقيـيم             
 يعتمـد عليـه     اًمالً أساسـي  ابالتالي تكون ع  و، إلتزماتهاالوفاء ب جيد لقدرة المنشأة على السداد و     

  .مفتش االئتمان عند اتخاذ قراره بقبول أو رفض منح االتمان
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  المبحث األول
  اإلطار المنهجي

  :تمهيد
ويرصـد حـدود   ، منهج الدراسة الذي اسـتخدمه الباحـث   لوصفاًيتناول هذا المبحث    

وخصائص أفراد العينـة فـي ضـوء        ، ويعين مجتمع الدراسة وكيفية اختيار العينة     ، الدراسة
ثم يستعرض بناء الدراسة المستخدمة في جمع البيانـات والمعلومـات           ، سماتهم الديموجرافية 

حث للتأكد من مداها الظاهري والبنائي وكـذلك        واإلجراءات التي قام بها البا    ، الالزمة للدراسة 
 لإلجراءات التي قام بها الباحث في تقنين أدوات الدراسـة           كما يتضمن وصفاً  ، للتأكد من ثباتها  

واألساليب اإلحصائية المستخدمة فـي تحليـل      ،  يوضح كيفية تطبيق الدراسة    وأخيراً، وتطبيقها
  .بيانات الدراسة

  
  :إجراءات الدراسة

  :ج الدراسةمنه/ أوالً
علومات المحاسبية فـي    دف التعرف على دور الم    في ضوء طبيعة الدراسة والتي تسته     

، وذلك بالتطبيق على المصارف التجارية العاملة في قطـاع غـزة          ،  االئتمانية ترشيد القرارات 
 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في إجراء الدراسة لكونه من أكثر المناهج اسـتخداماً             

والذي يـدرس الظـاهرة كمـا    ، )م1998،الرفاعي(راسة الظواهر االجتماعية واإلنسانية   في د 
  وكيفيـاً  كميـاً ويعبـر عنهـا تعبيـراً   ،  دقيقـاً ويهـتم بوصـفها وصـفاً   ، توجد في الواقـع  

وال يقف هذا المنهج عند حد الوصف وإنما يتعداه إلـى تحليـل الظـاهرة               ، )م1998،عبيدات(
جل تفسيرها والوصول إلى استنتاجات تعمل علـى        المختلفة من أ  عالقات بين أبعادها    وكشف ال 

    ). م1992، عسكر وآخرون(تحسين الواقع وتطويره 
 
  :الخصائص الديموجرافية لعينة الدراسة/ اًثاني

اقتصرت هذه الدراسة على بعض الخصائص الديموجرافية التي يمكن أن يكون لهـا              
عاملين في قسم االئتمان في البنوك التجارية        من ال  تأثير على اختالف رؤية أفراد عينة الدراسة      

، العمـر ( وتناولـت هـذه الخـصائص       ،  إزاء محاور وأبعاد الدراسة المختلفة     في قطاع غزة  
، طبيعة نشاط البنـك   ، جنسية البنك ، المسمى الوظيفي ، الجنس، ت الخبرة سنوا، المؤهل العلمي 

  ).مكان العمل
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  :مجتمع الدراسة/ اًثالث
، المشاركين في عملية اتخاذ قرار مـنح االئتمـان        يتكون مجتمع الدراسة من جميع                 

) 38(وموظفي التسهيالت في فروع البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة والبـالغ عـددها               
  . يبين أعداد المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة) 1( رقم ملحق، وفرعاً

  

  :عينة الدراسة/ اًرابع
فين العـاملين   اختيار الموظ الدراسة بحيث تمفيأسلوب الحصر الشامل    خدام  م است ت   

فروع البنوك التجارية العاملـة  في في دائرة التسهيالت ومدراء الفروع والمراقبين ومساعديهم     
 بحيث يكون نصيب كل مـصرف     ، في العينة  نصيبهبغرض أن ينال كل     وذلك   ،في قطاع غزة  

وتـم  ، معظم مجتمع الدراسة   وبذلك تكون الدراسة قد غطت       ،)3(هو عدد أفرعه مضروباً في      
   .فرعاً) 34(من ، عينة) 102(  لمتغيرات الدراسة حيث بلغ عدد أفراد العينةاختيار العينة تبعاً

  

%) 96( فقط بنـسبة   استبانة)98(تم استرداد  وبعد توزيع االستبانات على أفراد العينة       
%) 0.03( بنـسبة   استبانات)3(االستبانات تم استبعاد  من عينة الدراسة، وبعد مراجعة وتدقيق  

 وبـذلك يكـون     ، لعدم تحقيق الشروط المطلوبة لإلجابة على االستبيان        نظراً من عينة الدراسة  
تقريبـاً مـن عينـة      %) 93( بنسبة    استبانة )95(  والتحليل عدد االستبانات الخاضعة للدراسة   

  .تاليويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول ال، الدراسة
  

  )8( رقم جدول                                   
   للبنوكتوزيع عينة الدراسة تبعاً

  

  البنك
االستبيانات 
  الموزعة

االستبيانات 
  المستردة

االستبيانات الغير 
  صالحة

االستبيانات 
  الصالحة

 بنكالنسبة المئوية لعينة كل 
  من إجمالي العينة

  %35.29  33  1  34  36  )م.ع.م(بنك فلسطين 
  %3.21  3  0  3  3  البنك التجاري الفلسطيني
  %3.21  3  0  3  3  بنك االستثمار الفلسطيني

  %6.3  6  0  6  6  بنك القدس للتنمية واالستثمار
  %3.21  3  0  3  3  بنك فلسطين الدولي

  %3.21  3  0  3  3  المؤسسة المصرفية الفلسطينية
  %11.6  11  1  12  12  البنك العربي

  %12.63  12  0  12  15  بنك القاهرة عمان
  %6.41  6  0  6  6  بنك األردن

  %8.51  8  1  9  9  البنك العقاري المصري العربي
  %3.21  3  0  3  3  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

  %3.21  3  0  3  3  البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي
  %100  95  3  98  102  المجموع الكلي
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  : الدراسة  كما يليوالجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة
  : معلومات عامة/ أوالً

  :الجنس . 1
مـن  %) 23.2(من مجتمع الدراسة من الذكور، و     %) 76.8(أن  ) 9( جدول رقم             يبين

وتعاملهم مع فئات   ،  الباحث ذلك إلى طبيعة عمل التسهيالت      ويعزو، مجتمع الدراسة من اإلناث   
  . في بعد انتهاء الدوام الرسميمل في العباإلضافة إلى التأخير، متنوعة من العمالء

  
   )9(جدول رقم 

   الجنستوزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

  76.8  73  ذكر
  23.2  22  أنثى

  100.0  95  المجموع
  

  :المؤهل العلمي .2
، "دراسات عليا "هم العلمي   من مجتمع الدراسة مؤهل   %) 9.5(أن  ) 10(يبين جدول رقم    

من مجتمع الدراسـة    %) 2.1(، و "بكالوريوس"من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي      ) %88.4(و
 الباحث ذلك إلى اشتراط معظم البنوك لقبول العمل فيها لحملـة            ويعزو، "دبلوم"مؤهلهم العلمي   

  .  كحد أدنىشهادة البكالوريوس
  

   )10(جدول رقم 

   المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  ميالمؤهل العل

  9.5  9  دراسات عليا

  88.4  84  بكالوريوس

  2.1  2  دبلوم

  100.0  95  المجموع

  
  :سنوات الخبرة . 3

من "ديهم   من مجتمع الدراسة بلغت سنوات الخبرة ل       )%8.4(أن  ) 11(يبين جدول رقم    
ـ  6-4من  "دراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم       من مجتمع ال   )%6.3(و ،" سنوات 1-3 ، "نوات س
 )%64.2(، و "  سنوات 10-7من  "دراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم       من مجتمع ال   )%21.1(و

 الباحث ذلك الن    ويعزو، " سنوات 10أكثر من   "دراسة بلغت سنوات الخبرة لديهم      من مجتمع ال  
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موظفين قسم التسهيالت يتم اختيارهم من الموظفين الذين توجد لديهم خلفية كاملة عن جميـع               
  .والخبرة في العمل المصرفي، لبنكأقسام ا

  
   )11(جدول رقم 

   سنوات الخبرةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  سنوات الخبرة

  8.4  8   سنوات3- 1من 
  6.3  6   سنوات6- 4من 
  21.1  20   سنوات10- 7من 

  64.2  61   سنوات10أكثر من 
  100.0  95  المجموع

  

  :ل فيهجنسية البنك التي تعم .4
مـن  ) %29.5(و ،"نيـة وط"من جنسية البنـوك     %) 70.5(أن  ) 12(يبين جدول رقم            

في جميـع مـدن   ) م.ع.م( الباحث ذلك إلى انتشار بنك فلسطين      ويعزو، "عربية"جنسية البنوك   
  . وبالتالي يشكل أكبر نسبة في عينة الدراسة، قطاع غزة

  

   )12(جدول رقم 
  جنسية البنك غير توزيع عينة الدراسة حسب مت

  النسبة المئویة  التكرار  جنسية البنك التي تعمل فيه
  70.5  67  وطني
  29.5  28  عربي
 0.0  0  أجنبي

  100.0  95  المجموع
  
  

  :طبيعة نشاط البنك الذي تعمل فيه .5
) %14.7(، و"تجـاري "من البنوك طبيعة نشاطها     ) %85.3(أن  ) 13(يبين جدول رقم        

 الباحث ذلك قلة التراخيص الممنوحة للبنوك       ويعزو، "متخصص"ها  من البنوك طبيعة نشاط   
   .وحتى البنوك المتخصصة تعمل كبنوك تجارية، المتخصصة في قطاع غزة

  
   )13(جدول رقم 

  طبيعة نشاط البنك توزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  النسبة المئویة  التكرار  طبيعة نشاط البنك الذي تعمل فيه

  85.3  81  تجاري
  14.7  14  خصصمت

  100.0  95  المجموع
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  :مكان العمل .6
اإلدارة " من مجتمع الدراسة مكـان العمـل فـي           )%35.8(أن  ) 14(يبين جدول رقم        

 الباحـث   ويعزو، "فروع البنك "من مجتمع الدراسة مكان العمل في       ) %64.2(، و "الرئيسية
دارة الرئيسية لـبعض  ذلك لوجود دائرة تسهيالت متخصصة بدراسة طلبات العمالء في اإل    

  .ولترشيد قرار منح االئتمان،  وذلك لدراسة متعمقة لطلبات العمالءالبنوك
  

  )14(جدول رقم 
   مكان العمل توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  مكان العمل
  35.8  34  اإلدارة الرئيسية

  64.2  61  فروع البنك
  100.0  95  المجموع

  

  :ظيفي المسمى الو .7
مـدير  "مع الدراسة المسمى الوظيفي لهم       من مجت  )%30.5(أن  ) 15(يبين جدول رقم        

  ويعـزو  ،"موظف ائتمـان  "م   من مجتمع الدراسة المسمى الوظيفي له      )%69.5(، و "ائتمان
ومـا هـي    ، الباحث ذلك لخبرة موظفي االئتمان في دراسة طلبات التـسهيالت المقدمـة           

  .ة على طلب التسهيالتاإلجراءات المتبعة للموافق
  

  )15(جدول رقم 
   المسمى الوظيفيتوزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئویة  التكرار  المسمى الوظيفي
  30.5  29  مدير ائتمان

  69.5  66  موظف ائتمان
  100.0  95  المجموع

  

  : العمر .8
ـ " مجتمع الدراسة تراوحت أعمـارهم        من )%12.6(أن  ) 16(يبين جدول رقم     -20ن  م

، " عـام  40-31مـن   " من مجتمع الدراسـة تراوحـت أعمـارهم          )%35.8(، و "عام30
  مـن  )%8.4(، و " عـام  50-41من  " مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم       من )%43.2(و

 الباحث ذلك لخبرة مـوظفي     ويعزو، " عام 50أكبر من   "مجتمع الدراسة تراوحت أعمارهم     
  . أكثر من الموظفين الجددتلف العمالءوتعاملهم مع مخ، التسهيالت في األعمال المصرفية
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  )16(جدول رقم 

   العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير
  النسبة المئویة  التكرار  العمر

  12.6  12  عام30- 20من 

  35.8  34   عام40- 31من 

  43.2  41   عام50- 41من 

  8.4  8   عام50أكبر من 

  100.0  95  المجموع

  
  :مات المالية للعميل طالب االئتمانمعلومات تتعلق بالمعلو/ ثانياً

  :هل يشترط أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق الحسابات . 9
 من العمـالء طـالبي االئتمـان يـشترطون أن تكـون             )%66.3(أن  ) 17(يبين جدول رقم    

 مـن العمـالء طـالبي       )%33.7(ققة ومرفقة بتقرير مدقق الحسابات، و     المعلومات المالية مد  
،  ال يشترطون أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقريـر مـدقق الحـسابات              الئتمانا

  . الباحث ذلك لتكون القوائم أكثر مصداقية للمحلل الماليويعزو
  

  )17(جدول رقم 

  هل يشترط أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق الحسابات
  ةهل يشترط أن تكون المعلومات المالي

  النسبة المئویة  التكرار   مدققة ومرفقة بتقرير مدقق الحسابات

  66.3  63  نعم

  33.7  32  ال

  100.0  95  المجموع

 
  :المعلومات المالية التي تطلب من الشركات طالبة االئتمان تتعلق بالفترة . 10

 يوافقون على أن المعلومـات      من مجتمع الدراسة  ) %7.4(أن  ) 18(يبين جدول رقم              
من مجتمـع   ) %14.7(، و "السنة الحالية " الشركات طالبة االئتمان تتعلق      المالية التي تطلب من   

من مجتمـع   ) %27.4(، و "بالسنة الماضية "تتعلق  يوافقون على أن المعلومات المالية      الدراسة  
من مجتمـع   ) %47.4(، و "بسنتين ماضيتين " تتعلق يوافقون على أن المعلومات المالية       الدراسة

مـن  ) %3.2(، و "بثالث سـنوات سـابقة    "تتعلق  يوافقون على أن المعلومات المالية      سة  الدرا



 87

 ويعـزو ، "بأكثر من ثالث سـنوات  " يوافقون على أن المعلومات المالية تتعلق   مجتمع الدراسة 
  . واألزمنةالباحث ذلك للتعرف على أوضاع الشركة في مختلف الظروف

  

  )18(جدول رقم 
  تطلب من الشركات طالبة االئتمان تتعلق بالفترةالمعلومات المالية التي 

  المعلومات المالية التي تطلب من
  النسبة المئویة  التكرار   الشركات طالبة االئتمان تتعلق بالفترة

  7.4  7   فقطالسنة الحالية
  14.7  14  الماضيةالحالية والسنة 

  27.4  26  سنتين سابقتينالسنة الحالية 
  47.4  45   سابقاتثالث سنواتالسنة الحالية 

  3.2  3  أكثر من ثالث سنوات
  100.0  95  المجموع

 
  :ما هي القوائم المالية التي تطلبونها . 11
 المالية التي   مالقوائأن   طالبي االئتمان    من العمالء ) %90.5(أن  ) 19(يبين جدول رقم            

 الماليـة   مالقوائأن    طالبي االئتمان  من العمالء ) %6.3(، و "الميزانية العمومية "تطلب منهم هي    
 مالقـوائ أن  طالبي االئتمـان    من العمالء   ) %3.2(، و "األرباح والخسائر " هي   منهالتي تطلب م  

 الباحث ذلك ألن الميزانية العمومية تبين       ويعزو، "التدفقات النقدية " هي   المالية التي تطلب منهم   
  .أنشطة الشركة طالبة االئتمان بجميع أصولها وخصومها

  
  )19(جدول رقم 

   المطلوبةالقوائم المالية
  النسبة المئویة  التكرار  القوائم المالية
  90.5  86  الميزانية العمومية

  6.3  6  األرباح والخسائر

  3.2  3  التدفقات النقدية

 0.0  0  قائمة الدخل

  100.0  95  المجموع

  
  :لهاتعدي هل تأخذون المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية كما هي أم يتم . 12

 المعلومـات    من طالبي االئتمان يعتقدون بـان      )%55.8(أن  ) 20(يبين جدول رقم              
 مـن طـالبي االئتمـان       )%44.2(، و "يتم اعتمادها كما هي   "ية الواردة في القوائم المالية      المال

ـ       "ية الواردة في القوائم المالية       المعلومات المال  بانيعتقدون   ، "كيتم تعديلها حسب ما يـراه البن
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قدرة الشركة علـى سـداد    أن الهدف من المعلومات المالية هو معرفة      إلى الباحث ذلك    زوويع
  .وقدرتها على توليد األرباح، التزاماتها

  
   )20(جدول رقم 

  المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية
  النسبة المئویة  التكرار  المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية

  55.8  53  م اعتمادها كما هييت

  44.2  42  يتم تعديلها حسب ما يراه البنك

  100.0  95  المجموع

  
  :هل تعتمدون على التكلفة التاريخية أم يتم تعديلها للوصول إلى القيمة السوقية . 13

التكلفـة  "من طالبي االئتمـان يعتمـدون علـى          )%54.7(أن  ) 21(يبين جدول رقم             
التكلفة التاريخيـة بعـد   "ن على    من طالبي االئتمان  يعتمدو     )%45.3(ن أن    في حي  ،"التاريخية
 الباحث االعتماد على التكلفة التاريخيـة لمعرفـة         ويعزو، للوصول إلى القيمة السوقية   " تعديلها

  .قيمة أصول المنشأة عند امتالكها
  

  )21(جدول رقم 

  إلى القيمة السوقيةهل تعتمدون على التكلفة التاريخية أم يتم تعديلها للوصول 
هل تعتمدون على التكلفة التاريخية أم يتم تعديلها للوصول إلى 

النسبة   التكرار  القيمة السوقية
  المئویة

  54.7  52  االعتماد على التكلفة التاريخية

  45.3  43  يتم تعديلها

  100.0  95  المجموع
  

 
  :في حال عدم توفر بيانات مالية للشركات طالبة االئتمان هل . 14

 من الشركات طالبة االئتمان في حال عدم تـوفر       )%26.3(  أن )22(يبين جدول رقم             
 في حـال عـدم    من الشركات طالبة االئتمان)%73.7(، و"يرفض طلب االئتمان  "بيانات مالية   

 الباحـث ذلـك     ويعـزو ، "يتم االعتماد على تقديرات غير البيانات الماليـة       "توفر بيانات مالية    
ومـن خـالل    ، والشيكات التحصيل والمـسحوبة عليـه     ،  حركة حساب العميل   لالعتماد على 

  . الضمانات المقدمة
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  )22(جدول رقم 

  خيارات عدم توفر بيانات مالية للشركات طالبة االئتمان
  النسبة المئویة  التكرار  خيارات عدم توفر بيانات مالية للشركات طالبة االئتمان

  26.3  25  يرفض طلب االئتمان

  73.7  70  العتماد على تقديرات غير البيانات الماليةيتم ا

  100.0  95  المجموع

  
  :مصادر جمع البيانات/ اًخامس
المتخصصة في  العلمية والمجالت الكتب الثانوية من المصادر تتكون :المصادر الثانوية . 1

فة بصدور المعلومات المحاسبية في ترشيد السياسات االئتمانية        وفي  ،  بصفة عامة  االئتمان
والدراسات التـي ينـشرها     ، والنشرات التي يصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء     ، خاصة

والنشرات الداخلية التـي تـصدرها      ، )ماس(معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني      
الستقرائها وتحليلها  ، والبنوك، للمواقع االلكترونية لسلطة النقد الفلسطينية    باإلضافة  ، البنوك

 .نها في تحديد الخلفية النظرية للدراسةواالستفادة م
 خصيصاً أعدت خالل استبانة من فكان األولية المصادر استخدام أما :المصادر األولية . 2

دور المعلومـات المحاسـبية فـي       والتي تم تطبيقها لجمع المعلومات حول       ، لهذه الدراسة 
 البيانات وتحليل النتـائج  تفريغو، وتم توزيعها على أفراد العينة، ترشيد السياسات االئتمانية 

  .SPSS (Statistical Package for Social Science)باستخدام  البرنامج اإلحصائي 
  

  :أداة الدراسة/ اًسادس
نـسب  ت الالزمة للدراسة باعتبارها من أ     استخدم الباحث االستبانة أداة لجمع المعلوما     

،  معرفـة دقيقـة بـالمطلوب      وخاصة عندما يكون الباحث على    ، أدوات البحث العلمي مالئمة   
  ).م1998،سيكاران(وكيفية قياس المتغيرات المرغوب دراستها 

  

  :بناء أداة الدراسة/ اًسابع
راسات السابقة في مجال قام الباحث بإعداد أداة الدراسة بعد إطالعه على العديد من الد          

سـتبيان المغلـق    وفق نموذج اال  ، المعلومات المحاسبية ودورها في ترشيد السياسات االئتمانية      
والذي يتطلب من المفحوصين تحديد استجاباتهم إزاء العبارات المختلفة التي تتضمنها محـاور            

  .أداة الدراسة وفق تدرج ليكرت الخماسي
حيث اشتمل الجزء األول على معلومـات تتعلـق         ، وقد تم تقسيم االستبانة إلى جزأين     

ل على محاور الدراسة فغطـت االسـتبانة   أما الجزء الثاني فقد اشتم   ، بخصائص عينة الدراسة  
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المعلومـات التـي تتعلـق    :  محاور وهي أربعةعبارة موزعة على    ) 52(في صورتها األولية    
المعلومات التي تتعلق بالتدفقات النقدية للعميل      ، فقرة) 11(تكون من   بالقدرة اإليرادية للعميل وي   

تكون مـن  والنسب المالية للعميل ويالمعلومات التي تتعلق بالمؤشرات ، فقرات) 8(تكون من   وي
تكـون  االئتمـان وي  زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ قرار ، فقرات) 6(

)  5(إجابات حيث الدرجة    ) 5( مكونة من    وقد كانت اإلجابات على كل فقرة       ، فقرات) 8(من  
ح ذلك من خالل الجدول رقم      ويتض، تعني عدم الموافقة بشدة   ) 1(تعني الموافقة بشدة والدرجة     

)33.(  
  )23(رقم                                 

  مقياس اإلجابة على الفقرات جدول

  غير موافق بشدة   موافق بشدة   التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  
  :صدق أداة الدراسة/ اًثامن

، )م1995العساف،  (صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه            
شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحيـة،             "كما يقصد بالصدق    

"          ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكـون مفهومـة لكـل مـن يـستخدمها                
تم التأكد من صدق أداة الدراسة بواسطة الصدق الظـاهري        ، وقد   )م2001، عبيدات وآخرون (

تساق الداخلي بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجة كـل عبـارة والدرجـة              وصدق اال 
  .الكلية لمجموع العبارات التي يتضمنها المحور الذي تنتمي إليه

تم عرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد          ): المحكمين  (الصدق الظاهري  . 1
والعلوم ، حث العلمي والب، المحاسبة واإلحصاء من المحكمين المتخصصين في مجاالت      

، )م.ع.م(والذين تم اختيارهم من بين العـاملين فـي إدارة بنـك فلـسطين               ، اإلدارية
يوضـح قائمـة    ) 3(والملحق رقـم    ، وجامعة األزهر بغزة  ، والجامعة اإلسالمية بغزة  

وطلب الباحث من المحكمين إبداء الرأي نحـو وضـوح          ، بأسماء المحكمين ووظائفهم  
 العبارة للمحور الـذي تنتمـي       ومدى مالئمة ، ارات الدراسة ياغة كل عبارة من عب    ص
كما طلب من المحكمين بإسـداء      ، سبة العبارة لقياس ما وضعت ألجله     ومدى منا ، إليه

أو إضـافة أي    ، على صياغة العبارات لتـزداد وضـوحاً      النصح بإدخال أي تعديالت     
 ،غير ضـرورية أو أو حذف أي عبارة مكررة ، ات جديدة لتزداد االستبانة شموالً   عبار

وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في              
والتي تركزت في تحسين صياغة      ،ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده       
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عبـارة  ) 52( صورته النهائية ليشتمل على وبذلك خرج االستبيان فيعبارات الدراسة   
يبـين أداة   ) 2(وملحق رقم   ، الدراسةعينة  محاور ليتم تطبيقه على      أربعةموزعة على   

 .الدراسة في صورتها النهائية
 

تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان      : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة     . 2
 مفردة، وذلك بحـساب معـامالت   )20(على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها   

   :لكلية للمحور التابعة له كما يلي فقرة والدرجة ااالرتباط بين كل
  :معلومات تتعلق بالقدرة اإليرادية للعميل: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول -

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة مـن فقـرات المحـور األول    )  24(جدول رقم           
والذي يبـين أن معـامالت      لي لفقراته،   والمعدل الك ) معلومات تتعلق بالقدرة اإليرادية للعميل    (

قـل مـن    حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أ، )0.05(االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة       
وبذلك تعتبر  ،  )0.444(الجدولية والتي تساوي    ) r(مة  يكبر من ق  المحسوبة أ ) r( وقيمة   )0.05(

  . صادقة لما وضعت لقياسهفقرات المحور األول
  

  )24(جدول رقم 
  معلومات تتعلق بالقدرة اإليرادية للعميل: صدق الداخلي لفقرات المحور األولال

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

  مستوى الداللة

 0.023 0.506  .يقوم البنك بتحليل القدرة اإليرادية لطالب االئتمان 1

تعتبر القدرة اإليرادية لطالب االئتمان محدد رئيسي في قبول أو رفـض              2
 0.000 0.748  .بهطل

تعتبر القدرة اإليرادية لطالب االئتمان محـدد رئيـسي لقيمـة االئتمـان             3
 0.019 0.518  .الممنوح

كلما كانت القدرة اإليرادية لطالب االئتمان أفضل كلما زادت نسبة قبـول          4
 0.001 0.670  .طلبه

يتم التعرف على مصادر التمويل للعميل قبل حـصوله علـى االئتمـان               5
 0.012 0.550  .مطلوبال

يقوم المصرف بتحديد طرق تشغيل واستثمار االئتمان التـي سيحـصل             6
 0.000 0.721  .عليها العميل

يقوم المصرف بدراسة مصادر الدخل المتوقعة لمشروع العميل واألرباح          7
 0.010 0.562  .المتوقعة

تقوم إدارة االئتمان باالستفسار عن حـسابات العميـل فـي المـصارف           8
 0.027 0.494  .األخرى من خالل سلطة النقد الفلسطينية

يعتبر المصرف رأس مال العميل المرتفع عامالً مـشجعاً علـى مـنح                9
 0.000 0.780  .االئتمان

يقيس المصرف القدرة اإليرادية للعميل على سداد خصومه المتداولة من            10
 0.000 0.828  .خالل أصوله المتداولة

دى قدرة العميل على تغطية كافـة التزاماتـه مـن     يتأكد المصرف من م     11
 0.008 0.574  .صافي أرباحه

  0.444تساوي "  18" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
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  :معلومات تتعلق بالتدفقات النقدية للعميل: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني -
الثاني ين كل فقرة من فقرات المحور باط بيبين معامالت االرت) 25(جدول رقم         

والذي يبين أن معامالت والمعدل الكلي لفقراته، ) معلومات تتعلق بالتدفقات النقدية للعميل(
قل من  حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أ،)0.05(عند مستوى داللة االرتباط المبينة دالة 

، وبذلك تعتبر )0.444(التي تساوي الجدولية و) r(مة يكبر من قالمحسوبة أ) r( وقيمة )0.05(
  . صادقة لما وضعت لقياسهفقرات المحور الثاني

  
  )25(جدول رقم 

  معلومات تتعلق بالتدفقات النقدية للعميل: دق الداخلي لفقرات المحور الثانيالص

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

  
1  

ع العميل من خالل    يقوم المصرف بتحليل نسب النشاط المتعلقة بمشرو      
 0.001 0.673  .تحليل القوائم المالية

يتأكد المصرف من مدى توافق مواعيد سداد التسهيل من توفر السيولة             2
 0.014 0.538  .لدى العميل من خالل دراسة التدفق النقدي

يعتمد المصرف على قائمة التدفقات النقدية في قياس أداء العميل عـن              3
 0.003 0.649  .فترة مالية سابقة

يعتمد المصرف على قائمة التدفقات النقدية عند تحديد سقف االئتمـان             4
 0.000 0.861  .المطلوب

 0.000 0.914  .يتم اعتماد قائمة التدفقات النقدية من قبل مراجع حسابات مستقل  5
يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في تحديد قدرة العميـل علـى               6

 0.003 0.649  .هالوفاء بالتزامات

يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في التنبؤ المـستقبلي لوضـع              7
 0.000 0.901  .العميل

يطلب المصرف من العميل اعتماد التدفقات النقدية من مكتب مـستقل             8
 0.000 0.737  .للوثوق بها

  0.444تساوي "  18" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالية : الصدق الداخلي لفقرات المحور الثالث -
  :للعميل

 الثالثباط بين كل فقرة من فقرات المحور  يبين معامالت االرت)26(جدول رقم         
والذي يبين أن والمعدل الكلي لفقراته، ) معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالية للعميل(

ة ، حيث إن مستوى الداللة لكل فقر)0.05(بينة دالة عند مستوى داللة  االرتباط الممعامالت
،   )0.444(الجدولية والتي تساوي ) r(مة يكبر من قالمحسوبة أ) r( وقيمة )0.05(قل من أ

  . صادقة لما وضعت لقياسهوبذلك تعتبر فقرات المحور الثالث
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  )26(جدول رقم 
  معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالية للعميل: الثالثمحور الصدق الداخلي لفقرات ال

معامل   الفقرة  مسلسل
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

1 
يقوم البنك بعمل دراسة تحليلية لتطور حجم أصول الشركة طالبـة           

 0.000 0.800  .االئتمان

يقوم البنك بمقارنة أصول الشركة طالبة االئتمان ومقارنتها بفترات           2
 0.000 0.799  .  سابقةمالية

 0.000 0.777  .يقوم البنك بدراسة وتحليل تطورات حجم رأس المال العامل  3
للعالقة بين حجـم    ) الرافعة المالية (يقوم البنك بعمل تحليالت مالية        4

 0.000 0.779  .الديون ورأس المال

 0.000 0.855  .يقوم البنك بتحليل النسب المالية المتعلقة بحقوق الملكية  5
يقوم البنك بإعداد مؤشرات ونسب مالية تحليلية للمركـز المـالي             6

 0.001 0.669  للعميل

  0.444تساوي "  18" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع -
  :البنوك الفلسطينيةكأساس التخاذ قرار االئتمان في 

يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع ) 27(جدول رقم         
والمعدل الكلي ) زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان(

 حيث إن ،)0.05(والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة لفقراته، 
الجدولية ) r(مة يكبر من قالمحسوبة أ) r( وقيمة )0.05(قل من مستوى الداللة لكل فقرة أ

  . صادقة لما وضعت لقياسه، وبذلك تعتبر فقرات المحور الرابع)0.444(والتي تساوي 
  

  )27(جدول رقم 
كأساس التخاذ قرار زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية : الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور 

  االئتمان في البنوك الفلسطينية

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط 

مستوى 
  الداللة

 0.021 0.512  .تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات 1
 0.001 0.672  .تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين  2
 0.001 0.668  .تطبيق قانون األخالقيات مهنة المحاسبة  3
رين على استخدام المعلومات المحاسـبية كـأداة        تعيين موظفين قاد    4

 0.009 0.568  .لترشيد قرار االئتمان

زيادة قدرة موظفي االئتمان الحـاليين علـى تحليـل المعلومـات              5
 0.039 0.466  .المحاسبية عن طريق التدريب المستمر

 0.004 0.619  .تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد  6
  0.444تساوي "  18" ودرجة حرية 0.05دولية عند مستوى داللة  الجrقيمة 
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  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة -
يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل             ) 28(جدول رقم   

اللـة  الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مـستوى د               
مة يكبر من ق  المحسوبة أ ) r( وقيمة   )0.05(قل من    حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة أ       ،)0.05(
)r ( الجدولية والتي تساوي)0.444(.  
  

   )28( جدول رقم 
  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة

  مستوى الداللة  طمعامل االرتبا  حمتوى احملور  احملور
 0.000 0.825  .معلومات تتعلق بالقدرة اإلیرادیة للعمیل  األول
 0.000 0.859  .معلومات تتعلق بالتدفقات النقدیة للعمیل  الثاني
 0.000 0.824  . معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالیة للعمیل  الثالث

التخاذ زیادة االعتماد على المعلومات المحاسبیة كأساس   الرابع
  .قرار 

0.644 0.002 

  0.361تساوي "  28" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 
  

  :)Reliability(ثبات فقرات االستبانة 

 لو تكرر تطبيقها    أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريباً                  

 وقد أجـرى الباحـث خطـوات        ،)م1995، العساف(  مختلفة على األشخاص ذاتهم في أوقات    

 هما طريقة التجزئة النـصفية ومعامـل ألفـا          نالثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي     

  .كرونباخ

تم إيجـاد معامـل ارتبـاط    : )Split-Half Coefficient(طريقة التجزئة النصفية  . 1

 محـور    الرتبة لكل  زوجية ال بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة       

وقد تم تصحيح معامالت االرتباط باسـتخدام معامـل ارتبـاط           ، من محاور االستبانة  

حـسب المعادلـة    ) Spearman-Brown Coefficient( براون للتصحيح سبيرمان

  : التالية

=معامل الثبات (
1

2
ر+

أن هناك ) 29( جدول رقم تبين من معامل االرتباط وقد )ر(حيث ) ر

  .معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات االستبيان
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  )29(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  التجزئة النصفية

عدد   محتوى المحور  المحور
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

 0.000 0.8353 0.7172 11  معلومات تتعلق بالقدرة اإلیرادیة للعمیل  األول
 0.000 0.8110 0.6821 8  معلومات تتعلق بالتدفقات النقدیة للعمیل  الثاني

 معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب   الثالث
  المالیة للعمیل

6 0.7469 0.8551 0.000 

زیادة االعتماد على المعلومات   الرابع
  المحاسبیة كأساس التخاذ قرار االئتمان 

8 0.6657 0.7993 0.000 

 0.000 0.7533 0.6042 33  فقرات االستبانةجميع   
  0.444تساوي "  18" ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة      

  
استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ  :)Cronbach's Alpha( طريقة ألفا كرونبـاخ  . 2

ه ارتباط قـدر   حصل على معامل      الثبات وقد  كطريقة ثانية لقياس  ياس ثبات االستبانة    لق

ألفا معامالت  ) 30( جدول رقم    ويبين، وهو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائياً     ) 0.80(

  .لمحاور االستبانةكرونباخ 

  )30(جدول رقم 
  )كرونباخوالفا طريقة ( معامل الثبات 

  محتوى المحور  المحور
عدد 

 الفقرات
معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.8567 11  .تتعلق بالقدرة اإلیرادیة للعمیلمعلومات   األول
 0.8425 8  .معلومات تتعلق بالتدفقات النقدیة للعمیل  الثاني
 0.8674 6  . معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالیة للعمیل  الثالث

زیادة االعتماد على المعلومات المحاسبیة كأساس التخاذ قرار   الرابع
  .االئتمان 

8 0.8172 

 0.8014 33  فقرات االسنبانةجميع   
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 :إجراءات تطبيق الدراسة/ تاسعاً

بعد التأكد من الصدق الظاهري والبنائي وثبات أداة الدراسة اتخذ الباحث عدة إجـراءات                   
  :لتطبيق أداة الدراسة

ت دور المعلومات المحاسـبية فـي ترشـيد الـسياسا         قام الباحث بإعداد استبانة حول       . 1
 .دراسة تطبيقية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة: االئتمانية

 بغزة لتسهيل مهمة الباحث في توزيـع        اإلسالميةكتاب من الجامعة    تم الحصول على     . 2
 .الدراسة على أفراد عينة الدراسةإجراء و، االستبانات

 لجمـع  غـزة للبنوك التجارية العاملـة فـي قطـاع         قام الباحث بعدة زيارات ميدانية       . 3
 .وجمعها، واالتصال مع الجهات المختصة لترتيب توزيع أداة الدراسة، المعلومات

البنـك  ، م.ع.بنك فلسطين م   ( بنوك  العينة االستطالعية في أربع    وزعت االستبانة على   . 4
وتكونت العينة االسـتطالعية مـن      )  الفلسطيني بنك االستثمار ، بنك القاهرة عمان  ، العربي

 .بات االستبانات وثوذلك بهدف فحص صدق، في قسم التسهيالت يعملون عينة ) 20(

وقد تابع الباحث   ،  عينة الدراسة في بداية شهر ديسمبر      تم توزيع االستبانات على أفراد     . 5
) 102(حيث وزعت االستبانة على     ، واستفساراتهم، ابة عن أسئلة أفراد عينة الدراسة     اإلج

أمام كل فقرة عن البديل الـذي يرونـه         ) √(وطلب منهم اإلجابة بوضع     ، موظفاً وموظفة 
 .مالئماً

تم جمع االستبانات من أفراد العينة عن طريق قسم العالقات العامة والتسويق في كـل          . 6
ـ ) 3(وتم استبعاد   ، استبانة) 98(حيث تم استرجاع    ، فرع تبانات مـن التحليـل لعـدم       اس

مـن  %) 93(ي بنـسبة    أ ،استبانة) 95(فبلغ عدد االستبانات الخاضعة للتحليل      ، صالحيتها
 .مجتمع الدراسة

بحوثين في الحاسب اآللـي     قام الباحث بإدخال بيانات االستبانات التي استعادها من الم         . 7
 .  SPSS باستخدام البرنامج اإلحصائي لتحليل بياناتها إحصائياً، وتفريغها

  
  :المعالجات اإلحصائية/ اًشراع

التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديـد مـن          لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات              
ــة   ــوم االجتماعي ــصائية للعل ــزم اإلح ــتخدام الح ــبة باس ــصائية المناس ــاليب اإلح                   األس

Statistical Package for Social Science (SPSS)    وفيما يلي مجموعة مـن األسـاليب
  :اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

غيـر  1(خال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي          تم ترميز وإد   . 1
 طـول   ، ولتحديـد  ) موافق بشدة  5 موافق،   4 ال رأي،    3 غير موافق،    2موافق بشدة،   
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المستخدم في محاور الدراسة، تـم  ) الحدود الدنيا والعليا (فترة مقياس ليكرت الخماسي     
ول على  المقياس الخمسة للحص  ، ثم تقسيمه على عدد فترات       )4=1-5(  حساب المدى 

قل قيمة في المقياس     عد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أ       ، ب )0.08=4/5(طول الفقرة أي    
وجدول رقـم    ،وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا      ) وهي الواحد الصحيح  (
 :يوضح أطوال الفترات كما يلي) 31(

 

  )31(جدول رقم
 سب اآلليترميز إدخال البيانات إلى الحا

  5.0-4.20  4.20-3.40  3.40-2.60  2.60-1.80  1.80-1  الفترة
  موافق بشدة  موافق  ال رأي  غير موافق  غير موافق بشدة  التصنيف

 

 والنسب المئوية للتعرف على الـصفات الشخـصية لمفـردات           تتم حساب التكرارا   . 2
تـضمنها أداة    التي ت  ةالدراسة وتحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسي       

 .الدراسة

 وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض اسـتجابات أفـراد    ،)Mean(المتوسط الحسابي  . 3
الدراسة عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في              

ن تفسير مـدى     بأ  علماً ،)م1996،  كشك(ارات حسب أعلى متوسط حسابي      ترتيب العب 
ه فـي النقطـة األولـى       يحضوافقة على العبارة يتم كما سبق تو       الم االستخدام أو مدى  

 .الخاصة بمرجع العمر

  للتعـرف علـى مـدى    (Standard Deviation)تم استخدام االنحراف المعياري  . 4
انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيـرات الدراسـة ولكـل           

بي، ويالحظ أن االنحراف المعياري     محور من المحاور الرئيسية عن متوسطها الحسا      
يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسـة    

بات إلى جانب المحاور الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الصفر كلما تركزت االستجا           
 فـأعلى   إذا كان االنحراف المعياري واحـد صـحيحاً       (وانخفض تشتتها بين المقياس     

 .)عني عدم تركز االستجابات وتشتتهافي

 . اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة . 5

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات . 6

 . معادلة سبيرمان براون للثبات . 7

سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال     -اختبار كولومجروف  . 8
)1- Sample K-S(. 
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 لمعرفة الفرق بين متوسـط  ،)One sample T test( لمتوسط عينة واحدة) t(اختبار  . 9
 ).3(الفقرة والمتوسط الحيادي 
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  لمبحث الثاني
  نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

  :تمهيـد
علومـات المحاسـبية فـي ترشـيد                تحقيقاً ألهداف الدراسة في التعرف على دور الم       

ومعرفـة  ، وكشف المعوقات التي تحول دون فعاليـة القـرار االئتمـاني          ، ت االئتمانية االقرار
والتعرف ، االقتراحات التي تؤدي لتفعيل دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرار االئتماني          

قـام الباحـث    ، على مدى اختالف رؤية موظفي التسهيالت باختالف خصائصهم الشخـصية         
وفي هذا المبحث سـيتم عـرض       ، ك التجارية العاملة في قطاع غزة     بتطبيق دراسته على البنو   

  .النتائج التي توصلت إليها الدراسة وتحليلها وتفسيرها
  

  :(Sample K-S -1)  سمرنوف-اختبار كولمجروف/ اختبار التوزيع الطبيعي
انات تتبع التوزيع الطبيعـي      سمرنوف  لمعرفة هل البي     -سنعرض اختبار كولمجروف           

ـ  وهو اختبار   ،  ال أم ـ   ضروري في حالة اختبار الفرض  هيات ألن معظـم االختبـارات المعلمي
نتائج االختبـار حيـث أن   ) 32( ويوضح الجدول رقم ، أن يكون توزيع البيانات طبيعياً     طتشتر

.05.0(، ) 0.05(قيمة مستوى الداللة  لكل قسم اكبر من  >sig (    وهـذا يـدل علـى أن
  . ويجب استخدام االختبارات المعلميه،ع التوزيع الطبيعيالبيانات تتب

  
  )32(جدول رقم 

  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1(اختبار التوزيع الطبيعي

عدد   عنوان المحور الجزء
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   الفقرات

 0.311 0.964 11  معلومات تتعلق بالقدرة اإلیرادیة للعمیل  األول

 0.396 0.898 8  علق بالتدفقات النقدیة للعمیلمعلومات تت  الثاني

 معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالیة   الثالث
 0.076 1.279 6  للعمیل

زیادة االعتماد على المعلومات المحاسبیة   الرابع
 0.096 1.232 8  كأساس التخاذ قرار االئتمان 

 0.772 0.663 33  جميع الفقرات  

  
  
  

  



 100

  :ل فقرات الدراسةتحلي
) One Sample T test( للعينة الواحدة )T(في اختبار الفرضيات تم استخدام اختبار 

فقون على محتواها إذا     وتكون الفقرة ايجابية بمعنى أن أفراد العينة يوا        ،لتحليل فقرات االستبانة  
ستوى المعنوية  مأو  ) 1.99( والتي تساوي    الجدولية) t(كبر من قيمة     المحسوبة أ  )t(كانت قيمة   

 وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينـة    ،)%60(كبر من   والوزن النسبي أ  ) 0.05(قل من   أ
والتـي   الجدوليـة  )t( المحسوبة أصغر من قيمـة  )t(فقون على محتواها إذا كانت قيمة      ال يوا 

 ،)%60(قـل مـن     والوزن النسبي أ  ، )0.05(قل من   مستوى المعنوية أ  و  أ، )-1.99(تساوي  
  ).0.05(كبر من  محايدة إذا كان مستوى المعنوية أوتكون آراء العينة في الفقرة

  
  :القدرة اإليرادية للعميل/  األولتحليل فقرات المجال

ة العميـل   ال توجد عالقة ارتباطيه بين تحليل القدرة اإليرادية النقدية ألنشط         / الفرضية األولى 
 . االئتمانيةوترشيد القرارات

 للتعـرف علـى     ن على المبحـوثي   سؤالً) 11(ل اختبار هذه الفرضية تم طرح                من أج 
والنتـائج مبينـة فـي      للعينة الواحدة   ) t(وتم استخدام اختبار    ، القدرة اإليرادية ألنشطة العميل   

القـدرة  (المجـال األول   اسة فـي فقـرات  والذي يبين آراء أفراد عينة الدر ، )33(جدول رقم   
  .ب الوزن النسبي لكل فقرة حس تنازلياًمرتبة ) اإليرادية للعميل

   

  )33(جدول رقم 
 )القدرة اإليرادية للعميل(  المحور األولتحليل فقرات
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تقوم إدارة االئتمان باالستفسار عن حسابات العميل فـي       8
 1 0.000 43.854 97.05 0.412 4.85  .رى من خالل سلطة النقد الفلسطينيةالمصارف األخ

 2 0.000 25.624 90.53 0.581 4.53  .يقوم البنك بتحليل القدرة اإليرادية لطالب االئتمان  1
يتم التعرف على مصادر التمويل للعميل قبل حصوله على   5

 3 0.000 25.246 90.11 0.581 4.51  .االئتمان المطلوب

كلما كانت القدرة اإليرادية لطالب االئتمان أفـضل كلمـا          4
 4 0.000 22.427 88.00 0.608 4.40  .زادت نسبة قبول طلبه

يقوم المصرف بدراسة مصادر الدخل المتوقعة لمشروع         7
 5 0.000 18.102 82.74 0.612 4.14  .العميل واألرباح المتوقعة

غطية كافـة   يتأكد المصرف من مدى قدرة العميل على ت         11
 6 0.000 16.329 82.53 0.672 4.13  .التزاماته من صافي أرباحه
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يعتبر المصرف رأس مال العميل المرتفع عامالً مـشجعاً     9
 7 0.000 13.208 82.32 0.823 4.12  .على منح االئتمان

تعتبر القدرة اإليرادية لطالب االئتمان محدد رئيسي فـي           2
 8 0.000 11.556 81.89 0.923 4.09  .قبول أو رفض طلبه

يقيس المصرف القدرة اإليرادية للعميـل علـى سـداد            10
 9 0.000 13.940 79.79 0.692 3.99  .خصومه المتداولة من خالل أصوله المتداولة

تعتبر القدرة اإليرادية لطالب االئتمان محدد رئيسي لقيمة    3
 10 0.000 9.771 79.16 0.956 3.96  .االئتمان الممنوح

م المصرف بتحديد طرق تشغيل واستثمار االئتمـان        يقو  6
 11 0.000 6.475 72.84 0.967 3.64  .التي سيحصل عليها العميل

  0.000 26.943 84.27 0.439 4.21  جميع الفقرات 
 1.99تساوي " 94" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  

  :ما يلي) 33(ويتبين من الجدول رقم 
 بلغ الـوزن    حيث،  المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المجال       )8( رقم    الفقرة لتاحت . 1

،  أفراد العينة ايجابيـة حيث أن آراء، )4.85(توسط الحسابي  مالو، %)97.05( النسبي
 عميـل فـي البنـوك     باالستفسار عن حسابات ال   تقوم   إدارة االئتمان    مما يدل على أن   

ويعزو الباحث ذلـك إلـى إنـشاء دائـرة          ، نيةالفلسطياألخرى من خالل سلطة النقد      
تمانية المربوط بجميع البنوك العاملة في فلسطين من خالل االسـتعالم           المعلومات االئ 

 .وعند منح االئتمان يتم إضافته على برنامج األخطار المصرفية، عن طالب االئتمان

 بلغ الـوزن    حيث، المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا المجال       )1( الفقرة رقم    احتلت . 2
، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة ، )4.53(توسط الحسابي مال و،%)90.53(النسبي  

ويعـزو الباحـث   ، قدرة اإليرادية لطالب االئتمانبتحليل اليقوم البنك مما يدل على أن     
 .وقدرته على إدارة أصوله، ذلك للتعرف على قدرة العميل على توليد األرباح

بلغ الـوزن    حيث،  المرتبة الثالثة في ترتيب فقرات هذا المجال       ) 5(  رقم  الفقرة احتلت . 3
، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة ، )4.51 (توسط الحسابيمال و،%)90.11(النسبي  

بل حصوله على االئتمـان  يتم التعرف على مصادر التمويل للعميل ق    مما يدل على أنه     
، لعميل تجاه الغير ومقارنتها بوضـعه  لمعرفة التزامات اويعزو الباحث ذلك  ، المطلوب

 .وهل القدرة اإليرادية للعميل كافية لتغطية كافة التزاماته
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بلغ الـوزن   حيث،  المرتبة الرابعة في ترتيب فقرات هذا المجال )4( رقم   قرة الف احتلت . 4
مما يـدل  ، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.4(توسط الحسابي   مالو، %)88.0(النسبي  

 أفضل كلمـا زادت نـسبة قبـول       ا كانت القدرة اإليرادية لطالب االئتمان     كلمعلى أنه   
لحاجة البنوك إلى ضمانات وان العميل قادر علـى توليـد           ويعزو الباحث ذلك    ، طلبه

 .األرباح وإدارة االئتمان الممنوح له

بلغ الوزن   حيث،  المرتبة الخامسة في ترتيب فقرات هذا المجال       )7( رقم   الفقرةاحتلت   . 5
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.14 (توسط الحسابي مالو، %)82.74(ي  النسب

شروع العميل واألرباح   المصرف يقوم بدراسة مصادر الدخل المتوقعة لم      يدل على أن    
ودراسة الوفـاء   ،  إلى التعرف على مقدرة العميل المالية      ويعزو الباحث ذلك  ، المتوقعة
 .ليد أرباحوهل المشروع قادر على تو، بالتزاماته

بلـغ   حيـث ،  المرتبة السادسة في ترتيب فقرات هذا المجـال       )11( رقم    الفقرة احتلت . 6
، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.13(توسط الحسابي   مالو، %)82.53 (الوزن النسبي 

كافة التزاماته مـن  المصرف يتأكد من مدى قدرة العميل على تغطية مما يدل على أن  
وأن أرباح المـشروع    ، باحث ذلك لمعرفة مدى مالءة العميل     ويعزو ال ، صافي أرباحه 

 .تغطى االلتزامات دون االقتراب لرأس المال

بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 9( رقم    الفقرة احتلت . 7
 ممـا   ،حيث أن آراء العينة ايجابية     ،)4.12(توسط الحسابي   مالو، %)82.32 (النسبي

ـ يدل على أن   امالً مـشجعاً علـى مـنح    المصرف يعتبر رأس مال العميل المرتفع ع
 .ويعزو الباحث ذلك أنه كلما زاد رأس المال تزيد فرص االستثمار والربح، االئتمان

بلغ الـوزن    حيث،  المرتبة الثامنة في ترتيب فقرات هذا المجال       )2( رقم    الفقرة احتلت . 8
ممـا  ، يث أن آراء العينة ايجابية    ح، )4.09(توسط الحسابي   مال و ،%)81.89 (النسبي

حدد رئيسي في قبول أو رفـض       القدرة اإليرادية لطالب االئتمان تعتبر م     يدل على أن    
 ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كلما كان الوضع المالي للعميل جيداً كلمـا كانـت                ،طلبه

 .نسبة قبول طلبه أكبر وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته

بلـغ   حيـث ، مرتبة التاسعة في ترتيب فقرات هذا المجـال        ال )10( رقم    الفقرة احتلت . 9
، حيث أن آراء العينة ايجابية     ،)3.99 (توسط الحسابي مالو، %)79.79(الوزن النسبي   

داولة المصرف يقيس القدرة اإليرادية للعميل على سداد خصومه المت        مما يدل على أن     
العميل من خالل الوفاء    ويعزو الباحث ذلك إلى قياس قرة       ، من خالل أصوله المتداولة   
 . ينمي رأس مال العميلاالئتمان الممنوح العمل بوأن ، بالتزامات من خالل أصوله
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بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة العاشرة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 3( رقم    الفقرة احتلت.10
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )3.96 (توسط الحسابي مالو، %)79.16(النسبي  

 رئيـسي لقيمـة االئتمـان    القدرة اإليرادية لطالب االئتمان تعتبر محـدد   على أن   يدل  
ويعزو الباحث ذلك إلى أن بعض البنوك تعتبر قدرة العميل اإليرادية عامـل         ، الممنوح

  .والتي يتم على أساسها تقييم حاجة العميل لالئتمان، رئيسي لقبول منح االئتمان
بلـغ  حيث  ، لحادية عشر في ترتيب فقرات هذا المجال      المرتبة ا ) 6( رقم    الفقرة احتلت.11

، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )3.64 (توسط الحسابي مالو، %)72.84(الوزن النسبي   
ئتمان التي سيحصل   المصرف يقوم بتحديد طرق تشغيل واستثمار اال      مما يدل على أن     

ة طرق استثمار   ويعزو الباحث ذلك إلى اشتراط بعض البنوك إلى معرف        ، عليها العميل 
  .االئتمان والمخاطر المحيطة به

  

القدرة (  المجال األولعامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات وبصفة         
الوزن  من وهي أكبر) %84.27(  يساوي، والوزن النسبي)4.21( تساوي) اإليرادية للعميل
كبر من قيمة وهي أ) 26.943(  المحسوبة المطلقة تساوي)t(وقيمة  ،)%60(النسبي المحايد 

)t (الجدولية والتي تساوي) 0.05( من وهي أقل) 0.000(، ومستوى الداللة تساوي )1.99( 
رجة عالية وذلك بهدف القدرة المالية ألنشطة العميل بدمما يدل على أنه يتم التعرف على 

ودراسة ، )م2005(دراسة الكحلوت وهي تتفق مع ما توصلت إليه ، ات االئتمانيةترشيد القرار
بأنه يجب دراسة  )م2006(ودراسة الحسين ، )م2004(عيسى  دراسةو، )م2005(نصار 

  .القدرة اإليرادية لطالب االئتمان وذلك بهدف ترشيد قرار االئتمان
  

  : التدفقات النقدية للعميل/ الثانيتحليل فقرات المجال
ة العميل وترشيد    النقدية ألنشط  تدفقاتالال توجد عالقة ارتباطيه بين تحليل       / الفرضية الثانية 

  . االئتمانيةالقرارات
 للتعـرف علـى   نأسئلة علـى المبحـوثي  ) 8(         من أجل اختبار هذه الفرضية تم طرح   

والنتائج مبينة في جدول    للعينة الواحدة   ) t(وتم استخدام اختبار    ،  ألنشطة العميل  التدفقات النقدية 
 التـدفقات النقديـة   ( الثاني    المجال اد عينة الدراسة في فقرات    والذي يبين آراء أفر   ، )34(رقم  

  . تنازلياً حسب الوزن النسبي لكل فقرةمرتبة) للعميل
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  )34(جدول رقم 
 )التدفقات النقدية للعميل (المحور الثانيتحليل فقرات 
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يعتمد المصرف على قائمة التدفقات النقدية في قيـاس            3
 1 0.000 18.197 84.63 0.660 4.23  .أداء العميل عن فترة مالية سابقة

يقوم المصرف بتحليل نسب النشاط المتعلقة بمـشروع          1
 2 0.000 15.370 84.42 0.774 4.22  .العميل من خالل تحليل القوائم المالية

رف على قائمة التدفقات النقدية عند تحديـد        يعتمد المص   4
 2 0.000 14.852 84.42 0.801 4.22  .سقف االئتمان المطلوب

يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في تحديد قدرة           6
 3 0.000 18.094 83.79 0.641 4.19  .العميل على الوفاء بالتزاماته

تسهيل من يتأكد المصرف من مدى توافق مواعيد سداد ال  2
توفر السيولة لدى العميل من خـالل دراسـة التـدفق           

  .النقدي
4.08 0.647 81.68 16.338 0.000 4 

يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقديـة فـي التنبـؤ             7
 5 0.000 15.212 81.26 0.681 4.06  .المستقبلي لوضع العميل

يتم اعتماد قائمة التدفقات النقديـة مـن قبـل مراجـع              5
 6 0.000 5.572 70.53 0.921 3.53  .ات مستقلحساب

يطلب المصرف من العميل اعتماد التدفقات النقدية مـن           8
 7 0.000 4.476 69.26 1.009 3.46  .مكتب مستقل للوثوق بها

  0.000 20.874 80.70 0.483 4.04  جميع الفقرات 
 1.99وي تسا" 94" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  

  :ما يلي) 34(ويتبين من الجدول رقم 
 بلغ الـوزن    حيث،  المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المجال       )3( الفقرة رقم    احتلت . 1

 ممـا   ،حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.23(توسط الحسابي   مالو، %)84.63(النسبي  
العميـل عـن    ء  المصرف يعتمد على قائمة التدفقات النقدية في قياس أدا        يدل على أن    

ويعزو الباحث ذلك إلى أن معظم البنوك تطلب من العميـل قائمـة             ، فترة مالية سابقة  
 .التدفقات النقدية لسنوات سابقة لمعرفة أوضاع العميل

بلغ الـوزن   حيث  ، المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 1( رقم    الفقرة احتلت . 2
 ممـا   ،حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.22(توسط الحسابي   مالو، %)84.42(النسبي  

من خـالل   المصرف يقوم بتحليل نسب النشاط المتعلقة بمشروع العميل         يدل على أن    
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ويعزو الباحث ذلك إلى أن البنوك تقوم بتحليل نشاط العميل مـن   ، تحليل القوائم المالية  
 .خالل تحليل القوائم المالية لمعرفة رأس مال العميل والتزاماته

بلغ الـوزن   حيث  ، المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 4( رقم   فقرة ال احتلت . 3
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.22(توسط الحسابي   مالو، %)84.42(النسبي  

ند تحديد سـقف االئتمـان      المصرف يعتمد على قائمة التدفقات النقدية ع      يدل على أن    
،  التدفقات النقدية تبين وضع العميل المالي       قائمة أن إلىويعزو الباحث ذلك    ، المطلوب

 .وبالتالي يتم منح االئتمان بناء على ذلك

 بلغ الـوزن    حيث،  المرتبة الثالثة في ترتيب فقرات هذا المجال       )6(رقم   الفقرة   احتلت . 4
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.19 (توسط الحسابي مالو، %)83.79(النسبي  

 العميـل علـى     ماد على قائمة التدفقات النقدية في تحديد قـدرة        يتم االعت يدل على أنه    
ويعزو الباحث ذلك إلى أن البنوك تقيس قدرة العميل علـى الوفـاء             ، الوفاء بالتزاماته 

وبالتالي يستطيع العميل الوفاء بالتزاماتـه تجـاه        ، بالتزاماته من خالل التدفقات النقدية    
 .نوهذا يكون عامل مشجع لمنح االئتما، البنك

بلغ الـوزن   حيث،  المرتبة الرابعة في ترتيب فقرات هذا المجال )2(رقم   الفقرة   احتلت . 5
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية    ، )4.08 (توسط الحسابي مالو، %)81.68(النسبي  

المصرف يتأكد من مدى توافق مواعيد سداد التسهيل من توفر الـسيولة            يدل على أن    
 ويعزو الباحث ذلك إلى أن البنوك تدرس        ،دفق النقدي ل من خالل دراسة الت    لدى العمي 

الداخل باستمرار لمعرفـة هـل     والتدفق النقدي ، وضع العميل من خالل حركة حسابه     
 .يستطيع العميل بالوفاء في تسديد المديونية

بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة الخامسة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 7( رقم    الفقرة احتلت . 6
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية     ،)4.06(توسط الحسابي   مال و ،%)81.26(النسبي  

 التنبـؤ المـستقبلي لوضـع       االعتماد يتم على قائمة التدفقات النقدية في      يدل على أن    
ويعزو الباحث ذلك إلى أن البنك ومن خالل التدفقات النقدية وحركة حـساب             ، العميل

 .العميل يستطيع التنبؤ بوضع العميل المستقبلي

بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة السادسة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 5( رقم   رةالفقلت  احت . 7
ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية     ،)3.53 (توسط الحسابي مالو%)  70.53(النسبي  

ويعزو ، دية من قبل مراجع حسابات مستقل     يتم اعتماد قائمة التدفقات النق    يدل على أنه    
بنوك اعتماد قائمة التـدفقات النقديـة مـن مراجـع          الباحث ذلك إلى اشتراط بعض ال     

 .حسابات مستقل لقبولها
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بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة السابعة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 8(رقم   الفقرة   احتلت . 8
، حيث أن آراء العينة ايجابية نـسبياً  ،)3.46(توسط الحسابي   مالو، %)69.26(النسبي  

قدية من مكتب مستقل    ل اعتماد التدفقات الن   المصرف يطلب من العمي   مما يدل على أن     
 أن بعض الشركات تقدم قائمة تدفقات نقدية للبنك         إلىويعزو الباحث ذلك    ، للوثوق بها 
 . واالعتماد عليهافيطلب البنك اعتمادها من مدقق مستقل للوثوق بها، غير مدققة

  

التـدفقات  ( الثـاني    لوسط الحسابي لجميع فقرات المجـا     وبصفة عامة يتبين أن المت              
الـوزن   من     وهي أكبر ) %80.70(الوزن النسبي  يساوي     ، و )4.04 (تساوي) النقدية للعميل 

 وهي اكبر من قيمـة      )20.874( المحسوبة المطلقة تساوي     )t( وقيمة   %)60(النسبي المحايد   
)t(     الجدولية والتي تساوي )0.05( مـن    وهي اقل ) 0.000(مستوى الداللة تساوي    ، و )1.99( 

اتهـا  نشطة العميل في ترشيد قرار    ألعتمد على قائمة التدفقات النقدية      مما يدل على أن البنوك ت     
 دانـوس وبـول  ودراسـة   ، )م2007(إليه دراسـة حمـزة      وهي تتفق مع توصلت     ، االئتمانية

 بـضرورة اإلفـصاح عـن    ،)م2003(ودراسـة بـراين    ، )م2000(ودراسة حنا   ، )م2004(
   .لترشيد قرار منح االئتمانالمعلومات المحاسبية وذلك 

  
 :المؤشرات والنسب المالية للعميل/  الثالثتحليل فقرات المجال

ة  ألنـشط  المؤشرات والنـسب الماليـة    ال توجد عالقة ارتباطيه بين تحليل       / الفرضية الثالثة 
  . االئتمانيةالعميل وترشيد القرارات

 للتعرف على تحليل    نلى المبحوثي أسئلة ع ) 6(         من أجل اختبار هذه الفرضية تم طرح        
والنتـائج  للعينـة الواحـدة   ) t(وتم استخدام اختبار    ، المؤشرات والنسب المالية ألنشطة العميل    

 الثالـث   راد عينة الدراسة في فقرات المجـال      والذي يبين آراء أف   ، )35(مبينة في جدول رقم     
  . النسبي لكل فقرةمرتبة  تنازلياً حسب الوزن) المؤشرات والنسب المالية للعميل(
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  )35(جدول رقم 

 )المؤشرات والنسب المالية للعميل( المحور الثالثتحليل فقرات 
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يقوم البنك بإعداد مؤشرات ونـسب ماليـة تحليليـة            6
  يلللمركز المالي للعم

4.57 0.539 91.37 28.364 0.000 1 

) الرافعـة الماليـة   (يقوم البنك بعمل تحليالت ماليـة         4
  .للعالقة بين حجم الديون ورأس المال

4.36 0.600 87.16 22.061 0.000 2 

يقوم البنك بمقارنة أصول الـشركة طالبـة االئتمـان            2
  . ومقارنتها بفترات مالية سابقة

4.35 0.597 86.95 21.986 0.000 3 

يقوم البنك بدراسة وتحليل تطورات حجم رأس المـال         3
  .العامل

4.34 0.518 86.74 25.155 0.000 4 

يقوم البنك بعمل دراسة تحليلية لتطور حجـم أصـول       1
  .الشركة طالبة االئتمان

4.28 0.613 85.68 20.418 0.000 5 

يقوم البنك بتحليل النسب الماليـة المتعلقـة بحقـوق            5
  .يةالملك

4.06 0.697 81.26 14.874 0.000 6 

  0.000 28.266 86.53 0.457 4.33  جميع الفقرات 
 1.99تساوي " 94" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  

  :ما يلي) 35(ويتبين من الجدول رقم 
لغ الـوزن   بحيث  ، المرتبة األولى في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 6(رقم   الفقرة   احتلت . 1

ممـا  ، حيث أن آراء العينة ايجابية     ،)4.57(توسط الحسابي   مالو، %)91.37(النسبي  
،  تحليلية للمركز المالي للعميـل     البنك يقوم بإعداد مؤشرات ونسب مالية     يدل على أن    

 .أكبره لتكون نسبة استردادلتجنب مخاطرة منح االئتمان وويعزو الباحث ذلك 

بلغ الوزن النسبي   ، بة الثانية في ترتيب فقرات هذا المجال      المرت) 4( رقم    الفقرة احتلت . 2
ممـا  ، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة      ، )4.36 (توسط الحسابي مالو، %)87.16(

قة بين حجم الديون    للعال) الرافعة المالية (البنك يقوم بعمل تحليالت مالية      يدل على أن    
ميل المالي وأنـه قـادر علـى     إلى دراسة وضع الع   ويعزو الباحث ذلك  ، ورأس المال 

 .الوفاء بالتزاماته وذلك بهدف ترشيد قرار االئتمان

بلغ الـوزن   حيث  ، المرتبة الثالثة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 2( رقم    الفقرة احتلت . 3
 ،حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة  ،)4.35( توسط الحسابيمالو، %)86.95(النسبي  
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 ومقارنتها بفتـرات    قارنة أصول الشركة طالبة االئتمان    بميقوم  البنك  مما يدل على أن     
 لمعرفة حجم أصـول الـشركة الحقيقـي وقيمتهـا           ويعزو الباحث ذلك  ، مالية سابقة 
 .وأن أصول الشركة كافية لتغطية التزاماتها، الصحيحة

 بلغ الـوزن  حيث،  المرتبة الرابعة في ترتيب فقرات هذا المجال )3( رقم    الفقرة احتلت . 4
 ،حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة  ،)4.34 (المتوسط الحسابيو، %)86.74(النسبي  

ويعزو ، ل تطورات حجم رأس المال العامل     البنك يقوم بدراسة وتحلي   مما يدل على أن     
وأنـه  ،  لمعرفة أن االئتمان الممنوح قادر على تطوير أوضـاع الـشركة          الباحث ذلك 

 .يستثمر بطريقة صحيحة

بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة الخامسة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 1( رقم    الفقرة احتلت . 5
 ،حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة ، )4.28 (توسط الحسابيمالو، %)85.68(النسبي  

جم أصول الـشركة طالبـة   البنك يقوم بعمل دراسة تحليلية لتطور ح      مما يدل على أن     
ألصول أن الشركة قادرة علـى   لمعرفة الزيادة في حجم اويعزو الباحث ذلك ، االئتمان

 .توليد األرباح

بلغ الوزن  حيث  ، المرتبة السادسة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 5( رقم    الفقرة احتلت . 6
 ،حيث أن آراء أفراد العينة ايجابيـة  ،)4.06 (توسط الحسابيمالو، %)81.26(النسبي  

ويعـزو  ،  الملكيـة لمالية المتعلقة بحقـوق   البنك يقوم بتحليل النسب ا    مما يدل على أن     
 . لمعرفة التزامات الشركة تجاه الغير وقدرتها على الوفاء بهالباحث ذلك

  

المؤشـرات  ( الثالـث    متوسط الحسابي لجميع فقرات المجال    وبصفة عامة يتبين أن ال             
 مـن     أكبر  وهي )%86.53( الوزن النسبي  يساوي   ، و )4.33(تساوي  ) والنسب المالية للعميل  

وهي أكبر مـن قيمـة   ) 28.266( المحسوبة تساوي) t(وقيمة ، )%60(بي المحايد   الوزن النس 
)t(     الجدولية والتي تساوي )0.05( مـن    وهي أقل ) 0.000(مستوى الداللة تساوي    ، و )1.99( 

لمركز المـالي للعميـل وذلـك    مما يدل على البنك يقوم بإعداد مؤشرات ونسب مالية تحليلية ل    
، )م2005( وهي تتفق مع ما توصـلت إليـه دراسـة الكحلـوت          ،بهدف ترشيد قرار االئتمان   

 بأنه البد من إعداد مؤشرات ونسب مالية للمركـز المـالي للعميـل       )م2004(ودراسة عيسى   
  .وذلك بهدف ترشد قرار منح االئتمان
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 :المؤشرات والنسب المالية للعميل/  الرابعتحليل فقرات المجال

ت المحاسـبية كأسـاس   االعتماد على المعلوماارتباطيه بين ال توجد عالقة / الفرضية الثالثة 
  . االئتمانيةلترشيد القرارات

 للتعـرف علـى   نأسئلة علـى المبحـوثي  ) 8(         من أجل اختبار هذه الفرضية تم طرح   
وتم اسـتخدام اختبـار   ،  االئتمانيةت المحاسبية كأساس لترشيد القرارات  االعتماد على المعلوما  

)t ( والنتائج مبينة في جدول رقم      واحدة  للعينة ال)ة الدراسة في   والذي يبين آراء أفراد عين    ، )36
  القـرارات  المعلومات المحاسبية كأسـاس لترشـيد     زيادة االعتماد على     ( الرابع فقرات المجال 

  .مرتبة  تنازلياً حسب الوزن النسبي لكل فقرة) يةاالئتمان
  

  )36(جدول رقم 
 )زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان(الرابع المحور تحليل فقرات 
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زيادة قدرة موظفي االئتمان الحـاليين علـى تحليـل            5
  .المعلومات المحاسبية عن طريق التدريب المستمر

4.77 0.472 95.37 36.550 0.000 1 

 2 0.000 33.571 94.32 0.498 4.72  .تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد  6
زيادة قدرة مسئول االئتمان على تحليل القوائم الماليـة          8

  .للشركات
4.72 0.453 94.32 36.882 0.000 2 

تعيين موظفين قادرين علـى اسـتخدام المعلومـات           4
  . كأداة لترشيد قرار االئتمانالمحاسبية

4.61 0.607 92.21 25.877 0.000 3 

تشجيع مكاتـب المراجعـة والتـدقيق علـى تحمـل             7
  .مسئولياتهم األخالقية

4.48 0.562 89.68 25.725 0.000 4 

 5 0.000 23.001 87.79 0.589 4.39  .تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين  2
 5 0.000 25.464 87.79 0.532 4.39  .محاسبةتطبيق قانون األخالقيات مهنة ال  3
 6 0.000 18.583 83.37 0.613 4.17  .تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات  1

  0.000 45.536 90.61 0.328 4.53  جميع الفقرات 
 1.99تساوي " 94" و درجة حرية " 0.05"  الجدولية عند مستوى داللة  tقيمة 

  
  :يما يل) 36(ويتبين من الجدول رقم 

زيـادة قـدرة    ، المرتبة األولي في ترتيب فقرات هذا المجـال       ) 5(احتلت الفقرة رقم     . 1
موظفي االئتمان الحاليين على تحليل المعلومات المحاسـبية عـن طريـق التـدريب              
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حيث أن  ، )4.77(والمتوسط الحسابي   ، %)95.37( حيث بلغ الوزن النسبي    ،المستمر
حث ذلك إلى اعتماد موظفين التـسهيالت علـى         ويعزو البا ، آراء أفراد العينة ايجابية   

وان المعلومات المحاسبية التي تطلـب      ، وتحليل الحساب اآللي  ، حركة حساب العميل  
 .من العميل هي مجرد مرفقات لطلبه

تطبيـق القـوانين   ، المرتبة الثانية في ترتيب فقرات هذا المجال     ) 6(احتلت الفقرة رقم     . 2
، %)94.32(حيـث بلـغ الـوزن النـسبي          ،والتشريعات الصادرة عن سلطة النقـد     

ويعزو الباحث ذلـك    ، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابية     ، )4.72(والمتوسط الحسابي   
إلى أن االلتزام بتعاميم سلطة النقد الخاصة بمنح التـسهيالت تجنـب مخـاطر مـنح          

 .وتؤدي إلى ترشيد القرار، االئتمان

زيـادة قـدرة   ، تيب فقرات هـذا المجـال    المرتبة الثانية في تر   ) 8(احتلت الفقرة رقم     . 3
حيـث بلـغ الـوزن النـسبي         مسئول االئتمان على تحليل القوائم المالية للـشركات       

ويعـزو  ، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابية ، )4.72(والمتوسط الحسابي    ،%)94.32(
الباحث ذلك إلى نقص الدورات التدريبية التي تنمي قدرة موظفي التـسهيالت علـى              

 .ل المالي للمعلومات المحاسبيةالتحلي

تعيـين مـوظفين    ، المرتبة الثالثة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 4(احتلت الفقرة رقم     . 4
حيـث بلـغ   ، قادرين على استخدام المعلومات المحاسبية كأداة لترشيد قرار االئتمـان        

حيث أن آراء أفراد العينـة      ، )4.61(والمتوسط الحسابي   ، %)92.21(الوزن النسبي   
ويعزو الباحث ذلك إلى استقطاب موظفين لديهم المؤهالت والخبرة العلميـة           ، يجابيةا

 .في مجال االئتمان والتحليل المالي للمعلومات المحاسبية

تـشجيع مكاتـب   ، المرتبة الرابعة في ترتيب فقرات هذا المجال) 7(احتلت الفقرة رقم   . 5
ـ ،  على تحمل مسئولياتهم األخالقيـة     المراجعة والتدقيق  ث بلـغ الـوزن النـسبي       حي

ويعـزو  ، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابية ، )4.48(والمتوسط الحسابي   ، %)89.68(
الباحث ذلك إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة على مكاتب المراجعـة وأن تخـضع                

 .لتعليمات معينة وذلك بهدف االعتماد والوثوق في القوائم المالية المعتمدة من قبلها

تنظـيم مهنـة    ، المرتبة الخامسة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 2( رقم   احتلت الفقرة  . 6
والمتوسـط الحـسابي    ، %)87.79( حيث بلغ الوزن النـسبي       ،المحاسبة في فلسطين  

 وجـود مكاتـب     ويعزو الباحث ذلك إلى   ، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابية     ، )4.39(
وبالتالي تكون القوائم   ، ربحيوأن الهدف منها    ، محاسبة غير ملتزمة بأخالقيات المهنة    

  .حسب ما يطلبه العميل
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تطبيـق قـانون   ، المرتبة الخامسة في ترتيب فقرات هذا المجال) 3(احتلت الفقرة رقم   . 7
والمتوسط الحـسابي   ، %)87.79( حيث بلغ الوزن النسبي    ،األخالقيات مهنة المحاسبة  

 أن تكـون    لـك إلـى   ويعزو الباحـث ذ   ، حيث أن آراء أفراد العينة ايجابية     ، )4.39(
 .المعلومات المقدمة صحيحة وال تقدم معلومات مغايرة إلى كل فئة من المستخدمين

تطبيـق نظـام    ، المرتبة السادسة في ترتيب فقرات هذا المجال      ) 1(احتلت الفقرة رقم     . 8
والمتوسط الحـسابي   ، %)83.37(حيث بلغ الوزن النسبي     ، محاسبي موحد للشركات  

 عدم التالعب في    ويعزو الباحث ذلك إلى   ، اد العينة ايجابية  حيث أن آراء أفر   ، )4.17(
  .القوائم المالية حسب غايات الشركات

  

زيادة االعتماد ( الرابع متوسط الحسابي لجميع فقرات المجالوبصفة عامة يتبين أن ال         
 ، والوزن)4.53(ساوي ي)  االئتمانيةترشيد القراراتعلى المعلومات المحاسبية كأساس ل

 المحسوبة )t(وقيمة ، )%60( من الوزن النسبي المحايد وهي أكبر) %90.61(النسبي يساوي 
مستوى الداللة ، و)1.99( الجدولية والتي تساوي )t( وهي أكبر من قيمة )45.536(تساوي 
على زيادة االعتماد العينة  مما يدل على موافقة أفراد )0.05( من وهي أقل) 0.000(تساوي 

ات المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان في البنوك الفلسطينية بصورة كبيرة على المعلوم
  .)م2005(ودراسة الكحلوت ، )م2007(وهي تتفق مع ما توصلت إليه دراسة حمزة ، جداً

  

  :أسباب عدم طلب معلومات مالية من الشركات طالبة االئتمان
ن الشركات طالبة االئتمان هي أن أسباب عدم طلب معلومات مالية م) 37(يبين جدول رقم 

  :بالترتيب من األكثر أهمية إلى األقل أهمية كما يلي
 . المعلومات المالية غير موثوق بها .1

  .المعلومات المالية غير متاحة .2

 المعلومات المالية غير كافية  .3

   .عدم قدرة موظف االئتمان على تحليلها .4
 .لالمعلومات المالية غير مدققة من مراجع حسابات مستق .5

  
  )37(جدول رقم 

  أسباب عدم طلب معلومات مالية من الشركات طالبة االئتمان
  الترتيب  مجموع الدرجات  أسباب عدم طلب معلومات مالية من الشركات طالبة االئتمان

  2  231  الن المعلومات المالية غير متاحة
  1  277  الن المعلومات المالية غير موثوق بها

  3  191   كافيةالن المعلومات المالية غير
  4  187  الن المعلومات المالية غير مدققة من مراجع حسابات مستقل

  4 187  لعدم قدرة موظف االئتمان على تحليلها
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  :تحليل فرضيات الدراسة
بين تحليل القدرة اإليرادية ) α=05.0(ال توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى  .1

  . االئتمانيةلقرارات ألنشطة العميل وترشيد اةالنقدي
 ألنشطة ة تحليل القدرة اإليرادية النقدييجاد العالقة بينتم استخدام اختبار بيرسون إل         

 والنتائج مبينة في جدول )α=05.0( االئتمانية عند مستوى داللة عميل وترشيد القراراتال
، كما أن )0.05(قل من وهي أ) 0.000(ي والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساو) 38(رقم 

 الجدولية والتي تساوي ) r(وهي أكبر من قيمة) 0.582( المحسوبة تساوي )r(قيمة 
بين  )α=05.0(، مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.201(

  . االئتمانيةارات ألنشطة العميل وترشيد القرةتحليل القدرة اإليرادية النقدي
  

  )38(جدول رقم 
   االئتمانية ألنشطة العميل وترشيد القراراتةمعامل االرتباط بين تحليل القدرة اإليرادية النقدي

  .ترشيد السياسة االئتمانية  اإلحصاءات  المحور

 0.852  معامل االرتباط
  تحليل القدرة اإليرادية النقدي ألنشطة العميل 0.000  مستوى الداللة

 95  حجم العينة
  0.201يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 93"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة           
  

نقدي لنـشاط   بين تحليل التدفق ال    )α=05.0(ال توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى        . 2
 . االئتمانيةالعميل وترشيد القرارات

نقدي لنشاط العميل  تحليل التدفق الجاد العالقة بينختبار بيرسون إليتم استخدام ا         
 والنتائج مبينة في جدول رقم ،)α=05.0( االئتمانية عند مستوى داللة وترشيد القرارات

، كما أن )0.05(قل من وهي أ) 0.000(والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي ) 39(
، )0.201(الجدولية والتي تساوي  )r(وهي أكبر من قيمة) 0.870( المحسوبة تساوي )r(قيمة 

بين تحليل التدفق ) α=05.0(مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  . االئتمانيةلنقدي لنشاط العميل وترشيد القراراتا
  

  )39(جدول رقم 
   االئتمانيةعميل وترشيد القراراتنقدي لنشاط التحليل التدفق المعامل االرتباط بین   

  .ترشيد السياسة االئتمانية  اإلحصاءات  المحور

 0.870  معامل االرتباط
  تحليل التدفق النقدي لنشاط العميل 0.000  مستوى الداللة

 95  حجم العينة
  0.201يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 93"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة                   
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 بين تحليـل المؤشـرات والنـسب        α=05.0ال توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى        . 3
 . االئتمانيةلية ألنشطة العميل وترشيد القراراتالما

المؤشرات والنسب المالية          تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين تحليل 
والنتائج مبينة في ، )α=05.0(عند مستوى داللة   االئتمانيةلعميل وترشيد القرارات اةطألنش

، )0.05(وهي أقل من ) 0.000(والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي ) 40(جدول رقم 
تساوي الجدولية والتي  )r(وهي أكبر من قيمة) 0.722(المحسوبة تساوي ) r(كما أن قيمة 

بين ) α=05.0(ت داللة إحصائية عند مستوى عالقة ذا، مما يدل على وجود )0.201(
  . االئتمانية العميل وترشيد القراراتةطنش ألالمؤشرات والنسب الماليةتحليل 

  
  )40(جدول رقم 

   االئتمانيةلية ألنشطة العميل وترشيد القراراتتحليل المؤشرات والنسب المامعامل االرتباط بین 
  .السياسة االئتمانيةترشيد   اإلحصاءات  المحور

 0.722  معامل االرتباط
  تحليل المؤشرات والنسب المالية ألنشطة العميل 0.000  مستوى الداللة

 95  حجم العينة
  0.201يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 93"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة         

  
  بين االعتماد علـى المعلومـات      )α=05.0 (ال توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى      . 4

 . االئتمانيةالمحاسبية للعميل وترشيد القرارات

 المحاسبية          تم استخدام اختبار بيرسون إليجاد العالقة بين االعتماد على المعلومات
في جدول والنتائج مبينة ، )α=05.0( االئتمانية عند مستوى داللة للعميل وترشيد القرارات

، كما أن )0.05(وهي أقل من ) 0.000(والذي يبين أن قيمة مستوى الداللة تساوي ) 41(رقم 
، )0.201(الجدولية والتي تساوي  )r(وهي أكبر من قيمة) 0.594(المحسوبة تساوي ) r(قيمة 

عتماد على بين اال) α=05.0(مما يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  . االئتمانية المحاسبية للعميل وترشيد القراراتالمعلومات

  

  )41(جدول رقم 
   االئتمانيةبية للعميل وترشيد القراراتاالعتماد على المعلومات المحاسمعامل االرتباط بین      

  .ترشيد السياسة االئتمانية  اإلحصاءات  المحور

 0.594  عامل االرتباطم
  االعتماد على المعلومات المحاسبية للعميل 0.000  مستوى الداللة

 95  حجم العينة
  0.201يساوي " 0.05"ومستوى داللة " 93"  المحسوبة عند درجة حرية r قيمة             
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 فـي آراء عينـة   )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    فروق دتوجال   . 5
 االئتمانية على البنـوك   القراراتاسبية في ترشيد مات المح الدراسة حول دور المعلو   

، المؤهـل العلمـي  ، الجنس(كل من متغير   تعزى إلىالتجارية العاملة في قطاع غزة 
، المـسمى الـوظيفي  ، مكان العمل، طبيعة نشاط البنك ، جنسية البنك ، سنوات الخبرة 

 .)العمر

  
  :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 في آراء مجتمـع    )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         فروق دال توج  -
 االئتمانية على البنـوك      القرارات مات المحاسبية في ترشيد   الدراسة حول دور المعلو   

  . قطاع غزة تعزى إلى الجنسالتجارية العاملة في
ق بين متوسطي آراء أفراد عينة  للفر)t(ر هذه الفرضية تم استخدام اختبار الختبا         

 االئتمانية على البنوك التجارية  القراراتور المعلومات المحاسبية في ترشيدالدراسة حول د
ذي يبين أن وال) 42(العاملة في قطاع غزة تعزى إلى الجنس والنتائج مبينة في جدول رقم 

االعتماد على المعلومات زيادة و المؤشرات والنسب المالية للعميل،(مستوى الداللة لمحوري 
المحسوبة ) t(، وكذلك يتبين أن قيمة )0.05(كبر من أ) المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان

 مما يدل على عدم وجود ،)1.99( الجدولية والتي تساوي )t(قل من قيمة لتلك المحاور أ
يادة االعتماد زالمؤشرات والنسب المالية للعميل، و(فروق في إجابات المبحوثين لمحوري 

  . الجنس إلىيعزى) على المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان
قل من أ) والتدفقات النقدية للعميل، عميلالقدرة اإليرادية لل(بينما يتبين مستوى الداللة لمحوري 

لتي  الجدولية وا)t(كبر من قيمة المحسوبة لتلك المحاور أ) t(، وكذلك يتبين أن قيمة )0.05(
القدرة اإليرادية (لمحوري  مما يدل على وجود فروق في إجابات المبحوثين ،)1.99(تساوي 
  .الجنس وتعزى الفروق لصالح الذكورإلى يعزى ) التدفقات النقدية للعميلو، للعميل

  
 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي       )t(وبصفة عامة يتبين أن القيمة المطلقة                

، كما أن قيمة مستوى الداللة      )1.99(الجدولية والتي تساوي    ) t(ي أكبر من قيمة     وه) 2.486(
 على وجود فروق ذات داللة      مما يدل ، )0.05(قل من   وهي أ ) 0.016(لجميع المحاور تساوي    
ور المعلومات المحاسبية في     بين إجابات المبحوثين حول د     )α=05.0(إحصائية عند مستوى    

 االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعـزى إلـى الجـنس               قراراتل ا ترشيد
  .والفروق لصالح الذكور
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  )42(جدول رقم 
 االئتمانية مات المحاسبية في ترشيد  القراراتدور المعلوبین إجابات المبحوثین حول للفروق   tنتائج  اختبار 

   الجنسزى إلى تععلى البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

المتوسط   العدد  الجنس  عنوان المحور  المحور
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقیمة   المعیاري

  الداللة

  القدرة اإلیرادیة للعمیل  المحور األول 0.437 4.31 73  ذكر
 0.283 3.91 22  أنثى

5.001 0.000 

 0.008 2.764 0.300 3.85 22  أنثى  التدفقات النقدیة للعمیل  المحور الثاني 0.515 4.09 73  ذكر

المؤشرات والنسب   الثالثالمحور  0.448 4.31 73  ذكر
 0.494 4.38 22  أنثى  المالیة للعمیل

-0.581 0.566 

 0.358 4.55 73  ذكر
   الرابعالمحور

زیادة االعتماد على 
المعلومات المحاسبیة 
كأساس التخاذ قرار 

  االئتمان 
 0.195 4.48 22  أنثى

1.168 0.247 

 0.346 4.31 73  ذكر
  جمیع المحاور 

  0.234 4.15 22  أنثى
2.486 0.016 

  1.99 تساوي0.05ومستوى داللة " 93" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  
 في آراء مجتمـع    )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         فروق دال توج  -

 االئتمانية على البنـوك      القرارات المحاسبية في ترشيد  مات  الدراسة حول دور المعلو   
  .التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء مجتمـع الدراسـة                       
ك التجارية العاملـة     االئتمانية على البنو    القرارات ور المعلومات المحاسبية في ترشيد    حول  د  

والذي يبـين أن    ) 43(، والنتائج مبينة في جدول رقم        إلى المؤهل العلمي   في قطاع غزة تعزى   
 )F(قيمـة   ، و )0.05(كبـر مـن     ور من المحاور الثالثة األولى أ     قيمة مستوى الداللة لكل مح    

 تـساوي    الجدولية والتـي   )F( الثالثة األولى أقل من قيمة    المحسوبة  لكل محور من المحاور       
 مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين حول كل محور من المحـاور                ،)3.10(

  .الثالثة يعزى إلى المؤهل العلمي 
زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية كأسـاس       ( المحسوبة لمحور    )F(بينما يتبين أن قيمة     
 )3.10(جدولية والتـي تـساوي       ال )F(كبر من   وهي أ ) 9.026(تساوي  ) التخاذ قرار االئتمان  

زيادة االعتماد على المعلومـات المحاسـبية       (مما يدل على وجود فروق قي آراء العينة حول          
) 44( رقـم     في جدول   ويبين اختبار شفيه   ،تعزى للمؤهل العلمي  ) كأساس التخاذ قرار االئتمان   

   .االعليدراسات العليا  لصالح الدراسات إن الفروق بين طبقتي الدبلوم وال
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) 1.556( سوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي  المح)F(وبصفة عامة يتبين أن قيمة              
توى الداللـة لجميـع     ، كما أن قيمة مس    )3.10( الجدولية والتي تساوي  ) F(قل من قيمة    وهي أ 

 عدم وجود فروق بين إجابات      مما يدل على  ) 0.05(كبر من   وهي أ ) 0.216( المحاور تساوي 
 االئتمانية على البنوك التجارية     القرارات ور المعلومات المحاسبية في ترشيد    ول د المبحوثين ح 

  .العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي
  

  )43(جدول رقم 
مات المحاسبية في دور المعلو بین إجابات المبحوثین حول (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  .المؤهل العلمي تعزى إلى  ية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة االئتمانترشيد  القرارات
مجموع  مصدر التباین   المحور

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.084 2 0.168 بين المجموعات
  القدرة اإلیرادیة للعمیل  األول 0.195 92 17.944 داخل المجموعات

  94 18.112 المجموع

0.430 
 

0.652 
 

 0.322 2 0.643 بين المجموعات
 التدفقات النقدیة للعمیل  الثاني 0.232 92 21.314 داخل المجموعات

  94 21.957 المجموع

1.388 
 

0.255 
 

 0.124 2 0.248 بين المجموعات

المجموعاتداخل  المؤشرات والنسب المالیة للعمیل  الثالث 0.211 92 19.414 

  94 19.662 المجموع

0.588 
 

0.557 
 

 0.827 2 1.654 بين المجموعات
 الرابع 0.092 92 8.431 داخل المجموعات

 زیادة االعتماد على المعلومات 
المحاسبیة كأساس التخاذ قرار 

  94 10.085 المجموع االئتمان 
9.026 0.000 

 0.167 2 0.335 بين المجموعات
 0.107 92 9.890 داخل المجموعات

  
 جمیع المحاور

  94 10.224 المجموع
1.556 

 
0.216 

 

  3.10 تساوي 0.05ومستوى داللة " 92، 2" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  
  

  )44(جدول رقم 

   المؤهل العلمياختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات يعزى إلى

  الفرق  المحور
دراسات 

  عليا
  دبلوم  بكالوريوس

 *1.000 0.225   دراسات عليا

 0.775  0.225-  بكالوريوس
زیادة االعتماد على المعلومات 
المحاسبیة كأساس التخاذ قرار 

  االئتمان 
  0.775- *1.000-  دبلوم
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 في آراء مجتمـع    )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         فروق دتوجال   -
 االئتمانية على البنـوك     قرارات ال لمحاسبية في ترشيد  دراسة حول دور المعلومات ا    ال

  . سنوات الخبرة تعزى إلىالتجارية العاملة في قطاع غزة
لفروق في آراء مجتمـع الدراسـة       تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار ا                

 االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في       ت القرارا مات المحاسبية في ترشيد    دور المعلو  حول
والذي يبين أن قيمة    ) 45(، والنتائج مبينة في جدول رقم       قطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي     

زيادة االعتماد على المعلومات المحاسـبية      و،  القدرة اإليرادية للعميل   (مستوى الداللة لمحوري  
القـدرة   (المحسوبة  لمحـوري   )  F(، و قيمة    )0.05(كبر من   أ) كأساس التخاذ قرار االئتمان   

أقل ) زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان        و،  اإليرادية للعميل 
 مما يدل على عدم وجود فروق فـي إجابـات           ،)2.70(الجدولية والتي تساوي    )  F( من قيمة 

العتماد على المعلومات المحاسبية كأسـاس      زيادة ا و،  ية للعميل القدرة اإليراد (المبحوثين حول   
  .سنوات الخبرةيعزى إلى ) التخاذ قرار االئتمان
المؤشرات والنسب المالية   والتدفقات النقدية للعميل،    ( المحسوبة لمحور    )F(بينما يتبين أن قيمة     

 مما يـدل علـى      )2.70( الجدولية والتي تساوي     )F(كبر من   وهي أ ) 9.026(تساوي  ) للعميل
المؤشـرات والنـسب الماليـة      والتدفقات النقدية للعميـل،     (فروق قي آراء العينة حول      وجود  
إن الفـروق بالنـسبة     ) 46( رقم    في جدول   ويبين اختبار شفيه   ،سنوات الخبرة تعزى ل ) للعميل

ـ (و ) سـنوات 6-4من (بين طبقتي ) التدفقات النقدية للعميل(لمحور   )  سـنوات 10ر مـن  أكث
) المؤشرات والنسب الماليـة للعميـل     (ما الفروق لمحور    ، ) سنوات 10أكثر من   ( لصالح الفئة 

 10-7(والفروق لصالح فئـة الخبـرة       )  سنوات 10-7(و ) سنوات 3-1من  (فهو بين طبقتي    
   ).سنوات

  
 )1.134( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي  )F(وبصفة عامة يتبين أن قيمة              

توى الداللـة لجميـع     ، كما أن قيمة مس    )2.70( تي تساوي الجدولية وال ) F(قل من قيمة    أوهي  
 عدم وجود فروق بين إجابات      مما يدل على  ، )0.05(كبر من   وهي أ ) 0.340( المحاور تساوي 

 االئتمانيـة علـى البنـوك       قـرارات المبحوثين حول دور المعلومات المحاسبية في ترشيد  ال        
  .ةالتجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى سنوات الخبر
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  )45(جدول رقم 
مات المحاسبية في دور المعلو بین إجابات المبحوثین حول (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 

  .سنوات الخبرة تعزى إلى   االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزةترشيد  القرارات
مجموع  مصدر التباین   المحور

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.093 3 0.278 بين المجموعات
  القدرة اإلیرادیة للعمیل  األول 0.196 91 17.834 داخل المجموعات

  94 18.112 المجموع

0.472 
 

0.702 
 

 0.901 3 2.702 بين المجموعات
لمجموعاتداخل ا  التدفقات النقدیة للعمیل  الثاني 0.212 91 19.255 

  94 21.957 المجموع

4.257 
 

0.007 
 

 0.736 3 2.207 بين المجموعات

المؤشرات والنسب المالیة للعمیل  الثالث 0.192 91 17.455 داخل المجموعات

  94 19.662 المجموع

3.836 
 

0.012 
 

 0.107 3 0.036 
 الرابع 0.110 91 9.978 

زیادة االعتماد على المعلومات 
 المحاسبیة كأساس التخاذ قرار

  94 10.085  االئتمان 
0.326 0.806 

 0.123 3 0.369 بين المجموعات
 0.108 91 9.856 داخل المجموعات

  
 جمیع المحاور

  94 10.224 المجموع

1.134 
 

0.340 
 

  2.70 تساوي0.05ومستوى داللة " 91، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  
  
  

  )46(جدول رقم 
  اختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات يعزى لسنوات الخبرة

  الفرق  المحور
 3- 1من 

  سنوات

 6- 4من 
  سنوات

- 7من 
10 

  سنوات

أكثر من 
10 

  سنوات

 0.153- 0.222 0.259    سنوات3- 1من 

 *0.412- 0.037-  0.259-   سنوات6- 4من 

 0.375-  0.037 0.222-   سنوات10- 7من 
  التدفقات النقدیة للعمیل

  0.375 *0.412 0.153   سنوات10أكثر من 

 0.469- *0.608- 0.347-    سنوات3- 1من 

 0.122- 0.261-  0.347   سنوات6- 4من 

 0.139  0.261 *0.608   سنوات10- 7من 
  المؤشرات والنسب المالیة للعمیل

  0.139- 0.122 0.469   سنوات10أكثر من 
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 فـي آراء عينـة   )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         فروق دتوجال   -
ات االئتمانية على البنوك    لومات المحاسبية في ترشيد  القرار      دور المع  الدراسة حول 

  .التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى جنسية البنك
ق بين متوسطي آراء أفـراد عينـة   و للفر)t(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار           

 البنـوك التجاريـة     في االئتمانية   مات المحاسبية في ترشيد القرارات    دور المعلو الدراسة حول   
والذي يبين  ) 47(والنتائج مبينة في جدول رقم       ،جنسية البنك  العاملة في قطاع غزة تعزى إلى     

) t(، وكذلك يتبين أن قيمـة       )0.05(كبر من    لكل محور من المحاور أ     مستوى الداللة أن قيمة   
 ممـا يـدل   )1.99( الجدولية والتي تساوي )t(قل من قيمة المحسوبة لكل محور من المحاور أ  

  .لجنسية البنكعلى عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين في كل تلك المحاور يعزى 
  

ر مجتمعـة تـساوي      المحسوبة لجميع المحاو   )t(وبصفة عامة يتبين أن القيمة المطلقة               
، كما أن قيمة مستوى الداللـة       )1.99(الجدولية والتي تساوي    ) t(قل من قيمة    وهي أ ) 0.416(

 على عدم وجود فـروق ذات  مما يدل) 0.05(كبر من وهي أ) 0.980(لجميع المحاور تساوي    
معلومـات  ور ال  بين إجابـات المبحـوثين حـول د        )α=05.0(داللة إحصائية عند مستوى     
  البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلـى   فيات االئتمانية   المحاسبية في ترشيد القرار   

  .جنسية البنك
  

  )47(جدول رقم 

ات في ترشيد  القراردور المعلومات المحاسبية بین إجابات المبحوثین حول للفروق   tنتائج  اختبار 
  جنسية البنك  تعزى إلى قطاع غزةاالئتمانية على البنوك التجارية العاملة في

جنسية   عنوان المحور  المحور
المتوسط   العدد  البنك

  الحسابي
االنحراف 
مستوى  tقیمة   المعیاري

  الداللة

القدرة اإلیرادیة   المحور األول 0.395 4.25 67  وطني
 0.528 4.13 28  عربي  للعمیل

1.068 0.292 

التدفقات النقدیة   المحور الثاني 0.488 4.06 67  وطني
 0.382 0.882 0.473 3.97 28  عربي  للعمیل

المؤشرات والنسب   الثالثالمحور  0.473 4.27 67  وطني
 0.398 4.45 28  عربي  المالیة للعمیل

-1.886 0.064 

 0.306 4.56 67  وطني

   الرابعالمحور

مقترحات زیادة 
االعتماد على 

المعلومات المحاسبیة 
كأساس التخاذ قرار 
االئتمان في البنوك 

  الفلسطینیة

 0.371 4.46 28  عربي
1.177 0.246 

 0.323 4.29 67  وطني
  جمیع المحاور 

  0.350 4.25 28  عربي
0.416 0.680 

  1.99 تساوي0.05ومستوى داللة " 93" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 عينـة  فـي آراء  )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         فروق دتوجال   -
ات االئتمانية على البنوك    لومات المحاسبية في ترشيد  القرار     دور المع  حولالدراسة  

  .طبيعة نشاط البنكالتجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى 
 للفرق بين متوسطي آراء أفـراد عينـة         )t(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار                

ات االئتمانية على البنوك التجاريـة       القرار لومات المحاسبية في ترشيد   ل دور المع  الدراسة حو 
والذي ) 48( والنتائج مبينة في جدول رقم       ،العاملة في قطاع غزة تعزى إلى طبيعة نشاط البنك        

، وكذلك يتبـين    )0.05(قل من   أ) القدرة اإليرادية للعميل  (محور  يبين أن قيمة مستوى الداللة  ل      
 الجدوليـة والتـي     )t(كبر من قيمـة     أ) القدرة اإليرادية للعميل  (لمحور   المحسوبة   )t(أن قيمة   
القـدرة اإليراديـة    ( مما يدل على وجود فروق في إجابات المبحوثين لمحور           )1.99(تساوي  
  .ى إلى طبيعة نشاط البنك ولصالح البنوك التجاريةيعز) للعميل

 )t(، وكـذلك يتبـين أن قيمـة    )0.05(كبر من ر أ بينما يتبين قيمة مستوى الداللة لبقية المحاو      
 مما يدل على عـدم      ،)1.99( الجدولية والتي تساوي     )t(قل من قيمة    أالمحسوبة لبقية المحاور    

  . طبيعة نشاط البنك الىوجود فروق في إجابات المبحوثين لتلك المحاور يعزى
  

ميع المحاور مجتمعة تـساوي      المحسوبة لج  )t(وبصفة عامة يتبين أن القيمة المطلقة                
، كما أن قيمة مستوى الداللـة      )1.99( الجدولية والتي تساوي     )t( وهي أقل من قيمة      )1.049(

 على عدم وجود فروق ذات      مما يدل ، )0.05(كبر من   وهي أ ) 0.300(لجميع المحاور تساوي    
ور المعلومـات    حـول د    بين إجابـات المبحـوثين     )α=05.0(داللة إحصائية عند مستوى     
ات االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى           المحاسبية في ترشيد القرار   

  .طبيعة نشاط البنك
  

  )48(جدول رقم 

دور المعلومات المحاسبية في ترشيد  السياسات بین إجابات المبحوثین حول للفروق   tنتائج  اختبار 
  طبيعة نشاط البنك  تعزى إلىتجارية العاملة في قطاع غزةاالئتمانية على البنوك ال

  عنوان المحور  المحور

طبيعة 
نشاط 
  البنك

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقیمة   المعیاري

  الداللة

 0.459 4.25 81  تجاري
القدرة اإلیرادیة   المحور األول

 0.185 3.99 14  متخصص  للعمیل
3.742 0.000 

 0.224 1.225 0.521 4.05 81  تجاريالتدفقات النقدیة   ثانيالمحور ال
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 0.102 3.97 14  متخصص  للعمیل

 0.476 4.30 81  تجاري
المؤشرات والنسب   الثالثالمحور 

 0.316 4.45 14  متخصص  المالیة للعمیل
-1.483 0.151 

 0.342 4.54 81  تجاري

   الرابعالمحور

مقترحات زیادة 
االعتماد على 

المعلومات المحاسبیة 
س التخاذ قرار كأسا

االئتمان في البنوك 
  الفلسطینیة

 0.230 4.50 14  متخصص
0.491 0.628 

 0.352 4.28 81  تجاري
  جمیع المحاور

  0.146 4.23 14  متخصص
1.049 0.300 

  1.9 تساوي0.05ومستوى داللة " 93" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

  

  فـي آراء عينـة  )α=05.0(ة إحصائية عند مستوى داللة       ذات دالل   فروق دتوجال   -
 دور المعلومات المحاسبية في ترشيد  السياسات االئتمانية على البنوك         الدراسة حول 

  .مكان العمل تعزى إلى التجارية العاملة في قطاع غزة
سطي آراء أفـراد عينـة       للفرق بين متو   )t(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار                

ات االئتمانية على البنوك التجاريـة      لومات المحاسبية في ترشيد القرار    الدراسة حول دور المع   
الذي يبـين  و) 49( والنتائج مبينة في جدول رقم ،العاملة في قطاع غزة تعزى إلى مكان العمل     

، وكـذلك   )0.05(ن  كبر م أ) لمؤشرات والنسب المالية للعميل   ا( لمحور   أن قيمة مستوى الداللة   
 )t(قـل مـن قيمـة       أ) عميلالمؤشرات والنسب المالية لل   ( المحسوبة لمحور    )t(يتبين أن قيمة    

 مما يدل على عدم وجود فروق في إجابات المبحوثين لمحور           ،)1.99(الجدولية والتي تساوي    
   .يعزى إلى مكان العمل) المؤشرات والنسب المالية للعميل(

 )t(، وكـذلك يتبـين أن قيمـة         )0.05(قل من    الداللة لبقية المحاور أ    بينما يتبين قيمة مستوى   
 ممـا يـدل علـى       ،)1.99( الجدولية والتي تساوي     )t(كبر من قيمة    ور أ المحسوبة لبقية المحا  

اإلدارة لمكـان العمـل ولـصالح       وجود فروق في إجابات المبحوثين لتلك المحـاور يعـزى           
  . الرئيسية

  
 المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي       )t(أن القيمة المطلقة    وبصفة عامة يتبين             

، كما أن قيمة مستوى الداللة      )1.99( لتي تساوي الجدولية وا ) t(وهي أكبر من قيمة     ) 2.335(
 على وجود فروق ذات داللة      مما يدل ، )0.05(قل من   وهي أ ) 0.022(لجميع المحاور تساوي    
 بين إجابات المبحوثين حول دور المعلومات المحاسبية في         )α=05.0(إحصائية عند مستوى    
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زة تعزى إلى مكان العمـل      ات االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غ        ترشيد القرار 
  .اإلدارة الرئيسيةولصالح 

  
  )49(جدول رقم 

ات االئتمانية بية في ترشيد  القرارلومات المحاسدور المعبین إجابات المبحوثین حول للفروق   tنتائج  اختبار 
  مكان العمل  تعزى إلىعلى البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

المتوسط   العدد  مكان العمل  عنوان المحور  المحور
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقیمة   المعیاري

  الداللة

اإلدارة 
  الرئيسية

34 4.39 0.349 
القدرة اإلیرادیة   المحور األول

  للعمیل
 0.455 4.11 61  فروع البنك

3.298 0.001 

اإلدارة 
  الرئيسية

34 4.20 0.574 
التدفقات النقدیة   المحور الثاني

  للعمیل
 0.400 3.94 61  فروع البنك

2.351 0.023 

اإلدارة 
  الرئيسية

34 4.27 0.490 
المؤشرات والنسب   الثالثالمحور 

  المالیة للعمیل
 0.439 4.36 61  فروع البنك

-0.797 0.428 

اإلدارة 
  الرئيسية

34 4.64 0.313 
   الرابعالمحور

مقترحات زیادة 
االعتماد على 

المعلومات المحاسبیة 
كأساس التخاذ قرار 
االئتمان في البنوك 

  الفلسطینیة
 0.321 4.47 61  فروع البنك

2.608 0.011 

اإلدارة 
  الرئيسية

34 4.38 0.308 
  جمیع المحاور 

  0.330 4.22 61  فروع البنك

2.335 0.022 

  1.99 تساوي0.05ومستوى داللة " 93" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 فـي آراء عينـة   )α=05.0( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         دتوجال   -
 البنـوك   ات االئتمانية على  ور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرار      د الدراسة حول 

  .التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى المسمى الوظيفي
 للفرق بين متوسطي آراء أفـراد عينـة         )t(الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار                

ات االئتمانية على البنوك التجاريـة      ور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرار     الدراسة حول د  
الـذي  و) 50( والنتائج مبينة في جدول رقم ،المسمى الوظيفيإلى العاملة في قطاع غزة تعزى     
التدفقات النقدية للعميل، المؤشـرات والنـسب الماليـة    ( لمحوري   يبين أن قيمة مستوى الداللة    

التـدفقات النقديـة    ( المحسوبة لمحـوري     )t(، وكذلك يتبين أن قيمة      )0.05(قل من   أ) للعميل
  )1.99( الجدولية والتي تـساوي      )t(كبر من قيمة    أ) لعميلللعميل، المؤشرات والنسب المالية ل    

التدفقات النقدية للعميل، المؤشرات    (مما يدل على وجود فروق في إجابات المبحوثين لمحوري          
  .مدير ائتمان والفروق لصالح وظيفة المسمى الوظيفييعزى إلى ) والنسب المالية للعميل

) t(، وكـذلك يتبـين أن قيمـة    )0.05(كبر من محاور أ بينما يتبين قيمة مستوى الداللة لبقية ال      
 مما يدل على عـدم       ،)1.99( الجدولية والتي تساوي     )t(قل من قيمة    المحسوبة لبقية المحاور أ   

  .إلى المسمى الوظيفيوجود فروق في إجابات المبحوثين لتلك المحاور يعزى 
  

 لجميع المحاور مجتمعة تـساوي       المحسوبة )t(وبصفة عامة يتبين أن القيمة المطلقة                
، كمـا أن قيمـة مـستوى        )1.99( الجدولية والتي تساوي  )  t(وهي أكبر من قيمة     ) 2.122(

 على وجـود فـروق      مما يدل ، )0.05(قل من   وهي أ ) 0.040(الداللة لجميع المحاور تساوي     
 حـول دور المعلومـات       بين إجابات المبحوثين   )α=05.0(ذات داللة إحصائية عند مستوى      

ات االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى           القرارالمحاسبية في ترشيد    
  .مدير ائتمانق لصالح وظيفة المسمى الوظيفي والفرو

  
  )50(جدول رقم 

ات رارلومات المحاسبية في ترشيد  القدور المعبین إجابات المبحوثین حول للفروق   tنتائج  اختبار 
  المسمى الوظيفي  تعزى إلىاالئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

  عنوان المحور  المحور
المسمى 
  الوظيفي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقیمة   المعیاري

  الداللة

 0.511 4.33 29  مدير ائتمان

القدرة اإلیرادیة   المحور األول
موظف   للعمیل

  ائتمان
66 4.16 0.398 

1.519 0.136 
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 0.446 4.18 29  مدير ائتمان

التدفقات النقدیة   المحور الثاني
موظف   للعمیل

  ائتمان
66 3.97 0.489 

2.040 0.046 

 0.436 4.48 29  مدير ائتمان

المؤشرات والنسب   الثالثالمحور 
موظف   المالیة للعمیل

  ائتمان
66 4.26 0.454 

2.206 0.032 

 0.405 4.59 29  مدير ائتمان

   الرابعورالمح
زیادة االعتماد على 
المعلومات المحاسبیة 
كأساس التخاذ قرار 

  االئتمان 

موظف 
  ائتمان

66 4.50 0.286 
1.120 0.269 

 0.387 4.39 29  مدير ائتمان
 

موظف   جمیع المحاور
  ائتمان

66 4.22 0.290  
2.122 0.040 

  1.99 تساوي0.05ومستوى داللة " 93"رية  الجدولية عند درجة حtقيمة 
  

 في آراء مجتمـع    )α=05.0( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         فروق دال توج  -
ات االئتمانية على البنـوك     ور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرار     الدراسة حول د  

  . العمر تعزى إلىالتجارية العاملة في قطاع غزة
م اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق في آراء مجتمع الدراسة حول  دور              ت         

املة في قطاع غـزة   البنوك التجارية العفيات االئتمانية  القرارلمعلومات المحاسبية في ترشيد ا
 أن قيمـة مـستوى الداللـة        والذي يبين ) 51(، والنتائج مبينة في جدول رقم       تعزى إلى العمر  

زيادة االعتماد علـى المعلومـات    و،  والتدفقات النقدية للعميل  ،  قدرة اإليرادية للعميل  ال(لمحاور  
المحـسوبة  لتلـك     ) F(قيمـة   ، و )0.05(كبر مـن    أ) المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان    

 مما يدل على عدم وجود فروق في        ،)2.70( الجدولية والتي تساوي     )F( المحاور أقل من قيمة   
  . المحاور الثالثة يعزى إلى العمر حول تلكإجابات المبحوثين

تـساوي  ) المؤشـرات والنـسب الماليـة للعميـل       ( المحسوبة لمحور    )F(بينما يتبين أن قيمة     
 مما يدل على وجود فروق قـي        )2.70( الجدولية والتي تساوي     )F(كبر من   وهي أ ) 4.157(

فـي   ويبين اختبار شفيه ،عمر التعزى إلى) والنسب المالية للعميل المؤشرات  (آراء العينة حول    
، ) سـنة  50أكثـر مـن     (و  ) عام30-20من  ( العمر   إن الفروق بين طبقتي   ) 52(رقم  جدول  

   ). سنة50أكثر من (لصالح الفئة العمرية 
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) 1.940( سوبة لجميع المحاور مجتمعة تـساوي  المح)F(وبصفة عامة يتبين أن قيمة              
توى الداللـة لجميـع     ، كما أن قيمة مس    )2.70(تساوي  الجدولية والتي   ) F(قل من قيمة    وهي أ 

 عدم وجود فروق بين إجابات      مما يدل على  ، )0.05(كبر من   وهي أ ) 0.129( المحاور تساوي 
ات االئتمانيـة علـى البنـوك       لومات المحاسبية في ترشيد  القـرار      المبحوثين حول دور المع   

  .التجارية العاملة في قطاع غزة تعزى إلى العمر
  

  )51(قم جدول ر
لومات المحاسبية في دور المع بین إجابات المبحوثین حول (One Way ANOVA )نتائج تحلیل التباین األحادي 
  .العمر تعزى إلى  ات االئتمانية على البنوك التجارية العاملة في قطاع غزةترشيد  القرار

مجموع  مصدر التباین  عنوان المحور المحور
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
لمربعاتا  

  قیمة
" F"  

مستوى 
 الداللة

 0.170 3 0.510 بين المجموعات
  القدرة اإلیرادیة للعمیل  األول 0.193 91 17.601 داخل المجموعات

  94 18.112 المجموع

0.880 
 

0.455 
 

 0.354 3 1.062 بين المجموعات
تداخل المجموعا  التدفقات النقدیة للعمیل  الثاني 0.230 91 20.895 

  94 21.957 المجموع

1.541 
 

0.209 
 

 0.790 3 2.370 بين المجموعات

المؤشرات والنسب المالیة للعمیل  الثالث 0.190 91 17.292 داخل المجموعات

  94 19.662 المجموع

4.157 
 

0.008 
 

ن المجموعاتبي  0.082 3 0.027 
  0.110 91 10.003 داخل المجموعات

زیادة االعتماد على المعلومات 
المحاسبیة كأساس التخاذ قرار 

  94 10.085 المجموع االئتمان 
0.247 0.863 

 0.205 3 0.615 بين المجموعات
 0.106 91 9.610 داخل المجموعات

  
 جمیع المحاور

  94 10.224 المجموع

1.940 
 

0.129 
 

  2.70 تساوي 0.05توى داللة ومس" 91، 3" الجدولية عند درجة حرية Fقيمة 
  
  
  

  )52(جدول رقم 

  العمر   إلىاختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطات يعزى

  الفرق  المحور
- 20من 
  عام30

- 31من 
   عام40

- 41من 
   عام50

أكبر من 
   عام50

عام30- 20من    -0.487 -0.373 -0.556* 

 0.069- 0.114  0.487  عام40- 31من 

 0.183-  0.114- 0.373  عام50- 41من 
  المؤشرات والنسب المالیة للعمیل

  0.183 0.069 *0.556  عام50أكبر من 
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  الفصل الخامس

  

  النتائج والتوصيات
  

  
  نتائج الدراســـــــة

  توصيات الدراســـــة

  
  
  
  
  
  

  
  



 127

  : نتائج الدراسة/ أوالً
  :أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج من أهمها

تحليل القدرة اإليرادية ألنشطة العميل وترشيد السياسات االئتمانيـة          عالقة بين    هناك . 1
 ،)4.21(والمتوسـط الحـسابي     ، %)84.27(حيث بلغ الوزن النسبي     ، بدرجة عالية 

 :ويرجع ذلك لعدة أسباب

استعالم البنوك عن حسابات العمالء من خالل برنامج األخطار المـصرفية            -
 .ديم العميل لطلب االئتمانالتابع لسلطة النقد الفلسطينية عند تق

التعرف على مصادر التمويل والدخل المتوقعة للعميل قبـل حـصوله علـى       -
 .االئتمان وذلك لمعرفة قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته

معرفة طرق تشغيل واستثمار األموال التي سيحصل عليهـا العميـل وذلـك         -
 .لتجنب مخاطر منح االئتمان

تدفقات النقدية ألنشطة العميل وترشيد الـسياسات االئتمانيـة    عالقة بين تحليل ال  هناك  . 2
، )4.04(والمتوسـط الحـسابي     ، %)80.7(حيث بلغ الوزن النـسبي      ، بدرجة عالية 

 :ويرجع ذلك لعدة أسباب

االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في قياس أداء العميل عن فتـرة ماليـة                -
 .ترات مختلفة من النشاطوذلك للتعرف على وضع العميل خالل ف، سابقة

تحليل نسب النشاط المتعلقة بمشروع العميل من خالل تحليل القوائم الماليـة             -
والوفـاء  ، وذلك لقياس حجم نشاط العميل وقدرته علـى تحقيـق األربـاح           

 .بالتزاماته

االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في تحديد سقف االئتمان المطلـوب مـن        -
 .ل على إدارة أصوله وتحقيق األرباحخالل تحليل قدرة العمي

 عالقة بين تحليل المؤشرات والنسب المالية ألنشطة العميل وترشـيد الـسياسات      هناك . 3
والمتوسـط الحـسابي    ، %)86.53(حيث بلغ الوزن النسبي     ، االئتمانية بدرجة عالية  

 :ويرجع ذلك لعدة أسباب، )4.33(

 للعميل للتعرف على القوة     إعداد مؤشرات ونسب مالية تحليلية للمركز المالي       -
 .وعلى الشيكات المستحقة والمحصلة، اإليرادية للعميل وعلى المديونية

للعالقة بين حجم الديون ورأس المـال       ) الرافعة المالية (إعداد تحليالت مالية     -
 .للتعرف على قدرة العميل على تغطية التزاماته من نشاطه

مالية سابقة للتعرف على تطور     مقارنة أصول الشركة طالبة االئتمان بفترات        -
 .األصول وارتفاع قيمتها لتكون ضمانة لتغطية التزامات العميل
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 عالقة بين االعتماد على المعلومات المحاسـبية للعميـل وترشـيد الـسياسات              هناك . 4
والمتوسـط الحـسابي    ، %)90.61(حيث بلغ الوزن النسبي     ، االئتمانية بدرجة عالية  

 :بويرجع ذلك لعدة أسبا، )4.53(

زيادة قدرة موظفي االئتمان على تحليل المعلومات المحاسبية عـن طريـق             -
 .التدريب المستمر

 .تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد -

 .زيادة قدرة مسؤولي االئتمان على تحليل القوائم المالية للشركات -

ويرجـع ذلـك    بعض البنوك ال تطلب معلومات محاسبية من الشركات طالبة االئتمان            . 5
 :لعدة أسباب

  . المعلومات المالية غير موثوق بها -
  .المعلومات المالية غير متاحة -

 المعلومات المالية غير كافية  -

   .عدم قدرة موظف االئتمان على تحليلها -
 المعلومات المالية غير مدققة من مراجع حسابات مستقل -

 

 
  : التوصيات/ ثانياً

من أهم التوصـيات التـي توصـي بهـا     ن  فإنتائج  في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من        و
  :الدراسة
  تحليل المعلومات المحاسبية لترشـيد تأهيل كادر لديه خبرة ودراية شاملة وقدرة على        . 1

 السيما وأن قلة الخبرة لموظفي االئتمان تجعلهم متـرددين فـي            ،السياسات االئتمانية 
ـ          ة الكاملـة بالـسياسات     منح االئتمان بسبب الغموض الناتج عن قلة الخبرة والدراي

 .وتقليص صالحيات موظفي االئتمان، ويظهر هذا بسبب مركزية القرار، االئتمانية

بالرقابـة  ، تحمل سلطة النقد مسؤولياتها في توفير المناخ المناسب لسياسة االئتمـان           . 2
 برفـع    الفلسطينية بتنفيذ تعليمات سلطة النقد     األراضيالفعالة على البنوك العاملة في      

 .من قيمة الودائع%)40(الئتمان إلى أكثر من نسبة ا

مدققـة  ، ضرورة قيام البنوك بإلزام الشركات بتقديم معلومات يمكن االعتماد عليهـا           . 3
وعـدم إخفـاء أي     ، وألكثر من سـنة ماليـة     ، ومرفقة بتقرير مدقق حسابات مستقل    

 .انمعلومات تتعلق بالوضع المالي للشركة من شأنها التأثير على قرار منح االئتم

وعـدم االكتفـاء    ، االعتماد على المعلومات المحاسبية لترشيد السياسات االئتمانيـة        . 4
 .بالضمانات المقدمة من الشركات طالبة االئتمان عند اتخاذ قرار منح االئتمان
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وتعميـق بـرامج التـدريب      ، توجيه الجهود نحو ترسيخ الثقافات المصرفية الحديثة       . 5
ان والتي تساهم في خلق القدرات والكفاءات ممـا         العملي المتعددة لموظفي منح االئتم    

يكسبها بعداً أعمق لفهم أهمية االعتماد علـى المعلومـات المحاسـبية فـي ترشـيد          
 .السياسات االئتمانية

ضرورة التحول من فلسفة السياسات االئتمانية القائمة على التركيز على الشخـصية             . 6
والذي ال  ، والمشروع، والغاية، ية التركيز على االعتماد على المعلومات المحاسب      إلى

يتناقض مع العوامل الواجب مراعاتها عند اتخاذ قرار منح االئتمان والمتمثلـة فـي              
 ).الظروف، الضمانات، رأس المال، القدرة المالية، الشخصية(

ضرورة تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين بما يلزم مـدققي الحـسابات بأخالقيـات               . 7
م في الحصول على قوائم مالية حقيقية تعكس الوضع المالي          األمر الذي يساه  ، المهنة

 .لالعتماد عليها والوثوق بها في اتخاذ القرار، الحقيقي للشركات

االستعالم واإلفصاح عن التسهيالت المصرفية التي تمنحها البنوك لعمالئهـا  ضرورة   . 8
 من شـأنه    والذي، من خالل برامج األخطار المصرفية التابع لسلطة النقد الفلسطينية        
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 .بور سعيد، السويس

 مجلـة   ،"مفهوم الكفاية والفعالية في نظرية اإلدارة العامة      "، )م1988(سمير  ، مرشد . 83
 ).1(المجلد ، االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز
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المعلومات المحاسبية وبحوث العمليـات فـي اتخـاذ        "، )م1993(عبد الحي   ، مرعي . 84
 .اإلسكندرية، الطبعة األولى،  مؤسسة شباب الجامعة،"القرارات

دور المعلومات المحاسبية التي تقـدمها التقـارير        "، )م2006(عبد الرحمن   ، مرعي . 85
 مجلة جامعة دمشق للعلـوم االقتـصادية        ،"المرحلية في اتخاذ القرارات االستثمارية    

 ).2(العدد ، )22(المجلد ، لقانونيةوا

 ،" الدورة المحاسبية ومـشاكل القيـاس      -المحاسبة المالية "، )م2000(محمد  ، مطر . 86
 .عمان، دار حنين، الطبعة الثالثة

 سـلطة   ، "المراقب االقتصادي "، )م2001( ماس   –معهد أبحاث السياسات االقتصادية    . 87
 .رام اهللا، )8(العدد ، النقد الفلسطينية

 سـلطة   ،"المراقب االقتـصادي  "، )م2002( ماس   –اث السياسات االقتصادية  معهد أبح  . 88
 .رام اهللا، )9(العدد ، النقد الفلسطينية

 سـلطة   ،"المراقب االقتـصادي  "، )م2004( ماس   –معهد أبحاث السياسات االقتصادية    . 89
 .رام اهللا، )10(العدد ، النقد الفلسطينية

 سـلطة   ،"المراقب االقتـصادي  "، )م2009( ماس   –معهد أبحاث السياسات االقتصادية    . 90
 .رام اهللا، )16(العدد ، النقد الفلسطينية

 مجلـة   ،"السياسة االئتمانية للبنوك العاملة فـي فلـسطين       "، )م2004(سامي  ، مقداد . 91
 .فلسطين، رام اهللا، )117(العدد ، الرؤيا

نظم المعلومـات المحاسـبية التخـاذ       "، )م2002(مارك  ، ستيفن وسيكمن ، موسكوف . 92
دار المـريخ   ، احمد حجـاج  ،  ترجمة كمال الين سعيد    ،" مفاهيم وتطبيقات  -القرارات

 .الرياض، للنشر

التميز التنافسي ومكونات اإلستراتيجية فـي المـصارف        "، )م2002(الغريب  ، ناصر . 93
 . مجلة اتحاد المصارف العربية،"اإلسالمية

بعـة بنـك     مط ،" مدخل اتخاذ القـرارات    -التحليل االئتماني "، )م1997(فايق  ، النجار . 94
 .عمان، اإلسكان

العوامل المحـددة لقـرار مـنح التـسهيالت االئتمانيـة           "، )م2005(صديق  ، نصار . 95
رسالة ماجستير  ، "المباشرة في المصارف اإلسالمية والتجارية العاملة في قطاع غزة        

 .غزة، الجامعة اإلسالمية، غير منشورة

قيـاس واالتـصال     ال -المحاسـبة الماليـة   "، )م1992(احمـد   ، احمد وشحاته ، نور . 96
 .اإلسكندرية،  الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،"المحاسبي
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 الطبعـة   ،" مدخل اتخـاذ القـرارات     -إدارة البنوك التجارية  "، )م1996(منير  ، هندي . 97
 .  اإلسكندرية، الثالثة

 منـشأة المعـارف     ،"األوراق المالية وأسواق رأس المـال     "، )م1997(منير  ، هندي . 98
 .اإلسكندرية

 .القاهرة،  مكتبة عين شمس،"إدارة البنوك"، )م1983(سيد ، واريه . 99

 ترجمة احمد   ،"المحاسبة اإلدارية "، )م2000(سيمرج  ، ليستراي و ماتواتش  ، هيتجر . 100
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  :مواقع االنترنت/ خامساً
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  المالحــــــق
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  )1( رقم ملحق
  المصارف التجارية العاملة في قطاع غزة

  
  

  البنوك المحلية

سنة 
التأسيس 
أو افتتاح 
  أول فرع

  
عدد 

  الفروع 

  
  

  البنوك األجنبية

سنة 
التأسيس 
أو افتتاح 
  أول فرع

  
عدد 
  ع الفرو

  4  م1994  البنك العربي  12  م1960  )م.ع.م(بنك فلسطين 
  5  م1986  بنك القاهرة عمان  1  م1994  البنك التجاري الفلسطيني
  2  م1994  بنك األردن  1  م1995  بنك االستثمار الفلسطيني

  3  م1994  البنك العقاري المصري العربي  2  م1997  بنك القدس للتنمية واالستثمار
  1  م1995  بنك اإلسكان للتجارة والتمويل  1  م1997  بنك فلسطين الدولي

  1  م1996  البنك الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي  1  م2001  المؤسسة المصرفية الفلسطينية
  16  المجموع  18  المجموع

  12  إجمالي عدد البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة
  34  إجمالي عدد فروع البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

  ).www.pma.ps(إعداد الباحث بالرجوع لموقع سلطة النقد : المصدر
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

http://www.pma.ps
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  )2(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
   غزة–ة الجامعة اإلسالمي

  اـادة الدراسات العليـعم
    جارةــة التـــــكلي

    المحاسبـة والتمويلقسم 
  
 

 
  ستبانةإ

 

دراسة تطبيقية على : ياسات االئتمانيةدور المعلومات المحاسبية في ترشيد الس
  البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة

  
التعرف على دور المعلومات المحاسبية في ترشيد الـسياسات   تهدف هذه االستبانة إلى       

 ، بهدف ترشيد قرار االئتمان المـصرفي      ،االئتمانية في البنوك التجارية العاملة في قطاع غزة       
 المحاسـبة والتمويـل   لة ماجستير لبرنامج الدراسات العليا فـي قـسم          وذلك إلتمام انجاز رسا   

  .الميةبالجامعة اإلس
  

  

واإلجابة عما جاء   ، نأمل قراءة ما ورد في هذه االستبانة من فقرات بدقة وموضوعية                    
حيـث إنكـم خيـر      ، أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظركم      ) √ (فيها وذلك بوضع عالمة     

  .وخير عون للباحثين، كونكم أهل الخبرة واالختصاص، ات الدقيقةمصدر للمعلوم
  

وتقديم المعلومات الدقيقة سـيؤدي إلـى       ، في نجاح هذا البحث    إن تعاونك سيكون سبباً     
بانة هي ألغـراض     بان المعلومات الواردة في هذه االست      علماً، تقييم أفضل لموضوع الدراسة   

  .البحث العلمي فقط
  

  جزيل شكريولكم خالص تحياتي و
  

  الباحث                                                                        
  أسامة محمود موسى
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  :معلومات شخصية/ الجزء األول
  

  :أمام اإلجابة التي تختارها ) √( الرجاء وضع عالمة 
  :الجنس . 1

  أنثى    ذكر   
  

  :المؤهل العلمي . 2
  دبلوم     بكالوريوس    دراسات عليا    

  

  :سنوات الخبرة . 3
   سنوات10أكثر من      سنوات10- 7من      سنوات6- 4من      سنوات3- 1من   

  

  :جنسية البنك التي تعمل فيه. 4
  أجنبي    عربي     وطني  

  

  :طبيعة نشاط البنك الذي تعمل فيه. 5
  متخصص    تجاري  

  

  :مكان العمل. 6
  فروع البنك    اإلدارة الرئيسية  

  

 :في المسمى الوظي. 7
  موظف ائتمان    مدير ائتمان  

  

  :العمر . 8
   عام50أكبر من      عام50- 41من      عام40- 31من     عام30- 20من   
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  :معلومات تتعلق بالمعلومات المالية للعميل طالب االئتمان/ ثانياً
 :هل تطلبون معلومات مالية من الشركة طالبة االئتمان . 9
  ال    نادراً    أحياناً    غالباً    دائماً  
  

 :هل يشترط أن تكون المعلومات المالية مدققة ومرفقة بتقرير مدقق الحسابات . 10
  ال    نعم  
 

 :المعلومات المالية التي تطلب من الشركات طالبة االئتمان تتعلق بالفترة . 11
  أكثر من ثالث سنوات    ثالث سنوات سابقات    سنتين سابقتين    السنة الماضية    السنة الحالية  

 
 :ة التي تطلبونهاما هي القوائم المالي . 12

  قائمة الدخل    التدفقات النقدية    األرباح والخسائر    الميزانية العمومية  
 

 :هل تأخذون المعلومات المالية الواردة في القوائم المالية كما هي أم يتم تعديلها . 13
  يتم تعديلها حسب ما يراه البنك    يتم اعتمادها كما هي  
 

 :يتم تعديلها للوصول إلى القيمة السوقيةهل تعتمدون على التكلفة التاريخية أم  . 14
  يتم تعديلها    االعتماد على التكلفة التاريخية  
 

مدى االعتماد على المعلومات المالية المقدمة من الشركات طالبة االئتمان في اتخاذ             . 15
 :القرار

  ضعيفة جداً    ضعيفة    متوسطة    عالية    عالية جداً  
 

 :تقدمها الشركات بغرض الحصول على ائتمانمدى الثقة في المعلومات المالية التي  . 16
  ضعيفة جداً    ضعيفة    متوسطة    عالية    عالية جداً  
 

 :في حال عدم توفر بيانات مالية للشركات طالبة االئتمان هل . 17
  يتم االعتماد على تقديرات غير البيانات المالية    يرفض طلب االئتمان  
  

 :نسبة استرداد االئتمان الممنوح للشركات . 18
  %91أكثر من     90-%71    %70-%51    %50-31    %30ن أقل م  
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  :معلومات تتعلق بالقدرة اإليرادية للعميل/ ثالثاً
  
  .م

  

  الفقرة
  

موافق 
  بشدة

  
  موافق

  

  محايد
  

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            .يقوم البنك بتحليل القدرة اإليرادية لطالب االئتمان  .19
الئتمان محدد رئيسي في قبـول أو رفـض        تعتبر القدرة اإليرادية لطالب ا      .20

  .طلبه
          

21.  
تعتبر القدرة اإليرادية لطالب االئتمان محـدد رئيـسي لقيمـة االئتمـان             

  .الممنوح
          

كلما كانت القدرة اإليرادية لطالب االئتمان أفضل كلما زادت نسبة قبـول              .22
  .طلبه

          

23.  
حـصوله علـى االئتمـان    يتم التعرف على مصادر التمويل للعميل قبـل      

  .المطلوب
          

24.  
يقوم المصرف بتحديد طرق تشغيل واستثمار االئتمان التي سيحصل عليها 

  .العميل
          

25.  
يقوم المصرف بدراسة مصادر الدخل المتوقعة لمشروع العميل واألرباح          

  .المتوقعة
          

مصارف األخرى  تقوم إدارة االئتمان باالستفسار عن حسابات العميل في ال          .26
  .من خالل سلطة النقد الفلسطينية

          

            .يعتبر المصرف رأس مال العميل المرتفع عامالً مشجعاً على منح االئتمان  .27

28.  
يقيس المصرف القدرة اإليرادية للعميل على سداد خصومه المتداولة من          

  .خالل أصوله المتداولة
          

29.  
ميل على تغطية كافة التزاماته من صافي يتأكد المصرف من مدى قدرة الع   

  .أرباحه
          

  
  :معلومات تتعلق بالتدفقات النقدية للعميل/ رابعاً

  
  .م

  

  الفقرة
  

موافق 
  بشدة

  
  موافق

  

  محايد
  

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

يقوم المصرف بتحليل نسب النشاط المتعلقة بمشروع العميل مـن خـالل        .30
  .تحليل القوائم المالية

          

يتأكد المصرف من مدى توافق مواعيد سداد التسهيل من توفر الـسيولة              .31
  .لدى العميل من خالل دراسة التدفق النقدي

          

          يعتمد المصرف على قائمة التدفقات النقدية في قياس أداء العميل عن فترة   .32
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  .مالية سابقة
ديد سـقف االئتمـان     يعتمد المصرف على قائمة التدفقات النقدية عند تح         .33

  .المطلوب
          

            .يتم اعتماد قائمة التدفقات النقدية من قبل مراجع حسابات مستقل  .34

35.  
يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في تحديد قدرة العميل على الوفاء 

  .بالتزاماته
          

36.  
قبلي لوضـع   يتم االعتماد على قائمة التدفقات النقدية في التنبـؤ المـست          

  .العميل
          

يطلب المصرف من العميل اعتماد التدفقات النقدية مـن مكتـب مـستقل              .37
  .للوثوق بها

          

  
 

  :معلومات تتعلق بالمؤشرات والنسب المالية للعميل/ خامساً
  
  .م

  

  الفقرة
  

موافق 
  بشدة

  
  موافق

  

  محايد
  

غير 
  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

            .ليلية لتطور حجم أصول الشركة طالبة االئتمانيقوم البنك بعمل دراسة تح  .38
يقوم البنك بمقارنة أصول الشركة طالبة االئتمان ومقارنتها بفترات مالية            .39

  . سابقة
          

            .يقوم البنك بدراسة وتحليل تطورات حجم رأس المال العامل  .40

41.  
القة بين حجم الديون    للع) الرافعة المالية (يقوم البنك بعمل تحليالت مالية      

  .ورأس المال
          

            .يقوم البنك بتحليل النسب المالية المتعلقة بحقوق الملكية  .42
            يقوم البنك بإعداد مؤشرات ونسب مالية تحليلية للمركز المالي للعميل  .43
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ئتمان الرجـاء تحديـد     في حالة كونكم ال تطلبون معلومات مالية من الشركات طالبة اال          . 44        
  :السبب حسب ما هو مطبق في المصرف الذي تعمل فيه

  

  . الن المعلومات المالية غير متاحة .1
   
  .الن المعلومات المالية غير موثوق بها .2
   
  .الن المعلومات المالية غير كافية .3
   
  .الن المعلومات المالية غير مدققة من مراجع حسابات مستقل .4
   
  .لعدم قدرة موظف االئتمان على تحليلها .5

  
  

من أجل زيادة االعتماد على المعلومات المحاسبية كأساس التخاذ قرار االئتمان في البنـوك              / سادساً
  :الفلسطينية، يرجى تحديد درجة أهمية المقترحات التالية

  
  .م

  

  الفقرة
  

موافق 
  بشدة

  
  موافق

  

  محايد
  

غير 
  موافق

غير 
موافق 

  ةبشد
            .تطبيق نظام محاسبي موحد للشركات  .45
            .تنظيم مهنة المحاسبة في فلسطين  .46
            .تطبيق قانون األخالقيات مهنة المحاسبة  .47
تعيين موظفين قادرين على استخدام المعلومات المحاسبية كأداة لترشـيد            .48

  .قرار االئتمان
          

49.  
حاليين على تحليل المعلومات المحاسبية عن زيادة قدرة موظفي االئتمان ال

  .طريق التدريب المستمر
          

            .تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن سلطة النقد  .50
            .تشجيع مكاتب المراجعة والتدقيق على تحمل مسئولياتهم األخالقية  .51
            .شركاتزيادة قدرة مسئول االئتمان على تحليل القوائم المالية لل  .52

  
  وأخيرا نشكركم على حسن تعاونكم وجهدكم المبذول في تعبئة هذه االستبانة

  
  واهللا ولي التوفيق
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  قائمة المحكمين
  
  المسمى الوظيفي  اسم المحكم  .م
  .مدير الدراسات العليا بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة   يوسف عاشور. د.أ  .1
 مساعد نائب رئيس الجامعة اإلسالمية بغزة للشؤون اإلدارية  اهينعلي ش. د  .2

  .والمحاضر بقسم المحاسبة في كلية التجارة
  .رئيس قسم المحاسبة بجامعة األزهر في غزة  على النعامي. د  .3
والمحلل ، عضو الهيئة التدريسية في قسم االقتصاد والعلوم السياسية  نافذ بركات. د  .4

  .لتجارة في الجامعة اإلسالمية بغزة  بكلية ااإلحصائي
  .بغزة ) م.ع.م(مدير مركز التدريب في بنك فلسطين   ماجد الجدي. أ  .5
  .نائب عميد كلية التجارة بجامعة األزهر بغزة  عماد الباز .أ  .6
محاضر في قسم االقتصاد والعلوم السياسية بكلية التجارة في الجامعة   سيف عودة. د  .7

  .سلطة النقد الفلسطينية وباحث ،اإلسالمية بغزة
  .محاضر بالكلية الجامعية للعلوم اإلدارية والمالية في غزة  محمود الجعيدي. د  .8
 

 
  

 


