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  ملخص الدراسة باللغة العربية
بيان مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية "دراسة  إلىهدفت هذه الدراسة 
لتحليل المالي ة الفلسطينية"، من خالل التعرف على دور ااإلسالميتحليلية على المصارف 
 توفير المعلومات المناسبة التخاذ القرار التمويلي األمر الذي من شأنه ،باستخدام النسب المالية

ب الوقوع في وتجن   اإلسالمية في تطوير األداء المصرفي اهمالالزم في هذا الشأن، بهدف المس
رفي وتوسيع نطاقه في فتح آفاق جديدة نحو تطوير األداء المص اهمويس ،مخاطر العسر المالي

 محليًا ودوليًا.
ولتحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي نظرًا لمالءمته لطبيعة موضوع 

بشكل كامل مجتمع الدراسة  الدراسة، وتم تصميم استبانة كأداة لجمع البيانات وتوزيعها على أفراد
 ي قطاع غزة.ة العاملة فاإلسالميموظف في فروع المصارف  70والمكونة من 

بتحليل  ةاإلسالميرف اها: وجود إهتمام لدى المصأهم عدة نتائج إلىوقد توصلت الدراسة 
خاصة فيما يتعلق بمجاالت الربح التشغيلي والعائد على التمويل  مؤشرات الربحية للعميل طالب

إهتمام وجود تبين بشكل غير كبير، كما  ، ولكنومكونات الربح العادي وغير العادي اإلستثمار
كبيرة عند اتخاذ قرار المنح مثل: أهمية  التي تشك لفي تطبيق بعض المؤشرات المالية  محدود

 ومؤشر دوران المدينين ودوران المخزون. مؤشر السيولة ومؤشر الرفع المالي
نهج الذي يتبعه المصرف قبل اتخاذ اسة بضرورة اإلستمرار في تعزيز الوصت الدر أوقد  
من خالل اجراء التحليالت المالية لكافة أنشطة العميل والوقوف على أي مؤشر ل التموي قراره بمنح

قد يسترعي نظر المحلل المالي بغرض توجيه اإلدارة المصرفية نحو اتخاذ القرار السليم، المبني 
ضرورة اإلستمرار في إجراء كافة التحليالت المالية التي من  على تحليالت علمية وعملية فاعلة، مع

نحو  اإلهتمامبذل المزيد من جانب  إلىاإلئتمان، ا الكشف عن االداء المالي للمنشآت طالبة شأنه
ة على تحليل القوائم المالية للشركات طالبة اإلسالمي المصارفزيادة قدرة موظف التسهيالت في 

وذلك من خالل حلقات تدريبية منتظمة وورش عمل لتبادل الخبرات واألفكار بهذا  اإلئتمان،
 خصوص.ال
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 اإلنجليزية الدراسة باللغة ملخص 
Abstract 

This study aims at explaining the extent of using the financial ratios 

in taking funding decisions. It is an analytical study on Palestinian Islamic 

Banks through identifying the role of financial analysis by using financial 

ratios, which would provide the appropriate information to make the 

necessary funding decision in this regard. The study aims at contributing to 

the development of the Islamic banking performance so as to avoid the risk 

of insolvency, which will contribute to opening new horizons towards the 

development of banking performance and expand its activities both 

domestically and internationally.  

To achieve the objectives of this study, the researcher followed the 

descriptive analytical method due to its relevance to the nature and the 

subject of the study. A questionnaire was designed as a tool for data 

collection and was distributed to the study sample which consisted of 70 

employees in the branches of Islamic banks operating in the Gaza Strip. 

The study reached the following findings: Islamic banks have enough 

but not great interest in analyzing the profitability indicators of creditor 

especially in regard with the areas of the operating profit and return on 

investment and the components of the ordinary and the extraordinary profit. 

The findings also show that Islamic banks have a limited interest in the 

application of some of the financial indicators should be deemed of great 

importance when making the granting decision such as: Liquidity and 

leverage, receivable turnover, and inventory turnover. 

The study recommended that there is need to continue to promote the 

approach of the bank before making the credit granting decision through 

making analysis for the client's activities and investigate any indicator that 

may draw the attention of the financial analyst so as to direct the 

administration to take the right decision that is based on effective scientific 

analyzes. There is also a need to continue making all the financial analyses 

that would disclose the financial performance of organizations requesting 

credit. The study also recommends paying more attention to developing the 

capacity of the Islamic banks’ employees in regards with the analysis of the 

financial statements of companies or organizations requesting credit, 

through regular training and workshops to exchange experiences in this 

regard. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
َعَملَُكْم َورَُسوُُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن و ُ قُِل اْعَملُواْ فََسََيَى اهلله

َهاَدةِ َفُينَب ِئُُكم بَِما ُكنُتْم  إىلوََسُُتَدُّوَن  ََعلِِم الَْغيِْب َوالشه
 َتْعَملُوَن 

 [105]سورة التوبة:
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 اإلهداء
 

 ،،والدي ووالدتي ،من أسأل اهلل أن يحفظهما إلى

 ،،إخواني وأخواتي األعزاء ،من أتمنى لهم كل خير إلى

 ،،أصدقائي الطيبون إلى

 ،،زمالئي الكرام إلى

 ،،في إنجاز هذا العمل المتواضع اهمكل من س إلى

 ،،هدى هذا البحثأ  
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 وتقديرٌ شكٌر 
على عظيم نعمه التي ال تعد وال تحصى وعلى فضله  إلىالحمد هلل أوال وأخيرًا سبحانه وتع

هذه وكرمه الذي ال يرد وعلى أن هدانا وجعلنا مسلمين، له الحمد والشكر على أن وفقني إلتمام 
وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته  ،الطاهر األمين والصالة والسالم على نبينا الكريم محمد ،الرسالة

 يوم الدين. إلىالغر  الميامين، ومن تبعهم بإحسان 

وأخص بالذكر  ،كما أتقدم بالشكر لجميع من قد م لي المساعدة في إنجازي لهذه الرسالة
الذي لم  ،، على تفضله باإلشراف على هذه الرسالةهلل شاهينعلي عبد اأستاذي الدكتور الفاضل / 

 وقتًا في إتمام هذا البحث.أو  ر جهداً يد خ

 األستاذين الكريمين: إلىكما أتقدم بالشكر 
 سالم عبد اهلل حلس األستاذ الدكتور /

 جبر إبراهيم الداعور األستاذ الدكتور /

ثرائها بمالحظته ما القيمة التي كان لها األثر العظيم في على تفضلهما بمناقشة الرسالة وا 
 تحسين الرسالة.

وأيضا  ،التنسيق للبحثلتعاونه الكبير في إتمام  خليل أبو كويك. أ/ األخ الفاضلوال أنسى 
لىو  ،لمساعدته لي في التحليل اإلحصائي كمال أبو سخيلة أ./ األخ الفاضل زمالئي وزميالتي في  ا 

 اهلل عني خير الجزاء. اهمنبي في إتمام هذا العمل المتواضع، فجز العمل الذين ساندوني ووقفوا بجا

وساعد على إنجاح هذه الدراسة  اهموأخيرًا أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من س
تمامها،،  وا 

 

  
 الباحث 

  معتصم أيمن الحلو
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
ارتقـاء  إلـى الحاضـر ي العصـروالعمليـة فـ يةاإلقتصـادأدى التطور الكبيـر فـي المجـاالت 

العالمي،  اإلقتصاد تأثير ملحوظ على نمو شركات كبيرة وأصبحت ذات إلىكات صغيرة عدة شر 
ه فـي اسـتخدامالمعلومـات المحاسـبية والتحليـل المـالي، وتعزيـز دوره وآفـاق أهمية  ورافق ذلك تزايد

 .التي قد تتعرف إليها تلك الشركاتاإلفالس والخسارة  استكشاف

 نتائج التي ت فصح عنهاشك ل التحليل المالي ألنشطة المنظمات التجارية والصناعية واليو 
للعديــد مــن األطــراف ذات المصــلحة والمهتمــة بمعرفــة أدائهــا، حيــث أصــبح التركيــز  كبيــرةأهميــة 
جـراء التحليـل المـالي لهـا هـو األسـلوب األمثـل اسـتخدامعلى  علـى مـدى  للوقـوف القـوائم الماليـة وا 
هذه المنظمات والحكم على أدائها ومعرفة وتحديد نقاط القوة والضعف فيها بهدف تمكينهـا كفاءة 

 اتخـــاذفهـــم أعمـــق لمراكزهـــا الماليـــة لتصـــبح بـــذلك أكثـــر قـــدرة علـــى المنافســـة و  إلـــىمـــن الوصـــول 
القــرارات الســليمة بنــاًء علــى  اتخــاذعلــى  المصــارفمــا يســاعد رجــال مالقــرارات الماليــة الرشــيدة، 

 (.م2005)لرضي،لمراكز المالية والتحليالت المالية لها معطيات ا

الــوطني، وتلعــب دورًا  اإلقتصــادة قطاعــا مهمــًا فــي اإلســالميمثــل المصــارف التجاريــة ت  و 
إيـداع األمـوال  رئيسيًا في دعمه وتطويره، ومكانًا أكثر أمانًا بين المدخرين والمستثمرين من حيـث

عـــادة اســـتثمارها، كمـــا أن ضـــرورة تقـــوي ًا لتحديـــد مهاراتهـــا فـــي إدارة أساســـم أداء المصـــارف يعـــد وا 
تقـــويم يعطـــي أصـــولها بالشـــكل األمثـــل وإلظهارهـــا قـــدرتها علـــى تحســـين وتطـــوير نوعيـــة عملهـــا، و 

، ويبـين تلـك المصـارفل ةكـز الماليـاالمؤشرات المالية صورة واضحة لحقيقـة المر  من خاللاألداء 
ــــــــة علي ــــــــى ســــــــداد التزاماتهــــــــا المترتب ــــــــدرتها عل هــــــــا ويحــــــــدد ربحيتهــــــــا وســــــــيولتها الماليــــــــة)زيود ق

 (.م2005وآخرون،

فــإذا كانــت الودائــع هــي التــي تمثــل المصــدر الــرئيس ألمــوال المصــارف، فــإن التمــويالت 
ن عمليــة التمويــل فــي المصــارف  الــرئيس لتلــك األمــوال، ســتخداماال تعــد ة هــي الخدمــة اإلســالميوا 
نفســه تعــد المصــدر األول لربحيتهــا وســيولتها، ية التــي تقــدمها للعمــالء، وهــي فــي الوقــت ساســاأل

وجـب عليهـا اختيـار فـإن ذلـك ي   ،اًل بنسـب مرتفعـةاتستثمر أمو  ةاإلسالميالمصارف  أنإلي  ونظراً 



3 

 

التـي تتخـذها إلـي  الوسائل المالئمة لتوفير ظروف التأكد، والتقليل مـن مخـاطر القـرارات التمويليـة
 .ودها الممكنةأدنى حد

 دالالت تقييمو  تفسيرل ف على التحليل المالي للقوائم المالية لعمالئهالذلك تعتمد المصار 
ألغـراض التمويـل حيـث تـتم مـن خاللـه أو  اإلسـتثمار ألغـراض سـواءً ، بشـكل كبيـر القوائم الماليـة

بشـكل دقيـق مـن حيـث مالءتـه الماليـة وقدرتـه علـى السـداد ممـا التمويـل  تقييم حالة العميل طالـب
 لقرار المالئم.يساعدها على اتخاذ ا

يتشكل القطاع المصرفي العامل في فلسطين من ستة عشـر مصـرفًا يعمـل تحـت مظلـة و 
ســــلطة النقــــد الفلســــطينية والتــــي تتكــــون مــــن ســــبعة بنــــوك محليــــة وثمانيــــة عربيــــة وبنــــك أجنبــــي، 

 المصــرفالفلســطيني و  اإلســالمي المصــرفة التــي تعمــل فــي فلســطين همــا اإلســالمي المصــارف
 (. م2016، فقط واللذان هما محل الدراسة )سلطة النقد الفلسطينية العربي اإلسالمي

النســب الماليــة فــي المصــارف  اســتخدامعلــى مــدى  تــأتي للوقــوفلــذلك فــإن هــذه الدراســة 
 ين عند اتخاذ القرار التمويلي الالزم في هذا الخصوص.ة العاملة في فلسطاإلسالمي

 مشكلة الدراسة: 1.2
ة التـــي تمثـــل مصـــادر األمـــوال الرئيســـة فـــي تمويـــل اإلســـالميســـتخدم ودائـــع المصـــارف ت  
حيـث يتوجـب عليهـا المحافظـة علـى ربحيتهـا وسـيولتها.  مـعلألفـراد والشـركات  اإلسـتثمارمشاريع 
الســداد فــي تــاريخ لتأكــد مــن قــدرة المــدين علــى باإتبــاع قواعــد وأســاليب تســمح لهــا  علــىالحــرص 

ة بخبـــــرات العـــــاملين لـــــديها فـــــي تحليـــــل المركـــــز المـــــالي للعميـــــل، والجـــــدوى مســـــتعين اإلســـــتحقاق
ل وسـمعته التـي تتضـمن حـق للعميـالتمـويلي  عليه والتاريخ اإلتفاق للمشروع الذي يتم يةاإلقتصاد

 ةاإلســـالمي المصــارفوبالتــالي فــإن مهمــة  ،اســتحقاقهاأموالــه فــي تــواريخ  اســترداد المصــرف فــي
 ياإلقتصادة في التطور اهمالمسمجاالت  إلىبل تمتد  ربحية فقط،ال تحقيق ليست مقتصرة على

 الالزم في هذا الشأن. اإلسالميوالمجتمعي ورفع الوعي المصرفي 
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 وبناًء على ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
ة اإلســالميصــارف الم مــن ِقبــلالقــرارات التمويليــة  اتخــاذالنســب الماليــة فــي  اســتخداممــا مــدى 
 ؟الفلسطينية

 ويندرج تحت هذا السؤال األسئلة التالية:

عنــد التمويــل  لمؤشــرات الربحيــة لــدى العميــل طالــب اإلســالمي مــا مــدى اســتخدام المصــرف .1
 ؟اتخاذ قرارات التمويل

التمويـل  لمؤشرات دوران المدينين لـدى العميـل طالـباإلسالمي ما مدى استخدام المصرف  .2
 ؟قرارات التمويل عند اتخاذ

 لمؤشــــرات دوران المخــــزون لــــدى العميــــل طالــــباإلســــالمي مــــا مــــدى اســــتخدام المصــــرف   .3
 عند اتخاذ قرارات التمويل؟التمويل 

التمويـل  لمؤشـرات الرافعـة الماليـة لـدى العميـل طالـباإلسـالمي ما مدى استخدام المصرف  .4
 ؟عند اتخاذ قرارات التمويل

عنــد التمويــل  لمؤشــرات الســيولة لــدى العميــل طالــباإلســالمي  مــا مــدى اســتخدام المصــرف .5
 ؟اتخاذ قرارات التمويل

 أهداف الدراسة: 1.3
 ةالقــرارات التمويليــ اتخــاذالنســب الماليــة فــي  اســتخدامتهــدف هــذه الدراســة إلــي بيــان مــدى 

 من خالل:العاملة في فلسطين  ةاإلسالميفي المصارف 

التمويـل القـرار خاصـة فيمـا يتعلـق بمـنح  اتخـاذالنسب المالية في دعم عمليـة  ل دورتحلي .1
 ة.اإلسالميالمصارف  في

 ة.اإلسالمي المصارفمعوقات بناء القرار التمويلي في  التغلب على .2
ة العاملـة فـي اإلسـالميالنسب المالية في المصارف  استخدامالعوامل المؤثرة على  معرفة .3

 فلسطين.
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 الدراسة:أهمية  1.4
التحليــل  تتناولــه حيــث يعتبــر اســتخدامالموضــوع الــذي أهميــة  الدراســة فــيأهميــة  تكمــن

المالي والنسب المالية من األدوات المهمة في تزويد الجهات المختلفة بالمعلومات الصحيحة فـي 
 ة هـــي األكثـــراإلســـالمية فـــي المصـــارف ، وألن األنشـــطة التمويليـــالتمـــويالت قـــرارات مـــنح اتخـــاذ
فــي إظهــار الصــورة الواقعيــة التــي تطبقهــا المصــارف عنــد  اهم، لــذلك فــإن هــذه الدراســة تســأهميــة

اتخــــاذ قرارهــــا التمــــويلي، األمــــر الــــذي ســــوف يــــنعكس أحيانــــًا علــــى توجيــــه المختصــــين فــــي تلــــك 
براز ا لمخاطر والعوائد المتوقعة المصارف نحو تصويب أوضاعها وتحقيق الفائدة المرجوة منها وا 

بشــكل يحقــق لهــذه المصــارف العائــد المجــزي والكفــاءة فــي توظيــف مواردهــا المتاحــة، وعليــه فــإن 
تـوفير المعلومــات المناســبة لمتخــذي البيانــات الماليــة التخــاذ قــرارهم الــالزم فــي هــذا الشــأن، األمــر 

مخــاطر العســر المــالي  وتجنــب الوقــوع فــي اإلســالميفــي تطــوير األداء المصــرفي  اهمالــذي يســ
 ويساعد في فتح آفاق جديدة نحو تطوير األداء المصرفي وتوسيع نطاقه محليًا ودوليًا.

 فرضيات الدراسة: 1.5
 بناًء على مشكلة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:

اتخاذ  عندالتمويل  البط ربحية العميلمؤشرات  تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية .1
 .القرارات التمويلية

التمويل  مؤشرات دوران المدينين للعميل طالب تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية .2
 .اتخاذ القرارات التمويلية عند

التمويل  مؤشرات دوران المخزون للعميل طالب تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية .3
 .ويليةاتخاذ القرارات التم عند

 عندالتمويل  مؤشرات الرافعة المالية للعميل طالب تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية .4
 .اتخاذ القرارات التمويلية

اتخاذ  عندالتمويل  مؤشرات السيولة للعميل طالب تستخدم المصارف اإلسالمية الفلسطينية .5
 .القرارات التمويلية

  



6 

 

قراراتالتمويلإتخاذ
فيالمصارفالإلسالمية

المتغير)العاملةفيفلسطين
(التابع  

مؤشرات الربحية للعميل 
متغير ) طالب اإلئتمان

(مستقل  

مؤشرات 
السيولة للعميل 
  طالب اإلئتمان

(متغير مستقل)  

مؤشرات دوران 
المخزون للعميل طالب 

(متغير مستقل) اإلئتمان  

مؤشرات الرافعة المالية 
متغير ) للعميل طالب اإلئتمان

(مستقل  

مؤشرات دوران 
المدينين للعميل 

متغير ) طالب اإلئتمان
(مستقل  

 :أنموذج الدراسة 1.6
لتحقيق هدف الدراسة تـم اسـتخدام النمـوذج الـذي يظهـر فيـه مـا إذا كانـت هنـاك عالقـة لل

 ( هذه المتغيرات. 1.1بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة ويوضح الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 لدراسةمتغيرات ا( 1.1شكل رقم )

 دراسات سابقة. إلىإعداد الباحث إستنادًا  :المصدر
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 الدراسات السابقة: 1.7

 أولا الدراسات العربية:
اســـتخدام التحليـــل المـــالي فـــي تقيـــيم أداء الم سســـات ( بعنـــوان "م2015دراســـة )ســـعادة  .1

 لـــة الم سســـة الوطنيـــة لصـــناعة أجهـــزة القيـــاس  دراســـة حا"وترشـــيد قراراتهـــا يةاإلقتصـــاد
 .المراقبةو 

أدوات التحليل المالي المستخدمة في تقييم أداء  أهم الوقوف على إلىهدفت الدراسة  
الوطنية لصناعة أجهزة القياس  الكشف عن حقيقة الوضع المالي للمؤسسة المؤسسة من أجل
لوقت المناسب، وبالتالي إبراز دور التحليل اتخاذ القرارات الالزمة في او  ،والمراقبة الجزائرية

والتعرف على حقيقة الوضع  ،المالي كوسيلة لتقييم األداء وترشيد القرارات اإلدارية بالمؤسسة
 .المالي لها

النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المؤسسة استطاعت تحقيق  أهم وكانت من
نها كانت قادرة على تمويل إستثماراتها عن طريق وهذا يعني أ ،التوازن المالي خالل فترة الدراسة

ثقلة بالديون أن المؤسسة غير م   كما تبين ،نسب التمويل وذلك من خالل تقييم ،مواردها الثابتة
مر الذي يسمح لها بالقيام بمختلف أنشطتها وكذلك األ ،كاف  من السيولة وهي تحتفظ بقدر  
 .تسديد إلتزاماتها

تغالل األصول المتواجدة لديها ألنها تحتفظ بأصول زائدة وأوصت الدراسة بضرورة إس
بما يضمن أعلى درجات اإلستفادة من ذلك. بتلك األصول يتم التصرفأو  عن حاجتها

دور م شـرات قائمـة التـدفقات النقديـة فـي تقيـيم " ( بعنوانم2013  وجرو  دراسة )التميمي .2
 ".جودة األرباح

من خالل حية المشتقة من قائمة التدفقات النقدية تقييم جودة الرب إلىالدراسة  هدفت
 النقدي ساساألو  اإلستحقاق أساس ثر كل منأ احتساب ، حيث تممجموعة من النسب المالية

 موضع الدراسة على وضعية أداء المؤسسة والوقوف بينهما وييان اإلختالف ،على عنصر الربح
من خالل  والتي يمكن ،نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية المتأتية من األ في ضوء حجم ونوعية

العناصر  يجابيات بصرف النظر عنعن السلبيات واإلوالكشف  النسب المرتبطة بها ظهارإ
 المرتبطة بدورة اإلستغالل.

 اإلستحقاق أساس موضع الدراسة المؤسسة ن استخدمأنتائج الدراسة  أهم وكان من
ن أنها كانت منخفضة بالمقارنة مع الرغم م تحقيق نسب ربحية موجبة عالية على يظهر
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إنخفاض جميع  إلىالنقدي  ساسفي حين أظهرت النتائج المستندة على األ ،السنوات السابقة
 نسبة كفاية التدفقات النقدية. النسب وظهورها بشكل سالب باستثناء

 إلى تقييم جودة األرباح باستخدام النسب المالية المستندةأهمية وأوصت الدراسة ب
 .لبيانات قائمة التدفقات اإلستحقاق أساسعلى  ت النتائجحسابا

 ("دور التحليل المالي في اتخاذ قرار منح التمويل المصرفي".م2009دراسة )حارن  .3

الوقــوف علــى دور التحليــل المــالي فــي اتخــاذ قــرار مــنح التمويــل  إلــىهــدفت هــذه الدراســة 
هـذه أهميـة  وتنبـعمصـارف السـودانية، المصرفي بالمصارف السودانية ودراسة حالة خمسـة مـن ال

الدراسة من الفائدة التي يمكن أن تجنيها المصارف السودانية الستفادتها من التحليل المـالي فيمـا 
يتعلق بإبراز المخاطر والعوائد المتوقعة بشكل يحقق لهذه المصـارف العائـد المجـزي والكفـاءة فـي 

فـي دعـم عمليـة اتخـاذ القـرار  المـاليالتحليـل مية أه توظيف الموارد، كما تهدف الدراسة إلي تقييم
 خاصة فيما يتعلق بمنح التمويل المصرفي.

نتــــائج الدراســــة أن  جــــودة الضــــمانات وكفاءتهــــا ال تكفــــي لتحقيــــق الســــالمة  أهــــم وكانــــت
المصرفية، ونتائج التحليل المـالي الشـامل تعطـي صـورة دقيقـة وموثوقـة عـن المشـروع المـراد مـنح 

فـــي تحديـــد قـــرار مـــنح التمويـــل المصـــرفي، اســـتخدام التحليـــل  ســـاسلتـــالي تمثـــل األالتمويـــل لـــه وبا
 المالي في تقييم المشروعات يساعد على الحصول على تصنيف ائتماني منصف للعمالء.

وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة وضـــع نمـــوذج تحليـــل مـــالي متكامـــل يـــتم اســـتخدامه لتحليـــل 
 بتصـــنيفعنـــى إنشـــاء وكـــاالت وطنيـــة ت  ميـــة أهالمشـــروعات قبـــل قـــرار مـــنح التمويـــل المصـــرفي، و 

 يتمتع بالموثوقية. ائتمانياً  العمالء للمصارف تصنيفاً 

(: "مشــــكلة الــــديون المتعثــــرة بالمصــــارف الســــودانية")حالة بنــــك م2006)هــــاد   دراســــة .4
 (.اإلسالميالتضامن 

لها مـن التركيز على مشكلة الديون المتعثرة بالمصارف السودانية لما  إلىهدفت الدراسة 
الشـــاملة فـــي الـــبالد بالتحديـــد علـــى تجربـــة بنـــك التضـــامن  يةاإلقتصـــادآثـــار ســـلبية علـــى التنميـــة 

المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي دراســـة  ت الدراســـةواتبعـــ 2004-2000خـــالل الفتـــرة  اإلســـالمي
 موظفًا. 58المبحوثة المجتمع  الحالة موضع الدراسة باختيار عينة طبقية وقد بلغ حجم

اســتخدام الوســائل أهميــة ب المصــرفدراســة إلــي ضــرورة إقنــاع إدارة ومــوظفي وتوصــلت ال
 المصــرفالحــد مــن ظــاهرة الــديون المتعثــرة فــي  بغــرضالعلميــة والعمليــة فــي عمليــة مــنح التمويــل 

خالل األعوام األخيرة من فتـرة الدراسـة وذلـك نـاتج عـن الجهـد المبـذول مـن قبـل اإلدارة فـي سـبيل 
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بمتطلبـات  المصـرفون المتعثرة، وأسفرت الدراسة أيضـًا عـن اهتمـام إدارة التحصيل واسترداد الدي
تقاء العمـالء المرحلة وتعميق دراسات الجدوى في مشروعات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وان

 كان له أثر إيجابي في الحد من الديون المتعثرة. المتميزين

ء قبـــل مـــنح التمويـــل لهـــم وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة تـــوفير معلومـــات كافيـــة عـــن العمـــال
 يةاإلقتصـادلمعرفة إن كان عليهم أي التزامات من جهات أخرى مع ضرورة التحقق من الجـدوى 

للمشـــروعات بـــإجراء دراســـة جـــدوى مبدئيـــة وتفصـــيلية وافيـــة مـــع أخـــذ الضـــمانات الجيـــدة والكافيـــة 
المركـزي ومـا  لمصرفاوااللتزام التام بتوجيهات  اإلستحقاقومتابعة العمالء للسداد حسب تواريخ 

 يصدر من منشورات وموجهات تحد من الظاهرة.
ـــرارات م2004)طاشـــمان  دراســـة .5 ـــة اتخـــاذ ق ـــة فـــي عملي (: "مـــدى اســـتخدام النســـب المالي

 وشركات التأمين األردنية ". المصارفواإلقراض من قبل  اإلستثمار

ؤولي اإلقـراض هدفت الدراسة إلي التعرف على مدى استخدام النسب المالية من قبل مس
التجارية وشركات التأمين األردنية في  المصارففي  اإلستثمار ومسؤوليالتجارية  المصارففي 

النســب الماليــة  أهــم ية، كمــا هــدفت إلــي التعــرف علــىاإلســتثمار عمليــة اتخــاذ القــرارات اإلقراضــية و 
المشــاكل  أهــم أيضــا إلــي معرفــة، و اإلســتثمارالمســتخدمة مــن قــبلهم فــي اتخــاذ قــرارات اإلقــراض و 

 والمعوقات التي تتعلق باستخدام النسب المالية.

يســـتخدمون التحليـــل  اإلســـتثماروخلصـــت الدراســـة إلـــي أن مســـؤولي اإلقـــراض ومســـؤولي 
ية، كمــا اإلســتثمار بالنســب الماليــة، بدرجــة كبيــرة جــدًا لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرارات اإلقراضــية و 

فــــي  اإلســــتثمارمســــؤولي اإلقــــراض ومســــؤولي  تبــــين أن هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين
ومجموعـة نسـب التـدفقات  اإلسـتثمارأو  استخدام مجموعة نسـب الربحيـة ومجموعـة نسـب السـوق

 النقدية.

اســـتخدام النســـب الماليـــة التـــي تســـاعد مســـؤولي اإلقـــراض فـــي  ضـــرورة إلـــىوأوصـــت الدراســـة 
قــــوق الملكيـــة، ونســــبة الســــيولة ح إلــــىاتخـــاذ قــــراراتهم وهــــي نســـبة المديونيــــة، ونســــبة المطلوبـــات 

إجمـــالي  إلـــىالســـريعة، ونســـبة صـــافي رأس المـــال العامـــل، ونســـبة التـــدفق النقـــدي مـــن العمليـــات 
 المطلوبات.
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ة والتقليدية باستخدام النسـب اإلسالمي:"مقارنة أداء المصارف م(2004دراسة )السروجي   .6
 المالية في األردن".

التقليديـة  المصـارفاألردني مـع أداء  اإلسالمي صرفالمهدفت الدراسة إلي مقارنة أداء 
المعمــول بهـا فــي باسـتخدام مجموعــة مـن النســب الماليـة  2001-1992فـي األردن خـالل الفتــرة 

 المصارف التقليدية.مالية المستخدمة في األردني مقارنة بالنسب ال اإلسالمي المصرف

ــــين أداء  ــــات ب ــــل بعــــدم وجــــود فروق ــــائج التحلي األردنــــي وأداء  اإلســــالمي رفالمصــــوتلخصــــت نت
التقليدية باستخدام القيمة الدفترية للعائد علـى السـهم ونسـبة العائـد علـى حقـوق الملكيـة  المصارف

ونســـبة اســـتثمار الودائــــع، أمـــا بـــاقي النســــب فقـــد أظهـــرت فــــروق  اإلســــتثمارونســـبة العائـــد علـــى 
 متوسطاتها مع المصارف التقليدية.

ة لنســبة الســيولة الســريعة، مــع العلــم اإلســالميلمصــارف وأوصــت الدراســة بضــرورة زيــادة ا
ة مــــن ناحيــــة الســــيولة، ولكنهــــا تعنــــي أن اإلســــالميســــر المصــــارف أن هــــذه التوصــــية ال تعنــــي ع  

مقدرتها على تسييل استثماراتها أقل من مقدرة المصارف التقليدية األخـرى علـى ذلـك، ولعـل ذلـك 
ة بتوظيـف أموالهـا فيهـا، ولـذلك علـى اإلسـالميرف ات التي تقوم المصـااإلستثمار طبيعة  إلىيعود 

ات قصـــيرة األجـــل، وعلـــى المصـــارف اإلســـتثمار أموالهـــا فـــي  توظيـــفة زيـــادة اإلســـالميالمصـــارف 
ليديـة، بمحاولتهــا تحقيـق عائــد ة المحافظــة علـى ربحيتهــا مقارنـة مــع بـاقي المصــارف التقاإلسـالمي
 لألموال المستثمرة لديها. مجزي

بعنوان "استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في  :م(2002 ةدراسة )الجعافر  .7
 المصارف العاملة في األردن":

 ي لطـــالبياإلئتمـــاناســـتخدام عمليـــات التحليـــل المـــالي و أهميـــة  هـــدفت الدراســـة إلـــي بيـــان
ظهــر ة قبــل عمليـة اتخــاذ قـرار المــنح فيهـا وأاإلسـالمي المصــارفعمليـات التمويــل فـي أو التمويـل 

فشــل الشــركات فــي ســداد قــيم التمــويالت المصــرفية عــن طريــق أو  الباحــث إمكانيــة التنبــؤ لنجــاح
علـى  واعتمـدت الدراسـة، اإلئتمـانالتحليل المالي للقوائم المالية المقدمـة مـن تلـك الشـركات طالبـة 

 ألردنية.ة ااإلسالميالموزعة على المصارف  اإلستبانةالبيانات األولية التي تم جمعها عن طريق 

النتائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة هـي أن القـرارات التمويليـة فـي المصـارف  أهم وكانت
ة تتخــذ بطريقــة صــحيحة وأن النســب الماليــة التــي تســتخدمها تــؤثر علــى اتخــاذ القــرارات اإلســالمي

قــت التمويليــة لــديها، كمــا توصــلت الدراســة إلــي وجــود عــدد مــن القــرارات التمويليــة تــم اتخاذهــا وحق
 نجاحًا بنسبة متدنية مقارنة مع إجمالي القرارات التي تم اتخاذها.
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وأوصــت الدراســة علــى ضــرورة إجــراء بعــض التعــديالت علــى سياســات مــنح التســهيالت 
واإلجـــراءات المتبعـــة مـــن خـــالل تحـــديثها وتطويرهـــا وضـــرورة التركيـــز علـــى النســـب الماليـــة ذات 

 .ياإلئتمانالعالقة المباشرة باتخاذ القرار 
) دراســـة تحليليـــة األردنـــي اإلســـالمي المصـــرفتقيـــيم كفـــاءة  (:م1999دراسة)حراحشـــة  .8

 (.مقارنة

األردنـي كمصـرف إسـالمي  اإلسـالميللمصـرف  مقارنة األداء المـالي إلى الدراسةهدفت 
العربي المحدود، وتم التعـرض لمؤشـرات الربحيـة، ومعـدالت  المصرفوبيت التمويل الكويتي مع 

 ء أسعار األسهم في األسواق المالية وكفاءة التشغيل والكفاءة اإلدارية.التوظيف وأدا

العربــي يتعرضــان  المصــرفاألردنــي و  اإلســالمي المصــرفأن  النتــائج هــي أهــم وكانــت
ة اإلســــالميلمخــــاطر رأس المــــال ومخــــاطر الســــيولة، أمــــا مخــــاطر عــــدم الســــداد فــــإن المصــــارف 

كفـــاءة التشـــغيل أهميـــة  مـــدى إلـــىالدراســـة  توتوصـــلتتعـــرض لهـــا بشـــكل ال يـــؤثر علـــى األربـــاح، 
داللـة  والعربـي وبأنـه ذ المصـرفاألردنـي و  اإلسـالمي المصـرفكمتغير مؤثر على األربـاح لـدى 

 إحصائية.

ة نحـو وسـائل التمويـل طويـل األجـل اإلسـالميوأوصت الدراسة بضرورة توجـه المصـارف 
ة وعــدم التركيــز علــى وســائل مياإلســالة فــي تنميــة اقتصــاديات البلــدان اهموذلــك مــن أجــل المســ

ة علـــى توســـيع قاعـــدة القـــرض الحســـن اإلســالميقصـــيرة األجـــل، وأن تعمـــل المصـــارف  اإلســتثمار
سترشـاد بالفوائـد المصـرفية اإلسـالمية وأن تعمـل بعـدم اإلمـن أبنـاء المجتمعـات  اإلحتياجـاتلذوي 

العمــــل المصــــرفي  واتجاهاتهــــا عنــــد مــــنح األربــــاح علــــى العوائــــد المودعــــة إليهــــا لضــــمان ســــالمة
 .اإلسالمي

يـة اإلئتمان(: بعنوان "العوامل المحددة لقـرار مـنح التسـهيالت م1999دراسة )معال  ظاهر   .9
 في المصارف األردنية" )دراسة ميدانية(:

 معاييرالتعرف على مدى اعتماد اإلدارة في المصارف األردنية على  إلىهدفت الدراسة 
يـة المباشـرة، ثـم اإلئتمانهلية العميل للحصول على التسهيالت ها تقييم أأساسموضوعية يتم على 

ــــدا   ــــة ألل تحديــــد هــــذه المعــــايير، وتحدي ــــة اإلئتمانالنســــبية للقــــرار الخــــاص بمــــنح التســــهيالت همي ي
 المباشرة.

مجموعــة مــن المعــايير الماليــة والمحاســبية نتــائج الدراســة قيــام المصــارف باســتخدام  أهــم وكانــت
مجموعــة مــن العوامــل األخــرى، مثــل  إلــىواإلداريــة، باإلضــافة  يةاإلقتصــادو والتســويقية والتجاريــة 
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يتهــا النســبية فــي قــرار مــنح التســهيالت همبالنســبة ال تختلــفمركزيــة المخــاطر، وأن هــذه المعــايير 
يـــة المصـــرفية اإلئتمانيـــة، حيـــث كانـــت المعـــايير القانونيـــة والتشـــريعية المرتبطـــة بالسياســـة اإلئتمان

 أكبر من غيرها من المعايير األخرى.أهمية  ذات ومركزية المخاطر

اســـتخدام نموذجـــًا وصـــفيا يحـــدد العوامـــل المحـــددة لقـــرار مـــنح  وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة
المباشـــرة وأكثرهـــا اســـتخداما مـــن قبـــل المصـــارف األردنيـــة بشـــأن العوامـــل  يـــةاإلئتمانالتســـهيالت 

 ية المباشرة.اإلئتمانالمحددة لقرار منح التسهيالت 
 :المعاصرة في التحليل المالي" اإلتجاهات(: بعنوان "م1995دراسة )الحسيني  .10

المعاصـرة والتطـورات المختلفـة التـي حـدثت  اإلتجاهـاتالتعـرف علـى  إلـىهدفت الدراسـة 
جانب إبراز الطاقات الخال قة لهذا الفرع المهم مـن  إلىفي كل جانب من جوانب التحليل المالي، 

 لمجتمع ككل وخدمة كل جهة من الجهات المعنية والمستفيدة منه.فروع المعرفة في خدمة ا

فــي  اهمالنتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة أن تطبيــق النســب الماليــة يســ أهــم وكــان مــن
والتركيز على خدمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات ورسم السياسات، اهمالدفع بعجلة التنمية ويس

لومــات الكافيــة والمتنوعــة والمفيــدة والمالئمــة لمســاعدته فــي متخــذ القــرار عــن طريــق إمــداده بالمع
 رسم أفضل السياسات الالزمة لتطوير األداء.

دورها فـي تقـديم المعلومـات  إلىالنسب المالية بالنظر وأوصت الدراسة بضرورة استخدام 
، كمـــا أوصـــت بضـــرورة اســـتخدام مجموعـــة متعـــددة ومتنوعـــة مـــن القـــراراتالالزمـــة لترشـــيد اتخـــاذ 

على وسيلة واحدة، وعليه فإن القوائم الماليـة هـي  اإلقتصارلوسائل العلمية للتحليل المالي وعدم ا
ليســت المــدخالت الوحيــدة لعمليــة التحليــل المــالي، بــل هنــاك معلومــات أخــرى مهمــة ماليــة وغيــر 

بمصـــادر هـــذه المعلومـــات وتحقيـــق أقصـــى  اإلهتمــامخارجيـــة، وبالتـــالي ضـــرورة أو  ماليــة داخليـــة
 ءة ممكنة لعملية الربط بين المستخدمين وخاصة المحللين الماليين. كفا
اســتخدام النســب الماليــة فــي التنبــ  بتعثــر " بعنــوان(: م1987  ويعقــوب غرايبــةدراســة ) .11

 العامة الصناعية في األردن":ة اهمالمسالشركات 

ــــىهــــدفت الدراســــة  ــــي إل ــــة للتمييــــز ب ن صــــياغة نمــــوذج رياضــــي باســــتخدام النســــب المالي
الشركات المتعثرة وغير المتعثرة قبل حدوث التعثر بسنة واحدة على األقل، الستخدامه في التنبؤ 

التــي يمكــن  الماليــةمجموعــة مــن النســب أفضــل بتعثــر الشــركات، ولهــذا الغــرض حــددت الدراســة 
ة األردنيــــة، وتــــم ذلــــك بتحليــــل ثالثــــين نســــبة ماليــــة اهماســــتخدامها للتنبــــؤ بتعثــــر الشــــركات المســــ
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خلصت من القوائم المالية لعينة من عشـرين شـركة صـناعية مدرجـة فـي سـوق عمـان المـالي، است
 .1984نصفها متعثر والنصف اآلخر غير متعثر حتى العام 

نمــوذج يتضــمن ســتة نســب  النتــائج التــي توصــلت إليهــا الدراســة هــي تصــميم أهــم وكانــت
مجمـوع  إلـىهـا: المبيعـات أهم عثـرعلى التنبؤ بتعثر الشـركات ولعـدة سـنوات قبـل الت تساعدمالية 

 إلــىين اهمحقــوق الملكيــة، حقــوق المســ إلــىحقــوق الملكيــة، المبيعــات  إلــىاألصــول، المبيعــات 
مجمــــوع  إلــــىالموجــــودات الثابتــــة، التــــدفق النقــــدي  إلــــىين اهممجمــــوع االلتزامــــات، حقــــوق المســــ

 األصول.

الممنوحـــــة،  اســـــتخدام هـــــذه النســـــب عنـــــد تقيـــــيمهم للقـــــروض وأوصـــــت الدراســـــة بضـــــرورة
 خســائروالقـروض قيـد الدراســة، حيـث يمكــنهم مـن التنبــؤ بتعثـر الشـركات فــي وقـت مبكــر وتجنـب 

 مالية ناجمة عن عدم مقدرة الشركة المقترضة على تسديد التزاماتها في المستقبل.
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  ثانياا: الدراسات األجنبية:
1. (Singh and Schmidgall,2012): “Does financial performance 

depend on hotel size? Analysis of the financial profile of the US 

lodging industry”. 

( بعنــوان: "هــل يتوقــف األداء المــالي علــى حجــم الفنــدق؟ م2012شــميدغل و  دراســة )ســين  
 دراسة تطبيقية على الحالة المالية لصناعة الفندقة األمريكية" 

راسـة إلـي بيـان دور النسـب الماليــة فـي اتخـاذ القـرارات عنـد المـديرين التنفيــذيين هـدفت الد
نسـبة ماليـة، كمـا  36في قطاع الفنادق في الواليات المتحدة األمريكية، من خـالل اسـتخدام عـدد 

تم تصميم استبانة لتحقيق هذا الغرض مكونة من معلومات حول درجـة اسـتخدام النسـب الماليـة، 
 500المـاليين للفنـادق فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة والمكونـة مـن  دراءا على المـوقد تم توزيعه

 بطريقة عشوائية. مجتمع الدراسة  مدير، كما تم اختيار

النتائج التي توصلت اليها الدراسة هي أن نسبة الربحية ونسب التشغيل تعتبر  أهم وكان
 في اتخاذ قراراتهم.النسب المالية التي يستخدمها المديرون التنفيذيون 

جانـــب  إلـــىإلســـتمرار والحـــرص علـــى اســـتخدام تلـــك النســـب وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة ا
 بناء القرار التمويلي.أو  مجموعة من النسب األخرى عند اتخاذ

2. (Turen, Seref, 2005): “Performance and Risk Analysis of the 

Islamic Banks (Case study of Bahrain Islamic Bank) 

ة اإلسالميالمصارف  ( بعنوان: "األداء وتحليل المخاطر فيم1995دراسة )صيرف تورن  
 (".اإلسالمي)دراسة حالة بنك البحرين 

ة والعائـــد اإلســـالمي فالمصـــار تحلـــيالت المخــاطر التـــي تواجـــه لدراســـة إلـــي بيـــان اهــدفت 
، وقــد اعتمــد النمــوذج اإلســالميالمتوقــع مــن أدائهــا مــن خــالل بنــاء نمــوذج يتعلــق ببنــك البحــرين 

 على تحليل النسب المالية وتحليل أرصدة العمالء لديه.

كبر من تلك حصل على عائد أ اإلسالميأن بنك البحرين  الدراسة نتائج أهم وكانت من
ألخــرى فــي المنطقــة المحيطــة بــه، كمــا تبــين مــن خــالل تحليــل ا المصــارفالتــي حصــلت عليهــا 

 التنـوع فـي المحفظـة بسـببفضـل األهو كان  اإلسالميأن سهم بنك البحرين  يةاإلئتمانلمحفظة ا
عتمــد عليــه ربــاح الــذي تأن مفهــوم المشــاركة فــي األ كمــا أوضــحت الدراســة، التــي قــام باســتثمارها

 المصـــارفبحيـــة أعلـــى وبنســـبة مخـــاطرة أقـــل مـــن ة قـــادر علـــى أن يحقـــق ر اإلســـالمي المصـــارف
 التقليدية.
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 المصـــارففــي  لخـــوض مجــال اإلســـتثمارالمســتثمرين  بضــرورة توعيـــة وأوصــت الدراســـة
 علـىحققه من ربحيـة عاليـة واسـتقرار فـي أسـعار أسـهمها، وأن ذلـك يعـود بالفائـدة ة لما ت  اإلسالمي
 ككل. اإلسالميالمجتمع 

3. (Weisele, 1991): “An Empirical Model for Classifying Predicting 

the performance of Federally Insured and Savings Association”.  

( بعنوان: نموذج تجريبي لتصنيف وتوقع أداء جمعية الدخار م1991دراسة) ويسل  
 التحادية.

ـــل  ـــي تحلي ـــد مـــن مؤسســـات اإل أداءهـــدفت الدراســـة إل ـــات الم قـــراضالعدي تحـــدة فـــي الوالي
 مجموعـاتتم تقسـيم هـذه المؤسسـات إلـي ثـالث حيث ، م(1984 -1988خالل فترة ) األمريكية
مجموعــات ذات وضــع مــالي مســتقر، مجموعــات ذات  ،مجموعــات ذات وضــع مــالي جيــدوهــي: 

تمهيــدًا تـم تحليــل هـذه النســب الماليـة و نسـبة ماليــة  ة عشـر  وتــم أخـذ خمســ وضـع مـالي غيــر جيـد،
لدراســة ضــمن إحــدى لعينــة كالتــي تــم اختيارهــا  المؤسســاتلــى تصــنيف يعمــل ع نمــوذج لصــياغة

 ذكرها. المجموعات الثالث السابق

مـن سـبع نسـب ماليـة تعمـل يتكـون نمـوذج  إلـىالوصـول هذه الدراسـة نتائج  أهم كان من
النسـب الماليـة  اسـتخدامأهميـة  بينـت الدراسـةكمـا ، لمسـتوى أدائهـاوفقـًا  المؤسسـاتعلى تصـنيف 

هـذا النمـوذج فالسها وخسـارتها، كمـا تبـين صـالحية ؤ بعمل مؤسسات اإلقراض وأسباب إفي التنب
 المؤسسات قبل عامين من وقوع الفشل.للتنبؤ بفشل 

للتنبؤ بوضع العميل قبل عملية موذج المقترح الن استخداموأوصت الدراسة بالتركيز على 
ال تتبـع أسـلوب التحليــل  التـياإلفــالس خاصـة تلـك  إلـىشـركات اإلقـراض  تجنبـًا لتعـرضإقراضـه 

فــي الوقــت  الســدادوال يمكــنهم  غيــر مــؤهلين لاقتــراضالمــالي ومــا ينــتج عنــه مــن إقــراض عمــالء 
 المحدد.

4. (Houghton and Woodliff, 1987): "The Financial Ratios 

Predication of Corporate Success and Failure”. 

فشت  أو  النست  الاللةتة لنخن تن بن تل  استخداامن: ( بعنوام1987دراسة )هوتون، ووود اليف،

 .الشركلت

التــي تعتمــد علــى النســب  للنمــاذج التنبؤيــةهــدفت هــذه الدراســة إلــي اكتشــاف القــدرة والقــوة 
 المالية والمبنية عليها، حيث كانت هذه النماذج مكونة من خمس نسب مالية.



16 

 

ة التنبؤيـة للنمـاذج تتوقـف علـى أن القـدر ها الدراسة النتائج التي توصلت إلي أهم من وكان
التـي تقـوم بتشـكيل النمـاذج، كمـا  الماليـةمدى مصداقية البيانات المالية المستخلصة منها النسـب 

توصلت الدراسة الي بيان مدى كفاءة مستخدم النماذج على تفسير المؤشرات المستخلصـة منهـا، 
أقـل مـن النسـب المعياريـة (ROA)كما وبينت الدراسة أنه عندما تكون نسبة العائد على األصول 

لســـوق فهـــذه تكـــون فـــي الشـــركات الفاشـــلة، ونســـب توزيـــع األربـــاح تكـــون فـــي االمتعـــارف عليهـــا 
 منخفضة مقارنة مع غيرها من الشركات المنافسة.

وأوصت الدراسة بضـرورة وجـود مراكـز بحثيـة مسـتقلة خاصـة لـديها القـدرة التنبؤيـة بمـدى 
 بشكل عام. الشركاتإلعطاء صورة حقيقية عن وضع  مصداقية البيانات المالية وذلك

5. (Anderson, and others 1981): “The Usefulness of Accounting and 

Information Disclosed in Corporate Annual Report Institutional 

Investor”. 

في التقرير  ( بعنوان: فائدة المحاسبة  المعلومات المعلنةم1981دراسة )أندرسون  وآخرون 
 .اإلستثمارالسنو  لشركات 

 تخـاذعليهـا مـن قبـل المسـتثمر الاإلعتماد  توضيح المصادر التي يتم إلىهدفت الدراسة 
 قرار استثماري يعمل على التقليل من المخاطر التي يتعرض لها.

يعتمـد عليهـا المسـتثمر للحصـول  التـيالمصـادر  أهـم وتوصلت هـذه الدراسـة إلـي أن مـن
ومــات هــي القــوائم الماليــة المدققــة للعميــل، وكــذلك يعتمــد المســتثمر علــى معلومــات ال علــى المعل

ـــس  ـــالحوافز والمكافـــآت ألعضـــاء مجل ـــل ب ـــات اإلداريـــة وتتمث تحتويهـــا القـــوائم الماليـــة ومنهـــا البيان
 االدارة، والبيانات عن السياسـات المحاسـبية التـي تتبعهـا الشـركة والبيانـات التشـغيلية والمسـتقبلية،

لــي عــدم احتــواء التقــارير الماليــة علــى العديــد مــن بنــود المعلومــات الواجــب توفرهــا فــي التقــارير و  ا 
 المالية التي يحتاج إليها المستثمر.

بهـــا قبـــل  اإلســـتثماروأوصـــت الدراســـة بضـــرورة مراجعـــة القـــوائم الماليـــة للشـــركات المنـــوي 
عرفــة الوضــع العــام للشــركة وهــل كبيــرة فــي مأهميــة  لمــا لــه مــن ،ياإلســتثمار القــرار  اتخــاذعمليــة 

 ضعيفة.أو  تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها أم هي مجرد شركات عادية
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  ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة: 1.8
 ي لطـالبياإلئتمـانالتحليـل المـالي و  باسـتخدامالدراسات السابقة موضوعات تتعلق تناولت 

فــي التمــويلي  ل اتخــاذ القــرار الــالزم فــي هــذا الخصــوص بهــدف ترشــيد متخــذي القــرارقبــالتمويــل 
، اإلئتمـانالعسـر المـالي لطـالبي أو  اتخاذ القرار السليم الـذي يجنـبهم الوقـوع فـي مشـكالت التعثـر

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق فـــإن هـــذه الدراســـة تـــأتي لتســـتكمل تلـــك الدراســـات مـــن حيـــث الوقـــوف علـــى 
ــن م ت خــذ اإلئتمانأو  يتعــي ن اســتخدامها فــي التحلــيالت الماليــة األســاليب المثلــى التــي يــة والتــي ت مك 

ـــر أو  القـــرار مـــن اتخـــاذ قـــراره الســـليم مـــن حيـــث المـــنح ـــك لتفـــادي مشـــكالت تعث اإلحجـــام عـــن ذل
 .اإلئتماناألفراد طالبي أو  الشركات

عاملة في ة الاإلسالمي المصارفوبذلك فإن هذه الدراسة سوف تهتم بمعرفة مدى اعتماد 
فلسطين على التحليل المالي في اتخاذ القرار التمويلي، وكيفيـة االسـتفادة مـن التحليـل المـالي فـي 

قبـل اتخـاذ القـرار، وكـذلك للتنبـؤ بأوضـاع التمويـل  التوصل الي تقيـيم دقيـق لوضـع العميـل طالـب
، اإلسـتقرارأو  ثـرتجديـدها مـن حيـث التعأو  العمالء الحاليين الذين يرغبون برفع السقوف الماليـة

والمحافظـــة علـــى ســـالمة أداء المحفظـــة للمصـــرف  األمـــر الـــذي مـــن شـــأنه تعزيـــز المركـــز المـــالي
وثبات استقرار أسهمه في السوق المالي، ممـا يقـوي  المصرفالتمويلية، وبالتالي زيادة نمو حجم 
 التقليدية األخرى. المصارفمن قدرته التنافسية والصمود أمام 

 مصطلحات الدراسة: 1.9
أكـــان طبيعيـــًا أم  ســـواءً "الثقـــة التـــي يوليهـــا المصـــرف لشـــخص مـــا المصـــرفي:  اإلئتمـــان

فـي غـرض محـدد، خـالل فتـرة زمنيـة متفـق عليهـا  هسـتخدامالمعنويًا، بأن يمنحه مبلغًا من المـال 
قرضـه فـي  ترداداسـوبشروط معينة لقاء عائـد مـادي متفـق عليـه وبضـمانات تمك ـن المصـرف مـن 

 .حال توقف العميل عن السداد"
: تلــك الخــدمات المقدمــة للعمــالء التــي يــتم بمقتضــاها تزويــد األفــراد القــروض المصــرفية

والمؤسســات والمنشــآت فــي المجتمــع بــاألموال الالزمــة علــى أن يتعهــد المــدين بســداد تلــك األمــوال 
على أقسـاط فـي تـواريخ محـددة. أو  دة،واح دفعةوفوائدها والعموالت المستحقة عليها والمصاريف 

أموالـه فـي  اسـتردادويتم تدعيم هـذه العالقـة بتقـديم مجموعـة مـن الضـمانات التـي تكفـل للمصـرف 
حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر. وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيالت 

يمكـن أن يكتفـى بأحـد تلـك المعـاني  إنـهوالسـلفيات، حتـى التمويـل  ية ويحتوي علـى مفهـوماإلئتمان
 .للداللة على إحداها
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ه تعويضًا عن الضعف في المعايير األخرى استخدامهو الضمان الذي يمكن  الضمانة:
ضـــمانًا للتســـهيالت للمصـــرف  ، متمثلـــة فـــي األصـــول التـــي تقـــوم المؤسســـة برهنهـــااإلئتمـــانلمـــنح 

 .بانيعينية مثل اآلالت والمأو  المطلوبة، وتكون إما نقدية
هو الرد الصادر من المصرف الذي يتم من خالله منح تسـهيالت الـي  ي:اإلئتمانالقرار 

تلــك المنشــآت ضــمن شــروط وقواعــد معينــة، بحيــث تــتم تلبيــة حاجــات تلــك المؤسســات التمويليــة 
 أكانت هذه التسهيالت مؤقتة أم من خالل سقوف دائمة. سواءً 

وغيرهـا وتطويرهـا وذلـك  يةاإلقتصـادم بالمشـاريع هو توفير األموال الالزمة للقيا التمويل:
 في أوقات الحاجة إليها. 

ة والتـي ال تتعامـل اإلسـالمي المصـارفهـي صـيغ التمويـل الخاصـة ب :اإلسـالميالتمويل 
ــــل المرابحــــة واإلستصــــناع واالســــتزراع وغيرهــــا مــــن صــــيغ التمويــــل  المصــــارفبهــــا  ــــة مث التجاري

 .اإلسالمي
ات المنظمــة لتوظيــف المــال والجهــد فــي نشــاط اقتصــادي هــي األدو  :اإلســتثماروســائل 

 .مشروع بهدف الحصول على نفع يعود على المصارف

عمليــة واســعة تتضــمن أكثــر مــن مرحلــة، وتتمثــل فــي البحــث فــي  القــرار: عمليــة اتخــاذ
أعضـاء التنظـيم يسـتمدون قـيم المعـايير واالختيـار ألن  القرار اتخاذالبيئة المحيطة التي تستدعي 

البدائل أو  القرار وتحديد اإلجراءات البديلة اتخاذلتنظيم والبحث عن الظروف التي تستدعي من ا
 الممكنة، ثم اختيار أحد هذه البدائل.
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  المقدمة 2.1
 بعد يوماً  أهمية تزداد وهي اإلسالمي العالم في ةاإلسالمي المصارف ظهرت أن منذ

 باعتبار ،ةاإلسالمي للدول ياإلقتصاد التقدمو  النضوج من مستوى عن تعبر أصبحت إذ ،يوم
 ازدادت فكلما ،الغربية النظم عن يةاإلقتصاد االستقاللية صور من صورة ةاإلسالمي المصارف

 عصب تعد   بذلك هيو  ،المجتمعو  اإلقتصاد على ذلك انعكس المالية نشاطاتهاو  مكاناتهاإ
 وتخطط تداولها، وتسه ل وتنميها، وتحركها، األموال، تحفظ ألنها الرئيسي، ومحركه اإلقتصاد

 ةاإلسالمي المصارف فإن التقليدية، المصرفية المؤسسات في الحال هو كماو  ،استثمارها في
 التي يةاإلستثمار و  التمويلية العمليات تعثر مخاطر من التقليل إلى األخرى هي ابدوره تسعى
 .التمويل قرارات تسبق دراسات إجراء خالل من الغير، مع أبرمتها

 للعميل يةاإلئتمان الجدارة دراسة إلى ةاإلسالمي المصارف في التمويلي القرار ويستند
 نشاطاتهو  بشخصيته المتعلقة والبيانات اتالمعلوم صحة من والتأكد نشاطه إدارة وكفاءة

 حول شاملة دراسة األولى بالدرجة ت عنى بذلك وهي ،يةاإلقتصادو  المالية تعامالته مختلفو 
 .(م2010 والغالي، رحماني) مؤسستهو  التمويل طالب

 المصارف في عنها تختلف أخرى أبعادا ةاإلسالمي المصارف في التمويلي للقرار إن
 على الضوء ليسلط الفصل هذا يأتي هنا منو  ،التمويلية وضوابطها مراحلها اللخ من التقليدية
 تحليل خالل من تحكمها التي المعاييرو  الضوابطو  ةاإلسالمي المصارف في التمويلي القرار أبعاد

 :التالية الموضوعات

 .ةاإلسالمي المصارفمراحل العمليات التمويلية في  -

 .سالمياإلضوابـط القـرار التمويلي  -

 .اإلسالمي التمـويلـي القـرار معايـير -
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 ة.اإلسالمي المصارفمراحل العمليات التمويلية في  2.2
 دراسـة الحـاجة للتمويــــــل. 2.2.1

 حقيقية حاجة اتبرره التي للتمويل، الحاجة بوجود يةاإلستثمار و  التمويلية العملية تبدأ
 رأس خالل من عليه المحافظة أو نشاطه زيادة بهدف للعميل العادي النشاط بمواصلة تتعلق
 لدى أو لديه، تتوفر ال قد التي باألموال يشاركه من إلى الحاجة أو ،(البضائع) المتداول ماله
 آلالتا يرتأج أو ة،اإلسالمي الشريعة مفهوم فقو  المضاربة، سبيل على المال يعطيه من
 .(م2009 طايل،) المعداتو 

 (:م2001شيخون،) هاأهم أسباب عدة نتيجة للتمويل الحاجة وتنشأ هذا

 .ةاإلجتماعي التأمينات، كاألجور و يةاإلقتصادزيادة األعباء العامة للمنشأة ارتفاع األسعار و  .1

 اآلالت األكثر كفاءة.و  مواكبة التطور التكنولوجي، كاستخدام الماكينات .2

 .اإلستهالكأساليب و  تطور أنماط .3

 الخدمي في المؤسسة.و  الرغبة في توسيع مستوى النشاط اإلنتاجي .4

 .المتنامية للمجتمع اإلحتياجاتهة إيجاد مشاريع جديدة لمواج .5

 (: م2011عقل،) هاأهم أقسام عدة إلى التمويلية الحاجات تقسيم ويمكن

 ها: أهم حاجات تمويلية حسب الموضوع .1

 سواءً  للمنشآت، التكنولوجيو  ياإلقتصاد طورحاجات اقتصادية تستلزمها اعتبارات الت .أ 
 .الخارجو  سهولة تداول المنتج في الداخلو  سرعةأو  ،أكان ذلك بزيادة حجم اإلنتاج

بغض النظر عن العائد  ،اإلجتماعيالتكافل  اعتباراتتضيها قحاجات اجتماعية ت .ب 
 .ياإلقتصاد

 (: م2010والغالي، ها )رحمانيأهم الفترة الماليةحسب حاجات تمويلية  .2

  .ة في زيادة رأس المال المتداول، عن طريق المرابحاتاهمحاجات قصيرة األجل، للمس .أ 

المعدات و  حاجات طويلة األجل، وتتعلق عادة بتمويل رأس المال الثابت، كشراء اآلالت .ب 
ة اإلسالمي المصارفتمويلها من طرف  يتمو  والعقارات، بمعنى تمويل األصول الثابتة،

 المنتهية بالتمليك.أو  بصيغ المشاركة الدائمة،
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  ة:اإلسالمي المصارفشروط إشباع حاجة العميل للتمويل من  2.2.2

 عند تقدير حاجة العوامل التي تأخذها المصارف بعين اإلعتبارمجموعة من  هناك
المجال الذي سوف ل، و واضح ومفص  معرفة الغرض من التمويل بشكل ب قتتعلالعميل للتمويل 

توفرها في  الشروط الواجب جانب مجموعة من إلى ،يستخدم فيه هذا التمويل بشكل دقيق
 (:م2005)لرضي، هاأهم الحاجات التمويلية

في  المصرف اهمسـوء توزيعه، لكي ال يسـأو  تكون الحاجة ناشئة من نقص رأس المال، أال .1
أن ال يقتصر و  اإلدارية الفاشلة في المؤسسة طالبة التمويل،و  تكريس السياسة التوظيفية

 تعويض الخسارة في رأس المال. دوره في

 .خدمات لتحقيق ربح احتكاريو  ال تكون الحاجة بهدف احتكار سلعأ .2
 دائمةوليست  أن تكون الحاجة ناشئة عن تجميد جزء من رأس المال العامل بصفة مؤقتة .3

 .اإلنتاجية في الدورة

 مكملة له على أقل تقدير. أو  ،النشاط العادي للعميل التمويل ضمنأن الغرض من  .4

 .مدة الحاجة للتمويل مع المركز المالي للعميل طالب التمويلو  أن يتناسب مقدار .5

 .للتمويــــــل المقّدمالعميل طلب دراســة  2.2.3

التقليل ، لغرض شروطو  وفق عدة معايير طلب العميل ة بدراسةاإلسالمي المصارف قومت
 مالءتهالتأكد من و  ،الوفاء بتعهداته تجـاه دائنـيهو  ،من مخاطر تعثر العميل في أداء التزامـاته

 ،كخبرة العميل في مجال النشاط محل التمويل ،ية من خالل جمع معلومات عنهاإلئتمانوجدارته 
الناحية األخالقية  إلىإضافة  ،األخرى المصارفمعامالته مع  ،أن نفذهاو  يات التي سبقالعمل

، هذا وتتم الربوية المصارفة دون غيرها من اإلسالمي المصارفالذي تركز عليه و  للعميل
 دراسة طلب التمويل من خالل الخطوات التالية:

 .عن العميل طالب التمويل اإلستعالم .1

 اآلتية وفق اإلسالمي المصارفالعميل طالب التمويل من  عن اإلستعالميتم 
 :(2009)طايل،

 جمع البيانات عن العميل: .أ 

مانح التمويل بجمع البيانات عن عميله من خالل عدة  اإلسالمي المصرفيقوم 
 .من مصادر أخرىأو  ،من خالل المعرفة الشخصية للعميل سواءً  ،مصادر موثوق فيها
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 :يقدمها العميلالمستندات التي  .ب 

على  المصرفيحرص  ،اإلسالمي المصرفقبل التعامل مع العميل طالب التمويل من 
 طبيعة نشـاطه الذي يزاولهو  الرسمية التي تبرز كيانه القانوني المستنداتالحصول على 

للمصرف  من بين المستندات التي يقدمها العميلو  ،المسئولين عن اإلدارة في منشأتهو 
 (:م1987)الهواري، نجد

 تعديلهاأو  عقد تكوين الشركة. 

 رخص أخرى تثبت مزاولة النشاطأو  نسخة من السجل التجاري. 

 بيان عن الشخص المخول له إدارة المشروع. 

 نشاطاتهمو  نبذة عن المالكين. 

 النشاط الحاليأو  اإليجارات الخاصة بالمشروعأو  صورة عن عقود الممتلكات . 

 ة في التعامل مع العميل.الخبرة السابق .ج 

من أن العميل قد سبق  المصرفهو تأكد  ،يقصد بالخبرة السابقة في التعامل مع العميل
مما  المصرفأن للعميل حساب لدى أو  ذلك في منح تمويل سابق للعميل، سواءً التعامل معه 

 .يعني أنه من أصحاب الودائع

من  معرفة وضعية عميلهمصرف لل إن الخبرة السابقة في التعامل مع العميل تتيح
 للعميل.التأكد من عدم وجود تعثرات سابقة الناحية الدائنية والمديونية و 

 .خبرة جهات أخرى في التعامل مع العميل .د 

التي  المصارف إلىوذلك بالرجوع ، عن العميل من جهات أخرى اإلستعالميمكن 
نشرة غرف التجارة عن أسماء التجار و  ،الذين يتعاملون معه والموردين العميل يتعامل معـها

 أية بيانات أخرى عن شخصية إلىإضافة  ،وجهت إليهم إنذارات نتيجة توقفهم عن الدفع الذين
ووجود  العميل وخبرته وثقافته وأخالقه وسلوكياته واستقراره العائلي، ومدى انتظام مدفوعاته

كما يمكن  ،المماثلة نة مع المنشآتإشهار إفالسه ومركزه بالمقار أو  توقف عن الدفعأو  حجوزات
ع الخاص بالعميل واألطراف المرتبطة طالع على البيان المجم  عن العميل باإل اإلستعالم أيضاً 

وذلك قبل اتخاذ قرار تقديم  ،المركزي المصرفعة ببه والذي توفره قاعدة المعلومات المجم  
 يل شروطه.تعدأو  تجديدهأو  زيادتهأو التمويلي  التسهيلأو  التمويل
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 :الزيارة الميدانية لمنشأة العميل .ه 

بنى عليها الهامة التي ي   األسسللمنشأة طالبة التمويل يعد من  المصرف إن زيارة وتفقد
 ،في الزيارة أحد موظفيه المسئولين المصرفيمثل و  ،من عدمه قرار الموافقة على منح التمويل

 خالل الزيارة الوقوف على الناحية الفنية يتمو  أحد معاونيهأو  أن يصطحبه العميل بنفسهو 
 (:م2009)طايل،  النقـاط التالية أخذ فكـرة عنو  ،الناحية التجارية للمنشـأةو 

مدى و  ،المنشأةعلى عدد عمال  التعرفمن خالل  :الموظفينعن العمال و معلومات  .أ 
 .كتلة األجورو  اءة،الكف ذاتالعاملة المؤهلة و  ييدتوافر األ

معرفة نوع المواد األولية  :عةالنصف مصن  عة و المنتجات المصن   مواد األوليةحالة ال .ب 
 ،مدى توافرهاو  ،طرق تخزينهاتكلفتها و  ،مصادر الحصول عليهاو  ،المستخدمة في اإلنتاج

 ...الخ.وطرق تصريف المنتجات ،التعرف على التالف منهاو 

 الموانئ.أو  ط السكك الحديديةمن خطو و  ،ومدى قربها من الطرق المعبدة ،المنشأةموقع  .ج 

ستغالل الكامل ومدى اال ،المباني المخصصة للمنشأة معرفة :المنشأةمساحة المباني و  .د 
 .لهالألراضي التابعة 

مع  وافقهاومدى ت ،ينبغي معرفة أي نوع من اآلالت التي تستخدم في اإلنتاج :اآلالت .ه 
 .التكنولوجيا الحديثة

 .المنشأةإلداري بكيفية تنظيم العمل ا .و 

يهتم القائم بالزيارة للمنشأة على معرفة أنماط الموردين الذين تتعامل معهم  :الموردين .ز 
 التسليم.التعرف على شروط الدفع و وأيضا  المنشأة

 .المهنية للعميللشخصية و الحكم على الكفاءة ا .2

التي تتمحور حي، و نية للعميل من خالل عدة نواالمهيتم الحكم على الكفاءة الشخصية و 
اتجاهات األعمال الحالية التي يمارسها و  العميل، خبرته الماضية في ميدان العمل، حـول أخالق

 م(.2004العميل في المستقبل، ويمكن تلخيص أهم هذه النواحي بالتالي )الخطيب،

 أخالق العميل: . أ

ي المقام األول فتركز ة اإلسالميفإن الرؤية  ،الوضعية يةاإلقتصادعلى عكس الرؤية 
وأن السبب  ،ةاإلسالمي المصارفعلى البواعث الداخلية والجانب األخالقي لدى المتعاملين مع 



25 

 

هو غياب الضمير الديني والبعد عن  ياإلقتصادالرئيسي لكل السلبيات التي تحدث في النشاط 
ه للمتعاملين عند انتقائ اإلسالمي المصرفيراعي  ساسعلى هذا األو  ،أحكام اإلسالم وتوجيهاته

 ،الطيب اإلجتماعيويعرف عنهم السلوك  ،ةاإلسالميمعه أن يكونوا ممن تتوفر فيهم األخالق 
وهو ما حذرنا منه ديننا  (،ال نأتي السفهاء أموالناضمان أل)وتتوافر فيهم السمعة المهنية الحسنة 

 :سورة النساء] ﴾لكم أموا وال تأتوا السفهاء ﴿ :إلىتعو  حيث يقول اهلل تبارك ،الحنيف اإلسالم
 بسمعة أفراد إداراتها. يتعلق بالشركات فإن  سمعتها تتحدد ماوفي ،[05

 :الخبرة الماضية للعميل . ب

المجال أو  العميل في الميدانبالتأكد من خبرة وكفاءة  اإلسالمي المصرفعادًة ما يقوم 
شخصية معنوية أو  ادياً ع ان فرداً ك سواءً إذ يجب أن يتمتع العميل  ،الذي يمارس فيه نشاطه

اإلدارية الالزمة إلدارة نشاطه و  القدرة الفنيةو  هيئة( بالكفاءة-منظمة  –مؤسسة  –شركة )
ضعف المنشأة أو هو جهل مديري  ،ية للمنشأةاإلئتمانالمقومات  يؤثر فيفأشد عامل  ،بنجاح
ن على تحديد أهداف تكون قدرة هؤالء المديري من ثم  و  ،عدم إلمامهم بطبيعة عملهمأو  كفاءتهم
المهارة التي قصاء عنها من خالل مدى الكفاءة و ستإن خبرة العميل يتم اإل ،محدودة المنشأة

عن خبرة هؤالء  المصرفوعملية استقصاء  ،طالبة التمويل المنشأةرو و ومسي  يتمتع بها مدير 
 وتشمل: من قبل ابهالشركات التي عملوا أو  التي قاموا بإدارتها سؤالهم عن المشروعاتتكون ب

األخرى التي تعاملوا معها سابقاا  للوقوف عل مدى  المصارفو  الموردين من اإلستفسار . ت
 نتيجة أعمالهم.و  تقييم سجل تجاربهمومعرفة و  قدرتهم اإلدارية

مدى أخذهـم باألسباب العلميـة في   و وع التعليم الذ  حظي بـه المديرينستقصاء عن ناإل . ث
 .اإلدارة

 :عمال الحالية التي يمارسونهااأل . ج

هل تتفق مع خبراته و  ،من الضروري الوقوف على ما يمارسه العميل من أنشطة حالية
هناك مقياس هام يتمثل في مدى اشتراك المديرين العاملين و  ،السابقة أم تتعارض بشكل كبير

يث يشير هذا ح ،منظمة اجتماعيةأو  ،شركة اقتصاديةأو  في إدارة أكثر من مؤسسة المنشأةب
التقدير ومقدار االحترام و مهاراتهم اإلدارية مدى ما يحظون به من تقدير وثقة في كفاءتهم و  إلى
 .يحمله حملة األسهم لهؤالء المديرين الذي
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 :اتجاهات العميل في المستقبل .  

لعميله يرتبط بشكل شبه كامل بالظروف المستقبلية  المصرفإن التمويل الممنوح من 
 التأكد من قدرة العميل اإلسالمي المصرفلذلك كان لزاما على و  ،تواجه العميلالتي س

تعتمد تلك و  ،استعداده على التعامل مع المستجدات التي قد تطرأ على مستوى النشاط الممارسو 
 اإلسالمي المصرفمن ثم يجب على و  ،على الكفاءات اإلدارية التي تعمل لدى العميل القدرة

عن العمل  اهمرض من خالل قياس مدى ،الكفاءات اإلدارية الموظفة لديه معرفة مدى استقرار
في شكل  سواءً العائد الذي يحصلون عليه أو  مستوى األجر مدى مناسبة و ،الذي يؤدونه

 .المهام التي يقومون بهاأو  مكافآت مع األعمالأو  حوافزأو  مرتبات

 .دراســة الضمـانــــــــــات  .3
 :ةاإلسالمي المصارفمانات في الهدف من الض. أ

 الربوية المصارفكان ذلك في  سواءً  ،بنى عليها الضماناتية التي ت  ساسإن الفكرة األ
 الوسائل الالزمة لضمان حقوقهاو  هي لغرض اتخاذ كافة التدابير ،ةاإلسالمي المصارفأو 
 المواعيد المحددة لاستحقاق.فاء كافة مستحقاتها في ياستو 

 المصارفو  ،بوية تأخذ ضمانات على كل عملية إقراض بدون استثناءالر  المصارفإن 
التقليدية دون  المصارفة بدورها هي األخرى تأخذ ببعض الضمانات التي تأخذ بها اإلسالمي

استيفاء  إلى المصرفالبيوع اآلجلة يسعى أو  ففي حالة التمويل بالمرابحة ،البعض اآلخر
 بالسداد مستقباًل وبما يمكنه من ضمان حقوقه. مر بالشراءاآلالتزام الضمانات التي تطمئنه على 

 ،المضاربةو  المتمثلة في صيغتي المشاركةو  ،أما في حالة الصيغ المشاركة في األرباح
ففي حالة  ،المضارب غير ضامن إال إذا قصرأو  فإنه في كلتا الحالتين يتضح أن المشارك

أما إذا كانت  ،حدثت خسارة فال ضمان عليهو  ،والتزامه بالشروط المتفق عليها ،عدم تقصيره
 اإلسالمي المصرففمن حق  ،مخالفته لشروط العقدأو  الهأهمأو  الخسارة بسبب تقصيره

مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي وقع و  ،مطالبته باستيفاء حقه فيما تلف من رأس المال
 ،سبة من طالبي التمويلأن يأخذ الضمانات المنا اإلسالميلذلك فقد أجيز للمصرف و  ،عليه

 .عدم التزامه بالشروطو  هي ضمانات ضد تقصير المشاركو 

 طلب الضماناتو  ،يةاإلئتماني أحد مؤشرات الجدارة يتضح مما سبق أن الضمانات ه
 طبيعة الضمانات.و  سمعته الطيبة،و  لمتعاملعة العمليات لتحديدها يرتبط بطبيو 
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 :ةإلسالميا المصارفأنواع الضمانات المطبقة في  . ب

 :وأخرى مادية ،ضمانات شخصية إلىتنقسم الضمانات بصفة عامة 

 :الضمانات الشخصية (1

 (:م2009)طايل، تشتمل الضمانات الشخصية على ما يلي

 لمستندات أو  مقابل التي استلمها ،توقيع العميل على إيصال األمانة بكامل البضاعة
 .الشحن المتعلقة بها

 يستحق في نهاية مدة  ،بكامل قيمة العملية المصرفألمر  توقيع العميل على شيك
 .التمويل

  بكامل القيمة البيعية للبضاعة المصرفتوقيع العميل على شيكات مسحوبة ألمر، 
 .هذا في حالة التمويل بالمرابحة ،تستحق في التواريخ المحددة للسداد

 سواءً ، المصرفامل مع يتعهد العميل بإيداع كافة متحصالته عن العملية موضع التع 
لك ذو  ،المصرفاإلضافة لحسابه الجاري لدى و  للتحصيل ،بأوراق تجاريةأو  نقدا

 .المصرفالستخدام حصيلة هذه المدفوعات في سداد مستحقاته تجاه 

 مع مراعاة شروط الكفالة التي  ،كفالة تضامنيةأو  ذنيإأكثر على سند أو  توقيع كفيل
 .اإلسالميأقرها الشرع 

 :الضمانات العينية (2

 ،كحق الرهن الحيازي ،هي الضمانات التي تقع على شيء معين ،العينيةالضمانات 
 .حق االختصاصو  ،الرهن الرسميو 

  الرهن الحياز: 

عقـار يحق للدائن أو  ( منقـولالمصرفاه المدين تسليـم الدائن )هو عقد يلتزم بمقتضــ
ى السـلع عادة عل المصارفالرهن الحيــازي تستخــدمه و  ،ينـهفاء د  ياستـغالله لحيـــن استأو  جزهح

لصحة عقد الرهن  اً يأساس اً شرط يعد وتسليم األصل المرهونعـتماد مستــندي إالمشتراة بمــوجب 
 (.م1987)المتيت،  الحيازي
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 الرهن الرسمي: 

زة يظل األصل المرهون في حياو  ،الرهن الرسمي يقتصر على العقارات دون المنقوالت
ء محل الرهن عدم بقاأو  عن الرهن الحيازي في بقاء فهو يختلف ، ولذلكدون الدائن المدين

 .تصرف الدائن تحت حيازة
 ختصاصحق اإل: 

الذي بيده واجب التنفيذ يلتزم بمقتضاه مدينه بأن يدفع له  ،ينشأ حق االختصاص للدائن
مة يطلب فيها بإعطائه االختصاص على ضوء ذلك يقيم الدائن دعوى أمام المحكو  ،مبلغا معينا

 (.م2015،)سالم على عقار معين مملوك لمدينه
  ة:اإلسالمي المصارف الشروط الواجب توفرها في الضمانات لدى 2.2.4

 (:م1990)الخضيري،فاء الشروط التاليةية استاإلسالمي المصارفيشترط في الضمانات لدى 

يقصد بها سرعة تحويل األصول محل الضمان و  :ليل المالية سهلة التسيأن تكون األصو .أ 
 .سيولة إلى

 .تقييم موجودات المشروع الثابتة والمنقولة أساسعلى  تحتسب الضمانات.ب 

بما ال يرهق و  ،مدتهاو  ،مع طبيعة العملية نوعاً و  أن تكون الضمانات متناسبة قيمةً  .ج 
 . المصرف المتعاملين مع

 .كليهماأو  مادياً أو  أن يكون الضمان شخصياً  يمكن.د 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية التي تضمن له حقه فيما يتعلق باألصول للمصرف  يجوز.ه 
 .فاء كافة حقوقهيسهولة الرجوع إليها الستو  المرهونة

 ،التي هي في حوزة العميلو  ،إجراء زيارات مفاجئة لألصول محل الرهنللمصرف  يمكن .و 
جراء تقييم شامل لهاو  ،جودهاو  صحةو  لتأكد من سالمتهال  .ا 

 .طلب ضمانات إضافية في حالة تدهور قيمة الضمانات األصليةللمصرف  يجوز .ز 

أن يحصل على شيك من العميل للمصرف  يمكن ،في حالة وجود ضامن كفء للعميل .ح 
 .من ضامن العميل معززاً 

يحصل  أنمن العميل طالب التمويل  المصرفيشترط  ،بالنسبة لذوي الدخل المحدود .ط 
صندوق الضمان أو  من الصندوق القومي للمعاشاتأو  على شهادة من مستخدم العميل
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تفيد بإمكانية الخصم من استحقاق العميل الشهري في حدود األقساط المتفق  ،اإلجتماعي
 .ادر األخرىمن المصأو  غطى من عائدات العملية محل التمويلإذا لم ت   ،عليها

من عميله أن تكون األصول محل الرهن مؤمنة ضد مجموعة من  المصرفاشتراط  .ي 
 .المخاطر

إتالفها إال بعد أو  كان ذلك ببيعها سواءً  ،ال يحق للعميل التصرف في األصول المرهونة .ك 
 .مدة الرهن نهاية

د وافق عليها من شروط أخرى حول الضمانات كان ق على اإلعتراضال يحق للعميل  .ل 
 .قبل في عقد التمويل

 .مما يمكن التصرف فيه أن يكون الضمان .م 
 طرق تقييم الضمانات: 2.2.5

 .أقسام الضماناتو  لنوعيةوفقًا  المصارفت قي م الضمانات في 

 :في حالة الضمانات العينية .أ 

يوت الخبرة ف العميل عن طريق بيتم تقييم الضمانات العينية المقدمة من طر 
 : (م1987)الهواري،والمتمثلة فيما يلي، وفقا للمعايير المهنيةو  المتخصصة

  .القيمة وقت التملك 

  .التغيرات التي طرأت علي قيمة األصل الضامن من تاريخ تملكه 

  .التغيرات التي طرأت علي السوق وأثرها في تغير قيمة األصل الضامن 

 وقت التقييم.  لبيعية لألصول المماثلةالقيمة ا 

 المخاطر المحتمل تعرض األصل الضامن لها. 
 :في حالة الضمانات األخرى .ب 

الحصول علي ضمانات من أوراق مالية  المصرففي األحوال التي يقرر فيها 
لي وع ،للمعايير المهنيةوفقًا  يتم تقييم هذه الضمانات ،وضمانات ذات طبيعة أخري من العميل

 : (م2004)الخطيب،األخص ما يأتي

  البورصات.  إحدىالقيمة السوقية بالنسبة لألوراق المالية ذات التداول النشط في 
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  ًللقواعد التي يقررها مجلس إدارة وفقًا  يناهمإلي صافي حقوق المس القيمة استنادا
لمقيدة في غير اأو  المركزي، وذلك بالنسبة لألسهم ذات التداول غير النشط المصرف
 البورصات.  إحدى

  المركزي علي ضوء معايير  المصرفللقواعد التي يضعها مجلس إدارة وفقًا  القيمة
غير أو  ذلك بالنسبة للسندات ذات التداول غير النشطو تعارف عليها، المحاسبة الم
 .البورصاتى المقيدة في إحد

 :ةسالمياإل المصارفحالت تصفية الضمانات في  2.2.6

 - تصفيتهاأو  ببيعها سواءً  -تسييل ضمانات العميل  إلىة اإلسالمي المصارفتلجأ 
تغريمه بحصول أو  ،عندما يتضح أنه ال جدوى من محاولة انتشاله بتقديم تمويل إضافي

 المصرفيتأكد منها تتلخص الحاالت التي و  ضمانات إضافية من العميل على المصرف
 :(2010والغالي، )رحمانياآلتي  ل ضمانات العميل فيييتس ضرورةب

 .في المستقبل القريبأو  على سداد التزاماته في الوقت الحاضر عدم مقدرة العميل .أ 

 .التي يمر بها العميل دائمة لعسر الماليأن ظروف ا  .ب 

 .فشل العميل بصفة شبه كاملة على إدارة نشاطه  .ج 

 .غير الرشيدة ألمواله من طرف العميلو  دارة غير الحكيمةمن سوء اإل المصرفتأكد  .د 

 .اإلسالميضوابــط القــرار التمويــلي  2.3
ومميزات تجعلها مختلفة عن نشاطات  ضوابطلها  اإلسالمي المصرفإن ممارسات 

تي يجب أن بادئ الالمو  القواعد اإلسالمييقصد بضوابط التمويل و  ،األخرى المصارفغيره من 
على  ،ياإلستثمار و  ( أي متخذ القرار التمويلياإلسالمي المصرفيعمل مالك رأس المال )

 ها:اهمتحقيقها و 
 .الضــوابط العقائـــدية 2.3.1

األحكام و  القواعد ضمنكافة العمليات التمويلية  كونأن ت ،بالضوابط العقائدية يقصد
أن تراعى حتما نظرة الشرع الحنيف في المعامالت و  ،تشغيل األموالو  ستثمارالشرعية ال
باألحكام الخاصة بالعقود محل و  ،الكراهية ،التحريم ،اإلباحة ،مراتبها بين الحاللو  ،المختلفة
 .التعاقد
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 .ونشاطها محظوراا شرعاا  المنشأةيكون أصل تأسيس  أل .1

ن من الحالل الطيب أكد أن تكو و  ،األمواللقد وضع اإلسالم قنوات معينة الكتساب 
، (، فاألموال التي تأتي بالطرق غير الشرعية مرفوضة تماماً ك هذالمن أين لقاعدة ) طبقاً 

 أيضا وضع القواعدو  ،ورسم الطريق للوصول إليه ،فاإلسالم حدد القواعد لمعرفة المال الشرعي
نفاقهو  كهالمبادئ لتمل  و  منع جعل المال و  ،الميسرو  ادئ تحريم الرباهذه المب أهم منو  ،تنميتهو  ا 

أكان ذلك في نطاق المصلحة الخـاصة لألفراد أم  سواءً  ،وسيلة لاضرار بمصالح الناس
 (.م1990)بوجالل،  المصلحة العامة بالنسبة للمجتمع

تتعامل وفق الحدود والقيود التي جاءت بها الشريعة  ةاإلسالمي المصارف أن إلىونظرًا 
أو  تدليسأو  غشأو  جهالةأو  غررأو  األنشطة التي فيها رباً بالتعامل  التي تمنعة اإلسالمي
وانتهاك  اإلضرار بالمسلمينأو  ،أكل أموال الناس بالباطل غير ذلك منأو  قمارأو  ميِسر

ضرار المسلمين  ها،والكسب منتجارتها ال يجوز للمسلم الدخول في بأشياء حرماتهم كالمتاجرة  وا 
وغير ذلك ممن ح رمـ ت ه معلومة ، وأخالقهم وضرورات حقوقهم رية عامة في حياتهمخاصة وبالبش
 .لدى المسلمين

 .ةاإلسالميالعميل وفق الصي  التمويلية و  المصرفأن يكون التعامل بين  .2

ة على تعبئة الموارد المالية المتاحة اإلسالميتعمل المصارف والمؤسسات المالية 
وفق صيغ  ،ةاإلجتماعيو  يةاإلقتصادتخدم أهداف التنمية  التي اتاإلستثمار  إلىوتوجيهها 

 .(م2002)ناصر، ةاإلسالميتمويلية ال تتعارض مع أحكام الشريعة 

تخرج عن  أالة يجب اإلسالمي المصارفستثمارية تقوم بها إأو  إن أي عملية تمويلية
 ،..الخ.مرابحاتو  مشاركاتو  ،نطاق الصيغ التمويلية المعهودة لديها من مضاربات إسالمية

ة اإلسالمي المصارفطالب التمويل من  -بني عليه العميل فترض أن ي  الذي ي   ساسهذا هو األو 
مركزه و  إلمكانياتهو  مناسبة لمشروعهو  قراره بشأن اختيار أحد صيغ التمويل التي يراها مالئمة –

صيغة من الصيغ في عقد على  اإلسالمي المصرفخبرته التي تؤهله على الدخول مع و  المالي
 .ةاإلسالميالتمويلية 
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 .إلحاق الضرر بالمجتمع أل يكون الهدف من التمويل .3

ها دفع المضار وجلب المصالح والموازنة أساسة اإلسالميإن الحقوق الثابتة في الشريعة 
منع إذا في هذه الحالة ي  و  ،من الممكن أن ي لحق الضرر بغيرهفمن أساء استعمال حقه  ،بينهما

وعليه يمنع  ضرار،ال ضرر وال التي تقول ولذلك جاءت القاعدة الشرعية  ،ن الضرر أشدكا
نفوذ اقتصادي أو  المالك من اإلسراف والتقتير، ويمنع من استخدام ماله في حيازة نفوذ سياسي

منع بالخروج عن قواعد اإلسالم في توجيه ماله بعد على حساب اآلخرين من أفراد المجتمع، وي  
 (.م2005الكحلوت،) وفاته

 ـــية.المصرفالضـــوابط  2.3.2

ترح من طرف العميل مع يتعارض المشروع المق أالية المصرفيقصد بالضوابط 
مكانيات و  استراتيجيات  (:م2002)الزبيدي،المتمثلة فيو  ،أهدافهو  اإلسالمي المصرفا 

استخدام و  ة بتحقيق مقاصد الشريعةسالمياإل المصارفتلتزم من خاللها  أهداف شرعية .1
 ،اجتماعية، مالية ،اقتصادية بهدف تحقيق نقلة حضارية ،وسائل في العمل تتالءم معها
أهداف و  ،المعايير الشرعيةو  مما يحقق التنمية وفق المقاصد ،وسلوكية من منظور إسالمي

عن  ،مل في محيطهااجتماعية تتمثل في تحقيق التنمية الشاملة في المجتمعات التي تع
بالشكل الذي يحدث الموازنة بين تحقيق الربح  ة لمواردهااإلسالمي المصارفطريق توظيف 

 . اإلجتماعيالربح و  ياإلقتصاد

أهداف استثمارية من خالل توظيف الموارد المالية المتاحة من طرف المدخرين وفق صيغ  .2
 .للمجتمع يةاإلقتصادتمويلية إسالمية تعمل على تحقيق التنمية 

 ،الحصة السوقيةو  النموو  جانب األهداف األخرى المتمثلة في الربحية المثلى إلى هذا .3
 اإلسالمي المصرفيتعارض المشروع المقترح من طرف العميل مع استراتيجية  أال أيضا  و 

مـكانيته الماليةو  في توظيف موارده  .ا 

 .إلسالميامعـايـير القــــرار التمـويلـــي  2.4
في دراسة المركز المالي  ،ةاإلسالمي المصارفتتمحور معايير القرار التمويلي في 

 في يةساسعد المركز المالي للعميل أحد المعاير األي  و  ،المصرفللعميل طالب التمويل من 
ة خاص ،تمويل المشروعات في المصرفالذي يستند إليه  ساسواأل دراسات القرار التمويلي

 ،ميزانيات والحسابات الختامية ألقرب سنتين على األقلوتحليل ال دراسة حيث تتم ،الكبيرة منها



33 

 

ة التحليل المالي اإلسالمي المصارف تستخدم في ذلكو  إعدادها، طمئنان على سالمة ودقةلا
تنع عن تمأو  إذ أنه في ضوء دراسة تلك القوائم تقرر التعامل مع العميل ،للقوائم المالية للعميل

 وعليه تم تخصيص الفصل الثالث للتحدث عن التحليل المالي ودوره في القرار التمويلي ذلك
 . (2010)رحماني والغالي،
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 :المقدمة 3.1
في  سواءً ا متخذ القرار المالي، به األدوات التي يستعين أهم تبر التحليل المالي منيع

أي أو  كان متخذ القرار اإلدارة، سواءً في حالة الحصول عليها، و أو  حالة استخدام األموال،
فإن متخذ القرار يجب أن همية طرف آخر له مصلحة بمنشأة األعمال، وعلى الرغم مـن هذه األ

 ، كما يتعين عليه معرفة مزايا وحدود كل أداة.المالي في اختيار أدوات التحليل يكون حذراً 

التحليل المالي بعد التقدم الصناعي واتساع حجم المشاريع، فعلي أهمية  وقد ازدادت
به اإلنتاج الكبير من وفر في تكاليف اإلنتاج واتساع األسواق، إال أنه جعل  اهمالرغم مما س

شراف صعبة، مما تستلزم توفير الكثير من البيانات المالية والمحاسبية أعمال الرقابة واإل
 واإلحصائية، وتطلبت جهازا إداريًا متخصصًا يتناول هذه البيانات بالتدقيق والتحليل والتفسير.

اول هذا الفصل الموضوعات المتعلقة بالتحليل المالي من حيث استخداماتها ومقوماتها وعليه يتن
 من خالل الموضوعات التالية:رار التمويلي ودورها في الق

 .ماهية التحليل المالي -
 .زمة للتحليل المالي واستخداماتهامصادر المعلومات الال -
 .الجهات المستفيدة من التحليل المالي -
 .أسس ومعايير التحليل المالي -
 .أدوات التحليل المالي -
 .ةمقومات ومبادىء التحليل المالي بالنسب المالي -
 .محددات التحليل المالي -
 .أساليب التحليل المالي -
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  ماهية التحليل المالي: 3.2
جانب أصحاب  إلىأحد األدوات المهمة في إدارة المشروعات عد التحليل المالي ي  

علومات الم المصلحة فيها مما يتطلب الحفاظ على مصالح تلك الفئات من خالل حصولهم على
المؤسسة ومدى سالمة مركزها المالي، األمر الذي ال يمكـن الوصول إليه إال من  المتعلقة بأداء

خالل استعمال أدوات تحليلية مناسبة من قبل محللين قادرين على التعامل مع تلـك المعلومـات 
 .النسبية لكل بند من بنودهاهمية المتاحة ومدى ترابطها واأل

أو  بأنه عملية يتم من خاللها استكـشاف Financial Analysis ماليف التحليل العر  وي  
في  اهمتس ياإلقتصاداشتقاق مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية حول نشاط المشروع 

وخـواص األنشطة التشغيلية والمالية للمشروع وذلك من خالل معلومات تستخرج أهمية  تحديـد
في تقييم أداء  الحقاً ك لكي يتم استخدام هذه المؤشرات من القوائم المالية ومصادر أخرى وذل

 (.م2003بقصد اتخاذ القرارات )مطر،  المنشأة

وفي تعريف آخر "بأنه أسلوب للتعامل مع البيانات المالية باستخدام الوسائل واألدوات 
الخاصة والعامة المحيطة بالمشروع  يةاإلقتصادوالنسب المالية لتحليل العناصر المالية و 

سترشاد بها عند اتخاذ القرارات، معلومات وعرضها للجهات المستفيدة لغرض اإل إلىوتحويلها 
ويمكن استخدامها لقياس كفاءة التنفيذ وفي متابعة الخطط ومراقبتها وتقييمها وتحديد المشاكل 

 (.م2002)كراجة، وتحفيز اإلدارة على معالجتها"

بأنه معالجة منظمة للبيانات المتاحة المالي التحليل ( م 2002ويعر ف )الشورابي، 
 في تقييم األداء الماضيو  ،بهدف الحصول على معلومات تستعمل في عملية اتخاذ القرارات

 .توقع ما ستكون عليه في المستقبلو  ،الحاضرو 

في المؤسسة خالل معينة لحالة مالية  تشخيصاً  عتبري   الماليمما سبق يتبين أن التحليل 
 سة كرجال األعمال،وذلك لتقديم معلومات مفيدة للمؤس خالل عدة دورات،أو  دورة إنتاجية معينة

 لتلك المؤسسة التغيرات التي تطرأ على الحالة الماليةوالمستثمرين بهدف إظهار  ،المصارف
 الزمة. إجراءات   خاذ أي  ات  و  بالتالي الحكم على السياسة المالية المتبعةو 

القوائم المالية  مالي فإنه ي عتبر أداة مالئمة لدراسةالتحليل الأهمية هذا وفيما يتعلق ب
هذه والتغيرات التي تطرأ علي  ،بشكل تحليلي مفصل يوضح العالقات بين عناصر هذه القوائم

فترات زمنية متعددة، إضافة إلي توضيح حجم هذا التغير أو  ،العناصر في فترة زمنية محددة
معتِمدة في األ حيث أن ،علي الهيكل المالي العام للمنشأة على  ساسعملية اتخاذ القرار تكون  
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 اإلستثمارو التمويل  ن التحليل المالي قد يستخدم في مجاالت منحفإنتائج التحليل المالي، لذلك 
 وتقييم كفاءة اإلدارة وغيرها.

على نتائج  ية المطلوبة يكون معتمداً اإلئتمانالرفض للتسهيالت أو  لذلك فإن قرار المنح
في التمويل  لدى دوائرالتمويلي  التي يقوم بإجرائها المحللالتمويل  المالي لطالبيالتحليل 

 المصارف، الذي يجب أن يتمتع بصفات عديدة تتعلق بالموضوعية والصدق والخبرة الجيدة.

فشله أو  ويتوقف الحكم على كفاءة إدارة أي مصرف من المصارف على مدى نجاحه
فيما يتعلق بمنح التمويل  ل القرارات التي تتخذها إدارةمن خـال المصرففي إدارة أموال 

شركة مركزها المالي أو  ية، لذلك فإن القرار الخاطئ بمنح تسهيالت لمؤسسةاإلئتمانالتسهيالت 
المشكوك في تحصيلها مما أو  ارتفاع حجم التسهيالت المعدومة، إلىيتصف بالضعف، يؤدي 

ولكن على العكس تمامًا إذا تم إجراء التحليل  ،فله األثر الكبير على نتائج أعمال المصر 
يكون رشيدًا  لمجالالمالي السليم من قبل ذوي الخبرة في التحليل المالي، فإن القرار في هـذا ا

 .حد  كبير إلىالمشكوك في تحصيلها أو  وتنخفض نسبة التسهيالت المعدومة

 (:م1999جودة، التحليل المالي في النقاط التالية )إرشيد و أهمية  وتتلخص

  ية للشركة.اإلئتمانتحديد القدرة 
 تحديد القدرة االيرادية للشركة ) وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة(. 
 .تحديد الهيكل التمويلي األمثل والتخطيط المالي للشركة 
 .تحديد حجم المبيعات المناسب من خالل تحليل التعادل والتحليل التشغيلي 
 حديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة.ت 
 تحديد هيكل التكاليف في الشركة. 
 .تقييم أداء اإلدارة العليا 
  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة التخاذ

 .القرارات
 .تحديد القيمة العادلة ألسهم الشركة 

 (:م2001) بوعالم، دف المؤسسة )الشركة( من التحليل المالي عدة أغراض منها وتسته
محاولة تصحيح  و أساليب اإلدارة المالية المتبعـة،و  نقاط الضعف،و  معرفة نقاط القوة.أ 

عادة التوازنات و  االنحرافات  حالتها الطبيعية في إطار اتخاذ قرارات ذات بـعد إلىا 
 الطويل للمؤسسة.و  سياسات المالية على المدى القصيربنى عليها الاستراتيجي ت  
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 الرقابة عليها.و  اإلشرافو  تخطيط الموارد الماليةو  توجيه.ب 
التشخيص الشامل للمركز المالي للمؤسسة، و  بناء سياسة مالية مستقلة، من خالل الدراسة.ج 

 برامج مضبوطة.و  خططو  ووضع إطار تنموي

لتحليل المالي فإنه يستهدف عدة أغراض لذلك أما على صعيد أهداف البنك من ا
 (:م2009)طايل،

الـتي بدورهـا تبرز و  الفنية لدى العميل طالب التمويل،و  اإلداريةو  مدى توافر الكفاءة المالية.أ 
ستغالل المقدرة على اإلو  على المحافظة على التمويل الممنوح له مدى استعداد العميل

 لمتاحة له.الموارد المالية ا األمثل لهـذه
التي تنشط فيها خاصـة إذا  (اإلقتصادالبيئة )و  الوقوف على الظروف المحيطة بالمؤسسة،.ب 

 .المصرفما تعلق األمر بتمويل مؤسسة خارج المنطقة الكائن فيها مقر 
 الداخلية بشقيها المصـادر، )العميل(تحديد مصادر األموال المستثمرة في المؤسسة .ج 

 ية.المصـادر الخارجو 
 ستغالل األموال المستثمرة في المؤسسة.إالتحقق من أوجه .د 

 واستخداماته:مصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي  3.3
يحصل المحلل المالي على المعلومات الالزمة للتحليل المالي من نوعين من المصادر، 

قف على مدى اعتماده على أي منها حسب طبيعة هي مصادر داخلية ومصادر خارجية، ويتو 
 وما إذا كانتوأغراض عملية التحليل المالي وكذلك على حسب طبيعة المؤشرات المطلوبة 

 (:م2003ومن هذه المصادر ما يلي )مطر،وصفي ة، مؤشرات كمية أم مؤشــرات 

 العمومية وقائمة  البيانات المحاسبية الختامية المنشورة وغير المنشورة وتشمل الميزانية
 الدخل، وقائمة التدفقات النقدية واإليضاحات المرفقة بتلك البيانات.

 .تقرير مدقق الحسابات والتقرير الختامي ألعضاء مجلس اإلدارة 
 .التقارير المالية الداخلية التي تعد ألغراض إدارية مثل التوقعات والتنبؤات المالية 
 مال وهيئات البورصة ومكاتب الوساطة المالية.المعلومات الصادرة عن أسواق ال 
  التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات الحكومية  يةاإلقتصادالصحف والمجالت والنشرات

 ومراكز البحث.

 ،تقييم أداء المؤسسة، من زوايا متعددة بغرضالتحليل المالي بشكل عام  ويتم إجراء
مصالح مالية في المشروع، وذلك بقصد وبكيفية تخدم أهداف مستخدمي المعلومات ممن لهم 
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تحديد جوانب القوة، ومواطن الضعف ومن ثم االستفادة من المعلومات التي يوفرها التحليل 
أن للتحليل المالي  يتبينبذلك المالي لهم في ترشيد قراراتهم المالية ذات العالقة بالمشروع، و 

 :(م2011عقل،) عدة منهاأغراض 

 .تقييم ربحية المشروع 
 تقييم المركز المالي للمشروع. 
 للمشروع.التمويلي  تقييم المركز 
 .تقييم مدى كفاءة سياسات التمويل 
 .تقييم مدى كفاءة إدارة األصول والخصوم 
 .تقييم المركز التنافسي للمشروع 
 ستمرارية.تقييم قدرة المشروع على اإل 
 .الفشل المالي 
 ر لادارة أدوات للتخطيط وللرقابة ولتقييم األداء.ستنباط بعض المؤشرات التي توفإ 

 .الجهات المستفيدة من التحليل المالي 3.4
إن االستعماالت الواسعة للتحليل المالي جعلت منه مجال اهتمام الكثيرين، رغم أن كل 

عى كل فئة من الفئات أهداف مختلفة حيث تس إلىمنهم يتطلع من خالل هذا التحليـل المالي 
الحصول على معلومات تختلف عن المعلومات الـتي تحتاجها الفئات األخرى،  إلىالمختلفة 

تم هـذه الجهات تهوذلك الختالف الغاية من الحصول على تلك المعلومات لدى كل منها، حيث 
 بموضوع التحليل المالي واستعماالته، كل حسب احتياجاته.

 :(م2002)الزبيدي، ومن هذه الجهات ما يلي

 المحتملون.أو  المستثمرون الحاليون 
 الدائنون. 
 .إدارة المؤسسة نفسها 
 .العاملون بالمؤسسة 
 .الجهات والمؤسسات الحكومية 
 المؤسسات المتخصصة بالتحليل المالي. 

على سبيل المثال يهتمون بالحصول على  يةاإلقتصادفالمستثمرون في الوحدة 
ية مثل: أداء المؤسسة المالي على المدى اإلستثمار  تهممالية قبل اتخاذ قراراالمعلومات ال
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واتجاه ربحية المؤسسة، وسياسة توزيع األرباح، والوضع  على تحقيق الربحية، تهاالطويل، وقدر 
إمكانية تطور المؤسسة  الهيكل المالي للمؤسسة، المالي للمؤسسة والعوامل المؤثرة مستقباًل،

 ونموها.

ة اإلسالميالمصارف  ،مثل: المؤسسات الماليةولي الدائنون اهتمامًا بهذا التحليل ي  كما 
والتي يمكن  تهاحيث تهتم بقدرة الجهات المراد منحها تسهيالت مالية ائتمانية على الوفاء بالتزاما

سيولتها باعتبارها أفضل المؤشرات على الوفاء  تقيمها من خـالل الحـصول علـى معلومات حول
 في األجل القصير. تهالتزامابا

 بأعمال التحليل المالي لتحقيق أغراض عدة منها:  فإنها تهتم إدارة المؤسسة نفسهاأما 

  المنشأةقياس سيولة. 
  المنشأةقياس ربحية. 
  دارة أصولها وخصومها المنشأةتقييم كفاءة  .وا 
 نحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتهااكتشاف اإل. 
 بشكل عام بين مثيالتها في نفس القطاع المنشأةعرفة مركز م. 

تعكس مدى قدرة المؤسسة إن التحليل المالي يظهر نتائج فالعاملون بالمؤسسة وكذلك  
تحقيق األمن الوظيفي للعاملين فيها ودفع رواتبهم وتحسين مستوى معيشتهم األمر الذي  على

 .منشأةتتبع الوضعية المالية لل إلىيدفع العاملين 
تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالدوائر   الجهات والمؤسسات الحكوميةوفيما يتعلق ب

 :ل المالي لتحقيق األغراض التاليةبأعمال التحلي الحكومية

  المنشأةألغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على. 
  خدماتها.المنشأة أو ألغراض التسعير لمنتجات  
 المنشأةر تطو و  ألغراض متابعة نمو. 

وبيان وضعها  المنشأةتقوم بتحليل فهي  المؤسسات المتخصصة بالتحليل الماليأما 
لجهات المعنية، وعادة ما يكون لدى هذه الجهات أهداف تكليف من بعض ا علىالمالي بناء 

حاجة التخاذ قرار معين، فيكون اإلستعانة أو  محددة من التحليل المالي على ضوء مشكلة ما
  عطاء تصور أوضح للحالة المدروسة التخاذ القرار المالئم.لي خارجي هو السبيل إلبمحلل ما
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 :ومعايير التحليل المالي أسس 3.5
 المالية هناك عدد من األسس التي يتوجب إتباعها في التحليل المالي باستخدام النسب

بقائها ضمن اإلطار  ة منها، ومن هذه الذي يحقق الغاية المرجو وذلك لضبط عملية التحليل وا 
 (:م2011األسس )عقل،

 التحديد الواضح ألهداف التحليل المالي: -

الهدف الرئيس للتحليل المالي هو فهم البيانات الواردة في القوائم المالية والتقارير المالية 
ق هذه الغاية لتكوين قاعدة من المعلومات تساعد متخذ القرارات في عمله، ويساعد في تحقي

 إلىالذي يتركز دوره في تقليص كمية البيانات المحاسبية  المالية، التحليل المالي بالنسب
 مجموعة قليلة معبرة عن المؤشرات ذات الداللة.

 القيام بتركيب النسب بطريقة منطقية: -

 رتكاز عليها عند استخراج النسب المالية وهي:من األسس الواجب اإل هناك مجموعة

  حقوق أصحاب  ات اقتصادية معينة، كنسبة الدخل إلىكيب النسب بطريقة تعكس عالقتر
 المشروع.

  يجب أن تعد النسبة لتعكس العالقات الوظيفية بين كل من البسط والمقام، فمثال نسبة
 صافي المبيعات تعكس العالقة المباشرة بين الربح والمبيعات. إلىالربح 

 األخرى،  يةاإلقتصادة وتحليل العالقة مع بعض المؤشرات يجب أن تفيد النسبة في دراس
، باعتبار أن األموال اإلقتراضفمعدل العائد على الموجودات يفيد في تحديد جدوى 

لفة المقترضة ستوجه لالستثمار في الموجودات إذ يمكن المقارنة بين العائد والموجودات وك  
  .اإلقتراض

مالي فإنها ت عتبر من المقاييس الالزمة لألداء، حيث هذا وفيما يتعلق بمعايير التحليل ال
أن اختيار  ويتضحعدم مناسبتها، أو  مدى مناسبة النتائج تزود المحلل المالي بمؤشرات حول

ولكي يتم  ،عن اختيار النسبة نفسهاأهمية  المعيار المناسب للحكم على النسبة المختارة ال يقل
خالل عملية التحليل المالي البد من وجود مجموعة  من تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها

أرقام مطلقة من خالل  إلى، إذ أن مجرد التوصل عايير التي يمكن أن تعتمد في ذلكمن الم
كما أن تفسير النتائج ال يمكن  ،عملية التحليل المالي ال يعني شيئًا إال  إذا تم تفسير تلك النتائج

 .معاييرأن يتم إال  بوجود مجموعة من ال
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 :هاأهم ن تستخدم في عملية التحليل الماليأوهناك العديد من المعايير التي يمكن 
 :أولا: المعايير المطلقة )النمطية(

وهي مجموعة المعايير التي تم التوصل إليها عن طريق دراسة عدة قوائم مالية لعدة 
نتائج )أرقام( مطلقة يمكن  إلىوبالتالي التوصل  ،يةاإلقتصادفترات مالية ولعدد من الوحدات 
 هذه المعايير اآلتي: أهم المعنية بالتحليل ومن يةاإلقتصادمن خاللها الحكم على الوحدة 

 نسبة التداول:

حيث يتم  ،يةاإلقتصادمثل أحد أنواع النسب التي تقيس السيولة النقدية للوحدة وهي ت  
المطلوبات و  وجودات المتداولةمن خاللها توضيح العالقة التي يمكن أن تنشأ بين كل من الم

 على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير. يةاإلقتصادالمتداولة في سبيل الحكم على مدى قدرة الوحدة 
 :نسبة السيولة السريعة

يطلق  ،أيضاً  يةاإلقتصادمثل أحد أنواع النسب التي تقيس السيولة النقدية للوحدة وهي ت  
وبموجب هذه النسبة يتم استبعاد الموجودات المتداولة بطيئة  ،ليها أيضًا نسبة التداول السريعةع

نقدية )وخاصة المخزون السلعي( وذلك في سبيل خلق حالة من األمان لدى  إلىالتحول 
ألن  وذلك ،على الوفاء بالتزاماتها تجاههم يةاإلقتصادالدائنين والمقرضين من قدرة الوحدة 

ة من إجمالي الموجودات المتداولة فضاًل عن أنه المخزون السلعي غالبًا ما يمثل نسبة كبير 
إذا ما اضطرت الوحدة  يمكن أن يكون هناك بعض العراقيل في أثناء تصفيته بصورة سريعة

 ذلك ألي سبب من األسباب. إلى يةاإلقتصاد
 المعايير التاريخية ثانياا:

فترات زمنية أو  خالل فترة يةاإلقتصادعتمد على النتائج التي حققتها الوحدة وهي ت  
، حيث يعتمد المحلل المالي على مقارنة النتائج التي يتم التوصل إليها عن ماضية )تاريخية(

تفسير  لغرضالفترات المالية السابقة أو  الفترة المالية المعنية بالنتائج التي تم تحققها خالل الفترة
عطاء الحكم على النتائج المحققة عن أي عالقة رياضية يم كن أن تنشأ بين البيانات النتائج وا 

 المالية التي تحتويها القوائم المالية.
 ثالثا: المعايير القطاعية )الصناعية(

عتمد في عملية المقارنة على النتائج التي يتم التوصل إليها للوحدة وهي المعايير التي ت  
أخرى تعمل وحدات اقتصادية أو  المعينة مع النتائج التي حققتها وحدة اقتصادية يةاإلقتصاد

ل مقارنة نه من المفض  أحيث  ،ضمن نفس القطاع )صناعيًا كان أم تجاريًا أم ماليًا أم زراعيًا(
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النتائج التي يتم التوصل إليها عن شركة تعمل في قطاع معين مع شركة أخرى تعمل ضمن 
 نفس القطاع وليس مع شركة أخرى تعمل ضمن قطاعات أخرى.

 لوضعية(رابعاا: المعايير المستهدفة )ا

المعنية وتخطط للوصول إليها في ضوء  يةاإلقتصادوهي المعايير التي تضعها الوحدة 
أن يكون تخطيطها سليمًا ودقيقًا لكي تكون  حيث يستوجب ،إمكانياتها المادية والبشرية المتاحة

التي ومن أمثلة المعايير المستهدفة  ،عملية المقارنة مع النتائج المتحققة سليمة ودقيقة أيضاً 
 أساليب الموازنات والتكاليف المعيارية. يةاإلقتصادمكن أن تخطط لها الوحدة ي  

 (:م2002 ،كراجة) وحتى تكون المعايير مقبولة يجب أن تتصف بخصائص معينة مثل

 .أن يتصف المعيار بالواقعية، أي بإمكانية تنفيذه، ال أن يتصف بالمثالية فيتعذر تحقيقه 
 ن كان هذا ال يمنع من إدخال تعديالت عليه إذا أن يتصف المعيار باإل ستقرار النسبي، وا 

 دعت الضرورة لذلك.
 .أن يتصف المعيار بالبساطة والوضوح وسهولة التركيب وأال يحتمل أكثر من معنى 

الرقم المطلق معنى أومغزى يمكن أو  وعليه فإن المعايير تستخدم في إعطاء النسبة
نحرافات التي إبراز اإل إلىاة مقارنة مع النسب الفعلية مما يؤدي تفسيرها في ضوئه وأيضًا كأد

 نحرافات.البحث عن األسباب المؤدية لهذه اإل إلىتدفع المحلل المالي 

 أدوات التحليل المالي 3.6
هذه  إلىلكي تصل أهداف تسعى للوصول إليها بوسائل متعددة و  مؤسسةإن لكل 

على معلومات يمكن  الحصولمن خاللها  ليتم األهداف عليها أن تـستعمل أدوات تحليلية مناسبة
أن تستفيد منها في اتخاذ القرارات، ومن هذه األدوات التحليليـة المناسبة )عبد اهلل، وآخرون، 

 ما يلي:( م1998

 التحليل المالي بالنسب:- أ

الخروج  بهدف ل بدراسة العالقة بين مكونات القوائم الماليةيهتم هذا النوع من التحلي
 الوضع المـالي السائد في المؤسسة. توضحبمعلومات 
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 قائمة مصادر األموال واستخداماتها: - ب

يركز هذا النوع من التحليل على التعرف على طرق الحصول على األموال وطرق 
النوع من التحليل في التعرف على المصادر استخدامها خالل فترة زمنية محددة، ويفيد هذا 

مة هذه المصادر مع مالءكل منها للعمل على  أهميةالداخلية والمصادر الخارجية و 
 ستخدامات.اإل

 كشوف التدفق النقـدي:أو  الموازنات النقدية التقديرية- ت

ليها تساعد هذه األداة التحليلية على التعرف على مواعيد تدفق األموال من المؤسسة و  ا 
 والتعرف علـى حجـم األموال التي تحتاجها المؤسسة خالل الفترة القادمة.

 الموازنات التقديرية:- ث

التعرف على الحجم المتوقع من الموجودات  أساستقوم هذه األداة التحليلية على 
 المالية، والتعرف على حجم األرباح المتوقعة. اإلحتياجاتو  والمطلوبات والحقوق،

 التعادل: تحليل- ج

التعرف على مستوى المبيعات وعدد الوحدات المباعة  إلى هذه األداة التحليلية تهدف
 .حتى الوصول للربح قبل الفائدة والضريبة

 مقارنة القوائم المالية لسنوات مختلفة:- ح

أخرى  إلىتبين هذه األداة التحليلية التغيرات التي تحدث في بنود القوائم المالية من سنة 
 سنة. إلىل فترة محددة من سـنة خال

 رقم قياسي: إلىستناد باإل اإلتجاهاتمقارنة - خ

تساعد هذه األداة التحليلية على التعرف على مدى أكثر من سنتين وذلك للتغلب على 
 أخرى. إلىعيوب المقارنة من سنة 
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)رحماني، مويل هذا ويتم استخدام النسب المالية التالية ألغراض التحليل المالي لطالبي الت
 (:م2010والغالي،

 .Liquidity ratiosالسيولة نسب (1

لىو  تقيس هذه النسب قدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارية، درجـة توفر اليسر  ا 
 من هذه النسب:و  المالي في الوقت المناسب،

 :نسبة السيولة السريعة.أ 

بصورة و  اته خاصة القصيرة األجلالمشروع على الوفاء بالتزام مقدرة هذه النسبة تقيس
 .فورية

حتفاظ بنسب مالئمة حيث أن ارتفاع هذه النسبة اإل المؤسسةأو  يجب على الشركةو 
اإلدارة غير قادرة على تحقيق استغالل أمثل لمصادر األموال  أكثر من الحد المعقول يعنى أن

المؤسسة لن تستطيع الوفاء  أو عن الحد المعقول يعنى أن الشركة كــما أن انخفاضها، المتوفرة
 .في الوقت المناسب بالتزاماتها الطارئة

 :العالقة التالية أساسو تحسب على 

 

 

 .المخزون –األصول المتداولة  + لتداول = النقديةاألصول سريعة ا :حيث أن 

 إلىحساب السيولة السريعة يكمن في التوصل  من المخزوناستبعاد من إن الهدف 
نخفاض في قيمته بشكل مخاطر اإل إلىدون المخزون الذي يتعرض  أفضل مقياس للسيولة

 مستمر.

 :current ratioنسبة التداول .ب 

الخصوم المتداولة  المتداولة أن تغطى لألصولتبين هذه النسبة عدد المرات التي يمكن 
بما عليها من التزامات  لـما كانت هذه النسبة كبيرة كلما دل ذلك على سهولة وفاء الشركةوك

 .قصيرة األجل

 :العالقة التالية أساسو تحسب على 

  

 

 األصول سريعة التداول / الخصوم المتداولة نسبة السيولة السريعة =

 الخصوم المتداولة / نسبة التداول = األصول المتداولة
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 : working capital رأس المال العامل .ج 

يمتاز بالتغير في في أداء الشركة، و  التوازن مدى عن تعبرالعامل  إن فكرة رأس المال
 :العالقة التالية أساسيحسب على و  ،لدوران األموال تبعاً و  الزمن

 

 

 .Performance ratiosنسب النشاط  (2

 ا ومنفي استخدام الموارد المتاحة لديه المشروعاتس نسب النشاط مدى فعالية تقي
 (.م2001ها)شيخون،أهم

 معدل دوران البضاعة:. أ

ويقـيس عدد المرات التي  يصلح هذا المعدل بصفة خاصة لتحليل الميزانيات التجارية
كلما دل ذلك على كفاءة  زادت قيمة هذا المعدل، مبيعات فكلما إلىتتحول فيها البضاعة 

 :العالقة التالية أساسيحسب على و  ،مـوال المشروع في بند البضاعةاستثمار أ

 
 

 

 :التحصيل فترة . ب

فكلما  ،التجارية الفترة الالزمة التي تستطيع المؤسسة تحصيل ديونها، تقيس هذه الفترة
تعنى أن الذمـم قد تكون رديئة  كما أن زيادة المدة ،ل هذا على أن هذه الذمم جيدةقلت المدة د
 :العالقة التالية أساستحسب على و  ،مخصصات إلىوبحاجة 

 
 

ينتظر المشروع تحصيلها بعد تحقيق  الذمم ) الديون( هي النقدية التي: حيث أن
 .المبيعات

  

 الخصوم المتداولة - رأس المال العامل = األصول المتداولة

 تكلفة المبيعات السنوية معدل دوران البضاعة = متوسط قيمة البضاعة /
 

 عدد أيام السنة / رصيد الذمم ) الديون(× فترة التحصيل = المبيعات اآلجلة 
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 :معدل دوران رأس المال العامل . ت

فكلما زادت  ،استغالل رأس المال العامل مدى كفاءة اإلدارة في على تدل هذه النسبة
تحسب على و  ،على القروض القصيرةاإلعتماد  إلىحاجة المشروع  سرعة دورانه كلما قلت

 :العالقة التالية أساس

 
 

 :المبيعات إلىنسبة األصول الثابتة  . ث

لك على ها تهتاألصول بطبيعت حيث أن، المؤسسة لهذه األصول استغاللتقيس مدى 
تتحمل نصيب أقل من اإلهالك كلما  بالتالي فإن حجم الوحدة الواحدة من المبيعاتو  عدة سنوات

 :العالقة التالية أساستحسب على و  ،ارتفع حجم المبيعات والعكس صحيح

 
 

 :Profitability ratios نسب الربحية (3

كما أنها  ،أداء المؤسسةتعكس نسب الربحية مدى تحقيق المشروع للمستويات المتعلقة ب
والغالي،  ومنها )رحماني القرارات التي اتخذها المشروعو  تعبر عن محصلة نتائج السياسات

 (:م2010
 حقوق الملكية: إلىنسبة األرباح  .أ 

كانت النسبة  فكلما ،جدوى استثمار هذه األصول في هذا المجال تعكس هذه النسبة
 .في هذا النشاط ارأعلى تشجع أصحاب المؤسسة على االستمر 

 :العالقة التالية أساسو تحسب على 
 

 

 :حيث أن

 حقوق حملة األسهم الممتازة. –صافي الربح = الربح بعد الضريبة 

 .)أي حملة األسـهم العادية (ين اهمحقوق الملكية = حقوق المس
 

 صافى الربح / حقوق الملكية = حقوق الملكية إلىنسبة األرباح 

 معدل دوران رأس المال العامل = صــافى المبيعات / رأس المال العامل 

 

 / المبيعات المبيعات = األصول الثابتة إلىنسبة األصول الثابتة 
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 :المبيعات إلىصافي الربح  .ب 

 .نقدية من المبيعات الربح المحقق لكل وحدة ،المبيعات إلىتقيس نسبة صافي الربح 
 :العالقة التالية أساستحسب على و 

 
 

 .نسـ  الاايــونةة

 ،ن في تحليل السياسة التمويلية للمؤسسةإن الهدف من حساب نسب المديونية يكم
 .ومدى اعتمادها على الديون في تمويل إجمالي أصولها

 مجموع الديون: إلىنسبة مجموع األصول .أ 

كذلك تفسر األمان و  ،نشأةالمة المقرضين في تمويل أصول اهمو هي تقيس مقدار مس
 :العالقة التالية أساستحسب على و  الطويلة،و  ع به الدائنون في اآلجال القصيرةالذي يتمت

 

 
 

 :يناهمحقوق المس إلىديون األجل  .ب 

مدى التمويل المقدم من الدائنين مقارنة بالتمويل المقدم من  إلىتشير هذه النسبة 
 :العالقة التالية أساستحسب على و  ،طرف أصحاب المشروع

 

 
 

 

 : التحليل المالي بالنسب المالية ومبادئ مقومات 3.7
إلي مجموعة من المقومات والمبادئ التي تستند  علميةمنهجية  التحليــل المـالي يتطلب

  :(م2011ها)عقل،أهم عليهااإلعتماد  تمي
التحديد الواضع ألهداف التحليل المالي، وذلك من خالل فهم البيانات الواردة بالقوائم المالية - أ

ين قاعدة من المعلومات تساعد المحلـل المـالي في اتخـاذ القرارات الرشيدة، ويكمن دور لتكو 
 .أقل ما يمكن إلىالتحليل المالي بالنسب في تقليل البيانات المالية 

 تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليل وتوفير بيانات مالية يعتمد عليها.- ب

 صافى الربح / المبيعات المبيعات = إلىنسبة صافي الربح 
 

 مجموع الديون مجموع األصول / مجموع الديون = إلىنسبة مجموع األصول 

 يناهمحقوق المس مجموع الديون/ = يناهمحقوق المس إلىنسبة ديون األجل 

http://www.doubleclick.com.eg/Articals/ArtMID/966/ArticleID/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87---%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx
http://www.doubleclick.com.eg/Articals/ArtMID/966/ArticleID/26/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87---%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.aspx


49 

 

مجموعة من األسس التي تستخدم عند استخراج  من خالل تركيب النسب بطريقة مناسبة،- ت
ات اإلستثمار  إلىالنسب بطريقة تعكس العالقة المنطقية بين المقارنات كنسبة الدخل تلك 

 التي كانت سبب فيها.
 يتطلب األمر وضع التفسيرات السليمة لكل نسبة فمثاًل زيادة التفسير السليم للنسب المالية،- ث

زيادة نسبة السيولة عن الحدود المقبولة يعنى ألن  جيدة، نهاال يعني أالسيولة بشكل عام 
ذلك تعطياًل للموارد ويتعارض مع هدف الربحيـة، ولهـذا ظهرت الحاجة لوجود نسب معيارية 
 يمكن مقارنتها مع النسب المستنبطة من خالل التحليل المالي للشركة حيث يـتم االسترشاد

 في تفسير معاني النسب. بها
بيئة الداخلية والخارجية تأهيل المحلل المالي من الناحية العلمية والدراية الكاملة بال- ج

إعطاء صورة واضحة تعكس الحالة الحقيقية للمؤسسة، وحتى يتمكن المحلل المالي من 
 .له بشكل مستمرللمؤسسة البد من توفر التأهيل العلمي والعملي 

للتحليل المالي يجب أن تتوافر فيها مجموعة من المعلومات المالية الالزمة  لذلك فإن
 (:م1995)الحسيني، هاأهم عليهااإلعتماد  نتائج يمكن إلىفي الوصول  اهمالخصائص التي تس

 مة. المالء 
 .القابلية للتحقق 
 عدم التحيز. 
 .القابلية للقياس 
 الوثوق بها. إمكانية 

  ل الماليمحددات التحلي 3.8
المالي أداة مهمة القتراب المحلل من حقيقة األوضاع المالية  التحليلعلى الرغم من أن 

يهتم بدراسة العالقات بين بنود القوائم المالية، وتحليل اتجاهات هذه و  السائدة في المؤسسة،
ضه، إال أن المدى الذي يصل إليه رفأو التمويل  في اتخاذ القرارات بمنح ودورهالعالقات، 

 :(م1999)عبد الهادي،هاأهم المحلل يرتبط بمجموعة من المحددات

 النتائج التي يتم التوصل إليها تكون نتيجة و  ،تقديري أساسالمالية هو  إعداد النسب أساس
  .عوامل بيئيةو  خاصة بالمشروع دارسة عوامل

 على  مالية طبقا للتغيرات التي تطرأ طبيعياً المستمر في نتائج النسب ال ضرورة التحديث
 .المالية بالمنظمة البيانات
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 من المعروف أن اإلجماليات ال و  المالية يكون التعامل مع اإلجماليات في بعض النسب
 .تعطي صورة دقيقة عن الموقف

 عند عدم و  في الصناعة حتى تتم المقارنة بهاالمنشأة أو نسب نمطية في  البد من وجود
ها فإن استخدام هذه النسب أساسالمالية النمطية التي تتم المقارنة على  جود هذه النسبو 

 .إليها القصور في النتائج التي تم التوصلأو  فهو ال يوضح مدى التطور ،يكون قاصراً 
 البيانات المستخرجة من  أساسعد على ت   فهي ال ،ال توضح النسب المالية أثر التضخم

  .القيمة فرض ثبات أساسالتي تعد على و  القوائم المالية
 القوائم المالية تؤثر فيها اآلراء الشخصية ألن  تتأثر نتائج النسب المالية بالنظرة الشخصية

 .اإلعداد في
 عليها اإلعتماد  ال يمكنو  ض التحليل التقليديأغرا لقوائم المالية تقدم معلومات مالية تخدما

 .على دراسة تكلفة الفرصة البديلة في التحليل المتطور الذي يعتمد

 أساليب التحليل المالي للبيانات المالية 3.9
 إلىفي الوصول  اهمإن الطرق واألساليب المختلفة التي يستخدمها المحلل المالي تس

المالية والتشغيلية،  وة في عملياتهاونقاط الضعف والق المنشأة تقييم الجوانب المختلفة لنشاط
 ستنتاجات الضرورية للتقييم.من إجراء المقارنات واإل والتي تمكن

لذا تتعدد أساليبه حسب  ،كانت صورته على منهج المقارنة ويقوم التحليل المالي أيا  
نات التمييز بين نوعين من أساليب التحليل المالي للبيا اه وطبيعة ومجال المقارنة ويمكناتج
 وتحليل النسب المالية. تجاهاإلو  تحليل التغييرمن خالل المنشورة  ةالمالي

يعتبر تحليل التغيير واالتجاه الخطوة التحليلية األولى التي يقوم بها المحلل المالي و 
 :(م2008)النعيمي،للقوائم المالية، وينفذ هذا التحليل من خالل 

 التحليل الرأسي: 1-1

دراسة عناصر ميزانية واحدة وذلك من خالل إظهار الوزن النسبي يعني التحليل الرأسي 
مجموع المجموعة التي  إلىأو  مجموع الميزانية إلىلكل عنصر من العناصر في الميزانية 

نسب مئوية وهذا يعني  إلىأي بمعنى تحويل األرقام المطلقة الواردة في الميزانية  ،ينتمي إليها
، أي إيجاد نسبة في كال الطرفين % 100رقم مئوي مساوي لـ  إلىأن مجموع الميزانية سيتحول 

مجموع المجموعة التي ينتمي إليها يعود  إلىأو  ،مجموع الميزانية إلىفي الميزانية كل عنصر 
المجموعة التي  إلىغاية التحليل فيما إذا كانت موجهة لمعرفة الوزن النسبي لكل عنصر  إلى
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وال  ،ميز التحليل الرأسي بضعف الداللة ألنه يعتبر تحليال ساكناويت ،ثنين معاها أم اإلينتمي إلي
إال إذا تمت مقارنته مع نسب أخرى ذات نفس الداللة لذلك نجد  يصبح هذا التحليل مفيداً 

 .ضعف الحالة تحت الدراسةأو  على مدى قوة جيداً  استخدام هذا التحليل بمفرده ال يوفر مؤشراً 

 :التحليل األفقي 1-2 

في عناصر القوائم المالية على مدى  التي تحدثاألفقي يعني دراسة التغيرات  لالتحلي
 ألنه أكثر دقة عدة فترات زمنية، ولذلك يدعى بالتحليل المتحرك وهو أفضل من التحليل الرأسي

تتركز في معرفة اتجاه تطور عناصر القوائم المالية، ولذلك يسمى هذا  لهوالفائدة الرئيسية 
 تجاه.بتحليل اإلالتحليل أيضا 

 :تحليل النسب المالية -2

في عالم األعمال وذلك  عتبر هذا األسلوب من أساليب التحليل المالي األكثر شيوعاً ي  
من المؤشرات المالية التي يمكن االستفادة منها في تقييم أداء الشركة في  كبيراً  ألنه يوفر عدداً 

 وقد اكتسبت النسب المالية ،الخصومو  ألصولفي إدارة ا ،مجاالت الربحية، والسيولة والكفاءة
متزايدة بعد أن أصبحت من المؤشرات الهامة التي يستخدمها المحللون الماليون في مجال أهمية 

 ومن ذلك: التنبؤ بحاالت الفشل المالي للمؤسسات

 مفهوم النسب: 2-1

سة قيم بحيث تنصب النسب المالية على درا ،النسبة هي عبارة عن عالقة بين قيمتين
العناصر الظاهرة في القوائم المالية والتقارير المحاسبية بهدف اشتقاق معلومات، ومؤشرات 

وتعتبر  ،يمكن االستفادة منها، وتكون مكملة للمعلومات وتعتبر النسب المستخدمة في حسابها
ي موضوع الدراسة فالنسب المالية أدوات قياس ومراقبة للتطور في الزمان والمكان للظاهرة 

يجب أن تنظم في مجموعات  ،، ولكي تتمتع النسب المالية بقدرة التنبؤالتحليل المالي
 (.م2001)العطار،متجانسة

مجموعة من أو  النسب المالية عبارة عن عالقة بين بسط ومقام يمثل كل منهما فقرة،و 
فاألرقام  ،جدول حسابات النتائج(أو  الحسابات الختامية )الميزانية العمومية، وقائمة الدخل

وشكل األداء  ،فصح بوضوح عن الوضع الماليال ت   قد المطلقة التي ترد في البيانات الختامية
للحصول على نتائج  ،مما يستدعي ربطها مع بعضها البعض بشكل نسبي ،المنشأةفي 

 (.م2002)الزبيدي، ومعلومات تفيد في عملية تقييم األداء
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أكثر من بنود القوائم أو  قة تربط بين بندينعبارة عن عال الماليةوعليه فإن النسب 
المالية، وقد تتواجد البنود التي تدخل في اشتقاق النسبة المالية على القائمة المالية نفسها، كما 

 قد تتواجد هذه البنود على قائمتين ماليتين.

 أنواع النسب المالية: 2-2

التحليل المالي، ولكن ما هناك عدد كبير من النسب المالية التي يمكن استخدامها في 
ويمكن تصنيفها  ،المنشأةيهمنا هو النسب المالية ذات الداللة والتي تساعد على تحليل وضع 

 (:م2004السروجي،كما يلي)

 النسب المالية لقائمة المركز المالي )الميزانية المحاسبية(..أ 
 النسب المالية لقائمة الدخل ) جدول حسابات النتائج(..ب 
مالية لعناصر من القائمتين كنسبة صافي المبيعات  سب المالية المختلطة، وتتضمن نسباً الن.ج 

 رأس المال المستثمر. إلى

أكثر من بنود أو  التي تمثل العالقة بين قيمة بندينالنسب بالنسب الهيكلية سمى هذه وت  
 القائمة المالية في لحظة زمنية معينة وعلى مدار نفس الفترة المحاسبية.
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 الفصل الرابع
 منهجية الدراسة

 مقدمة 4.1
جراءاتها محورًا رئيسياً  نجاز الجانب إحيث يتم من خالله  ،تعتبر منهجية الدراسة وا 

يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي التطبيقي للدراسة، وعن طريقها 
موضوع تحقيقًا الالنتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة ب إلىللتوصل 

جراءاتها حيث  إلىألهداف الدراسة، لذا يهدف هذا الفصل   يتناولبيان منهجية الدراسة وا 
لمستخدمة اداة األوصف مجتمع الدراسة وحجمه، وكذلك ، و ب الدراسة المستخدمألسلو  اً توضيح

 الفصل وصفاً ويتضمن ا وتطويرها ومدى صدقها وثباتها، وطريقة إعدادها وكيفية بنائه
وأخيرًا المعالجات اإلحصائية التي  ،في تصميم أداة الدراسة وتقنينها تم القيام بهالاجراءات التي 

 في تحليل الدراسة. عليهااإلعتماد  تم

 أسلوب الدراسة 4.2
المنهج الوصفي  تم استخدامتحقيقها  إلىواألهداف التي تسعى  على طبيعة الدراسة بناءً 

ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا  ،التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع
هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة ويعبر عنها تعبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي 

صواًل و التحليل والربط والتفسير  إلىمن أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه 
 نتائج وتوصيات الدراسة. إلى

 طرق جمع البيانات 4.3
 على نوعين من البيانات:اإلعتماد  تم

مصادر  على ستنادباإلمعالجة اإلطار النظري للدراسة  تم يانات الثانوية:مصادر الب .1
في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات  المتمثلةالبيانات الثانوية 

والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، وبعض 
 بكة اإلنترنت.ى شفالمواقع ذات الصلة 

جمع البيانات تم  الدراسةليلية لموضوع لمعالجة الجوانب التح مصادر البيانات األولية: .2
 .التي صممت خصيصًا لهذا الغرض كأداة رئيسية للبحث، اإلستبانةاألولية من خالل 
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 وعينتها مجتمع الدراسة 4.4 
ة العاملين في أقسام اإلسالمي المصارفروع فموظفي يتكون مجتمع الدراسة من 

وهم البنك اإلسالمي  في قطاع غزة التسهيالت ومسئولي األقسام ومراقبي ومدراء الفروع
نظرًا لصغر و  موظف 70 وقد بلغ عدد أفراد هذا المجتمع ،الفلسطيني و البنك اإلسالمي العربي

وقد تم موظف،  70المجتمع وهو لتشمل كافة أفراد المجتمع  حجم مجتمع الدراسة تم تحديد
% حسب البيانات 85.7استبانة بنسبة استرداد  60 منهم وقد إسترد  توزيع اإلستبيانات عليهم، 

 :التالية
 (: يوضح حجم مجتمع الدراسة4.1جدول )

عدد اإلستبانات الموزعة  البيان #
 على الفروع

االستبانات  عدد
 المستردة

 9 10 غزةالفلسطيني فرع  اإلسالمي صرفالم 1
 7 8 رفحالفلسطيني فرع  اإلسالمي المصرف 2
 6 7 النصرالفلسطيني فرع  اإلسالمي المصرف 3
 7 9 خانيونسالفلسطيني فرع  اإلسالمي المصرف 4
 8 9 النصيراتالفلسطيني فرع  اإلسالمي المصرف 5
 5 6 الشجاعيةالفلسطيني فرع  اإلسالمي المصرف 6
 7 9 جبالياالفلسطيني فرع  اإلسالمي المصرف 7
 6 7 غزةالعربي فرع  اإلسالمي المصرف 8
 5 5 خانيونسالعربي فرع  اإلسالمي المصرف 9
 60 70 فروع 9اإلجمالي  
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  أداة الدراسة 4.5
ة في اتخاذ القرارات مدى استخدام النسب المالي " الدراسة بعنوانتم إعداد استبانة 

وتم إتباع الخطوات التالية  "(ة الفلسطينيةاإلسالميدراسة تحليلية على المصارف ) التمويلية
 :اإلستبانةتلك لبناء 

 ســتفادة االطــالع علــى األدب اإلداري والدراســات الســابقة ذات الصــلة بموضــوع الدراســة، واإل
 وصياغة فقراتها. اإلستبانةمنها في بناء 

 اإلستبانةالرئيسية التي شملتها  حاورالم تحديد. 
  محورتحديد الفقرات التي تقع تحت كل. 
  متها لجمع البيانات.ءعلي المشرف من أجل اختبار مدى مال اإلستبانةعرض 
  المشرف. رآهابشكل أولي حسب ما  اإلستبانةتعديل 
  مــن ، هــابعــض فقرات علــي مجموعــة مــن المحكمــين الــذين قــاموا بتعــديل اإلســتبانةتــم عــرض

 .(1انظر الملحق رقم )، التعديلأو  اإلضافةأو  حيث الحذف
  (2انظر الملحق رقم )فقرة، 37) لتستقر في صورتها النهائية على ) اإلستبانةتم تصميم. 

 

 أقسام رئيسية  وهي على النحو التالي: ستةوتتكون استبانة الدراسة من 

المؤهل  المسمى الوظيفي،العمر،الجنس، امة للمستجيب )عبارة عن المعلومات الع القسم األول:
 .الخبرة(العلمي، سنوات 
 ( فقرات.8وهو عبارة عن المحور األول للدراسة ويتكون من ) القسم الثاني:

 ( فقرات.7وهو عبارة عن المحور الثاني للدراسة ويتكون من ) :لثالقسم الثا

 فقرات.( 7راسة ويتكون من )وهو عبارة عن المحور الثالث للد :رابعالقسم ال

 .فقرات (8وهو عبارة عن المحور الرابع للدراسة ويتكون من ) :الخامسالقسم 

 ( فقرات.7وهو عبارة عن المحور الخامس للدراسة ويتكون من ) :السادسالقسم 
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لقيــاس اســتجابات المبحــوثين لفقــرات االســتبيان حســب  خماســيال ليكــرد وقــد تــم اســتخدام مقيــاس
 (:4.2جدول )

 مقياسال(: درجات 4.2جدول )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة الستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 :اإلستبانةصدق  4.6
العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من  كافة شمول يعني اإلستبانةصدق  
ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها"  ناحية،

 بطريقتين: اإلستبانة(. وقد تم التأكد من صدق م2001)عبيدات وآخرون، 
 من خالل المحكمين "الصدق الظاهر ": اإلستبانةصدق  -1

مجال  في المتخصصين المحكمين من عدداً  اختياريتم  أن يقصد بصدق المحكمين "هو
على  اإلستبانة( حيث تم عرض م2011الدراسة" )الجرجاوي، موضوع المشكلةأو  الظاهرة

 المحاسبة ومتخصص في اإلحصاءمتخصصين في  أربعةتألفت من مجموعة من المحكمين 
الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم  وقد استجاب (،1وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

 .النهائية افي صورته اإلستبانة تفي ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرجمن حذف وتعديل 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityالداخلي  اإلتساقأول: 

مع المجال  اإلستبانةكل فقرة من فقرات  اتساقالداخلي مدى  اإلتساقيقصد بصدق 
اخلي لالستبانة وذلك من خالل الد اإلتساقالذي تنتمي إلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب 

والدرجة الكلية للمجال  اإلستبانةبين كل فقرة من فقرات مجاالت  اإلرتباطحساب معامالت 
 نفسه.

ما مدى استخدام " بين كل فقرة من فقرات المحور اإلرتباط( معامل 4.3جدول )يوضح 
" والدرجة لتمويلعند اتخاذ قرارات االتمويل  المصرف لمؤشرات الربحية لدى العميل طالب
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 α ≤ 0.05المبينة دالة عند مستوى معنوية  اإلرتباط، والذي يبين أن معامالت الكلية للمحور
 لما وضع لقياسه. صادقاً وبذلك يعتبر المحور 

ما مدى استخدام المصرف لم شرات الربحية  بين كل فقرة من فقرات محور " اإلرتباطمعامل : (4.3جدول )
 " والدرجة الكلية للمحور عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  ميل طالبلدى الع
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1.  
على التمويل  طالبة المنشأةيقوم المصرف باحتساب نسب الربحية لقياس مدى قدرة 

 0.000* 0.718  توليد األرباح.

2.  
طالبة  المنشأةمؤشرات ربحية  إلىرف مكونات الربح بغرض الوصول يحلل المص

 0.000* 0.729 .اإلئتمان

3.  
يقوم المصرف بتحليل هامش الربح التشغيلي لقياس الربحية الناتجة عن النشاط 

 0.000* 0.761 .اإلئتماني للمنشأة طالبة ساساأل

4.  

ربح/خسارة غير أو  في المصرف بتحليل دخل/ مصاريفالتمويل  يقوم مسئول
عند دراسة التمويل  ي للمنشأة طالبةساسغير متكرر يتعلق بالنشاط األأو  عادي

 هامش صافي الربح.
0.747 *0.000 

5.  
تطورات  إلىلغرض الوصول  اإلستثماريقوم المصرف بمتابعة معدل العائد على 

 0.000* 0.797 .اإلئتمانطالبة  المنشأةالربحية الخاصة ب

6.  
لغرض الوقوف على مدى  اإلستثمارالمصرف تطورات العائد على قرارات  يتابع

 0.000* 0.815 .اإلئتمانطالبة  المنشأةربحية 

7.  
تحليل نفقات التشغيل لتقييم فعالية النفقات  يقوم المحلل المالي بالمصرف بإجراء

 0.000* 0.780 ودورها في تحقيق اإليرادات.

8.  
طالبة  المنشأةالمصرف نسب الربحية لتقييم أداء يستخدم المحلل المالي في 

 0.000* 0.701 .اإلئتمان

 .α≤ 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  اإلرتباط *

ما مدى استخدام  بين كل فقرة من فقرات محور" اإلرتباط( معامل 4.4جدول )يوضح 
"  رارات التمويلعند اتخاذ قالتمويل  المصرف لمؤشرات دوران المدينين لدى العميل طالب

 0.05المبينة دالة عند مستوى معنوية  اإلرتباطوالدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معامالت 
≥α  لما وضع لقياسه. صادقاً وبذلك يعتبر المحور 
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ما مدى استخدام المصرف لم شرات دوران  بين كل فقرة من فقرات محور " اإلرتباطمعامل : (4.4جدول )
 " والدرجة الكلية للمحور عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  لمدينين لدى العميل طالبا
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1.  
 يتابع المحلل المالي في المصرف معدل دوران المدينين عبر عدة سنوات مالية للمنشاة طالبة

 0.000* 0.828 ءة عملية التحصيل للمنشأة.لقياس كفاالتمويل 

2.  
اآللية التي  إلىللتوصل التمويل  طالبة المنشأةيقوم المصرف بتحليل معدل دوران المدينيين في 

 0.000* 0.816 ديون العمالء لديها. المنشأةتسترد بها 

3.  
في اتخاذ لتمويل ا يعتمد المحلل المالي في المصرف على معدل دوران المديين للمنشأة طالبة

 0.000* 0.794 القرار المناسب.

 0.003* 0.823 .اإلئتمانطالبة  المنشأةيقوم المصرف بتحليل فترات تحصيل ديون المدينين لدى   .4

5.  
على فترة التمويل  للمنشاة طالبةالتمويل  يعتمد المحلل المالي لدى المصرف في اتخاذ قرار

 0.005* 0.773 عن وضع العميل المادي.سداد ديون الموردين لكونها تعبر 

 0.000* 0.808 .اإلئتمانطالبة  المنشأةيستخدم المحلل المالي في المصرف نسب دوران المدينين لتقييم أداء   .6

 0.003* 0.550 .اإلئتمانيوجد بالمصرف نظام لمتابعة التغييرات في مؤشر دوران المدينين للمنشآت طالبة   .7

 .α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة دال  اإلرتباط *

كيف يؤثر مؤشر  بين كل فقرة من فقرات المحور" اإلرتباط( معامل 4.5جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية للمجال،  عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  دوران المخزون لدى العميل طالب

وبذلك يعتبر  α ≤ 0.05ة المبينة دالة عند مستوى معنوي اإلرتباطوالذي يبين أن معامالت 
 لما وضع لقياسه. صادقاً المحور 
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كيف ي ثر م شر دوران المخزون لدى العميل  " حوربين كل فقرة من فقرات م اإلرتباطمعامل : (4.5جدول )
 حور" والدرجة الكلية للم عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  طالب
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1.  
عند عملية اتخاذ التمويل  بالمصرف فترة دوران المخزون للمنشأة طالبةالتمويل  يقيس موظف
 0.000* 0.744 .اإلئتمانالقرار بمنح 

2.  
 يقوم المحلل المالي بالمصرف باإلستدالل على معدل الدوران المثالي للمخزون للمنشأة طالبة

 0.000* 0.793 عن طريق أساليب الرقابة على المخزون.ل التموي

 0.000* 0.830 .اإلئتمانطالبة  المنشأةيستخدم المحلل المالي في المصرف نسب دوران المخزون لتقييم أداء   .3

4.  
على إدارة التمويل  يهتم المصرف بمعدل دوران المخزون ألنه ي ظهر مقدرة العميل طالب

 0.000* 0.737 المخزون بفعالية.

 0.000* 0.849 على معدل دوران المخزون.التمويل  يعتمد المصرف عند التحليل المالي للمنشأة طالبة  .5

 0.000* 0.816 .اإلئتمانلمصرفكم نظام لتقييم فعالية إدارة المخزون للمنشأة طالبة   .6

7.  
إذا وجد أن هذه لتمويل ا طالبة المنشأةبالمصرف باإلحجام عن تمويل التمويل  يقوم موظف

 0.001* 0.432 الشركة لديها معدل دوران مخزون منخفض مقارنة مع المنشآت المشابهة لها في الصناعة.

 .α≤ 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  اإلرتباط *

 ما مدى استخدام بين كل فقرة من فقرات مجال " اإلرتباط( معامل 4.6جدول )يوضح 
" والدرجة الكلية  عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  الية لدى العميل طالبمؤشرات الرافعة الم

وبذلك  α≤ 0.05المبينة دالة عند مستوى معنوية  اإلرتباطللمجال، والذي يبين أن معامالت 
 لما وضع لقياسه. صادقاً يعتبر المجال 

  



61 

 

م شرات الرافعة المالية لدى  ما مدى استخدام " رحو بين كل فقرة من فقرات م اإلرتباطمعامل : (4.6جدول )
 حور" والدرجة الكلية للم عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  العميل طالب
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1.  
يس إجمالي ليقالتمويل  بالمصرف الرافعة المالية للمنشاة طالبةالتمويل  يحلل موظف

 0.009* 0.691 إجمالي الموجودات. إلىااللتزامات الطويلة والقصيرة األجل 

2.  
 طالبة المنشأةيراعي المصرف مدى توفر مصادر السيولة الذاتية عندما يتبين أن 

 0.000* 0.724 تعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل الخارجية.التمويل 

3.  
إذا وجد التمويل  طالبة المنشأةحجام عن تمويل بالمصرف باإلالتمويل  يقوم موظف

 0.000* 0.476 أن هذه الشركة تدفع فوائد للمصرف أعلى من أرباحها.

4.  
يراعي المصرف بأن تكون أرباح الشركة من الرفع المالي أعلى من الفوائد والعموالت 

 0.000* 0.496 .اإلئتمانالمصرفية التي تدفها الشركة طالبة 

5.  
طالبة  المنشأةلتقييم أداء  مؤشرات الرافعة الماليةالمحلل المالي في المصرف  يستخدم
 0.000* 0.869 .اإلئتمان

6.  
واآلثار المترتبة على  المنشأةبعمل إختبارت لقياس مدى قدرة  المصرفيقوم 

 0.000* 0.726 .اإلئتماناإلستمرارية عند استخدام الرافعة المالية للمنشأة طالبة 

7.  
للتنبؤ  أساسمد إدارة المصرف على مؤشرات الرفع المالي في التحليل المالي كتعت

 0.000* 0.862 .اإلئتمانبالتعثر للشركة طالبة 

8.  
 المنشأةلمؤشرات الرافعة المالية لدى  اإلهتمامتعطي ادارة المصرف قدرا كبيرا من 

 0.000* 0.718 .اإلئتمانطالبة 

 .α ≤ 0.05ستوى داللة دال إحصائيًا عند م اإلرتباط *

ما مدى استخدام  " محوربين كل فقرة من فقرات  اإلرتباط( معامل 4.7جدول )يوضح 
" والدرجة  عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  المصرف لمؤشرات السيولة لدى العميل طالب

 α≤ 0.05 المبينة دالة عند مستوى معنوية اإلرتباط، والذي يبين أن معامالت حورالكلية للم
 لما وضع لقياسه. صادقاً  وبذلك يعتبر المحور
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ما مدى استخدام المصرف لم شرات السيولة  " حوربين كل فقرة من فقرات م اإلرتباطمعامل : (4.7جدول )
 حور" والدرجة الكلية للم عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  لدى العميل طالب
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1.  
للمنشآت التي يتوفر لديها نسب سيولة التمويل  يفضل المحلل المالي بالمصرف منح

 0.000* 0.759 معقولة.

 0.000* 0.491 على دفع المطلوبات المتداولة منه. التمويل  يقوم المصرف بقياس مقدرة العميل طالب  .2

3.  
ية والتحويلية اإلستثمار رف التدفقات النقدية من المراحل التشغيلية و يراعي المص
 0.005* 0.449 اإلئتمانللشركة طالبة 

4.  
لتقييم أداء  مؤشرات السيولة النقدية والقانونيةيستخدم المحلل المالي في المصرف 

 0.001* 0.826 .اإلئتمانطالبة  المنشأة

 0.010* 0.727 .اإلئتمانة طالبة يقيس المصرف مخاطر السيولة للمنشأ  .5

6.  
لمعدالت السيولة في التحليل المالي  اإلهتمامتعطي ادارة المصرف قدرا كبيرا من 

 0.024* 0.696 .اإلئتمانللمنشأة طالبة 

7.  
 طالبة المنشأةمؤشرات السيولة لدى  السياسة الداخلية للمصرف تدفع الي اعتماد

 0.000* 0.681 لمنح التمويل. أساسكالتمويل 

 .α≤ 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  اإلرتباط *
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 ثانيا: الصدق البنائي 

عتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي ي  
ور الدراسة بالدرجة الكلية اتريد األداة الوصول إليها، ويبين مدى ارتباط كل محور من مح

 ، وقد تم ذلك على النحو التالي:اإلستبانة لفقرات

عند دالة إحصائيًا  اإلستبانةفي جميع محاور  اإلرتباط( أن جميع معامالت 4.8يبين جدول )
 صادقه لما وضع لقياسه. اإلستبانةوبذلك تعتبر جميع محاور  α≤ 0.05مستوى معنوية 

 والدرجة الكلية لالستبانة اإلستبانةمن محاور  بين درجة كل محور اإلرتباطمعامل : (4.8جدول )

 المجال \المحور
 معامل بيرسون

 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)الحتمالية

 ما مدى استخدام المصرف لمؤشرات الربحية لدى العميل طالبالمحور األول: 
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل 

0.906 *0.000 

ـــاني:  ـــدى  مـــا مـــدىالمحـــور الث اســـتخدام المصـــرف لمؤشـــرات دوران المـــدينين ل
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  العميل طالب

0.900 *0.000 

التمويـل  كيـف يـؤثر مؤشـر دوران المخـزون لـدى العميـل طالـب المحور الثالـث:
 0.000* 0.816 عند اتخاذ قرارات التمويل

 اليــة لــدى العميــل طالــبمــا مــدى اســتخدام مؤشــرات الرافعــة المالمحــور الرابــع: 
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل 

0.891 *0.000 

مــا مــدى اســتخدام المصــرف لمؤشــرات الســيولة لــدى العميــل المحــور الخــامس: 
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  طالب

0.874 *0.000 

 .α ≤ 0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  اإلرتباط * 

  :اإلستبانة ثبات 4.7
 مرات عدةا تطبيقه أعيد إذا النتائج نفس اإلستبانة عطيت   "أن هو اإلستبانةيقصد بثبات 

ي المقياس قراءات متقاربة عند عطِ أي درجة ي   إلى(، ويقصد به أيضا 2010)الجرجاوي،متتالية"
في  اعند تكرار استخدامه اهواستمراريت اوانسجامه اما هي درجة اتساقهأو  ،كل مرة يستخدم فيها

 أوقات مختلفة. 

 Cronbach's من خالل معامل ألفا كرونباخ اإلستبانةمن ثبات  تم التحققوقد 

Alpha Coefficient  وكانت النتائج كما هي مبينة في اإلستبانةلقياس ثبات المستخدم ،
 (.4.9جدول )
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 اإلستبانة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات: (4.9جدول )

عدد  المحور
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

الصدق 
 الذاتي*

مـــا مـــدى اســـتخدام المصـــرف لمؤشـــرات الربحيـــة المحـــور األول: 
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  لدى العميل طالب

8 0.891 0.944 

ـــاني:  مـــا مـــدى اســـتخدام المصـــرف لمؤشـــرات دوران المحـــور الث
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  العميل طالب المدينين لدى

7 0.883 0.940 

كيــف يــؤثر مؤشــر دوران المخــزون لــدى العميــل  المحــور الثالــث:
 0.928 0.862 7 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  طالب

مــا مــدى اســتخدام مؤشــرات الرافعــة الماليــة لــدى المحــور الرابــع: 
 رارات التمويلعند اتخاذ قالتمويل  العميل طالب

8 0.850 0.922 

ما مدى اسـتخدام المصـرف لمؤشـرات السـيولة المحور الخامس: 
 عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  لدى العميل طالب

7 0.787 0.887 

 0.979 0.959 37 جميع المحاور معا

 *الصدق الذاتي= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 4.9الموضحة في جدول ) من النتائجهذا ويتضح 
(، بينما بلغت لجميع فقرات 0.891-0.787)بين  اور الدراسة حيث تراوحتمرتفعة لكل مح

من محاور الدراسة حيث لكل محور  مرتفعةقيمة الصدق الذاتي  (. كما كانت0.959) اإلستبانة
( وهذا يعنى أن 0.979) اإلستبانةرات بينما بلغت لجميع فق (،0.887،0.944) تراوحت بين

 الثبات مرتفع ودال إحصائيًا. 

 للتوزيع صالحة( 2)رقم هي في الملحق  كمافي صورتها النهائية  اإلستبانةوبذلك تكون 
 لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. وتكون صالحة أيضاً 

 المستخدمة: األساليب اإلحصائية 4.8
 Statisticalمن خالل برنامج التحليل اإلحصائي  اإلستبانةتم تفريغ وتحليل 

Package for the Social Sciences (SPSS). 
 وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

 مجتمعلوصف  :(Frequencies & Percentages)النسب المئوية والتكرارات   .1
 الدراسة.
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 .المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي  .2

 .اإلستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ )  .3

: اإلرتباط( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .4
 اإلتساقالباحث لحساب وقد استخدمه  ،على دراسة العالقة بين متغيريناإلختبار  يقوم هذا

 ستبانة.الداخلي والصدق البنائي لا

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة  :(T-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار   .5
ولقد استخدمه الباحث  ،قلت عن ذلكأو  أم زادت 3درجة الحياد وهي  إلىقد وصلت 

 .تبانةاإلسللتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات 
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 المقدمة: 5.1
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةهذا الفصل عرضًا ل يتضمن

وصل والتي تم الت اإلستبانةاستعراض أبرز نتائج حليل فقراتها و تأسئلة الدراسة و  لىاإلجابة ع
 المسمى الوظيفي،العمر،الجنس، والوقوف على البيانات الشخصية التي اشتملت على ) ،إليها

جمعة من لمعالجات اإلحصائية للبيانات المتم إجراء ا لذا ،(الخبرةالمؤهل العلمي، سنوات 
 (SPSS) ةاإلجتماعيرنامج الرزم اإلحصائية للدراسات إذ تم استخدام ب ،استبانة الدراسة

 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 

  :البيانات الشخصيةالدراسة وفق  مجتمعوفيما يلي عرض لخصائص 
 الدراسة حسب الجنس مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب الجنس مجتمع(: توزيع 5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 0.83 50 ذكر

 0.17 10 أنثى

 100 60 المجموع

% 17ذكور، بينما مجتمع الدراسة  % من83( أن ما نسبته 5.1يتضح من جدول )
 .إناث
 الفئة العمريةالدراسة حسب مجتمع توزيع  -

 

 العمرية الفئةالدراسة حسب  مجتمع(: توزيع 5.2جدول )

 النسبة المئوية % العدد الفئة العمرية
 43.3 26 30أقل من 

 48.3 29 45أقل من  -30

 8.3 5 عام فأكثر 45

 100 60 المجموع

أقل من أعمارهم الدراسة  مجتمع% من 43.3( أن ما نسبته 5.2يتضح من جدول )
فأكثر، وهذا  45أعمارهم % 8.3، عام 45 أقل من – 30من أعمارهم % تتراوح 48.3، 30
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ة يغلب عليها الفئة الشابة نظرًا لحداثة القطاع المصرفي اإلسالمي المصارفأن  إلىيشير 
 الفلسطيني بشكل عام.

 سنوات الخبرة الدراسة حسب  مجتمعتوزيع  -

 سنوات الخبرةالدراسة حسب  مجتمع(: توزيع 5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد ةسنوات الخبر 
 33.3 20 سنوات 5أقل من 

 31.7 19 سنة 10أقل من – 5

 35 21 سنة فأكثر 10

 100 60 المجموع

أقل سنوات خبرتهم الدراسة مجتمع % من 33.3( أن ما نسبته 5.3يتضح من جدول )
 ،سنة 10أقل من  – 5تتراوح بين سنوات خبرتهم مجتمع الدراسة  % من31.7، سنوات 5من 
تنوع الخبرة  وهذا يدل على فأكثر، سنوات 10 سنوات خبرتهممجتمع الدراسة  % من35

وي برر قلة أعداد الموظفين ذوي سنوات  اإلسالميالمصرفية بين العاملين في القطاع المصرفي 
 حداثة القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام. إلىالخبرة الطويلة 

 ل العلميالدراسة حسب الم ه مجتمعتوزيع  -

 الدراسة حسب الم هل العلمي مجتمع(: توزيع 5.4جدول )

 النسبة المئوية % العدد الم هل العلمي
 3.3 2 دبلوم

 86.7 52 بكالوريوس

 10 6 دراسات عليا

 100 60 المجموع

، دبلوممؤهلهم العلمي مجتمع الدراسة  % من3.3( أن ما نسبته 5.4يتضح من جدول )
أن وهذا يدل على  ،دراسات عليا% مؤهلهم العلمي  10، % مؤهلهم العلمي بكالوريوس86.7

من الفئات المؤهلة علميًا مما  ةاإلسالميفي المصارف  يةاإلئتمانالعاملين في مجال التسهيالت 
 قادرين على التحليل المالي من الناحية العلمية. يجعلهم
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 لمسمى الوظيفياالدراسة حسب  مجتمعتوزيع  -

 المسمى الوظيفيالدراسة حسب  مجتمع(: توزيع 5.5جدول )

 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي
 56.6 34 موظف تسهيالت

 15 9 رئيس قسم التسهيالت

 15 9 مراقب فرع

 13.3 8 مدير فرع

 100 60 المجموع

الوظيفي  اهممسممجتمع الدراسة  % من56.6 نسبته ما( أن 5.5يتضح من جدول )
الوظيفي  اهممسم% 15، الوظيفي رئيس قسم التسهيالت اهممسم% 15، موظف تسهيالت

 .الوظيفي مدير فرع اهممسم% 13.3 ،مراقب فرع

 ؟ يوجد عدد كافي من الموظفين قادرين على التحليل المالي بالشكل السليمهل  -
 موظفين القادرين على التحليل المالي بالشكل السليمعدد ال (5.6جدول )

هــل يوجــد عــدد كــافي مــن المــوظفين قــادرين علــى التحليــل المــالي 
 بالشكل السليم

 النسبة المئوية % العدد

 70 42 نعم

 30 18 ال

 100 60 المجموع

يوجد مجتمع الدراسة  مصارف موظفي % من70( أن ما نسبته 5.6يتضح من جدول )
 موظفي من%  30،لديهم عدد كافي من الموظفين قادرين على التحليل المالي بالشكل السليم

قادرين على التحليل المالي  الموظفينيوجد لديهم عدد كافي من ال مجتمع الدراسة  مصارف
الموظفين قادرين على التحليل المالي وجود عدد كبير من  وهذا يدل على ،بالشكل السليم

 تدعيم قدراتهم العملية. إلىأخرى بحاجة  في حين أن هناك أعداداً  ،سليمبالشكل ال
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  :واختبار الفرضيات اإلستبانةتحليل فقرات  5.2
لعينة واحدة لمعرفة ما إذا كانت متوسط  Tتم استخدام اختبار اإلستبانةلتحليل فقرات 

أكبر  Sig > 0.05 (Sigأم ال، فإذا كانت  3ياد وهي درجة الح إلىدرجة االستجابة قد وصلت 
 الفرضية الصفرية ويكون في هذه الحالة متوسط آراء األفراد( فإنه ال يمكن رفض 0.05من 

 > Sigأما إذا كانت  ،3حول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهى 

0.05 (Sig  فيتم رفض الفرضية الصف0.05أقل من ) رية وقبول الفرضية البديلة التي تنص
، وفي هذه الحالة يمكن تحديد ما رجة الحيادعن ديختلف جوهريًا  آراء األفرادعلى أن متوسط 

 وذلك من خالل قيمة .الحيادينقص بصورة جوهرية عن درجة أو  إذا كان متوسط اإلجابة يزيد
سط الحسابي لاجابة يزيد عن درجة موجبة فمعناه أن المتو اإلختبار  فإذا كانت قيمةاإلختبار 

 الحياد والعكس صحيح.
 العميــل طالــب م شــرات ربحيــةمــا مــدى اســتخدام المصــرف تحليــل فقــرات المحــور األول "  -

 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل 

عنـد اتخـاذ القـرارات التمويـل  يستخدم المصرف م شرات ربحيـة العميـل طالـبالفرضية األولى: 
 التمويلية.

درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tاختبار  استخدامتم 
 (.5.7النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الحياد وهي 
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ما مدى " لكل فقرة من فقرات المحور األول (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (5.7جدول )
 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  لربحية لدى العميل طالباستخدام المصرف لم شرات ا
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1.  
ـــة لقيـــاس مـــدى قـــدرة  ـــوم المصـــرف باحتســـاب نســـب الربحي يق

  على توليد األرباح.ل التموي طالبة المنشأة
4.05 81.00 0.95 8.59 0.00 1 

2.  
مؤشـرات  إلىيحلل المصرف مكونات الربح بغرض الوصول 

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةربحية 
3.80 76.00 0.71 8.75 0.00 3 

يقوم المصرف بتحليل هـامش الـربح التشـغيلي لقيـاس الربحيـة   .3
 .اإلئتمانبة ي للمنشأة طالساسالناتجة عن النشاط األ

3.80 76.00 0.73 8.47 0.00 4 

4.  
أو  فـــي المصـــرف بتحليـــل دخـــل/ مصـــاريفالتمويـــل  يقـــوم مســـئول

ي ساســغيــر متكــرر يتعلــق بالنشــاط األأو  ربح/خســارة غيــر عــادي
 عند دراسة هامش صافي الربح.التمويل  للمنشأة طالبة

3.80 76.00 0.78 7.98 0.00 5 

5.  
لغــرض  اإلســتثمارل العائــد علــى يقــوم المصــرف بمتابعــة معــد

طالبـــــة  المنشـــــأةتطـــــورات الربحيـــــة الخاصـــــة ب إلـــــىالوصـــــول 
 .اإلئتمان

3.82 76.33 0.85 7.41 0.00 2 

6.  
لغرض  اإلستثماريتابع المصرف تطورات العائد على قرارات 

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةالوقوف على مدى ربحية 
3.75 75.00 0.84 6.95 0.00 8 

7.  
تحليـل نفقـات التشـغيل  لمحلل المـالي بالمصـرف بـإجراءيقوم ا

 لتقييم فعالية النفقات ودورها في تحقيق اإليرادات.
3.78 75.67 0.90 6.71 0.00 6 

8.  
يســـتخدم المحلـــل المـــالي فـــي المصـــرف نســـب الربحيـــة لتقيـــيم 

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةأداء 
3.78 75.67 0.85 7.18 0.00 7 

  0.00 10.21 0.62 76.46 3.82 معاا  جميع فقرات المجال 

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.8من جدول )

 يقوم المصرف باحتساب نسب الربحية لقياس مدى قدرة "  ولىالمتوسط الحسابي للفقرة األ
( أي أن 3)الدرجة الكلية من  4.05 يساوي على توليد األرباح"التمويل  طالبة المنشأة

( تساوي Sigوأن القيمة االحتمالية ). 8.59اإلختبار  %، قيمة81المتوسط الحسابي النسبي 
 على هذه الفقرة. المجتمع  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 0.000

 اإلستثماريتابع المصرف تطورات العائد على قرارات " ةادسالمتوسط الحسابي للفقرة الس 
أن المتوسط  أي 3.75" يساوي اإلئتمانطالبة  المنشأةدى ربحية لغرض الوقوف على م

( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).6.95اإلختبار  %، قيمة75.00الحسابي النسبي 
 على هذه الفقرة. المجتمع  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 0.00

 وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.82المتوسط الحسابي يساوي  عام يمكن القول بأن بشكل ،
 0.00( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).10.21اإلختبار  %، قيمة 76.46يساوي 

التمويل  " ما مدى استخدام المصرف لمؤشرات الربحية لدى العميل طالبمحورلذلك يعتبر 
أن ، مما يدل على α ≤ 0.05ستوى داللة " دال إحصائيًا عند معند اتخاذ قرارات التمويل 

يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهذا يعني أن هناك متوسط درجة االستجابة لهذا المحور 
وبالتالي تثبت صحة الفرضية التي المحور، على فقرات هذا المجتمع  موافقة من قبل أفراد

في اتخاذ  اهميسل التموي استخدام المصرف مؤشرات الربحية للعميل طالب تنص على أن
ة الفلسطينية اإلسالمي المصارفالقرارات التمويلية، مما يدل على أنه يوجد إدراك لدى إدارات 

عند إتخاذ قرارت التمويل بدرجة كبيرة التمويل  قياس مؤشرات الربحية للمنشآت طالبةأهمية ب
 .α ≤ 0.05جدًا عند مستوى داللة إحصائية 

ة الفلسطينية اإلسالمي المصارفإهتمام إدارات  إلى لنتيجةويعزو الباحث هذه ا
ية ألنها هي األقدر على اإلستفادة اإلئتمانبالشركات ذات الربحية المناسبة إلعطائها التسهيالت 

اد إلتزاماتها بالمواعيد المحددة، وتتفق هذه النتيجة من برامج التمويل المتاحة ولديها قدرة على سد
 .(م2002،دراسة )الجعافرةمع 
مـا مـدى اسـتخدام المصـرف لم شـرات دوران المـدينين لـدى  تحليل فقرات المحور الثـاني " -

 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  العميل طالب

عنـد اتخـاذ التمويـل  المصرف م شرات دوران المدينين للعميـل طالـبيستخدم الفرضية الثانية: 
 القرارات التمويلية.
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درجة  إلىا إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت لمعرفة م Tتم استخدام اختبار 
 (.5.9النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الحياد وهي 

ما مدى استخدام الثاني  لمحورلكل فقرة من فقرات ا (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (5.8جدول )
 " قرارات التمويل عند اتخاذتمويل ال المصرف لم شرات دوران المدينين لدى العميل طالب
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1.  

يتـــــابع المحلـــــل المـــــالي فـــــي المصـــــرف معـــــدل دوران 
 المـــــدينين عبـــــر عـــــدة ســـــنوات ماليـــــة للمنشـــــاة طالبـــــة

 لقياس كفاءة عملية التحصيل للمنشأة.التمويل 
4.05 81.00 1.03 7.88 0.00 1 

2.  

 المنشـأةيقوم المصرف بتحليـل معـدل دوران المـدينيين فـي 
 المنشـأةاآللية التي تسـترد بهـا  إلىللتوصل التمويل  طالبة

 ديون العمالء لديها.
3.72 74.33 0.92 6.02 0.00 4 

3.  

على معدل دوران  يعتمد المحلل المالي في المصرف
فـــــي اتخـــــاذ القـــــرار التمويــــل  المــــديين للمنشـــــأة طالبـــــة

 المناسب.
3.62 72.33 0.90 5.29 0.00 6 

4.  
يقوم المصرف بتحليل فترات تحصـيل ديـون المـدينين 

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلدى 
3.73 74.67 0.92 6.19 0.00 2 

5.  

 يعتمــد المحلــل المــالي لــدى المصــرف فــي اتخــاذ قــرار
علـى فتـرة سـداد ديـون التمويـل  للمنشاة طالبـةلتمويل ا

 الموردين لكونها تعبر عن وضع العميل المادي.
3.73 74.67 1.04 5.47 0.00 3 

6.  
ـــل المـــالي فـــي المصـــرف نســـب دوران  يســـتخدم المحل

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةالمدينين لتقييم أداء 
3.67 73.33 0.77 6.67 0.00 5 

7.  
نظــام لمتابعــة التغييــرات فــي مؤشــر يوجــد بالمصــرف 

 .اإلئتماندوران المدينين للمنشآت طالبة 
3.57 71.33 0.95 4.64 0.00 7 

  0.00 7.83 0.72 74.52 3.73 جميع فقرات المحور معاا  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.9من جدول )

 يتابع المحلل المالي في المصرف معدل دوران المدينين "  لثانيةلحسابي للفقرة االمتوسط ا
" يساوي لقياس كفاءة عملية التحصيل للمنشأةالتمويل  عبر عدة سنوات مالية للمنشاة طالبة

اإلختبار  %، قيمة81.00( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكلية من  4.05
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  0.000( تساوي Sigالية ).وأن القيمة االحتم 7.88
 على هذه الفقرة. المجتمع  أفراد

 يوجد بالمصرف نظام لمتابعة التغييرات في مؤشر دوران ة " سابعالمتوسط الحسابي للفقرة ال
 71.33أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.57" يساوي اإلئتمانالمدينين للمنشآت طالبة 

وهذا يعني أن  0.000( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).4.64اإلختبار  مة%، قي
 على هذه الفقرة. المجتمع  هناك موافقة من قبل أفراد

  وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي 3.73بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
 0.000( تســاوي Sigليــة ).، وأن القيمــة االحتما7.83اإلختبــار  %، قيمــة 74.52يســاوي 

 ما مدى اسـتخدام المصـرف لمؤشـرات دوران المـدينين لـدى العميـل طالـب"  محورلذلك يعتبر 
ممـا يــدل علــى  ،0.05" دال إحصــائيًا عنــد مسـتوى داللــة عنــد اتخـاذ قــرارات التمويـل التمويـل 

نــي أن يختلــف جوهريــًا عــن درجــة الحيــاد وهــذا يع محــورأن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا ال
المحـور، وبالتـالي تثبـت صـحة الفرضـية علـى فقـرات هـذا المجتمـع  هناك موافقة من قبل أفـراد

 اهميسـالتمويـل  استخدام المصرف مؤشرات دوران المدينين للعميل طالـب التي تنص على أن
ة اإلسـالمي المصـارفمما يدل علـى أنـه يوجـد إدراك لـدى إدارات  ،في اتخاذ القرارات التمويلية

عنــد إتخــاذ قــرارت التمويــل التمويــل  قيــاس دوران المــدينين للمنشــآت طالبــةأهميــة طينية بالفلســ
 .α ≤ 0.05بدرجة كبيرة جدًا عند مستوى داللة إحصائية 

ة الفلسطينية اإلسالمي المصارفإهتمام إدارات  إلى النتيجةويعزو الباحث هذه 
العمالء إلعطائهم التسهيالت بالشركات التي تتمتع بكفاءة عملية التحصيل ومتابعة ديون 

هم ية ألنهم أقدر من غيرهم على اإلستفادة من هذه التسهيالت وقدرتهم أفضل من غير اإلئتمان
 .(م1987دراسة )غرايبة ويعقوب، السداد في األوقات المحددة، وتتفق هذه النتيجة مع على
التمويل  عميل طالبكيف ي ثر م شر دوران المخزون لدى ال لمحور الثالث "اتحليل فقرات  -

 " عند اتخاذ قرارات التمويل

عنـد اتخـاذ التمويـل  يستخدم المصرف م شرات دوران المخزون للعميل طالبالفرضية الثالثة: 
 القرارات التمويلية.
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درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (.5.10ة في جدول )النتائج موضح أم ال. 3الحياد وهي 

 

كيف ي ثر  " حور الثالثلكل فقرة من فقرات الم (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (5.10جدول )
 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  م شر دوران المخزون لدى العميل طالب
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1.  

بالمصـــــــــرف فتـــــــــرة دوران التمويــــــــل  يقــــــــيس موظـــــــــف
عنـــد عمليـــة اتخـــاذ التمويـــل  المخـــزون للمنشـــأة طالبـــة

 .اإلئتمانالقرار بمنح 
3.98 79.67 0.95 8.04 0.00 1 

2.  

يقـــــوم المحلـــــل المـــــالي بالمصـــــرف باإلســـــتدالل علـــــى 
 الــــــدوران المثــــــالي للمخــــــزون للمنشــــــأة طالبــــــةمعــــــدل 
 عن طريق أساليب الرقابة على المخزون.التمويل 

3.60 72.00 0.96 4.84 0.00 4 

3.  
ـــل المـــالي فـــي المصـــرف نســـب دوران  يســـتخدم المحل

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةالمخزون لتقييم أداء 
3.53 70.67 0.79 5.22 0.00 5 

4.  

المخـــزون ألنـــه ي ظهـــر  يهـــتم المصـــرف بمعـــدل دوران
علــــى إدارة المخــــزون التمويــــل  مقــــدرة العميــــل طالــــب

 بفعالية.
3.70 74.00 0.77 7.08 0.00 2 

5.  
 يعتمــد المصــرف عنــد التحليــل المــالي للمنشــأة طالبــة

 على معدل دوران المخزون.التمويل 
3.70 74.00 0.79 6.88 0.00 3 

6.  
ن للمنشـأة طالبـة لمصرفكم نظام لتقييم فعالية إدارة المخزو 

 7 0.02 2.37 1.03 66.33 3.32 .اإلئتمان

7.  

بالمصرف باإلحجام عن تمويـل التمويل  يقوم موظف
إذا وجـد أن هـذه الشـركة لـديها التمويـل  طالبة المنشأة

معــدل دوران مخـــزون مـــنخفض مقارنــة مـــع المنشـــآت 
 المشابهة لها في الصناعة.

3.35 67.00 0.86 3.15 0.00 6 

  0.00 7.09 0.65 71.95 3.60 رات المجال معاا جميع فق 

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
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 ( يمكن استخالص ما يلي:5.10من جدول )

 ـــىاأل المتوســـط الحســـابي للفقـــرة ـــل  يقـــيس موظـــف"  ول بالمصـــرف فتـــرة دوران المخـــزون التموي
)الدرجـة الكليـة  3.98" يسـاوي اإلئتمـانالقـرار بمـنح عنـد عمليـة اتخـاذ التمويـل  للمنشأة طالبـة

وأن القيمـــــة  8.04اإلختبـــــار  %، قيمـــــة79.67( أي أن المتوســـــط الحســـــابي النســـــبي 3مـــــن 
علــى المجتمــع  وهــذا يعنـي أن هنــاك موافقــة مــن قبـل أفــراد 0.000( تســاوي Sigاالحتماليـة ).
 هذه الفقرة. 

 نظام لتقييم فعالية إدارة المخـزون للمنشـأة طالبـة  لمصرفكم"  لسادسةالمتوسط الحسابي للفقرة ا
، 2.37%، قيمة االختبـار 66.33أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.32" يساوي اإلئتمان

 وهـــذا يعنــــي أن هنـــاك موافقـــة مـــن قبـــل أفــــراد ،0.02( تســـاوي Sigوأن القيمـــة االحتماليـــة ).
 على هذه الفقرة. المجتمع 

  وأن المتوسـط الحسـابي النسـبي 3.60المتوسط الحسابي يساوي بشكل عام يمكن القول بأن ،
 0.000( تســاوي Sig، وأن القيمــة االحتماليــة ).7.09اإلختبــار  %، قيمــة 71.95يســاوي 

عنـد اتخـاذ التمويـل  كيـف يـؤثر مؤشـر دوران المخـزون لـدى العميـل طالـب" حورلذلك يعتبر م
، ممـــا يـــدل علـــى أن متوســـط α ≤ 0.05إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى داللـــة  " دال قـــرارات التمويـــل

درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهذا يعني أن هناك موافقة من 
وبالتـالي تثبـت صـحة الفرضـية التـي تـنص علـى ، حـورعلـى فقـرات هـذا المالمجتمـع  قبل أفراد

فــي اتخــاذ  همايســالتمويــل  ســتخدام المصــرف م شــرات دوران المخــزون للعميــل طالــباأن 
ة اإلســـــالمي المصـــــارفممـــــا يـــــدل علـــــى أنـــــه يوجـــــد إدراك لـــــدى إدارات ، القـــــرارات التمويليـــــة

عنــد إتخــاذ قــرارت التمويــل التمويــل  قيــاس دوران المخــزون للمنشــآت طالبــةأهميــة الفلســطينية ب
 .α ≤ 0.05بدرجة كبيرة جدًا عند مستوى داللة إحصائية 

قياس دوران أهمية ة الفلسطينية باإلسالمي المصارفإهتمام إدارات الباحث  ويعزو
لمعرفتهم بأن الشركات القادرة على إدارة المخزون بفاعلية التمويل  المخزون للمنشآت طالبة

أقدر على الوفاء بإلتزاماتهم للغير ومن ضمنها عدل دوران مخزون أعلى، وهي بم تتمتع
)السروجي، هذه النتيجة مع دراسة  ، وتتفقإسترداد أموالها وأرباحها إلىالتي تسعى  المصارف

 .(م2004
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 ما مدى استخدام م شرات الرافعة الماليـة لـدى العميـل طالـب"  المحور الرابعتحليل فقرات  -
 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل 

عنـد اتخـاذ التمويـل  يستخدم المصرف م شـرات الرافعـة الماليـة للعميـل طالـبالفرضية الرابعة: 
 تمويلية.القرارات ال

درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tاختبار  استخدامتم 
 (.5.11النتائج موضحة في جدول ) أم ال. 3الحياد وهي 
ما مدى  "المحور الرابع لكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (5.11جدول )

 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  الرافعة المالية لدى العميل طالباستخدام م شرات 
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1.  
ــــل موظــــف ــــل  يحل ــــة التموي بالمصــــرف الرافعــــة المالي
ليقــــيس إجمــــالي االلتزامــــات تمويــــل ال للمنشــــاة طالبــــة

 إجمالي الموجودات. إلىالطويلة والقصيرة األجل 
3.88 77.67 0.98 7.01 0.00 3 

2.  
يراعي المصرف مدى توفر مصـادر السـيولة الذاتيـة 

تعتمـد بشـكل التمويـل  طالبـة المنشـأةعندما يتبـين أن 
 كبير على مصادر التمويل الخارجية.

3.98 79.67 0.75 10.19 0.00 1 

3.  
ـــــل  يقـــــوم موظـــــف بالمصـــــرف باإلحجـــــام عـــــن التموي

إذا وجــــــد أن هــــــذه التمويــــــل  طالبــــــة المنشــــــأةتمويــــــل 
 الشركة تدفع فوائد للمصرف أعلى من أرباحها.

3.83 76.67 0.78 8.23 0.00 4 

4.  
يراعي المصرف بـأن تكـون أربـاح الشـركة مـن الرفـع 

تــي المــالي أعلــى مــن الفوائــد والعمــوالت المصــرفية ال
 .اإلئتمانتدفها الشركة طالبة 

3.88 77.67 0.80 8.51 0.00 2 

5.  
ـــــل المـــــالي فـــــي المصـــــرف  مؤشـــــرات يســـــتخدم المحل

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلتقييم أداء  الرافعة المالية
3.70 74.00 0.93 5.85 0.00 6 

6.  
بعمــــل إختبــــارت لقيــــاس مــــدى قــــدرة  المصــــرفيقــــوم 

اإلســـــتمرارية عنــــــد  واآلثــــــار المترتبـــــة علــــــى المنشـــــأة
 .اإلئتماناستخدام الرافعة المالية للمنشأة طالبة 

3.58 71.67 0.87 5.20 0.00 8 
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7.  
تعتمد إدارة المصرف على مؤشرات الرفع المالي في 

للتنبـؤ بـالتعثر للشـركة طالبـة  أسـاسالتحليل المالي ك
 .اإلئتمان

3.65 73.00 0.88 5.72 0.00 7 

8.  
 اإلهتمــــــامرا كبيــــــرا مــــــن تعطــــــي ادارة المصــــــرف قــــــد

ـــــــدى  ـــــــة ل ـــــــة  المنشـــــــأةلمؤشـــــــرات الرافعـــــــة المالي طالب
 .اإلئتمان

3.75 75.00 0.86 6.79 0.00 5 

  0.00 10.12 0.60 75.67 3.78 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05* المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.11من جدول )

 يراعي المصرف مدى توفر مصادر السيولة الذاتية عندما "  ط الحسابي للفقرة الثانيةالمتوس
" يساوي تعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل الخارجيةالتمويل  طالبة المنشأةيتبين أن 

اإلختبار  %، قيمة79.67( أي أن المتوسط الحسابي النسبي 3)الدرجة الكلية من  3.98
وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل  0.000( تساوي Sigتمالية ).وأن القيمة االح 10.19

 على هذه الفقرة. المجتمع  أفراد
 المنشأةبعمل إختبارت لقياس مدى قدرة  المصرفيقوم "  سادسةالمتوسط الحسابي للفقرة ال 

" يساوي اإلئتمانواآلثار المترتبة على اإلستمرارية عند استخدام الرافعة المالية للمنشأة طالبة 
، وأن القيمة 5.20اإلختبار  %، قيمة71.67أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.58

على المجتمع  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).
 هذه الفقرة. 

  وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.78بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
 0.000( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).10.12اإلختبار  %، قيمة 75.67ساوي ي

عند التمويل  ما مدى استخدام مؤشرات الرافعة المالية لدى العميل طالب"  حورلذلك يعتبر م
، مما يدل على أن α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  دال" اتخاذ قرارات التمويل 
ة لهذا المجال يختلف جوهريًا عن درجة الحياد وهذا يعني أن هناك متوسط درجة االستجاب
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وبالتالي تثبت صحة الفرضية التي ، المحورعلى فقرات هذا المجتمع  موافقة من قبل أفراد
في  اهميسالتمويل  استخدام المصرف م شرات الرافعة المالية للعميل طالب تنص على أن

ة اإلسالمي المصارفى أنه يوجد إدراك لدى إدارات مما يدل عل ،اتخاذ القرارات التمويلية
عند إتخاذ قرارت التمويل  قياس مؤشرات الرافعة المالية للمنشآت طالبةأهمية الفلسطينية ب

 .α ≤ 0.05التمويل بدرجة كبيرة جدًا عند مستوى داللة إحصائية 

مؤشرات  قياسأهمية ة الفلسطينية باإلسالمي المصارفإدارات الباحث إهتمام  ويعزو
تعكس مدى قدرة تلك  مؤشرات الرافعة الماليةألن التمويل  للمنشآت طالبةالرافعة المالية 

قاعدة الرفع  وفق، وكما هو معروف لتزماتها الطويلة والقصيرة األجلالمنشآت على الوفاء بإ
بمعنى أنه في حال تم إرتفاع معدل  ،(يناهمحقوق المس إلىإجم÷ الديون  إلىإجم )المالي 

 ،الرفع المالي يعتبر مؤشر سلبي، أما في حال إنخفاض معدل الرفع المالي يعتبر مؤشر إيجابي
عدمه بالنسبة للمصارف بشكل عام، وتتفق هذه النتيجة أو  وهذا يعتبر مهم إلتخاذ القرار بالمنح

 .(م2004راسة)طاشمان،مع د

السيولة لـدى العميـل  ما مدى استخدام المصرف لم شرات"  المحور الخامستحليل فقرات  -
 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  طالب

ــبالفرضــية الخامســة:  ــل طال ــل  يســتخدم المصــرف م شــرات الســيولة للعمي ــد اتخــاذ التموي عن
 القرارات التمويلية.

درجة  إلىلمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد وصلت  Tتم استخدام اختبار 
 (.5.12تائج موضحة في جدول )الن أم ال. 3الحياد وهي 

ما مدى  " المحور الخامسلكل فقرة من فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة الحتمال : (5.12جدول )
 " عند اتخاذ قرارات التمويلالتمويل  استخدام المصرف لم شرات السيولة لدى العميل طالب
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1.  
التمويل  يفضل المحلل المالي بالمصرف منح

 للمنشآت التي يتوفر لديها نسب سيولة معقولة.
3.97 79.33 0.71 10.51 0.00 1 

2.  
التمويل  يقوم المصرف بقياس مقدرة العميل طالب

 المطلوبات المتداولة منه.  على دفع
3.80 76.00 0.78 7.98 0.00 3 
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3.  
يراعي المصرف التدفقات النقدية من المراحل 

ية والتحويلية للشركة طالبة اإلستثمار التشغيلية و 
 اإلئتمان

3.83 76.67 0.76 8.46 0.00 2 

4.  
مؤشرات يستخدم المحلل المالي في المصرف 

طالبة  المنشأةتقييم أداء ل السيولة النقدية والقانونية
 .اإلئتمان

3.68 73.67 0.83 6.35 0.00 5 

5.  
يقيس المصرف مخاطر السيولة للمنشأة طالبة 

 .اإلئتمان
3.58 71.67 0.85 5.32 0.00 7 

6.  
 اإلهتمامتعطي ادارة المصرف قدرا كبيرا من 

لمعدالت السيولة في التحليل المالي للمنشأة طالبة 
 .اإلئتمان

3.65 73.00 0.86 5.85 0.00 6 

7.  
 السياسة الداخلية للمصرف تدفع الي اعتماد

التمويل  طالبة المنشأةمؤشرات السيولة لدى 
 لمنح التمويل. أساسك

3.73 74.67 0.76 7.51 0.00 4 

  0.00 11.04 0.53 75.00 3.75 جميع فقرات المجال معاا  

 .α ≤ 0.05ة * المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى دالل
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.12من جدول )

  " للمنشآت التي التمويل  يفضل المحلل المالي بالمصرف منحالمتوسط الحسابي للفقرة األولى
( أي أن المتوســــط 3)الدرجــــة الكليــــة مــــن  3.97" يســــاوي يتــــوفر لــــديها نســــب ســــيولة معقولــــة

( تســـاوي Sigالقيمـــة االحتماليـــة ). وأن 10.51اإلختبـــار  %، قيمـــة79.33الحســـابي النســـبي 
 على هذه الفقرة. المجتمع  وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 0.00

 اإلئتمـانيقـيس المصـرف مخـاطر السـيولة للمنشـأة طالبـة "  خامسةالمتوسط الحسابي للفقرة ال "
ن القيمة ، وأ5.32اإلختبار  %، قيمة 71.67أي أن المتوسط الحسابي النسبي  3.58يساوي 

قبـل وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة مـن ، 0.05وهي أكبر من  0.00( تساوي Sigاالحتمالية ).
  على هذه الفقرة ولكن ليس لها داللة احصائية.المجتمع  أفراد
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  وأن المتوسط الحسابي النسبي 3.75بشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي ،
 0.000( تساوي Sig، وأن القيمة االحتمالية ).11.04اإلختبار  %، قيمة 75.00يساوي 

التمويل  ما مدى استخدام المصرف لمؤشرات السيولة لدى العميل طالب" لذلك يعتبر محور
، مما يدل على أن α ≤ 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة  " دالعند اتخاذ قرارات التمويل 

ن درجة الحياد وهذا يعني أن هناك متوسط درجة االستجابة لهذا المجال يختلف جوهريًا ع
حور، وبالتالي تثبت صحة الفرضية التي على فقرات هذا المالمجتمع  موافقة من قبل أفراد

في اتخاذ  اهميسالتمويل  تنص على أن استخدام المصرف مؤشرات السيولة للعميل طالب
ة الفلسطينية إلسالميا المصارفمما يدل على أنه يوجد إدراك لدى إدارات  ،القرارات التمويلية

عند إتخاذ قرارت التمويل بدرجة كبيرة التمويل  للمنشآت طالبة السيولةقياس مؤشرات أهمية ب
 .α ≤ 0.05جدًا عند مستوى داللة إحصائية 

ة الفلسطينية بقياس اإلسالمي المصارفإدارات إهتمام  إلى هذه النتيجة ويعزو الباحث
ألنها توضح مقدرة تلك الشركات على الحصول على يل التمو  للمنشآت طالبة السيولةمؤشرات 

مما يعطي صورة أوضح وأكثر دقة عن  ،النقد والقدرة على سداد اإللتزمات عند إستحقاقها
من عدمه، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  في قرار منح التمويل للبتالتمويل  الشركات طالبة

(, 1987WoodliffHoughton and .) 
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 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات

 :النتائج 6.1

 النتائج: همفيما يلي ملخص أل ،التحليالت النظرية والعملية للدراسة ضوءفي 
اتخاذ القرار الالزم في هذا  قبلالتمويل  يل طالبيقوم المصرف بتحليل مؤشرات الربحية للعم .1

ومكونات  اإلستثمارمجاالت الربح التشغيلي والعائد على بالخصوص، خاصة فيما يتعلق 
يفيد اإلدارة  مقبوالً ويعتبر ذلك مؤشرًا  ،ولكن بصورة غير كبيرةالربح العادي وغير العادي 
 جاه السليم.ية نحو اإلتاإلئتمانالمصرفية في توجيه قراراتها 

ين وذلك بغرض الوقوف على نيعتمد المحلل المالي في المصرف على معدل دوران المدي .2
والتوصل إلى اآللية التي تسترد بها ديون العمالء، لكن ليس التمويل  طالبة المنشأةأداء 

 بالشكل الكافي الذي يغطي كافة المتطلبات الالزمة في هذا الخصوص.
معدل دوران ها ذات إذا وجد أنالتمويل  طالبة المنشأةعن تمويل  مياإلسالالمصرف ي حجم  .3

أهمية  علىذلك مخزون منخفض مقارنة مع المنشآت المشابهة لها في الصناعة، ويدل 
أن هذا األمر لم يكن بالدرجة ، إال اإلئتمانمعدل دوران المخزون لتقييم المنشآت طالبة 

 الكافية في بعض فروع المصارف.
من شأنه  األمر الذي، عاليةالتي تحقق أرباح التمويل  المصرف بتمويل الشركات طالبةيقوم  .4

من التمويل  وكذلك تكلفة نفقاتها القدرة على تغطيةلديها  التي يكونترك مساحة للمنشآت 
يكون لديهم الرفع أشخاص أو  من غير المقبول تمويل شركات حيث، خالل الرفع المالي
 .اإلئتمانالشركة طالبة  تتحملهاالفوائد والعموالت المصرفية التي  تكلفة المالي أعلى من

نسب  بالمنشآت التي يتوفر لديهاالتمويل  منح عند ي الحظ إهتمام المحلل المالي بالمصرف .5
ممن ال التمويل  بعض الجهات طالبةتسهيالت إئتمانية ل في حين يتم منحسيولة معقولة، 

التحليل المالي أهمية  إدراكعلى قصور في  د ذلك مؤشرًا يدلويع كافية،سيولة  ايتوفر لديه
 لدى بعض الفروع.

والخبرة  الالزم من المعرفةة بالقدر اإلسالميفي المصارف  يةاإلئتمان التسهيالت يتمتع موظفو .6
بالتحليل المالي وحدة مركزية إقليمية خاصة  في ظل غيابفي مجال التحليل المالي، لكن 

منح بعض هذه الجهات تسهيالت ائتمانية غير  إلىمما قد يؤدي لتمويل ا للجهات طالبة
 مدروسة بالشكل المطلوب.
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  :التوصيات 6.2
 تبين النتائج التالية:ومن خالل التحليالت النظرية والعملية للدراسة ي

 بل اتخاذ قراره بمنحق اإلسالمي نهج الذي يتبعه المصرفضرورة اإلستمرار في تعزيز ال .1
ؤشر قد نشطة العميل والوقوف على أي مأجراء التحليالت المالية لكافة إمن خالل التمويل 

المبني  ،بغرض توجيه اإلدارة المصرفية نحو اتخاذ القرار السليم يسترعي نظر المحلل المالي
 على تحليالت علمية وعملية فاعلة.

بالتحليالت المالية  أكثر اإلهتمامة اإلسالميارف المص فروععلى المحللين الماليين في  .2
 السليم.التمويلي  يته الكبيرة في اتخاذ القرارهملمعدل دوران المدينين ألالالزمة 

 دوران المخزون للمنشآت طالبة بشكل أكبر نحو تحليل ودراسة معدل اإلهتمامتوجيه ضرورة  .3
وهم األقدر  بفاعلية إدارة المخزونادرة على التمييز بين الشركات القفي أهمية  لما لهالتمويل 

 .على الوفاء بالتزاماتهم
الرفع ظهار معدالت إضرورة اإلستمرار في إجراء كافة التحليالت المالية التي من شأنها  .4

على الشركة  اً سلبي اً إرتفاع معدل الرفع المالي يعتبر مؤشر ألن التمويل  للمنشآت طالبةالمالي 
 . اإلئتمانعلى المصرف م عطي لك كذو التمويل  طالبة

ة على تحليل اإلسالمي المصارففي  سهيالتالت يقدرة موظفبذل المزيد من الجهود لزيادة  .5
ة منتظمة وورش يحلقات تدريب إقامة وذلك من خاللالتمويل  القوائم المالية للشركات طالبة

 عمل لتبادل الخبرات واألفكار بهذا الخصوص.
التحليل المالي بعمل دائرة مركزية )قسم خاص( تهتم ب اإلسالميرف قيام المصأهمية  .6

حليل القوائم المالية بالشكل تهذه الدائرة حيث تتولى  ،لشركات التي تطلب تسهيالت كبيرةل
قادرين على التحليل المالي السليم بهدف اتخاذ الموظفين البمع دعمها العلمي الصحيح 

شبه أو  المصرف من الوقوع في تسهيالت متعثرة يبلتجنعدمه أو  صائبة بالمنحقرارات 
 متعثرة.

موظفين العاملين بالقطاع ضرورة تعزيز مفاهيم التحليل المالي ليشمل أكبر عدد ممكن من ال .7
للتحليل المالي ي سه ل عمل المحلليين فني ومالي برنامج  تعميمالعمل على المصرفي، و 

 .ةاإلسالميالماليين في المصارف 
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 المراجع:المصادر و 
 القرآن الكريم.

 أولا: المراجع العربية: 
، عمـــان: دار وائــــل 1. طإدارة اإلئتمـــانم(. 1999إرشـــيد، عبـــدالمعطي رضـــا، محفـــوظ، أحمــــد جـــودة. )

 للنشر.

 كتاب.. الجزائر: دار الاإلسالمية المصارفم(. 1990بوجالل، محمد.)

 . الجزائر: دار هومة للطباعةتحليل االستغاللو  المنير في التحليل الماليم(. 2001بوشاشي.) بوعالم
 النشر.و 

م(. دور مؤشرات قائمة التدفقات النقدية في تقييم 2013وجر، استقالل جمعة.)و  التميمي، عباس حميد،
 .23-20 ،(95، جامعة بغداد،ع )اإلقتصادمجلة اإلدارة و جودة األرباح، 

 ، فلسطين: مطبعة أبناء الجراح.2، ط القواعد المنهجية لبناء االستبيان .م(2010الجرجاوي، زياد. )

مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات التمويلية في المصارف م(. 2012الجعافرة، أحمد حمد.)
 رق األوسط، األردن.)دراسة ماجستير غير منشورة(. جامعة الش اإلسالمية العاملة في األردن

. دور التحليل المالي في اتخاذ قرار منح التمويل المصرفيم(. 2009حارن، خالد محمد سارى.)
 )دراسة ماجستير غير منشورة(. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.

يلية اإلسالمي األردني: دراسة تحل المصرفتقييم كفاءة م(. 1999الحراحشة، عادل محمد توفيق.)
 )رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة آل البيت، المفرق، األردن. (97-85)مقارنة 

مؤتة للبحوث (. اإلتجاهات المعاصرة في التحليل المالي. 1995الحسيني، صادق محمد حسين.)
 .25-23(، 6) 10، والتطوير السلسلة أ / العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 النفسية في العلوم اإلحصائي التحليل وطرق لبحث مناهجم(. 2005صادق.) وأمال فؤاد حطب،أبو 
 المصرية. األنجلو مكتبة . القاهرة:واإلجتماعية والتربوية

 . عمان: إيتراك للنشر والتوزيع.اإلسالمية المصارفم(. 1990الخضيري، محسن أحمد. )

ق على أحد المصارف المصرفي وقياس مخاطرة بالتطبيالتمويل  تكلفةم(. 2004الخطيب، منال. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة حلب، سوريا. التجارية السورية

 . عمان: جدار للكتاب العلمي.اإلسالمية المصارفم(. 2006خلف، فليح حسن.)
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)دراسة  اإلسالمية المصارفالقرار التمويلي في م(. 2010الغالي، بن إبراهيم. )و  رحماني، موسى،
 . جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.ماجستير غير منشورة(

. عمان: دار الوراق 1. طالمصرفي والتحليل اإلئتمانيالتمويل  إدارةم(. 2002الزبيدي، حمزة محمود.)
 للنشر والتوزيع.

 م(. اإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية للمصارف2006زيود، لطيف، والرضا، عقبة، واليقة، روال. )
مجلة (: "حالة تطبيقية في المصرف التجاري السوري". 30بي الدولي رقم )للمعيار المحاسوفقًا 

-201(، 2) 28سلسلة العلوم التطبيقية والقانونية،  -جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية
222. 

استخدام أساليب التحليل المالي في تقييم أداء المنظمات:  م(.2005لرضي، محفوظ.)و  سالم، يسلم،
)دراسة دكتوراه غير منشورة(.  ة في عينة من المنظمات الصناعية بمحافظة عدندراسة تطبيقي

 جامعة صنعاء، اليمن.

مقارنة أداء المصارف اإلسالمية والتقليدية باستخدام النسب المالية م(. 2004السروجي، عنان فتحي.)
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة اليرموك، األردن.في األردن

ية وترشيد اإلقتصاداستخدام التحليل المالي في تقييم أداء المؤسسات م(. 2015ين. )سعادة، اليم
)رسالة ماجستير غير  قراراتها، دراسة حالة المؤسسة الوطنية لصناعة أجهزة القياس والمراقبة

 منشورة(. جامعة باتنة، الجزائر.

. القاهرة: دار 1. طوالتطبيق اإلسالمية بين النظرية المصارفم(. 2000) .شادي، محمد إبراهيمأبو 
 النهضة العربية.

إدارة المخاطر اإلئتمانية. االسكندرية: م(. 2002الشواربي، عبد الحميد، الشواربي، محمد عبد الحميد.)
 . منشأة المعارف

دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور  –المصارف اإلسالمية م(. 2001شيخون، محمد. )
 عمان: دار وائل للنشر.. ي والسياسياإلقتصاد

مدى استخدام النسب المالية في عملية م(. 2004طاشمان، ديانا فوزي، وسويدان، ميشيل سعيد. )
. "دراسة ميدانية" شركات التأمين األردنيةو  المصارفاإلقراض من قبل و  اتخاذ قرارات اإلستثمار

 )دراسة ماجستير غير منشورة(. الجامعة األردنية، األردن.

. ورقة مقدمة إلى مخاطر السيولة النقدية في المصارف اإلسالميةم(. 2015ب، غسان سالم. )الطال
 المؤتمر الدولي الثاني للمالية والمصرفية اإلسالمية، عمان، األردن.

 . القاهرة: جامعة القاهرة.اإلسالمية المصارفالقرار اإلستثماري في م(. 2009طايل مصطفى السيد. )
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 . غزة: مكتبة دار األرقم.إدارة المصارف اإلسالميةم(. 2002عاشور، يوسف حسين.)

دارتها المصارفم(. 2000عبد الحميد، عبد الطيف.) . اإلسكندرية، مصر: الدار الشاملة عملياتها وا 
 الجامعية.

دورة في التحليل المالي ألغراض م(. 1998عاشور، يوسف، وصباح، سالم.) و  خالد أمين، عبد اهلل،
 . غزة: سلطة النقد الفلسطينية. بالتعاون مع جمعية المصرفيين الفلسطينيين.إلئتمانياتخاذ القرار ا

، عمان: دار حامل التحليل الماليو  االدارة المالية واإلستثمارم(. 1999عبد الهادي، محمد سعيد.)
 للنشر. 

وأدواته  مفهومه -البحث العلميم(. 2001عبيدات، ذوقان، وعدس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد. )
 دار الفكر للنشر والتوزيع. . عمان:وأساليبه

أثر التدفقات النقدية التشغيلية على النسب المالية في الشركات  م(.2008العبيني، مهند موسى.)
)دراسة دكتوراه غير منشورة( جامعة عجلون  دراسة تحليلية: ة في األردناهمالصناعية المس
  الوطنية. األردن.

 ، عمـان: دار البركـة للنشر والتوزيع.1. طاإلدارة والتحليل الماليم(. 2001ون. )العصار، رشاد وآخر 

اإلسالمية: دراسة  المصارفاإلستثماري في و  أبعاد القرار التمويلي م(.2010الغالي، بن ابراهيم. )
 . )دراسة دكتوراه غير منشورة(. جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر.حالة

ة اهمم(. استخدام النسب المالية في التنبؤ بتعثر الشركات المس1987ريما.)غرايبة، فوزي، ويعقوب، 
(، 8)14، الجامعة األردنية اإلقتصادمجلة دراسات، العلوم اإلدارية و العامـة الـصناعية في األردن. 

23-24. 

مدى اعتماد المصارف التجارية على التحليل المالي في ترشيد م(. 2005الكحلوت، خالد محمود.)
 غزة، فلسطين. –)دراسة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية التمويلي  قرارال

. عمان، 2. طاالدارة والتحليل المالي: أسس، مفاهيم، تطبيقاتم(. 2008كراجة، عبد الحليم، وآخرون.)
 األردن: دار صفاء للنشر.

دورهما في ترشيد و  للمصارف اإلفصاح المحاسبي في القوائم الماليةو  القياسم(. 2007اليقة، روال. )
. "دراسة تطبيقية على المديرية العامة للمصرف التجاري السوري" )دراسة دكتوراه قرارات اإلستثمار

 جامعة حلب، سوريا. .غير منشورة(

 المصارف. مجلة اإلسالمية المصارفالقروض في  ضمانات م(1987المتيت، أبو اليزيد علي. )
 .08-07(، 50، ع )بنوك اإلسالميةاإلسالمية االتحاد الدولي لل
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"األساليب واألدوات  . اإلتجاهات الحديثة في التحليل المالي اإلئتماني.م(2003مطر، محمد. )
 عمان: دار وائل للنشر والتوزيع. االستخدامات العامة"

ة في "العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت اإلئتمانية المباشر م(. 1999ظاهر، أحمد.)و  معال، ناجي،
الجامعة األردنية.  -يةاإلقتصادو  مجلة دراسات العلوم اإلدارية المصارف األردنية. "دراسة ميدانية"

26 (2،)30-40. 

 غزة: مطبعة آفاق. .4. طاإلدارة المالية واتخاذ القراراتم(. "2000معمر، فارس محمود.)أبو 

عمان: مكتبة المجتمع العربي  .الماليالتحليل و  مقدمة في االدارة الماليةم(. 2011مفلح، محمد عقل. )
 للنشر والتوزيع.

، 2016مايو 25. تاريخ االطالع: إصداراتموقع سلطة النقد اإللكتروني )د.ت(. 
 www.pma.psالموقع:

تطويرصيغ التمويل قصير األجل للبنوك اإلسالمية مع دراسة تطبيقية حول م(. 2002ناصر، سليمان.)
 معة التراث، غرداية،)دراسة ماجستير غير منشورة(. جا اإلسالمية المصارفمجموعة من 

 الجزائر.

. األردن: دار البازدري العلمية للنشر التحليل والتخطيط الماليم(. 2005النعيمي،عدنان تايه. )
 والتوزيع.

مشكلة الديون المتعثرة بالمصارف السودانية )حالة بنك التضامن م(. 2006هادي، معاوية أحمد.)
 معة الخرطوم، السودان.. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جااإلسالمي (

 . القاهرة: مكتبة عين شمس. المصارفإدارة م(. 1987الهواري، سيد.)

  

http://www.pma.ps/
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 قائمة بأسماء المحكمين:: (1حق )مل

 الانص  االسم #

 غزة –ة اإلسالميالجامعة  ،كلية التجارة ،قسم المحاسبة حمدي شحدة زعرب أ.د. .1

 غزة –ة اإلسالميالجامعة  ،كلية التجارة ،قسم المحاسبة  حلس عبد هللا سالم  أ.د. .2

 غزة –ة اإلسالميالجامعة  ،ارةكلية التج ،قسم اإلحصاء نافذ بركات د. .3

 غزة. –والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر  اإلقتصادقسم المحاسبة، كلية  جبر إبراهيم الداعورأ.د.  .4

 غزة. –والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر  اإلقتصادقسم المحاسبة، كلية  علي النعامي أ.د. .5

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب

 

 

 اإلستبانة: (2ملحق )
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
  غزة –ة اإلسالميالجامعة 

  العليا عمادة الدراسات
 التمويلو  قسم المحاسبة

 
 ........................................... المحترم/ة:السيد/ة

 بركاته   و  رحمة اهللو  السالم عليكم
 

مدى استخدام النسب المالية في اتخاذ القرارات يقوم الباحث بدراسة بعنوان )
ذلك كبحث تكميلي و  "نيةة الفلسطياإلسالميدراسة تحليلية على المصارف "التمويلية( 

التمويل  أسعد بالحصول على آرائكم في و  للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة
الفائدة للقطاع و  المرفقة بما يظهر النتائج السليمة للدراسة فيما يحقق النفع اإلستبانة

 المصرفي إن شاء اهلل.
خدم ألغراض علماا بأن كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تست

 البحث العلمي فقط.
 شاكرأ لكم حسن تعاونكم   

 الباحث  
 معتصم أيمن الحلو 

 

 

 

 



  ت

 

 

 أولا: المعلومات العامة:
 العمر: -1

 ( ) فأكثر 45  سنة 45 أقل من- 30( )  ( سنة ) 30 أقل من

 المسمى الوظيفي: -2
 ( الت)( موظف تسهي (  رئيس قسم التسهيالت ) (  مدير فرع ) مدير دائرة )

 سنوات الخبرة: -3

 ( )فأكثر  10(   ) سنة 10 أقل من-5(  سنوات ) 5أقل من 

 الدرجة العلمية: -4

 ( (  دراسات عليا ) (  بكالوريوس ) دبلوم )

  ( (  ل ) يوجد عدد كافي من الموظفين قادرين على التحليل المالي بالشكل السليم؟ نعم ) -5
 

  



  ث

 

عند اتخاذ قرارات التمويل  ف لمؤشرات الربحية لدى العميل طالبما مدى استخدام المصر  :ثانياً 
 التمويل؟

 الع لرات الرقم
أوافق 

 بشاة
 محليا أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشاة

يقوم المصرف باحتساب نسب الربحية لقياس مدى  1
  على توليد األرباح.التمويل  طالبة المنشأةقدرة 

     

 إلىرض الوصول يحلل المصرف مكونات الربح بغ 2
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةمؤشرات ربحية 

     

يقوم المصرف بتحليل هامش الربح التشغيلي لقياس  3
ي للمنشأة طالبة ساسالربحية الناتجة عن النشاط األ

 .اإلئتمان

     

في المصرف بتحليل دخل/ التمويل  يقوم مسئول 4
غير متكرر أو  ربح/خسارة غير عاديأو  مصاريف

عند التمويل  ي للمنشأة طالبةساسلق بالنشاط األيتع
 دراسة هامش صافي الربح.

     

 اإلستثماريقوم المصرف بمتابعة معدل العائد على  5
تطورات الربحية الخاصة  إلىلغرض الوصول 

 .اإلئتمانطالبة  المنشأةب

     

 اإلستثماريتابع المصرف تطورات العائد على قرارات  6
طالبة  المنشأةمدى ربحية  لغرض الوقوف على

 .اإلئتمان

     

تحليل نفقات  يقوم المحلل المالي بالمصرف بإجراء 7
التشغيل لتقييم فعالية النفقات ودورها في تحقيق 

 اإليرادات.

     

يستخدم المحلل المالي في المصرف نسب الربحية  8
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلتقييم أداء 

     

 

  



  ج

 

عنـــد التمويـــل  اســتخدام المصـــرف لمؤشــرات دوران المـــدينين لــدى العميـــل طالــب مـــا مـــدى ثالثــاا:
 اتخاذ قرارات التمويل؟

 الع لرات الرقم
أوافق 

 بشاة
 محليا أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشاة

يتابع المحلل المالي في المصرف معدل دوران  1
التمويل  المدينين عبر عدة سنوات مالية للمنشاة طالبة

 عملية التحصيل للمنشأة. لقياس كفاءة

     

يقوم المصرف بتحليل معدل دوران المدينيين في  2
اآللية التي تسترد  إلىللتوصل التمويل  طالبة المنشأة
 ديون العمالء لديها. المنشأةبها 

     

يعتمد المحلل المالي في المصرف على معدل دوران  3
 في اتخاذ القرارالتمويل  المديين للمنشأة طالبة

 المناسب.

     

4 
 

يقوم المصرف بتحليل فترات تحصيل ديون المدينين 
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلدى 

     

 يعتمد المحلل المالي لدى المصرف في اتخاذ قرار 5
على فترة سداد ديون التمويل  للمنشاة طالبةالتمويل 

 الموردين لكونها تعبر عن وضع العميل المادي.

     

لل المالي في المصرف نسب دوران يستخدم المح 6
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةالمدينين لتقييم أداء 

     

يوجد بالمصرف نظام لمتابعة التغييرات في مؤشر  7
 .اإلئتماندوران المدينين للمنشآت طالبة 

     

 

 

 

 

 

 

 

  



  ح

 

 ت التمويل؟عند اتخاذ قراراالتمويل  كيف يؤثر مؤشر دوران المخزون لدى العميل طالب :اا رابع

 الع لرات الرقم
أوافق 

 بشاة
 محليا أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشاة

بالمصرف فترة دوران المخزون التمويل  يقيس موظف 1
عند عملية اتخاذ القرار بمنح التمويل  للمنشأة طالبة

 .اإلئتمان

     

يقوم المحلل المالي بالمصرف باإلستدالل على معدل  2
عن التمويل  ون للمنشأة طالبةالدوران المثالي للمخز 

 طريق أساليب الرقابة على المخزون.

     

يستخدم المحلل المالي في المصرف نسب دوران  3
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةالمخزون لتقييم أداء 

     

يهتم المصرف بمعدل دوران المخزون ألنه ي ظهر  4
على إدارة المخزون التمويل  مقدرة العميل طالب

 .بفعالية

     

 يعتمد المصرف عند التحليل المالي للمنشأة طالبة 5
 على معدل دوران المخزون.التمويل 

     

لمصرفكم نظام لتقييم فعالية إدارة المخزون للمنشأة  6
 .اإلئتمانطالبة 

     

بالمصرف باإلحجام عن تمويل التمويل  يقوم موظف 7
لديها  إذا وجد أن هذه الشركةالتمويل  طالبة المنشأة

معدل دوران مخزون منخفض مقارنة مع المنشآت 
 المشابهة لها في الصناعة.

     

 

  



  خ

 

عنـد اتخـاذ قـرارات التمويـل  مؤشرات الرافعة المالية لـدى العميـل طالـب ما مدى استخدام :اا خامس
 التمويل.

 الع لرات الرقم
أوافق 

 بشاة
 محليا أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشاة

بالمصرف الرافعة المالية ويل التم يحلل موظف 1
ليقيس إجمالي االلتزامات التمويل  للمنشاة طالبة

 إجمالي الموجودات. إلىالطويلة والقصيرة األجل 

     

يراعي المصرف مدى توفر مصادر السيولة الذاتية  2
تعتمد بشكل التمويل  طالبة المنشأةعندما يتبين أن 

 كبير على مصادر التمويل الخارجية.

     

بالمصرف باإلحجام عن تمويل التمويل  يقوم موظف 3
إذا وجد أن هذه الشركة تدفع التمويل  طالبة المنشأة

 فوائد للمصرف أعلى من أرباحها.

     

يراعي المصرف بأن تكون أرباح الشركة من الرفع  4
المالي أعلى من الفوائد والعموالت المصرفية التي 

 .اإلئتمانتدفها الشركة طالبة 

     

مؤشرات الرافعة يستخدم المحلل المالي في المصرف  5
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلتقييم أداء  المالية

     

بعمل إختبارت لقياس مدى قدرة  المصرفيقوم  6
واآلثار المترتبة على اإلستمرارية عند استخدام  المنشأة

 .اإلئتمانالرافعة المالية للمنشأة طالبة 

     

ة المصرف على مؤشرات الرفع المالي في تعتمد إدار  7
للتنبؤ بالتعثر للشركة طالبة  أساسالتحليل المالي ك

 .اإلئتمان

     

 اإلهتمامتعطي ادارة المصرف قدرا كبيرا من  8
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلمؤشرات الرافعة المالية لدى 

     

 
  



  د

 

عنــد اتخــاذ التمويــل  لعميــل طالــبمــا مــدى اســتخدام المصــرف لمؤشــرات الســيولة لــدى ا سادســاا:
 قرارات التمويل.

 الع لرات الرقم
أوافق 

 بشاة
 محليا أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشاة

التمويل  يفضل المحلل المالي بالمصرف منح 1
 للمنشآت التي يتوفر لديها نسب سيولة معقولة.

     

التمويل  يقوم المصرف بقياس مقدرة العميل طالب 2
 وبات المتداولة منه. على دفع المطل

     

يراعي المصرف التدفقات النقدية من المراحل  3
ية والتحويلية للشركة طالبة اإلستثمار التشغيلية و 
 اإلئتمان

     

مؤشرات السيولة يستخدم المحلل المالي في المصرف  4
 .اإلئتمانطالبة  المنشأةلتقييم أداء  النقدية والقانونية

     

خاطر السيولة للمنشأة طالبة يقيس المصرف م 5
 .اإلئتمان

     

لمعدالت  اإلهتمامتعطي ادارة المصرف قدرا كبيرا من  6
 .اإلئتمانالسيولة في التحليل المالي للمنشأة طالبة 

     

مؤشرات  السياسة الداخلية للمصرف تدفع الي اعتماد 7
لمنح  أساسكالتمويل  طالبة المنشأةالسيولة لدى 

 التمويل.

     

 

 

 

 


