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اس تطالع آراء عينة من العاملني يف مرصيف كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية وجهيان ل ألستامثر
والمتويل ا ألساليم خبصوص العوامل املؤثرة يف قرار منح التسهيالت ا ألئامتنية للمشاريع الصغرية
شهةل عبدالواحد محد ،قسم احملاس بة ،جامعة صالح ادلين ،أآقلمي كوردس تان -العراق
خملص
تعاين املشاريع الصغرية غالبا بسبب طبيعة هذه املشاريع من صعوابت يف احلصول عىل المتويل املرصيف الالزم ألدامة وتطوير آأنشطهتا املتلفة .وعىل هذا فأأن هناك مجةل عوامل تتحقق مهنا املصارف ا ألسالالالم ة
قبل املوافقة عىل منح ا ألئامتن املرصيف لهذه املشاريع ،واليت مت انتخاب مرصيف كوردس تان ادلويل للأستامثر والتمنية ومرصف جهيان للأستامثر والمتويل ا ألساليم منوذجا لها  .وهذه العوامل حددها الباحالاليف يف
اس امترة ا ألستبانة مضن آأربعة حماور.
توصل البحيف اىل مجةل اس تنتاجات لعل آأمهها:آأنطباق فرضية البحيف اليت مفادها (:وجود آأثر معنوي للمحاور ا ألربعة اليت حددها البحيف ،دلورهالالا يف اذالالاذ املرصالالفني قالرارها يف مالالنح التسالالهيالت ا ألئامتنيالالة).
وانهتى اىل رضورة دراسة وحتليل العوامل واملتغريات ا ألقتصادية والس ياس ية اليت حتيط بأأقلمي كوردس تان العراق ،وعالقته غري املس تقرة مع احلكومة املركزية ومتغريات آأوضاع املنطقة  ،قبل املوافقة عىل مالالنح
التسهيالت ا ألئامتنية للمشاريع الصغرية.
املفاتيح :مشاريع صغرية ،ا ألئامتن املرصيف ،مصارف اسالم ة ،مرصف كوردس تان ادلويل للأستامثر والتمنية ،مرصف جهيان للأستامثر والمتويل ا ألساليم.

 .1املقدمة
يتعاظم دور و أآمهية املشاريع الصغرية يف ادلول املتقدمة والنام ة عىل حد سواء
كوس يةل هممة الصالح تشوهات الهيلك ا ألقتصادي،وتوفري فرص العمل،وتنويع

 1.1مشلكة البحيف

مصادر ادلخل الوطين.وليك تقوم هذه املشاريع بأأداء دورها املطلوب ال بد لها من

يعد المتويل أآحد الراكئز اليت البد مهنا النشاء املشاريع الصغرية أآو توسعة القامئ مهنا

احلصول عىل مصادر متويل ذاتية أآو خارج ة .لعل أآمه مصادر المتويل اخلارج ة ،

.اال أآن ا ألماكانت املادية احملدودة ألحصاب هذه املشاريع،ورغبة املصارف التجارية يف

اللجوء اىل ماكتب متخصصة بتقدمي املساعدات والقروض لهذه املشاريع رشيطة

اسرتداد قروضها بشلك رسيع ومضمون،وتركزيها عىل االقروض القصرية واملتوسطة

ا ألقتناع جبدواها ،أآو اللجؤ اىل املصارف للحصول عىل ما حتتاجه من متويل.وا ألمر

ا ألجل،وعىل القروض المنة ،مما حيول دون اماكنية اس تفادة رشحية واسعة من

هكذا فال بد أآن يكون لهذه ادلول أآهجزة مرصف ة قادرة عىل أآداء دورها جتاه هذه

الراغبني ابنشاء أآو توسعة هذه املشاريع،وعىل هذا يطرح التساؤل التايل  :مايه

املشاريع القامئة أآو املزمع ق امه مهنا.الا أآنه يلحظ أآن ا ألهجزة املرصف ة لهذه

العوامل اليت تؤثر يف قرار منح التسهيالت االئامتنية للمشاريع الصغرية من قبل

الاقتصادایت ال تزال غري قادرة عىل حمأاكة متطلبات اقامة وتطوير هذه املشاريع.اذ

املرصفني عينة ادلراسة؟

تغلب صفة املصارف التجارية عىل اجلهاز املرصيف دلهيا واليت تعمتد عىل المتويل قصري

 2.1فرضية البحيف

ا ألجل ،أآي تقدمي القروض وا ألئامتن قصري ا ألجل اىل القطاع التجاري اذلي تكون ف ه

هناك مجةل من العوامل تتعلق بشخصية ماكل املرشوع الصغري وابلضاانت اليت

حركة ر أآس املال رسيعة و أآرابحه جمزية ،مقابل عدم تقدمي القروض الالزمة والاكف ة

يقدهما ،وبكفاءة مرشوعه وقدرته املالية جيب أآن تؤخذ يف ا ألعتبار قبل موافقة

للقطاعات ا ألنتاج ة اليت تعاين من غياب أآو قةل املصارف املتخصصة اليت میكن أآن

املرصفني عينة البحيف عىل منح التسهيالت ا ألئامتنية

تسامه يف متويلها .أآقميت يف معظم دول العامل مصارف اسالم ة ومهنا اقلمي كوردس تان

 3.1أآمهية البحيف

العراق يؤمل مهنا أآن تؤدي دورا يف متويل هذه املشاريع.

تأأيت أآمهية البحيف من اليت
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• خصوصية منح التسهيالت ا ألئامتنية دلى املصارف ا ألسالم ة ،العامتدها

تقبل الودائع من املودعني وتس تخدهما يف منح القروض للمقرتضني ،وذتص مبنح

أآساليب متويلية اسالم ة تقوم عىل املراحبة ،وبيع السمل ،واملشاراكت،

القروض القصرية واملتوسطة ا ألجل(العبيدي: 2010،ص.)22

واملضاربة ،والمتويل التأأجريي،اىل غري هذا من أآساليب.

ال يعترب املرصف التجاري مكؤسسة مالية وس يطة عىل ر أآساهل يف مزاوةل نشاطه

• -2يف غالب ا ألمر تكون القدرات املالية للمشاريع الصغرية حمدودة ،فضال عن
كون أآعدادها كبرية و واسعة ا ألنتشار  .ومن هنا تتجىل صعوبة أآذاذ قرار منح
التسهيالت ا ألئامتنية لها،ورضورة ا أللزتام بضوابط يف هذا الشأأن.
 4.1هدف البحيف
التعرف عىل العوامل اليت تتحمك يف اذاذ املرصفني عينة ادلراسة قرارها يف منح
التسهيالت االئامتنية.
 5.1مهنجية البحيف
أآتبعت الباحثة املهنج ا ألس تقرايئ يف مجع البياانت وحتليلها وصوال اىل نتاجئ البحيف
فضال عن املهنج ا ألس تنباطي.
 6.1ماكن وزمان البحيف
ماكن البحيف :مدينة اربيل
زمان البحيف :العام 2019
 .2املصارف الاسالم ة وا ألئامتن املرصيف

ا ألقرتايض وا ألستامثري،بل يستند أآساسا عىل ا ألموال اليت تودع دليه،وعىل قدرته يف
خلق ودائع جديدة ،فاملصارف التجارية تتعامل بأأموال الغري وليس بأأموالها
اخلاصة(ادللميي :1990،ص )185
 .2.1.1املصارف الاسالم ة
تمتزي املصارف الاسالم ة عن املصارف التجارية بكوهنا مؤسسات مرصف ة شامةل
متعددة ا ألغراض تتعامل اب ألئامتن النقدي وتشارك اب ألستامثر مبا ال يتعارض مع
الرشيعة ا ألسالم ة .ومن خالل أآنشطهتا هذه تتحقق مجةل من ا ألهداف ا ألقتصادية
وا ألجامتعية يف اطار جاعي خيدم املصلحة العامة للمجمتع ا ألساليم(معر: 2012،ص
.)18-17
 2.2ماهية االئامتن املرصيف
يعرف ا ألئامتن املرصيف:بأأنه معلية تعاقد ذات عوض حتتاج اىل فرتة زمنية
معينة،وتس تدعي ق ام الثقة بني العميلني املقرض واملقرتض( .نصار:2005،ص
.)33يتبني من التعريف ان هناك ثالثة عنارص يف ا ألئامتن املرصيف يه-:

سيمت يف هذا املبحيف تسليط الضوء عىل أآمه ما میزي املصارف الاسالم ة عن

 −الثقة اليت يولهيا املرصف للعمالء.

املصارف التجارية ،و وظائف ا ألئامتن املرصيف،و أآمه ما يش متهل طبيعة العمل املرصيف

 −قمية وشلك التسهيالت املمنوحة للعمالء سواء اكنت نقدية أآم غري نقدية.

ا ألساليم.

 −الرحب أآو الفائدة اليت حيصل علهيا املرصف مقابل منحة ا ألئامتن للعمالء.

 1.2التباين بني املصارف التجارية واملصارف ا ألسالم ة.

میكن حتديد وظائف ا ألئامتن املرصيف ابليت(الشمري  :1988،ص )112

 1.1.2املصارف التجارية

 1.2.2متويل ا ألنتاج

ويه من أآمه املؤسسات املرصف ة املتعامةل يف السوق النقدي ،وكذكل تعاملها يف

يتطلب اس مترار أآداء املشاريع ا ألقتصادية ،و أآجراء التوسع املطلوب يف أآي مهنا قدر

السوق املايل.اذ تقوم هذه املصارف بتوظيف جزء من مواردها يف هذين السوقني

ليس ابليسري من رؤوس ا ألموال اليت تكون غري متاحة يف كثري من ا ألح ان لهذه

بوصفه جزء من ا ألستامثرات اليت حتقق لها أآرابحا مرصف ة.وتعد هذه املصارف من امه

املشاريع .مما يلجأأ هذه املشاريع اىل املصارف للحصول عىل القروض الالزمة .ويف

مؤسسات الوساطة بني املقرضني واملقرتضني (.الشمري:1988،ص.)162

أآح ان اخر تقوم هذه املشاريع ابصدار الس ندات وبيعها.ح يف تقوم املصارف هناك

وحتتل املصارف التجارية الصدارة يف القطاع املايل والس امي يف ما يتعلق بعمليات

بدور الوساطة بني املشاريع اليت أآصدرت الس ندات وبني من يقوم ابلرشاء من أآفراد

الوساطة املالية،اذ أآن هممهتا الاساس ية يه التوسط بني املودعني واملقرتضني ،اذ

أآو هجات معنوية أآخرى ،أآو بعبارة أآخرى بني املستمثرين واملدخرين.
 2.2.2متويل ا ألس هتالك
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ويكون هذا يف حاةل جعز بعض أآفراد اجملمتع عن تلبية حاجاهتم ا ألس هتالكية من دخولم
املعتادة ،فهنا يدخل دور ا ألئامتن اذلي توفره هيئات خمتلفة مبا فهيا اجلهاز

 2.3.2مصادر المتويل اخلارج ة للمصارف ا ألسالم ة

املرصيف،وما يعنيه هذا من توس يع جحم السوق من خالل خلق طلب جديد عىل

تعد الودائع بشلك عام أآبرز مصادر المتويل اخلارج ة للمصارف،ويه عىل نوعني ودائع

خمتلف السلع.

أآئامتنية ،وودائع استامثرية

 3.2.2تسوية املبادالت

 1.2.3.2الودائع ا ألئامتنية

ومیكن مالحظة هذا الوظيفة جلية يف ادلول اليت تسود فهيا الثقة من قبل املواطنني

وتمتثل يف احلساابت اجلارية ادلائنة ،واليت تقوم املصارف بتقدمیها اىل زابئهنا ،ح يف

يف التعامل مع املصارف،وما يرتتب علهيا من ارتفاع ا ألمهية النسب ة للودائع اجلارية.ويمت

يقومون اباليداع النقدي أآو بش ياكت ،أآو مكبياالت خمصومة  ،أآو بتحويالت من

بناء عىل هذا تسوية املبادالت السلعية واخلدم ة بواسطة الش ياكت كوس يةل لدلفع-

حساابت أآخرى ،ومن مث يس تطيعون السحب مهنا نقدا (املشهراوي(.)60 :2003

كا أآن ق ام املصارف التجارية خبلق الودائع ،وآأس تخدام أآدوات ا ألئامتن ا ألخرى من

 2.2.3.2الودائع ا ألستامثرية

أآوراق مالية ومكبياالت يساعد عىل تسهيل معليات املبادةل وتوس يع جحمها.

ويه حساابت يقوم املرصف بتقدمیها لعمالئه الراغبني ابستامثر أآموالم دليه .وتعد

 3.2مصادر متويل املصارف االسالم ة

الودائع ا ألستامثرية املصدر الرئييس اذلي تعمتد عليه املصارف يف تقدمي متويلها

تنقسم مصادر متويل املصارف االسالم ة عىل النحو اليت-:

للقطاعات الاقتصادية املتلفة.ويه عىل أآربعة أآنواع ويه ودائع التوفري ،و ودائع

 1.3.2مصادر المتويل ادلاخلية (حقوق امللك ة يف املرصف)

ا ألجل اليت تس تحق بتارخي معني ،وودائع ا ألجل ابخطار(ابشعار ،وشهادات االدخار

وتشمل عىل-:

ا ألستامثرية،وودائع ا ألستامثر املصص) (صوان .)123: 2001،

 1.1.3.2ر أآس املال املدفوع للمؤسسني ا ألوائل

 4.2أآساليب المتويل يف املصارف ا ألسالم ة

وهو املصدر ا ألول اذلي يعمتد عليه املرصف  ،واذلي يمت تكوينه من خالل مسامهة

يقوم املرصف الاساليم بتأأدية معظم اخلدمات املرصف ة اليت تؤدهيا املصارف

للمؤسسني ا ألوائل ومن مث املسامهني الخرين (رمضان وحمفوظ.)53 :1966،

التجارية ،واملصارف التمنوية املتخصصة ،وذكل دون اس تخدام (الفائدة كعامل

 2.1.3.2ا ألحتياطات

تعويض للعمالء واستبدالها حبصة من الرحب (جرب .)74: 2001

ويه مبالغ مقتطعة من ا ألرابح هبدف معني مثل تقوية املركز املايل ،وتدعمي ر أآس

ويستبدل املرصف ا ألساليم أآسلوب ا ألئامتن املتبع يف املصارف التجارية التقليدية

مال املرصف أآو تسوية ا ألرابح املوزعة ،وتعمل يف العادة حلساب توزيع ا ألرابح ،

اب ألسلوب القامئ عىل بيع املراحبة ،وبيع السمل،واملشاراكت  ،واملضارابت ،والمتويل

وتدرج يف املزيانية العموم ة مضن املطلوابت ،وتعد مصدرا من مصادر المتويل

التأأجريي ،اىل غري هذا من أآساليب (املشهوري .)62: 2003

ادلاخلية للمرصف .ويه حق من حقوق امللك ة للمسامهني يف املصارف(ابو

 .3املشاريع الصغرية/ماهيهتا /أآمهيهتا /أآساليب متويلها

عايص.)1996،266،

سيمت يف هذا املبحيف تسليط الضوء عىل ماهية املشاريع الصغرية ،واملعايري املعمتدة يف

 3.1.3.2ا ألرابح احملتجزة ( املدورة)

تصنيفها  ،مث التطرق اىل أآمهيهتا.

ويه ا ألرابح الفائضة بعد اجراء توزيعات ا ألرابح الس نوية يف املرصف ،ح يف يقوم

 1.3ماهية املشاريع الصغرية

املرصف ابحتجاز جزء من ا ألرابح الفائضة ويمت ترح لها اىل ا ألعوام التالية،لهذا

خيتلف تعريف املشاريع الصغرية من دوةل ألخرى طبقا ألختالف اماكانهتا وظروفها

تسم أآرابح مدورة،ويه من حقوق املسامهني،وتعمل عىل تقوية املركز املايل

ا ألقتصادية والاجامتعية ). (ww.univ-chief.dzاذ ان مفهوم املرشوع الصغري يثري

للمرصف،وحيق للمصارف توزيعها مىت شاء (املشهراوي .)59: 2003،

عدة تساؤالت بصدده مهنا () www.ayadina-kenana.com
-

208

نوع املرشوع الصغري.

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
-

احلد ا ألدىن واحلد ا ألعىل للعاةل به.

-

احلد ا ألدىن واحلد ا ألقىص ل ألستامثر.

 3.3أآساليب متويل املشاريع الصغرية

-

عالقة املرشوع ا ألقتصادية ابلتصدير.

تلجأأ املشاريع الصغرية اىل عدة اساليب لمتويل أآنشطهتا ا ألنتاج ة  ،أآو لتوس يعها  .فهىي

-

مشلكة ا ألدارة والتنظمي يف هذه املشاريع.

اما أآن تعمتد عىل اماكانهتا اذلاتية دون اللجؤ اىل املصادر اخلارج ة،ويف حاةل جعز

-

املس توى التكنولويج املس تخدم يف املرشوع الصغري.

اماكانهتا اذلاتية میكن لها بعد تقدمي الكفاالت والضاانت القانونية اللجؤ اىل املصارف

-

شلك املرشوع الصغري من الناح ة القانونية.

التجارية  .اال أآنه يلحظ أآن املصارف التجارية التقليدية غري قادرة واكرهة عىل مقابةل

مع أآختالف التعاريف،فان بعض دول جملس التعاون اخلليجي تس تخدم معيار ر أآسال

هذه ا ألحتياجات للمقرتضني الصغار ألس باب عديدة مهنا أآن املبالغ اليت تقرض صغرية

املستمثر للمتيزي بني املشاريع،ح يف تعرف املشاريع الصغرية بأأهنا تكل املنشأت اليت يبلغ

اال أآن تاكليف تنف ذ وادارة القروض عالية مثل تاكليف القروض الضخمة ،ذلا فان

متوسط ر أآسالها املستمثر أآقل من ( )2123040دوالر اال أآن ادلول الصناعية

هؤالء املقرتضني الصغار غالبا ما يتجهوا اىل ا ألصدقاء أآو العائةل اذلين يعانون من

والنام ة ذتلفان يف تعريف املشاريع الصغرية واملتوسطة،مما جيعل من الصعوبة اجراء

حمدودية اماكانهتم املالية ،والبعض الخر قد يضطر اىل ا ألس تعانة ببعض التجار

املقارنة بيهنا ،فاملشاريع اليت تعترب متوسطة يف ادلول النام ة تعد صغرية يف ادلول

املرابني اذلين قد يضعوا فائدة تصل اح اان اىل  0,20لقروض الجل القصري ،أآما يف

الصناعية،كا أآن املشاريع الكبرية يف ادلول النام ة تعد متوسطة يف ادلول الصناعية.

حاةل املزارعني الصغار اذلين حيتاجون اىل قروض مومسية فان الضان الوح د اذلي

ويف سب ل مواهجة الصعوابت يف املقارنة درجت العديد من ادلول املتقدمة والنام ة

يس تطيعون تقدمیه اىل مقريض ا ألموال هو أآراضهيم و مواش هيم.

عىل تبين تعريف منظمة االعمل ادلولية واليت تعرف املشاريع الصغرية بأأهنا (املشاريع

ويتجه بعض أآحصاب املشاريع الصغري اىل بعض الصيغ امجلاعية يف التعاون بيهنم

اليت يعمل هبا اقل من  10عال) ،بيامن املشاريع املتوسطة اليت يعمل فهيا ما بني (10

مثل:مجعيات ا ألدخار احمللية ،ومجعيات ا ألئامتن ومجعيات ا ألقراض .ففي حاةل مجعيات

–  )99عامال ،وما يزيد عىل ( )99يعد مرشوعا كبريا

ا ألدخار احمللية ومجعيات ا ألئامتن ذتار مجموعة من  50 – 40فرد وقائد واذلي يقوم

() www.alwastatnews/172213.htm

.

بتجميع مبلغ اثبت من أآدخار لك عضو ،وهذه املوارد ذصص عىل أآساس دائري للك

 2.3أآمهية املشاريع الصغرية

عضو بدون فوائد.

متثل املشاريع الصغرية عصب ا ألقتصاد ألي دوةل متقدمة أآو انم ة ،ح يف اهنا تعمتد

ويف حاةل مجعيات ا ألقراض ،فان مجموعة من املقرتضني تشلك مجعية ألقرتاض املوارد

عىل الطاقات البرشية يف حتريك ا ألنشطة ا ألقتصادية وادلاخلية،وتؤدى اىل خلق

املالية من املصارف التجارية ،واملصارف احلكوم ة أآو املؤسسات اخلاصة،وتضمن

كياانت اقتصادية قوية .وادلليل عىل ذكل ان تكل املشاريع الصغرية متثل(  )%90من

اجملموعة بنفسها القروض للمقرتضني اخلارج ني .والفكرة ببساطة يه ا ألشرتاك

أآجايل الك اانت ا ألقتصادية العمالقة حول العامل،كا متثل نس بة ()%85ابلنس بة

معا..مفجموعة من املقرتضني يس تطيعون ذف ض تاكليف ا ألقرتاض،ويس تطيعون أآن

ل ألقتصاد الربيطاين( )http:/islamonline.netوتسهم املشاريع الصغرية يف توظيف

حيصلوا عىل القروض من املصارف التجارية اذا اكنت القروض كبرية  ،عىل االعكس

()%70 - %40من اجايل القوى العامةل،يف ادلول النام ة،ومتثل ثليف الناجت احمليل

يف حاةل القروض الصغرية واليت قد ترفضها املصارف التجارية ولعل من أآساليب متويل

الاجايل يف بعض تكل ادلول(تودارو:2007،ص .)757وتشري بعض البياانت

املشاريع املمتزية عن أآساليب المتويل السابقة متويل املشاريع الصغرية من خالل

ا ألحصائية اىل أآن املشاريع الصغرية واملتوسطة متثل حنو ( )%90من أآجايل الرشاكت

املصارف ا ألسالم ة اذلي س تكون الفقرة التالية خمصصة لها( .تودارو: 2006،ص

يف معظم أآقتصادایت العامل،كا أآهنا توفرما بني ()%80 – 40من أآجايل فرص العمل

)758

))www.ycweb.luedld.net

 4.3متويل املشاريع الصغرية من خالل املصارف االسالم ة
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متثل الوساطة املالية جوهر العمل املايل التقليدي املرصيف واذلي يمتثل ابلوساطة بني

البارزين مبا يف ذكل املرصف ني واملمولني ومبشاركة مخسة مصارف خاصة عراق ة

طرفني:املودعني واملقرتضني ،فاملرصف التقليدي اتجر نقود وقروض يتخذ مهنا جتارة،

رئيسة معروفة  .يف سوق العراق ل ألوراق املالية فان مرصف كوردس تان ادلويل

ف قرتض النقود مبعدل فائدة ويقرضها مبعدل فائدة أآعىل (املرصي:2012،ص  .)11أآما

لالستامثر والتمنية دليه حاليا ر أآس مال ( )100مليار دينار عرايق،ولكن وفقا لتقارير

ابلنس بة للبديل ا ألساليم للوساطة املالية التقليدية املمتثل ابلوساطة ا ألستامثرية القامئة

البنك املركزي العرايق يتجه العراق لزایدة ر أآس مال املرصف اىل ( )400مليار دينار

عىل مبد أآ املشاركة يف الرحب واخلسارة من خالل ربط عائد املودعني بنتاجئ توظيف

عرايق .)www.kbid.ccom/arabic/our.bank( .بلغت ائامتانت املرصف عىل

ا ألموال دلى املس تخدمني رحبا و خسارة من خالل فتح حساابت أآستامثرية لعمالهئا

شلك متويالت مرصف ة اسالم ة خمتلفة ( ) 2841178دينار عام  2017تنخفض

املودعني .والصيغة العقدية اليت جتمع بني املرصف واملودعني يه عقد املضاربة الرشعية

لتصل اىل() 1861424دينار عام ( 2018مرصف كوردس تان. )57 :2018 ،

(معر  :2012ص .)27

 2.1.4مرصف جهيان لالستامثر والمتويل ا ألساليم

وعىل مس توى آأس تخدام ا ألموال فان املرصف ا ألساليم يستبعد أآسلوب ا ألقراض

مت تأأسيس مرصف جهيان ل ألستامثر والمتويل ا ألساليم يف ش باط عام  2008وفقا

بفائدة ويستبدهل بعقود بيوع واجارة ومشاركة ومضاربة وغريها.وطبيعة دور املستمثر

لقانون الرشاكت العرايق رمق  21للعام  1997وتعديالته للعام ، 2004ح يف افتتح

الوس يط تتطلب أآن يكون دليه هجاز أآستامثري قوي قادر عىل ادلراسة ادلق قة وحتديد

املرصف يف  2009/4/1يف مقره الرئييس يف اربيل بر أآسال قدره (  )255ملياردينار.

فرص ا ألستامثر املناس بة وفقا ألحتياجات السوق (العبيدي : 2013،ص .)45

ويعد املرصف مرصفا اسالم ا مدرجا يف السوق النظايم لسوق العراق ل ألوراق

 .4متويل املشاريع الصغرية يف مرصف كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية ومرصف

املالية )www.cihanbank-com-iq(.بلغت ائامتانت املرصف عىل شلك متويالت

جهيان ل ألستامثر والمتويل ا ألساليم

مرصف ة اسالم ة خمتلفة ( )154957028دينار عام  2017تنخفض لتصل اىل

سيمت يف هذا املبحيف تقدمي نبذة خمترصة عن واقع العمل املرصيف ا ألساليم يف

( )142931871دينار عام ( .2018مرصف جهيان. )5 :2018،

حمافظة أآربيل مث توزيع وحتليل نتاجئ ا ألستبانة ل ألس امترة اليت مت توزيعها عىل عينة من

 2.4التحليل ا ألحصايئ لنتاجئ اال ستبانة

العاملني يف مرصف كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية ومرصف جهيان ل ألستامثر

مت توزيع اس امترة ا ألستبانة عىل عينة من املوظفني العاملني يف مرصيف كوردس تان

والمتويل االساليم.

ادلويل ا ألساليم ل ألستامثر والتمنية وجهيان ل ألستامثر والمتويل ا ألساليم بواقع

 1.4نبذة خمترصة عن واقع العمل املرصيف يف حمافظة أآربيل

()88مبحواث هبدف آأس تجالء آراءمه حول دور عوامل عدة تتعلق بشخصية الزبون

يعمل يف حمافظة أآربيل عدد من املصارف ا ألسالم ة لعل أآمهها:مرصف كوردس تان

وقدرته ور أآساهل والضاانت املقدمة من خالهل يف قرار منح التسهيالات ألئامتنية ولقد

ادلويل ل ألستامثر والتمنية ومرصف جهيان ل ألستامثر والمتويل ا ألساليم،ومرصف

روعي يف اختيار عينة البحيف مشولها للعاملني يف املرصف ممن حيملون شهادة جامعية

التعاون الاقلميي ا ألساليم للتمنية وا ألستامثر،ومرصف البالد ا ألساليم ل ألستامثر

(باكلوريوس) ،أآو شهادة معهد(دبلوم) ممن درسوا س نتني ما بعد ا ألعدادية ،كوهنم

والمتويل واملرصف العرايق ا ألساليم ومرصف أآبو ظيب ا ألساليم.اىل جانب املصارف

القدر عىل التفاعل مع استبانة البحيف.

التقليدية انتخب الباحيف عينة من املصارف االسالم ة متثلت مبرصف كوردس تان

 1.2.4الوصف االحصايئ للمعلومات املتعلقة ابملوظفني والعاملني يف املرصف

ادلويل ا ألساليم ل ألستامثر والتمنية ومرصف جهيان ل ألستامثر والمتويل ا ألساليم.

میكالالن تصالالنيف املبحالالوثني اذليالالن تنالالاولهتم ادلراسالالة اىل عالالدة ف الالات حسالالب

 1.1.4مرصف كوردس تان ادلويل ا ألساليم ل ألستامثر والتمنية

املعلومات املتعلقة ابملوظفني والعاملني يف املرصفني واليت خلصت يف اجلدول ()1

يعد مرصف كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية املرصف الرائد يف أآقلمي كوردس تان

من خالل اجلدول ( )1يالحظ أآن عينالالة البحالاليف الالاليت سالاليمت حتليلهالالا تضالالمنت ()88

العراق،وهو من املصارف ا ألسالم ة اخلاصة الرائدة يف العراق.مت تأأسيس املرصف

مبحالالواث والالاليت توزعالالت حسالالب اخلصالالائص الشخصالالية كالالا يالاليل :تضالالمنت خاصالالية

يف العام  2005كرشكة قطاع خاص من قبل مجموعة من رجال ا ألعال العراق ني

التحصيل العلمي عىل  %72.7مالالن محالالةل شالالهادة الباكلوريالالوس مقابالالل  %27.3مالالن
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محالالةل شالالهادة ادلبلالالوم ,الف الالة العمريالالة ( )35-30سال نة اكنالالت لهالالا آأكالالرب نسال بة مبحوثالالة

مبتوسط بلغ ( )4.00يليه السؤال الثاين مبس توى اتفاق بلالالغ ( )3.93بيالالامن اكنالالت بق الالة

ومقدارها  %47.7يف حني اكنت بق ة الف ات العمرية متقاربة و أآقل مهنا ,وزعت

ا ألس ئةل مبس توایت اتفاق متقاربة و أآقل مهنا.
احملور الثاين العوامل املتعلقالالة بقالالدرة الزبالالون :اذلي يتضالالمن ( )10أآسال ئةل ملخصالالة يف

جدول 1
للخصائص الشخصية للمبحوثني

اجلدول ()3

التحصيل العلمي
باكلوريوس
النس بة
72.7

التكرار
64
آأقل من 30
التكرار النس بة
13.6 12
حماس بة
التكرار النس بة
47.7 42
5-1
التكرار النس بة
18.2 16

جدول 3

دبلوم
النس بة
27.3

التكرار
24

العوامل املتعلقة بقدرة الزبون

العمر
41-36
35-30
النس بة
التكرار
التكرار النس بة التكرار النس بة
18.2
16
20.5 18 47.7 42
التخصص الأاكدمیي
آأخرى
ادارة
اقتصاد
مالية ومرصف ة
التكرار النس بة التكرار النس بة التكرار النس بة التكرار النس بة
11.4
10 27.3 24 6.8
6
6.8
6
عدد س نوات اخلدمة
آأكث من  10س نوات
 10-6س نوات
النس بة
التكرار
النس بة
التكرار
34.1
30
47.7
42
 42فأأكث

ا ألس امترة بني مبحوثني ذوي اختصاصات آأاكدمیية خمتلفة وحصل قسم احملاسال بة عالالىل
آأكرب نس بة مبحوثة بلغت  ,%47.7بيامن توزعت خاصية عالالدد سال نوات اخلدمالالة عالالىل
ثالث ف ات اكن آأكربها ف ة ( )10-6س نة بنس بة بلغت  %47.7يف حني اكنت بق الالة
الف ات بنسب أآقل .كا مت تلخيص متوسطات ا ألس ئةل واحنرافها املعياري مالالع عالالدد
ونسب التوافق للك سؤال وحسب العوامل ا ألربعة اليت تضمنهتا االستبانة وكالالا يالاليل
احملور ا ألول العوامل املتعلقة بشخصية الزبون :اذلي يتضالالمن ( )4أآسال ئةل ملخصالالة يف
جدول ()2

السؤال الآأتفق بشدة( )1ال آأتفق()2

من خالالالل اجلالالدول ( )3يالحالالظ أآن املعالالدل العالالام للمحالالور الثالالاين بلالالغ ( )3.833مالالع
احنالراف معيالالاري بلالالغ ( )0.796يف حالالني حصالالل السالؤال الثالالاين والثالالامن عالالىل أآعالالىل
مس توى اتفاق مبتوسط بلغ ( )4.20يلهيا السؤال الرابع مبسال توى اتفالالاق بلالالغ ()4.07
بيامن اكنت بق ة ا ألس ئةل مبس توایت اتفاق متقاربة و أآقل مهنا.
*ا ألس ئةل كا يف اس امترة الاستبانة املرفقة .

آأتفق()4

الآأعمل()3

يتضمن ( )7آأس ئةل ملخصة يف اجلدول ()4
اجلدول 4
ا ألجاابت ذات العالقة برآأسال الزبون والقدرة عىل توليد الارابح

آأتفق بشدة ( )5الوسط االحنراف

التكرار النس بة التكرارالنس بة التكرار النس بة التكرار النس بة التكرار النس بة احلسايب املعياري

Q1

0

0

0

0

22

25

60

6 68.2

6.8

3.82

0.537

Q2

0

0

0

0

12

70 13.6

6 79.5

6.8

3.93

0.450

Q3

0

0

6

6.8

24

52 27.3

6 59.1

6.8

3.66

0.709

Q4

0

0

0

0

12

64 13.6

12 72.7

4.00 13.6

0.525

املعدل 0

0

0.555 3.853 8.50 7.50 69.9 61.5 19.9 17.5 1.70 1.50

مالالن خالالالل اجلالدول ( )2يالحالالظ أآن املعالالدل العالالام للمحالالور ا ألول بلالالغ ( )3.853مالالع
احنراف معياري بلغ ( )0.555يف حني حصل السؤال الرابع عىل أآعىل مس توى اتفاق
* الاس ئةل كا يف اس امتة الاستبانة املرفقة.
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الآأعمل()3
التكرار النس بة
20.5 18
6.8
6
45.5 40
0
0
27.3 24
18.2 16
4.5
4
13.6 12
38.6 34
25 22
20.0 17.6

احملور الثاليف املعلومات املتعلقة بر أآس مال الزبون والقالالدرة عالالىل توليالالد ا ألرابح :اذلي
جدول 2
العوامل املتعلقة بشخصية الزبون

*

السؤال الآأتفق بشدة( )1ال آأتفق()2
التكرار النس بة التكرارالنس بة
0 0
0
0 Q1
0 0
0
0 Q2
13.6 12
0
0 Q3
6.8 6
0
0 Q4
0 0
0
0 Q5
6.8 6 6.8
6 Q6
6.8 6 6.8
6 Q7
0 0
0
0 Q8
6.8 6
0
0 Q9
6.8 6 6.8
6 Q10
املعدل 4.76 4.20 2.04 1.80

آأتفق()4
التكرار النس بة
65.9 58
65.9 58
34.1 30
72.7 64
52.3 46
54.5 48
54.5 48
52.3 46
40.9 36
47.7 42
54.1 47.6

آأتفق بشدة ( )5الوسط االحنراف
التكرار النس بة احلسايب املعياري
0.583 3.93 13.6 12
0.550 4.20 27.3 24
0.801 3.34 6.8
6
0.691 4.07 20.5 18
0.691 3.93 20.5 18
1.033 3.61 13.6 12
1.098 3.89 27.3 24
0.664 4.20 34.1 30
0.808 3.61 13.6 12
1.038 3.55 13.6 12
0.796 3.833 19.1 16.8

السؤال
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
املعدل

الآأتفق بشدة( )1ال آأتفق( )2الآأعمل()3
التكرار النس بة التكرارالنس بة التكرار النس بة
13.6 12
0 0
0
0
18 20.5
0 0
0
0
27.3 24
0 0
0
0
31.8 28
0 0
0
0
18.2 16
0 0
0
0
27.3 24
0 0
0
0
13.6 12
0 0
0
0
21.4 19.5
0 0
0
0

آأتفق()4
التكرار النس بة
65.9 58
70 79.5
59.1 52
47.7 42
68.2 60
65.9 58
65.9 58
63.2 58.2

آأتفق بشدة ( )5الوسط االحنراف
التكرار النس بة احلسايب املعياري
0.583 4.07 20.5 18
0.406 3.80
0
0
0.628 3.86 13.6 12
0.718 3.89 20.5 18
0.565 3.95 13.6 12
0.550 3.80 6.8
6
0.583 4.07 20.5 18
0.576 3.920 13.6 12.0

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
مالالن خالالالل اجلالالدول ( )4نلحالالظ أآن املعالالدل العالالام للمحالالور الثالالاليف بلالالغ ( )3.920مالالع

ان معامل الثبالالات كرونبالالا أآلفالالا لالاللك حمالالاور االسالالتبانة املدروسالالة ألداة الق الالاس تمتتالالع

احن الراف معيالالاري بلالالغ ( )0.576يف حالالني حصالالل الس الؤال ا ألول والسالالابع عالالىل أآعالالىل

بدرجة عالية من الثبات الهنا آأكالالرب مالالن  %60وابلتالالايل يعالالين هنالالاكل اتسالالاق داخالاليل

مس ال توى اتفالالاق مبتوسالالط بلالالغ ( )4.07يلالالهيا الس الؤال اخلالالامس مبس ال توى اتفالالاق بلالالغ

ألس ئةل تكل احملاور وفقرات االستبانة بشلك عام.

( )3.95بيامن اكنت بق ة ا ألس ئةل مبس توایت اتفاق متقاربة و أآقل مهنا.

 3.2.4اختبار التوزيع الطبيعي للبياانت

احملور الرابع العوامل املتعلقة ابلضاانت املقدمة من الزبون :اذلي يتضالالمن ( )6أآسال ئةل

میكن معرفة ان احملاور املفرتضالالة لالسالالتبانة لهالالا توزيالالع طبيعالالي مالالن عدمالاله ابالعالالامتد عالالىل

ملخصة يف اجلدول ()5

االختبار ) (Kolmogorov-Smirnov Testواختبار اكي-تربيالالع الالاليت عالالىل أآساسالالها
سيمت حتديد االختبار املالمئ لفرضيات البحيف ,أآي اختبار الفرضية التية:

جدول 5
ا ألجاابت ذات العالقة ابلضاانت املقدمة من الزبون
السؤال الآأتفق بشدة( )1ال آأتفق()2

الآأعمل()3

آأتفق()4

التكرار النس بة التكرارالنس بة التكرار النس بة التكرار النس بة
65.9 58 13.6 12
0 0
0
0 Q1
65.9 58 6.8
6
0 0
0
0 Q2
45.5 40 20.5 18
0 0
0
0 Q3
38.6 34 20.5 18 40.9 36
0
0 Q4
93.2 82
0
0
0 0
0
0 Q5
65.9 58 20.5 18
0 0
0
0 Q6
62.5 55.0 13.7 12.0 6.82 6.0
0
املعدل 0

آأتفق بشدة ( )5الوسط االحنراف
التكرار النس بة احلسايب املعياري
0.583 4.07 20.5 18
0.550 4.20 27.3 24
0.730 4.14 34.1 30
0.897 2.98
0
0
0.254 4.07 6.8
6
0.583 3.93 13.6 12
0.599 3.898 17.1 15.0

مالالن خالالالل اجلالالدول ( )5يالحالالظ أآن املعالالدل العالالام للمحالالور الرابالالع بلالالغ ( )3.898مالالع
احنراف معياري بلغ ( )0.599يف حني حصل السؤال الثاين عىل أآعىل مس توى اتفاق
مبتوسط بلغ ( )4.20يليه السؤال الثاليف مبس توى اتفاق بلالالغ ( )4.14يف حالالني اكنالالت
بق ة ا ألس ئةل مبس توایت اتفاق متقاربة و أآقل مهنا.
 2.2.4اختبار الثبات ادلاخيل لالستبانة (االتساق)

 −فرضية العدم :متوسطات احملاور لها توزيع طبيعي.
 −الفرضية البديةل :متوسطات احملاور ليس لها توزيع طبيعي.
مت اس ال تخدام الالالربانمج االحصالالايئ اجلالالاهز ) (EasyFitالختبالالار الفرضالالية أآعالالاله حتالالت
مس توى معنوية  %5وتلخيص أآمه نتاجئ االختبارين من خالل اجلدول ا()7
جدول 7
اختبار التوزيع الطبيعي حملاور البحيف
املتغري

K.S.

القمية اجلدولية

النت جة

آأثر احملاور
احملور ا ألول

0.0595 0.1393
0.0000 0.3295

0.1427
0.1427

0.00005 27.296
0.0000 24.309

11.070
9.4877

طبيعي
غري طبيعي

احملور الثاين
احملور الثاليف
احملور الرابع

0.0760 0.1343
0.0000 0.2549
0.0000 0.3017

0.1427
0.1427
0.1427

0.0006 21.642
0.0727 10.091
0.0000 61.692

11.070
11.070
9.4877

طبيعي
طبيعي
غري طبيعي

االحصاءة

قميةp-

Chi-Squared
القمية اجلدولية االحصاءة

قميةp-

يف هذه اجلزئيالالة مت اجيالالاد معامالالل كرونبالالا أآلفالالا اذلي يعتالالرب مق الالاس أآو مالالؤرش لثبالالات

من خالل اجلدول ( )7يالحظ أآن اختبار )(K.S.يبني أآن أآثر احملاور واحملالالور الثالالاين

الاختبار (الاستبانة) .واجلدول ( )6يوحض قمي معامالت أآلفا كرونبا للك عامل عىل

يتوزع توزيعا طبيعيا ألن قمية االحصالالاءة اخلاصالالة هبالالا أآقالالل مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة الالاليت

انفراد وللمق اس كلك.

تساوي ( )0.1427وهذا ماتؤكده قمية p-اليت تسالالاوي ( )0.0595و( )0.076وهالالا
آأكرب من مس توى معنوية ( ,) 0.05بيالالامن اكنالالت احصالالاءة اختبالالار اكي-تربيالالع تسالالاوي

جدول 6
اختبار كرونبا آألفا لق اس ثبات االستبانة
العوامل

معامل
كرونبا آألفا

عدد
الفقرات

احملور ا ألول :العوامل املتعلقة بشخصية الزبون

0.604

4

احملور الثاين :العوامل املتعلقة بقدرة الزبون

0.754

10

احملور الثاليف :املعلومات املتعلقة برآأس مال الزبون والقدرة عىل توليد ا ألرابح
احملور الرابع :العوامل املتعلقة ابلضاانت املقدمة من الزبون

0.607
0.628

7
6

مجيع عبارات االستبانة

0.757

27

( )10.091للمحور الثاليف ويه أآقالالل مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة الالاليت تسالالاوي ()11.070
اليت تدل عىل أآن هل توزيعا طبيعيا وهالالذا ماتؤكالالده قميالالة p-الالاليت تسالالاوي ()0.0727
ويه آأكرب من مس توى معنوية ( ) 0.05يف حني اكن احملور ا ألول والرابالالع لالالا نتالالاجئ
معاكسة مما يدل عىل أآهنا اليتوزعان توزيعا طبيعيا ولالك ا ألختبارين.
 4.2.4اختبار فرضيات البحيف
سيمت اختبار نوعني من الفرضيات وكا يأأيت:
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گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
أآ :فرضيات ا ألمهية توجد أآمهية واتفاق ملتغريات البحيف.

احملور ا ألول اكن وس يطه ( )4.00وهالالو آأكالالرب مالالن وسال يط مق الالاس ليكالالرت امخلالالايس

ب :فرضيات التأأثريتقدير واختبالالار أآثالالر احملالالاور ا ألربعالالة عالالىل قالرار مالالنح التسالالهيالت

مبقالالدار ( )1.00يف حالالني اكنالالت قميالالة p-تسالالاوي ( )0.000ويه أآقالالل مالالن مس ال توى
معنوية ( 5%قمية t-احملسوبة بلغت ( )8.324ويه آأكرب من قميهتا اجلدولية ())1.96

أآ -فرضيات ا ألمهية واالتفاق

مما يعين رفض فرضالالية العالالدم وقبالالول الفرضالالية البالالديةل الالاليت تالالنص عالالىل وجالالود آأمهيالالة

فرضية العدم :اليوجد أآمهية واتفاق ألثر احملاور ا ألربعة.

واتفاق للمحور ا ألول حسب آراء العينة املبحوثة واليت َمت اختبارها.

الفرضية البديةل :يوجد أآمهية واتفاق ألثر احملاور ا ألربعة.

احملور الثاين اكن متوسطه ( )3.834وهو آأكرب من متوسط مق الالاس ليكالالرت امخلالالايس

سيمت هنا اختبار وجود آأمهيالالة (اتفالالاق مالالن قبالالل املبحالوثني مالالع فرضالالية البحالاليف) ألثالالر

مبقدار ( )0.834يف حالالني اكنالالت قميالالة p-تسالالاوي ( )0.000ويه أآقالالل مالالن مسال توى

احملاور ا ألربعة مع بعضها ومن مث ً
الك عىل حدة من خالالالل ( )27عبالالارة متالالت االجابالالة

معنويالالة ( 5%قميالالة t-احملسالالوبة بلغالالت ( )17.165ويه آأكالالرب مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة

علهيا من قبل ( )88مبحواث وفق ًا ملق اس ليكرت امخلايس ابالعامتد عىل مالالدى اتفالالاقهم

( ))1.96مما يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل اليت تالالنص عالالىل وجالالود

مع فرضية البحيف وابلتحديد اختبار املتوسط يساوي ( )3الجالالاابت املبحالوثني ( ألن

أآمهية واتفاق للمحور الثاين حسب آراء العينة املبحوثة واليت َمت اختبارها.

متوسط ليكرت امخلايس يساوي  )3ضد املتوسط آأكرب من العدد ( )3ابلنس بة ألثالالر

احملور الثاليف اكن متوسطه ( )3.919وهو آأكرب من متوسط مق اس ليكرت امخلالالايس

العوامالالل (مالالع بعالالض) واملتغالالر الثالالاين والثالالاليف مالالن خالالالل اسال تخدام اختبالالار معلمالالي

مبقدار ( )0.919يف حالالني اكنالالت قميالالة p-تسالالاوي ( )0.000ويه أآقالالل مالالن مسال توى

وابلتحديالالد اختبالالار ( t-ألن لالالا توزيعالالا طبيعيالالا حسالالب اجلالالدول ,)5-يف حالالني سالاليمت

معنويالالة ( 5%قميالالة t-احملسالالوبة بلغالالت ( )29.433ويه آأكالالرب مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة

اس تخدام اختبار ) (Wilcoxon Signed Rankالالمعلمي اذلي يكتب اختصالالاراً

( ))1.96مما يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل اليت تالالنص عالالىل وجالالود

) (WSRلبق الالة متغ الريات البحاليف كوهنالالا التتالالوزع طبيعيال ًا اعالالامتداً عالالىل نتالالاجئ اختبالالار

أآمهية واتفاق للمحور الثاليف حسب آراء العينة املبحوثة واليت َمت اختبارها.

جدول 5-وخلصت النتاجئ يف اجلدول ()8

احملور الرابع اكن وسال يطه ( )3.83وهالالو آأكالالرب مالالن وسال يط مق الالاس ليكالالرت امخلالالايس

املبارشة للمشاريع الصغرية وكايأأيت:

مبقالالدار ( )0.83يف حالالني اكنالالت قميالالة p-تسالالاوي ( )0.000ويه أآقالالل مالالن مس ال توى
معنوية ( 5%قمية t-احملسوبة بلغت ( )3.916ويه آأكرب من قميهتا اجلدولية ())1.96

جدول 8
أ
اختبارt-و WSRالجاابت آأثر احملاور الربعة
متغريات البحيف املتوسط
آأثر احملاور
ا ألول
الثاين
الثاليف
الرابع

3.873
----3.834
3.919
-----

قمية متوسط (آأو وس يط) االختبار= 3
اخلطأأ املعياري
الوس يط فرق املتوسطني
آأو الوس يطني
0.0271
0.873
----235.22
1.000
4.000
0.0486
0.834
----0.0312
0.919
----237.57
0.830
3.830

t
احملسوبة
32.263
8.3240
17.165
29.433
3.916

قمية
P
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

من خالل اجلدول ( )8يالحظ أآن متوسالالط اجالالاابت االتفالالاق مالالع فرضالالية حمالالور أآثالالر
احملاور ا ألربعة بلغ ( )3.873وهو آأكرب من متوسالالط مق الالاس ليكالالرت امخلالالايس مبقالالدار
( )0.873يف حني اكنت قمية p-تسالالاوي ( )0.000ويه أآقالالل مالالن مسال توى معنويالالة
( 5%قمية t-احملسوبة بلغت ( )32.263ويه آأكرب مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة ( ))1.96ممالالا
يعين رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل اليت تنص عىل وجالالود آأمهيالالة واتفالالاق
للمتغري أآثر احملاور ا ألربعة حسب آراء العينة املبحوثة واليت َمت اختبارها.
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مما يعين رفض فرضالالية العالالدم وقبالالول الفرضالالية البالالديةل الالاليت تالالنص عالالىل وجالالود آأمهيالالة
واتفاق للمحور الرابع حسب آراء العينة املبحوثة واليت َمت اختبارها.
علالالا بأأنالاله مت اختبالالار تبالالاين آراء املبحالالوثني حالالول احملالالاور املدروسالالة تبعالالا للف الالات
العمرية،واكنت نت جة الاختبار تشري اىل أآنه اليوجالالد فالالروق معنويالالة للمحالالاور ا ألربعالالة
مجيعها وذكل ألن قمية  pاحملسوبة اكنت اكرب مالالن مسال توى املعنويالالة 0.05كالالا يتضالالح
من جدول (. )9
ملعرفة مدى جتانس أآراء املبحوثني بني ف ات عدد س نوات اخلدمة ( )10-1و (آأكث
من  )10س نوات حول العوامل املدروسة مت اختبار الفرضية التية
فرضية العدم :ليس هناك تباين يف آراء املبحوثني حول العوامل املدروسة حسب
عدد س نوات اخلدمة.

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
الفرضية البديةل :هناك تباين يف آراء املبحوثني حول العوامل املدروسة حسب عدد

الفرضية البديةل :يوجالالد تالأأثري للمحالالاور ا ألربعالالة عالالىل قالرار مالالنح التسالالهيالت االئامتنيالالة

س نوات اخلدمة.

للمشاريع الصغرية.

الختبار فرضية التباين أآعاله حتت مس توى معنوية t %5مت اس تخدام اختبار-

الختبار معنوية تأأثري احملاور ا ألربعة (مكتغريات مس تقةل) عالالىل قالرار مالالنح التسالالهيالت

وخلصت أآمه النتاجئ يف اجلدول اليت

االئامتنية للمشاريع الصغرية (مكتغري معمتد) مت تقدير منوذج االحنالالدار وحسالالاب معامالالل
التحديد هل وذكل حتت مس توى معنوية  %5وتلخيص أآمه النتاجئ يف اجلدول ()10

جدول 9
تباين آراء املبحوثني حواللعوامل املدروسة تبع ًا لعدد س نوات اخلدمة
العوامل

ا ألول

الثاين

الثاليف

الرابع

الف ات

املتوسط

(3.8534 )10-1
(آأكث من 3.8500
)10
(3.8621 )10-1
(آأكث من 3.7800
)10
(3.9507 )10-1
(آأكث من 3.8571
)10
(3.9483 )10-1
(آأكث من 3.8000

العدد  tاحملسوبة قميةp-

االحنراف
املعياري
0.2043
0.3449

متوسط
اخلطأأ الرتبيعي
58 0.0268
30 0.0629

0.4380
0.4916

0.0575
0.0898

58
30

0.3195
0.2251

0.0419
0.0411

58
30

0.2422

0.0318

58

0.1269

0.0232

30

0.050

0.799

1.430

جدول 10
تأأثري احملاور ا ألربعة عىل قرار منح التسهيالت االئامتنية للمشاريع الصغرية

ادلالةل

 0.960غري داةل

منح التسهيالت
االئامتنية للمشاريع
الصغرية

 0.427غري داةل

احملور ا ألول

 0.156غري داةل

احملور الثاين
احملور الثاليف

1.730

 0.121غري داةل

)10

احملور الرابع

معدالت االحندار
القمية الثابتة 2.603
م ل االحندار 0.330
القمية الثابتة 1.935
م ل االحندار 0.505
القمية الثابتة 1.587
م ل االحندار 0.583
القمية الثابتة 0.537
م ل االحندار 0.856

قميt-
6.771
3.311
19.898
20.065
5.843
8.436
1.665
10.354

قميF-
10.96

قميp-
0.001

معامل
التحديد
0.113

402.62

0.000

0.824

71.169

0.000

0.453

107.21

0.000

0.555

مالالن خالالالل اجلالالدول ( )10يالحالالظ أآن احملالالور ا ألول يفرس ال  %11.3مالالن التغ الريات

من خالل اجلدول (  )9يالحظ أآن متوسط العامل ا ألول لف ة ( )10-1بلغ
( )3.8534وهو آأكرب من متوسط االتفاق لف ة (آأكث من  )10اذلي بلغ ( ,)3.85يف

اخلاصالالة ابختبالالار م الالل االحن الدار تسالالاوي ( )3.311ويه آأكالالرب مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة

حني اكنت قمية-الختبار الفرق بني املتوسطان تساوي ( )0.05ويه أآقل من قميهتا

( )1.96مما يدل عىل معنويهتا و أآمهية وجودها يف المنوذج املقدر ,كا نلحظ أآن قميةF-

اجلدولية اليت تساوي ( )1.96وهذا ماتؤكده قمية p-اليت تساوي ( )0.96ويه آأكرب

احملسوبة تساوي ( )10.96ويه آأكرب من قميهتا اجلدولية حتت مس توى معنويالالة %5

من مس توى معنوية  %5مما يدل عىل عدم وجود تباين معنوي بني ف ات عدد

ودرجات حرية ( 1و )86اليت بلغت ( )3.94وهالالذا يعالالين أآن المنالالوذج املقالالدر مالالالمئ

س نوات اخلدمة حول أآمهية واتفاق العامل ا ألول ,وهكذا اكنت بق ة العوامل مما يعين

للبياانت (وهذا ماتؤكده قمية p-الالاليت تسالالاوي صالالفر ويه أآقالالل مالالن مسال توى معنويالالة

قبول فرضية العدم اليت تنص عىل عدم وجود تباين يف آراء املبحوثني حول العوامل

 )%5ذلكل سيمت رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديةل واليت تنص عالالىل وجالالود

املدروسة حسب عدد س نوات اخلدمة.

تأأثري للعامل ا ألول عىل منح التسهيالت املبارشة للمشاريع الصغرية.

ب -فرضيات التأأثري

العامل الثاين يفرس  %82.4من التغريات احلاصةل يف قرار منح التسهيالت االئامتنية

سيمت هنا دراسة تأأثري احملالالاور ا ألربعالالة عالالىل قالرار مالالنح التسالالهيالت املبالالارشة للمشالالاريع

للمشالالاريع الصالالغرية ,يف حالالني اكنالالت قالالمي t-اخلاصالالة ابختبالالار م الالل االحنالالدار تسالالاوي

الصغرية من خالل تقدير الامنذج اخلطيالالة وحسالالاب معامالالل التحديالالد ومالالن مث اختبالالار

( )20.065ويه آأكالالرب مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة ( )1.96ممالالا يالالدل عالالىل معنويهتالالا وآأمهيالالة

الفرضية التية

وجودها يف المنوذج املقدر ,كا نلحظ أآن قميالالة F-احملسالوبة تسالالاوي ( )402.62ويه

فرضية العالالدم :اليوجالالد تالأأثري للمحالالاور ا ألربعالالة عالالىل قالرار مالالنح التسالالهيالت االئامتنيالالة

آأكرب من قميهتا اجلدولية حتت مسال توى معنويالالة  %5ودرجالالات حريالالة ( 1و )86الالاليت

للمشاريع الصغرية.

بلغت ( )3.94وهذا يعين أآن المنوذج املقدر مالمئ للبيالالاانت (وهالالذا ماتؤكالالده قميالالةp-

احلاصةل يف قرار منح التسالالهيالت االئامتنيالالة للمشالالاريع الصالالغرية ,يف حالالني اكنالالت قالالميt-

اليت تساوي صفر ويه أآقل مالالن مسال توى معنويالالة  )%5ذلكل سالاليمت رفالالض فرضالالية
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گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
العدم وقبول الفرضية البديةل واليت تنص عىل وجالالود تالأأثري للمحالالور الثالالاين عالالىل مالالنح

• بدا واحضا من خالل حتليل ما يتضمنه لك حمور من عوامل تأأثري أآن احملور

التسهيالت االئامتنية للمشاريع الصغرية.

الاول املتعلق بشخصية الزبون قد ظهر من خالهل تأأثري العامل الرابع (تعد

احملور الثاليف يفرس  %45.3من التغريات احلاصةل يف قرار منح التسهيالت االئامتنية

خشصية الزبون من ح يف املركز ا ألجامتعي وا ألخالق وا أللزتام اب ألتفاق ات اليت

للمشالالاريع الصالالغرية ,يف حالالني اكنالالت قالالمي t-اخلاصالالة ابختبالالار م الالل االحنالالدار تسالالاوي

تربطه مع الخرين من العوامل املؤثرة يف قرار منح ا ألئامتن).

( )8.436ويه آأكرب من قميهتا اجلدولية ( )1.96مما يدل عىل معنويهتا و أآمهية وجودها
يف المنوذج املقدر ,كا نلحظ أآن قمية F-احملسوبة تسالالاوي ( )71.169ويه آأكالالرب مالالن
قميهتالالا اجلدوليالالة حتالالت مس ال توى معنويالالة  %5ودرجالالة حريالالة ( 1و )86الالاليت بلغالالت
( )3.94وهذا يعين أآن المنوذج املقالالدر مالالالمئ للبيالالاانت (وهالالذا ماتؤكالالده قميالالة p-الالاليت
تساوي صفر ويه أآقل من مس توى معنوية  )%5ذلكل سالاليمت رفالالض فرضالالية العالالدم
وقبالالول الفرضالالية البالالديةل والالاليت تالالنص عالالىل وجالالود ت الأأثري للعامالالل الثالالاليف عالالىل مالالنح
التسهيالت االئامتنية للمشاريع الصغرية.
احملور الرابع يفرس  %55.5من التغريات احلاصةل يف قرار مالالنح التسالالهيالت االئامتنيالالة
للمشالالاريع الصالالغرية ,يف حالالني اكنالالت قالالمي t-اخلاصالالة ابختبالالار م الالل االحنالالدار تسالالاوي
( )10.354ويه آأكالالرب مالالن قميهتالالا اجلدوليالالة ( )1.96ممالالا يالالدل عالالىل معنويهتالالا وآأمهيالالة
وجودها يف المنوذج املقدر ,كا نلحظ أآن قميالالة F-احملسالوبة تسالالاوي ( )107.21ويه
آأكرب من قميهتا اجلدولية حتت مسال توى معنويالالة  %5ودرجالالات حريالالة ( 1و )86الالاليت
بلغت ( )3.94وهذا يعين أآن المنوذج املقدر مالمئ للبيالالاانت (وهالالذا ماتؤكالالده قميالالةp-
اليت تساوي صفر ويه أآقل مالالن مسال توى معنويالالة  )%5ذلكل سالاليمت رفالالض فرضالالية
العدم وقبول الفرضية البديةل واليت تنص عالالىل وجالالود تالأأثري للمحالالور الرابالالع عالالىل مالالنح
التسهيالت االئامتنية للمشاريع الصغرية.
 .5الاس تنتاجات
• انطبقت فرضية البحيف القائةل بوجود أآثر معنوي للعوامل ا ألربعة اليت حددها
البحيف دلورها املؤثر يف اذاذ مرصيف كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية
ومرصف جهيان ل ألستامثر والمتويل ا ألساليم قرارها يف منح التسهيالت
ا ألئامتنية .
• اكنت نتاجئ التحليل الاحصايئ دلور العوامل ا ألربعة متقاربة يف املعدل العام
للك حمور مع أآختالف بس يط يف ما يتضمنه لك حمور من عوامل تأأثري يف
قرار منح التسهيالت ا ألئامتنية.
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• بدا واحضا من خالل حتليل احملور الثاين (العوامل املتعلقة بقدرة الزبون ) أآن
العوامل ( ،2و، 4و  )8ويه-:
أآ .هيمت املرصف بتحديد اماكنيات الزبون املالية.
ب .يطلب املرصف من الزبون تقدمي تقرير هجة خمتصة يف تق مي كفاءة ا ألداء
أآودراسة جدوى اقتصادية وفنية.
ج .يتأأكد املرصف من مدى توافق مواعيد سداد التسهيل ا ألئامتين مع توفر
الس يوةل دلى الزبون .
حتتل الصدارة يف عوامل التأأثري عند اذاذ قرار منح التسهيالت ا ألئامتنية.
• اتضح من خالل حتليل احملور الثاليف (املعلومات املتعلقة بر أآسال الزبون
والقدرة عىل توليد ا ألرابح ) ان العاملني ( )1و( ) 7وها :
أآ .يتعرف املرصف عىل مصادر المتويل املتلفة للزبون قبل حصوهل عىل
التسهيالت ا ألئامتنية .
ب .يقوم املرصف بتحليل نسب الرحبية املتعلقة مبرشوع الزبون خالل
حتليل القوامئ املالية هل .
حيتالن الصدارة يف قرار منح التسهيالت ا ألئامتنية مضن هذا احملور
• تبني من خالل حتليل احملور الرابع (العوامل املتعلقة ابلضاانت املقدمة للزبون )
أآن العوامل ( )5( ، )3(،)2( ، )1قد احتلت ا ألولوية يف قرار منح
التسهيالت االئامتنية ويه -:
أآ .يشدد املرصف يف طلب الضاانت عند منحه التسهيالت االئامتنية .
ب .يقوم املرصف بدراسة وحتليل نوعية الضاانت اليت يقدهما الزابئن
للحصول عىل التسهيالت ألائامتنية.
ج .يتأأكد املرصف من مدى سالمة الضاانت املقدمة من قبل الزبون طالب
ا ألئامتن.
د .حيتفظ املرصف مبلفات دق قة ومتاكمةل تتضمن مجيع املعلومات والبياانت
ا ألئامتنية اخلاصة ابلضاانت املقدمة من قبل الزابئن املرصف.
 .6املقرتحات

گوڤارا ئهاكدمیی ای زانكوای نهوروز (اجملةل الأاكدمیية جلامعة نوروز) ،پ ٩.ژ٢٠٢٠/٢٠١٩ ،٤.
هناك مقرتحات میكن ابداءها للزبون واخرى للمصارف اليت تقدم تسهيالت االئامتنية

من خالل وسائل الاعالم ابملرشوعية الاسالم ة لهذين املرصفني  ،اذ ان

 1.6املقرتحات للزبون

هناك رشحية واسعة من الزابئن احملمتليني ال يزالون يف شك وتردد ن من

• البد للزبون الراغب يف احلصول عىل املنح التسهيالت ا ألئامتنية ان يكون

طبيعة معل هذين املرصفني هل هو يف اطار احلالل ام يف دائرة احلرام؟

حريصا عىل مسعته يف السوق ،اذ تقمي املصارف زابئهنا عىل أآساس جسلهم

 .7املصادر

التارخيي يف التعامل معهم ،أآو مع املصارف ا ألخرى املناظرة.

 1.7كتاب

• البد للزبون من أآن يضع نصب عين ه قدرته عىل السداد ،ويتابع بدقة تقلبات

.1
.2

ا ألوضاع ا ألقتصادية وما حتمهل من احامتالت الركود االقتصادي ،و أآن يأأخذها يف
احلس بان ،قبل التقدم ابلطلب ألي مرصف للحصول عىل ا ألئامتن.
 2.6املقرتحات للمرصفني كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية ،وجهيان ل ألستامثر
والمتويل ا ألساليم
• -1رضورة دراسة وحتليل العوامل واملتغريات الاقتصادية والس ياس ية اليت
حتيط بأأقلمي كوردس تان العراق ،وعالقته مع احلكومة املركزية ،ومتغريات
اوضاع املنطقة قبل املوافقة عىل منح التسهيالت ا ألئامتنية .
• يف ضوء النقطة ( )1من الرضورى تعزيز املرصفني بباحثني وخرباء يتابعون
الاوضاع واملتغريات احمللية والاقلميية .ويرشدون زابئهنم يك يكونوا عىل دراية
هبا يك اليفقد الك املرصفني زابئن اعتادوا عىل التعامل مع املرصفني ووثق
املرصفان هبم .
• رمغ أآمهية تقدمي صاحب املرشوع دلراسة جدوى اقتصادية وفنية ملرشوعه الا
ان هذا املوضوع قد غدا صيغة يغلب علهيا الطابع التجاري  ،ومن هنا فان هذا
العامل جيب ان يراجع وبدقة من قبل خرباء املرصف ويف ظل متغريات
السوق واملنافسة اخلارج ة قبل املوافقة عىل منح التسهيالت ا ألئامتنية .
• التزال رشاكت التدق ق احمللية يف مس توایت ضعيفة من ح يف املسؤولية عند

.7
.8
.9

 2.7الرسائل والاطاري
 .1العبيدي ،س اميء حمسن عالوي ، 2010،دور املصارف التجارية يف تفعيل معل النظام
املايل يف العراق للمدة (،)2009 – 2007رساةل ماجسرت (غري منشورة) ،لكية الادارة
والاقتصاد/جامعة بغداد.
لت
 .2معر،لقان عامثن ، 2012 ،حتليل دور املصارف الاسالم ة يف ا منية الاقتصادية يف بدلان
خمتارة واماكنية الاس تفادة منه يف اقلمي كوردس تان العراق (حمافظة اربيل منوذجا)،اطروحة
دكتوراه ،لكية الادارة والاقتصاد،جامعة صالح ادلين،اربيل.
لت
 .3املشهراوي،آأمحد حسني آأمحد ، 2003 ،تقمي دور املصارف ا ألسالم ة يف ا منية
ا ألقتصادية،رساةل ماجس تري (غري منشورة) يف ادارة ا ألعال،اجلامعة ا ألسالم ة،غزة،
فلسطني.

 3.7ندوات ومؤمترات
 .1جرب ،هامش ، 1998 ،دور املؤسسات املالية ا ألسالم ة يف التمنية يف

تدق ق جسالت الرشاكت ل ألفصاح عن وضعها املايل  ،مما يعين رضورة

فلسطني،ورقة معل مقدمة للمؤمتر املرصيف ا ألول يف

التدق ق املكثف لوضع الرشكة املايل  ،قبل منح التسهيل ا ألئامتين ،وخباصة

فلسطني،غزة،فلسطني،اكنون ا ألول .

لتكل ا ألئامتانت املرصف ة الكبرية.
• ما اكن املرصفان يتعامالن وفق اسلوب المتويل الاساليم فان كثري من الزابئن
يتعاملون مع هذين املرصفني وفق هذا املنطق جتنبا للفوائد املرصف ة احملرمة
رشعا ،ومن هنا فان عىل املرصفني تعزيز الثقة دلى الزابئن احلاليني واحملمتلني
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.3
.4
.5
.6

آأبو عايص،محزه بشري ، 1966 ،احملاس بة املتقدمة يف الرشاكت،ط،2دار الفكر ،عان.
تودارو ،ميش يل ، 2006،التمنية الاقتصادية،ترمجة د.محمود حسن حس ين و د.محمود حامد
محمود،داراملرخي،اململكة العربية السعودية.
ادللميي،د.عوض فاضل، 1990،النقود والبنوك،جامعة بغداد،
رمضان ،زاید سلمي ،وحمفوظ ،آأمحد جودة، 1966 ،ادارة البنوك،ط،2دار املسرية،عان.
الشمري ،انظم محمد نوري ، 1987 ،النقود واملصارف ،دار الكتب،جامعة املوصل.
شهاب،د.جمدي محمود ، 2000 ،اقتصادایت النقود واملال،دار اجلامعة اجلديدة
للنرش،الاسكندرية.
صوان،محمود حسني ، 2001 ،اساس يات العمل املرصيف ا ألساليم،ط 1دار
وائل،عان،الاردن.
العبيدي،د.ابراهمي عبداللطيف ابراهمي ، 2015 ،ط،1دائرة الشؤون الاسالم ة والعمل
اخلريي،ديب.
ل
املرصي،د.رف ق يونس ،ا متويل الاساليم،ط،1دار القمل،دمشق.

 4.7املنشورات والتقارير
 .1مرصف جهيان للأستامثر والمتويل ا ألساليم ، 2007 ،اربيل،العراق .
 .2مرصف كوردس تان ادلويل الساليم لالستامثر والتمنية ، 2008 ،اربيل،العراق .
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جامعة صالح ادلين -اربيل
لكية ا ألدارة وا ألقتصاد
قسم احملاس بة
اس امترة استبانة
خاصة اب ألدارات العامة للمصارف ا ألسالم ة يف حمافظة اربيل
حتية طيبة ........
تقوم معدة هذه ا ألستبانة بكتابة حبيف بعنوان ((العوامل املؤثرة يف قرار منح التسهيالت ا ألئامتنية للمشاريع الصغرية ،مرصفا كوردس تان ادلويل ل ألستامثر والتمنية وجهيان
ل ألستامثر والمتويل /منوذجا)) راجني تعاونمك معنا من خالل الاجابة عن الاس ئةل اليت تتضمهنا هذه الاستبانة  .ونود أآن نؤكد لمك ان مجيع البياانت اليت يمت احلصول علهيا لن
تس تخدم سوى الغراض البحيف العلمي فقط .شاكرين تعاونمك معنا سلفا .

الباحيف
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املعلومات املتعلقة ابملوظفني والعاملني يف املرصف
-1العنوان الوظيفي
-2التحصيل العلمي
-3التخصص الااكدمیي:احملاس بة (

) املالية واملرصف ة (

) الاخرى(

).

الادارة (

-4عدد س نوات اخلدمة يف جمال املصاريف (
-5العمر (

)،الاقتصاد ( ),
).

)س نة.

اثر العوامل االتية يف قرار منح التسهيالت االئامتنية املبارشة للمشاريع الصغرية.
ت

اوال /العوامل املتعلقة بشخصية الزبون

موافق
بشدة

موافق

اح اان

غري موافق

غري موافق
بشدة

تؤثر العالقات الشخصية بني ادارة االئامتن والزبون يف منح التسهيالت االئامتنية
-1
 - 2هيمت املرصف ابلعوامل املمزية لشخصية الزبون مثل درجة التعلمي واملركز الوظيفي والعمر وغريها
يتعرف املرصف عىل معامالت طالب االئامتن من خالل الزابئن واملوردين واملؤسسات التجارية
-3
الاخرى اليت يتعامل معها
تعد خشصية الزبون من ح يف املركز الاجامتعي والاخالق والالزتام ابالتفاق ات اليت تربط هبا مع
-4
الاخرين من العوامل املؤثرة غي منح االئامتن

ت

اثنيا /العوامل املتعلقة بقدرة الزبون

-1
-2
-3

تعد خربات الزبون السابقة يف جمال معهل مؤرشا هاما يف حتديد كفاءته الفنية واملالية والادارية.
هيمت املرصف بتحديد اماكنيات الزبون املالية وربط منح التسهيالت االئامتنية هبذا.
تطبيق الزبون لالساليب احلديثة واملتطورة فنيا وادارای
يطلب املرصف من الزبون تقدمي تقرير هجة خمتصة يف تق مي كفاءة اداء املرشوع (او دراسة
جدوى اقتصادية وفنية),
يقوم املرصف بتق مي الانشطة املتعلقة مبرشوع الزبون من خالل حتليل القوامئ املالية ملرشوعه.
يقوم املرصف ابالس تالم من البنك املركزي العرايق/اربيل او حكومة الاقلمي للتعرف عىل
مديونية الزبون.
يقوم املرصف ابالس تالم من البنك املركزي العرايق/اربيل او حكومة الاقلمي للتحقق من حصة
البياانت واملعلومات اليت يقدهما الزبون.
يتاكد املرصف من مدى توافق مواعيد سداد التسهيل االئامتين مع توفر الس يوةل دلى الزبون
.يقوم املرصف بدراسة وتق مي اجلدوى الاقتصادية ملشاريع الزبون من خالل خرباء وخمتصني.
يسع املرصف للحصول عىل راى املصارف الاخرى يف الزبون ويف وضعه املايل والاقتصادي
.والتسهيالت املقدمة هل ومدى الزتام الزبون ابلتسديد يف املواعيد احملددة.

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
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موافق
بشدة

موافق

اح اان

غري موافق

غري موافق
بشدة
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ت

اثلثا :املعلومات املتعلقة بر أآسال الزبون والقدرة عىل توليد الارابح

-1
-2
-3

يتعرف املرصف عىل مصادر المتويل املتلفة للزبون قبل حصوهل عىل التسهيالت االئامتنية
يقوم املرصف ابلتعرف عىل طرق استامثر التسهيالت االئامتنية اليت حيصل علهيا.
يقوم املمرصف بدراسة وحتديد مصادر ادلخل املتوقعة ملشاريع الزبون والارابح املتوقعة.
تقوم ادارة االئامتن يف املرصف ابلكشف عن مؤسسة الزبون و موجوداته وحساابته
وكشوفات حسابه دلى املصارف الاخرى.
يقوم املرصف ابلتعرف عىل مركز الزبون يف السوق مقابل املنافسني الاخرين.
يعترب املرصف ر أآسال الزبون املرتفع عامال مشجعا عىل منح الزبون التسهيالت االئامتنية
املطلوبة.
يقوم املرصف بتحليل نسب الرحبية املتعلقة مبرشوع الزبون خالل حتليل القوامئ املالية هل.

-4
-5
-6
-7

ت
-1
-2
-3
-4
-5
-6

رابعا /العوامل املتعلقة ابلضاانت املقدمة من الزبون.

موافق
بشدة

موافق
بشدة

موافق

موافق

اح اان

اح اان

غري موافق

غري موافق

غري موافق
بشدة

غري موافق
بشدة

يشدد املرصف طلب الضاانت عند منحه التسهيالت الامتانية
يقوم املرصف بدراسة وحتليل نوعية الضاانت اليت يقدهما الزابئن للحصول عىل التسهيالت
االئامتنية.
يتاكد املرصف من مدى سالمة الضاانت املقدمة من قبل الزبون طالب االئامتن.
يسمح املرصف للزبون ابس تعال التسهيالت االئامتنية املمنوحة هل قبل احلصول عىل
الضاانت املقررة.
حيتفظ املرصف مبلفات دق قة ومتاكمةل تتضمن مجيع املعلومات والبياانت االئامتنية اخلاصة
ابلضاانت.
يطلب املرصف من الزابئن طاليب ا ألئامتن تقدمي ضاانت اضاف ة اكملباين والاالت
والارايض اليت يمت رههنا لصاحل املرصف.
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