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ABSTRACT 
 

        This study aimed at drawing attention to the obstacles and problems facing Small and 

Medium Enterprises (SMEs) when they request financing from Jordanian banks. 

       The study highlighted the role  of Jordanain Commercial Banks and their  basic 

requirements and rules to granting financing, such as the financials, collateral, corporate 

governance and the legal entity of the firm. Generally, SMEs neither have financials data 

prepared according to GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), nor do they have 

the proper asset that can be pledged as collateral for the required credit. In this research, 

we studied six Jordanian banks considered as pioneers in targeting SMEs sector in Jordan, 

regarded as profitable, although very risky. In order to accomplish the study objectives, the 

study sample included all those working at the Credit Departments, including managers. A 



- �� - 

questionnaire has been prepared and distributed to 60 individuals all of whom are Credit 

Risk Managers and credit Officers. The study findings are:  

1. Financials constitute a major component of the credit decision, regardless of the 

hierarchical status of those working at Credit Departments. The study sample was 

unanimous on the importance of financials to taking the credit decision.  

2. Collaterals are important to the credit decision. However, this importance varies 

according to the employees' job titles. 

3. The legal status of the company and the date of its incorporation play a major role in 

the credit decision, although this varies according to the hierarchical status of the 

components of the study sample. 

4. Components of the study sample were unanimous on the effect the employees' 

qualifications have on the credit decision, regardless of the hierarchical status of the study 

sample.  

5. Creating special products assigned mainly to SMEs plays a major role in the credit 

decision, especially when there is no financial data and no collateral available. 

6. Personal relationships affect the credit decision. This is mainly noticed among 

employees at the higher level of the bank, such as managers and executive managers. 
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 للنهوض يسعىمن الدول   غيره مثل واألردن ،اليوم العالم هاجس االقتصاد أصبح

 تظهر اإلطار هذا وفى .المنافسة طور إلى به والوصول التعثر ةحال من وإخراجه باقتصاده

 من الحدو ،وقوي منافس اقتصاد خلقلتسعى  عملي، واآلخر نظري بعضها محاوالت

 االقتصاد دعائم من ةوالمتوسط الصغيرة االقتصاديةالمنشآت  تعتبر. والبطالة الفقر ظاهرتي

 لى باإلضافة إ الفرد دخل مصدر زيادة إلى  البطالة من التخفيف في تساعد حيث الوطني،

  .)2006غنيمات،( االقتصادية  التنمية خطط قيق تحفي ساسياأل دورها

 لتحقيق مساعدتها جلأ منالمنشآت  تلك دعم في الخاص والقطاع الحكومات التزام نإ  

 االقتصادية الموارد شح من يعاني كاألردن بلد وفي .الواقع رضأ لىع الملموسة النتائج

 واألدوات الوسائل ضمن من تعتبر والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  نإف السوق حجم وصغر

 والحد عمل فرص بتوفير وذلك السوق منها يعاني التي المشاكل ةحد من التخفيف في الناجعة

 وعملت الصغيرة والمتوسطةالمنشآت دول فى العالم ب ولهذا اهتمت جميع ال.البطالة مشكله من

  .جل العمل على تطورهاعلى استحداث  دوائر خاصه بها من أ

 ةوآمن ةطموح خطط لوضع  البنوك ودعتالمنشآت  بهذه ةردنياأل الحكومة هتمتا

 في زيادة إلى الًوصو الحكومي البرنامج أولويات سلم على االقتصادي الشأن نإ إذ لتمويلها،

 تلعبه لما األردني، للمواطن المعيشة مستوى تحسين إلى ةضافباإل االقتصادي النمو معدالت

 .األردني االقتصاد في  بذلك يجابيإو مهم دور منالمنشآت  تلك

 لتطوير ةردنياأل ةالمؤسس نشأتأ ،ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  قطاع هميةوأل

 ةالصغير للمشروعات ةالبنكي التسهيالت ةافذن برنامج 14/6/2010 بتاريخ ةقتصاديالا المشاريع
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 يليها ولىأ ةكمرحل العربي البنك مع تفاهم ةمذكر بتوقيع عملها ةالمؤسس ستهلتا وةوالمتوسط

  .ةالمحلي البنوك من عدد مع خرىأ مذكرات توقيع

 حدأو ةالمؤسس تقدمها التى التمويل دواتأ من اًواحد التسهيالت ةنافذ برنامج ويعتبر

 من ةمقدم بمنحه والممول الخدمات قطاع وتطوير تحديث برنامج تحت تندرج التى نشطهاأل

  .وروبياأل االتحاد

 بين ةالمالي ةالفجو تجسير لىإ ةاالقتصادي المشاريع لتطوير ةردنيألا ةالمؤسس تهدف 

 ةوالمتوسط ةالصغير المشروعات بين ةمشترك ةلغ يجادإو الخاص القطاع ومؤسسات البنوك

 ةالمؤسس هدف نأة السيد يعرب القضاة للمؤسس التنفيذي المدير ضافأو ردنيه،ألا والبنوك

 المطلوب التمويل على للحصول جاهزيتها وتعزيز ةوالمتوسط ةالصغير الشركات ةتهيئ

 مءيتال بما الضمانات ةدارإ ةوخدم مباشر بشكل التمويل على الحصول فى ةالمساعد ةوخدم

 تاريخ MENA.COM. –Alghad newspaper (لها ةالممنوح ةاالئتماني التسهيالت ةطبيع مع

15/6/2010(.   

 قطاعن  فإ الدولي، والتعاون التخطيط ةوزار في ةالتنافسي ةمديري أعدته تقرير ووفق

 أن حيث األردن في والمتوسطة الصغيرة المشاريع حجم في األكبر الجانب يحتل الخدمات

 الصغيرةالمنشآت  ةنسب نأو ،%60 تبلغ لعمالةا إجمالي إلى فيها الموظفة العمالة ةنسب

  ).2007األردني، األهلي البنك (%98.5 بلغت األردن فيالمنشآت  إجمالي إلى والمتوسطة

 ودور صحي اقتصاد بناء فى مهماً دورا يلعب الصغيرة والمتوسطةالمنشآت قطاع  بات    

 الدول فى ةخاص العمل فرص وتوفير ةالتنمي في ةبفاعلي يشارك الخاص للقطاع ممهو منافس

 زالت ما ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  نأ الإ ،ةواالهمي ةالمكان هذه من وبالرغم. ةالناشئ

 .ةالكبير الشركات فى الحالهو كما ائتمان حدود وأ تمويل على الحصول في مشاكل من تعاني
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 من يتم ما ةعاد والذي التمويل، إلى تحتاج فإنها ،وتطورهاالمنشآت  تلك والستمرارية

 توفير  خالل من وذلك العملية، هذه في وأساسيا مهما دوراً للبنوك نإف لذلك ،البنوك خالل

 لتمويل صندوق إيجاد ضرورة  المختصين من الكثير ويرى .المنشآت لتلك الالزم التمويل

 فعال دور له يكون بحيث ،)منها الصناعية المشاريع خاصة (والمتوسطة الصغيرة المشاريع

 له ويكون قطاعهم تطوير على للمساعدة منه المستفيدين قاعدة وتوسيع القطاع بهذا لنهوضل

  . )2010الدرعاوي،(ةمستقبلي تحديات ةأي ةلمواجه المحلية األعمال بيئة تحسين في األثر

من خالل دعم ، ردني على النهوض باقتصاد البلد يعمل القطاع المصرفي األ

بما يتالءم والقوانين المعمول بها ، الصغيرة والمتوسطةنشآت الم ومنها المشاريع التنموية

حيث تعتبر . سواء اكانت هذه القوانين محلية أم دولية  ،  تحكم الجهاز المصرفي عامةوالتي

  .ساسي لتمويل تلك المشاريعالبنوك األردنية الرافد األ

 ،ةوالمتوسط ةرالصغيالمنشآت  تمويل فى ةردنيألا البنوك دور فى البحث سيتم       

 نظر جهه من المشاكل تلك كانتأ سواء تواجهها التى والمشاكل المعوقات ىلإ ةضافباإل

 تلك تمويل فى الرائدة للبنوك الحال واقع منو  ؟ذاتهاالمنشآت  نظر ةوجه من مأ البنوك

 .المنشآت
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 ةنسب نأو المنشآت  عدد  من %98.5 ردناأل في ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تمثل

 نأ لىإ ةضافباإل. الكلي قراضاإل مجموع من فقط %13 تبلغالمنشآت  تلك لىإ قراضإلا

 من% 72 وان البنك عمالء مجموع من %92 تبلغ ةردنياأل بالبنوك SME ـال عمالء نسبه

 وذلك .ةتوسطوالم ةالصغيرالمنشآت  بعمالء ةخاص قسامأ نشاءإب قامت قد ةردنيألا البنوك



   

 
5 

 

 Rocha, Farazi, Khouri,Pearce (القطاع هذا لىإ ةردنيألا البنوك توليها يالت القصوى ةهميلأل

2010.(  

 عدد مع ةمقارن البنوك مع تتعامل يلتإ ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  ةنسب نأب نالحظ هنا   

 توليه ذيال هتماماال نأب كما يتبين. %13 تتجاوز ال ةبسيط ةبنس تمثل ، ةالقائمالمنشآت 

 بعين االعتبار العائد على خذناليس باالهتمام الكبير إذا أالمنشآت  لتلك ةردنياأل البنوك

  .رباحها الذي ينعكس  إيجابيأ على أقراض اإل

 إلى روالتطو النمو يف هافأهدا تحقيق من والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تحتاج

 يف  التمويل يكون حيث ،)األخرى راضقاإل مؤسسات أو البنوك (خارجية تمويل مصادر

 المغامر مالال رأس  خالل  من وأ  األقارب من أو المؤسسين من داخليا إما ةأالمنش عمر بداية

)  (Angel Capitalلضمان الديمومةاالقتراض إلىالمنشآت  هذه أتلج ،ةالحق مراحل يوف لكن  

 االختيار ماأ األول االختيار هي ريةالتجا البنوك  تكون األحوال جميع يوف . والنمو والتوسع

  .ولكن بنسب قليلة  ةالربحي وغير المحلي المجتمع مؤسسات خالل من فهو الثاني

 نقص همهاأ من البنوك، من التمويل طلب عند عديدة معوقاتالمنشآت  تلك تواجه 

سبية  مدققة وحسب األعراف المحاليةلى عدم توفر بيانات ما، باإلضافة إالضمانات المقدمة

 بين ما ةالعالق ةطبيع ن كذلك فإ. تأسيسها القانوني وتاريخ باإلضافة إلى أن وضعية الشركة

المتبادله لعدم إلمام كل طرف بمتطلبات  الثقه تنقصها والبنوك،المنشآت  تلك على القائمين

 من بالرغمالمنشآت  تلك مع التعامل عن وتحجم  تبتعد  البنوك  بعضنكما أ .خرالطرف اآل

 ،ةالمطلوب ةوالمالي ةرياداإل للمهاراتالمنشآت  تلك على ينالقائم الفتقار ةالعالي بحيتهار

(Rocha,Farazi,Khouri,Pearce,2010) 
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 بالقرار االئتماني للبنوك والذي في هذا البحث سيتم إلقاء الضوء على العوامل المؤثرة

تماني بالبنوك  القرار االئ متخذووهي النتيجه التي يتوصل إليها.  منح التسهيالتنعني به قرار

 أساسية وبناء على متطلبات محددة، . سهيالت على منح التفقة وعدم الموافقةقيما يتعلق بالموا

   . البنوك العاملةتضعها

  :لى قسمين تقسيم هذه المعلومات إويمكن

 ) البيانات المالية، والضمانات المقدمة (المعلومات المالية .1

وعالقة ، دارتهاومؤهالت القائمين على إ،  المؤسسةكطبيعة (يةوالمعلومات غير المال .2

ساسي بالقرار جميعها لها دور أو)  البنوك مع هؤالءوتجربة،  مع البنكةأصحاب المنشأ

  .االئتماني للبنوك

 ننا ال نعلم هل  أال  قرار منح التسهيالت االئتمانية أهمية كبيرة إوتولي المصارف

 والمطلوب جراءات التحليل الالزملذي تصل إليه فيما يتعلق بإ فى المدى ام تتفق أتتفاوت

لتسهيالت ل  الحجم الكلي للبنك منوقية الس على الحصة بالتالي يؤثروهو ما .لتعزيز القرار

  .الممنوحة

 ةجابإ عن البحث خالل من ةساسيألا عناصرها تحديد يمكن الدراسة ةمشكل ضوء في

  :وهي التالية سئلهألا من لكل

 لنقص ةتمويلي مشاكل من األردن في  الحجم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  انيتع هل .1

 الضمانات المتوفره؟

 حقيقية؟ ةمالي بيانات توفر بعدم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تمويل يتأثر هل .2

 تلك بتمويل االئتماني القرار في تأسيسها القانوني وتاريخ وضع الشركة يلعب هل .3

 ؟المنشآت
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 ؟المنشآت لتلك التجاري النشاط الستقطاب خاصة منتجات بتطوير كالبنو تقوم هل .4

 Lending relationship مبدأ على يعتمد التمويل عمليه في أدور االئتمان وموظف يلعب هل .5

 قة؟قراض المبني على العالاإل

 في وخبرتهمالمنشآت  تلك ةدارإ على القائمين بمؤهالت للبنوك االئتماني القرار يتأثر هل .6

 ها؟إدارت
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عمل  هدف الدراسة هو إبراز المشاكل الرئيسية المتعلقة بالجوانب التمويلية الستدامة

  : ومنها  المنشأت الصغيرة والمتوسطة

 التمويل على بالحصولالمنشآت  تلك تواجه التي والمعوقات المشاكل على الضوء تسليط .1

  .بهم خاصة منتجات باستحداث الالزم مويلالت منح في البنوك ودور وأهمية الالزم

 وازدهار نمو في والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تلعبه يذال االقتصادي بالدور التعريف .2

 .عمل فرص بتوفير البطالة من والتقليل األردني االقتصاد

 .الحجم ةكبيرالمنشآت  عن يميزها وما والمتوسطة الصغيرةالمنشآت ب التعريف .3

 بأصحاب معرفتهم خالل من التمويل عمليه في بالبنوك الئتمانا موظفي دور تحديد .4

 .العمل

 ضمان ةكشرك األخرى لتمويلا  لمصادر المتخصصةشركاتال على الضوء إلقاء .5

 .البنوك من ذلك على الحصول تعذر حال يف التمويل عمليه في ودورها القروض

 .آتالمنش من التوصيات المناسبة لتسيير تمويل تلك ةوعالخروج بمجم .6
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ها فيما يتعلق بالمشاكل ليتوصل إيمكن ال هميتها من النتائج التىتستمد الدراسة أ

التمويلية ومحاولة إيجاد الحلول  المشاكل برازالصغيرة والمتوسطة ، إذ يتم إت التمويلية للمنشآ

 :،  ويمكن تلخيصها  بالتاليالمناسبة

 الحصول في والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  قطاع تواجه يالت المشاكل على الضوء تلقي .1

 وتتطور، تنمو حتى تأسيسها على سنوات مرور بعد البنوك قبل من الالزم التمويل على

  . قليلة بذلك تهتم التي الدراسات أن خاصة

 وماهية والمتوسطة، الصغيرة المشاريع تمويل في  األردنية البنوك تجربة استعراض .2

  . االئتمانية التسهيالت مجال في باستقطابهم البنوك تلك تهااتبع التي الطرق

 بنوك مع بتطبيقها داخليا سواء منها االستفادة ومدى إليها سنتوصل التي  تطبيق النتائج  .3

  . وغيرها والسعودية ومصر وسوريا كلبنان مجاورة دول في خارجيا أو أخرى

 ةالصغيرالمنشآت  على ينالقائم بين ما  ةالفجو تقليل  إمكانية فى  ةالدراس ةهميأ تكمن .4

 تسهيل  على تعمل حيث ،البنوك متطلبات على التعرف من خالل  والبنوك،  ةوالمتوسط

 . والتعرف على العوامل التى تساعد في اتخاذ القرار االئتماني التمويل، عمليه

الذي  وة والمتوسطةالصغيرالمنشآت  المعيار المحاسبي الخاص بةهميألقاء الضوء على إ .5

 . 2009 عام ةقر بنهايأ
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  : الفرضيات التاليهتناولت الدراسة

HO1 :لقرار االئتماني عند مستوى ا على لضمانات المقدمة ليوجد تأثير ذو داللة احصائية ال

   ).0.05 (معنوية

HO2  :ل البيانات المالية  كتماال) 0.05( مستوى معنوية عند  دالله إحصائيةثير ذووجد تأي ال

  .ئتماني على القرار اال

HO3 :على  وعدد سنوات العمل المؤسسة عمرل  داللة إحصائيةثير ذوال يوجد تأ

   ).0.05( القراراالئتماني عند مستوى معنوية

HO4 :صة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطةاوجود منتجات خل  داللة إحصائيةثير ذوال يوجد تأ 

   ).0.05(  عند مستوى معنويةلقرار االئتمانياعلى 

HO5 :م على العالقة الشخصية ي االئتمان واعتمادهلموظف  داللة إحصائيةر ذوثيال يوجد تأ

   ).0.05( لقرار االئتماني عند مستوى معنويةاقراض على باإل

HO6 :لقرار االئتماني عند ا وت اإلداريين للمنشأةلمؤهال ائيةحص داللة إثير ذوال يوجد تأ

   ).0.05( عنويةمستوى م

HO7 :اختالف ذو داللة إحصائية لمتطلبات منح التسهيالت االئتمانية للمنشآت وجد ال ي

�א�VE02(�الصغيرة والمتوسطة تبعاً إلختالف المتغيرات الديمغرافية �؛ �א��-�#� KXAא� �؛ א��-�

��#Y0א��R,0.05(�ألفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة�)א@دא(.  
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 2009عوام  للفترة الزمنية لألالتطبيقي ومجالها ومكانها الدراسة وقت تحديد وتشمل

 قبل منالمنشآت  بهذه اًكبير ااهتمام تشهد سنواتل ميدانية دراسةكانت  الدراسة ،2010و

  .المالية غيرو  المالية المعايير اعتماد وسيتم البنوك

�א���W�W�W�W)7 ـ 1( ��א��3�دא.�א���א��3�دא.�א���א��3�دא.�א��3�دא.�א� 

ن  لذلك فإ وك ، من قبل البنالصغيرة والمتوسطةالمنشآت  بتمويل راسةتعني الد

المتعلقه بدور تمويل و  قلة الدراسات السابقة الخاصة بالبيئة األردنية هي محددات الدراسة

 اءات البيروقراطيةجرقبل البنوك األردنية ، إضافة إلى اإل من الصغيرة والمتوسطةالمنشآت 

 التسهيالت بالبنوك عينة يريذ الوقت مسبقا واالنتظار لمقابله مدخ االستبانة وأعند توزيع

يري التسهيالت بإعطاء معلومات خاصة لى تردد معظم موظفي ومدهذا باإلضافة إ.الدراسه

  وخوف الموظف من إدارة. وخاصه بالبنك الذي يعمل بهبالدراسة باعتبارها معلومات سرية

   .رها البنك سريةعطاء معلومات  يعتبالبنك في حال قام با

 

�א���W�W�W�W)8 ـ 1(��א��א�( �80�.�א"07א6,��5�%�4�.�א���א��א�( �80�.�א"07א6,��5�%�4�.�א���א��א�( �80�.�א"07א6,��5�%�4�.�א�� א�( �80�.�א"07א6,��5�%�4�.�א�

 
 

 تسهيالت منح خالله من يتم الذي البنك من الصادر القرار به ويعنى: االئتماني القرار

 المؤسسات تلك حاجات ةتلبي تمت بحيث .ةمعين وقواعد شروط ضمنالمنشآت  تلك إلى

  ة؟دائم سقوف خالل من  مأ ةقتمؤ التسهيالت هذه كانتأ سواء.التمويلية

باختصار ووضوح  ةأبالمنش الخاصة المالية المعلومات بتقديم تعنىو:  المالية البيانات

بحيث   GAAP  قبوال عاما ة المتعارف عليها والمقبولةي المحاسبمبادئال ومعاييرالوحسب 
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 ةقائم العمومية، لميزانيةا من  البيانات الماليةتتكون كما .وخارجيا داخليا  منها ستفادةالاتم ت

 ضرورية المحاسب يراها أخرى توضيحات ةأي إلى ةباإلضاف النقدية، التدفقات ةقائم الدخل،

  ).Investopedia.com (لإلفصاح

 للتسهيالت ضمانا للبنك برهنها المؤسسة تقوم التي األصول يوه :الضمانات

 وأ والسيارات والعقارات والمباني التاآل مثل ةعيني أو نقدية ةضمان  إما تكون.  المطلوبة

 ةضافيإ ةنينأطم وتمثل.ةقائم التسهيالت طالما للبنك ةنومره تبقى ثوبحي  كالبضائع المخزون

 المطلوب النقدي التدفق يخلق ولم ةالمرجو هدافاأل بتحقيق المشروع يفلح لم ذاإف ، للمقرض

 وهناك. موالهمأ لتحصيل ليهإ الرجوع يمكن للبنك خرآ مصدر هناك يكون االلتزامات لسداد

 على ةالقدر ولديه للبنك معروف شخص ةبكفال تتمثل التى ةالشخصي ةالكفال وأ ةالضمان يضاأ

  .السداد

 نشائهاإ تاريخ من العمل في ةأالمنش أمضتها التي السنوات عدد وهي : المؤسسة عمر

 وتختلف طبيعة، التطور واالنتشارو، التأسيس كمرحلة مراحل ةبعد تمر ةأمنش أي نإذ إ

  .مويل المطلوب باختالف عمر المؤسسةالت

 وذلك العمل صاحب بها يقوم التي ةدارياإل للمهام مقياس وهي: اإلداريين مؤهالت

 العمليات أنشطه في لقتتع التي والمهام الوظائف من ةمجموع وتشمل ،بنجاح عمله ةدارإل

 الخصائص إلى ةضافباإل .خرىاأل ةدارياإل والوظائف والمحاسبة والمالية يقيةالتسو

 والمستوى، والخبرة، والجنس، العمر (الصغير الصناعي العمل لصاحب ةيموغرافيدال

 عن البنك عند المتولد االنطباع لىإ ةضافباإل هذا ).2007 ،الكايد( )بالعمل والخبرة، التعليمي

   ؟ال مأ االئتمان بمنحه جدير هو وهل المقترض، ةشخصي
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 بتطويرها البنك يقوم خاصة منتجات: والمتوسطة الصغيرةشآت المنب خاصة منتجات

 ةمحدد شروط وضمن خاللها من التسهيالت منح ويتم .التمويليةالمنشآت  تلك احتياجات ةلتلبي

ي من البنك  ومثال على ذلك منتج صيدل.وسعأو كبرأ ةعين  علىوتطبيقها تعميمها ويمكن

   .ردنياألهلى األ

  
   

 بشكلالمنشآت و الشركات حصول تسهل مؤسسات وهي: ضاإلقرا ضمان مؤسسات

 القروض مخاطر ةتغطي تمت بحيث ،والمصرفية المالية المؤسسات من االئتمان على عام

 وهى القروض لضمان ةردنيألا ةشركال كبرهاأ ومن .آجالها بمختلف البنوك قبل من الممنوحة

 الشركات سجل في جلتوس الشركات قانون بمقتضى سستأ ةمحدود ةعام ةمساهم ةشرك

 10 الى 1995 عام زيادته تتم دينار مليون 7 برأسمال 7/5/1994 بتاريخ العامه المساهمه

 ةالمجدي ةياالقتصاد للمشروعات ةالمتاح االئتمانيه ةالبيئ تحسين رسالتها ومن ،دينار مليون

  .الحجم ومتوسط ةصغير عمالاأل ومجتمع ةالوطني والصادرات

ونعني به اإلقراض   Relationship lending ى العالقة الشخصيةاإلقراض المبني عل

 من المنشأةين على التى تولدت ما بين البنك والقائمو القرار االئتماني المبني على العالقه أ

   . بين متخذ القرار والمقترضأو عالقة شخصية،  البنك لتعامل المصرفي السابق معخالل ا
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 ةالماضي الخمس السنوات فى العالمي االقتصاد صابتأ التى ةالمتكرر زماتاأل نإ  

 عقد خالل الدولي االقتصادي والركود الدولية االئتمان ةزمأب مروراً النفط، ةزمأ من

 حدثت التي العالمية المالية ةزماأل خرهاآو االقتصادية األزمات إلى ةضافباإل الثمانينيات،

 واالهتمام صادية،االقت بالفعاليات الباحثين هتماما تركز إلى جميعها أدت 2008 عام خالل

اً  مهمالوطني، كونها عامالً االقتصاد يف ةهميأ من تمثله الم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت ب

نه ما زالت بالرغم من هذه المكانة واألهمية ، إال أ.  فى القضاء على الفقر والبطالة

ي من مشاكل فى الحصول على تمويل أو حدود المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم تعان

 .ائتمان بالمقارنة مع الشركات الكبيرة

  

  א"!���א�=>0�א"!���א�=>0�א"!���א�=>0�א"!���א�=>0��W�W�W�W)2 ـ 2(
  

، البنوك قبل من المستهدفة القطاعات من والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  قطاع يعد

 مردود له البنك مع للتعامل فاستقطابها .سنوياالمنشآت  تلك أعداد في الكبيرة للزيادة وذلك

 وفى دراسات سابقة  .أرباحها  ةنسب ارتفاع على يوبالتال السوقية البنك حصة على يجابيإ

 وباألخص فى أميركا الالتينية ووسط أوروبا تبين أن تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة

  كثر علىير تقليدي ويتركز أ غالحجم يحظى باهتمام متزايد من قبل البنوك ويتخذ شكالً

 Relationship lending بين المقترض والمقرضة العالقالمرتكز على تمويل ال

)Rocha,Farazi,Khouri,Pearce,2010.(  
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 ،التمويل لمنح البنوك  متطلبات ةلكثر السهلة بالعملية ليست البنوك من التمويل عمليه   

  . الصغيرة والمتوسطةالمنشآت  يداريإ هذه المتطلبات من قبل  أغلبعدم تلبيةيقابلها 

ختلف باختالف القطاعات ت ت تلك المنشآكذلك فإن طبيعة التسهيالت المطلوبة من قبل

مل في قطاع المقاوالت تختلف طبيعة تسهيالتها عن  تعفالمنشأه التي. االقتصادية المتعددة 

  .و الخدمات المنشأة الصناعية أو التي تعمل بقطاع التجارة أ

 على مبدأ تمويل كل مشروع على  تمنح لشركات المقاوالت تعتمدلتسهيالت التين اإ

بحيث   حال االنتهاء من المشروع،حيث يتم تسديد التسهيالت الممنوحة لتلك المنشأةوب، حدة

باإلضافة إلى ) ل عطاء وحسن تنفيذ، وكفاالت سلفةدخو(نواعها  أتتضمن كفاالت بجميع

.  تسييل فواتير وتنتهي جميعا بانتهاء التسهيالتتسهيالت مباشرة سواء أكانت قروضا أم

ر سداد وضمانه للتسهيالت الممنوحة، وبهذا  تقل أهمية  مصده المنفذاتوتكون عائدات العطاء

  ؟)  رهونات عقارية أم عينيةكانتسواء أ(تقديم ضمانات أخرى إضافية 

و صناعة أو الل بالتجارة أ تعمأما التسهيالت الممنوحة إلى قطاع المنشآت التي

سواء .  الشركة السنوي وتكون عاده تسهيالت دائمة تمنح لنشاطالخدمات فتختلف عن ذلك

   جاري مدين لتمويل رأسمال العامل؟ سقوفأكانت سقوف اعتمادات أم تمويلها أم

، باختالف القطاع االقتصادي للمنشأة تختلف لذلك فإن طبيعة التسهيالت المطلوبة

هميتها تختلف لبنوك لمنح التسهيالت تبقى واحدة إال أن درجة أن متطلبات اا لذلك فإوتبع

  .القطاعاتباختالف 
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 يبين الجدول التالي )2010عنابي، ( المستشار بمقال للباحثمجلةبوحسب ما ورد 

   : بوجهات النظر القائمة ما بين البنك والمنشأةاالختالفات

  البنك  المنشآة
 وحسب  ةمالي ببيانات االحتفاط ترغب ال
   عرافاأل

  التحليل جلأ من ةمالي بيانات تقديم يتطلب

 بيانات اعداد ةبكيفي وعلم ةدراي على ليست
  ةمالي

 ةمالي بيانات يرضتح ةبكيفيالمنشآت  ةبمساعد تقوم ال
  ةحقيق

  البنك دخول عند مريح وضع فى نفسه العميل يعتبر ال  بالبنك به مرحب غير  بانه العميل يشعر

  الضرائب ةمصلح من بونرهتي
تحليل  جلأ من ةحقيقي ةضريبي تقارير لىإ البنك يحتاج
  ةلشركوضع ا

  المنشأة مع مداأل ةطويل ةعالق لىإ ويطمح يفكر   مع البنكمداأل ةقصير  ةبالعالق  التفكير 
 التفكير دون القرض على بالحصول يفكر

  بالسداد
  التسهيالت منح قبل السداد ةبطريق جديا يفكر

 حال فى  تقديمها يود وال بضمانات يحتفظ ال
  وجودها

  تسهيالت ةمناسب اناتضم وجود تسهيالت ةيأ منح يتطلب

  

 وعدم ها مثل عدم توفر البيانات المالية التمويل مخاطر عديده تعيقتصاحب عملية

  . التأسيسوخاصة إذا كانت الشركة حديثة، توفر الضمانات

الصغيرة المنشآت وخصائص هداف جية واألاتي االستر)2008،نعيم خوري(وحدد 

 يتم محاسبتها من الجمهور الكبيرة التينشآت الم تتمتع بها والمتوسطة تختلف عن تلك التي

  :وذلك من حيث

   . والمعلومات التى يحتاجونهاالمستخدمون لبياناتها المالية .1

   الحجمصغيرة والمتوسطة  الالمنشأة في مدى عمق واتساع الخبرة المحاسبية المتوفرة .2

لكبيرة خاضعة الخاصة على تحمل تكلفة اتباع معايير دولية للمنشآت االمنشآت  مدى قدرة .3

 . والجمهورللمساءلة والمحاسبة من الجهات الرقابية
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 فقط الستخدام الصغيرة أو المتوسطة الحجم بإعداد  بيانات ماليةالمنشآت تقوم     

، ة ال عالقة لها باألوراق الماليةي وإليداعها لجهات رقابيبالغ الضريبيرين ولإلالمالكين والمد

لهذه األغراض لوحدها ليست بالضرورة لألغراض العامة، ذلك البيانات المالية التي تعد ن وأ

 المعدة لألغراض العامة تهدف إلى تلبية احتياجات المعلومات العامة إلن البيانات المالية

         .ين وموظفين وجمهور بشكل عامن مساهمين ودائن من المستخدمين ملمجموعات عريضة

ي االستقرار  ف مهماً تلعب دوراًطةذلك تبقى المشروعات الصغيرة والمتوسومع 

 ويرى كثير من االقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .االقتصادي فى البالد

ى الدول بشكل عام،  قاالجتماعية ووتشجيع إنشائها من أهم روافد عملية التنمية االقتصادية

والمساهمة في ، لطاقة االنتاجيةباعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة ا، والدول النامية بشكل خاص

باإلضافة إلى اعتبارها من المجاالت الخصبة لتطوير . ر والبطالة الفقلتي مشكمعالجه

  .االبداعات واألفكار الجدية

جم  الحالصغيرة والمتوسطةالمنشآت وبرأي الباحثه تتمحور المشاكل التى تواجهها 

  : التمويلحول النقاط التاليه والتى هي أساس عملية

 التمويل على للحصول ساساأ شرطا) نقديه مأ ةعيني كانتأ سواء (ةالمقدم الضمانات تشكل .1

 .البنوك من

 لدى الشركة مديونية ائتماني، تصنيف ،ةمالي بيانات (من للشركة المالية المعلومات  .2

 .الالزم التمويل على للحصول ساسياأ شرطا تعتبر) المصرفي الجهاز

  القروض ضمان لة األردنيةشركالك البنوك قبل من ةممنوحال للتسهيالت ةضامن شركات  .3

 ما ةعاد يوالت ،المنشآت تلك صحابأ قبل من الضمانات تقديم ةلزاميإمن  التخفيف فى تساعد

 .المنشآتعلى زياده تمويل البنوك لتلك  تلك الشركات تعمل وبهذا  ةمتوفر غير تكون
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  عامالًلى القرار االئتماني للبنوكها عين عليالمنشأة القانوني وخبرة القائمتشكل وضع  .4

 . تسهيالتاً لمنح أيةساسيأ

 أمام األول الخيار هي البنوك تبقى  أخرى قراضإ مؤسسات وجود  من وبالرغم

 مؤسسات  بين ما تعاون يتم ةكثير حاالت وفى  ، على التمويلللحصولالمنشآت  تلك أصحاب

 يكون الذاتي التمويل على االعتمادف .المنشآت تلك وتمويل دعم فى والبنوك قراضاإل

 والتطور النمو فتره تشمل التي الالحقة المراحل في أما ة،أالمنش تأسيس بدايات في محصوراً

 الصغيرةالمنشآت  من %79 نأ إذ ،ةملح ضرورة يصبح الخارجي التمويل نإف واالنتشار

    ).2008 ور،مطرون( ةالمرحل هذه يف البنوك إلى لجأت  قد ةوروبياأل والمتوسطة

�����وא%(�5�Kوא%(�5�Kوא%(�5�Kوא%(�����5�Kא��HIJא��HIJא��HIJא��HIJא%='G.�א%='G.�א%='G.�א%='�W�W�W�WE80 FE80 FE80 FE80 F�����.G)1 ـ 2 ـ 2( �� �� �� �

 آخر إلى بلد من يختلف نسبياً، أمراً الصغيرة والمتوسطةالمنشآت  تعريف أمر ظل

  .بلد كل إليه وصل الذي والتطور التقدم مستوى وخصوصاً السائدة األوضاع الختالف وفقاً

 مثال منها والمتوسطة الصغيرةنشآت الم تعريف عليها يعتمد التي المعايير تعددتو

 ،ةالسنوي يراداتاإل ،ةبالمؤسس العاملين عدد صول،األ حجم ،ةالمستخدم التكنولوجيا مستوى(

 االقتصادي، القطاع أةلمنش القانوني الشكل ،ةالمنشآ رأسمال البنوك، كافه من التسهيالت حجم

 للمنشآت محدد تعريف يوجد ال نهأ نجد إذ) 2006 ،الضامن) (ةالمستخدم  التكنولوجيا ىمستو

  .أخرى إلى ةدول من يختلف ن التعريف إبل والمتوسطة الصغيرة

 منه، الغرض ليناسب دولة كل مستوى على عملياً التعريف يكون أن يفضل أنه وبما

 بموجبه يمكن أمثل معيار وجود عدم من الرغم وعلى. القياس ممكنة لمعايير وفقاً وذلك

 عند) ةمعاييركمي ستخداما إلى تجنح النامية البلدان أن يالحظ أنه إال(المنشآت  هذه تعريف
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 في المتقدمة البلدان تستخدم حين في) المال رأسـ  العمال عدد (الصغيرة للمنشآت تعريفها

 عدم أو السيطرةـ  السوق في الحصة (الصغيرةالمنشآت  تعريفها عند) نوعية (معايير الغالب

 يعد العمال عدد معيار فإن العموم وجه وعلى )السوق على التأثير مدى ،السوق على السيطرة

  )2007 ،عبداهللا(.العالم بلدان معظم في شيوعاً المعايير أكثر

  :عالميا عليها المتعارف التعريفات ضبع يلي ما وفي

 يشمل االوروبى االتحاد دول لدى المعتمد المعيار نإلى أ )2008 ،مطر ونور(يشير 

 عدد يكون عندما والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  ضمن من الشركة عتبارا يتم ذإ العاملين، عدد

  .يورو مليون 40 عن المبيعات إجمالي يقل نأو 250 من قلأ فيها العاملين

وسطة باستخدام معيار عدد العمال المشروعات الصغيرة والمتالبنك الدولي  يعرف 

وهناك . عامالً 50 إذا كانت توظف أقل من الذي يعتبر معياراً مبدئياً، وتعتبر المنشأة صغيرة

  مثلالصغيرة والمتوسطةالمنشآت العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف 

عامل، في السويد  500يطاليا وفرنسا تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى إ

المنشآت هي في الدنمارك ا ن أنهعامالً، في حي 99عامل، في كندا واستراليا حتى  200لغاية 

  .)2008عدس، (  عامال50توظف لغاية التي 

 القانونيين للمحاسبين األميركي المعهد شكلها ةجنل حددت فقد المتحدة، الواليات في أما

  :التالي النحو على الحجم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  مفهوم 1981 عام

 وذلك للربح الهادفة االقتصاديةالمنشآت  SMEs الحجم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تشمل

المنشآت  مواصفات اللجنة هذه حددت وقد هذا. الحجم ةكبير المساهمة الشركات استبعاد بعد

   يلي فيما الحجم والمتوسطة الصغيرة

 .األفراد من قليل عدد في واالداره الملكية وتركز الموظفين من قليل عدد  .1
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  .ألصولها ةجمالياال القيمة وكذلك منخفضة مبيعاتها .2

 الداخلية الرقابة  نظم في  ضعف بسبب والمسؤوليات الواجبات تحديد في الوضوح عدم .3

 Book  Keepingالدفاتر مسك نظم شكل الغالب في تتعدى ال متطورة غير ةمحاسبي نظم .4

Systems) ،2008 مطرونور( 

 ةالصغير المنشآت ���� )European Commission, 2007(ة وروبياأل المفوضيةأما 

 من شرطان منها كل في توفر إذا ما على بناء وذلك فئات ثالث في حجمها حسب ةوالمتوسط

   :التالية الثالثة الشروط

 ةوجمل موظفا، 50 من قلأ موظفيها  يكون عدد التيهالمنشأهي  الصغيرةالمنشآت  - 

 .يورو مليون 8.8 من قلأ مبيعاتها وإجمالي يورو مليون 4.4 من قلأ أصولها

 ةوجمل موظفا 250-50 من موظفيها عدد  التي يكونالمنشأةهي  المتوسطةمنشآت ال - 

 33 إلى مليون 8.8 من مبيعاتها وإجمالي يورو مليون 17.5 إلى مليون 4.4 من أصولها

 .يورو مليون

 12/2009 فى حديثا قرأ يالذ يبالمحاس المعيار خالل  من عتمدا الذي التعريف ماأ

 ةالصغيرالمنشآت   فيعرف) IFRS for SMES, 2009(ة والمتوسط ةالصغيرالمنشآت ب والخاص

 ةالغاي ،ةمالي بيانات تحضر وال ةالعام ةللمحاسب تخضع ال التىالمنشآت  يهنها  بأ ةوالمتوسط

  .أةالمنش صحابأ الستعمال فقط وليس الخارجي االطالع منها

 الطريق في وأ لتعاملا يتم ال يالت تلك هي ةالعام ةللمحاسب  تخضع ال التىالمنشآت 

 كذلك حجمها، عن النظر بغض المالي، السوق في ونهايد في وأ ملكيتها حقوق فى التعامل لىإ

 ساسيأ كنشاط وذلك الناس، من ةواسع لمجموعات ةمالي حسابات بشكل بموجودات تحتفظ ال
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 راالستثما وشركات ةالمالي وراقاأل وشركات مينأالت وشركات البنوك مثل نشطتهاأ من

  )2009،خوري، نعيم ( وغيرها

 بسوق  من الشركات المسجلة%98ن  بعين االعتبار هذا التعريف نجد أخذناواذا أ

الصغيرة والمتوسطة، باستثناء الشركات المساهمة المنشآت ى  مسمعمان المالي تندرج تحت

 .العامة

المنشآت  فعرف 2 بازل ةلجن قبل من اقر الذي ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تعريف ماأ

حيث  Risk Weighted average بها ة بوزن المخاطرة المرجحة المرتبطةوالمتوسط ةالصغير

 %100 وليس زن المعطى لمخاطر تسهيالت التجزئة للواً موازي%75 بنسبه اًعطيت وزنأ

 تقل يالت أةالمنش نهايضا بأويضيف أ.  المعطى للشركات الكبرىاطركالوزن المرجح بالمخ

  ).Dababneh,Tukan 2007 (و) 2006 ،منالضا( يورو  مليون 50 عن هامبيعات

 وهكذا العاملين عدد معيار فهو العالمي المستوى على والمستخدم قبوال األكثر المعيار أما

 ولكن حجمها حسبالمنشآت  تصنف االقتصادي والتعاون التنمية ةمنظم نإف عليه وبناء

   :يلي كما تفصيال أكثر بدرجه

 .ألعام 99-20 فيها ويعمل Small industries يرةالصغ الصناعات �

  .عامالً 499 -100 فيها ويعمل  Medium-Size Industries المتوسطة الصناعات �

 ةصغير ةأكمنش تصنف اًموظف 50 من قلأ بها يعمل التي ةأالمنش نإف اليابان في أما

  .ةمتوسط ةأمنش تعتبر اًموظف 51I99 من بها يعمل التي  ةأوالمنش

المنشآت  تصنيف في بها االسترشاد يتم التي المعايير حول القائم لالختالف ونظراً ولكن

 الصغيرة ةأالمنش تعريف على االختالف هذا انعكاسات وكذلك المتوسطة أو الصغيرة



   

 
22 

 

 مقبول معيار عن البحث إلى ومهنيين باحثين من األمر بهذا المهتمون دعا فقد ،والمتوسطة

  ).2008نورومطر، ( والمتوسطة لصغيرةاآت المنش لتعريف عليه ومتفق

كرة رسال مذ بإ21/11/2010ردني بتاريخ وألهمية الموضوع قام البنك المركزي األ

 الصغيرة وص معايير تصنيف الشركاتبخصردنية إلى البنوك التجارية األ )توجيهة(

  : بالتاليةالشركات الصغير معايير لتصنيف   فيها حدد  تاريخهوالمتوسطة ولم تعتمد لغاية

 . أن ال تكون صفتها القانونية شركة مساهمة عامة .1

في ذلك بما  وغير المباشرة السقوف المباشرة( مخاطرها أن ال يزيد إجمالي مركزية .2

 .لف دينار لدى البنك الواحد أ250عن ) التمويلي جيرااللتزامات المتعلقه بالتأ

 .لف دينار  أ500جمالي موجوداتها عن أن ال يزيد إ .3

  . عن مليون دينارجمالي مبيعاتها السنويةال يزيد إ نأ .4

 ةالشركات المتوسط ةا الشروط الواجب توفرها في الشركة إلدراجها ضمن محفظمأ

  :فهي

 . أن ال تكون صفتها القانونية شركة مساهمة عامة .1

لمباشرة بما في ذلك  وغير االسقوف المباشرة(ا  مخاطرهتجاوز إجمالي مركزيةن يأ .2

 . دينار للبنك الواحدي مليون2  ألف دينار، وال يزيد على250) تأجير التمويليالتزامات ال

 .  ديناري مليونعلىألف دينار وال يزيد  500أن يتجاوز إجمالي موجوداتها  .3

 .  مليون دينار5 لى مليون دينار وال يزيد عأن  يتجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية .4

المنشآت ، فان تعريف ردنيةبنوك األ الذا التصنيف لجميعوفي حال تم اعتماد ه

دق الصغيرة والمتوسطة سيتحدد، وبالتالي فإن التقارير التي سيتم الحصول عليها ستكون أ
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الصغيرة والمتوسطة لتتسع المنشآت  تساع شريحةلى ا، باإلضافة إوتشمل جميع القطاعات 

  .سس مسقبالوتشمل نسبة أكبر من المؤسسات القائمة والتي ستؤ

  : في الدول العربيةةوالمتوسط ةالصغير منشآت التعرف 

 ةالصغيرالمنشآت  ةتنمي بقانون والمسمى 2004 ةلسن 141 رقم القانون وبصدور مصر فى 

 ةالتنمي بنك( قبل  تمت من  على دراسةوبناء المشروعات لتلك المنظم القانوني طاراإل وتوفر

  الداخلي، والتطوير البحوثو التخطيط ةدارإ  تخت عنوانالمصري، والعمال ةالصناعي

 تعريف تم )المصري لالقتصاد ملأ ةبارق ةوالمتوسط ةالصغير المشروعاتبعنوان 

 وأ سمالأر حجم العمال عدد منها معايير ةعد على أاعتماد ةوالمتوسط ةالصغير المشروعات

 ال التىالمنشآت  هي ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تعرف  فمثال) معا المعياريين بين خليط

 عامل 100ـ10 من فيها العاملين وعدد دوالر مليون 1.7 رأسمالها تتجاوز

)Dababneh,Tukan,2007.(  

 خالل من كالتالي ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تصنيف معايير نإف الجزائر فى ماأ

  .)2006 بلغرسه، وبريش، (ةوالمتوسط ةالصغير المؤسسات ةلترقي التوجيهي القانون

c��א�1 �
 א]-	א\���د
7لא(��(� �

7لא���(:�� �$א�,����$א�12/� �

��>����'C�K� �1� J9� ���'+�P��20د���#0ن�Kج� ���'+�P��10د���#0ن�� �
��>���)'+K� �10� J49� ���'+�P��200د���#0ن�� ���'+�P��100د���#0ن�� �
��>���5�0���� �50� J250� ���#�,����dc�2#0ن��200 �100� J500د���#0ن�� �

  

 تعرف الرسمي المستوى على فإنه ليمنا في الصغيرةالمنشآت  لتعريف بالنسبة أما

  . عمال )4-1 (أي فأقل عمال أربعة فيها يعمل التيالمنشآت  بأنها الصغيرة الصناعيةالمنشآت 
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 إلى عمال خمسة من فيها يعمل التيالمنشآت  بأنها المتوسطة الصناعيةالمنشآت  وتعرف

 عشرة فيها يعمل التي المنشآت تلك هي الحجم الكبيرةالمنشآت  تكون أن ىعل عمال تسعة

  .رفأكث عمال

 أو الصغيرةالمنشآت  لتعريف يكفي ال بمفرده المعيار بهذا األخذ أن الحقيقة وفي

 عدد معيار جانب إلى أخرى معايير أخذ مع التعريف في النظر إعادة من والبد المتوسطة

  .)2007 ،ةالجمهوري ةصحيف( العمال

 ات إذ حددت الهيئة العامة للتشغيل وتنميةيا تعريفا وطنيا لهذه المشروعووضعت سور

و  كل مشروع يمارس نشاطا اقتصاديا أو خدميا أنهلمشروعات مفهوم المشروع الصغير بأا

 وال يقل عدد العاملين فيه  مليون5لى ليون ليرة سورية إ م1.5تجاريا ويتراوح رأسماله بين 

 ويزيد مليون ليرة 15 إلى ل رأسمال المشروع المتوسط من خمسةشخاص بينما يصعن ستة أ

  .)2010العراقي، ( عامآل عشر سته د العاملين فيه علىعد

  :التالي هو والتجارة الصناعة وزاره وحسب المعتمد التصنيف نإف األردن في أما

:daل�eB�� �/���fد���א� �9!�ع����א� �
�א2#`�و�#� ��E��P��10� ���E�P��30���د1"�,��* �
K)'Cא�� �15�–�49� ���E�P��30���د1"�,��* �
�א�5�0�2 �50�� J249� ��n ��P��30�*���د1"�,� �

  

المنشآت  عدد إجمالي من %90 نسبته ما تشكل عامالً) 4-1 (بها يعمل التي ةأالمنش إن

 نأب الدراسات بعض وبينت .األردن في العاملة القوى إجمالي من %30 وتستوعب األردن في

 ذكرت التي العوامل لجميع شامال يفاتعر يمثل باألردن والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تعريف

 ييلب تعريف التعاريف هذه إحد من فمثال. ةمعين لغايات طورت التعاريف هذه وجميع  سابقا
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 والمتوسطة، الصغيرةالمنشآت  بتمويل تتعلق التي بالمخاطر يرتبط حيث ،)بازل( متطلبات

  . المنشآت تلك وعمل بطبيعة وليس

 فيختلف من بنك الى المحلية البنوك لدى متوسطةوال الصغيرةالمنشآت  تعريف أما

 تصنيفها يتم وال لهم، الممنوحة المباشرة االئتمانية التسهيالت حجم إلى استنادا يتمو ،خر آ

  مثال، .)المبيعات وحجم العمالة، كحجم ( دوليا المعتمدة التصنيف لمعايير وفقا

  :�د!^א�#��gא�	��EJא�

بالوزن الترجيحي للمخاطرة  ) Basel 2(على تصنيف ردني اعتمد البنك المركزي األ

 التى ال تزيد المنشأة الصغيرة والمتوسطة هين فكان تعريفه بأ. للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 ألف دينار، باإلضافة إلى أن حجم 250حة لها من كافة البنوك عن حجم التسهيالت الممنو

الضامن (لف دينار  أ500ل ال يزيد على  ألف دينار وحجم األصو990المبيعات ال يزيد على 

2008 (Dababneh,Tukan 2007)(  

g�7ن��ـ�'/^א��א�#�� �

  : بما يليالصغيرةالمنشآت هلي فقد صنف أما البنك األ

 ةللمؤسس من قبل البنك  الممنوحةالتسهيالت حجم بالبنك بالصغيرةالمنشآت تصنف  �

لتسهيالت المباشرة وغير فى ا  للمنشآت الصغيرةدينار لفأ 250على وبحيث ال تزيد 

  .المباشرة

  .لف دينار أ500المنشأة أقل من جمالي موجودات إ �

 . مليون دينارالمنشأة أقل منجمالي مبيعات إ �
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   :طة فهيالمتوسالمنشآت  ما أ

 ألف دينار 250الممنوحة تسهيالت مباشرة وغير مباشرة  يساوي أو أكثر من المنشآت  �

  . مليون ديناروأقل من

   مليون دينار ألف دينار ولغاية 500المنشأة يساوي أو أكبر من لي موجودات جماإ �

 . مليون المنشأة يساوي أو أكبر منجمالي مبيعات إ �

g�K�\نא� )�دنא�(��8 �

 هامبيعاتتبلغ   التىهينها الصغيرة والمتوسطة بأالمنشآت  سكان لقد حدد بنك اإل

 على تزيد ال البنوك كافه بين لها الممنوحة ةمباشرال التسهيالتو دينار، مليون 3 ةلغاي ةالسنوي

   .دينار لفأ 750

g�K�	'Zن(�9א�7�(� �

 من المنشأة تعدذا كانت ما إ هو ما يحدد ن عدد العمال فإ لبنك القاهرةأما بالنسبة

باإلضافة   ،عامالً 50 عن المنشأة فى  العمال عدد  ال يزيدإذ .الصغيرة أو المتوسطةالمنشآت 

  .دينار لفأ 500 لىع تزيد ال البنوك ةكاف بين ةالمباشر هاتسهيالت مجموع  لى كونإ

�W�د!^�א�G��8א�#��gא� �

  :بما يلي الصغيرةالمنشآت قد صنف البنك 

  .ال تكون صفتها القانونية مساهمة عامة .1

 لف دينار أ 250 على )رة وغير المباشرةالسقوف المباش(جمالي مخاطرها يد إال يز .2

  .مليون دينار ألف دينار ومبيعاتها عن 500اتها عن ال تزيد موجود .3
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  : فهيالمتوسطةالمنشآت ما أ

 . ال تكون صفتها القانونية شركة مساهمة عامة .1

 ألف دينار وال يقل عن 500على ) المباشرة وغير المباشرة(مخاطرها جمالي ال يزيد إ .2

 لف دينار  أ250

ألف دينار وأن ال تزيد  500ن ن ال تزيد موجوداتها عن مليون دينار وال تقل عأ .3

   . دينار وال تقل عن مليون ديناريمليونمبيعاتها عن 

 الصادر عن غرفة تجارة و2009ردني لعام وحسب التقرير السنوي ألداء االقتصاد األ

قد  2009 عام تأسيسهان عدد الشركات التى تم بأ) 2009( ، حدد الباحث صبري الخطيبعمان

 مليون دينار  517.2كات بلغت جمالي رأسمال لجميع الشرإ شركة ومؤسسة ب7749 بلغت

  2008سست عام  عن مجموع رأسمال للشركات التى تأ مليون دينار315نخفاض بلغ وبا

 8064 والبالغ 2008مقارنة بعدد الشركات والمؤسسات المسجلة خالل عام % 3.9خفاض وبان

  .شركة ومؤسسة

الصغيرة والمتوسطة وحسب تعريف شآت المن سبةن نخذنا بعين االعتبار بأوإذا أ

نرى . ردن باألتأسيسها تم  من إجمالي الشركات التي%95وزارة الصناعة والتجارة تبلغ 

 .القائمة بالمملكةالمنشآت  لعدد د للمنشآت الصغيرة والمتوسطةالحجم الكبير لعد

دد ن ع، تبين الدراسة  أضمانل لوفي إحصائية منشورة من خالل الشركة األردنية

 2009 عام نهايةقروض ب لضمان الدنيةر من قبل الشركة األ للبنوك تم ضمانهالتيا القروض 

عدد القروض  مع بالمقارنة مقارنة وسطة والمت قروض للمنشآت الصغيرة) 210( قد بلغت

ن عدد وفي إحصائية غير رسمية فإ.  قرضا83والتي بلغت  2008التي تم ضمانها عام 

 . قرضا393 بلغت  قد2010  من عام 6 شهر ا من قبل الشركة لنهايةروض التي تم ضمانهالق
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 الصغيرة ت لضمان القروض للمنشآ يوضح االهتمام الذي توليه الشركة األردنيةوهذا

 وذلك ن خالل البنوك التجارية األردنيةقراض موالمتوسطة، والعمل على تسهيل عملية اإل

 تلك التسهيالت ن تتوافقشريطة أ. ت مقبولةت فى حال عدم توفر ضمانابضمان هذه التسهيال

  . من قبلهموالبرامج المطروحة والمقدمة

ذلك الحظ ون، زديادباتؤسس سنويا هي  التي المنشآت  نظري، وكون عدد ومن وجهة

المنشآت ن قطاع ، فإ2009لعام    الواردة بتقرير وزارة الصناعة والتجارةنسبال  خاللمن

روض ن ازدياد عدد القوإ. القطاعات المستهدفة من قبل البنوكمن  الصغيرة والمتوسطة يعد

  .كبر دليل على ذلكالتى تم ضمانها من قبل الشركة األردنية لضمان القروض أل

رئيس قسم الدراسات بجمعية البنوك األردنية، ) 2010 ،مشهراوي( قام بها وفي دراسة

  .الصغيرة والمتوسطةآت المنشلى تبين القروض الممنوحة من قبل البنوك األردنية إ
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  من البنوك فهي كالتاليأما عدد القروض الممنوحة

 

 

لقطاعات  باعتبارها من االبنوك إلى بالنسبة والمتوسطة ةلصغيراالمنشآت  ةميهوأل

 من توفير فرص الوطني، باالقتصاد يجابياإل ولدورها رباحها،المستهدفة وتعمل على زيادة أ

، سابك مع بالتعاون ةردنياأل البنوك بعض قامت فقد ، والبطالةعمل، والقضاء على الفقر 

 Credit نقاط برنامج نظام تحضير جلأ من 2008 عام عمان يف عمل ةورش بعقد USAIDو

Scoring االئتماني القرار اتخاذ في عليه االعتماد يمكن) Obrein,2008.(  

  :ساسيات القرار االئتمانيوالتي تعد من أ ةأساسي محاور ثالثة من البرنامج هذا يتكون

 الشركة وهل للشركة، القانوني الوضع المؤسسة، بعمر وتتمثل: المالية غير المعلومات .1

 ؟العمل طبيعة ال، أم السوداء ائمةالق على ةمدرج

  ؟مباشره غير مأ مباشره تسهيالت أكان سواء المطلوبة، التسهيالت طبيعة .2

 الوضع عن لتعبر دقتها ومدى المقدمة المالية البيانات بطبيعة وتتلخص المالية المعلومات .3

، والسيولة ، كنسب الربحية(  من العناصر المالية عنصر كل إعطاء ويتم ،ةأللمنش المالي
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 يمكن االعتماد عليه عند اتخاذ القرار االئتماني بمنح معين وزن) وكشف التدفقات النقدية

 البنوك بين تطبيقها يمكن المتوسطةو الصغيرة تآللمنش موحد معيار إلى لنصل  التسهيالت،

  .الجيد المالي  األداء ذات بالشركات التمويل منح حصر يمكن وبهذا. جميعا

 4/11/2010 استكماال لهذا الموضوع بتاريخ ت ورشة عمل حديثةهذا وقد عقد

حيث خلصت  ورشة العمل إلى أن  USAID ـ وجمعيه البنوك وال)كساب(بالتعاون ما بين 

ط من العوامل األساسية في اتخاذ القرار االئتماني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نظام النقا

المنشآت  قطاع، وتتناسب و كلئم وطبيعةتالتل سيناريوهاتن يكون هناك عده ولكن يجب أ

لتقليل ن نظام النقاط عند اعتماده سيساعد فى افإيضا وأ. الصغيرة والمتوسطة كل على حدة

وسطة والعمل على زيادة حصة البنك السوقية ت والمنشآت الصغيرةمن  معوقات التمويل للم

ن تجربة البنوك األخرى التي  مومن الممكن االستفادة. من التسهيالت الممنوحة لتلك الفئة

  .  التعثر المال إلى تخفيض نسبة من كفايه رأس)بازل(بات م ومتطلاعتمدت نظام النقاط  لتتالء

 التحديات كبرأ من زال وما كان  والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تمويل في التنوعن  إ

نك الدولي عدادها بالتعاون مع البوفى الدراسة التى تم إ ،ةخيرألا بالسنوات البنوك تواجه التي

قد )  بنكا330وبلغت  (من البنوك التى شملتها الدراسة %85ن واتحاد المصارف العربية تبين أ

 ذمم تمويل العقارية، لقروضكاالمنشآت تمويل تلك  تسهيل عملية لتم تطوير منتجات خاصة

 وتمويل االستيراد وتمويل ةثابت موجودات تمويل ،ةمعين بمشاريع خاص تمويل ،ةمدين

  .الصادرات

شمل من أن التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أوسع وأومن هنا تم توضيح مبدأ 

  ).Rocha,Farazi,Khouri,Pearce,2010( والمتوسطة قراض للمنشآت الصغيرةمفهموم اإل
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 ةوالمتوسط ةالصغير المشروعات صحابأ لدى ةقناع هناك نأ المعروف من نهإ إذ

 صحابأب ةسوأ مشروعاتهم ةقامإل زمالال التمويل على الحصول على قدرتهم بعدم

 بالبنوك بالمسؤولين ةالشخصي معرفتهم عدم لىإ ذلك همبعض وويعز ةالكبير المشروعات

 التى ةالمالي والبيانات الضمانات تقديم على قدرتهم عدم لىإ راجع ذلك نأ يرون بعض آخرو

  .ةالمقرض الجهات تشترطها

 استبعاد لىإ دتأ التى ةالظاهر هذه مع ةموضوعي ةوقف لىإ يحتاج مراأل نأ الواقع   

 والتسهيالت القروض على وعدم حصولهم المشروعات  تلكصحابأ من ةكبير ةشريح

 .ليهاتاجون إ التي يجةالمصرفي

 تاريخ 2560 الحوار المتمدن عدد  بمجلة)2009 الشيمي،( للكاتب  وفى مقال

 الكاتب حدد يرة والمتوسطة المشروعات الصغيم برنامج لتنمية تحت عنوان  تصم17/2/2009

 ةالكفاء رفع بدون نجاح فالة والمتوسط ةالصغير المشروعات نجاحإل كاف غير  التمويل نأ

 المشروعات بين ترابط كهنا يكون نأ الزمال من يضاأو والتدريب التعليم اللخ من ةدارياإل

 .ةنشطاأل من وغيرها والتركيب ةالصيان عمليات مثل ةوالمتوسط ةوالصغير ةالكبير

 إعداد تم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تمويل حول باليابان تمت ةثاني دراسة وفي

  ): Yamouri,2005 (ةرئيسي أقسام 8 إلى ةسئلاأل هذه ةمقسم سؤاالً 54 من مكون ستبيانا

 في مهما أدور تلعبالتي  المالية وغير المالية الجوانبب تحديد متطلبات البنوك  يمكن وبهذا 

 استقطاب ذي تلعبه البنوك من طرفها بمحاولةلى الدور ال، باإلضافة إللبنوك االئتماني القرار

  .م لتلبية احتياجاتهم التمويليةمن خالل تطوير منتجات خاصة بهالمنشآت تلك 
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 اتخاذ فى ةيالمال المعلومات مع تتساوى ةالمالي غير البيانات ةهميأ نإف نظري ةوجه ومن

 عليها نووالقائم ةالشرك رةداإ تلعب حيث ،ةوالمتوسط ةالصغير تآللمنش ائتماني قرار أي

 .الئتمانيا القرار فى محوريا دورا خرىأ عوامل ةيأو الضمانات لىإ ةضافباإل

الصغيرة المنشآت  في العالم إلى أهمية الدول توليها يالت الكبرى ةهميولأل

 عام ةبنهاي ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت ب الخاص يالمحاسب المعيار قرارإ تم فقد ،والمتوسطة

 على ةمقتصر ألصأ ةالموحد المعايير كانت إذ.2002 معا من ابتدأت مداوالت بعد 2009

  .ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت   دون الكبرى الشركات

 سبابأ ةلعديمكن تبنيها وتطبيقها  SME موحده ةمحاسبي معايير يجادإ ةهميأ نإف لذلك

  :همهاأ من

 مناطقها خارج لعمالء تسهيالت منح على تعمل البنوك فيها بما ةالمالي المؤسسات نإ �

 على الحكم جلأ من ةموحد ةمحاسبي معايير اعتماد وجب لذلك خرى،أ وببلدان ةالحدودي

 هذه  عدد نصف نأب ةالقانوني الدوائر خالل من بتث حيث. المنشآت لتلك ةالمالي البيانات

 .المنشآت لتلك ةالمالي البيانات على فيها معتمدين .البنوك من قروضا تم منحها المنشآت 

 أي اتخاذ عندالمنشآت  لتلك ةالمالي البيانات على يعتمدون Vendors التجار من كبير عدد �

 .أةالمنش تلك عم بالتعامل قرار

 فى فروع لها التى ةالعالمي البنوك لىإ ةضافباإل االئتماني التصنيف شركات يضاأ تعتمد �

 .ةالمحاسبي المعايير وتوحيد دقه على العالم

 فى الماليه البيانات على الذين يعتمدون ةالمغامر موالألا رؤوس صحابأ من المستثمرون �

  .المغامر رأسمال خالل من كشركاء لدخولبا ةالرغب حال
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 والتثقيف ةالتوعي جهود فى ردنييناأل القانونيين المحاسبينة جمعي ساهمت حيث 

 ةقشالمن 2008 عام فى كبيرا اًمؤتمر وعقدت ،المنشآت لهذه ةالمالي للتقارير ةالدولي للمعايير

 قرارهاإ بعد المعايير هذه يتبن لىإ تدعو ةهام بتوصيات المؤتمر وخرج الموضوع، هذا

  .للمحاسبين الدولي االتحاد من ةوالموضوع بها ةالمرتبط خرىألا جراءاتإلا تباعاو

 فى ورد عما وتبسيطها تسهيلها جرى نواحٍ ةعد على ةالجديد المعايير وتنطوي

 ،ةالمرحلي ةالمالي البيانات الواحد، للسهم الربح ستبعادإب قامت حيث ،ةالكامل ةالدولي المعايير

 كثرألا الطرق عتمادا تم حيث تالقطاعا تقاريرو البيع، غراضأل بها المحتفظ الموجوداتو

 نص ن ويسر سهوله كثرأ بشكل ةالجديد المعايير ةكتاب تتم يضاأو  تعقيدا قلألوا سهوله

  .)2009 ،خوري (والتطبيق االستيعاب ةمعقد نهاأب ةعاد تتصف يالت ةالكامل ةالدولي المعايير

 ةالصغيرالمنشآت  تعريف على تعمل نأ ةالمختلف الدول ةالجديد المعايير تترك لذلك

 سوفو المعايير، هذه عليها طبقنت يالتالمنشآت  ةهي وما صفاتها تحديد وعلى ةوالمتوسط

 المعايير بجانب ةالمستقل المعايير هذه اعتماد ةللمهن العليا ةئالهي من بالطلب ةالجمعي تقوم

 بتطبيق ستقوم يالتالمنشآت  تحديد وكذلك حاليا، ردناأل فى ةالمعتمد ةاليالم للتقارير ةالدولي

 .)2009 ،خوري(المعايير هذه

 

�א��.�א�?�<$��W�W�W�W)3 ـ 2(��א��.�א�?�<$�א���א��.�א�?�<$�א���א��.�א�?�<$�א��  א�

 تمكنت التي   ذات الصله بموضوع الدراسةالسابقة الدراسات هم وأأبرز يلي فيما

 :الزمني التسلسل حسب مرتبة عليها االطالع من ةالباحث

��אن (Altman,Sabato,2002) د�א�$ـ �K�"Modeling Credit Risk for SMEs,Evidence 

from the US market" .ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تلعبه ذيال ساسياأل الدور ةالدراس بينت 
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 من تحققت التى ةالعالي ةلربحيا البنوك لىإ ةبالنسب يضاأ هميتهاأو الدول من عدد اقتصاد فى

  .للتمويل ةالمرافق ةالعالي المخاطر من بالرغمشآت المن تلك تمويل خالل

 ةصغيرالالمنشآت ب خاص مخاطر نظام تطوير على الباحثان عمل ةالدراس هذه وفي

 دراسة تتمإذ . Z Score  والمعروفالكبرى للشركات عمول بهالم عن يختلف ةوالمتوسط

 من عواماأل دادامت على ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تحت تندرج ةميركيأ ةشرك 2000

 النشاط ومدى ةوالربحي ةسيولكال (ةمالي متغيرات ةعد اعتماد  تم حيثب ،2002 - 1994

  .)ةالمالي ةالرافع لىإ ةضافباإل

 لىع %30 تزيد ةوالمتوسط ةالصغير للشركات التعثر ةنسب نأ لىإ الباحثان توصل

 ةمحاول نأ على الباحثان دوشد . الكبرى للشركات المعتمد المخاطر نموذج فى ةالمقبول ةالنسب

 ةكفاي ةنسب من التقليل همهاأ من للبنوك ةيجابيإ نتائج لىإ سيؤدي وتتطبيقه النموذج هذا فهم

  .بازل مقررات وحسب به االحتفاظ الواجب رأسمال

��אن (Hubert,2003) د�א�$ـ �K�"New Strategies to Finance Small Enterprises in 

Russia " .من يعتبر روسيا في والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  تمويل أن اسةالدر بينت حيث 

 ستراتيجيهإ تقديم تم الدراسة وفى. وتتطور لتنموالمنشآت  تلك تمام تقف التي العوائق أهم

 سلبيات وجود من بالرغم التمويل عمليه بتسهيل للبنوك تسمح بحيث االقراض، لعمليه جيده

المنشآت  هذه تصفية  بقانون تتعلق جديدة ستراتيجيهإ الدراسة وتبنت .التسهيالت طلب ترافق

 هذه قامت حال في ذلك عن التغاضي الممكن من حيث .مالي عسر حال في أو التعثر، عند

 .  البنوك هذه مع  جيده سمعه ببناء المؤسسات

��אن (Access,2005) א���8א د�א�$ـ �K�"Financial Schemes for Small and Medium 

Enterprises" . الصغيرة تآللمنش الالزم التمويل على الحصول كيفيه الدراسة تناولتحيث 
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 الصغيرةالمنشآت  أمام العوائق أهم من نأ  سة الدرابينت .األردن في البنوك من والمتوسطة

 معظم إدارات تفتقر حيث المالية، البيانات توفر عدم ،التمويل على الحصول  في والمتوسطة

 تهدف ، وسليمة وحسب األعراف المحاسبية ةدقيق ةمالي بيانات عداد همية إأ إلىالمنشآت  تلك

 سلبا يؤثر الحال بطبيعة وهذا الالزم، التمويل على الحصول   عمليةوتسهيل ةأالمنش ةخدم إلى

 .لعدم توفر المعلومات المالية الضرورية للبنوك االئتماني القرار على

المنشآت ب تعني خاصة أقسام إنشاء على نوكالب تشجيع تم المشكلة هذه على وللتغلب

 الالزمة المالية البيانات على للحصول لديها االئتمان موظفي وتدريب والمتوسطة، الصغيرة

  . باعدادهاوذلك بمساعدة الماليين بالمؤسسة .ةـأالمنش في توفيرها عدم حال في

المنشآت  تمويل على البنوك تشجيع أهمها من توصيات عده إلى الدراسة توصلت 

 الدخل، ضريبة من قراض من عملية اإلةتيأ المتيةعالال األرباح عفاءإب والمتوسطة الصغيرة

  .األردني المركزي البنك لدىلزامي إلا االحتياطي وتخفيض

��אن )2006، وآخرون البحيصي(�د�א�$ـ �K "h��א7��6ن��,��S^�א��7د����i*�א�U=	�9א���א

./��h�/jא���^�
��*�א�	A���א	Zא��^!���א!��د�א�$�Wא7��6$�./�����/$�א�1� تناولت ،"�f4,/M*�א�

 االئتمان قرار اتخاذ عند المالي التحليل على فلسطين في العاملة البنوك عتمادا مدى الدراسة

 االهتمام زيادة بضرورة نتائج إلى  الدراسةتوصلت حيث ذلك، على المؤثرة والعوامل

 مع والتأهيل، التدريب عبر الحاليين ئتمانالا موظفي ةقدر زيادة اللخ من المالي بالتحليل

 ةأي إخفاء وعدم ةموثق ماليه معلومات بيانات بتقديم الشركات بإلزام البنوك قيام ضرورة

 بتقرير ومرفقه ومدققة ةسن من ألكثر تكون نعلى أ للشركة، المالي بالوضع تتعلق معلومة

  .الحسابات مدقق من
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��אن )2006 ،والرفاعي لخطيب،ا(�د�א�$ـ �K "9+k1�3א�l��،�א��دن�*�א�D��7'B�3)���א��Gوא�

،DD-א�A�n���Bو�D/��o ."المنشآت الصغيرة تواجه معوقات عدة هناك بأن الدراسة بينت حيث 

  :منها باألردن والمتوسطة

  . المنشآت تلك حماية على تعمل التي والتشريعات القوانين غياب .1

  . المنشآت تلك وتطوير لنمو الالزم التمويل على الحصول صعوبة .2

 والمالي والفني اإلداري المستوى ورفع األعمال تطوير على تعمل مؤسسات توفر عدم .3

  . المنشآت تلك ألصحاب والتسويقي

 المقبولة الضمانات في الثغرة لسد المؤسسات تحتاجها ضمانات صناديق وجود عدم .4

  . المنشآت تلك تمويل لىع البنوك تحفز والتي مصرفيا

  : منها نذكر توصيات ةعد إلى الدراسة توصلت حيث

 تلك واستمرارية لتأسيس يلزم ما لتقديم التمويل ومؤسسات المصرفي القطاع حث .1

 بدعم بدورها المؤسسات هذه لقيام الكفيلة الحوافز وتقديم والمتوسطة الصغيرة المشروعات

  . المنشآت تلك

  .لهم اًتشجيع ةمخفض بأسعارالمنشآت  تلك إلى إلقراضا بتقديم البنوك توجيه .2

 .المنشآت تلك تمويل في متخصصة وأقسام إدارات إلنشاء البنوك توجيه .3

��אن )2006 ،المحروق ومقابله(�د�א�$ـ �K "�D��7'B� �وא����$4 9+k1א�� 3א��	و�

DA)���  :تيباآل ةوسطوالمت ةالصغير المشروعات تواجه التى المعوقات الباحثان حدد". و

 .المشروعات هذه ةربحي على مباشر بشكل وتنعكس ، رأسمال ةكلف .1

  .العمل ةوكلف ةوليألا المواد سعارأ رتفاعا على مباشر بشكل وتنعكس: التضخم .2



   

 
37 

 

 الالزم التمويل على الحصول ةصعوب فى المشروعات تلك على سلبا وينعكس التمويل، .3

 تتعرض وعليه) االئتماني السجل نقص (التأسيس ةحداث بسبب وأ الضمانات، نقص بسبب

 فى ةتوسطوالم ةالصغير المشروعات تمويل عند المخاطر من ةجمل لىإ ةالتمويلي المؤسسات

 أونظر. )االندماجـ  الفعلي النمو ـ ولياأل النمواالولي ـ  التأسيس (نموها مراحل مختلف

 لحرصهم نظرا المشروعات ذهله الالزم التمويل توفير ةالتجاري البنوك تتجنب المخاطر لهذه

 .المودعين نقود على

 .ةالحكومي جراءاتاإل .4

 .الضرائب .5

 ةالصغير المشروعات لها تتعرض التى ةجوهريال المشاكل من والتسويق، ةالمنافس .6

 .ةوالمتوسط

 .ةولياأل المواد ةندر لىإ ةضافباإل .7

 لفمخت يف للتمويل ةالصناعي المشاريع احتياجات الباحثان حدد ةالدراس يوف

 عند سواء حياتها فترات يف تمويل لىإ تحتاج يوالت ،ةالقائم وأ منها الجديده سواء مستوياتها

  .خرىأ ةتصديري سواقأ نحو االنطالق وأ التوسع عند وأ التطوير ثناءأ وأ التأسيس

 توفير فى ةالتجاري البنوك ةمساهم ةمحدودي لىإ تؤدي التى سبابألا الباحثان ويوضح

  :منها سبابأ ةعد لىإ ماللالز التمويل

  .المخاطر ةدرج ارتفاع .1

 . الضمانات توفير على المشروعات هذه ةقدر عدم .2

 . المشروعات تلك قراضإل ةدارياإل ةالكلف ارتفاع بفعل البنك رباحأ ثرأت .3
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 للمشروعات ةتفضيلي ةمعامل تقديم عدم فى تتمثل خرىأ عوامل وجود لىإ ةضافإلبا .4

 يضاأ. السداد بفتره تسهيالت وأ الفائده بسعر سواء ةالتجاري البنوك من ةوالمتوسط ةلصغيرا

. المنشآت  لهذه التمويلي الهيكل ةسالم وعدم ، عمالألا ةدارإ مجال فى الخبرات ضعف لىإ

 .الحجم كبيره المشاريع يلوتم لىإ البنوك تتجه وبهذا

 ةلصغيراالمنشآت  تمويل من تحد االئتمان، سوق فى المعلومات ختالفاو تذبذب نإ

 البنك ةقدر عدم نهأب يفسر يوالذ، الخاطى ختيارالبا يسمى ما عنه ينتج وهذا ،ةالمتوسطو

 الضعيف للمقترض يخلق مما. يئوالس منه الجيد المقترضين، من نوعين بين التمييز على

  .التمويل لمنح مهما دورا هنا الضمانات وتلعب. جيد مقترض نهأ على نفسه ظهارإل حوافز

 القروض مخاطر ضمان فى ةدولي تجارب لىإ بالتطرق ةالدراس احثانالبختم و

  .البرنامج هذا نجازاتإو المجال، هذا فى المختلفه وتفصيالتها ةردنيألا ةالتجرب لىإ ةضافباإل

��אن )2006 ،أبو رضوان(�د�א�$ـ �K "�.M� �وא����$4 9+k1א�� 3,�Uא�� h�'pA� 3#/4��

$�K	��א�  ةوالمتوسط ةالمنشآت الصغير نمو من تحد يالت معوقاتال ةبينت الدراس ".א��ول

  :بالتالي

 .التمويل مصادر قصور .1

  .ةالصغيرالمنشآت  ةوتنمي لدعم ةالالزم ةساسياأل ةللبني ةفيالكا المقومات توفر عدم .2

  .الخبرات ضعف فى وتتمثل ةجرائيواإل ةدارياإل المعوقات .3

 كسابإ مجاالت فى ةخاص ةوالمتوسط ةالصغير تآللمنش ةالمقدم ةالفني المساعدات ضعف .4

 .العمل ومقومات مهارات

 .معها تتعامل يالت سواقاأل وعنالمنشآت  تلك عن ةالمتوفر  الماليةالبيانات ضعف .5
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 يف ةالصغيرالمنشآت  دور ةوتنمي ناآل حتى ةالمطبق العلمي البحث مجاالت ةمحدودي .6

 .الوطني االقتصاد

 .ةالضريبي وأ ةالجمركي عفاءاتإلبا لالمتمث الحوافز نظام من ةستفادالا عدم .7

 .الزمةال الخام  المواد توفير ةمشكل .8

 .ةوالمتوسط ةغيرالصالمنشآت  بين الروابط ضعف .9

  :بالتالي ةردنياأل ةوالمتوسط ةالصغير المشروعات تواجه يالت التحديات الباحث وحدد

 وتعدد ةطوالمتوس ةالصغير بالمشروعات تعنى يالت الهيئات بتعدد االستثمار ةبيئ .1

 .المفاهيم ختالفاو التشريعات

 .بالتسوق الخاصه الشركات توفر وعدم الخبرات بنقص وتعنى والتسوق، السوق .2

 .البنوك نظر ةوجه من ةالمشكل الباحث لخص حيث  المصرفي التمويل .3

 .المشروع على نالقائمي في  الثقه عنصر افتقاد .4

 .الكافيه الضمانات توفر وعدم .5

 .المصرفي العمل اتساسيأ يف ةالخبر نقص .6

 . ةالمالي والبيانات السجالت توفر عدم .7

 . ةاقتصادي جدوى عدادإ ةصعوب .8

 . جلواأل الحجم حيث من ةالمطلوب القروض ةمءمال عدم .9

   ةالصغير المشروعات صحابأ وجه من المعوقات ماأ    

 .التمويل ةتكلف ارتفاع �

 .ةالخبر نقص المتاح التمويل ةكفاي وعدم ةالمديوني ةنسب �
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  :منها توصيات لىإ ةالدراس وخلصت    

 ةحاليال ةوالصناع ةالتجار غرف غرار على ةالصغير تآللمنش ةغرف سيسأت ةضرور �

  .التأسيس مراحل عند ةالضروري والمعلومات والدراسات االستشارات تقديمل

 ذات بالجهات ةصل على ويكون ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  عن معلومات بنك نشاءإ �

  .ةالعالق

  الجانب هذا تتناول ةجامعي رسائل عدادإل رالماجستي ةطلب بتشجيع الجامعات مع سيقالتن �

  .ةالمخاطر حجم تقليل مع التمويل قنوات يجادإ �

 بالجانب بنوكال تهتم بحيث تآللمنش التمويل يقدم ساسهاأ على يالت سساأل وضع �

 .للمشروع االقتصادي

  

��אن )2008 ،مطر ونور(�د�א�$ـ �K "ود��aو�$��#V�$���3א�!�3*�א�#���/�1�H��qא�M\א

:d2�9وא�����$4א+k1�3א�l��  :هدفت هذه الدراسة إلى ".�/7

 تمييز في عليها المتعارف المعايير وتحديد الحجم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت ب التعريف .1

 .الحجم كبيرةالمنشآت  عنالمنشآت  تلك

 اقتصاديات بناء في الحجم والمتوسطة رةالصغيالمنشآت  تلعبه الذي الدور أهمية إبراز .2

 .خاص بشكل الخليجي التعاون مجلس ودول األردن اقتصاديات وفي عامة النامية الدول

 المالية البيانات في عرضها يتوجب التي المعلومات عن اإلفصاح حدود طبيعة تحديد .3

 البيانات في الحال هو ما مع بالمقارنة الحجم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  عن الصادرة

 في ملحوظ تفاوت وجود عن الدراسة كشفت وقد. الحجم كبيرةالمنشآت  عن الصادرة المالية

 والمتوسطة الصغيرة للمنشآت الدخل قائمة في توفيره المطلوب لإلفصاح النسبية األهمية تقييم
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 عينة ترى إذ. الحجم كبيرة للمنشآت الدخل قائمة في توفيره المطلوب اإلفصاح مقابل الحجم

 الحجم والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  قبل من المعدة القائمة هذه من الهامة البنود بأن الدراسة

 الغالبية إن %.90 إلى الحجم الكبيرةالمنشآت  في تصل حين في البنود، جملة من %40 تشكل

 عن اإلفصاح تحكم خاصة معايير وضع تؤيد تقريباً %76 الدراسة عينة من العظمى

 . والمتوسطة الصغيرةالمنشآت  عن الصادرة المالية البيانات في المعلومات

��אن )2008عطيه، (�د�א�$ـ �K "�`�)وא���� $#���fKא_ :d2א� �وא����$4 9+k1א�� 3l��א�

Eد  :اشتملت الدراسة على ثالثه أجزاء رئيسية وهي ".وא��و��א1�)6

ومناقشة اآلراء حول إصدار   يرةالصغالمنشآت  التى تناولت تعريف  أدبيات المحاسبة:أوال

 غيرة والكبيرةالصالمنشآت  على جميع تطبيق معايير موحدةوالمنشآت بهذه  معايير خاصة

  .على السواء

  بعنوان معيار اإلبالغ المالي للمنشآت الصغيرة1997 ذي صدر عامنجليزي ال المعيار اإل:ثانيا

FRSSE  سباب والمبررات التي وشرح األ 2008خرها عام والذي عدل أكثر من مرة كان آ

  .صدار مثل هذا المعيارأدت إلى إ

 IFRS for الحجم دولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطةمشروع معيار االبداع المالي ال :ثالثا

SMEsبهذا م المجلس الدولي لمعايير المحاسبةلى اهتما للتعرف على األسباب التي أدت إ 

  .ردنومدى مالءمته وإمكانية تطبيقه دوليا وباأل. عيارتى يمكن تطبيق المالالمنشآت و، المعيار

  :لى النتائج التاليهحيث خلصت الدراسة إ

ي األردن قادرة على تطبيق هذا المعيار بأقل  الحجم فالصغيرة ومتوسطةالمنشآت تصبح  �

 عدالة تظهر ؤدي إلى إعداد قوائم مالية مما ي المستفدين من القوائم الماليةجاتا وحسب حكلفة

 .المنشآت لهذه والتدفقات النقدية.مركز الماليال
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ردن وعلى ضوء هذا المعيار من تبسيط نظامها الصغيرة والمتوسطة باألالمنشآت تتمكن  �

المنشأة وال يحتاجون إلى المحاسبي وتطبيقه من قبل المحاسبين الذين يعملون فى داخل 

 .مؤهالت ذات كلفة عالية

لصغيرة والمتوسطة مالئما لتطبيقه االمنشآت  ب الدولي الخاصيعتبر معيار المحاسبة �

 تقع فى مشاكل مالية يجب أن تطبق وحتى ال. ك المؤسساتل تإنجاحنه يساعد على باألردن أل

صولها  معايير محاسبية خاصه بها وأن يكون لديها سجالت محاسبية  مالءمة وصحيحة تبين أ

لى الحصول على باإلضافة إ / هشأالمنبشكل صحيح مما يساعد على تحسين اتخاذ القرار فى 

 .التمويل الالزم من البنوك

��אن )Beck, 2009(�د�א�$ـ �K "Bank Financing for SME around the world 

Drivers,Obstacles,Business,Models and Lending Practices." في بنكا 91 الدراسة شملت 

 ذات البنوك منوالمتوسطه  الصغيرة المنشآت قطاع تستهدف التي البنوك أن وتبين ،ةدول 45

 حيث النامية، الدول في عنها المتقدمة الدول في تختلف الربحية نسب ولكن .العالية الربحية

 خطر النامية الدول في البنوك تواجه بينما المتقدمة، الدول في المنافسة خطر البنوك تواجه

 بنوك قيام  منهانتائج إلى سةالدرا توصلت الموضوع، ةهميوأل ،االقتصادي االستقرار عدم

 البيئة ختالفال نتيجة ةمعين ختالفاتاب ،المنشآت بتلك خاصة ومنتجات أقسام باستحداث ةعالمي

  .المنشآت تلك بها تعمل التي

��אن )Beck, 2009(�د�א�$ـ �K " Drivers and Obstacles to banking SMEs. The role 

of Competition and the institutional Framework." البنك مع بالتعاون الدراسة هذه أعدت 

 للوقوف، جنتينرواأل التشيلي هما دولتين في متشابه مسح بإجراء الدراسة قامت حيث الدولي،

المنشآت  ستهدافاب البنوك تشجيع كيفيه ولدراسة ،المنشآت هذه تواجه التي المعوقات على
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المنشآت  تلك بطبيعة االختالف من الرغمب نهأ إلى الباحث توصل حيث .والمتوسطة الصغيرة

 للبنوك تتأتى التي العالية للربحية جميعا البنوك من مستهدف القطاع أن إال الدول، بين

 خلصتحيث  .سنويا تؤسس التي والمتوسطة الصغيرة تآلمنشل األعداد الكبيرة إلى ةضافباإل

 ،المنشآت تلك تمويل أمام العقبات يللتذل ةمعين ةليآ العتماد تتجه جميعا البنوك أن إلى الدراسة

  .ةأوالمنش البنك بين ما بالتعاون إال تذليلها يمكن ال العقبات وهذه

��אن )Beck, 2009(�د�א�$ـ �K "Bank financing for SMEs: Evidence Across 

Countries And Bank Ownership Types." من  مقدمةمعلومات على الدراسة عتمدتا حيث 

المنشآت  تمويل ناحية من العالم في القائمة االختالفاتالدراسة  بينت  ،ةدول 45 في بنكا 91

 االستقرار ،للبلد االقتصادية البيئة المطلوبة، القروض نوعيةك (والمتوسطة الصغيرة

 التمويل نوعيه في اختالفات وجود إلى الدراسة توصلت .)التكنولوجي والتطور االقتصادي

 الصغيرةالمنشآت  تمويل أن إلى وخلصت والنامية، المتقدمة الدول ينب ما خاصة الدول، بين

 االئتمان ديريم بين Relationship lending مصطلح على األولى بالدرجة  تعتمد والمتوسطة

   .المنشآت تلك ةدارإ على والقائمين بالبنوك

��אن )Lucas and Moro, 2010(�د�א�$ـ �K " Investigating The determinants of 

Credit Availability for SMEs: Does Trust Matter?." المبني راضإلقا نأب الباحثان حدد حيث 

 دراسات  ةيأ وجود عدم الباحثان ووضح. ةاقتصادي عوامل لىإ يرتكز ةالشخصي ةالعالق على

 ،ممنوحال التمويل طبيعه وعلى االئتماني القرار على ثيرهأوت الموضوع هذا لىإ تطرقت سابقه

 لىإ تؤدى وبالتالي التمويل كلفه من تقلل) والمقترض المقرض( الطرفين بين ةالثق نإذ إ

  .يجابياإل الجانب لىإ االئتماني القرار بتوجيه  وتسهم التسهيالت بمنح  ةالرغب
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 قراضإلا مديري من وبيانات معلومات على الحصول تم البحث هذا غراضألو

 البنوك بين ةالثق ةمصداقي على تؤثر يالت لمتغيراتا ةوماهي. يطالياإ شمال فى للبنوك

 من ةعشوائي ةعين من البيانات هذه  تم جمع حيث ، ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  صحابأو

 النتائج على وبناء.  ةعين 535 مجموعه بما ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  ومن البنك عمالء

 تآللمنش االئتمان منح فى ساسيأو مهم ملعا ةالثق نأب الباحثان توصل ليهاإ التوصل تم يالت

 عدادإ على ةالقدر على تعتمد نلمقترضيا ةمصداقي نوأ . البنوك قبل من ةوالمتوسط ةالصغير

  . عمالاأل ةدارإب ةبالنزاه التزامهم ومدى عمالألا ةدارإب خبرتهملى  باإلضافة إ ، عمل ةخط

 Loan Guarantee Schemes: Role in عنوان تحت الرشدان مهند للسيد ةمقال وفي

  supporting SME Development موقع على نشرت data /org.oecd.www

43982406/51/6/oecd باالقتصاد ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  ةهميأو دور الباحث نبي 

 ةالبطال ةحد من التخفيف فى ،)ةالقائمالمنشآت  مجموع من %97 نسبته ما تمثل (ردنياأل

 تعتمد وال ،ةالعامل ييدألا على مباشر بشكل تعتمد كونها فراد،لأل عمل فرص توفير وكذلك

 من التخفيف لىإ تؤدي حوالاأل من كثير في يوالت ،ةالتكنولولجي الوسائل على ساسيأ بشكل

المنشآت  بدعم ةالمتعاقب ةردنيألا تالحكوما هتمتا لذلك. ةالعامل يدياأل على االعتماد

  .ةوالمتوسط ةالصغير

 على الحصول تحدي ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تواجه التي التحديات همأ ومن

 يالت ةالمختلف قراضاإل مؤسسات قبل ومن ةردنياأل ةالتجاري البنوك قبل من الالزم، التمويل

  .القروض ضمانل ةردنياأل ةالشرك ذلك على مثال الغرض، لهذا نشئتأ

 متطلبات توفير لىإالمنشآت  تلك تلجأ البنوك، قبل من الالزم التمويل على وللحصول

 الضمانات لىإ ةضافوباإل ،ةالمالي البيانات منها المطلوب، التمويل على للحصول ةساسيأ
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 مؤسسات لىإ اللجوء لىإالمنشآت  تلك تلجأ المتطلبات تلك توفر ولعدم تقديمها، الممكن

 .القروض لضمان ةردنيألا ةكالشرك ةالمختلف اضقراإل

��אن )Rocha,Farazi,Khouri,Pearce,2010(�د�א�$ـ �K " The Status of Bank 

Lending to SMEs in the Middle and North Africa Region "لي بالتعاون ما بين البنك الدو

 الذي عقد فى  Access to Sme Finance مؤتمر  الدراسة في تم تقديمواتحاد المصارف العربية

البنوك وطرق تمويلها  وضاع على دراسة أمل البحث تشاحيث . 28/9/2010و 27عمان بتاريخ

 للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أجريت بالفترة

ة نوعية تشمل أسئل( قسمت إلى أربعة أقسام  سؤاال50ًعداد تم إ. 4/2010 و12/2009بين 

  )وأسئلة كمية

  .الصغيرة والمتوسطةالمنشآت لى تمويل القسم االول يتعلق بالحوافز التي تدفع البنوك إ •

الصغيرة والمتوسطة الحالية فى منطقة الشرق المنشآت  تمويل القسم الثاني يتعلق بحصة •

  .وسط وشمال إفريقيااأل

عدم توفرها من قبل تلك  والقسم الثالث وهي عدم الشفافية وضعف البيانات المالية •

  .للحصول على التمويل اللالزمالمنشآت 

، .الصغيرة والمتوسطةالمنشآت  ودورها فى تمويل علق بالبنوك الحكوميةالقسم الرابع ويت •

. الصغيرة والمتوسطةالمنشآت  تمويل وبحصة متساوية مع البنوك الخاصة من حيث نسبة

 .الصغيرة والمتوسطةلمنشآت ا بتمويل وهذا يظهر الفجوة الكبيرة الخاصلة

 عند طر التي تحملها البنوك الحكومية المخاأما الجزء الخامس واألخير وهو يعني بدرجة •

 .الصغيرة والمتوسطةالمنشآت تمويل 
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 من هذه  المؤسسات الصغيرة %20فان  الشرق األوسط وشمال إفريقيا أما في منطقة

و رأس المال   وأن تمويل االستثمار أتمانئومتوسطة الحجم حاصلة على قرض أو على حد ا

 أميركا الالتينية  معمن هذه المؤسسات بالمقارنى %10يه يشكل فقط من خالل القروض البنك

 الحجم يحظى باهتمام تبين أن تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطةحيث وروبا، ووسط أ

 Relationship ل العالقةدي ويتركز أكثر على تموي غير تقليمتزايد من قبل البنوك ويتخذ شكالً

Lending   

ل تواجه هذه نه ما زال هناك عوائق للحصول على تمويعلى أ كدت الدراسةوأ

 هذا وقد خلصت الدراسة إلى أنه بالرغم من ،ن السوق غير مشبعالمؤسسات بالرغم من أ

  هذا األمر يشكل فرصة كبيرة للبنوك للحصولنإال أ اع المالي، للقطضعف البنية التحتية

المعلومات  حقوق الدائنين والدول التي تعمل على تمتين وتقوية فى على حصة أكبر خاصة

  .االئتمانية

 وهاما فى تمويل المؤسسات الصغيرة ومتوسطة  تلعب دورا كبيرابنوك الحكوميةن الإ

 بما يخص تمويل  مخاطر أعلى من البنوك الخاصة وتتحمل.الحجم أكثر من البنوك الخاصة

ين قل مما تقبله البنوك الخاصه فى حغيرة والمتوسطة، وتقبل بضمانات بنسب أالصالمنشآت 

 أن البنوك الحكومية ال تعتمد كثيرأ على التقنية في التعامل مع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة

  . المخاطرتخدام برامج التقييم االئتماني وإدارةالحجم مثل اس

ة والمتوسطة فى منطقه الشرق الصغيرالمنشآت وضح الشكل التالي نسبه قروض وي

  .فريقيااألوسط وشمال إ
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SME Loans/Total Loans (%)*: MENA Countries 

 

  

  

 ةوالتوعي عالماإل ةلجن مع بالتعاون) ةاالقتصادي نادي (نظمها مصرفيه ندوه وفي

 نأ ومحللين مصرفيين من المشاركون كدأ ،2010عام   السعوديةالبنوك في المصرفيه

 قبل من ةوالمتوسط ةالصغيرالمنشآت  تمويل تعوق مشكالت المستثمر عيوو المخاطر

 ثبتأ نأ بعد القطاع هذا نمو لدفع ةباستراتيجي حاليا بدأت البنوك نأ موضحين البنوك،

   .ةالعالمي ةالمالي ةزمألا مرور مع وصالبته ستمراريتها

 الصحفي ةي وهى من تنظيم نادي االقتصادةشدد المصرفيون المشاركون  بالندوو

المنشآت  على أن قطاع ةودي بالبنوك السعة المصرفيةعالم والتوعي اإلةوبالتعاون مع لجن

 ة في المملكة االقتصادية من الدور%90تقبل باعتباره يمثل  هو المسة والمتوسطةالصغير

  .ة السعوديةالعربي
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لمنشآت ا بدعم تلك ةن تساهم البنوك السعوديأي من الممكن ذوتم طرح البرنامج ال

، مطالبا ان تكون النظره نظره المنشآت، وكذلك نظره البنوك لتلك ة والمتوسطةالصغير

  . بالمستقبلةيع كبير لمشارة قد تكون نواةالصغيرالمنشآت مشاركه، كون تلك 

  
  

�א��.�א�?�<$��W�W�W�W)4 ـ 2(��א���אB��A��,@�א���א��.�א�?�<$�#���C,Dא���א���אB��A��,@�א���א��.�א�?�<$�#���C,Dא���א���אB��A��,@�א���א��.�א�?�<$�#���C,Dא���א���אB��A��,@�א���#���C,Dא� �� �� �� �
ذا ة فيما إ ركزت على معرفالباحثةإن ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أن 

 تطوير منتجات خاصة الستقطاب النشاط التجاري للمنشآت  تعمل على البنوك األردنيةكانت 

 ام خاصةقس باستحداث أالتركيز على دور تلك البنوكلى  باإلضافة إ،الصغيرة والمتوسطة

،  وتعيين Relationship Manager RMتعتمد على مبدأ  والتي الصغيرة والمتوسطةالمنشآت ب

احتياجاتهم  لهم، والوقوف على يم المشورةء، لتقد من العمالاً لكل مجموعةضابط ارتباط معين

   .البنكية

الذي يعتمد وظفي االئتمان في عمليه التمويل  دور معلى تركز هذه الدراسه  كذلك

لى أنها بحثت إضافة إ. اإلقراض المبني على العالقةعنى به ، ونRelationship Lendingعلى 

ذي ينادي بوجوب توفر  والالمتوسطة والصغيرةالمنشآت  الخاص بفي تبني معيار المحاسبة

 يمكن االعتماد ، للتقليل من عقبة عدم توفر بيانات ماليةالمنشآت لهذه بيانات مالية حقيقية

  .عليها بالقرار االئتماني

� �
  
  
  



   

 
49 

 

� �

�א�;���������Lא �

�א�805$��وא"07אMא. �
  
  

�#���������א%�W�W�W�W)1 ـ 3($����� �� �� �� �

�א���W�W�W�W)2 ـ 3(��#=)�Nא� �� �� �� �

�א���و()=,A��W�W�W�W)3 ـ 3(�������O-)Pא� �� �� �� �

�א���W�W�W�W)4 ـ 3(���KRذج�א� �� �� �� �

��Sא% �#K��W�W�W�W.)5 ـ 3(Aل�K�Bא���א���و#��د���دوא.�א� �� �� �� �

�#��W�W�W�W)6 ـ 3(T)?%6,��א�א"�2��U� %א� �� �� �� �

�א���وVW�(F��W�W�W�W)7 ـ 3(��ق��دא�Hא�Y 

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �



   

 
50 

 

�א%$�#���������א%$�#���������א%$�#���������א%$�#����������W�W�W�W)1 ـ 3( �
  

 منهج الدراسة المستخدم؛ ومجتمع الدراسة وعينتها؛ ووصف تضمن هذا الفصلي

المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة؛ وأنموذج الدراسة؛ وأدوات الدراسة ومصادر 

الحصول على المعلومات، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة؛ وأخيراً، فحص صدق أداة 

  .الدراسة وثباتها

 

�א��#=)�W�W�W�WN(=#N(=#N(=#N)2 ـ 3(��א���א���א���א���א���א��   �א�
 

في تحقيق أهداف الدراسة المنهج الوصفي التحليلي  استخدام في هذه الدراسه تم

المنهج الوصفي إن إذ . ستخدام العديد من األساليب اإلحصائيةمن خالل اوذلك  الحالية،

باإلضافة إلى أنه وصف الظاهرة وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كمياً، التحليلي يركز على 

ل تفسيرها والوصول المختلفة من أجمتغيرات الدراسة بين  طبيعة العالقات ى بيانيعمل عل

 في دراسة المناهج المستخدمة أكثر وهو من . وتحسينهالواقعتطوير ستنتاجات تسهم في إلى ا

  . واالجتماعية اإلنسانية الظواهر

  

�א���و()=,A��W�W�W�W)3 ـ 3(��א���و()=,A��O-)Pא���א���و()=,A��O-)Pא���א���و()=,A��O-)Pא����O-)Pא� �� �� �� �
 

الصغيرة المنشآت اهتمت ب رية أردنية ستة بنوك تجامن الدراسة مجتمع تكون

الالزم من البنوك لمساعدتهم بالحصول على التمويل   بهم،سام خاصةقوالمتوسطة واستحدثت أ

  .المنشآتلنمو وتطوير تلك 

 55 بعدد  التسهيالتموظفي االئتمان ومديريينة الدراسة فقد اشتملت على عما أ

بسته )  ساعد رئيس قسمئيس قسم وم ر17 شخصا برتبه مدير ومساعد مدير  و38(شخصا 
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 والسبب  نمو التسهيالت . العليا اإلداريةفراد من المواقع أ5ت مقابله قد تم، هذا وبنوك تجارية

  : من قبلهم، والبنوك هيالممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

g��א�# �$������د�MB	د�א� ����pא���$��� �rK�q	1ل�א���Bس�א� �

�,د��א��"�sא.���א �17� �1955� ����#0ن�د1"�,�110 �
K,�Bא@�`�ن�����s"��10-وא���� �10� �1973� ����#0ن�د1"�,�252 �

��"�sא�.�9��k$-�ن �10� �1960� ����#0ن�د1"�,�100 �
��"�sא��Qد �5� �1978� ����#0ن�د1"�,�100 �
��"�sא�2ل �5� �1995� ����#0ن�د1"�,�150 �

�,د���א�`e10א��"�sא �8� �1976� ����#0ن�د1"�,�100 �

  

��W�W�W�W)4 ـ 3(���KRذج�א����KRذج�א����KRذج�א���א��א��א��א���KRذج�א� �� �� �� �
  

  
  
  )1 ـ 3(شكل 

  أنموذج الدراسة
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��Sא% �#K��W�W�W�W.)5 ـ 3(Aل�K�Bא���א���و#��د���Sא% �K#�.�دوא.�א�Aل�K�Bא���א���و#��د���Sא% �K#�.�دوא.�א�Aل�K�Bא���א���و#��د���Sא% �K#�.�دوא.�א�Aل�K�Bא���א���و#��د���دوא.�א� �� �� �� �
� �� �� �� �

عتماد األدوات الغرض الحصول على البيانات والمعلومات لتنفيذ مقاصد الدراسة، تم 

 :اآلتية

المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسات، والمقاالت، والرسائل الجامعية، والكتب  .1

 .لعلمية االجنبية والعربية المتخصصة بموضوع الدراسةا

راء مجموعة من الكتاب والباحثين في آعتماد في تصميمها على تم االوالتي  االستبانة،  .2

ستكمال الجانب  للحصول على البيانات األولية والثانوية الالزمة الموضوع الدراسةمجال 

هداف وفرضيات الدراسة، وتضمنت أسئلة ذات التطبيقي للدراسة، بالشكل والطريقة التي تخدم أ

 :هما، جزأين االستبانة تضمنتختيارات متعددة وأسئلة محددة اإلجابة أو مغلقة وقد ا

 لعينة الدراسة من  والوظيفيهمتغيرات تتعلق بالخصائص الديمغرافية تضمن :القسم األول) أوالً(

��ة ا������( وهي .فقرات) 5( خالل� ؛ وا�-�,+ ا����* ()' ا�&%$دة ؛ ا����؛ وا�"! ؛ وا�

   ).وا��450 ا3داري ا�0/�.*

تتعلق  بالمتغيرات المتعلقه بالقرار االئتماني، من البيانات  فقرات تضمن :القسم الثاني) ثانياً(

قراض المبني على سسه والوضع القانوني، منتجات خاصة، واإلالماليه، الضمانات، عمر المؤ

  .ةالعالق

  100 -80  80 -60  60 -40  40 -20  20 -صفر
 

5  4  3  2  1  
  

 سؤاال للعاملين في دوائر االئتمان حول االوزان التى تعطى كما تضمنت االستبانة

، بحيث يكون مجموع النقاط لجميع كل متغير من  المتغيرات وحسب وجهة نظرهم الشخصيةل

  %100المتغيرات 
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�#��W�W�W�W)6 ـ 3(T)?%6,��א�א"�2��U� %א�#�T)?%6,��א�א"�2��U� %א�#�T)?%6,��א�א"�2��U� %א�#�T)?%6,��א�א"�2��U� %א   
  

ستخدام األساليب اإلحصائية اختبار فرضياتها قام الباحث باسئلة الدراسة ولإلجابة عن أ

  : التالية

 .للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم Cronbach Alpha معامل �

نحرافات المعيارية من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة المتوسطات الحسابية واال �

 .األهمية النسبية

 .ختبار فرضيات الدراسة الوذلك One sample T-test  لعينة واحدة Tاختبار  �

حول اختالف وذلك للتحقق من وجود ، )One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  �

ختالف المتغيرات منشآت الصغيرة والمتوسطة تبعاً الئتمانية للمتطلبات منح التسهيالت اال

 .)وظيفيالعمر ؛ الخبرة العملية ؛ الموقع اإلداري ال(الديمغرافية 

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لمعرفة مصدر االختالف في Scheffeاختبار  �

 .  إحصائياًداللةحالة وجود اختالفات 

 : طبقاً للمقياس اآلتيه تم تحديدذي، الاألهمية النسبية �

  

  ستثناء اإلشارة السالبة وبا

  2.33 أقل من – 1  المنخفضة مناألهميةتكون 

  3.66  – 2.33 منالمتوسطة همية واأل

 .فأكثر 3.67 منالمرتفعة واألهمية          
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�א���وVW�(F��W�W�W�W)7 ـ 3(��ق��دא�Hא�Y�(F�VWא���و���ق��دא�Hא�Y�(F�VWא���و���ق��دא�Hא�Y�(F�VWא���و���ق��دא�Hא�Y� �� �� �� �

   

  الصدق الظاهري) أ
� �� �� �� �

 من أعضاء الهيئة جموعةبمستعانة الاتم  من الصدق الظاهري للمقياس للتحقق

�وقد�،العلمية والعملية خبرتهمبقصد اإلفادة من  التدريسية المنتمين إلى علوم اإلدارة، واإلحصاء،

مما زاد في �.)1(�ينظر الملحق،�)%100(�ستجابة الكليةالوبلغت نسبة ا،�)3(�بلغ عدد المحكمين

  .لنتائج التي تم التوصل إليهاطمئنان إلى صحة ااال
� �

  ثبات أداة الدراسة ) ب
� �� �� �� �

 تمن صدقها، من أجل البرهنة على أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت م

�بحساب�جراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياسإ

Cronbach Alpha�  يشير إلى قوة االرتباط والتماسك بين فقرات المقياس، وللتحقق من والذي.

جود وعلى الرغم من عدم و، �Cronbach Alphaثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة، طبقت معادلة

�)Alpha ≥ 0.60(�لكن من الناحية التطبيقية يعد��Alphaقواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة

  .)1 ـ 3( انظر الجدول�.معقوال في البحوث المتعلقة باإلدارة والعلوم اإلنسانية
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  )1 ـ 3(�الجدول

�)كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة  �

�א�	(: ����א�# ��د�א�@Z	א��3 �$7�) )α (@�B 

1  $���3א�!�א�#� �9  0.871 

2  3!7tא�� �9  0.886  

3 $,�Uא��	7�h7���و��د����א�3א� �8  0.823  

4 f���3א\دאb'U�� �7  0.897  

5 $"u�3אd���א� �6  0.776  

6 $�1Rא���$)b��א� �7  0.855  

!h8��$א6#��� �46  0.954  

� �

  

 قدرة لى عألداة بصورة عامة بمعامل ثبات عاٍلوتدل معامالت الثبات هذه على تمتع ا

�Sekaran, 2003(�K(� وفقاً لـاألداة على تحقيق أغراض الدراسة �

�)0.897(�أن أعلى معامل ثبات أبعاد االستبانة هو )�1ـ�3(�حيث يتضح من الجدول

تغير بموالمرتبط �)0.776(�كان فيما يالحظ أن أدنى قيمة للثبات ،بمؤهالت اإلداريينوالمرتبط 

إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر الثبات وبشكل عام تبين معامالت المنتجات الخاصة 

  .عنها االستبانة نتيجة تطبيقها
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� �

�א�0א<Oא������� �

��א��0/,�.א:(��N6א�(4�,��و�V)Z� �
  
  

�����א%$�#����������W�W�W�W)1 ـ 4( �� �� �� �

�א����W�W�W�W)2 ـ 4(��א%(IJא.�א��0JDא01���,1אد�A,=��א� �� �� �� �

�א����W�W�W�W�@A)3 ـ 4(��א��#(IJא.�א�(Kز�O8א�(&0א���"7�>�A�.,=��א���א� �� �� �� �

�א��א�W�W�W�W)3 ـ 4(���01/,�.�א��V)Z� �� �� �� �
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  א%$�#���������א%$�#���������א%$�#���������א%$�#����������W�W�W�W)1 ـ 4(

  

أفراد عينة الدراسة حول متغيرات يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج تحليل آراء 

ات وساط الحسابية لتقدير المستويات، واالنحراف، وتم استخدام جداول األالدراسة المعتمدة

  :للتالي متغيرات الدراسة، وفقاً يغطيان ين رئيسمحورينوقد تم عرض النتائج عبر  ، المعيارية

�א���W�W�W�W)2 ـ 4(��א��א%(IJא.�א��0JDא01���,1אد�A,=��א���א��א%(IJא.�א��0JDא01���,1אد�A,=��א���א��א%(IJא.�א��0JDא01���,1אد�A,=��א��   א%(IJא.�א��0JDא01���,1אد�A,=��א�
� �

العمر؛ (يوضح المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة �)1ـ  4(�الجدول

). الجنس؛ والخبرة العملية ؛ والتخصص العلمي حسب الشهادة ؛ والموقع اإلداري الوظيفيو

إلى نتائج التحليل الوصفي للمتغيرات الديمغرافية للمستجيبين من �)1ـ  4( الجدولإذ يشير 

 سنة فأقل�30 هم من الذين تتراوح أعمارهم من، %94.6 حيث يتضح أن. أفراد عينة الدراسة

الوصفي  ظهرت نتائج التحليلوأ. سنة 50 هم ممن تزيد أعمارهم عن %5.5 وأن .سنة�49 إلى

 وقد. هم من اإلناث% 30.9 هم من الذكور وما نسبته %69.1 للمتغيرات الديمغرافية أن

 العملية هم ممن تقل عدد خبرتهم %20 أظهرت النتائج فيما يتعلق بالخبرة العملية أن ما نسبته

 وأن. سنوات 10 ـ 6  ممن تتراوح عدد خبرتهم العملية بينهم %20 وأن، سنوات 5 عن

 سنة، وأخيراً، تبين أن ما نسبته 15 إلى 11 هم ممن تتراوح خبرتهم العملية بين% 25.5

 وأظهرت. سنة فأكثر�16 لىأفراد عينة الدراسة هم ممن تزيد خبرتهم العملية ع من 34.5%

 هم من% 29.1 إدارة األعمال، وأنهم من المتخصصين ب %18.2 النتائج أن ما نسبته

 ختصاصات العلوم الماليةهم من ذوي ا %43.6 المتخصصين بالعلوم المحاسبية، وأن

هم من متخصصين  %3.6، قصاد، وأخيراًمن المتخصصين باال %5.5 والمصرفية، وأن



   

 
58 

 

 %34.5وفيما يتعلق بالموقع اإلداري الوظيفي فقد أظهرت النتائج أن  .ختصاصات األخرىباال

 مديري التسهيالت، وأن  التسهيالت ونفس النسبة هم مساعدومديريمن المبحوثين هم من 

  . هم من مساعدي رؤساء األقسام%9.1 هم من رؤساء األقسام، وأخيراً، أن 21.8%

��)1ـ  4(�جدول �
  وصف متغيرات الديمغرافيه ألفراد عينة الدراسة

 )%(�النسبة المئوية  التكرار  الفئة المتغير  ت
30�����?Y�\ 14  25.5  

I:����30�–�39���� 21  38.2  

I:�40–�49���� 17  30.9  
 العمر  1

50��]�\?����� �3  5.5 

  %100  55  المجموع

  69.1  38 ذ��
 الجنس  2

Q]^< 17  30.9 

  %100  55  المجموع

5�Y�\?�$א	20  11 ��  

I:����6א$��10 ـ	��� �11  20  

I:����11�15 ـ������ �14  25.5  
 الخبرة العملية  3

 34.5  19 ����?\�[��16ط

  %100  55  المجموع

�_دא�J<�T'�ل �10  18.2  

�R��@� �16  29.1  

��?�C:م�:����4و	1J 24  43.6  

�_�%�Cد �3  5.5 

�	��-� �- - 

4  
 العلمي حسب التخصص

 الشهادة

`�X< 2  3.6 

  %100  55  المجموع

$.��G����: 19  34.5  

J�G:$.��G����:��� �19  34.5  

aG��b�(�� �12  21.8  
 الموقع اإلداري الوظيفي  5

aG��b�(���J�G: 5  9.1 

  %100  55  المجموع
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 من عمارهم  عينة الدراسة تتراوح أمن% 94.6  بانمن خالل تحليل عينة الدراسةنجد   

 الفئة التى تشغل مناصب  عاما، وهي50عمارهم عن  تزيد أ%5.5بينما نسبة .  عاما30-49

ع به عينة  لما تتم،يجابا على صدق النتائجكس إنعهذا بالتالي ا.  البنوك في عليا إدارية

 التى تزيد خبرتهم عن حيث تبلغ نسبة عينة الدراسة بمجال التسهيالت الدراسة من خبرة جيدة

من بين عدة  القرار االئتماني السليم  على  اتخاذ القدرة فان  لديهم وعليه،  %34.5 عاما 16

   .خيارات متاحة

  من العينة %30.9 مقابل %69.1 بلغت  نسبة الذكور بعينة الدراسةن الحظ أيضا بأن  

 االئتمان هي من ويدل على أن الغالبية العظمى من موظفي. ، وتمثل الضعف تقريباناثلإل

  .الذكور

  
  

�א����W�W�W�W�@A)3333 ـ 4444(��א���A@�א�(Kز�O8א�(&0א���"7�>�A�.,=��א���א���A@�א�(Kز�O8א�(&0א���"7�>�A�.,=��א���א���A@�א�(Kز�O8א�(&0א���"7�>�A�.,=��א���א��#(IJא.�#(IJא.�#(IJא.�#(IJא.�א�(Kز�O8א�(&0א���"7�>�A�.,=��א���א��א���א��א���א��א�� א�

   
 

�3א����BWو6ً!�W$א�#� �

، محل الدراسةالمصارف التجارية في البيانات المالية  لوصف مستوى أهمية

موضح �المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو ةالباحثاستخدمت 

  .)�2ـ�4(�ولابالجد

  

  

  

� �
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  الماليةللبيانات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية : )�2ـ�4(�جدول

�א��R4^�$�א����4 $ �
�c�	%א�
d2�GKא� �

א�efא=�
�א�����3 �

�g����
���'"<
T��
�א4 �

�`	%G:
��'"fא� �

1� �
�� �א�Aص �א����� ,�#��� �א$�-�د y�1� �g:"2��K)'Cא�

� �$�م �E���Rqوא�� �2009وא�5�0�2 �i��Oא��-�#� ��م�F�s"א��
Kg:"2وא�Eאض��E@و�1;��$-�#��אK 

2.69 1.22 2� �$4���� 

2� �
1��+��� �1���� M�$� ����$�-�د ���-�Iא�� �א�9�א, �א��ذ y�

� �א�"�9ط ��~�م �n�� �وא�5�0�2 K)'Cא�� �g:"-��FCredit 

scoringK�E� �
2.87 1.54 1� �$4���� 

3� �
��Oא��#����� �#����� K�#f� ����� �א�0f0�����-�Iد �א�9�א, ��<�1

�yB4وא��5�0�2א�K)'Cא���g:"-����#��2אK 2.15 0.89 6� �$t@R�� 

4 
��Oא��#����� ��0#���� K�#f� ����� �א�0f0�����-�Iد �א�9�א, ��<�1

�yB4وא��5�0�2א�K)'Cא���g:"-����#��2אK 2.20 0.91 5� �$t@R�� 

5 
�1>���א�9�א,�א�0f0�����-�Iد�������=�O��#�01�-����-Iא��#�����

�yB4وא��5�0�2א�K)'Cא���g:"-����#��2אK 2.07 1.07 7� �$t@R�� 

6� �
�א y�1�K)'Cא�� �g:-��� �א�"�1�9 �א�����9% �-I�E� M�$� �# ��

����-�Iא,�א��א�9�m"د,א������"$�yB4وא��5�0�2אK 2.25 1.11 4� �$t@R�� 

7� �
�א ,0��א P�� �א���� �-I�E� �د,א���א$���, �"$� �وא2;-� �#���

����-�Iא,�א�E�R��m"و�K 2.02 1.21 9� �$t@R�� 

8� �
� �א���2 �א2� � O� �א+0ل yBL� �א���#��א$���, ,0��א P�

����-�Iא,�א��9���K 2.07 1.14 7� �$t@R�� 

9� �
�K)'Cא�� �g:"-��� �=#;��� m"2� ���-�Iא�� �א�9�א, ��<�1
�M��-������#�������0�����%0م���$����L�O�yB4وא��5�0�2א

 �������5���V�2"����زل�

2.49 0.94 3� �$4���� 

����R1 2.31 1.11 $t@R^�$�א��4��4א�%	��cא�d2�GKوא�efא=�א������3א�34م� 

  

  
  

 بالبيانات العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن إلى إجابات  )�2ـ�4(�يشير الجدول رقم

�)2.87 ـ�2.02(�حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .المالية جاءت في �فقد.

�אf�2�d^�'%(f"�المرتبة األولى فقرة �א4��א� �i��'14$�אJ�TV5C4%'�د%�aא�hذ ���X�V�3:�Q1J�

� �א�4��ط �^�Eم Y]:� �B�	%وא�FCredit ScoringE" وهو أعلى من )2.87( بمتوسط حسابي بلغ�

א���R%J" ةفيما حصلت الفقر، )1.54( وانحراف معياري بلغ، )2.31( المتوسط الحسابي العام البالغ
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التاسعة على المرتبة  ")%'�^d>����א��אوא��'�����Jد�א���و:��l:	��א+��������)'��א�I:�YX�4א+

وانحراف  )2.31( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )2.02( بمتوسط حسابيواألخيرة 

الدراسة محل البنوك  فيالبيانات المالية وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية  .)1.21( معياري

  . منخفضاًكان 
  

  

 اً للبيانات المالية هناك تاثيرننالحظ أولى لفرضية األاختبار اج و النتائ دراسه من خالل

 بإعداد المنشآت عدم قيام هذه ن إذ إ. طة والمتوسةت الصغيرالقرار االئتماني للمنشآعلى  

ويتضح ذلك من خالل إجابات . ئتمانياالسلبا على القرار يؤثر عراف بيانات ماليه حسب األ

نحراف المعياري والمتوسط الحسابي لقائمة التدفقات العينة والدرجة المنخفضة بين االأفراد 

 بحيث يعتبر Credit Scoringقل والتي تتمثل بـ وهذا انعكس أيضاً على الدرجة األالنقدية، 

ن اعتماد المعيار فإالباحثة ي وبرأ. كوسيلة بديلة في حال غياب البيانات المالية والضمانات

بإعداد بيانات المنشآت تلك ن يساعد سطة، يمكن أالصغيرة والمتوالمنشآت المحسابي الخاص ب

 تساعد البنوك إعداد قائمة التدفقات النقدية التيعند   وخاصة،عرافمالية حقيقية معدة حسب األ

 وتساهم فى .على الوقوف على الوضع المالي للمنشأه، وقدرتها عل تسديد التزاماتها بموعدها

  .تسهيل منح تسهيالت لهم

� �

ً�!=�W!7t3א�W� �

استخدمت ، محل الدراسةفي المصارف التجارية الضمانات لوصف مستوى أهمية 

�ولاموضح بالجد�المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو ةالباحث

  .)�3ـ�4(
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  للضماناتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية : )�3ـ�4(�جدول

$ $�^�'m4א� �
�c�	%א�
d2�GKא� �

א�efא=�
�א�����3 �

�g����
���'"<
T��
�א4 �

�`	%G:
��'"fא� �

1� �
� ��5Eع X��1� �g:"2ذא��א� �א���$�59 P�� �وא�5�0�2 K)'Cא�

�P�������s�q���#���א��&�#�,�P��y������N0"�����#���א���i�D2א
K)� �����-70د�fوK 

2.67 1.04 4� �$4���� 

2� �
�א �م���N0"��������-7�y1�9�>�0א$;�� �#"#$�b�� �� ��0א^ ����D2

�K)'Cא�� �g:"-��� �א���;#=� m"2� ������ h�5�� �1�9�
 Kوא��5�0�2

2.95 0.91 2� �$4���� 

3� �
����-�Iא�� �א�9�א, M�$� �;�-#Eو� �א���92 �א�6-��� �#$0�� ��>�

�ً���dم���0��N0"���K 2.33 0.92 8א^�� �ن����ً�� �$t@R�� 

4 

�א��92 �א�6-���� M�$� q#�"א��� X��1��=#;א���� �n��� ��Lل �
א��g:"-����L0"-2א��K)'Cوא��5�0�2���ًא��(��;��و���ج�

��10i�bEو�cdK 
2.69 1.32 3� �$4���� 

5 

�O� �ً���� �وא�5�0�2 K)'Cא���g:"-��� ���-�Iא�� �א�9�א, ��<�1
�$� Rز�#L� P.,� �و� � ���#�,א� � �u��� ���-7� y1�9�� ��LMل

 ���K`���א2<����
2.45 0.88 6� �����$4 

6� �
ً������#�ً��`0ن�א��5�����-6�K)'+��g:"2��=#;א����m"2�

�Mn����;`�t��5�0و��K 3.47 1.23 1� �$4���� 

7� �
�P���5�0�2وא�K)'Cא���g:"-����=#;�����?�<م���~��X��1

� ��5Eع �i��� *#�D��� �وא0�52�� �#����א ,0�א��g:"2א
��E������-7�h�i��������و�K)'Cא�K 

2.35 0.84 7� �$4���� 

8� �
K)'Cא�� �g:"-��� �א���;#=� ?�<�� ��~�م �%0�� ��Lل O�

�sذ��Rوא1��5�0�2<دd�.-#��א�6-�����א�P���#�9א���c/��K 2.64 1.04 5� �$4���� 

9� �
�و0fد� �وא�5�0�2 K)'Cא�� �g:"-אض����Eא�� ��� � P�� �1�1

�s�����+�A7-�ن�����;#=��א�����>���g:"2אK 2.18 0.98 9� �$4���� 

����m14 2.64 1.02 $4'�^�$א�%	��cא�d2�GKوא�efא=�א������3א�34م�� �

  

  
  

 . بالضماناتالعبارات المتعلقةعينة الدراسة عن إلى إجابات  )�3ـ�4(�يشير الجدول رقم

�)3.47 ـ�2.18(�حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين جاءت في المرتبة �فقد.

�	ن�אm4"�األولى فقرة�R1B:��^�'�ً����<��ً.��G%4א�l���<� ���1o��B�	%:و�TV5��$i����$Q]^" 

وانحراف ، )2.64( المتوسط الحسابي العام البالغ�وهو أعلى من )3.47( بمتوسط حسابي بلغ
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1
��א#��אض�i��'14$�א�TV5C4وא�%	���B" ةفيما حصلت الفقر، )1.23( معياري بلغ��I:��7

�G%14ن��'>�$�G�q:د�	Dو�r1%2����sא�$.�$iبمتوسط واألخيرة التاسعة على المرتبة  "א���

 .)0.98( وانحراف معياري )2.64( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )2.18( حسابي

  .  متوسطاًالدراسة كانمحل البنوك  فيالضمانات وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

، ، وبجميع المستويات اإلدارية تم اختيارها التيلعينةج  بأن جميع مستويات ا تدل النتائ 

 نأ .)2( رقم  وهذا ما ثبت بالفرضية.لى القرار االئتمانيبالنسبه إبالمهمة ت الضمانات قد صنف

اً لمنح تسهيالت  أساسياًاعتبارها مطلب ب، بالنسبة إلى القرار االئتماني عاٍلهميه الضماناتأ

 والمتوسطة من القطاعات ذات ةالصغيرالمنشآت ث تعتبر حي. غيرة والمتوسطةت الصللمنشآ

وهذا ما ثبتت من خالل اإلجابات في االستبانة بأن الضمانة هي مطلب أساسي . المخاطر العالية

 الضمانةتم العودة إلى  حقوق البنك توللحفاظ على.  والمتوسطةلمنح تسهيالت للمنشآت الصغيرة

ولكننا نالحظ  .قساط التى تترتب عليه في موعدها األا في حال تخلف العميل عن سدادوتسيله

تبعا الختالف الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة، حيث   المطلوبة الضماناتاختالف أهمية

لذلك . خرى ومطلب لمديري التسهيالت أكثر من المواقع اإلدارية األنالحظ أن الضمانة أساسية

  .ا المطلب تخفيف من هذ يعمل على الفإن وجود نظام تأمين تسهيالت

� �

ًv�=�W�I��Aو�^!�!Z$�א��	א���$��wوD,��pAW� �

في المصارف  تأسيسهاوضعية الشركة القانوني وتاريخ لوصف مستوى أهمية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،  ةالباحثاستخدمت ، محل الدراسةالتجارية 

  .)�4ـ�4(�ولاموضح بالجد�وأهمية الفقرة، كما هو
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لوضعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية : )�4ـ�4(�جدول
  تأسيسهاالشركة القانوني وتاريخ 

$ �t��\����Gو<���3א��4���א4��^	^�dو��� �
�c�	%א�
d2�GKא� �

א�efא=�
�א�����3 �

�g����
���'"<
T��
�א4 �

�`	%G:
��'"fא� �

1� ��:"2��=#;���m"��P���#�9��1א��><K��n1�L��#�<א��K� 1.84 1.10 7� �$t@R�� 

2� �
� �n1�L� � �:�� �א0�52�� �א���;#=� �Cu"��#�<ل�א���L�O�

�0f0���10t��;u"�K 2.11 1.01 5دא����������9% �$t@R�� 

3� �
� M�$� M6�� � �:�� �א���;#=� m"��X��1�;�#�<��P�� �n ��

�א2����0 ,0����Pא �u7وא� �#��������#������Q0$אم�و�� ��=�
��;�����-�Iא,�א��9�����ً#���d���>و�K 

2.96 1.14 1� �$4���� 

4 
�g:"-��� ���-�Iא�� ����9�א, �א���0��9 �א�:� � �و7�#� ��>1�

����d�K 1.65 1.08 8�ً��وא��K)'Cوא0���5�0�2א^����ً�� �$t@R�� 

5 
����-�Iא�� ����9�א, �ً#���d� �-#~"�� ��#Yو� �`#.� �و0fد ��>1

���g:"-��K 2.47 1.15 2א��K)'Cوא�5�0�2 �$4���� 

6� �
�� ���ص ���9ط ��~�م �و0fد �ً#���d� ��>1� �g:"2��K)'Cא�

��f,و�����s"ن��~�م���9ط�دא�������� ��K 2.29 1.07 4وא0���5�0�2א^� �$t@R�� 

7� �
�א�9�א,� O� �ً#���d� �g:"-��� ���-�Iא� *#"C�� �و0fد ��>1

�s"�������-�Iא�Credit�BureauK 2.35 0.84 3� �$4���� 

8� ���1>���n1�L�Kg:"2��=#;���m"��P���#�9א��>�#�א��K� 2.02 1.03 6� �$t@R�� 

4	<���3א��4���א�%	��cא�d2�GKوא�efא=�א������3א�34م�
�t �\����Gא4��^	^�dو���

2.21 1.05 $t@R��� �

  

  

  
  

بوضعية  العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن إلى إجابات  )�4ـ�4(�يشير الجدول رقم

 ـ�1.65(�حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .تأسيسهاني وتاريخ الشركة القانو

2.96(� �l�:�u%3א��4�$.��G%4����Q1J�Qm:"�جاءت في المرتبة األولى فقرة�فقد.��G��\��

4�2��א��� �ً�2�v_��Sq���2و���	wא����	א+:�I:��A>���4وא�:�$�^��R2�x
%Zאم�و	J<��S.S�I:��]�<

^�'%(fאd" بمتوسط حسابي بلغ )2.21( المتوسط الحسابي العام البالغ�وهو أعلى من )2.96( ،

��Q1J" ةفيما حصلت الفقر، )1.14( وانحراف معياري بلغ Qm:� ����4�$.��G%4א� l�:�u%3
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��G��\�<��S.S�I:��]�<אم�و�	J+א�I:��A>���4وא�:�$�^��R2�x
%Z	wא����	�2ً��:�v_��Sq���2و���

4�2��א��אfd^�'%من المتوسط أدنى وهو  )1.65( بمتوسط حسابيواألخيرة الثامنة على المرتبة  ")

وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية  .)1.08( وانحراف معياري )2.21( الحسابي الكلي والبالغ

  .منخفضاً الدراسة كانمحل البنوك  في تأسيسهاوضعية الشركة القانوني وتاريخ 

 تأسيسها وتاريخ القانوني للشركة الوضع  تاثير  الدراسةئج نتاتحليل  نجد من خالل 

والسبب هو ، التأسيس  البنوك بمنح تسهيالت لشركه حديثة حيث ال ترغب.ئتمانياالعلى القرار 

شركات يتم تصفيتها  ال هذهالعديد منن ، إذ إ لفترات طويلة بالعملالتاكد من استمرارية الشركة

 طبيعةبولكن  التأسيست حديثه  من تمويل منشآلكن هذا ال يمنع .ولى من عمرهافى السنوات األ

. وام  وتقوم بإعداد بيانات ماليةع أكثر من ثالثه أتأسيسها مضى على تختلف عن شركةالتمويل 

 تبعا للعناصر هميتها تختلف إال أن أتأسيسها للوضع القانوني وتاريخ ولكن بالرغم من األهمية

  .داري لموظفي التسهيالت الموقع اإل وحسب ألفراد العينة،الديمغرافة

� �

ً�Kא��Wf���3א\دאb'U�W� �

، محل الدراسةفي المصارف التجارية  مؤهالت اإلداريينلوصف مستوى أهمية 

موضح �المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو ةالباحثاستخدمت 

  .)�5ـ�4(�ولابالجد
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لمؤهالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى األهمية : )�5ـ�4(�جدول
  اإلداريين

$ y�:q".$�א#دא� �
�c�	%א�
d2�GKא� �

א�efא=�
�א�����3 �

�g����
���'"<
T��
�א4 �

�`	%G:
��'"fא� �

1� �
�א�:� ���$���M;�دא����f�#���9�א,�1��>1R��0CLل���

 �Kא��I-�ن�
2.67 1.00 1� �$4���� 

2� �
�~���;fو�P��N�,א�-�����9��א���#Cuא���P��y.��KXAא�

����-�Iא� 
2.18 1.04 2� �$t@R�� 

3� �
�O��-��א���#Cuא���)�<��P��/0E��>�(�א�Bx�KXAل�א��-��

����-�Iא,�א��א�9�K 
2.04 0.92 4� �$4���� 

4 
��#��K�`����Kg:"-���K,0ن�א@دא ����-�Iא,�א��ً�����9�����1<�

��K 2.09 1.09 3<����وא��D��m7وא��Lدون�و0fد��~�م�� �$t@R�� 

5 

�>1����d�ً�����9�א,�א��I-����و0fد�.#`��و�a���#Yد�
و+��m1و�L -#���<��#��وא�Q��u7د��i#���و�;�م� ��

�&�=.>��h�L��D�K 
2.02 1.06 5� �$t@R�� 

6� �
��Kg:"2א�M�$�?-I�9����#�-�א��KXAא���E�,א�9�����ً������>

@������-�Iא��cd��%�7�s"�������"���א��59ع���i���Kز�1د�K 1.82 1.11 7� �$t@R�� 

7� �
�N0"�����5א���x��-�א����u+��<���א�KXAא��-�#��و�2dم�

����-�Iא,�א��א�9�O��ً#���d 
1.85 0.99 6� �$t@R�� 

�q� 2.10 1.03 $t@R".$�א#دא�yא�%	��cא�d2�GKوא�efא=�א������3א�34م��� �

  

  
  

 بمؤهالت العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن إلى إجابات  )�5ـ�4(�قميشير الجدول ر

�)2.67 ـ�1.82(�حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .اإلداريين جاءت في �فقد.

2���3��א��א�fא�4C-��Sq	ل�:���"�المرتبة األولى فقرة:�D�$دא����Q1J�$��بمتوسط  ")%'�ن�

 وانحراف معياري بلغ، )2.10( المتوسط الحسابي العام البالغ�أعلى منوهو  )2.67( حسابي بلغ

4�2��ً��א��א��1�fא�Tusא34'14���1��)'1J�y" ةفيما حصلت الفقر، )1.00(R1���Sq��T\א����Q�d^�'%(

r�R14� �RG�4�2� �א4��Bع �F�z� Tد��ز {_� بمتوسط واألخيرة السابعة على المرتبة  "#�2<�?�
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 .)1.11( وانحراف معياري )2.10( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى هو و )1.82( حسابي

  .  منخفضاًالدراسة كانمحل البنوك  في مؤهالت اإلداريينوبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

 في القرار داريين وخبرتهم بمجال العمل تشير نتائج الدراسة بوجود تأثير لمؤهالت اإل

  بمجال العمل تلعب دورا مهما في القرار االئتماني متساويا للشهاداتبرةإال أن الخ. االئتماني

طول  اإلداريين ممن مضى على عملهم فترة أن الكثير منالجامعية، أو حتى تتفوق عليها، أل

 الشركة وبمستوى إداري أفضل ممن يحمل شهادة جامعية دون دارة، مؤهليين إلبنفس المجال

  .توفر الخبرة الكافية

� �

� �

�xً,�W$"u�3אd���Wא� �

، محل الدراسةفي المصارف التجارية المنتجات الخاصة لوصف مستوى أهمية 

موضح �المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو ةالباحثاستخدمت 

  .)�6ـ�4(�ولابالجد
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للمنتجات ة ومستوى األهمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: )�6ـ�4(�جدول
  الخاصة

$ ���sא��%|�$�א� �
�c�	%א�
d2�GKא� �

א�efא=�
�א�����3 �

�g����
���'"<
T��
�א4 �

�`	%G:
��'"fא� �

1� �
���+�����B�"א$�-�د����1<���g:"2��,א�9���� �ً���d�K)'Cא�

����-�Iא� 
2.07 0.92 3� �$t@R�� 

2� �
�� �+�Aא� �א��"`#� ��B�"2א� ��"0ع P��� �g:"2�Cא��K)'

����9�א,� �ً#���d� Rد�C�Eא�� �א��59ع h�L� sوذ�� وא�5�0�2
����-�Iא��K 

1.89 0.96 4� �$t@R�� 

3� �
�� �+�Aא� �א��"`#� ��B�"2א� ��"0ع �$��1� �g:"2��K)'Cא�

�&���#E0א����C4א�y$و���s"א����=#;���Kوא��5�0�2���1د�K 1.80 0.95 5� �$t@R�� 

4 

��� ������ �+��� ��B�"�� �و0fد �وא��59ع��$��1 h��"
�P�� *#�D����� �وא�5�0�2 K)'Cא�� �g:"-��� Rد�C�Eא�

�Sא�א�$�h�L��9وE����#��������#��y1�9��K,و�7 

2.53 1.14 1� �$4����� �

5 

�א��59ع� h�L� h��"و��� ���"0ع �+��� ��B�"�� �و0fد �$��1
�P�� *#�D����� �وא�5�0�2 K)'Cא�� �g:"-��� Rد�C�Eא�

 �K#=��א0�52���7�و,�h��"�������-7�y1�9��Kوא���;

2.51 0.88 2 $4����� �

6� �
��$��1א���uא�����Eم���+����-":��gא��K)'Cوא��5�0�2

��H%�cd0+0ل�����N0"����SMEsع�������K 1.71 0.99 6وא��5���;��59���91 �$t@R�� 

�t@R$ 0.97 2.08 14'�%|�$�א���sא�%	��cא�d2�GKوא�efא=�א������3א�34م��� �

  

  
  

 بالمنتجات العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن إلى إجابات  )�6ـ�4(�قميشير الجدول ر

�)2.53 ـ�1.71(�حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لهذا المتغير بين .الخاصة جاءت في �فقد.

��J�GوD	د�:�%|�"�المرتبة األولى فقرةfع�א�B�1%
���%����gوא4z����X�$�$i��'14د���C%�


0%4�2� �B�	%وא�� TV5C4�2א	1Bא��$.��G%4وא�g���%��$�^�'>�a���� Tو��>�I:�}�"  بمتوسط

 وانحراف معياري بلغ، )2.08( المتوسط الحسابي العام البالغ�وهو أعلى من )2.53( حسابي بلغ

��J�Gא" ةفيما حصلت الفقر، )1.14(�~	�R4�2��B�	%وא��TV5C4א�$i��'14����Xم��G�<א���A%�

� �;?� {_� �>��ع�و_�%�4�2SMEs	�	ل ���B2� ��2�B"  بمتوسط واألخيرة السادسة على المرتبة
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 .)0.99( وانحراف معياري )2.08( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )1.71( حسابي

  . منخفضاًالدراسة كانمحل البنوك  فيالمنتجات الخاصة وبشكل عام يتبين أن مستوى أهمية 

الخاصه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نالحظ تجات وتعقيبا على النتائج المتعلقه بالمن

اسب ، تتنالصغيرة والمتوسطةالمنشآت  بنة تؤيد وجود منتجات خاصةفراد العيأن إجابات أ

البيانات ك خرىات آطلبتلى التخفيف من م وبالتالي تؤدي إ. كل قطاع من القطاعاتوطبيعة

تتناسب وشريحة إجراءات معينة  ب بحيث تكون تلك المنتجات قد صممت.الضماناتالماليه و

 عن متطلبات أخرى في حال توفرت لدى الشركةوممكن التغاضي . المنشآت من تلك كبيرة

بنوك يلعب دورا مهما في  في الالباحثة فإن استحداث أقسام خاصةوبرأي . شروط ذلك المنتج

  RM�Kكبر من العمالء معتمدين على مبدأ ضابط االرتباط او استقطاب أعداد أ

� �

� �

د�ً��W)b��W$�א��$�1Rא� �

، محل الدراسةفي المصارف التجارية العالقة الشخصية لوصف مستوى أهمية 

موضح �المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، كما هو ةالباحثاستخدمت 

  .)�7ـ�4(�ولابالجد
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للعالقة ة ومستوى األهمية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: )�7ـ�4(�جدول
  الشخصية

$ ��C0�4א34.���א� �
�c�	%א�
d2�GKא� �

א�efא=�
�א�����3 �

�g����
���'"<
T��
�א4 �

�`	%G:
��'"fא� �

1� �
��� S���� eوא�� s"وא��� Kg:"2א� ?�� �-I�9א�� �E=�א�� ��>�

Relationship Lending����-�Iא�� �א�9�א, M�$�
 ��g:"-��Kא��K)'Cوא��5�0�2

2.05 0.95 4� �$t@R�� 

2� �
� �ل� X��1Relationship Lending��-;2א� �א��0א�� P��

��K 1.91 1.01 7وא�>2��O�Kא�9�א,�א���g:"-������-�Iא��K)'Cوא��5�0�2 �$t@R�� 

3� �
� X��1Relationship Lending0א����א�� �n �� P��

�P$��Eא���cd���E�����0����Vw0ل�وCu�������"2א��g:"2א
 �Kא��K)'Cوא��5�0�2

2.02 1.01 5� �$t@R�� 

4 
�s�������-�Iא,�א��-��א�9��1��g:"2ً��א���dم���0א^�� �ن����ً��

�s"وא���Kg:"2א��"`#������?�א��E=�0ل�و$-��א�i�M�$�K 
1.95 1.11 6� �$t@R��� �

5 
�א�9�א,� �א$�-� ��Lل O� P��2א� P�� M�$�� K�I�%� ���� ��51

�M�$����-�Iא�Relationship LendingK� 
2.95 1.06 1 $4����� �

6� �
� �ل� h��1Relationship Lending�O� �ً#����� �دو,ًא �

�����-7� �و� �#���� ����#�� �%0�� �$�م ��L�Oل ���-�Iא�� א�9�א,
�����"��K 

2.38 0.95 3� �$4����� �

7� �

��=ل� P�� �#"��� Kg:"�� P$� K�%0�2א� �א2�����0 *���
Relationship Lending`و�`0ن������Z�s"��P���ً�s�q��

�و s"א������� P�� ���� s"�� ���0���� V�� ���5��� �� �ن� P`�
 Kא��-#��

2.47 0.94 2� �$4���� 

�t@R$ 1.00 2.25 314.���א��C0�4א�%	��cא�d2�GKوא�efא=�א������3א�34م��� �

  

  
  

 بالعالقة العبارات المتعلقةعينة الدراسة عن إلى إجابات  )�7ـ�4(�يشير الجدول رقم

جاءت في �فقد.�)2.95 ـ�1.91(�ات الحسابية لهذا المتغير بينحيث تراوحت المتوسط .الشخصية

�:"�المرتبة األولى فقرة Q1J<� T�(�?� �3�� ,RBfא� �א4��א� �'%Jא� �-�ل �� I13א�� I�Q1J� d^�'%(

Relationship Lending�" المتوسط الحسابي العام البالغ�وهو أعلى من )2.95( بمتوسط حسابي بلغ 

�" ةفيما حصلت الفقر، )1.06( وانحراف معياري بلغ، )2.25( �u%3א�4Relationship Lending�I:�
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� �א��'� Y:א	א34fא� �א4��א� �� T�Sqوא��B�	%وא�� TV5C4א� $i��'14� d^�'%("  السابعة على المرتبة

وانحراف  )2.25( من المتوسط الحسابي الكلي والبالغأدنى وهو  )1.91( بمتوسط حسابيواألخيرة 

الدراسة محل البنوك  فيالعالقة الشخصية ل عام يتبين أن مستوى أهمية وبشك .)1.01( معياري

  .  منخفضاًكان

الشخصية ما بين المقترض  لعالقة لاًثير بعد تحليل النتائج  أثبتت الفرضية السادسة تأ

. داري للموظف تبعا للمستوى اإل وتة، ولكن بنسب متفاثيرها  على القرار االئتمانيوالبنك وتأ

ه ت من معرفكثراً إلى اإلدارة أ في حين كان العميل معروفوزن العالقة الشخصيةيزيد حيث 

 عليها وبمستوى أهمية ونالحظ ذلك من خالل النتائج التي تم الحصول. لموظف تسهيالت

ساسيا فى تمويل  وأماًه يلعب دورا ماإلقراض المبني على العالقة الشخصيةن منخفض، إذ إ

 . ردن وفى معظم دول العالم باألالصغيرة والمتوسطةالمنشآت 

� �

ً�K��W^!"	�א�Z	א��א7��6��Wא��,#$�א���S$��وزאن�� �

عناصر للنسبة المئوية ألوزان المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )�8ـ�4(�جدول
  القرار االئتماني

�א�V5%א$ $ �
�c�	%א�

��RG�14�d2�GKא
��א�;	 �

א�efא=�
��RG�14�����3א�

�א�	;� �

���'"<�g����
V5%א�� �

1�  1 14.58�% 27�% א��#�����א��#��2

2�  2 14.31�% 24.33�% א�6-�����

3�  4 11.12�% 16.04�% $-��א2<����

 d��=.>� 16.13�% 12.21�% 3دא,�1 4

5 �+�����B�"�� �12.24�% 10.50�% 5 

6� E�אض�����#CD���E=$� �10.91�% 8.02�% 6� �

efوא�d2�GKא�c�	%א=�א������3א��
14��א��אfא�34م�d^�'%(� �

17.77�% 11.79�% � �
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وجهة نظر   منئتمانياألعلى لمتغيرات القرار االإذ يتضح من الجدول أن الحصة 

 . تليها الضمانات بفارق بسيط،)%27( كانت للبيانات المالية بنسبة مئوية بلغت  العينةفراد أ

وهذا مؤشر ). %10.91(ية بنسبة بلغت دنى لمتغير العالقة الشخصفيما كانت الحصة األ

حيث يولي البنك األهمية األساسية .ار اإلقراض في منح قر والضمانات ألهمية البيانات المالية

الضمانات فتعتبر ما أ.  وضعها المالي دراسة من خالل على تسديد التزاماتهادرة الشركةلى قإ

المترتبه ثر العميل عن سداد االلتزامات  على حقوق البنك في حال تعثانية  للمحافظة الالوسيلة

ايين وعمر المؤسسة يأتي بالمرتبة الثالثة درمؤهالت اإلن في الجانب غير المالي فإ. عليه

المنشأة بالعمل من خالل وجود إدارة ناجحة  هذه ويعود السبب إلى اهتمام البنك باستمرارية

اإلقراض   عملية والتى تسهلةلخاصتجات اتليها المن. صول العملتتمتع بالعلم والمعرفة بأ

تأتي بالمرتبة األخيرة، .  القطاع منلوجود معايير محددة وثابتة تنطبق على شريحة واسعة

  عندما الاإلقراض المبني على العالقة الشخصية، وفي هذه الحالة يلجأ البنك إلى هذه الوسيلة

 .من الوسائل األخرى متوفرة اًأيتكون 

� �

��01/אאאא�W�W�W�W)4 ـ 4(�V)Z/01���V)Z/01���V)Z/01���V)Zא�����א��,�.�א���א��,�.�א���א��,�.�א���,�.�א� �

 تركزت ثحي،  الرئيسةعلى اختبار فرضيات الدراسةهذه الفقرة  في ة الباحثتعمل

اختبار من خالل استخدام الدراسة مهمة هذه الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات 

T  لعينة واحدة One sample T-test  جتماعيةنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االبرمن خالل�

SPSS،لك كما يليوذ�:� �
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$�w	@,$א���	א6و[�א��� �

� 6�� �-�� 	=B� $��1a�� �د$�6 ��/ذو $���א� 3!�א�6/#� �א�Z	א� .�����א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

، وكما هو �One Sample T-testلعينة واحدة��Tاختبارختبار هذه الفرضية تم استخدام ال

��.)9 ـ 4(موضح بالجدول  �

  )9 ـ 4(�جدول

  ئتماني في البنوك األردنيةلبيانات المالية على القرار االلبيان أثر العينة واحدة ��Tنتائج اختبار

� �
� �

א���0�2
�א��4�� �

�Sא�א�3
R,�#�2א� �

���f,د
�א4��1 �
DF 

�-#E� �
T �

�א��0�� �

�-#E� �
T �

�א��و�#� �

�/0���
�א����� �
Sig.*� �

א��#�����א�M�$��#��2א�9�א,�
��Nא,د�#��O����-�Iא��"0א� �2.313  0.792 54 6.429 1.673 0.000 

  

  

 تأثيرأن عينة الدراسة تؤيد وجود  )9 ـ 4(النتائج الموضحة في الجدول تشير 

) T(، إذ بلغت قيمة ئتماني في البنوك األردنية محل الدراسةللبيانات المالية على القرار اال

) T( بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05(لة  إحصائياً عند مستوى الدالةدال وهي )6.429(المحسوبة  

وتقبل الفرضية ) HO1 ()الصفرية(ترفض الفرضية العدمية وعليه . )1.673(الجدولية البالغة 

  : تنص علىوالتي) Ha1(البديلة 

Eذ� +=pA� 1��$و-�دa�� �א�6د$�6 �א�Z	א� ./�� $���א� 3!�#/�������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �
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$�w	@,$א���	א���$�!vא��� �

�6���-��	=B$�6א��א6ذو�د	Z��3/.�א�!7t/��$��1a�����7!^�*�א�#����א��د!�$����

�,���iد�$�6))0.05�h(pM.� �

، وكما هو �One Sample T-testلعينة واحدة��Tاختبارختبار هذه الفرضية تم استخدام ال

��.)10 ـ 4(موضح بالجدول  �

  )10 ـ 4(�جدول

  ئتماني في البنوك األردنيةعلى القرار االلبيان أثر للضمانات لعينة واحدة ��Tتائج اختبارن

� �
� �

א���0�2
�א��4�� �

�Sא�א�3
R,�#�2א� �

���f,د
�א4��1 �
DF 

�-#E� �
T �

�א��0�� �

�-#E� �
T �

�א��و�#� �

�/0���
�א����� �
Sig.*� �

$��Mא�9�א,�א�6-�����
�א@�O����-�Iא��"�N0א,د�#� �2.636  0.496 54 5.435 1.673 0.000 

  

  

  

تأثير  أن عينة الدراسة تؤيد وجود )10 ـ 4(النتائج الموضحة في الجدول تشير 

) T(، إذ بلغت قيمة ئتماني في البنوك األردنية محل الدراسةعلى القرار االللضمانات 

) T( بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة ةدال وهي )5.435(المحسوبة  

وتقبل الفرضية ) HO2 ()الصفرية(ترفض الفرضية العدمية وعليه . )1.673(الجدولية البالغة 

  : تنص علىوالتي) Ha2(البديلة 

Eذ�+=pAو-�د��$��1a��$�6��3د!7t/�6א��א	Zא��./����7!^�*�א�#����א��د!�$����

�,���iد�$�6))0.05�h(pM.� �

� �
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$�w	@,$א���	א��$v�vא���� �

�6���-��	=Bوذ�I��Aو�^!�!Z$�א��	א���$��w���$��1a��$�6د�D,��pA��א	Zא��./��

�,���iد�$�6א6���)0.05(��7!^�*�א�#����א��د!�$���h(pM.� �

، وكما هو �One Sample T-testلعينة واحدة��Tاختبارختبار هذه الفرضية تم استخدام ال

��.)11 ـ 4(موضح بالجدول  �

  )11 ـ 4(�جدول

على القرار  تأسيسهالوضعية الشركة القانوني وتاريخ لبيان أثر لعينة واحدة ��Tرنتائج اختبا

  ئتماني في البنوك األردنيةاال

� �
� �

א���0�2
�א��4�� �

�Sא�א�3
R,�#�2א� �

���f,د
�א4��1 �
DF 

�-#E� �
T �

�א��0�� �

�-#E� �
T �

�א��و�#� �

�/0���
�א����� �
Sig.*� �

و7�#��א�:� ��א����0��9
א,�$��Mא�9���>�#�;�و��,�81

��O����-�Iא��"�N0א,د�#�א� �
2.211  0.705 54 8.286 1.673 0.000 

  
  

  

تأثير  أن عينة الدراسة تؤيد وجود )11 ـ 4(النتائج الموضحة في الجدول تشير 

 محل ئتماني في البنوك األردنية على القرار االتأسيسهالوضعية الشركة القانوني وتاريخ 

 ≥ α( إحصائياً عند مستوى الداللة ةدال وهي )8.286(ة  المحسوب) T(، إذ بلغت قيمة الدراسة

ترفض الفرضية العدمية وعليه . )1.673(الجدولية البالغة ) T( بالمقارنة مع قيمة )0.05

  : تنص علىوالتي) Ha3(وتقبل الفرضية البديلة ) HO3 ()الصفرية(

Eذ�+=pAو-�د��$��1a��$�6د��I��Aو�^!�!Z$�א��	א���$��w��D,��pA�/.�א�Z	א���

�,���iد�$�6א6���)0.05(��7!^�*�א�#����א��د!�$���h(pM.� �
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$�w	@,$א���	א��$�Kא	א���� �

� 6�� �-�� 	=Bوذ� $��1a�� �א�6د$�6 �א�Z	א� ./�� f��א\دא� 3b'U������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

، وكما هو �One Sample T-testة واحدةلعين��Tاختبارختبار هذه الفرضية تم استخدام ال

��.)12 ـ 4(موضح بالجدول  �

  )12 ـ 4(�جدول

ئتماني في البنوك على القرار االلمؤهالت اإلداريين لبيان أثر لعينة واحدة ��Tنتائج اختبار

  األردنية

� �
� �

א���0�2
�א��4�� �

�Sא�א�3
R,�#�2א� �

���f,د
�א4��1 �
DF 

�-#E� �
T �

�א��0�� �

�-#E� �
T �

�א��و�#� �

���/0�
�א����� �
Sig.*� �

$��Mא�9�א,��<.=��א@دא,1?�
��O����-�Iא��"�N0א,د�#�א� �2.096  0.811 54 8.261 1.673 0.000 

  
  

 

تأثير أن عينة الدراسة تؤيد وجود  )12 ـ 4(النتائج الموضحة في الجدول تشير 

) T(إذ بلغت قيمة ،  محل الدراسةئتماني في البنوك األردنيةعلى القرار االلمؤهالت اإلداريين 

) T( بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة ةدال وهي )8.261(المحسوبة  

وتقبل الفرضية ) HO4 ()الصفرية(ترفض الفرضية العدمية وعليه . )1.673(الجدولية البالغة 

  : تنص علىوالتي) Ha4(البديلة 

Eذ� +=pA� �و-�د $��1a�� �א\د�د$�6 3b'U�� f��א6א� �א�Z	א� ./������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �
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$�w	@,$א���	א��$,�uא��� �

� 6�� �-�� 	=Bوذ��1a�� �א�6د$�6 �א�Z	א� ./�� $"uא� 3d��7/�� $�����א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

، وكما هو �One Sample T-testينة واحدةلع��Tاختبارختبار هذه الفرضية تم استخدام ال

��.)13 ـ 4(موضح بالجدول  �

  )13 ـ 4(�جدول

ئتماني في البنوك على القرار االلبيان أثر للمنتجات الخاصة لعينة واحدة ��Tنتائج اختبار

  األردنية

� �
� �

א���0�2
�א��4�� �

�Sא�א�3
R,�#�2א� �

���f,د
�א4��1 �
DF 

�-#E� �
T �

�א��0�� �

�-#E� �
T �

�א��و�#� �

���/0�
�א����� �
Sig.*� �

��+�Aא���B�"2א,�א�א�9�M�$
��O����-�Iא��"�N0א,د�#�א� �2.084  0.670 54 10.123 1.673 0.000 

  
  

تأثير أن عينة الدراسة تؤيد وجود  )13 ـ 4(النتائج الموضحة في الجدول تشير 

) T(بلغت قيمة ، إذ  محل الدراسةئتماني في البنوك األردنيةعلى القرار االللمنتجات الخاصة 

 بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة ةدال وهي )10.123(المحسوبة  

)T ( الجدولية البالغة)الصفرية(ترفض الفرضية العدمية وعليه . )1.673() HO5 ( وتقبل

  : تنص علىوالتي) Ha5(الفرضية البديلة 

Eذ� +=pA� �و-�د $��1a�� "�د$�6uא� 3d��7/�� �א$6 �א�Z	א� ./������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

� �
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$�w	@,$א���	د�$�א����א�, �

� 6�� �-�� 	=Bوذ��1a�� �א�6د$�6 �א�Z	א� ./�� $�1Rא��� $)b�/�� $�����א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

، وكما هو �One Sample T-test واحدةلعينة��Tاختبارختبار هذه الفرضية تم استخدام ال

��.)14 ـ 4(موضح بالجدول  �

  )14 ـ 4(�جدول

على القرار اإلئتماني في البنوك لبيان أثر للعالقة الشخصية لعينة واحدة ��Tنتائج اختبار

  األردنية

� �
� �

א���0�2
�א��4�� �

�Sא�א�3
R,�#�2א� �

���f,د
�א4��1 �
DF 

�-#E� �
T �

�א��0�� �

�-#E� �
T �

�א��و�#� �

/0����
�א����� �
Sig.*� �

��#CD:א���E=�א,�א��א�9�M�$
��O����-�Iא��"�N0א,د�#�א� �2.246  0.735 54 7.596 1.673 0.000 

  

تأثير أن عينة الدراسة تؤيد وجود  )14 ـ 4(النتائج الموضحة في الجدول تشير 

) T(قيمة ، إذ بلغت  محل الدراسةئتماني في البنوك األردنيةعلى القرار االللعالقة الشخصية 

) T( بالمقارنة مع قيمة )α ≤ 0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة ةدال وهي )7.596(المحسوبة  

وتقبل الفرضية ) HO6 ()الصفرية(ترفض الفرضية العدمية وعليه . )1.673(الجدولية البالغة 

  : تنص علىوالتي) Ha6(البديلة 

Eذ� +=pA� �و-�د $��1a�� ��د$�6 $�1Rא��� $)b�/�� �א�6/. �א�#����א�Z	א� *� ^!7��

�,���iد�$�6���  .0.05(�h)pM(א��د!�$��
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$�w	@,$א���	א���$�K���א�, �

� 6�� �ذوא�-� �b�x$��1a�� �א��6د$�6 3b�D,א��� z��� 3#/4��� $�!7���3l��7/�

� $�Mא	k{א��� �א��k+א3 �b�x\� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�)�VE02א� �؛ �א��-�#� KXAא� �؛ א��-�

�,���iدM���$�6	אد����$�א���א�$�)א,�Rא�Y0#��א@د����)0.05(�h)pM.� �

  : فرضيات فرعية، وكما يليم تقسيمها إلى ستتختبار هذه الفرضية ال

Ho7-1 :�� 6� �ذא�-� �b�xو� $��1a�� ��د$�6 $���א� 3!�#/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�� 3l��7��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �אXAא��-� �؛ �א��-�#� K��#Y0א�� R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

  

��Fحصاءةضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ومن خالل اإلالختبار هذه الفر

العمر ؛ الخبرة العملية ؛ الموقع (ختالف المتغيرات الديمغرافية تبعاً الختالف االلقياس 

وكما مبين في α ≤ 0.05(�K(�وبمستوى داللة إحصائية حول البيانات المالية )فياإلداري الوظي

�K)�15ـ�4(�جدول �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
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  ) �15ـ�4(�جدول
العمر ؛ الخبرة (ختالف حول البيانات المالية تبعاً الختالف لالنتائج اختبار تحليل التباين اآلحادي 

  )العملية ؛ الموقع اإلداري الوظيفي

$ 
�l���g1B%א�

��G.$�א%4
fא��^�'%(� �

�;
�א4 �SOV S.S DF M.S 
��'��f 

�2	G&א� �
Sig*� �

 
2.48 

30Y�\?������ �
 0.65 

��?�א�-��$0 �1.77 3 0.59 

 
2.10 

I:����30–�39���� 

 0.62 

 
2.38 

I:�40–�49���� 

 1.07 

 51 32.13 دא���א�-��$0

� �2.67 

1� �

א��-�
�
�

50��]�\?����� �

� �0.58 

�א�-0ع �33.90 54 

0.63 

0.94  0.43  

 
2.56 

5�Y�\?�$א	�� 

 0.54 

��?�א�-��$0 �0.81 
 

3 0.27 

 
2.25 

�I:6���10� �
 0.77 

 
2.25 

:�I11����15� �
 0.82 

 51 33.10 دא���א�-��$0

� �2.25 

2� �

KXAא��-�#�
א

�
�

16��]�\?���� 

� �0.93 

�א�-0ع �33.90 54 

0.65 

0.42  0.74  

 
2.68 

$.��G����:� �
 0.97 

��?�א�-��$0 �4.28 3 1.43 

 
2.06 ���:��J�G:

$.��G� 
 0.54 

 
2.24 

aG��b�(� 

 0.81 

 51 29.62 دא���א�-��$0

� �2.02 

3� �

��א��#�����א#��2 �

��#Y0א��R,א@دא�VE02א
�
�

�b�(���J�G:
aG�� �

� �0.33 

�א�-0ع �33.90 54 

0.58 

2.46  0.07  

��M.S����0،�د,��fא4�DF�W�1،��-0ع�א2������C��،S.S�W,�א����SOV �P1؛3�א�Sא2�R,�#א� �؛�א���0�2א��4�� �  *

�I�CLd�/0�����"$�)α ≤ 0.05(K#ً��א@��=�SدאI�CL�ً#��و1`0ن�����0/�א������א@Sig *W،�א���K^�CLd���0א�����,F�W،�א2����� �
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ختالف ذي داللة اوجود  عدم )15 ـ 4(يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

العمر ؛ الخبرة العملية ( ختالفيانات المالية لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً الالبحول إحصائية 

المحسوبة ) F(حيث كانت قيمة ��K)α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة  )؛ الموقع اإلداري الوظيفي

تقبل وعليه . )2.786(الجدولية البالغة ) F( بالمقارنة مع قيمة )0.94(بقيمة بلغت غير دالة 

  :والتي تنص على )Ho7-1) (الصفرية(الفرضية العدمية 

  
  
  
  
  

  

Ho7-2 :�� 6� �א��b�xذو�-� $��1a�� ��3د$�6!7t/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1�3א�l����b�xא��k+א7�3

�$�Mא	k{(א����-�-�#��א��א��KXA؛�א��#Y0א��R,א@دא�VE02د�6$ )؛�א�i��,������M	אد����$�א���א�$��

)0.05(�h)pM.  

��Fحصاءة ومن خالل اإلضية تم استخدام تحليل التباين األحاديالختبار هذه الفر

العمر ؛ الخبرة العملية ؛ الموقع (ختالف المتغيرات الديمغرافية عاً التبختالف االلقياس 

�)α ≤ 0.05(�وبمستوى داللة إحصائيةالضمانات  حول )اإلداري الوظيفي K وكما مبين في

�K)�16ـ�4(�جدول �

� �

� �

� �

� �

� �

�א �وD	د ��J14م �א����4 $�^��R14� ��(�C-_� �4fد� �ذ� =.%XR�� �B�	%وא�� TV5C4א� $i��'��ً3

f��?�5אH�4א$�אV5%א��=.%X�)��-�-�#��א��א��KXA؛�א��#Y0א��R,א@دא�VE02؛�א( ���Jאد��?+�

 �)G:���J�)α ≤ 0.05%	`�א��4א��
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  )�16ـ�4(�جدول
العمر ؛ الخبرة العملية (ختالف تبعاً الالضمانات حول الف ختلالنتائج اختبار تحليل التباين اآلحادي 

  )؛ الموقع اإلداري الوظيفي

$ 
�l���g1B%א�
�$.��G%4א

fא��^�'%(� �
�;
�א4 �SOV S.S DF M.S 

��'��f 

�2	G&א� �
Sig*� �

 
2.50 

30Y�\?������ �
 0.41 

��?�א�-��$0 �1.51 3 0.50 

 
2.52 

I:����30–�39���� 

 0.46 

 
2.88 

I:�40–�49���� 

 0.57 

 51 11.78 دא���א�-��$0

� �2.70 

1� �

א��-�
�
�

50��]�\?����� �

� �0.23 

�א�-0ع �13.30 54 

0.23 

2.19  0.10  

 
2.62 

5�Y�\?�$א	�� 

 0.38 

��?�א�-��$0 �1.11 3 0.37 

 
2.38 

�I:6���10� �
 0.33 

 
2.80 

�I:11����15� �
 0.61 

 51 12.18 دא���א�-��$0

� �2.67 

2� �

KXAא��-�#�
א

�
�

16��]�\?���� 

� �0.52 

�א�-0ع �13.30 54 

0.24 

1.55  0.21  

 
2.97 

$.��G����:� �
 0.57 

��?�א�-��$0 �3.74 3 1.25 

 
2.57 ���:��J�G:

$.��G� 
 0.36 

 
2.31 

aG��b�(� 

 0.31 

 51 9.56 دא���א�-��$0

� �2.40 

3� �

�א�6-���� �

��#Y0א��R,א@دא�VE02א
�
�

�b�(���J�G:
aG�� �

� �0.26 

�א�-0ع �13.30 54 

0.19 

6.64 0.000  

��M.S����0،�د,��fא4�DF�W�1،��-0ع�א2������C��،S.S�W,�א����SOV �P1؛3�א�Sא2�R,�#א� �؛�א���0�2א��4�� �  *

�I�CLd�/0�����"$�)α ≤ 0.05(K#ً��א@��=�SدאI�CL�ً#��و1`0ن����0/�א������א@Sig *�W،�א���K^�CLd���0א�����,F�W،�א2����� �
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ختالف ذي داللة اوجود   عدم)16 ـ 4(يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

). العمر ؛ الخبرة العملية(ختالف لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً الالضمانات حول إحصائية 

الموقع اإلداري ختالف الضمانات لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً الحول ختالف ووجود ا

�)α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة  الوظيفي K� حيث كانت قيمة)F ( بقيمة بلغت دالة المحسوبة

الفرضية العدمية ترفض وعليه . )2.786(الجدولية البالغة ) F( بالمقارنة مع قيمة )6.64(

  :والتي تنص علىوتقبل الفرضية البديلة  )Ho7-2) (الصفرية(

  
  
  
  
  

  

ختالف الضمانات لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً الحول االختالف ولمعرفة مصدر 

للمقارنات البعدية بين المتوسطات �Scheffee استخدم اختبار، يالموقع اإلداري الوظيف

وقد تبين أن �)�17ـ�4(�كما هو موضح بالجدولو . عن مصدر هذا االختالفالحسابية، للكشف

الموقع ختالف الضمانات لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً ال داللة إحصائية في اً ذاختالفاهناك 

وذلك  )0.65595*(�بقيمة بلغتتسهيالت ورؤساء األقسام بين مديري ال اإلداري الوظيفي

بالمقارنة مع الوسط الحسابي لرؤساء ) 2.97(مديري التسهيالت بوسط حسابي بلغ  لصالح

  ).2.31(األقسام البالغ 

ويمكن تفسير ذلك بأنه بالرغم من أهمية الضمانات للقرار االئتماني إال أنها تتفاوت 

خذ جميع أحيث يتم .  لموظفي التسهيالتمستويات اإلداريةباألهمية تبعا لالختالف بال

  .المتغيرات بعين االعتبار

  

  

�א �وD	د ��(�C-_� �4fد� �ذ� =.%X� $�^�'m14� $i��'14�=.%Xf� �ً3R�� �B�	%وא�� TV5C4א

)��#Y0א��R,א@دא�VE02א( ���Jא��4א���+?�אد��G:���J`	%�)α ≤ 0.05(� 
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  )�17ـ�4(جدول 

لمتغير  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية Scheffeeنتائج اختبار 

  الضمانات

א�	��Mא#دא���
d
�א4	�� �

$.��G����:� �$.��G����:��J�G:� �aG��b�(� aG��b�(���J�G:� �

��:$.��G��� �0.40351  ـ� �*0.65595 0.57076� �

$.��G����:��J�G:�  0.16725 0.25244  ـ  ـ�

aG��b�(� 0.08519  ـ  ـ  ـ 

aG��b�(���J�G:�   ـ  ـ  ـ  ـ�
  

��I�CLd�� 0.05#�$"�����0/�د����* �� �� �� �
� �

 

Ho7-3 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 I��Aو� ^!�!Zא�� �א��	�$ $��wوD,��pA�/��9+k1א�� 3l��7

�6وא�ً�#A�$4����$�Mא	k{א�3א��+kא����b�x)��-�-�#��א��א��KXA؛�א��#Y0א��R,א@دא�VE02אد� )؛�א	M�

�,���iد$�6���)0.05(����$�א���א�$���h(pM.  

��Fحصاءةضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ومن خالل اإلالختبار هذه الفر

العمر؛ الخبرة العملية؛ الموقع اإلداري (ديمغرافية ختالف المتغيرات التبعاً الختالف االلقياس 

 ≥ α(�وبمستوى داللة إحصائية تأسيسهاوضعية الشركة القانوني وتاريخ  حول )الوظيفي

0.05(�Kوكما مبين في جدول�)�18ـ�4(K� �

� �

� �

� �

� �

� �



   

 
85 

 

  )�18ـ�4(�جدول
  تبعاًتأسيسها ختالف حول وضعية الشركة القانوني وتاريخلالنتائج اختبار تحليل التباين اآلحادي 

  )العمر ؛ الخبرة العملية ؛ الموقع اإلداري الوظيفي(ختالف ال

$ 
�l���g1B%א�
�$.��G%4א

fא��^�'%(� �
�;
�א4 �SOV S.S DF M.S 

��'��f 

�2	G&א� �
Sig*� �

 
2.17 

30Y�\?������ �
 0.73 

��?�א�-��$0 �0.97 3 0.32 

 
2.11 

I:����30–�39���� 

 0.38 

 
2.40 

I:�40–�49���� 

 0.99 

 51 25.93 دא���א�-��$0

� �2.04 

1� �

א��-�
�
�

50��]�\?����� �

� �0.36 

�א�-0ع �26.90 54 

0.51 

0.64  0.59  

 
2.26 

5�Y�\?�$א	�� 

 0.79 

��?�א�-��$0 �1.07 3 0.36 

 
2.00 

�I:6���10� �
 0.34 

 
2.40 

�I:11����15� �
 0.73 

 51 25.83 دא���א�-��$0

� �2.16 

2� �

KXAא��-�#�
א

�
�

16��]�\?���� 

� �0.80 

�א�-0ع �26.90 54 

0.51 

0.70  0.55  

 
2.61 

$.��G����:� �
 0.98 

��?�א�-��$0 �4.78 3 1.59 

 
1.98 ���:��J�G:

$.��G� 
 0.42 

 
2.07 

aG��b�(� 

 0.33 

 51 22.13 دא���א�-��$0

� �1.90 

3� �

و7�#��
א�:� ��
א����0��9
و��,�81
�;�#�<�� �

��#Y0א��R,א@دא�VE02א
�
�

�b�(���J�G:
aG�� �

� �0.34 

�א�-0ع �26.90 54 

0.43 

3.67 0.02  

��M.S����0،�د,��fא4�DF�W�1،��-0ع�א2������C��،S.S�W,�א����SOV �P1؛3�א�Sא2�R,�#א� �؛�����0א��4��א2 �  *

��S=����ً#I�CLd�/0�����"$�)α ≤ 0.05(Kدא�א����0/�א������א�I�CL#��و1`0ن�Sig *�W،�א���K^�CLd���0א�����,F�W،�א2����� �
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ختالف ذي داللة اوجود  عدم )18 ـ 4(الجدول يتبين من خالل النتائج الموضحة في 

لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً  تأسيسهاوضعية الشركة القانوني وتاريخ حول إحصائية 

وضعية الشركة القانوني وتاريخ حول ختالف ووجود ا). العمر ؛ الخبرة العملية(ختالف ال

عند مستوى الداللة   اإلداري الوظيفيالموقعختالف لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً ال تأسيسها

)α ≤ 0.05(�K� حيث كانت قيمة)F ( بقيمة بلغت دالة المحسوبة)( بالمقارنة مع قيمة )3.67F (

 وتقبل الفرضية )Ho7-3) (الصفرية(الفرضية العدمية ترفض وعليه . )2.786(الجدولية البالغة 

  :والتي تنص علىالبديلة 

  
  
  
  
  

  

  

تبعاً  تأسيسهاوضعية الشركة القانوني وتاريخ حول ف االختالولمعرفة مصدر 

للمقارنات البعدية بين �Scheffee استخدم اختبار، الموقع اإلداري الوظيفيختالف ال

�)�19ـ�4(�كما هو موضح بالجدولو . عن مصدر هذا االختالفالمتوسطات الحسابية، للكشف

تبعاً  تأسيسهاالشركة القانوني وتاريخ وضعية  داللة إحصائية في اً ذاختالفاوقد تبين أن هناك 

 )0.63158*(�بقيمة بلغتومساعديهم بين مديري التسهيالت  الموقع اإلداري الوظيفيختالف ال

بالمقارنة مع الوسط الحسابي ) 2.61( مديري التسهيالت بوسط حسابي بلغ وذلك لصالح

  ).1.98(لرؤساء األقسام البالغ 

لى بيرة إ  كى أن مديري التسهيالت يولون أهميةإلويعزى السبب في هذا االختالف 

  .تأسيسها  ومدة الوضع القانوني للشركة

�א �وD	د ��(�C-_� �4fد� �ذ� =.%X� t�و��� d^	^���א4 �א��4�� ��G��\���$i��'14و<��3

�=.%Xf��ً3R���B�	%وא��TV5C4א)��#Y0א��R,א@دא�VE02א( ���Jא��4א���+?�אد��`	%G:���J�

)α ≤ 0.05(� 
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 مهما في القرار االئتماني، فشركة محدودة  يلعب دوراإن الوضع القانوني للشركة

سب قانون  وذلك ح التضامن يترتب على مالكيها التزامات محددة أقل من  شركة ، المسؤولية

مطلوبة تختلف تبعا مانات الن الضوعليه فإ. زارة الصناعة والتجارةالشركات الصادر عن و

  . القانونيالختالف وضعية الشركة
  

  )�19ـ�4(جدول 

وضعية الشركة لمتغير  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية Scheffeeنتائج اختبار 

  تأسيسهاالقانوني وتاريخ 

א�	��Mא#دא���
d
�א4	�� �

$.��G����:� ��J�G:$.��G����:�� �aG��b�(� aG��b�(���J�G:� �

$.��G����:� �0.63158*  ـ� �0.53893 0.71184� �

$.��G����:��J�G:�  0.08026 0.09265  ـ  ـ�

aG��b�(� 0.17292  ـ  ـ  ـ 

aG��b�(���J�G:�   ـ  ـ  ـ  ـ�
��I�CLd�� 0.05#�$"�����0/�د����* �

 

� �
Ho7-4 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� �א\دא��د$�6 3b'U�� f�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�� 3l��7��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �א��-� �א��-�#� KXAא� �א�Y0#��؛ R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

��Fحصاءةضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ومن خالل اإلالختبار هذه الفر

العمر ؛ الخبرة العملية ؛ الموقع (ختالف المتغيرات الديمغرافية اً التبعختالف االلقياس 

وكما مبين α ≤ 0.05(�K(�وبمستوى داللة إحصائية حول مؤهالت اإلداريين )اإلداري الوظيفي

�K)�20ـ�4(�في جدول �
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  )�20ـ�4(�جدول
العمر ؛ الخبرة (ف ختال الختالف حول مؤهالت اإلداريين تبعاًلالنتائج اختبار تحليل التباين اآلحادي 

  )العملية ؛ الموقع اإلداري الوظيفي

$ 
�l���g1B%א�
�$.��G%4א

fא��^�'%(� �
�;
�א4 �SOV S.S DF M.S 

��'��f  

�2	G&א� �
Sig*� �

 
2.11 

30Y�\?������ �
 0.72 

��?�א�-��$0 �2.80 3 0.93 

 
1.85 

I:����30–�39���� 

 0.49 

 
2.39 

I:�40–�49���� 

 1.13 

 51 32.76 دא���א�-��$0

� �2.05 

1� �

א��-�
�
�

50��]�\?����� �

� �0.58 

�א�-0ع �35.55 54 

0.64 

1.45  0.24  

 
2.18 

5�Y�\?�$א	�� 

 0.78 

��?�א�-��$0 �0.92 3 0.31 

 
1.87 

�I:6���10� �
 0.41 

 
2.23 

�I:11����15� �
 0.97 

 51 34.63 دא���א�-��$0

� �2.08 

2� �

KXAא��-�#�
א

�
�

16��]�\?���� 

� �0.91 

�א�-0ع �35.55 54 

0.68 

0.45  0.72  

 
2.51 

$.��G����:� �
 1.15 

��?�א�-��$0 �5.09 3 1.70 

 
1.87 ���:��J�G:

$.��G� 
 0.44 

 
1.93 

aG��b�(� 

 0.49 

 51 30.46 دא���א�-��$0

� �1.77 

3� �

��=.>�
�א@دא,1? �

��#Y0א��R,א@دא�VE02א
�
�

�b�(���J�G:
aG�� �

� �0.33 

�א�-0ع �35.55 54 

0.60 

2.842 0.047  

��M.S����0،�د,��fא4�DF�W�1،��-0ع�א2������C��،S.S�W,�א����SOV �P1؛3�א�Sא2�R,�#א� �؛�א���0�2א��4�� �  *

��S=����ً#I�CLd�/0�����"$�)α ≤ 0.05(Kدאً�א�I�CL#��و1`0ن����0/�א������א@Sig *�W،�א���K^�CLd���0א�����,F�W،�א2����� �
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اللة ختالف ذي داوجود  عدم )20 ـ 4(يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

العمر؛ الخبرة (ختالف ت االئتمانية تبعاً اللمنح التسهيالمؤهالت اإلداريين حول إحصائية 

ختالف لمنح التسهيالت االئتمانية تبعاً المؤهالت اإلداريين حول ختالف ووجود ا). العملية

لة داالمحسوبة ) F(حيث كانت قيمة ��K)α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة  الموقع اإلداري الوظيفي

الفرضية ترفض وعليه . )2.786(الجدولية البالغة ) F( بالمقارنة مع قيمة )2.842(بقيمة بلغت 

  :والتي تنص على وتقبل الفرضية البديلة )Ho7-3) (الصفرية(العدمية 

  
  
  
  
  

  

الموقع اإلداري ختالف تبعاً المؤهالت اإلداريين حول االختالف ولمعرفة مصدر 

 عن للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية، للكشف�Scheffee استخدم اختبار، الوظيفي

 داللة اً ذاإختالفوقد تبين أن هناك �)�21ـ�4(�كما هو موضح بالجدولو .مصدر هذا االختالف

بين مديري التسهيالت  الموقع اإلداري الوظيفيختالف تبعاً المؤهالت اإلداريين إحصائية في 

) 2.51( مديري التسهيالت بوسط حسابي بلغ وذلك لصالح )0.63910*(�بقيمة بلغتومساعديهم 

 بين مديري اًختالف وأن هناك ا).1.87(البالغ للمساعدين بالمقارنة مع الوسط الحسابي 

 مديري التسهيالت بوسط وذلك لصالح )0.58271*(�بقيمة بلغتالتسهيالت ورؤساء األقسام 

  ).1.93(رؤساء األقسام البالغ بالمقارنة مع الوسط الحسابي ل) 2.51(حسابي بلغ 

  تلعب دورا بالقرارئج بأن مؤهالت اإلدرايين وخبرتهم العمليةويتضح من خالل النتا

  . االخرىاالئتماني، ولكن بدرجات متفاوتة بين مديري األقسام أو المستويات اإلدارية

خبرة إن مدير التسهيالت يأخذ باالعتبار مؤهالت اإلداريين، ولكن بدرجه أقل من ال

ساسيا في القرار تسهيالت بالبنوك تلعب دورا أ الألن الخبرة العملية بنظر مديري. العملية

�א �وD	د ��(�C-_� �4fد� �ذ� =.%X� y�א#دא� $."q�� $i��'14وא� TV5C43ً��אR�� �B�	%�

�=.%Xf)��#Y0א��R,א@دא�VE02א( ���Jא��4א���+?�אد��`	%G:���J�)α ≤ 0.05(� 
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عطينا الدالئل والمؤشرات على قدرة الشركة على تسيير أمور العمل بكفاءة نها تاالئتماني، أل

  .ومقدرة

  )�21ـ�4(جدول 

  مؤهالت اإلداريينلمتغير بية  للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحساScheffeeنتائج اختبار 

א�	��Mא#دא���
d
�א4	�� �

$.��G����:� �$.��G����:��J�G:� �aG��b�(� aG��b�(���J�G:� �

$.��G����:� �0.63910*  ـ� �*0.58271 0.73985� �

$.��G����:��J�G:�  0.10075 0.05639  ـ  ـ�

aG��b�(� 0.15714  ـ  ـ  ـ 

aG��b�(���J�G:�   ـ  ـ  ـ  ـ�
��I�CLd� 0.05#��$"�����0/�د����* �

 
 

 

Ho7-5 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 $"uא� 3d��7/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�� 3l��7��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �א��-� �א��-�#� KXAא� �א�Y0#��؛ R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

  

��Fحصاءةم استخدام تحليل التباين األحادي ومن خالل اإلضية تالختبار هذه الفر

العمر؛ الخبرة العملية؛ الموقع اإلداري (ختالف المتغيرات الديمغرافية تبعاً الختالف االلقياس 

�وكما مبين في جدولα ≤ 0.05(�K(�وبمستوى داللة إحصائية حول المنتجات الخاصة )الوظيفي

�K)�22ـ�4( �

� �

� �

� �
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  )�22ـ�4(�جدول
العمر ؛ الخبرة (ختالف  الختالف حول المنتجات الخاصة تبعاًلالحادي اختبار تحليل التباين األنتائج 

  )العملية ؛ الموقع اإلداري الوظيفي

$ 
�l���g1B%א�
�$.��G%4א

fא��^�'%(� �
�;
�א4 �SOV S.S DF M.S 

��'��f 

�2	G&א� �
Sig*� �

 
2.18 

30Y�\?������ �
 0.56 

���?�א�-�$0 �1.62 3 0.54 

 
1.87 

I:����30–�39���� 

 0.37 

 
2.26 

I:�40–�49���� 

 0.99 

 51 22.65 دא���א�-��$0

� �2.11 

1� �

א��-�
�
�

50��]�\?����� �

� �0.25 

�א�-0ع �24.27 54 

0.44 

1.21  0.31  

 
2.23 

 ��Y	א$�?\��5
 0.58 

��?�א�-��$0 �0.32 3 0.11 

 
2.00 

�I:6���10� �
 0.42 

 
2.07 

�I:11����15� �
 0.97 

 51 23.96 دא���א�-��$0

� �2.06 

2� �

KXAא��-�#�
א

�
�

16��]�\?���� 

� �0.60 

�א�-0ع �24.27 54 

0.47 

0.22  0.88  

 
2.29 

$.��G����:� �
 0.98 

��?�א�-��$0 �1.51 3 0.50 

 
1.93 ���:��J�G:

$.��G� 
 0.41 

 
1.96 

aG��b�(� 

 0.40 

 51 22.76 دא���א�-��$0

� �2.20 

3� �

���B�"2א
�+�Aא� �

א�VE02א@
��#Y0א��R,دא

�
�

�b�(���J�G:
aG�� �

� �0.40 

�א�-0ع �24.27 54 

0.45 

1.13 0.35  

��M.S����0،�د,��fא4�DF�W�1،��-0ع�א2������C��،S.S�W,�א����SOV �P1؛3�א�Sא2�R,�#א� �؛�א���0�2א��4�� �  *

��S=����ً#I�CLd�/0�����"$�)α ≤ 0.05(Kدאً�א����0/�א������א�I�CL#��و1`0ن�Sig *�W،�א���K^�CLd���0א�����,F�W،�א2����� �
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ختالف ذي داللة اوجود  عدم )22 ـ 4(ن من خالل النتائج الموضحة في الجدول يتبي

الموقع اإلداري ؛ العمر؛ الخبرة العملية(ختالف للمنتجات الخاصة تبعاً الحول إحصائية 

غير دالة بالمقارنة المحسوبة ) F (حيث كانت قيم�K)α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة ) الوظيفي

والتي  )Ho7-5) (الصفرية(الفرضية العدمية تقبل وعليه . )2.786(البالغة الجدولية ) F(مع قيمة 

  :تنص على

  
  
  
  
  

  

  

Ho7-6 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 $�1Rא��� $)b�/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�� 3l��7��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �א��-� �א��-�#� KXAא� �א�Y0#��؛ R,א@دא� VE02א� ����M	 )؛�� �א���א�$ $���� אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

  

��Fحصاءةضية تم استخدام تحليل التباين األحادي ومن خالل اإلالختبار هذه الفر

العمر؛ الخبرة العملية؛ الموقع اإلداري (ختالف المتغيرات الديمغرافية تبعاً الختالف االلقياس 

�لوكما مبين في جدوα ≤ 0.05(�K(�ئيةوبمستوى داللة إحصا حول العالقة الشخصية )الوظيفي

�K)�23ـ�4( �

� �

� �

� �

� �

א�TV5C4وא�%	�14�$i��'14��ً3R���B'�%|�$�א�����sد�J���(�C-_��4fم�وD	د�אX%.=�ذ�

�=.%Xf)��#Y0א��R,א@دא�VE02-�#��؛�א�א��KXA؛�א��-�א�( ���Jא��4א���+?�אد��%G:���J`	�

)α ≤ 0.05(� 
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  )�23ـ�4(�جدول
العمر ؛ الخبرة (ختالف  الختالف حول العالقة الشخصية تبعاًلالحادي نتائج اختبار تحليل التباين األ

  )العملية ؛ الموقع اإلداري الوظيفي

$ 
�l���g1B%א�
�$.��G%4א

fא��^�'%(� �
�;
�א4 �SOV S.S DF M.S 

��'��f 

�G	�2א& �
Sig*� �

 
2.11 

30Y�\?������ �
 0.78 

��?�א�-��$0 �0.99 3 0.33 

 
2.17 

I:����30–�39���� 

 0.43 

 
2.43 

I:�40–�49���� 

 1.01 

 51 28.21 دא���א�-��$0

� �2.38 

1� �
��E=�א�
�#CD:א�� �

א��-�
�
�

50��]�\?����� �

� �0.22 

�א�-0ع �29.20 54 

0.55 

0.60  0.62  

 
2.17 

5�Y�\?�$א	�� 

 0.88 

��?�א�-��$0 �0.42 3 0.14 

 
2.12 

�I:6���10� �
 0.40 

 
2.34 

�I:11����15� �
 0.75 

 51 28.78 دא���א�-��$0

� �2.30 

2� �� �

KXAא��-�#�
א

�
�

16���]�\?��� 

� �0.82 

�א�-0ع �29.20 54 

0.56 

0.25  0.86 

 
2.57 

$.��G����:� �
 1.03 

��?�א�-��$0 �3.12 3 1.04 

 
2.04 ���:��J�G:

$.��G� 
 0.50 

 
2.13 

aG��b�(� 

 0.40 

 51 26.08 دא���א�-��$0

� �2.09 

3� �� �

��#Y0א��R,א@دא�VE02א
�
�

�b�(���J�G:
aG�� �

� �0.46 

�א�-0ع �29.20 54 

0.51 

2.04 0.12  

��M.S����0،�د,��fא4�DF�W�1،��-0ع�א2������C��،S.S�W,�א����SOV �P1؛3�א�Sא2�R,�#א� �؛�א���0�2א��4�� �  *

��S=����ً#I�CLd�/0�����"$�)α ≤ 0.05(Kدאً�א�I�CL#��و1`0ن���א@���0/�א����Sig *�W،�א���K^�CLd���0א�����,F�W،�א2����� �
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ختالف ذي داللة اوجود  عدم )23 ـ 4(يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول 

الموقع اإلداري ؛ العمر؛ الخبرة العملية(ختالف تبعاً الالعالقة الشخصية حول إحصائية 

غير دالة بالمقارنة المحسوبة ) F (حيث كانت قيم�K)α ≤ 0.05(عند مستوى الداللة ) الوظيفي

التي  )Ho7-6) (الصفرية(الفرضية العدمية تقبل وعليه . )2.786(الجدولية البالغة ) F(مع قيمة 

  :تنص على

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

א�TV5C4وא�%	�314�$i��'14��ً3R���B.���א����C0�4د�J���(�C-_��4fم�وD	د�אX%.=�ذ�

�=.%Xf)��#Y0א��R,א@دא�VE02-�#��؛�א�א��KXA؛�א��-�א�( ���Jא��4א���+?�אد��`	%G:���J�

)α ≤ 0.05(� 



   

 
95 

 

  

  

�א\�#]א������� �

�N6�)=א�.�,YK)وא�� �
  

�,��א�=(��N6و#=�['()��W�W�W�W)1 ـ 5(^� �� �� �� �

�����א�(,YK��W�W�W�W.)2 ـ 5( �� �� �� �
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�,��א�=(��N6و#=�['()�^�,��א�=(��N6و#=�['()�^�,��א�=(��N6و#=�['()�^�,��א�=(��N6و#=�['()��W�W�W�W)1 ـ 5(^� �

� �
 نحراف المعياري للبيانات الماليةن االبعد تحليل النتائج التي تم التوصل إليها  نالحظ بأ .1

 بالقرار وهذا يعكس أهمية البيانات المالية) 2.87 - 2.02(بلغت ي عن المتوسط الحساب

 م توفر هذه البيانات حاليا لصعوبةكن عدل.  للبنوكاً اساسياًواعتبارها مطلب. االئتماني

 ، تؤثر سلبا بالقرار االئتماني، وهذا يتطابق مع وللكلفة العاليةالمنشأةتحضيرها من قبل 

افتقار المعلومات المالية عن تلك التي بينت أن ) 2005سكوا، األ(الدراسة التي قامت بها 

 . لي المطلوبحجام البنوك عن تقديم التمويل الماالشركات يؤدي إلى إ

الصغيرة والمتوسطة التى من الممكن المنشآت ن تطبيق المعيار المحاسبي الخاص بإ

على إعداد بيانات مالية حسب األعراف المنشآت  العام القادم سيساعد تلك اعتماده فى بداية

وباختالف عما هو مطلوب وأساسسي المنشآت  عمل تلك وبطريقة سهلة تتناسب مع طبيعة

  .سهلل الالزم من قبل البنوك سيكون أوبالتالي حصولهم على التموي. كبيرةللشركات ال

الصغيرة والمتوسطة في القرار االئتماني،  يأتي بالمرتبة المنشآت  ب وجود معايير خاصة .2

عداد نظام  الذي يتناول إ(Altman,Sabato 2002) وهذا يتماشى مع دراسة.األولى من األهمية

 يتماشى مع نظام النقاط المتبع حاليا والمعروف ب ة والمتوسطةالصغيرالمنشآت نقاط خاص ب

Z score المعيار يأخذ  باالعتبار حجم األصول، األرباح المدورة، (  الخاص بالشركات الكبيرة

 بتعثر تلك اد على هذا النظام يساعد بالتنبؤن االعتموتبين أ) المبيعات، األرباح قبل الضريبة

 .ر البنوكالشركات والتخفيف من مخاط

اً لوضعية الشركة،  مؤشر يعد نهإال أ،  مهم Credit Scoringن نظام وبالرغم من أ

  تتماشى وطبيعة القطاع التي Credit Scoringنماذج  من ومن الدقة بمكان أن يتم  إعداد عدة 
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بطريقة  الصغيرة والمتوسطةالمنشآت  تحضير  نظام نقاط خاص بوضرورة. المنشأةتنتمي له 

ط الخاص للشركات الكبيرة، الختالف طبيعة تلك  النقاف عما هو متبع في نظامتختل

  .آخذين باالعتبار المعلومات المالية وغير المالية. الشركات

مانات فى القرار االئتماني  الضتشير النتائج  التي تم التوصل إليها بالدراسة إلى أهمية .3

  ،مقابله والمحروق (رد فى دراسةللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتماشى مع ما و

 خاصة.حصول على التمويل من البنوك  قلة الضمانات المقدمة ن من معوقات البأ) 2006

من الحاالت ال يتم التمييز بين أصول الشركة واألصول الشخصية لمالك نه في كثير وأ

 . المؤسسة

ان القروض  لضمر مؤسسات ضمان التسهيالت المختلفة ، كالشركة األردنيةن توفإ

 ، وهذا ما يبينالصغيرة والمتوسطةالمنشآت  تمويل أساسيا فى عمليةتلعب دورا مهما و

المنشآت  ضمان تسهيالت بوضوح من خالل المعلومات المقدمة من الشركة عن نسبة

المعلومات  من خالل وهذا يظهر بوضوح . طار النظريالصغيرة والمتوسطة كما وردت باإل

ت المقدم من قبلهم لتلك  ضمان التسهياللسنوي للشركة من ارتفاع في نسبةالمذكوره بالتقرير ا

  .المنشآت

البنك فى  وأةالمنشين على  ما بين القائمة الشخصيةثر للعالقألى وجود إتشير النتائج  .4

  ةوهذا يتماشى مع دراس.  والضماناتة غياب المعلومات الماليي فةالقرار االئتماني، وخاص

)Lucas ,Moro 2010(  ترض تلعب دورا مهما  فى القرار ق بين المقرض والمةن الثقأ وبين

 . ال بأس بها فى منح التمويل المطلوبوتمثل نسبة. االئتماني للبنوك
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من خالل الدراسة يتبين أيضا أهمية المعلومات غير المالية بالقرار االئتماني، من وضعية  .5

ايين درين عليها، باإلضافة إلى مؤهالت اإل، وخبرة القائمالتأسيس الشركة القانوني، إلى مدة

 . ي قرار ائتمانيث تلعب دورا متوازنا ومتساويا أل، بحيالمنشأةين على هذه والقائم

نالحظ أيضا من خالل الجزء األخير من االستبانة بأن مديري التسهيالت بالبنوك التجارية  .6

تتناسب مع  ه نظرهم الشخصيةمن وجه(للمتغيرات وزانا والذي شملهم االستبيان، قد أعطوا أ

  .وتتماشى مع نتائج الدراسة )ما هو معمول به حاليا

  

�א�(YK,�.א�(YK,�.א�(YK,�.א�(,YK��W�W�W�W.)2 ـ 5( �
  : ناء على النتائج التى تم التوصل إليها  توصي الباحثةب

ار االئتماني،  ولكون تلك المنشآت ال تقوم بإعداد بيانات  البيانات الماليه بالقرهمية  أل .1

 قدما بالعمل على تطبيق المعيار سبية، أرى ضرورة المضيمالية حسب األعراف المحا

 في سهلةال ومبسطةالمعايير الاعتماد و الصغيرة والمتوسطةالمنشآت المحاسبي الخاص ب

 على المنشأة حصول تلك تحضير البيانات المالية، والذي ينعكس بالدرجة األولى على سهولة

 نوك التجارية جميعا بما فيها البات المعنيةما بين الجهطلب تعاون وهذا يت. التمويل الالزم

  .ممثلة بالبنك المركزي، وجمعية المحاسبين القانونيين األردنية

ن توفر نظام وإجابات جميع أفراد العينة، فإل النتائج التى تم التوصل إليها من خال  .2

ة، سواء  الحصول على المعلومات االئتمانية المطلوب يسهل للبنوكCredit Bureauمعلوماتي 

 .وكما هومعمول به فى دول العالم جميعا. أكانت تخص المؤسسه أم القائمين على المؤسسة

سيعمل على توفر ردني لذلك فإن إيالء هذا الموضوع األهمية من قبل البنك المركزي األ

 .فى سهوله اتخاذ القرار االئتماني عن المنشأه تساعد معلومات ائتمانية  مفصلة
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 الصغيرة المنشآتب تعنى ام خاصةقس البنوك على استحداث أل على تشجيعالعم .3

بحيث تعمل على . مؤهلين للتعامل معهمقسام بموظفين والعمل على رفد تلك األ، والمتوسطة

ر المعلومة الدقيقة عن تلك المنشأة ي الذي يساعد على توف Relationship Lendingتعميق مبدأ

 .اني السليملى اتخاذ القرار االئتموبالتالي يؤدي إ

تخفف لتسهيالت ل الضامنةن اعتماد الشركات مانات في القرار االئتماني، فإ الضألهمية .4

وسع  من طبيق نظام تامين التسهيالت بشكل أ تن لذلك فإ،ديم ضمانات عينيةة تقمن ضرور

 في تسهيل سيساهم،  لضمان القروض كالشركة األردنيةخالل دعم شركات ضمان التسهيالت 

 .صغيرة والمتوسطة التقتراض للمنشآعمليه اال

العمل على إيجاد تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  إذ يعتبر تعريف المنشآت  .5

الصغيرة والمتوسطة من أحد العوامل األساسية لوضع سياسات وتشريعات جيدة لهذا القطاع، 

 .عليهاالعتماد  لبناء قواعد بيانات يمكن تحليلها واكما أنه من المتطلبات األساسية

الصغيرة والمتوسطة الرعاة الكافية من الدولة، وإيجاد السبل المنشآت يالء العمل على إ .6

نات الخاصة يجاد الحاضوإ. التأسيس الكافية لتقديم الدعم والمشورة لمساعدتهم فى عملية

 . التأسيس عند  خاصة الدعم المالي المطلوبلتوفير Incubators والمعروفة
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ساعديهم ورؤساء األقسام   التسهيالت وم  يريالسادة العاملين في البنوك األردنية من مد      

  نالمحترمي

  تحية وبعد ،،،

ـ دور البنوك األردنية في تمويل      ستبانة لدراسة   نضع بين أيديكم استمارة اال     شآت المن

ابة طالع وبيان الرأي بتأشير اإلج ، راجين التفضل باال)دراسة تطبيقية (الصغيرة والمتوسطة 

ستبانة والدقـة فـي   تكمال اإلجابة عن كافة عبارات االسالمناسبة من وجهة نظركم حيث إن ا    

ـ   اإلجابة ستنعكس بالتأكيد على دقة النتائج التي سيتم التوصل لها ، علماً ب             ات أن كافة المعلوم

  . ستبانة لن تستخدم إال ألغراض البحث العملي الواردة في اال
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�_دא�J<�T'�ل �� �� �� �� �R��@� �� �� �� �� 

��?�C:م�:����4و	1J� ��%�Cدא �� �� 

�	��-� �� `�X<� �� � �
  

)5( 5W�qدא�\�א��Zא��3_�א 

$.��G����:� �� �G����:��J�G:$.�� �� 

aG��b�(�� �� ������������������������aG��b�(���J�G:� 

�א�=���PאZدא�\� )6( �� �� �� � � �� �� �� � 

���1J�Tدא�_� �� �QBو��Tدא�_� �� 

   � �� �� �� � 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

  : ا
�ر�ـــــــ�ت
  

1  =  100 – 80  
2  =  60 – 80  
3  =  40 – 60  
4  =  20 – 40  
5  =  0– 20  
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$K �Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-
3333� �� �� �� �9	Z@9א�	Z@9א�	Z@9א�	Z@א�� �� �� �� �

)1(� �)2(� �)3(� �)4(� �)5(� �

��א�����א����  

1 

�� �א�Aص �א����� ,�#��� �א$�-�د y�1� �g:"2��K)'Cא�
��E��$�م��Rq-�#��2009وא��5�0�2وא��א��O�iم����F�s"א��

Kg:"2وא�Eאض��E@و�1;��$-�#��אK 
� �� �� �� �� �

2 

��+��� �1���� M�$� ����$�-�د ���-�Iא�� �א�9�א, �א��ذ y�1
�א�"�9ط� �����n~�م �وא�5�0�2 K)'Cא���g:"-��)Credit 

scoring(K� 

          

3 
�1>���א�9�א,�א�0f0�����-�Iد���������K�#f���O��#א��#�����

�yB4وא��5�0�2א�K)'Cא���g:"-����#��2אK           

4 
�O� ��0#���� K�#f� ����� ��0f0د ���-�Iא�� �א�9�א, ��<�1

�yB4وא��5�0�2א�K)'Cא���g:"-����#��2א��#�����אK           

5 
�א�9�א ��<�1�O� �#�01�-��� �-I=�� ����� ��0f0د ���-�Iא�� ,

�yB4وא��5�0�2א�K)'Cא���g:"-����#��2א��#�����אK           

6 
�K)'Cא�� �g:-��� �א�"�1�9 �א�����9% �-I�E� M�$� �א�� #� y�1

����-�Iא,�א��א�9�m"د,א������"$�yB4وא��5�0�2אK           

7 
�E�,���$א-��$"��د,א������#��وאI;2-��א�������Pא�0,�א

����-�Iא,�א�E�R��m"و�K           

8� �
��#����א ,0��א�P�����2א �א+0ل��Oא2� � yBL�,���$א

����-�Iא,�א��9���K           

9� �

�K)'Cא�� �g:"-��� �=#;��� m"2� ���-�Iא�� �א�9�א, ��<�1
��� �#���� ���0���� �%0�� �$�م ���L� O� yB4א� وא�5�0�2

 �������5���V��M��-���2"����زل
          

���6gא�  

10� �

� ��5Eع X��1� �g:"2ذא��א� �א���$�59 P�� �وא�5�0�2 K)'Cא�
�P�� ��� �� s�q�� �א����#� &�#�,� P�� y������ N0"���� �א����#� �i�D2א

K)� �����-70د�fوK 
          

11� �
�م����1�9��#"#$�b�� ���N0"��������-7�y1�9�>�0א$;��א0������D2א^�

�������m"2א���;#=���h�5���5�0�2وא�K)'Cא���g:"-��K           

12� �
�N0"�������-�Iא�� �$��Mא�9�א, �;�-#Eو� �א���92 �א�6-��� �#$0�� ��>�

�ً���dم�� �0א^�� �ن����ً��
          

13� �

�א���;#=�� �n��� ��Lل �א���92 �א�6-���� M�$� q#�"א��� X��1
���ًא��(��;��و���ج��cdא��g:"-����L0"-2א��K)'Cوא��5�0�2

0i�bE��1و 

          

14� �

�1>���א�9�א,�א���g:"-������-�Iא��K)'Cوא�L�O��ً�����5�0�2ل�
���`���� �$� Rز�#L� P.,� �و� � ���#�,א� � �u��� ���-7� y1�9�

 Kא2<����
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$K �Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-
3333� �� �� �� �9	Z@9א�	Z@9א�	Z@9א�	Z@א�� �� �� �� �

)1(� �)2(� �)3(� �)4(� �)5(� �

���6gא�  

15� �
��5�� �א�6-��� ً������#ً��`0ن��g:"2� �א���;#=� m"2�

+�Mn����;`�t��5�0و���K)'K           

16� �

�وא��5�0�2 K)'Cא���g:"-����=#;�����?�<م���~��X��1
��5Eع� �i��� *#�D��� �وא0�52�� �#����א ,0��א P�

��g:"2א��E������-7�h�i��������و�K)'Cא�K 
          

17� �

"-��� �א���;#=� ?�<�� ��~�م �%0�� ��Lل O�K)'Cא�� �g:
� sذ�� R1<د� �א�d�����-6وא�5�0�2 �#-.�� P�� �א���#�9 c

 �K�/א
          

18� �
�P���1�1 ����א�E�אض���-":��gא��K)'Cوא��5�0�2و0fد�

�s�����+�A7-�ن�����;#=��א�����>���g:"2אK           

�r������5و>Oא���א��+.���,EوC=��s<  

19� ���n1�L�Kg:"2��=#;���m"��P���#�9א��>�#��<��1א��K�           

20� �
��L�Oل�א��>�#����;#=��א:����0�52� ��Cu"���n1�L��א

           0f0���10t��;u"�Kدא����������9%

21� �

�M�$�M6��� �:���=#;א����m"��X��1�;�#�<��P���n ��
�,0��א P�� �u7وא� �#���� ����#��� ���Qو� �0$אم� ��=�

����-�Iא,�א��9�����ً#���d���>��0�;��و���א2K 
          

22� �
�א�:� �و7�#� ��>1�g:"-��� ���-�Iא�� ����9�א, �א���0��9 � �

�           ��d�K�ً��وא��K)'Cوא0���5�0�2א^����ً��

23� �
����-�Iא�� ����9�א, �ً#���d��-#~"�� ��#Yو� �`#.� �و0fد ��>1

           ��g:"-��Kא��K)'Cوא�5�0�2

24� �
�� ���ص ���9ط ��~�م �و0fد �ً#���d� ��>1� �g:"2��K)'Cא�

�א^�� �ن��~�م��وא0���5�0�2�s"م�9ط�دא���������f,���K           

25� �
�א�9�א,� O� �ً#���d� �g:"-��� ���-�Iא� *#"C�� �و0fد ��>1

�s"�������-�Iא�Credit�BureauK           

26� ���n1�L�Kg:"2��=#;���m"��P���#�9א��>�#��<��1א��K�           

� �
� �
� �

� �
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$K �Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-
3333� �� �� �� �9	Z@9א�	Z@9א�	Z@9א�	Z@א�� �� �� �� �

)1(� �)2(� �)3(� �)4(� �)5(� �

��%'t"Zאu�دא�  

27� �
�א�:� ���$���M;�دא����f�#���9�א,�1��>1R��0CLل���

 �Kא��I-�ن�
          

28� �
�N�~���;fو�P��,א�-�����9��א���#Cuא���P��y.��KXAא�

����-�Iא� 
          

29� �
�>�(�א�Bx�KXAل�א��-�����P��/0E>�(�א��Cu#��א���-��

����-�Iא,�א��א�9�O�K           

30� �
 ����-�Iא,�א��ً�����9�����1��#<���K�`����Kg:"-���K,0ن�א@دא

�m70د��~�م��<����وאfدون�و��Lوא��D��K           

31� �

�>1����d�ً�����9�א,�א��I-����و0fد�.#`��و�a���#Yد�
و+��m1و�L -#���<��#��وא�Q��u7د��i#���و�;�م� ��

�&�=.>��h�L��D�K 
          

32� �
�����ً������>��Kg:"2א�M�$�?-I�9����#�-�א��KXAא���E�,א�9

�s"�������"���א��59ع���i���Kز�1د�cd��%�7�������-�Iא��K           

33� �
�N0"�����5א���x��-�א����u+��<���א�KXAא��-�#��و�2dم�

����-�Iא,�א��א�9�O��ً#���d 
          

��4bא��  א����

34� �
�� �+��� ��B�"�� �א$�-�د ��>1� �g:"2���ً���d� K)'Cא�

����-�Iא,�א��9��� 
          

35� �

�� �+�Aא� �א��"`#� ��B�"2א� ��"0ع P��� �g:"2��K)'Cא�
����9�א,� �ً#���d�Rد�C�Eא�� �وذ��h�L�sא��59ع وא�5�0�2

����-�Iא��K 

          

36� �

�� �+�Aא� �א��"`#� ��B�"2א� ��"0ع �$��1� �g:"2��K)'Cא�
�&���#E0א����C4א�y$و���s"א����=#;���Kوא��5�0�2���1د

�K 

          

37� �

�و �وא��59ع��$��1 h��"��� ������ �+��� ��B�"�� 0fد
�P�� *#�D����� �وא�5�0�2 K)'Cא�� �g:"-��� Rد�C�Eא�

�Sא�א�$�h�L��9وE����#��������#��y1�9��K,و�7 

          

38� �

��1$��و0fد��"������B+����"0ع�و��"���h�L�hא��59ع�
�P�� *#�D����� �وא�5�0�2 K)'Cא�� �g:"-��� Rد�C�Eא�

������-7�y1�9��K,و�وא���;#=��א0�52���7�h��"��K 

          

39� �

�K)'Cא�� �g:"-��� �+��� ���Eم� �א���uא� �$��1
� �H%�cd� ����0+0ل N0"����� �وא��SMEs��;��59وא�5�0�2

��91���ع��5��K 
          

� �
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$K �Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-�K$Kא��hא\-
3333� �� �� �� �9	Z@9א�	Z@9א�	Z@9א�	Z@א�� �� �� �� �

)1(� �)2(� �)3(� �)4(� �)5(� �

����pא����א�,3%  

40� �

�وא�� Kg:"2א� ?�� �-I�9א�� �E=�א�� ��>���� S���� eوא�� s"
Relationship Lending����-�Iא�� �א�9�א, M�$�

 ��g:"-��Kא��K)'Cوא��5�0�2
          

41� �
�ل��X��1Relationship Lending��-;20א���א�א��P��

           �Kوא�>2��O�Kא�9�א,�א���g:"-������-�Iא��K)'Cوא��5�0�2

42� �

� X��1Relationship Lending0א����א�� �n �� P��
�$�Pא2 �Eא��� cd� ��E�� ���0���� Vwو� ���0Cuل ����"

��g:"2وא��5�0�2א�K)'Cא��K 
          

43� �

� s���� ���-�Iא�� �א�9�א, �-��1� �g:"2م�א�� �ً���� � �ن� �0א^
�s"وא���Kg:"2א��"`#������?�א��E=�0ل�و$-��א�i�M�$��ً���d

�K 

          

44� �
�א�9�א �א$�-� ��Lل O� P��2א� P�� M�$�� K�I�%� ���� ��51�,

�M�$����-�Iא�Relationship LendingK� 
          

45� �

�ل��h��1Relationship Lending�O� �ً#����� ��دو,ًא
א�9�א,�א��L�O����-�Iل�$�م��%0���#��������#���و�7-�����

�����"��K 

          

46� �

��=ل� P�� �#"��� Kg:"�� P$� K�%0�2א� �א2�����0 *���
Relationship Lending0`و�� ��Z� s"�� P���s��� ن

�P�� ����s"�����0����V�����5��� �ن��� P`و��s"א��� s�q�
 ����Kא��-#��

          

� �

#,!�Cwً+k���h8��$��S���Hא�Z	א��א�6�r�1a�$#,�K�%��B�7د!�	}!�$D-و�H��^!� �

�א�V5%א$ $ ���א��RG�4א�;	 �

1�   א��#�����א��#��2

2�   א�6-�����

3�   $-��א2<����

  �<.=��dدא,�1 4

5 �B�"��+����� � 

6� E�אض�����#CD���E=$� �� �

fא��א���)%'�^dא4 �100٪� �
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ًv�=�Wא�~��!�3�w	@א���#�x  

$�w	@,$א���	א6و[�א��� �

� 6�� �-�� 	=B$��1a�� �د$�6 �א6ذو �א�Z	א� ./�� $���א� 3!�#/�������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

One-Sample Statistics

55 2.3131 .79236 .10684sum1

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

6.429 54 .000 -.68687 -.9011 -.4727sum1

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

  

$�w	@,$א���	א���!vא���$� �

�6���-��	=B$�6א��א6ذو�د	Z��3/.�א�!7t/��$��1a�����7!^�*�א�#����א��د!�$����

�,���iد�$�6))0.05�h(pM.� �

One-Sample Statistics

55 2.6364 .49619 .06691sum2
N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

5.435 54 .000 -.36364 -.4978 -.2295sum2

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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$�w	@,$א���	א��$v�vא���� �

�6���-��	=B�!Z$�א��	א���$��w���$��1a��$�6א��ذو�د	Zא��./��D,��pA�I��Aو�^!

�,��iא6����.pM(�h)0.05(�د7���$�6!^�*�א�#����א��د!�$�� �

One-Sample Statistics

55 2.2114 .70583 .09517sum3

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

8.286 54 .000 -.78864 -.9794 -.5978sum3

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

$�w	@,$א���	א��$�Kא	א���� �

� 6�� �-�� 	=B� $��1a�� �د$�6 �א6ذو �א�Z	א� ./�� f��א\دא� 3b'U������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

One-Sample Statistics

55 2.0961 .81141 .10941sum4

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

8.261 54 .000 -.90390 -1.1233 -.6845sum4

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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$�w	@,$א���	א��$,�uא��� �

� 6�� �-�� 	=B$��1a�� �د$�6 �א6ذو �א�Z	א� ./�� $"uא� 3d��7/�������א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6���  .0.05(�h)pM(א��د!�$��

One-Sample Statistics

55 2.0848 .67042 .09040sum5

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

10.123 54 .000 -.91515 -1.0964 -.7339sum5

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3

 
 

$�w	@,$א���	د�$�א����א�, �

� 6�� �-�� 	=B��1a�� �د$�6 �א6ذو �א�Z	א� ./�� $�1Rא��� $)b�/�� $�����א�# *� ^!7��

�,���iد�$�6����.0.05(�h)pM(א��د!�$�� �

One-Sample Statistics

55 2.2468 .73538 .09916sum6

N Mean Std. Deviation

Std. Error

Mean

 
 

One-Sample Test

7.596 54 .000 -.75325 -.9520 -.5544sum6

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence

Interval of the

Difference

Test Value = 3
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$�w	@,$א���	א���$�K���א�, �

Ho7-1 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 $���א� 3!�#/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�� 3l��7��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �א��-� �א��-�#� KXAא� �א�Y0#��؛ R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

Descriptives

sum1

14 2.4762 .64558 .17254 2.1034 2.8489 1.67 3.78

21 2.1005 .61855 .13498 1.8190 2.3821 1.11 3.33

17 2.3791 1.07228 .26007 1.8278 2.9304 1.11 4.22

3 2.6667 .57735 .33333 1.2324 4.1009 2.33 3.33

55 2.3131 .79236 .10684 2.0989 2.5273 1.11 4.22

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum1

1.770 3 .590 .937 .430

32.133 51 .630

33.903 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Descriptives

sum1

11 2.5556 .53978 .16275 2.1929 2.9182 1.89 3.78

11 2.2525 .76673 .23118 1.7374 2.7676 1.11 3.67

14 2.2540 .81816 .21866 1.7816 2.7264 1.11 4.00

19 2.2515 .93098 .21358 1.8027 2.7002 1.11 4.22

55 2.3131 .79236 .10684 2.0989 2.5273 1.11 4.22

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum1

.808 3 .269 .415 .743

33.095 51 .649

33.903 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

sum1

19 2.6842 .96599 .22161 2.2186 3.1498 1.22 4.22

19 2.0643 .53584 .12293 1.8061 2.3226 1.11 2.89

12 2.2407 .81075 .23404 1.7256 2.7559 1.11 3.67

5 2.0222 .32773 .14657 1.6153 2.4292 1.67 2.56

55 2.3131 .79236 .10684 2.0989 2.5273 1.11 4.22

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum1

4.278 3 1.426 2.455 .074

29.625 51 .581

33.903 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 

  

Ho7-2 :�� 6� ����bذوxא�-� $��1a�� ��3د$�6!7t/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1�3א�l����b�xא��k+א7�3

�$�Mא	k{(א����-�-�#��א��א��KXA؛�א��#Y0א��R,א@دא�VE02د�6$ )؛�א�i��,������M	אد����$�א���א�$��

)0.05(�h)pM.  

Descriptives

sum2

14 2.5000 .41057 .10973 2.2629 2.7371 1.89 3.22

21 2.5238 .45832 .10001 2.3152 2.7324 1.67 3.89

17 2.8758 .57451 .13934 2.5804 3.1712 1.89 4.00

3 2.7037 .23130 .13354 2.1291 3.2783 2.44 2.89

55 2.6364 .49619 .06691 2.5022 2.7705 1.67 4.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum2

1.515 3 .505 2.186 .101

11.780 51 .231

13.295 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

sum2

11 2.6162 .37962 .11446 2.3611 2.8712 2.11 3.22

11 2.3838 .33468 .10091 2.1590 2.6087 1.89 2.89

14 2.8016 .60730 .16231 2.4509 3.1522 2.33 4.00

19 2.6725 .51782 .11880 2.4229 2.9221 1.67 3.89

55 2.6364 .49619 .06691 2.5022 2.7705 1.67 4.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum2

1.113 3 .371 1.553 .212

12.182 51 .239

13.295 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Descriptives

sum2

19 2.9708 .57239 .13132 2.6949 3.2466 1.89 4.00

19 2.5673 .35889 .08233 2.3943 2.7402 1.89 3.22

12 2.3148 .31367 .09055 2.1155 2.5141 1.67 2.89

5 2.4000 .25580 .11440 2.0824 2.7176 2.11 2.67

55 2.6364 .49619 .06691 2.5022 2.7705 1.67 4.00

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

sum2

3.735 3 1.245 6.643 .001

9.560 51 .187

13.295 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: sum2

Scheffe

.40351 .14047 .052 -.0026 .8096

.65595* .15964 .002 .1944 1.1175

.57076 .21761 .089 -.0584 1.1999

-.40351 .14047 .052 -.8096 .0026

.25244 .15964 .482 -.2091 .7140

.16725 .21761 .898 -.4619 .7964

-.65595* .15964 .002 -1.1175 -.1944

-.25244 .15964 .482 -.7140 .2091

-.08519 .23046 .987 -.7515 .5811

-.57076 .21761 .089 -1.1999 .0584

-.16725 .21761 .898 -.7964 .4619

.08519 .23046 .987 -.5811 .7515

(J) Position

2.00

3.00

4.00

1.00

3.00

4.00

1.00

2.00

4.00

1.00

2.00

3.00

(I) Position

1.00

2.00

3.00

4.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 
 

Ho7-3 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 D,��pA� I��Aو� ^!�!Zא�� �א��	�$ $��w��9/و+k1א�� 3l��7

6�ً�#A�$4وא�����$�Mא	k{א�3א��+kא����b�x)��-�-�#��א��א��KXA؛�א��#Y0א��R,א@دא�VE02אد� )؛�א	M�

�,���iد$�6���)0.05(����$�א���א�$���h(pM.  

Descriptives

sum3

14 2.1696 .73479 .19638 1.7454 2.5939 1.38 4.50

21 2.1071 .38178 .08331 1.9334 2.2809 1.63 3.25

17 2.4044 .99169 .24052 1.8945 2.9143 1.00 4.38

3 2.0417 .36084 .20833 1.1453 2.9381 1.63 2.25

55 2.2114 .70583 .09517 2.0206 2.4022 1.00 4.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum3

.972 3 .324 .638 .594

25.930 51 .508

26.902 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

sum3

11 2.2614 .78751 .23744 1.7323 2.7904 1.38 4.50

11 2.0000 .33541 .10113 1.7747 2.2253 1.38 2.50

14 2.4018 .73245 .19576 1.9789 2.8247 1.50 4.13

19 2.1645 .80045 .18364 1.7787 2.5503 1.00 4.38

55 2.2114 .70583 .09517 2.0206 2.4022 1.00 4.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum3

1.068 3 .356 .703 .555

25.834 51 .507

26.902 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Descriptives

sum3

19 2.6118 .98151 .22517 2.1388 3.0849 1.38 4.50

19 1.9803 .41929 .09619 1.7782 2.1824 1.00 2.63

12 2.0729 .32621 .09417 1.8657 2.2802 1.63 2.50

5 1.9000 .33541 .15000 1.4835 2.3165 1.38 2.25

55 2.2114 .70583 .09517 2.0206 2.4022 1.00 4.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum3

4.777 3 1.592 3.670 .018

22.126 51 .434

26.902 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: sum3

Scheffe

.63158* .21370 .043 .0137 1.2494

.53893 .24287 .191 -.1632 1.2411

.71184 .33106 .215 -.2453 1.6690

-.63158* .21370 .043 -1.2494 -.0137

-.09265 .24287 .986 -.7948 .6095

.08026 .33106 .996 -.8769 1.0374

-.53893 .24287 .191 -1.2411 .1632

.09265 .24287 .986 -.6095 .7948

.17292 .35060 .970 -.8407 1.1865

-.71184 .33106 .215 -1.6690 .2453

-.08026 .33106 .996 -1.0374 .8769

-.17292 .35060 .970 -1.1865 .8407

(J) Position

2.00

3.00

4.00

1.00

3.00

4.00

1.00

2.00

4.00

1.00

2.00

3.00

(I) Position

1.00

2.00

3.00

4.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 

Ho7-4 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 f��א\دא� 3b'U�/�� �وא����$4 9+k1א�� 3l��76� ً�#A��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �א��-� �א��-�#� KXAא� �א�Y0#��؛ R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

Descriptives

sum4

14 2.1122 .71578 .19130 1.6990 2.5255 1.43 4.14

21 1.8503 .49172 .10730 1.6265 2.0742 1.14 3.00

17 2.3950 1.13449 .27515 1.8117 2.9783 1.29 4.43

3 2.0476 .57735 .33333 .6134 3.4818 1.43 2.57

55 2.0961 .81141 .10941 1.8767 2.3155 1.14 4.43

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum4

2.797 3 .932 1.452 .239

32.756 51 .642

35.553 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

sum4

11 2.1818 .77747 .23441 1.6595 2.7041 1.43 4.14

11 1.8701 .41134 .12402 1.5938 2.1465 1.14 2.57

14 2.2347 .96664 .25835 1.6766 2.7928 1.29 4.43

19 2.0752 .90522 .20767 1.6389 2.5115 1.29 4.29

55 2.0961 .81141 .10941 1.8767 2.3155 1.14 4.43

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum4

.920 3 .307 .451 .717

34.634 51 .679

35.553 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Descriptives

sum4

19 2.5113 1.15009 .26385 1.9570 3.0656 1.29 4.43

19 1.8722 .44389 .10184 1.6582 2.0861 1.29 3.00

12 1.9286 .49299 .14231 1.6153 2.2418 1.14 3.00

5 1.7714 .32888 .14708 1.3631 2.1798 1.43 2.29

55 2.0961 .81141 .10941 1.8767 2.3155 1.14 4.43

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum4

5.092 3 1.697 2.842 .047

30.462 51 .597

35.553 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Multiple Comparisons

Dependent Variable: sum4

LSD

.63910* .25074 .014 .1357 1.1425

.58271* .28497 .046 .0106 1.1548

.73985 .38845 .062 -.0400 1.5197

-.63910* .25074 .014 -1.1425 -.1357

-.05639 .28497 .844 -.6285 .5157

.10075 .38845 .796 -.6791 .8806

-.58271* .28497 .046 -1.1548 -.0106

.05639 .28497 .844 -.5157 .6285

.15714 .41138 .704 -.6687 .9830

-.73985 .38845 .062 -1.5197 .0400

-.10075 .38845 .796 -.8806 .6791

-.15714 .41138 .704 -.9830 .6687

(J) Position

2.00

3.00

4.00

1.00

3.00

4.00

1.00

2.00

4.00

1.00

2.00

3.00

(I) Position

1.00

2.00

3.00

4.00

Mean

Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval

The mean difference is significant at the .05 level.*. 

 
 

Ho7-5 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 $"uא� 3d��7/�/�6� ً�#A� �وא����$4 9+k1א�� 3l��7��b�x

�א �א��k+א3 $�Mא	k{��)� �א��-� �א��-�#� KXAא� �א�Y0#��؛ R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

Descriptives

sum5

14 2.1786 .55649 .14873 1.8573 2.4999 1.33 3.33

21 1.8730 .36857 .08043 1.7052 2.0408 1.33 2.83

17 2.2647 .99313 .24087 1.7541 2.7753 1.17 4.50

3 2.1111 .25459 .14699 1.4787 2.7435 1.83 2.33

55 2.0848 .67042 .09040 1.9036 2.2661 1.17 4.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum5

1.617 3 .539 1.214 .314

22.653 51 .444

24.271 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

sum5

11 2.2273 .57866 .17447 1.8385 2.6160 1.33 3.33

11 2.0000 .42164 .12713 1.7167 2.2833 1.50 3.00

14 2.0714 .97339 .26015 1.5094 2.6334 1.33 4.50

19 2.0614 .60147 .13799 1.7715 2.3513 1.17 3.67

55 2.0848 .67042 .09040 1.9036 2.2661 1.17 4.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum5

.315 3 .105 .224 .879

23.955 51 .470

24.271 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Descriptives

sum5

19 2.2895 .98106 .22507 1.8166 2.7623 1.33 4.50

19 1.9298 .41319 .09479 1.7307 2.1290 1.17 3.00

12 1.9583 .39648 .11445 1.7064 2.2102 1.50 2.83

5 2.2000 .39791 .17795 1.7059 2.6941 1.83 2.83

55 2.0848 .67042 .09040 1.9036 2.2661 1.17 4.50

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum5

1.511 3 .504 1.128 .346

22.760 51 .446

24.271 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Ho7-6 :�� 6� �ذو�-� �b�xא� $��1a�� ��د$�6 $�1Rא��� $)b��وא�����/ 9+k1א�� 3l��7/�6� ً�#A� $4��b�x

� $�Mא	k{א��� �(א��k+א3 �אא��-� �؛ �א��-�#� KXA��#Y0א�� R,א@دא� VE02א� ��� )؛�� �א���א�$ $���� �M	אد

)0.05(��,���iد$�6�h(pM.  

Descriptives

sum6

14 2.1122 .78282 .20922 1.6603 2.5642 1.00 4.29

21 2.1701 .43004 .09384 1.9743 2.3658 1.43 3.00

17 2.4286 1.01393 .24592 1.9073 2.9499 1.00 4.14

3 2.3810 .21822 .12599 1.8389 2.9230 2.14 2.57

55 2.2468 .73538 .09916 2.0480 2.4456 1.00 4.29

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 

ANOVA

sum6

.993 3 .331 .598 .619

28.209 51 .553

29.202 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 

Descriptives

sum6

11 2.1688 .88252 .26609 1.5759 2.7617 1.00 4.29

11 2.1169 .40314 .12155 1.8460 2.3877 1.43 2.57

14 2.3367 .75303 .20126 1.9019 2.7715 1.43 4.14

19 2.3008 .81635 .18728 1.9073 2.6942 1.00 4.00

55 2.2468 .73538 .09916 2.0480 2.4456 1.00 4.29

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

sum6

.421 3 .140 .249 .862

28.781 51 .564

29.202 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Descriptives

sum6

19 2.5714 1.02795 .23583 2.0760 3.0669 1.00 4.29

19 2.0376 .49680 .11397 1.7981 2.2770 1.00 2.86

12 2.1310 .40157 .11592 1.8758 2.3861 1.43 2.57

5 2.0857 .45848 .20504 1.5164 2.6550 1.43 2.57

55 2.2468 .73538 .09916 2.0480 2.4456 1.00 4.29

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

 
 

ANOVA

sum6

3.125 3 1.042 2.037 .120

26.078 51 .511

29.202 54

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

 
 
 

 
  


