تقييم جودة القروض المصرفية بأعتماد تحميل مؤشر التنبوء
بالفشل المالي لمشركات

بأستخدام نموذج ()Sherrord
لعينة من الشركات العراقية المدرجة في سوق العراق لالوراق
المالية

المدرس المساعد غيث أركان عبداهلل
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المستخمص:

يسعى البحث اليجاد طريقة عممية يمكن االعتماد عمييا في التنبؤ بالفشل المالي من خالل تطبيق نموذج

 Sherrordوتوضيح كيفية استخدامو عمى عينة من الشركات العراقية لتحميل المركز المالي لمشركات طالبو
القرض بشكل ينعكس عمى تقميل المخاطرة االقراضيو لممصرف من خالل التبوء بالفشل المالي لتمك الشركات.
تمثمت مشكمة البحث في مدى قدرة نموذج  Sherrordعمى تحميل العالقة بين درجة المخاطرة لمقرض متمثمة
بالتنبوء بالفشل المالي لمشركة طالبة القرض من جية ،وتحدد نوعية جودة القرض متمثمة بالقدرة عمى استرداد

مبمغ القرض والفائدة لممصرف من جية ثانية ،تم اعتماد سوق العراق لالوراق المالية كمجتمع لمبحث وتم اختيار
( ) 10شركات كعينة في التحميل ومن مختمف القطاعات وفق آليات العينة العشوائية ،وتوصل الباحث الى
مجموعة من االستنتاجات والتوصيات ،اىميا وجود تفاوت في قيمة  Zبدليل ان قروض المصارف وقعت ما بين
الفئة االولى والفئة الثالثة.

الكممات المفتاحية :القروض  ،المحفظة االقراضية  ،التنبوء بالفشل المالي  ،جودة القرض  ،المركز المالي.
Abstract:
The research seeks to find a reliable scientific method in predicting financial failure
by applying the Sherrord model and clarifying how to use it on a sample of Iraqi
companies to analyze the financial position of the companies demanding the loan in a
manner that is reflected in reducing the bank's lending risk by adopting the financial
failure of these companies. The problem of the search of the ability of the Sherrord
model to analyze the relationship between the degree of risk of the loan is to predict the
financial failure of the applicant company on the one hand, and determine the quality of
the quality of the loan is the ability to recover the amount of the loan and interest to the
bank on the other hand, was adopted the Iraqi market for securities as a community for
research and The selection of (10) companies as a sample in the analysis and from
different sectors according to random sampling mechanisms, and the researcher came to
a set of conclusions and recommendations, the most important is the existence of
variance in the value of Z evidence that bank loans occurred between the first and third
category.
Keywords: Loans, loan portfolio, forecast of financial failure, loan quality, financial
position.
المقدمة

تعتبر القروض المصرفية المورد األساسي الذي يعتمد عميو المصرف لمحصول عمى ايراداتو ،اذ تمثل الجانب

األكبر من استخداماتو ولذلك تولي المصارف التجارية الخاصة القروض المصرفية اىتمام خاص ،تكمن مشكمة
البحث في المخاطرة التي تتعرض ليا المصارف والناتجة عن منح القروض لمشركات وعدم سداد القرض من قبل
المقترض مع الفوائد المترتبو عميو في المواعيد المتفق عمييا وليذا جاء البحث ليسمط الضوء عمى كيفية تقييم جودة
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القروض المصرفية بأستخدام نموذج  Sherrordكمؤشر لمتنبوء بالفشل المالي لتمك الشركات ،مما يعكس اىمية
البحث في ايجاد اسس عمميو تستند عمييا المصارف في تقييم جودة القرض لتكون بمثابة مؤشر الختيار الشركات
لمنحيم القروض مما يؤدي لتكوين محفظو اقراضيو رصينو وبما يقمل من المخاطر التي تتعرض ليا المصارف.
تكون البحث من عدة مباحث ،حيث تناول المبحث االول منيجية البحث بينما تطرق المبحث الثاني مفيوم
القروض المصرفية ،أما المبحث الثالث فتناول مخاطر االئتمان والفشل المالي ونماذج قياسو بينما تطرق المبحث
الرابع الجانب التطبيقي لمبحث.
المبحث األول :منهجية البحث.
 1.1مشكمة البحث:

تكمن مشكمة البحث في المخاطرة التي تتعرض ليا المصارف والناتجة عن منح القروض لمشركات في اوقات

االزمات المالية ،حيث ترتفع المخاطر ومنيا مخاطر عدم سداد القرض من قبل الشركات المقترضة مع الفوائد
المترتبو عمييا في المواعيد المتفق عمييا فكمما زادت درجة عدم التأكد بقوة المركز المالي لمشركات المقترضة كمما

أنخفضت جودة القرض ،أي ارتفعت مخاطر عدم السداد وليذا جاء البحث ليسمط الضوء عمى كيفية تقييم جودة
القروض المصرفية ليعتبر مؤش ار لمتنبوء بالفشل المالي لمشركات بأستخدام نموذج .Sherrord
 1.2أهمية البحث:

تكمن اىمية البحث في ايجاد اسس عمميو تستند الييا المصارف في تقييم جودة القرض لتكون بمثابة مؤشر الختيار
الشركات واالشخاص لمنحيم القروض مما يؤدي لتكوين محفظو اقراضيو رصينو قائمو عمى التحميل السميم
لممقترضين وبما يقمل من المخاطر التي تتعرض ليا المصارف.

 1.3هدف البحث :ييدف البحث الى تحقيق ما يأتي:

1ـ تسميط الضوء عمى نموذج  Sherrordوكيفية استخدامو من قبل المصرف.
2ـ توضيح استخدام نموذج  Sherrordفي المصارف لتحميل المركز المالي لمشركات طالبو القرض بشكل ينعكس
عمى تقميل المخاطرة االقراضيو لممصرف ،من خالل التبوء بالفشل المالي لتمك الشركات.

 1.4فرضية البحث:

يستند البحث عمى فرضية مفادىا ان استخدام نموذج  Sherrordفي تحميل المركز المالي لمشركات طالبي القرض
ممكن في البيئة العراقية حسب المعمومات المتوفرة لتمك الشركات وبذك يمكن بناء المحفظو االقراضيو لممصارف
العراقية التجارية الخاصة وفق اسس عممية.
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 1.5مجتمع وعينة البحث:

تم اعتماد سوق العراق لالوراق المالية كمجتمع لمبحث وتم اختيار ( )10شركات مدرجة ضمن السوق كعينة

في التحميل ومن مختمف القطاعات وفق آليات العينة العشوائية وان سبب اختيار ىذه الشركات توفر بياناتيا
لمباحث وعدم امكانيو الحصول عمى بيانات لشركات اخرى وىي كالتي( :آسيا سيل لالتصاالت النقالة ،

المنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ومواد التجميل  ،شركة الحمراء لمتامين  ،شركة بغداد
لممشروبات الغازية  ،الوطنية لصناعات االثاث المنزلي  ،الوطنية لصناعات االثاث المنزلي  ،شركة بغداد
لصناعة مواد التغميف  ،فندق فمسطين  ،مصانع الطالء الحديثة  ،شركة الصناعات االلكترونية  ،فندق بابل).

 1.6اساليب جمع البيانات وتحميمها:

تم استخدام المصادر والمراجع المعروفة ذات العالقو بالموضوع بيدف تكوين اطار نظري لمبحث ،اما الجانب

التطبيقي فقد اعتمدت الباحث عمى الكشوفات الماليو (الميزانيو العموميو وكشف الدخل) والمتوفرة في سوق العراق
لالوراق المالية لمشركات طالبي القرض لغرض تحميل مركزىا المالي وبالتالي الحكم بامكانية المصرف بمنح أو عدم
منح قروض لتمك الشركات من خالل استخدام نموذج .Sherrord
 1.7الحدود الزمانية والمكانية لمبحث:

الحدود المكانية لمدراسة تحددت في الشركات المسجمة في سوق العراق لألوراق المالية وتم اختيار ( )10شركات

عمى وفق آليات العينة العشوائية الختبار وتحميل فرضية الدراسة فييا وتعميم ابرز استنتاجاتيا وتوصياتيا ،بينما
تتمثل الحدود الزمانية لمجانب التطبيقي لمدراسة في سمسمو زمنيو تمتد لمفترة من سنة ( )2012ولغاية سنة
(.)2017
المبحث الثاني :القروض المصرفية.

 2.1تعريف القروض:

يقصد بالقروض ((تمك الخدمـات المقدمة لمزبائن والتي يتم بمقتضاىـا تزويد األفراد والشركات والشركات في المجتمع
باألمـوال الالزمة عمى أن يتعيد المدين بسداد تمك األمـوال وفوائدىا)) (عبد الحميد.)2008:17 ،

 2.2أهمية القروض:

يشكل نشاط منح القروض احد اىم اوجو استخدامات مصادر اموال المصرف التجاري واكثرىا نسبة من اجمالي
الموجودات التي تحقق االيرادات (فوائد القروض الممنوحة) ،فالعائد المتولد عنيا يمثل المصدر الرئيسي اليرادات
أي مصرف (الدغيم ،)10 :2002 ،كما ان تنامي وتيرة العوائد المتحققة من مزاولة نشاط منح القروض دليل عمى
كفاءة تشغيل موارد المصرف (خريوش والعبادي.)63 :2002 ،
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 2.3أنواع القروض:

يمكن تقسيم القروض الى انواع:

 -1القروض من حيث الغرض :وىي تستخدم لغرض معين ،وتقسم الى قروض تجارية واستثمارية واستيالكية
(العالق.)75 :2010،

 -2القروض من حيث القطاعات االقتصاديه :يتكون ىذا النوع من (قروض صناعيو ،تجاريو ،زراعيو ،عقاريو
أوسكنيو) وتتسم ىذه االنواع كونيا طويمو االمد وتأتي في المقدمو القروض العقاريو وبعدىا القروض

الصناعيو وىكذا (.)Rankin, 2012: 118
 -3القروض من حيث الضمان :تقسم الى نوعين االول القروض بدون ضمان اذ يمنح المصرف قرضا ألحد
زبائنو بدون ضمان( ،ابو حمد وقدوري )266 :2005 ،والنوع الثاني القروض بضمان عيني أو بضمان

شخصي (الدوري والسامرائي.)81 :2006 ،
 -4القروض من حيث عدد المقرضين :تنقسم الى قروض يقدميا مصرف واحد بيدف االستفادة الكاممو من
الفوائد المتفق عمييا والنوع االخر ىو القروض المجمعو وتعني اشتراك اكثر من مصرف بتقديم قرض واحد

(الدوري والسامرائي.)73 :2006 ،
 -5القروض من حيث االمد :تقسم الى:

أ .قروض قصيرة االجل ،خصم االوراق التجاريو ،السمف ،االرصدة المعوضو (عزيز.)292 :2014 ،

ب .القروض متوسطة االمد يكون اجميا خمس سنوات (الدوري والسامرئي.)80 :2006 ،
ج .القروض طويمة االجل التي يصل مداىا عشر سنوات واكثر (العالق.)93 :2010،
المبحث الثالث :مخاطر االئتمان والفشل المالي.
 3.1مفهوم مخاطر االئتمان المصرفي:

الدراسات االقتصادية تناولت المخاطر المصرفية وتحميميا والتنبؤ بيا األمر الذي من شأنو مساعدة المصرف عمى
اتخاذ ق اررات موضوعية ،وتعرف المخاطرة بصفة عامة عمى أنيا ((حالة انحراف معاكسة عن نتيجة متوقعة يترتب
عنيا تكبد أذى أو ضرر أو خسارة الربح)) (العالق.)81:2010 ،
وأما في المجال المصرفي فتعرف المخاطر المصرفية عمى أنيا (احتمال تعرض المصرف إلى خسائر غير متوقعة
أو تذبذب العائد عمى استثمار معين وىو ما يؤثر عمى تحقيق أىداف المصرف المرجوة)(بخيت.)44 :2015 ،
 3.2مصادر مخاطر االئتمان المصرفي:

تقسـم المخــاطر التــي تتعــرض ليـا القــروض إلــى مخــاطر خاصـة ومخــاطر عامــة وســيتم التطـرق لكــل منيمــا (العمــي،
:)83 :2013
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أ -المخاطر الخاصة (المخاطر الغير النظامية):

يقصد بالمخاطر الغيـر نظاميـة ىـي ((تمـك المخـاطر الداخميـة التـي تنفـرد بيـا شـركة أو صـناعة مـا فـي ظـل ظـروف

معينة)) (الزبيدي.)174 :2011،
ب -المخاطر العامة (المخاطر النظامية):

يقصــد بالمخــاطر النظاميــة ((جميــع المخــاطر التــي تصــيب كافــة القــروض بصــرف النظــر عــن ظــروف المصــرف
المقرض وذلك بفعل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية يصعب التحكم والسيطرة عمييا)) (ىندي.)73 :2009 ،

المخاطر الكلية = المخاطر النظامية  +المخاطر الغير نظامية

العائد المتوقع

المخاطر النظامية
المخاطر الكمية
المخاطر الغير النظامية

(بوداح)34 ،2001 ،
 3.3مفهوم الفشل المالي:

يعد الفشل المالي من الظواىر التي تتعرض ليا الشركات (الحبيطي )221 :2001 ،ولمفشل مفيومان فشل
اقتصادي وفشل مالي ،وما ييمنا ىو الفشل المالي حيث يعبر عن عدم قدرة الشركة في اداء التزاماتيا المستحقة

القصيرة والطويمة اآلجل (صالح واخرون )177 :2014 ،فالفشل يعبر عن عدم قدرة العوائد في الشركة عمى تغطية
التكاليف ومنيا تكاليف التمويل ( )Schall and Haley,1986:733أي بمعنى اخر زيادة المطموبات عمى
الموجودات.
 3.4أسباب الفشل المالي:

ركزت معظم المصادر والمراجع الى مجموعة من االسباب التي تؤدي الى الفشل المالي في الشركات (القيسي،

 )33 :2016أىميا:

أ -المنافسة الشديدة وعدم قدرة الشركة عمى منافسة الشركات المماثمة.
ب -العوامل والظروف االقتصادية سواء كانت محمية أو أقميمية.
ج -ضعف االدارات التي تقود تمك الشركات وضعف عمميتيا.
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ح -ارتفاع كمف التمويل يقابمو عدم القدرة عمى االستثمار االمثل.
خ -وجود خسائر متراكمة.

د -ارتفاع ظاىرة العولمة وماليا من تأثير كبير عمى فشل الشركات المحمية بسبب سيطرة الشركات الكبيرة عمى
االسواق وخاصة في الدول النامية مما ادى الى افالس كثير من الشركات.

 3.6مراحل الفشل المالي:
أ -مرحمة الحضانة:

تعد ىذه المرحمة االولى والتي تتميز بأنخفاض الطمب عمى منتجات الشركة واالرتفاع المستمر بالتكاليف وازدياد
المنافسين ونقص التسييالت االئتمانية (الغصين.)29 :2004 ،

ب -مرحمة الفشل االقتصادي:

فشل المشروع في تحقيق عائد مناسب عمى االموال المستثمرة فيو ،وتنطبق ىذه الحالة عمى مشروع يحقق عائد

عمى االستثمار اقل من التكمفة المرجحة لرأس المال العامل (العمي.)52 :2013 ،
ج -الفشل المالي:

يعرف الفشل المالي ((بانو مواجية الشركة لظروف غير متوقعة تؤدي الى ضعف مقدرتيا عمى توليد تدفقات

نقدية كافية لتغطية التزاماتيا المستحقة عمييا)) ،والفشل المالي يأخد مظيرين ىما (مطر:)44 :2016 ،


العسر المالي الفني :ان العسر الفني يعني عدم قدرة الشركة عمى استخدام سياستيا العادية في الحصول
عمى النقدية المطموبة الستخداميا في مواجية التزاماتيا المستحقة وغالبا ما تتجو الشركات الى فرض

العديد من االجراءات المتشددة (الطويل.)57 :2008 ،


العسر المالي الحقيقي :يمكن اعتبار العسر المالي بأنو نقص حادة في السيولة وعدم رغبة المصادر
الخارجية بتمويل المؤسسة ،وىنا يصبح لزاما الذىاب الى التصفية (خالد.)86 :2003 ،

 3.7مفهوم التنبوء المالي:

يعد التنبوء المالي جزء من التخطيط المالي وقدرة المصارف عمى التعرف عمى االحداث المستقبمية أو التقرب منيا
وفق منيج عممي مدروس لمحاولة السيطرة عمى المتغيرات البيئة بمعنى ((التكيف معيا حتى تتجنب الشركات
حاالت التعثر واالفالس ،أو بأنو التقدير المستقبمي لمستويات اعمال الشركات في ظل ظروف عدم التأكد)) (مطر،
.)62 :2016
 3.8أهمية التنبوء بالفشل المالي لمشركات:

ترجع اىمية التنبوء بالفشل المالي لمشركات كونو اداة ىامة تمكن متخذي الق اررات بأتخاذ ق اررات استثمارية وتمويمية

بشكل صحيح ،فضال عن تخفيض درجة عدم التاكد ويعمل عمى تقييم المخاطر المحتممة والمتعمقة بالمستقبل
(القيسي ،)61 :2016 ،فممتنبوء اىمية بالغة في بقاء واستمرار الشركات في اداء عمميا بكفاءة ،اذ ان ضعف قدرة
الشركات عمى القيام بالتنبؤات الصحيحة يقود الى تعثر تمك الشركات وبالتالي فشميا (الطالب.)26-22 :2000 ،
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 3.9النماذج المستخدمة في دراسة الوضع المالي لمشركات:

بــدأ اىتمــام البــاحثين بتحميــل األوضــاع الماليــة لمشــركات الفاشــمة فــي بدايــة الســتينات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة،
وذلــك بتشــجيع مــن المعي ــد األمريكــي لممحاســبين القــانونيين ) (AICPAوىيئــة البورصــة ) ،(SECوبالتــالي االنــذار
المبكــر عــن ح ـوادث افــالس الشــركات ويعتبــر) (BEAVERأول مــن قــام بد ارســة فــي ىــذا المجــال عــام  1966فبنــى
نموذجا يقوم عمى ما يعرف بالنسب المالية المركبة وتبعو فـي ذلـك عـدد مـن البـاحثين فـي كـل مـن بريطانيـا والواليـات

المتحدة وكندا وسنستعرض بعض ىذه الدراسات حسب تاريخ نشرىا (مطر.)65: 2016 ،
أوال :نموذج ):(1974 ALTMAN AND MC GOUGH

يقوم ىذا النموذج بتحميل االنحدار المتصل ) (DISCRIMINAL Progression Analysaisالذي بموجبو
توصل إلى المعادلة التالية (القيسي:)32 :2016 ،
Z = X1+ X2+ X3+ X4+ X5
حيث تمثل المتغيرات المعادلة حسب الجدول ادناه
الوتغير
X1

الوعبدلخ
سأط اٌّبي اٌؼبًِ ِ/جّٛع األصٛي سٕخ إٌشبط

X2

األسثبح اٌّذزجشحِ /جّٛع األصٛي

X3

ِ / EBIEجّٛع األصٛي سٕخ سثذ١خ

X4

اٌمّ١خ اٌسٛل١خ ٌألسِ /ُٙجّٛع اٌخصَٛ

X5

اٌّج١ؼبد ِ /جّٛع األصٛي

Z

دٌ ً١أِ ٚؤشش إٌّٛرط

وبموجــب ىــذا النمــوذج تصــنف الشــركات إلــى ثــالث فئــات وذلــك حســب قــدرتيا عمــى االســتم اررية بموجــب نقطــة قطــع
) (Zقدرىا 2.6875
وضعية الشركة
-1اٌششوبد إٌبجذخ ٚاٌمبدسح ػٍ ٝاالسزّشاس
-2اٌششوبد اٌفبشٍخ ٠صؼت رذذ٠ذ ٚضؼ١زٙب
-3اٌششوبد اٌفبشٍخ اٌز٠ ٟذزًّ إفالسٙب

قيمة )(Z
Z≥2.6875
286875‹Z‹1881
Z›1881

ىذا النموذج أثبت أثناء تطبيقـو قدرتـو عمـى التنبـؤ بحـوادث ا فـالس بنسـب تتـراوح  %82قبـل سـنة مـن حـدوث واقعـو
ا فالس وبنسبة  %58قبل سنتين من وقوعيا.
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ثانيا :نموذج (:(1976 ARGENTI

وىو ما يعرف بـ) ،(A.SCOREحيث بجمع فيـو مـا بـين أسـموب التحميـل المـالي ،وأسـموب تحميـل المخـاطر ،ويعتمـد
معايير مختمفة لتقويم حالة الشركة المقترضة ،مثل المؤشرات النوعية أو الوصفية وأن كـان يعطـي لمثانيـة وزنـا اكبـر،
ويعتبر ىذا النموذج أداة لمتنبوء بالمخاطر أكثـر منـو نموذجـا لمتنبـؤ بالفشـل المـالي ،ومـا يؤخـذ عمـى ىـذا النمـوذج ىـو
اىمالو لمكثير من العوامل الخارجية وتركيزه فقط عمى ظروف الشركة المقترضة (القيسي.)33 :2016 ،
ثالثا :نموذج ):(1981 KIDA

يــتم بنــاء ىــذا النمــوذج بنــاء عمــى  5متغي ـرات (النســب الماليــة) رئيســية عمــى شــكل معادلــة انحــدار متعــدد كمــا يمــي

(القيسي:)34 :2016 ،

Z = X1+ X2+ X3- X4+ X5
حيث يتكون النموذج من المتغيرات االتية:
المعادلة
اٌشثخ اٌصبفِ /ٟجّٛع األصٛي
دمٛق اٌّسبِّ٘ /ٓ١جّٛع اٌخصَٛ
األصٛي اٌّزذاٌٚخ /اٌخص َٛاٌّزذاٌٚخ
اٌّج١ؼبد ِ /جّٛع األصٛي
إٌمذ٠خِ /جّٛع األصٛي

المتغير
X1
X2
X3
X4
X5

يعتبر ىذا النموذج الشركة فاشمة عندما تكون  Z< 0وقد أثبت نجاح ىـذا النمـوذج فـي التنبـؤ بحـاالت ا فـالس قبـل
حدوثيا باكثر من نسبة .%20
رابعا :نموذج ):(Campisi and Trotman

تم بناء ىذا النموذج عمى الشركات البريطانية ،وتكون ىذا النموذج من خمس نسب مالية وىي نسب ربحية ،ونسـب
سيولة ،ونسب رفع ،ويمكن عرضيا كالتالي (القيسي:)35 :2016 ،
المتغير
X1
X2
X3
X4
X5

المعادلة
اٌشثخ رشغ ٍٟ١لجً اٌفٛائذ ٚاٌضش٠جخ  /اجّبٌ ٟدمٛق اٌّسبّ٘ٓ١
اٌشثخ رشغ ٍٟ١لجً اٌضش٠جخ  /األصٛي اٌٍّّٛسخ
األصٛي اٌّزذاٌٚخ  /اٌّطٍٛثبد اٌّزذاٌٚخ
األصٛي اٌسبئٍخ  /اٌّطٍٛثبد اٌّزذاٌٚخ
اجّبٌ ٟاٌّطٍٛثبد اٌ ٝاجّبٌ ٟدمٛق اٌّسبّ٘ٓ١

وقد اثبت النموذج قدرتو التنبؤية بنسبة ( )%73من حوادث االفالس قبل حدوثيا.
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خامسا :نموذج (:(1987 SHERRORD
يســتخدم ىــذا النمــوذج لتقيــيم مخــاطرة محفظــو القــروض المصــرفيو ،اذ يعتمــد النمــوذج عمــى ( )6نســب اساســيو تعبــر
نوعيتيا عن مؤشـر الربحيـو ومؤشـر السـيولو وثـالث معـادالت لمؤشـر الرفـع المـالي ويقـيم ىـذا النمـوذج بصـفو خاصـو
االئتمان في المصارف التجاريو من عدة زوايا ىي (القيسي:)36 :2016 ،
أ :تقييم المركز االئتماني لمشركات التي تتقدم بطمب الحصول عمى قروض مصرفيو ،اي يعتبر كأداة يسترشد بيا
مدير االئتمان في اتخاذ قرار منح القروض.

ب :تقييم المخاطر المحيطو بمحفظو القروض ومن ثم يستخدم في تقدير مخصص القروض المتعثرة الواجب
تكوينيا بخصوص تمك القروض.

ج :يفيد ايضا في تحديد معدل الفائدة الخاص بالقروض ،كذلك تصميم جداول متابعو وفحص لمقروض.

د :وتطبيقا ليذا النموذج يمكن تصنيف القروض الى خمسو فئات رئيسو حسب درجة المخاطر عمى النحو التالي.
الرهس
)(X1
)(X2
)(X3
)(X4
)(X5
)(X6

جذول رقن ( )1نست التحليل الوبلي وأوزانه حست افتراضبد نوورج (:)Sherrord
النسجخ
صبف ٟسأط اٌّبي اٌؼبًِ ÷ أجّبٌ ٟاالصٛي
االصٛي اٌسبئٍخ ÷ أجّبٌ ٟاالصٛي
صبف ٟدمٛق اٌّسبّ٘ ÷ ٓ١أجّبٌ ٟاالصٛي
أجّبٌ ٟاالصٛي ÷ أجّبٌ ٟاالٌزضاِبد
صبف ٟدمٛق اٌّسبّ٘ ÷ ٓ١أجّبٌ ٟاالصٛي اٌضبثزخ
صبف ٟاٌشثخ لجً اٌضش٠جخ ÷ أجّبٌ ٟاالصٛي

هعبهل النسجخ
17
9
385
182
181
21

نوع النسجخ
ِؤشش سٌٛ١خ
ِؤشش سٌٛ١خ
ِؤشش سفغ
ِؤشش سفغ
ِؤشش سفغ
ِؤشش سثذ١خ

جذول رقن ( )2فئبد تصنيف الوخبطرح للشركبد حست افتراضبد لنوورج (:)Sherrord
تسلسل
1
2
3
4
5

فئخ القرض
فئخ أ ( ٌٝٚلشٚض ِّزبصح ػذّ٠خ اٌّخبطشح )
فئخ صبٔ١خ ( لشٚض لٍٍ١خ اٌّخبطشح )
فئخ صبٌضخ ( لشٚض ِزٛسطخ اٌّخبطشح )
فئخ ساثؼخ ( لشٚض ِشرفؼخ اٌّخبطشح )
فئخ خبِسخ ( لشٚض خطشح جذاً )

هؤشر الوخبطرح (الجودح)
25< Z
20 < Z < 25
5 < Z< 20
5- < Z < 5
5- > Z

ان مؤشر الجودة المستخدم في تصنيف الشركات طالبو القرض يسير في اتجاه عكسي التجاه المخاطرة ،حيث ان
ارتفاع قيمة المؤشر يدل عمى جودة القرض او عمى قوة المركز المالي لمشركة ومن ثم انخفاض درجة المخاطرة

والعكس صحيح.
وتأخذ معادلة االرتباط التي تعبر عن ىذا النموذج الشكل التالي:
Z = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6
حيث ان  Zىي القيمة التمييزية ( )Z. Scoreوىي معيار التفريق لمشركات المتعثرة وغير المتعثرة.
أما  X1, X2, X3, X4, X5, X6ىي النسب المالية المذكورة أعاله وبنفس الترتيب.
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سبدسب :أسجبة أختيبر(:(1987 SHERRORD
٠ش ٜاٌجبدش اْ ٕ٘بن جٍّخ ِٓ االسجبة اٌز ٟادد اٌ ٝاسزخذاَ ٘زا إٌّٛرط ٚوّب :ٍٟ٠
أ -يعتبر ىذا النموذج امتدادا لجيود التطوير في مجال التنبوء لتحسين محفظة القروض.

ب -مي ـزة ىــذا النمــوذج تتمثــل فــي أنــو أوجــد نوعــا مــن العالقــة بــين درجــة المخــاطرة لمقــرض متمثمــة بــالتنبوء بالفشــل
المــالي لمشــركة طالبــة القــرض مــن جيــة ،وتحــدد نوعيــة جــودة القــرض متمثمــة بالقــدرة عمــى اســترداد مبمــغ القــرض

والفائدة لممصرف من جية ثانية.

ج -يعتبر ىذا النموذج أساس لتسعير القروض ومن ثم تقويم وجودة محفظة القروض في المصرف.

د -امكانية استخدامو في البيئة العراقية لكونو يستخدم بيانات متوفره ويبتعد عن المعايير النوعية.
المبحث الرابع :الجانب التطبيقي لمبحث.

 4.2أستخدام معادالت نموذج (:)Sherrord
أوال :تحميل ومناقشة نتائج مؤشر السيولة لمشركات عينة الدراسة:
 -1صافي راس المال العامل/اجمالي االصول:

جذول ( )3تحليل نسجخ (( )X1صبفي راش الوبل العبهل/اجوبلي االصول) للشركبد عينخ الجحث:
الشركة
فٕذق ثبثً
إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ
ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ
اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ
ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١
ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ
ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ
ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف
فٕذق فٍسطٓ١
اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ

متوسظ النسبة
1867
1866
1866
1865
1861
1832
1825
1816
1818
1811-

معامل النسبة
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

النقاط باالوزان
11839
11822
11822
11815
11837
5844
4825
2872
1836
1887-

الجدول من اعداد الباحث.
 -2االصول السائمة  /اجمالي االصول:
جذول ( )4تحليل نسجخ (( )X2االصول السبئلخ/اجوبلي االصول) للشركبد عينخ الجحث:
الشركة
ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١
ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ
اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ
ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ
إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ ِٛٚاد اٌزجًّ١
فٕذق فٍسطٓ١
ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ
ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف
فٕذق ثبثً
اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ

اٌجذٚي ِٓ اػذاد اٌجبدش8
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متوسط
النسبة
1899
1894
1886
1877
1871
1856
1836
1827
1822
1816

معامل النسبة

النقاط باالوزان

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8891
8846
7874
6893
6831
5814
3824
2843
1898
1844
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ان قيمة المتغيران ( )X22X1يعبران عن مؤشرات لنسب سيولة والتي تقييس مدى قدرة الشركات عمى سداد
مستحقاتيا القصيرة االجل عند استحقاقيا بواسطة اصوليا السائمة ،وتعتبر ىذه النسب من اىم المؤشرات لمعرفة
قدرة الشركات عمى االيفاء بالتزاماتيا ،فعند النظر الى المتغير االول ( )X1نجد ان مؤشر (صافي راس المال

العامل/اجمالي االصول) لمشركات (فندق بابل والمنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ومصانع الطالء
الحديثة والوطنية لصناعات االثاث المنزلي وشركة الحمراء لمتامين) كانت نسبيا مرتفعة مقارنة بباقي الشركات

حيث تراوحت بين ( )0.61 ، 0.67بينما تراوحت النسبة مابين ( )0.16 ، 0.25 ، 0.32لشركات (شركة
الصناعات االلكترونية وشركة بغداد لممشروبات الغازية وشركة بغداد لصناعة مواد التغميف) بينما بمغت نسبة باقي
الشركات اضعف مستوى ( )0.11- ، 0.08لشركتي (فندق فمسطين واسيا سيل لالتصاالت).

أما المتغير الثاني ( )X2نجد ان مؤشر (االصول السائمة/اجمالي االصول) لمشركات (شركة الحمراء لمتامين وشركة
الصناعات االلكترونية والوطنية لصناعات االثاث المنزلي ومصانع الطالء الحديثة والمنصور لمصناعات الدوائية
والمستمزمات الطبية ومواد التجميل) تتراوح بين ( )0.70 ، 0.77 ، 0.86، 0.94 ، 0.99وكانت نسبيا مرتفعة
مقارنة بباقي الشركات حيث تراوحت مؤشر شركات (شركة بغداد لممشروبات الغازية وشركة بغداد لصناعة مواد

التغميف وفندق بابل واسيا سيل لالتصاالت) ما بين ( ) 0.16 ، 0.22 ، 0.27 ، 0.36وتعتبر ىذه النسب
ضعيفة.
ثانيا :تحميل ومناقشة نتائج مؤشر الرفع لمشركات عينة الدراسة:

 -1صافي حقوق المساهمين/اجمالي االصول:

جدول ( )5تحميل نسبة (( )X3صافي حقوق المساهمين/اجمالي االصول) لمشركات عينة البحث:
الشركخ
إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ ِٛٚاد اٌزجًّ١
ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ
ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ
ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف
اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ
اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ
ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١
فٕذق فٍسطٓ١
ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ
فٕذق ثبثً

الجدول من اعداد الباحث.
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هتوسظ
النسجخ
1895
1889
1888
1883
1879
1864
1862
1851
1838
1812

هعبهل النسجخ

النقبط ثبالوزاى

385
385
385
385
385
385
385
385
385
385

3832
3811
3818
2891
2876
2824
2817
1878
1833
1817
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 -2اجمالي االصول /اجمالي االلتزامات:

جدول ( )6تحميل نسبة (( )X4اجمالي االصول /اجمالي االلتزامات) لمشركات عينة البحث:
الشركخ

إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ ِٛٚاد اٌزجًّ١
ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ
ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ
ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف
اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ
اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ
ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١
فٕذق فٍسطٓ١
ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ
فٕذق ثبثً

هتوسظ
النسجخ
24
9821
8872
5889
4881
2881
2865
2818
1861
1812

هعبهل
النسجخ
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182

النقبط ثبالوزاى
28
11815
11846
7816
5877
3837
3818
2849
1893
1822

اٌجذٚي ِٓ اػذاد اٌجبدش8
 -3صافي حقوق المساهمين/اجمالي االصول الثابتة:

جدول ( )7تحميل نسبة (( )X5صافي حقوق المساهمين/اجمالي االصول الثابتة) لمشركات عينة البحث:
الشركة
ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١
ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ
اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ
ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ
إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ ِٛٚاد اٌزجًّ١
ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ
فٕذق فٍسطٓ١
ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف
اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ
فٕذق ثبثً

متوسط النسبة
6888
6857
5867
3893
3823
1855
1816
1815
1877
1813

معامل النسبة
181
181
181
181
181
181
181
181
181
181

النقاط باالوزان
1868
1865
1856
1839
1832
1811
1811
1811
1811
1811

الجدول من اعداد الباحث.
ان قيمة المتغيرات ( )X44X45X3تعبر عن مؤشرات لنسب الرفع المالي والتي تقييس نسبة تمويل أصول

الشركةعن طريق الديون وبالتالى فإنيا تعطى فكرة لممحمل المالى عن درجة الرفع المالى ودرجة الخطر المرتبط
بالديون ،حيث تبين ىذه النسب مدي مساىمة كل من المالك والدائنين االخرين فى تمويل الشركة ومدى القدرة عمى

السداد.

فعند النظر الى المتغير الثالث ( )X3نجد ان مؤشر (صافي حقوق المساىمين/اجمالي االصول) لمشركات

(المنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ومواد التجميل ومصانع الطالء الحديثة وشركة بغداد لممشروبات

الغازية وشركة بغداد لصناعة مواد التغميف والوطنية لصناعات االثاث المنزلي) كان مرتفعا مقارنتا ببقية الشركات

حي تراوح مابين ( )0.79 ، 0.83 ، 0.88 ، 0.89 ، 0.95بينما حققت شركات (اسيا سيل لالتصاالت النقالة

وشركة الحمراء لمتامين وفندق فمسطين) نسب متوسطة بمغت ( )0.51 ، 0.62 ، 0.64بينما اضعف نسب

( )0.02 ، 0.38كانت لشركتي (شركة الصناعات االلكترونية وفندق بابل).
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أما المتغير الرابع ( )X4نجد ان مؤشر (اجمالي االصول /اجمالي االلتزامات) قد بمغ كأعمى نسبة عند شركة
(المنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ومواد التجميل) حيث بمغ ( )24وىي نسبة شاذة عن باقي نسب
الشركات ،بينما بمغت نسب (مصانع الطالء الحديثة وشركة بغداد لممشروبات الغازية) ( )8.72 ، 9.21كنسب

مرتفعة عن باقي الشركات ،بينما حققت شركات (شركة بغداد لصناعة مواد التغميف والوطنية لصناعات االثاث
المنزلي) نسب متوسطة بمغت ( )4.81 ، 5.89أما باقي الشركات فتراوحت النسب التي حصموا عمييا بين (2.81
 )1.02 ، 1.61 ، 2.08 ، 2.65 ،وكانت نسب ضعيفة (اسيا سيل لالتصاالت النقالة وشركة الحمراء لمتامين
وفندق فمسطين وشركة الصناعات االلكترونية وفندق بابل).
بينما المتغير الخامس ( ) X5نجد ان مؤشر ( صافي حقوق المساىمين/اجمالي االصول الثابتة) قد بمغ اعمى نسبة

عند شركات (شركة الحمراء لمتامين وشركة الصناعات االلكترونية والوطنية لصناعات االثاث المنزلي) حيث حققت

تمك الشركات نسب بمغت ( )5.67 ، 6.57 ، 6.88مقارنتا مع باقي الشركات ،بينما حققت شركتي (مصانع
الطالء الحديثة والمنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ومواد التجميل) نسب متوسطة بمغت (، 3.93
 )3.23بينما حققت باقي الشركات (شركة بغداد لممشروبات الغازية وفندق فمسطين وشركة بغداد لصناعة مواد
التغميف واسيا سيل لالتصاالت النقالة و فندق بابل) اضعف النسب (.)0.03، 0.77 ، 1.15 ، 1.16 ، 1.55

ثالثا :تحميل ومناقشة نتائج مؤشر الربحية لمشركات عينة الدراسة:
 -1صافي الربح قبل الضريبة/اجمالي االصول:
جذول ( )8تحليل نسجخ (( )X6صبفي الرثح قجل الضريجخ/اجوبلي االصول) للشركبد عينخ الجحث:
الشركخ

هتوسظ النسجخ

هعبهل النسجخ

النقبط ثبالوزاى

اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ

1824

21

4881

إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ ِٛٚاد اٌزجًّ١

1815

21

3

ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١

1811

21

2

ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ

1814

21

1881

اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ

1814

21

1881

ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف

1812-

21

1814-

فٕذق فٍسطٓ١

1819-

21

1881-

ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ

1810-

21

2-

ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ

1812-

21

2841-

فٕذق ثبثً

1846-

21

9821-

الجدول من اعداد الباحث.
أما أذا نظرنا الى المتغير الثالث ( )X6نجد ان مؤشر (صافي الربح قبل الضريبة/اجمالي االصول) لمشركات (اسيا

سيل لالتصاالت النقالة والمنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية ومواد التجميل وشركة الحمراء لمتامين)

كان مرتفعا مقارنتا ببقية الشركات حيث حققت ارباح تتراوح مابين ( )0.10 ، 0.15 ، 0.24بينما حققت شركات
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(شركة بغداد لممشروبات الغازية والوطنية لصناعات االثاث المنزلي) نسب ارباح بمغت ( )0.04 ، 0.04بينما لم
تستطع باقي الشركات (شركة بغداد لصناعة مواد التغميف و فندق فمسطين و مصانع الطالء الحديثة و شركة
الصناعات االلكترونية و فندق بابل) من تحقيق أي ارباح  ،أذ بمغت نسب خسائرىا كالتي (، 0.09- ، 0.02-
.) 0.46- ، 0.12-، 0.10 4.3تحميل ومناقشة معامل االرتباط ( )Zلمتنبؤ بالفشل المالي لمشركات عينة البحث:

سوف نحمل الشركات لغرض تقييم محفظو القروض عمى افتراض ان كل شركو تقدمت بطمب قرض من مصرف ما

وان المصرف لغرض اتخاذ الق اررات حول منح القروض لمشركات سيعتمد عمى القيمة التمييزية لمعامل االرتباط ()Z

وىو القيمة التمييزية لمتنبؤ بالقوة المالية لمشركات:

جذول ( )9هؤشر هعبهل االرتجبط ( )Zلجودح القرض للشركبد هوضع الجحث:
X5
X4
X3
X2
X1
أسن الشركخ

X6

ZZ

إٌّصٛس ٌٍصٕبػبد اٌذٚائ١خ ٚاٌّسزٍضِبد اٌطج١خ

11822

6831

3832

28

1832

3

52816

ِصبٔغ اٌطالء اٌذذ٠ضخ

11822

6893

3811

11815

1839

2-

31871

اٌٛطٕ١خ ٌصٕبػبد االصبس إٌّضٌٟ

11815

7874

2876

5877

1856

1881

28868

ششوخ اٌذّشاء ٌٍزبِٓ١

11837

8891

2817

3818

1868

2

27831

ششوخ ثغذاد ٌٍّششٚثبد اٌغبص٠خ

4825

3824

3818

11846

1811

1881

21894

ششوخ اٌصٕبػبد االٌىزش١ٔٚخ

5844

8846

1833

1893

1865

2841-

15841

ششوخ ثغذاد ٌصٕبػخ ِٛاد اٌزغٍ١ف

2872

2843

2891

7816

1811

1814-

15818

اس١ب سٌ ً١الرصبالد إٌمبٌخ

1887-

1844

2824

3837

1811

4881

11818

فٕذق فٍسطٓ١

1836

5814

1878

2849

1811

1881-

8898

فٕذق ثبثً

11839

1898

1817

1822

1811

9821-

5856

الجدول من اعداد الباحث.
ٛ٠ضخ اٌجذٚاي سلُ (ِ )9ؤشش جٛدح اٌمشض ٚاٌز٠ ٞؼٕ ٟلٛح اٌّشوض اٌّبٌٌٍ ٟششوٗ طبٌجٗ اٌمشض ٚفك ّٔٛرط

:Sherrord

يظير من التحميل ان شركة المنصور لمصناعات الدوائية والمستمزمات الطبية امتازت بقوة مركزىا المالي اذ كان

مؤشر جودة القرض بمغ ( )52.16وبفارق كبير ثم مصانع الطالء الحديثة ( )30.70والوطنية لصناعات االثاث
المنزلي ( )28.68وشركة الحمراء لمتامين ( )27.31وىذا يعني وقوع ىذه الشركات ضمن الفئة أولى أي قروض

ممتازة عديمة المخاطرة ،أما شركة بغداد لممشروبات الغازية حققت مؤش ار بمغ ( )21.94لتكون ضمن الفئة الثانية

وىي قروض قميمة المخاطرة.

بينما حققت شركات شركة الصناعات االلكترونية وشركة بغداد لصناعة مواد التغميف مؤش ار بمغ ( )15.41و

( )15.18وىذا يعني وقوع ىذه الشركتين ضمن الفئة الثالثة بينما حصمت شركات اسيا سيل لالتصاالت النقالة
وفندق فمسطين وفندق بابل عمى مؤشرات ( )10.08و ( )8.98و ( )5.56عمى التوالي وىذه الشركات الزالت

ضمن الفئة الثالثو لمؤشر جودة القرض أي قروض متوسطة المخاطرة ،ولم تكن ىنال أي شركة ضمن العينة

المدروسة تقع ضمن الفئة الرابعة أي قروض مرتفعة المخاطرة أو ضمن الفئة الخامسة قروض خطرة جدا.
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االستنتاجات والتوصيات
أوال :االستنتاجات:

 .1بأمكان المصارف تبني استخدام نموذج عمى الشركات التي ستقرضيا لمعرفة فيما اذا كانت قدرة ىذه الشركات
عمى سداد التزاماتيا.

 .2يوجد التفاوت في قيمة  Zبدليل ان قروض المصارف وقعت ما بين الفئة االولى والفئة الثالثة وىذا دليل عمى
توازن تمك الشركات ماليا.

 .3عمى المصارف ان تقوم بزيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيميا النيا سوف تقدم قروض من الفئة
الثالثة

 .4عممية التنبؤ بالفشل قبل وقوعو يساىم في معالجة الخمل المالي وبالتالي يساىم في عدم تعثر القروض والذي
ينعكس نمو المصارف وضمان استم اررية عمميا.

 .5بناءا عمى النتائج يمكن قبول فرضيو البحث (يؤدي استخدام نموذج  Sherrordفي تحميل المركز المالي
ويمكن من بناء المحفظو االقراضيو لممصرف
لمشركات طالبو القرض الى تقميل المخاطرة االقراضيو لممصرف َ
عمى اسس عمميو).

 .6ان المصارف التي تجري فحصا دوريا وعمى اسس عممية لمحفظتيا االقراضية تكون اقل عرضة لمخاطر عدم
تسديد القروض من قبل الشركات المقترضة.

 .7تنوع القطاعات التي يتم تمويميا من قبل المصرف امر ضروري لتخفيض المخاطرة غير النظامية.
ثانيا :التوصيات:

 .1ضرورة قيام المصرف بتشكيل محفظو اقراضيو قائمو عمى اختيار الشركات التي سيتم منحيا القرض وفق اسس
عمميو تمكن من معرفة المركز المالي لمشركات ومنيا نموذج Sherrordـ

 .2ينبغي ان ال يقتصر المصرف في منح القروض عمى عدد محدد من الزبائن أو قطاع معين وان يراعي التنويع
بين انشطة الشركات الذين يحصمون عمى قروض.

 .3ضرورة اعتماد المصرف عمى سياسية اقراضية واضحة ومتناسبة مع طمبات القروض سواء من ناحية النشاط
الذي تخدمو تمك الشركات أو سعر الفائدة حسب درجة المخاطرة ،من خالل ىذا النموذج والذي يعتبر أساس

لتسعير القروض  ،فالقروض من الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة يجب ان تكون فوائدىا مرتفعة الرتفاع
مخاطرتيا وىكذا.
 .4أستحداث المصرف وحدة الدارة الخطر المالي ميمتيا االساسية تحميل واستكشاف مواقع الخطر المالية
لمشركات التي تطمب قروض.

 .5ضرورة اعداد دراسو جدوى لالىداف التي تسعى المصارف لتحقيقيا من خالل االقراض ومدى عالقتيا ببناء
االقتصاد الوطني وبما يعود بالخير عمى المجتمع ليتم اعطاء االولوية بمنح القروض اوال لمشركات التي ليا

دور ميم في تنمية االقتصاد وخدمة المجتمع وبيذا يضمن المصرف دوره في تنشيط الحركو االقتصاديو لمبمد.
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الوصبدر
الوصبدر ثبللغخ العرثيخ:

 -1اٌذٚسٚ ٞاٌسبِشائ :ٟصوش٠ب٠ ,سش( ٞاٌّصبسف اٌّشوض٠خ ٚاٌس١بسبد إٌمذ٠خ) ػّبْ ,االسدْ82116 ,
 -2اٌضث١ذ :ٞدّضح ِذّٛد ,أداسح االئزّبْ اٌّصشفٚ ٟاٌزذٍ ً١االئزّبٔ ,ٟششوخ اٌٛساق ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ,ػّبْ ,ط82111 ,2
 -3اٌطب٘شٌ :طشش ,رمٕ١بد اٌّصبسف ,اٌطجؼخ  ,2دٛ٠اْ اٌّطجٛػبد اٌجبِؼ١خ ,اٌجضائش82113 ,
 -4ػجذ اٌذّ١ذ :ػجذ اٌّطٍت ,اٌّصبسف اٌشبٍِخ ػٍّ١برٙب ٚإداسرٙب ,اٌذاس اٌجبِؼ١خِ ,صش82118 ,
 -5اٌؼالق :ثش١ش ػجبط( ,اداسح اٌّصبسفِ :ذخً ٚظ١ف ,)ٟاالسدْ ,ط82111 ,2
١ٌ -6بي :سبسحِ ,زطٍجبد أذِبط اٌّصبسف اٌجضائش٠خ ,اٌجضائش82115 ,
 -7اٌؼٍ :ٟاسؼذ دّ١ذ ,اداسح اٌّصبسف اٌزجبس٠خ ِذخً اداسح اٌّخبطشِ ,ىزجخ اٌزاوشح ,ثغذاد82113 ,
ٕ٘ -8ذ١ِٕ :ٞش اثشا٘ ,ُ١اداسح اٌّصبسف اٌزجبس٠خ :اٌطجؼخ اٌضبٌضخ ,اٌّىزت اٌؼشث ٟاٌذذ٠ش ,اإلسىٕذس٠خ82119 ,
ِ -9طشِ :ذّذ ,االرجب٘بد اٌذذ٠ضخ ف ٟاٌزذٍ ً١اٌّبٌٚ ٟاالئزّبْ) اٌطجؼخ اٌشاثؼخ( ,داس ٚائً ,األسدْ82116 ,
الرسبئل واالطبريح:
 -1اٌطبٌت :صالح ػجذ اٌشدّٓ ,رى١١ف ادٚاد اٌزذٍ ً١اٌّبٌٌ ٟم١بط ِسز ٜٛإٌجبح فِٕ ٟشآد االػّبي ,سسبٌخ دوزٛساٖ ,وٍ١خ
االداسح ٚااللزصبد -جبِؼخ اٌّٛصً82111 ,
 -2اٌغصٓ٘ :ال ثسبَ ػجذهللا ,اسزخذاَ إٌست اٌّبٌ١خ ٌٍزٕجٛء ثبٌزؼضش اٌّبٌٌٍ ٟششوبد ,دساسخ رطج١م١خ ػٍ ٝلطبع اٌّمبٚالد فٟ
لطبع غضح ,سسبٌخ ِبجسز١ش ,اٌجبِؼخ االسالِ١خ ف ٟغضح82114 ,
 -3اٌط :ً٠ٛػّبس اوشَ ػّشِ ,ذ ٜاػزّبد اٌّصبسف ػٍ ٝاٌزذٍ ً١اٌّبٌٌٍ ٟزٕجٛء ثبٌزؼضش ,سسبٌخ ِبجسز١ش ,دساسخ رطج١م١خ
ػٍ ٝاٌّصبسف اٌزجبس٠خ اٌٛطٕ١خ ف ٟلطبع غضح82118 ,
 -4اٌم١س :ٟادّذ ً٘ ,رٍّه إٌّبرط اٌّجٕ١خ ػٍ ٝإٌست اٌّبٌ١خ لذسح رٕجؤ ٗ٠ػٍ ٝاٌزّ١١ض ث ٓ١اٌششوبد اٌّزؼضشح ٚغ١شح اٌّزؼضشح,
دساسخ ِمبسٔخ ثّٛٔ ٓ١رط ِشزك ِٓ إٌست اٌّبٌ١خ ٌٍششوبد اٌصٕبػ١خ االسدٔ١خِ ,جٍخ دساسبد اٌؼٍ َٛاٌذاس٠خ ,اٌجبِؼخ
االسدٔ١خ82116 ,
 -5خبٌذِ :شػ ٟدسٓ ,دٚس اٌزذٍ ً١االئزّبٔ ٟف ٟاٌذذ ِٓ رؼضش اٌمشٚض اٌّصشف١خ ,اطشٚدخ دوزٛساح ,وٍ١خ االداسح
ٚااللزصبد82113 ,
النشراد والذوريبد والوجالد:
 -1إٌششاد اٌسٕ٠ٛخ ٌسٛق اٌؼشاق ٌالٚساق اٌّبٌ١خ ٌٍششوبد ػٕ١خ اٌجذش8
 -2اٌذج١ط :ٟلبسُ ِذسٓ ,اسزخذاَ ّٔبرط اٌزذٍ ً١اٌّبٌ ٟف ٟفشض اخزجبس االسزّشاس اٌّذبسجٌٍ ٟششوبد طبٌجخ االلزشاض ِٓ
اٌّصبسف-دبٌخ دساس١خِ ,جٍخ رّٕ١خ اٌشافذِ ,ٓ٠جٍذ  32/2ػذد82111 , 64
 -3صبٌخ ,ػصبَ ِذّذ ,غضٚاْ سٍِ ,ُ١صطف ٝسٍ :ُ١رذٍ ً١ثمبء اٌششوبد داٌخ ٌٍزٕجٛء ثبٌفشً اٌّبٌ ,ٟدساسخ رطج١م١خ ػٍٝ
ػٕ١خ ِٓ اٌششوبد اٌؼشال١خ ٚاالسدٔ١خ اٌّسبّ٘خِ ,جٍخ وٍ١خ اٌشافذ ٓ٠اٌجبِؼخ ٌٍؼٍ ,َٛػذد  ,4اٌسٕخ اٌضبٌضخ 82114
 -4ػض٠ض ,وشاس ػجذ االٌٗ ,دٚس اٌزٕجؤ ثبٌفشً اٌّبٌِٚ ٟؤششاد اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌزشغ١ٍ١خ ثبالسزمشاس اٌّصشف ٟثبسزؼّبي
ّٔٛرط  kideدساسخ رطج١م١خ ف ٟػٕ١خ ِٓ اٌّصبسف اٌؼشال١خ اٌّذسجخ ف ٟسٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّبٌ١خِ ,جٍخ اٌغشٞ
ٌٍؼٍ َٛاٌمزصبد٠خ ٚاٌذاس٠خ 82114
 -5ثخ١ذ ,غبٌت شبوش ,اسزخذاَ ّٔٛرط ٌٍ Sherrordزٕجؤ ثبٌفشً اٌّبٌ ٟدساسخ رطج١م١خ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ اٌّصبسف اٌزجبس٠خ
اٌخبصخ اٌّذسجخ ف ٟسٛق اٌؼشا ق ٌالٚساق اٌّبٌ١خِ ,جٍخ اٌىٛد ٌٍؼٍ َٛاالداس٠خ ,ػذد 82115 19
 -6اٌذٍ ,ٞٛ١اٌخّٛس ٟأدّذٚ ,أدّذ اٌشش٠فِ ,ذ ٜأّ٘١خ إٌست اٌّبٌ١خ اٌّشزمخ ِٓ لبئّخ اٌزذفمبد إٌمذ٠خ ٌٍزٕجؤ ثبٌفشً اٌّبٌٟ
ف ٟاٌششوبد اٌصٕبػ١خ اٌؼبٍِخ ف١ٌ ٟج١بِ ,جٍخ جبِؼخ االداسح ٌٍجذٛس ٚاٌذساسبد االٔسبٔ١خ ,اٌّجٍذ  ,12اٌؼذد االٚي:
82115
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 -7خشٛ٠ش ,دسٕ ٟػٍِٚ ,ٟذّذ اٌؼجبد" :ٞرم ُ١١أداء ِذفظخ اٌمشٚض ٚاٌزس١ٙبٌذ ااٌئزّبٔ١خ ٌذ ٜاٌمطب اٌّصشف ٟاأٌشدٔ"ٟ
ِجٍخ ِؤرخ ٌٍجذٛس ٚاٌذساسبد – سٍسٍخ اٌؼٍ َٛاإٌٕسبٔ١خ ,اٌؼذد اٌضبٔ ,ٟاٌّجٍذ اٌزبسغ ػشش82112,
 -8اٌذغ :ُ١ػجذ اٌؼض٠ض ,اٌزذٍ ً١ااٌئزّبٔٚ ٟدٚسٖ ف ٟرشش١ذ ػٍّ١بد االلشاض اٌّصشف ٟثبٌزطج١ك ػٍ ٝاٌّصشف اٌصٕبػ,ٟ
ِجٍخ جبِؼخ رششٌٍ ٓ٠ذساسبد ٚاٌجذٛس اٌؼٍّ١خ ,اٌؼذد اٌضبٌش ,اٌّجٍذ اٌضبِٓ ٚاٌؼشش82112 ,ْٚ
 -9ػض٠ض :وشاس ػجذ االٌٗ ,دٚس اٌزٕجؤ ثبٌفشً اٌّبٌِٚ ٟؤششاد اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌزشغ١ٍ١خ ثبالسزمشاس اٌّصشف ٟثبسزؼّبي
ّٔٛرط  kideدساسخ رطج١م١خ ف ٟػٕ١خ ِٓ اٌّصبسف اٌؼشال١خ اٌّذسجخ ف ٟسٛق اٌؼشاق ٌألٚساق اٌّبٌ١خ“ ِجٍخ اٌغشٞ
ٌٍؼٍ َٛاٌمزصبد٠خ ٚاٌذاس٠خ82114 ,
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