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Abstract: 

The study dealt with the role of banking risks in the quality of financing decisions in the 

Sudanese banking Sector. The problem of the study is that there is weakness in banking 

finance and investment decisions, which leads to an increase in banking risks in the aspects 

of granting financing and banking investment, the study of aimed to identify the extent of 

banking risks on the quality of granting decisions banking finance and investment in the 

Sudanese banking sector, and the study followed the descriptive analytical approach by 

preparing a questionnaire and distributing it to the community ,the establishment of controls 

and bases for evaluating the nature of the clients activity leads to the quality of banking 

financing and investment  decisions ,the study concluded with a number of recommendations 

the most important of which is the need to establish a mechanism to monitor the status of 

individual financing ,including determining the adequacy of specialties  and drugs and 

encouraging banks to develop an internal risk classification for risk    management.. 
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ي 
ي الســودانى

ى
 القطــاع المصــرف

ى
 جـودة قــرارات التمــويـــل ف

ى
 دور المخـاطـر المرصفيـة ف

 )دراسة حالة مرصف المزارع التجارى (   

 

 الزبير دفع هللا الزين دفع هللا 

 السودان  ،ابن خلدون الجامعيةكلية    ،الباحث

 

 :الملخص

، وتمثلت   ي السودانى
ي جودة قرارات التمويل فى القطاع المرصفى

مشكلة الدراسة  تناولت الدراسة دور المخاطر المرصفية فى

ي مما يؤدي 
ي قرارات التمويل واالستثمار المرصفى

ي أن هنالك ضعف فى
ي جوانب  زيادة المخاطر  إىل    فى

التمويل  المرصفية فى

الدراسة وهدفت  ي 
المرصفى ت  واالستثمار  مدى  عىل  التعرف  المخاطأ إىل  منح  ر  ثير  قرارات  جودة  فى  التمويل  المرصفية 

القطاع المرصفى السودانى واتبعت   ي  فى 
التحليىل من خالل  الدراسة  واالستثمار المرصفى استبانة   إعداد المنهج الوصفى 

وبنيت الدراسة همية وقياس مخاطر قرارات منح التمويل المرصفى  أفى  ة الدراسة  هميأوزيعها عىل مجتمع الدراسة وتنبع  وت

ى    إحصائيةعالقة ذات داللة  ك  ن هنالأعىل اختبار فرضية   تمويل المرصفى   المخاطر المرصفية وجودة قرارات منح ال  إدارةبير

ى مخاطر التمويل وجودة قرارات   إحصائيةن هنالك عالقة ذات داللة  أ  أهمها عدة نتائج    إىلالدراسة  وتوصلت  التمويل بير

ى    واالستثمار ي   التمويل واالستثمار جودة قرارات  إىل    سس لتقييم طبيعة نشاط العميل يؤديأن وضع ضوابط و أتبير
المرصفى

ورة وضع    أهمها إىل عدد من التوصيات    وخلصت الدراسة مويل الفردية ومن ضمنها تحديد  وضعية التلية لمراقبة  آضى

 .المخاطر  دارةتصنيف للمخاطر الداخلية ل تطوير  عىل   وتشجيع المصارف  كفاية المخصصات والمدخرات

 .، النظام المرصفى جودة قرارات التمويل ،المخاطر المرصفية: الكلمات المفتاحية

 

 : المقدمة

ى البنوك المركزية والجهات الرقابية تعد الصناعة المرصفية أكير الصناعات    للمخاطر، إذ يمثل التعاون بير
ً
تعرضا

ي مدينة  
ى فى ، ولذلك عندما اجتمعت عشر دول كير ي

حجر األساس للرقابة الفعالة والالزمة لضمان سالمة النظام المرصفى

متانة  إىل    ذه المعايير بازل السويشية لوضع معايير رقابية موحدة، وتوصيات سميت بمقررات لجنة بازل حيث تؤدي ه

ي كافة 
، بأن الصناعة المرصفية عمل ترتكز عليه أقتصاديات الدول لتستمر عجلة الحياة فى

ً
األوضاع المرصفية وسالمتها علما

ى عىل ي حيث يتعير
ي ظل ذلك التطور وثورة المعلومات واالتصاالت، وصلتها الوثيقة بالعمل المرصفى

أي   دول العالم، وفى

ي بتقديم خدمات مرصفية متكاملة لتعزيز  مرصف كان أم تقليد
ي مجال العمل المرصفى

 فى
ً
 رائدا

ً
 أن يسىع ألن يكون مرصفا

ً
يا

ي األسواق المحلية واأل
ورة وجود متابعة ورقابة مرصفية قلمركزه الماىلي كمؤسسة مالية فى يمية والدولية، مما يستدعي ضى

ى  ي تربط بير
ى تحتاجفاعلة من جانب الجهات الرقابية، ألن التوءمة الت  اء المرصفيير   المخاطر واالئتمان كما يراها معظم الخير

 تفهم من الجهات الرقابية. إىل 
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 مشكـلة الدراســة وتساؤالتها: 

بالمشاكل  يتعلق  فيما  ي 
المرصفى والتمويل  االستثمار  اء  خير نظر  وجهة  عىل  التعرف  ي 

فى الدراسة  مشكلة  تكمن 

ي تواجه المصارف  
ي الحــد من مخاطر التمويل واالستثمار وعدم جودة قرارات التمويل واالستثمار  والمعوقات الت 

السودانية فى

ي محاولة
ي وفى

يمكن    المرصفى ي 
الت  الحلول  التمويل أللبحث عن بعض  ي قرارات 

التاكد فى ن تساعد عىل زيادة عنرص عدم 

ي 
ي جابة عىل التساؤل الرئيىس اآلمن خالل ال  واالستثمار المرصفى

 : ن 

ى مخاطر التمويل المرصفى وجودة قرارات التمويل الم إحصائيةعالقة ذات داللة    هل هنالك رصفى فى القطاع المرصفى بير

 ؟ السودانى 

 

 : أهميــة الدراســة

 : تنبع أهمية الدراسة العلمية فى 

 . المخاطر المرصفية فى القطاع المرصفى السودانى  إدارة التعرف عىل مفاهيم  -

 . ة عىل جودة قرارات منح التمويل المرصفى المخاطر المرصفيأثر بيان  -

 : أما األهميـة العمـلية

 االئتمان والتمويل بمخاطر منح التمويل المرصفى  إدارةالمخاطر فى تزويد   إدارة من طبيعة الدور الذى تلعبه  -

 . جودة اتخاذ قرارات التمويل واالستثمار المرصفى  المخاطر المرصفية فى أثر التعرف عىل  -

ي  تعكس هذه -
 . السودانى ومواكبته للتطورات العرصية فى هذا المجال الدراسة مدى تطور القطاع المرصفى

 

 : فرضـيات الدراسـة

ى    إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة   قطاع المرصفى المخاطر المرصفية وجودة قرارات منح التمويل المرصفى فى ال  إدارةبير

 . السودانى 

 

 : أهــداف الدراســة

 . التمويل فى اتخاذ قرارات التمويل المرصفى  إدارة المخاطر المرصفية فى مساعدة  إدارةالتعرف عىل مدى فاعلية  -

 . المخاطر المرصفية عىل جودة قرارات منح التمويل المرصفى فى القطاع المرصفى أثر تقييم  -
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 : الدراســةمنهـج 

المخاطر المرصفية عىل جودة قرارات منح التمويل    أثر إدارةاتبع الباحث المنهج الوصفى التحليىل لدراسة ووصف  

 . المرصفى فى القطاع المرصفى السودانى 

 

 : أدوات الدراسة

األ البيانات  التتمثل  فى  الثانوية  والبيانات  والمالحظة  الشخصية  والمقابالت  )االستبيان(  فى  والمراجع  ولية  كتب 

 . والدوريات والمجالت والتقارير والمنشورات الرسمية

 

 : الدراسات السابقة

ي عدم اهتمام المنشآت بتطوير وإنشاء أقسام  : م(2005دراسة عبد القادر محمد الخرصى )
تمثلت مشكلة الدراسة فى

ي عمليات تحليل وتفعيل األرباحوالمحاسبة الدارية للعب الدور المنا  األرباح  دارة ل 
لحل مشاكل تكاليف التشغيل  ط بها فى

ايدة ى التعريف بآخر    والقيمة،  األرباح  إدارةتسليط الضوء عىل ما جد من تطورات عىل مفهوم  إىل    وهدفت الدراسة  ،المي 

ي تعالج مشاكل زيادة التكاليف وتوصلت الدراسة ساليب النظريات وأحدث األ 
االحتفاظ بالمخزون   أهمها عدة نتائج إىل  الت 

ي  الحديثة، ساليبزيادة التكاليف التشغيلية ناتجة عن عدم استخدام األ  األرباح،زيادة إىل  يؤدي
التخلص من األنشطة الت 

الدراسإىل    السلع يؤديإىل    ال تضيف قيمة التكاليف وخلصت  التخلص من  أعدة توصيات  إىل    ة تخفيض  ورة  برزها ضى

ي ال تضيف
ي تجذب العمالء وتؤديإىل  األنشطة الت 

ى عىل األنشطة الت  كير
 زيادة المبيعات. إىل  قيمة السلع، الي 

ي عدم تحديد تكلفة إنتاج الوحدة بصورة   : م (2005دراسة محاسن النور عبدالقادر)  
تمثلت  مشكلة الدراسة فى

تعتمد عىل استخدام نظرية    دقيقة وتتبعها بشكل بوالية الخرطوم  المنشآت الصناعية  أغلب     األرباح   إدارةمالئم حيث 

الدراسة  منتجاتها وهدفت  تكلفة  تحديد  ي 
فى و إىل    الجمالية  التدقيق  ى جودة  بير العالقة  كات   إدارة فحص  الشر ي 

فى األرباح 

ي أثبتت أن جودة التدقيق تعمل عىل الحد من االخاصة 
 عىل الدراسات السابقة الت 

ً
كات العامة األرباح إدارة عتمادا ي الشر

  ،فى

تحديد تكلفة الوحدة  إىل    عىل أساس النشاط يؤدي  األرباح  إدارة ن تطبيق نظام  أ  أهمها عدة نتائج  إىل    وتوصلت الدراسة

وذلك   وعادلة  دقيقة  بصورة  للمنتجات  وخلصت  النتاجية  بالمنشأة،  الموجودة  األنشطة  من  استفادتها  درجة  حسب 

ورة تطبيق نظام التحفظ عىل أساس النشاط ألنه يوفر معلومات تفصيلية عن أ عدد من التوصيات  إىل    الدراسة برزها ضى

ي مجال التكاليف
 . األنشطة الت   تساعد إدارات التكاليف داخل المنشآت الصناعية ودعمها بكوادر متخصصة فى

ي افتقار مؤسسات التعليم العاىلي بالسودان بشكل  : (2007)   دراسة هاشم بشير محمد
تمثلت مشكلة الدراسة فى

 المعاضة منها مثل )أنظمة    األرباح  إدارةعام ألنظمة  
ً
إمكانية تطبيق   إىل    والتحفظ عليها( وهدفت الدراسة  األرباحوخصوصا

عىل أساس النشاط من قبل    األرباحلالنتفاع من مخرجات نظام    ،عىل مؤسسات التعليم العاىلي بالسودان   األرباح أنظمة  

ي صناعة قرارات رشيدة
 أهمها عدة نتائج  إىل    و توصلت الدراسة،مدراء الوحدات األكاديمية لمؤسسات التعليم العاىلي فى

ال الخدمة  بتكلفة  يتعلق  ى فيما  النظامير ى  بير  
ً
تباين واضحا ي عىل  هناك 

المبتى النظام  الواحد وتسمح آلية  للطالب  تعليمية 

 لمنهجية تقوم عىل النشاط
ً
امج الدراسية وفقا  أهمها عدة توصيات  إىل    وخلصت الدراسة  ،األنشطة بالعرض التحليىلي للير
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ي عىل مؤسسات التعليم العاىلي بالسودان أن تنتقل
إذ أنه يحلل   ،عىل أساس النشاط   األرباح   إدارةاستخدام نظام  إىل    ينبىعى

 البيانات بشمولية تساعد المدراء عىل وضع الخطط بموضوعية. 

ي أن القرارات المتعلقة بالتسعير من   : م (2008دراسة أسامة محمد احمد )  
  األرباح   إدارةتمثلت مشكلة الدراسة  فى

ي صياغة 
اتيجيفى ي عملية تسعير الخدمة   األرباح إدارة التسويقية فى المصارف ال تستخدم نظام  ةاالسي 

الحديثة وباألخص فى

ي بشكل خاص بعملية   ،البنك بشكل عام إدارةرفع درجة اهتمام إىل  المرصفية وهدفت  الدراسة
وإدارات التسويق المرصفى

  دارةال يوجد قسم ل   أهمها عدة نتائج  إىل    وتوصلت الدراسة  ،التسعير كأحد أهم مكونات مزيــــج تسويق الخدمات المرصفية

ي تساعد متخذي القرارات باتخاذ قرارات سليمة يساعد عىل تطبيق    باح األر 
بالبنك وهذا يؤدي لعدم توفير المعلومات الت 

ورة تأسيس نظام متكامل   أهمها عدد من التوصيات إىل  وخلصت الدراسة ،عىل الخدمات المرصفية األرباح إدارةنظام  ضى

ى    األرباح   دارة ديثة ل بالبنك تستخدم فيه األنظمة الح  دارةللمحاسبة وال  ي بهدف تحسير بما فيها نظام التحفظ المحاستر

ي البنك. 
 آلية اتخاذ القرارات فى

 

 : المخاطر المرصفية وأهدافها وأهميتها وخصائصها 

 تعريف الخطر

ي   ةهو كلمه مستوحا  : . الخطر لغة1
   الذي يدل عىلأي    من المصطلح الالتيتى

ً
ا ي التوازن وحدوث تغير

مع ما    ةمقارن  االرتفاع فى

 كان منتظر واالنحراف المتوقع. 

2 
ً
ي يمكن قيا  ة والخسائر المعنوي  ةالمحتمل  ة عىل أنه الخسائر المادي  يعرف الخطر   : . اصطالحا

سها نتيجة لوقوع حادث  الت 

ى مع األ  ي االعتبار جميع العوامل المساعده لوقوع الخسارةمعير
 (. 2ص ،2012،)عبدىل خذ فى

ى  حد بعيد بمفهوم اإىل    ةالخسار   ةبحدوث خساره ما وترتبط فرص  ةوهو حاله التاكد المتعلق لخطر، ويمكننا تميير

ي للخسار ن هذا األ أعىل    عن الخطر   ةفرصه الخسار  و   ،)البلقيتى   ةعن الخساره المتوقع  ةلفعلية اخير هو االختالف النستر

 . (25ص ،2006،المهدى

 

   ةتنوعت المخاطر المرصفي  : ةرصفيتعريف المخاطر الم
ً
ي وب  نظرا

ى بالمجال المرصفى ة المهتمير
يئة كل منهم وكذلك  لكير

ي ينظر كل منهم للمخاطر المرصفي ال  ةاختالف الزاوي
غير    ةخسار إىل    ومن هذه التعريفات هي احتمالية تعرض البنك  ةت 

ى استثمار عىل  تذبذب العائد المتوقعأو  وغير مخطط لها  ةمتوقع  (. 2، ص2011،و بلعجوز  ، )رابح معير

المستقبل  ي أحداث 
ى فى اليقير التأكد كل منها يحمل عنرص الشك وعدم  يتفق مع حالة  كما يحدد مفهومها كونه 

ي المستقبل  
ي حالة الخطر يستطيع متخذ القرارات أن يضع احتماالت فى

ات حاالت طبيعيه وعدم ثباتها ولكن فى بسبب تغير

 
ً
 (. 61ص ،2006،)حورى  تاريخيةذلك من معلومات   إىل وما  ، حصائيةوالدراسات ال  ةالسابق ةعىل الخير  اعتمادا

تهدد االصول  عىل    أنها تحديد، تحليل والسيطره االقتصاديةعىل    المخاطر المرصفية  إدارة تعرف   ي 
الت  المخاطر 

ى مختلف حاالت التعرض للمخاطر وقياسها ومتابعتها   أخرىالمستثمر وبصفه  أو    الماليه للمؤسسة   فإن المخاطر هي تعيير

 (. 10، ص2009،)الراوى
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ي اكتشاف المخاطر وتحليلها وقياسها سواء كان عن طريق تنظيم أالباحث    ىوير 
ي تتمثل فى

ن عملية المخاطر والت 

 
ً
  ة طر لزيادنها تتم بغرض احتواء المخاإالعليا ف  دارةسواء تمت بواسطة مجلس ال أو    ا الهدف ذله   متكامل صمم خصيصا

 . تنعدمأو   األرباح قل ال لتجنبها فبدون مخاطر ت األرباح

 

 : المرصفيةأهمية المخاطر 

ي النقاط  المرصفيةتكمن أهمية المخاطر 
 (. 50، ص2011،)صوريا  : التاليةفى

.  ة صول الموجوداأل عىل  المحافظه - ى ى والدائنير  لحماية مصالح المستثمرين والمودعير

ي األ عىل  حكام الرقابه والسيطرهأ -
 نشطة. المخاطر فى

 نواع المخاطر. أتحديد العالج النوعي لكل نوع من  -

إىل    من خالل تحويلها أو    ةالفوري  ةمينها من خالل الرقابأحد ممكن وت  دنى أإىل    الحد من الخسائر وتقليلها عىل    العمل  -

 . ةجهات خارجي

ى القيام بها فيما يتعلتحديد الترصفات وال  - ي يتعير
 الخسائر. عىل  حداث والسيطرهة األ لرقاب ةق بمخطر معينجراءات الت 

ي توليد  أ الباحث    ىوير 
دم  ن تؤدي لتقليل الربــح أوعأيمكن    ةأي خسائر عارض  رغم   األرباح ن أهمية المخاطر تكمن فى

لمعرفة   الخسائر  ودراسة   أحدوثه 
ا
مستقبل منها  والحد  الحفاظ   سباب حدوثها  الموجوداأل عىل    وكذلك  وحماية    ة صول 

ى  ى  مصالح المستثمرين والمودعير  . والدائنير

 

 : أهداف المخاطر المرصفية

ي المؤسسة المرصفية المحافظدار إضبط المخاطر و   ةن الهدف من عمليإ
وحمايتها من الخسائر   أصولها عىل    ةتها فى

ي يمكن  
الستمرار البنك وسالمة جودة    ةئها وذلك ألهمية مثل هذه الحماين تتعرض لها خالل تقديم خدماتها لعمال أالت 

المخاط  ،الخدمات وظيفة  فتهدففتعد  البنك  ي 
فى الوظائف  أهم  من  رئيىسي   ر  بشكل  ، 2011،)المدهون  : إىل  المخاطر 

 (. 39ص

 : المكاسبأو   األرباحتصنيف تقلب استقرار  . 1

ي  حيث تساهم  
ي خفض التباينات فى

 ى تو مس   أقلإىل    ةبالمخاطر البحت  ةالدخل الناتج عن الخسائر المرتبطالمخاطر فى

ي الدخل يمكن  إذلك فإىل    ةضافبال   ،ممكن
يبين يساأن خفض التباين فى ي تعظيم االستقطاعات الرصى

عن الخسائر    ة عد فى

ائب  .رباحألاعىل  وتقليل الرصى

 

اتيجية النمو  . 2  : اسير

 
ً
   عندما يكون النمو هدفا

ً
   تنظيميا

ً
ي تواجه النمو أحد أهم أهداف المخاطر،كما   تصبح الوقايه  هاما

من التهديدات الت 

اتيجية المخاطر  ي حاله حدوث خسار  ةلتسهيل استمراري عداد ل اعىل  تعتمد اسي 
 تهدد النمو االقتصادي للبنك.  ةالنمو فى
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 : تعظيم قيمة البنك . 3

ي تعظيم القيم  تساهم
ي للمنظم  ةفتعظيم القيم  ،السوقيه للبنك  ةقرارات المخاطر فى

وهو معيار    ةهو الهدف النهان 

 معقول لتقييم القرارات. 

ي البنك حيث تقوم بالمحافظتعتير من أهم الو   المرصفيةالمخاطر    أنويرى الباحث  
  ةأصول المؤسس عىل    ةظائف فى

 . وحمايتها من الخسائر 

 

 : خصائص المخاطر المرصفية

ي المؤسسات بشكل عام بمجموعه من الخصائص
 .(24، ص2000،) مسعود : هي  تمتاز المخاطر فى

ي قد تتعرض  1
 فالس، مثل مخاطر الألوىلبالدرجه ا  ةلها المؤسسات هي المخاطر المالي. معظم المخاطر الت 

ك المؤسسه المالي  ،ةه المخاطر حسب مجال تخصص كل مؤسس . تتنوع هذ2    ةوتشي 
ً
ي ثالث  عموما
هي   ةمخاطر هام  ةفى

 . لةومخاطر السيو مخاطر االئتمان  ،مخاطر السوق

   ة. تمتاز المخاطر بقدره تنبؤي3
ً
ي مجال تحديد الخسائر   خصوصا
البحث الدائم عن البديل  إىل    مما يقود المؤسسات  ،فى

 . حد ممكن أدنى إىل  ثارها آأو التخفيض من الخسائر و  مثل للتخصصاأل 

حويلها باستخدام  تأو  مواجهة المخاطر والتعامل معها يجاد الحلول فيما يتعلق بكيفية إعىل  نها تعملأالمخاطر ب . تمتاز 4

 . ةمثل المشتقات المالي ةالجديد  ساليبدوات واأل أو ابتكار األ  ةالمتاح ساليباأل 

ي تأويرى الباحث  
تعرض لها المؤسسات هي مخاطر ن المخاطر تمتاز بعدة خصائص وهي أن معظم المخاطر الت 

ي المقام األ  ةمالي
ي مخاطر السيول  ةسات المالين معظم المؤسأول كما  فى

ك فى و االئتمان ومخاطر السوق كما أن لها    ة تشي 

ي المنظ  خرىاأل   ةنظمول لها وكذلك تمتاز بعالقتها باأل يجاد الحلإعىل    التنبؤ بالمخاطر وتعملعىل    قدره عاليه
حيث  مة  فى

 إالمخاطر عليها أثر ذا كان إ تقوم بمراقبتها لمعرفة ما 
ً
 أ يجابيا

ً
 . م سلبيا

 

 : جراءاتها وخطواتها إمعايير وأدوات المخاطر و 

 أ
ا
 : فصاحمعيار العرض واإل : ول

للربــح وكذا مقتضيات  الهادفة  للمنشآت  المالية  القوائم  ي 
العام فى العرض والفصاح  المعيار متطلبات  يحدد هذا 

ي مرحلة النشاء، كما أنه  العرض والفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية  
ي ال تزال فى

للمنشآت الت 

ات المحاسبية  عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح أو   والمكاسب  ،يحدد كيفية معالجة التغير
ا
الخسائر المحتملة. وفضل

واالرتباطات واألحداث تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية  

 (. 91، ص1405،القوائم المالية )عبدالسالم عداد الالحقة ل 
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 : نطاق المعيار  : ثانيا

طبيعة نشاطها. أو    ينطبق هذا المعيار عىل القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربــح برصف النظر عن شكلها النظامي 

ي الحسبان عند تقرير ما إذا  ذلك يحتوي هذا المعيار عىل  إىل    بالضافة
اعتبارات محددة لألهمية النسبية يجب أخذها فى

ي القوائم الماليةأو    األجزاء أو    إبراز البنود   كان من الواجب
إذا كان من الممكن دمجها مع  أو    المجموعات الواجب عرضها فى

تنطبق هذه  أو    أجزاء أو    بنود  وال  المالية.  القوائم  ي نفس 
فى معروضة  األ مجموعات  المواضيع  ي    خرىاالعتبارات عىل 

الت 

يف،  (. 190، ص1409يتعرض لها معيار العرض والفصاح العام.) شر

ي  
ويد مستخدمي التقارير المالية بكافة المعلومات الهامة والمالئمة فى

ى ويرى الباحث أن تحقيق الشفافية أن يتم بي 

 . ةضوء أهداف التقرير الماىلي ويشمل العرض العادل للقوائم المالي

للسوق من خالل   العامة  الكفاءة  ي تحقيق 
ي تسهم فى

المالية والت  لبورصة األوراق  الكاملة  الشفافية  يمكن تحقيق 

 .(11ص ،1998،)المال  : الفصاح عن مجموعة من البيانات وهي 

ي المركز   أ. 
كة وقوائم الدخل والتدفقات النقدية، وفيما يتعلق بهذا  إىل    البيانات التاريخية وتتمثل فى الفصاح يجب إتباع الشر

انية.  ى ة لإلفصاح عن قائمة الدخل، ويجب إتباع الفصاح التفصيىلي عن بنود المير  مدخل التكاليف المتغير

ات تطرأ سواء  ب.  كة عىل أية تغير ي العالن اليومي للشر
قائمة الدخل،  أو    بنود المركز الماىلي عىل    البيانات الحالية وتتمثل فى

كة مع نظام المعلومات بويمكن تحقيق هذا من خالل ربط   البورصة ونتيجة ذلك يتحقق  نظام المعلومات المستخدم بالشر

 بالعالن عن المعلومات.  ما يسىم

كة خالل خمس سنوات مستقبلية  ج.  ي العالن التفصيىلي عن التخطيط الماىلي للشر
عىل    الخطط المستقبلية وتتمثل فى

ي ما يسىمي بالتخطيط أو  قلاأل اتيجر  . االسي 

ي تقييم عملية اتخاذ القرار.   إدارةمعلومات عن المؤهالت العلمية والعملية لمجلس   د. 
كة وهذا يفيد فى  كل شر

 

ي  إدارةمعايير 
ى
ي البنوك تتلخص ف

ى
 .(5ص ،1977،) رمضان: المخاطر االئتمانية ف

ــر االئتمانية دارة.توافر المناخ المالئم ل 1  .المخاطــ

ـــح االئتمــان.توافر إجراءات سليمــــة  2  .لمنــــ

ــان ومتابعته3  ..توافر إجراءات للتعامل مع االئتمـ

 .. توافر إجراءات كافية للرقابة عىل مخاطر االئتمان4

ى حجم االئتمان وقيمة الضمانات. 5 ي تقيمها والعالقة بير
 . تحديد نوعية الضمانات وكيفية تقيمها والجهة الت 

 

 : المخاطر المرصفية ة أسباب زياد

ي زياد
ي ظل العولم  المخاطر   ةيرجع السبب فى

ي فى
ي القطاع المرصفى

فى ةتيالعوامل اآل إىل    ةالمالي  ةفى  ،2006،: )الصير

 . (11ص
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س المال المستثمر وكسب أر عىل    عائد   أقىصلتحقيق    ةالمخاطر إىل    تشجيع الميلإىل    أدىمما    ةالضغوط التنافسي  ة. زياد1

ي السوق.  ة كير حصأ 
 ممكنه فى

اتساع  2 انيأ.  ى المير البنوك خارج  التقليديوتحولها من األ   ةعمال  المال مما  أإىل    ة عمال  زمات  أإىل    تعرضها إىل    أدىسواق 

 سعار. تضخم وتقلبات األ وال خرىاأل مخاطر السوق إىل  ةضاف، بال ةالسيول

ات الهيكلي3 ي شاهدته األ   ة. التغير
ي السنوات    ةوالمالي  المرصفيةسواق  الت 

ةفى حركة  عىل    ، نتيجه التحرر من القيود األخير

 . ةسواق المحليموال وانفتاح األ س األ ؤو ر 

ي ت ةشكالها المتنوعأ . تزايدت المخاطر ب4
ي لم تكن محل اهتمام أ واجه عمل البنوك لتضم العديد من الت 

نواع المخاطر الت 

 من قبل. 

ي طرأتأتساع اعائد ممكن  وكذلك   ن ميل البنوك للمخاطرة لتحقق أعىلالباحث أويرى 
ات الت  عىل   عمالها والتغير

 جميعها أسباب أدت لزيادة المخاطر المرصفية. األ 
ً
 سواق المرصفية مؤخرا

 

 : المرصفيةأنواع المخاطر 

ي البنوك من العديد من المخاطر لكن من 
 : ما يىلي  أهمها تعانى

 : )مخاطر القرض( ة.المخاطر االئتماني1

امه برد  أو    هي عدم قدرة العميل ى  أو    ائدهو فأو    صل الدينأالي 
ً
ى معا وسبب هذه المخاطر   ،عند موعد استحقاقه  االثنير

ي منح من    ةبسبب العمليأو    نشاطهإىل  أو    اته ذالعميل  إىل    يرجع 
ي تحيط    ةظروف العام نتيجه الأو    جلها االئتمان أالت 

الت 

  : ن نحددها فيما يىلي أيمكن    ةوهناك عدة صور للمخاطر االئتمانيبسبب البنك الذي يمنح االئتمان،  أو    البنكأو    بالعميل 

 (. 178، ص2000،)الزبيدى

ىلي وبالقطاع  للعميل ووضعه الما   ة االئتماني  ا بسبب السمع  أ تنش   : ليهإبالقطاع الذي ينتىمي  أو    بالعميل   ةأ. المخاطر المتعلق

 نتاج لوحدات هذا القطاع. التشغيل وال  أساليبقتصادي درجه من المخاطر الختالف ن لكل قطاع اليه ألإالذي ينتىمي 

  ىلغها ومدتمويلها وكذا مدتها ومب  ن هذا الخطر مرتبط بالعمليه المراد إ: بالنشاط الذي تم تمويله  ةب.المخاطر المرتبط

وط نجاح   (. 52، ص2000،مهما كانت طبيعتها. )عبدالحق ةلعمليتمام مثل هذه اإتوفر شر

ها،   ةواالجتماعي  ةوالتطورات السياسي  ة الظروف االقتصادي  ة: وتحدث نتيجةبالظروف العام  ة ج. المخاطر المتعلق وغير

 لمواجهتها.  ةيات الكافيخذ االحتياطأعاده التنبؤ بها والتحكم فيها و  وهذه المخاطر من الصعب

 ما تقع البنوك ضحيه  خطاء الأب  ةد. المخاطر المتصل
ً
ا  ةخطاء الغير وبالتاىلي تمثل مشكلأخطائها هي وليست فقط  أبنك: كثير

ي  
ه فى  ة خذ الضمانات الشخصيأ خطاء )عدم  سبيل األ عىل    خذ أذاته ونساسيه مشكله البنك  حد جوانبها األ أالديون المتعير

ي 
ور  والعينيه الكافيه الت   (. ةيمكن بيعها وتسييلها عند الرصى

 : . مخاطر السيولة2

ي الدخل والقيمهي 
ي صافى

ي الحصول ةعن الصعو  ةصول البنك الناتجأل  ةالسوقي ةاالختالفات فى
ي تواجه البنك فى

  الت 

 (. 34، ص2010،مليكه ) ودائع جديده. عىل  الحصولأو  صولهأ نقديه سواء من بيع عىل 
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 . بسبب سوء تسيير الموارد المتوفره لديه

 : .المخاطر التشغيلية3

ي تنجم عن عدم كفايمخاطر التعر   نها أ عىل    المرصفية  ة مخاطر عرفتها لجنة بازل للرقابهي 
أو    ةض للخسائر الت 

ي تنجم عن  ة االنظمأو  االشخاصأو  ةانخفاض العمليات الداخلي
 . (8ص ،2004،.) المناعةحداث خارجيأالت 

 : ةسعار الفائدأ.مخاطر 4

الفائد ه األ أو    بعمليه تحويل ديون   ةمرتبط مباشر   ة إن خطر سعر  ن  إجل فاأل   ةقروض طويلإىل    جل قروض قصير

ي حاله ارتفاع سعر الفائدتدهور فاأو    البنك يتعرض النخفاض
ي بسبب التبديل   ،ةئدته فى

ومن ثم ينخفض الناتج البنكي الصافى

 وارتفاع تكلفتها المتوسطة.  ةالقروض الجاريعىل  ةهوامش الفائد يــــع للديون بسبب ضيق الش 

 : ة.مخاطر السمع5

ي الت
ى الخاص  ةنظممع األ   شغيل السليم للمرصف بما ال يتالشر تنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل فى بذلك،    ةوالقوانير

ي تؤديها البنوك تعتمد ة  نشطن طبيعة األ أحيث    ،عامل مهم للمرصف  ةوالسمع
ى    ىلد   ةالحسن  ة السمععىل    الت  المودعير

 (. 162، ص2003و قندوز، ،)بن عزوز . والعمالء 

 : .خطر التضخم6

ي القو يي  
ائي  ى تب عن خطر التضخم انخفاض فى ي   ةللنقود المستثمر   ةالشر

ي يحصل عليها  أ  فى
صل القرض والفوائد الت 

ائيمثل هذه المخاطر بمخاطر انخفاض  عىل    لذا يشير البعض  ،البنك ي يمكن تعريفها   ةالقوى الشر
: عىل    والت  النحو التاىلي

ائيا القوىتشير مخاطر انخفاض   نتيجه التضخم.  ةالمخاطر المحتملإىل  ةلشر

اتيجي.المخاطر 7  : ةاالسير

ي يمكن    ةوالمستقبلي  ةهي تلك المخاطر المالي
التخاذ    ةس ماله نتيجأر   البنك وعىليرادات  إعىل    ثير أن يكون لها تأالت 

خاطئ ي أو    ةقرارات 
المرصفى القطاع  ي 

فى ات  التغير مع  المناسب  التجارب  وعد  للقرارات  الخاط   ى  التنفيذ   ،)شقير

 . (298، ص2012،خرونآو 

 

 : .خطر سعر الرصف8

 أتتعرض لمخاطر تقلب    ةتعامالتها المالي  ةالبنوك بسبب طبيع
ً
ي   ةلطبيع  سعار الرصف المختلفه تبعا

انيتها الت  ى   مير

ى البعض اآل   ةيكون جزء منها بالعمالت المحلي ي حير
الرصف  وتتضمن مخاطر تقلب سعر    ،ةجنبيخر يكون بالعمالت األ فى

ي تنتج عن تأو    ،ةالمستقبلي  ة ثير التدفقات النقديأوذلك عند ت  ة االقتصادي  ةمخاطر القيم
فقرات  أثر  مخاطر التمويل الت 

اني ى  بتقلب سعر ضف العمالت المختلفة.  ةالعمومي ةالمير
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 : لتجنب المخاطر المرصفية ةالوقائي ساليباأل

فة    ألعل من مهام الصير
ً
ي من شيجاد الوسإعىل    العمل  ساسا

  ة بنشاطه خاص  ةخطار المرتبطن تحد من األ أنها  أائل الت 

ي وحرصه الدائم  ،قراضما تعلق منها بعمليات ال
فى   تلزمه  المرصفية  ةللمؤسس   ة المالي  ة الرشادعىل  الحفاظ  عىل    فحذر الصير

ي يقدر مواجهه األ عىل 
 (. 52، ص2000) عبدالحق،. ن تقع لهأنها يمكن أخطار الت 

 

 : ترشيد القرارات

ـــول  عىل الـــدراسة والتفــــكير الموضوعي للوصــــ
ي تبف 

،قرار  إىل    يتم تعــريف ترشيد القــرار بأنه العمــلية الت  ى أي    معير

 (. 189ص ،2011،) ادم . االمكانيات المتاحةأو  االختيار والتفصيل للبدائل

 : ترشيد القرارات  أساليب

ي صعوبة ترشيدها   أساليب إن  
سهولتها بالنسبة للجهد والكيفية والوقت والدقة  أو    ترشيد القرارات تتعدد وتتنوع فى

ي تقدير النتائج ويعد الحدس والحكم الشخىصي تجاه ومشكلة  
ترشيد    أساليبمعينة وإيجاد الحل المالئم لعل من السهل  فى

ي ترشيد القرار 
ي صعوبة والتعقيد عند استخدام الكمية الحديثة فى

ويتوقف استخدم أحد    ، القرار ثم تندرج تلك الوسائل فى

عرف  ومدى التسهولتها   أو    خر عىل طبيعة المدير نفسه ومدى تقديره لصعوبة تحديد المشكلةساليب دون اآل هذه األ 

ات عليها  ات والمؤشر ي ترشيد القرار المعروفة والمستخدمة  ساليبومن األ  ،والمتغير
ى
 : ف

 . Intuitionالبداهة أو  أسلوب الحدس الشخص-

 . Caucusingاسلوب مراجعة القوائم -

 .Morphological Analysis Methodطريقة تحليل تشكل الحالة -

 . Norma tire Techniquesاألسلوب المعياري -

 . Quantitative Techniquesالكمية  ساليباأل -

 

ي 
ى
 : مفهوم مخاطر التمويل المرصف

، فهو ظاهرة مالزمة لحياة النسان، تتعدد صورها، وتختلف 
ً
 وحديثا

ً
ى الناس قديما الخطر لفظ شاع استخدامه بير

ب عىل ذلك إحجامه  . لذلك فإن النسان يالزمه شعور بالخوف، وينتابه  أخرىإىل    أشكالها من بيئة
َّ
ت إحساس بالقلق. ويي 

 
ً
دد فيها، مما قد يفوت عليه تبعا ي بعض األحيان عن اتخاذ القرارات، والي 

رص الكسب والنجاح.  فى
ُ
 لذلك ف

 : ي
 ونورد فيما يىلي مفاهيم مختلفة الخطر كاآلن 

ي اللغة1
ى
 : .الخطر ف

اف عىل الهالك وخوف التلف يقال: هذا أمر   ى هو الشر ى أن يوجد وأن ال يوجد(  أي    خطر، الخطر بفتحتير دد ) بير
مي 

ل وجمعه أخطار . (180جدة، ص  : و الصحاح،)الرازى ى ف والميى القدر والمال، والشر ارتفاع  والخطير من كل    . والخطر هو 

اهن عليه. والمخاطرة المراهنة )دياب ء النبيل. ويطلق الخطر عىل السبق الذي يي  ي
تخاطروا عىل األمر  و   ،(8ص   ،2008،شر
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لبت الروم  تراهنوا عليه  
ُ
 قبل الهجرة، قال هللا تعاىل" آلم *غ

ً
ي هللا عنه خاطر قريشا

ومن ذلك ما ورد أن أبا بكر الصديق رضى

ي أدنى األرض وه
لبهم سيغلبون ** فى

ُ
 . م من بعد غ

ي االصطالح2
ى
 : .الخطر ف

تب    يمكن القول بأن الخطر ظاهرة أو  حالة معنوية تالزم الشخص عند اتخاذ القرارات أثناء حياته اليومية، مما يي 

 عدم التأكد من نتائج قراراته. أو  الخوف، أو  عليه حالة الشك

ي المفهوم المالي 3
ى
 : .الخطر ف

ي المفهوم الم
ر مباشر متوقع للنشاط المرتبط بوحدة اقتصادية، بسبب وقوع أحداث اقتصادية،  الخطر فى اىلي هو ضى

سياسية، تؤديأو    طبيعية،  قد  مؤثرة،  خسائر  عنه  ينتج  حدوثه  حالة  ي 
وفى ي.  بشر الوحدة  إىل    بفعل  استمرارية  عدم 

ي النشاط الممارس، وخروجها من السوق.) التميىم
 .(27، ص1998،االقتصادية فى

ي الفقه اإلسالمي 4
ى
 : .المخاطرة ف

ى منهم  أو    ورد لفظ الخطر، ، عىل لسان عدد من األئمة األعالم، المتقدمير ي كتب الفقه السالمي
 فى
ً
ا المخاطرة كثير

ي مناسبات مختلفة. غير أننا نود أن نشير أخرىوالمت
ي القرآن الكريم،أو    أن لفظ المخاطرةإىل    ن، فى

ي  أو    الخطر لم يرد ذكره فى
فى

ي هللا عنه   السنة
ي الحديث الذي رواه أبو هريرة رضى

ي لفظ مرادف له وهو الغرر وذلك فى
يفة وإنما ورد معناه فى النبوية الشر

ي صىل هللا  (. 157ص ،1955،مسلم عليه وسلم نىه عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر(.)االمام . أن النتر

 

ي  المخاطر  أنواع
 عــام:  بشكل المصارف تواجه التر

 : مالية .مخاطر 1

 : Credit Riskأ. المخاطر االئتمانية   

ض،أو    تنشأ مخاطر االئتمان من احتمال عدم قدرة ي  أو    رغبة المقي 
اماته فى ى الطرف الثالث من القيام بالوفاء بإلي 

ي المصارف نتيجة تصادية للبنك. كما تنشأ مخاطر اال لحاق خسائر اقإإىل  المحددة للبنك مما يؤدي األوقات
لعدم  ئتمان فى

ـــخ استحقاقها إما لعجز سببه التعير والفالس، ي تاريـ
مماطلة متعمدة مقصودة من العميل. وعندئذ يلجأ أو    سداد القروض فى

 إىل    البنك
ً
 آمنا

ً
ي الضمان باعتباره مالذا

ي حدوث المخاطر االئتمانية، الترصف فى
 فى
ً
ي بعض األحيان سببا

. وتكون البنوك نفسها فى

ي  نتيجة لحدوث أخطاء من الع
ى فى تهم، أو    المرصف، إما لعدم تدريبهم،  إدارةاملير ي خير

ر أو    لنقٍص فى
ُ
 لعدم تواف

ا
حت  نتيجة

 ذلك كله بضعف إجراءات متابعة المخاطر والرقابة عليها. 
ً
 سياسة ائتمانية رشيدة لدى البنك، مصحوبا

 

 :  Liquidity Riskب. مخاطر السيولة 

اماته المستحقة تجاه عمالءهمخاطر احتمال تعرض المرصف لخسائر نتيجة لفشل ى ي الوفاء بالي 
كاءه "عدم  أو  ه فى شر

ي الوقت المحدد 
امات فى ى  سيولة بتكلفة عالية   عىل الحصول أو  توفر السيولة الكافية لدفع هذه االلي 

ً
" وهناك رأي شائع  جدا

ي عجز البنك عن تسييل
ى يرون أن مخاطر السيولة تتلخص فى ى عدد من المرصفيير   أصوله وبشعة وبدون أصل من  أي    بير

ي قيمته. )حشاد أي 
 (. 42، ص2005،خسائر فى
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 : Risk Marketج. مخاطر سوقية  

 . سعار السوقأرض المرصف لخسائر نتيجة لتقلبات نها احتمال تعأعىل  تعرف مخاطر السوق

ي رؤوس األموال 2
ى
 : Equities Risk. مخاطر االستثمار ف

الن هذا  بطبيعة  يرتبط  المخاطر  من  ال وع  المشاركة المصارف  بصيغ  تعاملها  نتيجة  لها  تتعرض  ي 
والت  سالمية 

ي  أبالخسائر المحتملة نتيجة تآكل ر   والمضاربة وتعرف هذه المخاطر 
س مال المشاركات والمضاربات بسبب الخسارة الت 

ي  إالبيئة(  أو    سباب طبيعية مرتبطة بالسوقألعوامل التجارية العادية )ظروف و تتعرض لها المشاريــــع الممولة بسبب ا
ما فى

يك هأو    المضارب أو    حالة الخسارة الناتجة عن تعدي الشر وع تصبح هذه المخاطر إسوء  أو    همالهإأو    تقصير دارته للمشر

 بمثابة مخاطر تشغيل. 

 : Rate of Return Risk. مخاطر معدل العائد 3

المخاطر   من  النوع  هذا   يرتبط 
ً
ال   أيضا ي 

المرصفى النشاط  )الودائع  بطبيعة  الموارد  بطبيعة  يتعلق  ألنه   ، سالمي

 من معدالت السوق   أقلاالستثمارية(، وتعرف بأنها معدل العائد بالخسائر المحتملة نتيجة لتحقيق المرصف لمعدل عائد  

من  أو   المتوقعة  عندها أ المعدالت  المرصف  ي يضطر 
والت  االستثمار،  نصيب  إىل    صحاب حسابات  من  التنازل عن جزء 

ى  من  المساهمير وذلكأ لصالح    األرباح   المطلقة  االستثمار  حسابات  ألصحاب  العائد  معدل  لدعم  الودائع  أو    صحاب 

Withdrawal Risk  المحافظة تنازل  عىل    بهدف  الودائع  سحوبات  مخاطر  وتجنب  العمالء   Displacedهؤالء 

Commercial Risk     المنقولة التجارية  المخاطر  عن  Systematic Riskوتعتير  عائد    المرصف  ي 
فى نصيبه  من  جزء 

كة  صحاب حسابات االستثمار. أئد الخدمات. المرصفية لصالح عاأو  العمليات االستثمارية المشي 

 

 : خلفية تاريخية عن مرصف المزارع التجاري

ي  
ي وهو  1998/ 8/ 1تأسس مرصف المزارع التجاري فى

ين هما البنك التجاري السودانى ى كبير م نتيجة لدمج مرصفير

ي  أول مرصف  
ي أسس بالسودان فى

  1992وبنك المزارع لالستثمار والتنمية الريفية الذي أسس عام    1960وطتى
ً
م مستهدفا

 . النهوض بالقطاع الزراعي والقطاعات ذات الصلة بالزراعة

ى حيث   وبعد الدمج أصبح مرصف المزارع التجاري من أكير المؤسسات المرصية بالبالد من حيث عدد المساهمير

ى بالسودان  يضم أكير قاعدة قية القطاع الزراعي والصناعي   ،مساهمير اتيجية بالبالد كي  ويسىع المرصف لتحقيق أغراض اسي 

األنشطة  لكل  ة  ى المتمير التمويلية  الخدمات  لتقديم  بالضافة  خاصة  بصفة  ي 
السودانى الريف  وتطوير   

ً
عموما والتجاري 

 . خرىاالقتصادية األ 
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 : سياسة المرصف

لديه عد المزارع  المركزي ومن مرصف  البنك  ي تصدر من 
الت  المنشورات واللوائح  داخلية مبنية عىل  ة سياسات 

 : وأهم هذه السياسات أخرىجهات ومؤسسات عالمية 

 : سياسة الضبط المؤسسي 

ي تضمن حسن  
ي الضوابط ووسائل الرقابة الت 

كات والمصارف وذلك بما يحافظ عىل مصالح األطراف   إدارة وتعتى الشر

لمصالحهم كة  الشر مقدرات  واستغالل  ى  التنفيذيير للمديرين  السليمة  غير  الترصفات  من  ويحد  العالقة  إما    ،ذات  وذلك 

 . التنفيذية دارة من ال   دارةلتواطؤ بعض أعضاء مجلس ال أو   دارة لضعف مجالس ال 

م المرصف بتطبيق مبادئ ا ى ي تهدفويلي 
يا والت  ى ي أصدرها مجلس الخدمات المالية والسالمية بمالير

إىل   لحوكمة الت 

ي تضمن حسن 
 . المؤسسة بما يحافظ عىل مصالح األطراف ذات العالقة إدارةوضع الرقابة الت 

 : السياسة التمويلية

وحت  يتم تحقيق تحقيق عدد من األهداف الداخلية والخارجية للمرصف  إىل    تهدف السياسة التمويلية للمرصف

ي جانب الموارد    إعداد األهداف التمويلية تم  
عدد من المحاور لتصنيف هذه السياسة عير خطة سنوية محكمة متوازنة فى

 . واالستخدامات

 : المخاطر  إدارةسياسة 

جانب استقرار  إىل   وعدم تذبذب عملياته وتحقيق المستوى األدنى للمخاطر   ،وجود وبقاء إىل    تهدف هذه السياسة

 (. 12، ص2014،الموارد والمكاسب واستمرار النمو وتقليل التكلفة. )التقرير السنوى

 : سياسة السيولة

  ارةدالسيولة وتمت إجازتها من قبل مجلس ال   دارةبناءا عىل توجيهات البنك المركزي قام المرصف بوضع سياسة ل 

ي 
امات فى ى  وقت. أي  وذلك لحداث توازن الموارد واالستخدامات بحيث يكون المرصف قادر عىل اليفاء بأي الي 

 

 المخاطر ببنك المزارع التجاري إدارةليات ومهام ؤو مس

ــامل ل عىل    المخــــاطر بالمصـــــرف  إدارةتعمل سيـــاسة   الشـــــ التخطيط  ـــــان  ميع مستويات  جعىل    المخاطر   دارةضمـ

وعىل التنظيىمي  ل األ  ىمستو   الهيكل  ل فراد  شاملة  نظرة     دارةيجاد 
ً
وفقا اتيجي للخطط    المخاطر  هداف واأل  ةاالسي 

اتيجي  : ةاالسي 

 . المتابعة من خالل التاكد من فعالية نظام الرقابة والمراجعة والضبط الداخىلي -

 . دارةمجلس ال  مسؤوليات-

ام بحدود المخاطر. ء للمخاطر األ ىقرار السياسات والمبادإمراجعة و - ى  ساسية ومراقبتها والتاكد من االلي 

ي تواجه المرصف والعمل -
 . دارتها إعىل  معرفة المخاطر الت 

ي -
 . المخاطر  إدارةتقارير عىل  االزمات بناء  إدارةاعتماد خطط الطواري فى
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ي اجراءات التحكم المطبقةفشل أو  مخاطر جديدةأي  التبليغ المنظم والشيــــع عن-
 . فى

 

 : مكافحة عمليات غسيل األموال  ةسياس

 
ً
ي وحماية المرصف من مخعىل    حرصا

ي عمليات غسيل األ سالمة العمل المرصفى
 اموال و اطر االستغالل فى

ً
عىل   ستنادا

ي افحة غسيل األ واجبات البنك المركزي الرقابية جاءت سياسة المرصف لمك
ي اهتمت بعمل  اآلن 

 موال والت 

ام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابيةتقديم التوجيه وال - ى  . رشاد لضمان االلي 

ي تساعد   إدارةمن قبل  إىل    تم تصميم نظام -
محاولة الستخدام خدمات  أي    الكشف والبالغ المبكر عنعىل    التقنية و الت 

ي غسيل االموال
 .ومنتجات المرصف فى

 

ي سياسة اال 
ى
ي والشمول المرصف

ى
 : نتشار الجغراف

لال  سياسة  المرصف  الفروعنتبتى  عير  ي 
المرصفى والشمول  ى   تشار  الفرعيير والوكالء  ى  الرئيسيير والوكالء  والتواكيل 

 والرصافات ونقاط البيع. 

 : جراءات الدراسة الميدانيةإ

ــدانية  جـــراءات الت  تشتمــــل عىل الخطــوات وال  ـل ذلك تصمـــيم أداة الدراسة   ويشمــ  ،تم اتــباعها فى تنفـــيذ الــــدراسة الميــ

   ، ساليبداة للتأكد من صــــالحية األ لثبـــــــات والصــــدق لهذه األ جــــراء اختبارات اإو 
ً
  ساليب لمجتمع وعينة الدراسة واأل   وصفا

 . تم بموجبها تحليل البيانات واستخراج النتائج الت   حصائيةال 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

ي يسىع الباحث أن ُيعمم  
ي جميع المفردات الت 

حدد الباحث مجتمع الدراسة كمصدر للحصول عىل البيانات ويعتى

ى بمرصف المزارع التجاري قام   ي عدد من العاملير
الباحث بإختيار  عليها نتائج مشكلة الدراسة، ويتمثل مجتمع الدراسة فى

ة العلمية والعملية، ثم   عينة الدراسة بحيث تشمل األطراف المعنية والمهتمة بموضوع الدراسة وبما يتوافر لها من الخير

عليه قام الباحث    ،للعلوم الجتماعية )من خالل عينة طبقية عشوائية(  حصائيةالحزم ال "  Spssتحليل العينة عير برنامج "

داد   150حيث تم توزيــــع عدد  150اقع %  بو 25باختيار نسبة  استمارة استبيانة عىل الفئات المستهدفة المطلوبة تم اسي 

 . %54(.بواقع 80)

 أداة الـــدراسة: 

ي جمع المعلومات الالزمة عن الظاهرة موضوع الدراسة 
ي يستخدمها الباحث فى

أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة الت 

 . رئيسة لجمع البيانات من عينة الدراسة وقد اعتمد الباحث عىل االستبانة كأداة
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 : الثبات والصدق الظاهري الداة الدراسة

االستبانة الباحث  لتحكيمها أ بعض  عىل    وزع  الجامعات  ي 
فى المحاسبة  من    ،ساتذة  الباحث  وقام آاستفاد  رائهم 

ى عىل   بتعديل االستبانة بناء  . ذلك ثم وزعها عىل المبحوثير

 

ي الداة الدراسة
 : الثبات والصدق اإلحصان 

يقصد بثبات االختبار أن يعطي المقياس نفس النتائج إذا ما استخدم أكير من مرة واحدة تحت ظروف مماثلة،  

ي الثبات  
 ويعتى

ً
عيد تطبيق االختبار   أيضا

ُ
أنه إذا ما طبق اختبار ما عىل مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل منهم، ثم أ

. كما يعرف الثبات  
ً
 تماما

ً
 نفسه عىل المجموعة نفسها وتم الحصول عىل الدرجات نفسها يكون االختبار ثابتا

ً
بأنه مدى    أيضا

ي يتم الحصول عليها مما 
ي تقدير ثبات المقياس   يقيسه االختبار  الدقة واالتساق للقياسات الت 

 فى
ً
ومن أكير الطرق استخداما

 : هي 

مان   كرونباخ.   -براون.  ب. معادلة الفا - أ.طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبير

، ويحسب  ى ى من خالل إجابتهم عىل مقياس معير أما الصدق فهو مقياس يستخدم لمعرفة درجة صدق المبحوثير

ى الصفر والواحد الصحيح الصدق بطرق   اوح قيمة كل من الصدق والثبات بير
بيىعي لمعامل الثبات، وتي  عديدة منها الجذر الي 

ي لالستبانة هو مقياس األداة لما وضعت له، وقياس الصدق هو معرفة صالحية األداء لقياس ما وضعت له. 
 والصدق الذان 

 تبانة( معامل ألفا كرنباخ لثبات كل عبارات االس 1جدول رقم )

 معامل ألفا كرونباخ للثبات عدد العبارات الفرضية

 72.9 7 الفرضية االوىلي 

 81.4 7 الفرضية الثانية

 79.9 7 الفرضية الثالثة

 88.5 21 مجموع الفروض

 م. 2022 ، بيانات الدراسة الميدانيةعىل  الباحث باالعتماد  إعداد : المصدر 

 

5 : ي
 . األسلـوب اإلحصـان 

 حيث أن   (SPSS)استخدم برنامج 
ً
 Statistical package for socialمخترص  SPSSلمعالجة البيانات إحصائيا

sciences   ي تعتى بالعربية الحزمة ال
ي تحليل هذه البيانات    حصائيةوالت 

ي المستخدم فى
للعلوم االجتماعية األسلوب الحصان 

ى بال  . إىل  ضافةهو التكرارات والنسب المئوية آلراء المبحوثير ى ي واالنحراف المعياري ألوزان آراء المبحوثير  الوسط الحسانر
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 يتناول هذا القسم البيانات الشخصية ألفراد العينة  : تحليل بيانات الدراسة الميدانية

 : .العمر 1

 ( التكرار والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر 2الجدول )

 النسبة التكرار العمر

 20 16 سنة 30من  أقل

 28.8 23 سنة 40إىل  31 

 20 16 سنة  50إىل  41
 27.5 22 سنة  60إىل  51

 3.8 3 سنة فاكير  60

Total 80 100 
ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 

 م. 2022 اإلحصان 

 

 : .التخصص العلىم2

 متغير التخصص العلىمي ( التكرار والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق 3الجدول )

 النسبة التكرار التخصص

 36.3 29 المحاسبة

 13.8 11 االقتصاد

 28.8 23 اعمال إدارة

 6.3 5 نظم معلومات محاسبية

 5 4 دراسات مالية ومرصفية

 10 8 أخرى
Total 80 100 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 

 

 : .المؤهل العلىم3

 ( التكرار والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل العلىمي 4الجدول )

 النسبة  التكرار  المؤهل العلىمي 
 70 56 بكالريوس

 8.8 7 دبلوم عالي 

 18.8 15 ماجستير 

 2.5 2 أخرى
Total 80 100 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 
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 : .المؤهل المهتى 4

ي 5الجدول )
 ( التكرار والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهتى

ي 
 النسبة  التكرار  المؤهل المهتى

ى السودانية ى القانويير  8.8 7 زمالة المحاسبير

ى االمريكية ى القانويير  2.5 2 زمالة المحاسبير

ى  ى القانويير يطانية  زمالة المحاسبير  2.5 2 الير

 75 60 التوجد زمالة

 11.3 9 أخرى

Total 80 100 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 

 

 : .المسىم الوظيفى 5

ي 6الجدول )
 ( التكرار والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير المسىمي الوظيفى

ي 
 النسبة  التكرار  المسىمي الوظيفى

 36.3 29 محاسب

 7.4 6 رئيس قسم

 3.8 3 مدير مالي 

 7.5 6 مراجع داخىلي  

 16.3 13 داري  إ

 28.7 23  أخرى

Total 80 100 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 

 

ة6  : .سنوات الخير

ة7الجدول )  ( التكرار والنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخير

ة   النسبة  التكرار  سنوات الخير

 26.3 21 سنوات 5من   أقل

 35 28 سنوات  10من   أقلو  5

 17.5 14 سنة 15من   أقلو  10

 12.5 10 سنة 20من   أقلو  15

 8.8 7 سنة فاكي   20

Total 80 100 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 

 

 : فرضيات تحليل البيانات واختبار ال

للتمك للدراسة  األساسية  البيانات  تحليل  عىل  القسم  هذا  وفقيشتمل  وذلك  البحث  فروض  مناقشة  من   ن 
ً
" ا

 التالية: للخطوات 
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ـــع التكراى لجابات الوحدات المبحوثة عىل عبارات الدراسة وذلك من خالل تلخيص البيانات   : .التوزيــــع التكراري1 التوزيـ

ي  
 فى

ً
ي جدا

ات األساسية لجابات أفراد العينة  فى ى ي توضح قيم كل متغير لتوضيح أهم الممير
شكل أرقام ونسب مئوية    ول والت 

 . لعبارات الدراسة

ي . التحليل  2
ذلك من خالل تقدير المتوسط واالنحراف المعياري  لجميع محاور الدراسة     : لعبارات الدراسة  اإلحصان 

لمعرفة اتجاه عينة الدراسة وترتيب العبارات حسب أهميتها النسبية باستخدام المتوسط المرجح لقياس الموافقة وعدم  

 . ة واتجاه العينةالموافق

ى   إحصائيةالختبار وجود فروق ذات داللة    : .اختبار داللة الفروق  )كاى تربيع( 3 ى عىل   إعداد بير ى وغير الموافقير الموافقير

ي للدراسة
ي للعبارات ومقارنتها بالوسط الفرضى  الوسط الحسانر

ى  . عبارات الدراسة وذلك من خالل اختبار الفروق بير

 

ذلك من خالل تلخيص إجابات أفراد العينة عىل جميع محاور الدراسة   ت فرضيات الدراسة: .التوزيــــع التكراري لعبارا1

ي  
 فى

ً
ات األساسية التجاهات أفراد العينة جدا ى ول توضح قيم ونسب كل عبارة عىل المقاس المستخدم لتوضيح أهم الممير

 الدراسة. عىل عبارات محاور الدراسة المختلفة وفيما يىلي التوزيــــع التكراري لمحاور 

ى مخاطر التمويل وجودة قرارات التمويل واالستثمار بالمرصف.  إحصائية توجد عالقة ذات داللة  : الفرضية االوىلي   بير

 ( التوزيــــع التكرارات والنسب المئوية الجابات افراد العينة عىل عبارات الفرضية األول: 8جدول رقم )

 العبارة
 

 ال أوافق محايد   أوافق أوافق بشدة
ــق  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ الأوافــ

 بشدة

 نسبة عدد  نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

ام بالعدالة تجاه جميع األ -1 ى طراف  االلي 
ي تستفيد من القوائم المالية المنشورة  

الت 
ي تضييق فجوة 

   . المسؤوليةيساعد فى
36 45.0 23 28.8 13 16.3 2 2.5 6 7.5 

ي  توضيح السياسات وال -2
جراءات الت 

يثبتها مكتب المراجعة لتوفير القناعة  
ي تضييق فجوة  

لجودة المراجعة يساعد فى
 . المسؤولية

31 38.8 43 53.8 4 5.0 2 2.5 

0 0 

شار الخاصة بالعميل  األ عىل  المحافظة-3
ي تضييق فجوة 

 2.5 2 13.8 11 50.0 40 33.8 27 . المسؤوليةيساعد فى
0 0 

ي تضييق  -4
استقاللية المراجع يساعد فى

 . المسؤوليةفجوة 
26 32.5 39 48.8 11 13.8 4 5.0 

0. 0 

  أخرىداء خدمات مهنية أعدم القيام ب -5
ي تضييق  إىل 

عمالء المراجعة يساعد فى
 المسؤولية فجوة 

28 35.0 33 41.3 15 18.8 4 5.0 
0 0 

كات محل  -6 تقييم االستمرارية للشر
ي تضييق فجوة   

المراجعة يساعد فى
 . المسؤولية

29 36.3 34 42.5 11 13.8 6 7.5 
0 0 

رشادات الالزمة لتحديد  وضع ال-7
عىل  خطاءهمية النسبية لأل مفاهيم األ

ي تضييق فجوة  يسس موضوعأ
ة يساعد فى

 . المسؤولية

22 27.5 31 38.8 15 18.8 12 15.0 

0 0 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 
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ي 8يتضح من الجدول رقم )
 : ( اآلن 

الموافق  - للعبارة األ بلغت نسبة  بشــدة  ى  ى والموافقير الموافق73.8وىل)ير بينما بلغت نسبة  ى بشدة   (%   الموافقير ى وغير  ير

 16.1بلغت نسبتهم )فراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد أما أ(%. 10)

ى بشدة للعبارة الثانية) - ى والموافقير ى 92.6بلغت نسبة الموافقير ى بشدة  (%  بينما بلغت نسبة غير الموافقير  وغير الموافقير

 (%. 5ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ( %. 2.5)

ى بشدة للعبارة الثالثة)  - ى والموافقير ى بشدة  83.8بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير ( %  بينما بلغت نسبة غير الموافقير

 (%. 13.8(%. اما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )2.5)

ى بشدة للعبارة الرابعة)  - ى والموافقير ى بشدة  نما بلغت نسبة غير الموا(%  بي 81.3بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير فقير

 (%. 13.8ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 5)

ى بشدة للعبارة  الخامسة )  - ى والموافقير ى  (%  بينما بلغت نسبة غير الموا76.3بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير فقير

 (%. 18.8لعينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )ما افراد اأ(%. 5بشدة )

ى بشدة للعبارة  السادسة )  - ى والموافقير ى (%  بينما بلغت نسبة غير الموافق78.8بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير ير

 (%. 13.8ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 7.5بشدة )

ى بشدة للعبارة  السابعة )ب  - ى والموافقير ى  (%  بينما بلغت نسبة غير المواف66.3لغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير قير

 (%. 18.8ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 15بشدة )

ى   إحصائية توجد عالقة ذات داللة  : الفرضية الثانية  . مخاطرالسيولة  وجودة قرارات التمويل واالستثماربالمرصفبير
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 فراد العينة عىل عبارات الفرضية الثانية: أجابات كرارات والنسب المئوية إل ( التوزيــــع الت9جدول رقم )

 العبارة 
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد   أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 

لالنخفاض  -1 مخصصات  وضع 
للتد المتوقع  نتيجة  غير النقدية  فقات 
المفاجر  يؤديللسحب  للودائع  إىل    ء 

التمويل   قرارات  جودة 
 . ي
 واالستثمارالمرصفى

30 37.5 25 31.3 13 16.3 12 15.0 

0 0 

السي-2 تخطيط  بالمرصف  ضعف  ولة 
ى األ  امات  وعدم التناسق بير ى صول وااللي 

التمويل  إىل    يؤدي قرارات  جودة 
ي 
 واالستثمارالمرصفى

20 25.0 49 61.3 9 11.3 2 2.5 

0 0 

المفاجر  -3 للعوامل    التحول 
يؤدي إىل    الخارجية)الركوداالقتصادي( 

التمويل   قرارات  جودة 
 . ي
 واالستثمارالمرصفى

24 30.0 28 35.0 19 23.8 8 10.0 1 1.3 

و -4 نظام  بوضع  البنك  جراءات  إقيام 
جودة قرارات  إىل    للتحكم الداخىلي يؤدي

 . ي
 التمويل واالستثمارالمرصفى

33 41.3 30 37.5 13 16.3 2 2.5 2 2.5 

تقارير -5 المخاطرالمقدمة  مراجعة 
المخاطر    إدارةطار  إ تقرير حول    إعداد و 

التمويل  إىل    يؤدي قرارات  جودة 
 . ي
 واالستثمارالمرصفى

18 22.5 46 57.5 7 8.8 9 11.3 

0 0 

ات    إعداد -6 تسمح  مؤشر ي 
الت  االداء 

وال   األنشطة  بمراقبة دارات  بالفروع 
التمويل  إىل    يؤدي قرارات  جودة 

 . ي
 واالستثمارالمرصفى

22 27.5 38 47.5 16 20.0 4 5.0 

0 0 

بتوصيات     إدارة التاكد من  -7 االستثمار 
يؤدي  إدارة قرارات  إىل    المخاطر  جودة 

. التمويل  ي
 واالستثمارالمرصفى

32 40.0 33 41.3 9 11.3 4 5.0 2 2.5 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 

: 9يتضح من الجدول رقم ) ي
 ( اآلن 

االوىل)- للعبارة  ى بشدة  والموافقير ى  الموافقير نسبة  المواف58.8بلغت  غير  نسبة  بلغت  بينما  بشدة  (%   ى  الموافقير ى وغير  قير

 (%. 16.3فراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أما أ(%. 15)

الثانية)- للعبارة  ى بشدة  ى والموافقير الموافقير ى 86.3بلغت نسبة  الموافقير بلغت نسبة غير  بينما  ى بشدة  (%    وغير الموافقير

 (%. 11.3جابات محددة فقد بلغت نسبتهم )فراد العينة والذين لم يبدوا إأما أ( %. 2.5)

-( الثالثة  للعبارة  بشدة  ى  والموافقير ى  الموافقير نسبة  ى 65بلغت  الموافقير غير  نسبة  بلغت  بينما  بشدة  (%  ى  الموافقير وغير   

 (%. 23.8ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 13.3)

ى - والموافقير ى  الموافقير نسبة  الرابعة)بلغت  للعبارة  بشدة  الموا78.8  غير  نسبة  بلغت  بينما  بشدة  (%  ى  الموافقير ى وغير  فقير

 (%. 16.3ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 5)
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ى بشدة للعبارة  الخامسة )- ى والموافقير ى 80بلغت نسبة الموافقير ى بشدة   وغير الم(%  بينما بلغت نسبة غير الموافقير وافقير

 (%. 8.8ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 11.3)

-( السادسة  للعبارة  ى بشدة  ى والموافقير الموافقير ى 75بلغت نسبة  الموافقير بلغت نسبة غير  بينما  ى بشدة    (%  وغير الموافقير

 (%. 20بلغت نسبتهم )ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد أ(%. 5)

ى بشدة للعبارة  السابعة )- ى والموافقير ى بشدة  (% بينما بلغت نسبة غير الموافق81.1بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير ير

 (%. 11.3فراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أما أ(%. 7.5)

ى مخاطر التشغيل  وجودة قرارات التمويل واالستثمار  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  : الثالثةالفرضية   .فلمرص با  بير

 فراد العينة عىل عبارات الفرضية الثالثة: أجابات وزيــــع التكرارات والنسب المئوية إل ( الت10جدول رقم )

 العبارة 
 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد  نسبة عدد 

حماية  -1 وسائل  لحماية    ة منآاستعمال 
يؤدي التمويل  إىل    البيانات  قرارات  جودة 

 . ي
 واالستثمارالمرصفى

23 28.8 32 40.0 19 23.8 4 5.0 2 2.5 

بدخول  -2 السماح  شخاص  أعدم 
مرصح لهم جودة  إىل    النظام يؤديإىل    غير

 . ي
 قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

25 31.3 37 46.3 12 15.0 5 6.3 1 1.3 

لعمالء  -3 تحكم  نظام  نظمة  األ وجود 
التمويل   قرارات  جودة  المحاسبية 

 . ي
 واالستثمار المرصفى

20 25.0 37 46.3 17 21.3 6 7.5 
0 0 

اخىلي وضع آلية  دائرة التدقيق الدد  تول-4
جراءات الرقابية  فحص مبسطة وسهلة ل 

التمويل   بالمخاطر جودة قرارات  الخاصة 
 . ي
 واالستثمارالمرصفى

27 33.8 40 50.0 13 16.3 

0 0 0 0 

االختالسات  -5 من  تقلل  سياسة  وجود 
يؤدي التمويل  إىل    النقدية  قرارات  جودة 
.  واالستثمار  ي

 المرصفى
20 25.0 40 50.0 15 18.8 5 6.3 

0 0 

بالت-6 المرصف  من  أ قيام  صحة  كد 
المستندات المقدمة من قبل العمالء قبل 

يؤدي قيمتها  قرارات  إىل    دفع  جودة 
.  التمويل ي

 واالستثمارالمرصفى

18 22.5 35 43.8 22 27.5 4 5.0 1 1.3 

السالمة  قيام  -7 معايير  بتطبيق  المرصف 
يؤدياأل  التمويل  إىل    منية  قرارات  جودة 

 . ي
 واالستثمار المرصفى

19 23.8 34 42.5 20 25.0 7 8.8 
0 0 

 

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد : المصدر 
 م. 2022 اإلحصان 

ي 10يتضح  من الجدول رقم )
 : ( اآلن 

-( االوىل  للعبارة  ى بشدة  والموافقير ى  الموافقير نسبة  الموافق68.8بلغت  غير  نسبة  بلغت  بينما  بشدة  (%  ى  الموافقير ى وغير  ير

 (%. 23.8يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )ما افراد العينة والذين لم أ(%. 7.5)

ى بشدة للعبارة الثانية)- ى والموافقير ى 77.6بلغت نسبة الموافقير ى بشدة )(% بينما بلغت نسبة غير الموافقير ( 7.6 وغير الموافقير

 (%. 15ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ%. 
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الثالثة)- للعبارة  ى بشدة  ى والموافقير الموافقير الموافق71.3بلغت نسبة  بلغت نسبة غير  بينما  ى بشدة  ( %  الموافقير ى وغير  ير

 (%. 21.3ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 7.5)

الرابعة)- للعبارة  بشدة  ى  والموافقير ى  الموافقير نسبة  بينما  83.8بلغت  بش (%  ى  الموافقير ى وغير  الموافقير غير  نسبة  دة  بلغت 

 (%. 16.3ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 0)

ى بشدة للعبارة  الخامسة )- ى والموافقير ى بشدة  (%  بينما بلغت نسبة غير الموافق75بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير ير

 (%. 18.8والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم ) ما افراد العينةأ(%. 6.3)

ى بشدة للعبارة السادسة )- ى والموافقير ى بشدة  (% بينما بلغت نسبة غير الموافق66.3بلغت نسبة الموافقير ى وغير الموافقير ير

 (%. 27.5ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 6.3)

ى بشدة للعبارة السابعة )بلغت نسبة  - ى والموافقير ى بشدة  (% بينما بلغت نسبة غير الموافق66.3الموافقير ى وغير الموافقير ير

 (%. 25ما افراد العينة والذين لم يبدوا إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )أ(%. 8.8)

 

ي لعبارات الفرضيات.اإل 2
 : حصاء الوصفى

ي   واالنحراف المعياري لكل عبارات محاور الدراسة ويتم مقارنة الوسط  حيث يتم حساب كل من الوسط الحسانر

ي للدراسة )
ي للعبارة بالوسط الفرضى ي للعبارة    ( حيث تتحقق الموافقة عىل الفقرات3الحسانر كير  أ إذا كان الوسط الحسانر

ي )
ي  3من الوسط الفرضى ، وف  أقل(، وتتحقق عدم الموافقة إذا كان الوسط الحسانر ي

يما يىلي جدول يوضح  من الوسط الفرضى

 لجابات المستقىص منهم
ً
ي تقيس وترتيبها وفقا

وفيما يىلي   . المتوسط واالنحراف المعياري واألهمية النسبية للعبارات الت 

ي لجميع محاور الدراسة: 
 الحصاء الوصفى

ى مخاطر التمويل وجودة قرارات التمويل واالستثمار بالمرصف.  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  : وىل.الفرضية األ1  بير

ي ومربــع كاي  لعبارات  11جدول رقم )
 الفرضية االول( اإلحصاء الوصفى

مستوى  قيمة كاى تربيع  االنحراف  المتوسط عبارات الفرضية 
 المعنوية 

 النتيجة 

و -1 يؤديأوضع ضوابط  العميل  نشاط  طبيعة  لتقييم  إىل    سس 
 . ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.4300 .71428 
131.600a .000 قبول 

المقدرة -2 ي 
فى العمالء  لتصنيف  جيد  نظام  الوفاء  عىل    وضع 

امات يؤدي جودة قرارات  ى .  بااللي  ي
 ا لتمويل واالستثمار المرصفى

4.3400 .57243 
40.460b .000 قبول 

  ساشي للسداد يؤدي أ  التمويل كمصدر   هتمام بدراسة جدوياال-3
. إىل  ي

 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى
4.2600 .64542 

75.440c .001 قبول 

ودقيق  -4 منفصل  بشكل  التمويلية  المحافظ  بدراسة  االهتمام 
. إىل  يؤدي ي

 جودة قرارت التمويل واالستثمارالمرصفى
4.1300 .77401 

47.760c .000 قبول 

تقارير مخاطرالتمويل يؤدي-5 إىل   وضع نظام للتاكد من شفافية 
 . ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.1400 .66697 
90.240c .000 قبول 

ي يعمل بها  -6
متابعة العميل وموقفه الماىلي وظروف بيئة العمل الت 

. إىل  يؤدي ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.0300 .80973 
108.300a .000 قبول 

يؤدي-7 دورية  بصورة  ومتابعة  للضمانات  المستمر  إىل    التقييم 
 . ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.2000 .71067 70.160c 
 قبول 000

ي الباحث من نتائج التحليل  إعداد المصدر: 
 م. 2022 اإلحصان 
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: 11الجدول رقم ) يتضح  من  ( ما يىلي

إىل   ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05من القيمة الجدولية ) أقل( 000بلغت قيمة مستوي الداللة )كاى تربيع( للعبارة األوىل )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ي للدراسة )4.4300بير
ى بدرجة3( والوسط الفرضى   ( ولصالح الموافقير

(. إىل    سس لتقييم طبيعة نشاط العميل يؤدي أة )وضع ضوابط و عالية عىل العبار  ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05من القيمة الجدولية )  أقل(  000بلغت قيمة مستوي الداللة )كاى تربيع( للعبارة الثانية  )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ي للدراسة )4.3400بير
ى بدرجة  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

المقدرة ي 
فى العمالء  لتصنيف  جيد  نظام  )وضع  العبارة  عىل  قراراتعىل    عالية  جودة  يؤدي  امات  ى بااللي  لتمويل ا  الوفاء 

 .) ي
 واالستثمار المرصفى

إىل   ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05من القيمة الجدولية ) أقل( 000) بلغت قيمة مستوي الداللة )كاى تربيع( للعبارة الثالثة-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ي للدراسة )4.2600بير
ى بدرجة  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

كمصدر  التمويل  جدوي  بدراسة  العبارة)االهتمام  عىل  يؤديأ  عالية  للسداد  التمويل  إىل    ساشي  قرارات  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05من القيمة الجدولية )  أقل(  000بلغت قيمة مستوي الداللة )كاى تربيع( للعبارة الرابعة )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ي للدراسة )4.1300بير
ى بدرجة  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

العبارة عىل  يؤدي  عالية  ودقيق  منفصل  بشكل  التمويلية  المحافظ  بدراسة  التمويل  إىل    )االهتمام  قرارت  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

  ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05من القيمة الجدولية ) أقل( 000الداللة )كاى تربيع( للعبارة الخامسة ) ىبلغت قيمة مستو -

)  ة إحصائيوجود فروق ذات داللة  إىل   العبارة  ى متوسط  )4.1400بير ي للدراسة 
الفرضى ى 3( والوسط  الموافقير ( ولصالح 

يؤدي مخاطرالتمويل  تقارير  شفافية  من  للتاكد  نظام  )وضع  العبارة  عىل  عالية  التمويل  إىل    بدرجة  قرارات  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

  ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05ن القيمة الجدولية )م أقل( 000بلغت قيمة مستوى الداللة )كاى تربيع( للعبارة السادسة )-

)  إحصائية وجود فروق ذات داللة  إىل   العبارة  ى متوسط  )4.0300بير ي للدراسة 
الفرضى ى 3( والوسط  الموافقير ( ولصالح 

ي يعمل بها يؤدي
يل جودة قرارات التمو إىل    بدرجة عالية عىل العبارة )متابعة العميل وموقفه الماىلي وظروف بيئة العمل الت 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

  ( وعليه فإن ذلك يشير 0.05من القيمة الجدولية )  أقل(  000بلغت قيمة مستوي الداللة )كاى تربيع( للعبارة السابعة )-

)  إحصائية وجود فروق ذات داللة  إىل   العبارة  ى متوسط  )4.2000بير ي للدراسة 
الفرضى ى 3( والوسط  الموافقير ( ولصالح 

عىل   عالية  يؤدي بدرجة  دورية  بصورة  ومتابعة  للضمانات  المستمر  )التقييم  التمويل  إىل    العبارة  قرارات  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى
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ى مخاطرالسيولة  وجودة قرارات التمويل واالستثماربالمرصف  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  : . الفرضية الثانية2  . بير

ي ومربــع كاي لعبا12جدول رقم )
 الفرضية الثانية رات ( اإلحصاء الوصفى

الوسط   العبارة 
ي   الحسانر

االنحراف  
 المعياري

مستوي  مربــع كاي 
 الداللة 

 النتيجة 

المتوقع للتد--1 فقات النقدية نتيجة  وضع مخصصات لالنخفاض غير
المفاجر   يؤدي  للسحب  التمويل  إىل    للودائع  قرارات  جودة 
 . ي
 واالستثمارالمرصفى

3.2500 1.04809 29.500a .000  قبول 

السي-2 تخطيط  األ ضعف  ى  بير التناسق  وعدم  بالمرصف  صول  ولة 
امات يؤدي ى . إىل  وااللي  ي

 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى
3.6200 .96169 49.900a .000 قبول 

المفاجر  -3 يؤدي  التحول  الخارجية)الركوداالقتصادي(  إىل    للعوامل 
. جودة قرارات التمويل  ي

 واالستثمارالمرصفى
3.6800 1.00383 40.500a .000 قبول 

جودة إىل    قيام البنك بوضع نظام واجراءات للتحكم الداخىلي يؤدي-4
ي 
 قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.2100 .91337 77.000a .000 قبول 

و -5 تقاريرالمخاطرالمقدمة  حول    إعداد مراجعة    إدارةطار  إتقرير 
. إىل  المخاطر يؤدي ي

 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى
4.1667 .59209 13.400a .001 قبول 

ات األ   إعداد -6 ي تسمح بمراقبةمؤشر
دارات  االنشطة بالفروع وال   داء الت 

. إىل  يؤدي ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

3.6800 1.00383 40.500a .000 قبول 

جودة إىل    المخاطر يؤدي  إدارةاالستثمار بتوصيات     إدارةالتاكد من  -7
 . ي
 قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.2100 .91337 77.000a .000 قبول 

 

ي الباحث من نتائج التحليل    إعداد المصدر: 
 م. 2022 اإلحصان 

: 12يتضح من الجدول  رقم )  ( ما يىلي

وجود فروق ذات  إىل    ( أكير من القيمة الجدولية وعليه فإن ذلك يشير 29.500تربيع( للعبارة األوىل )  بلغت قيمة )كاى-

)  إحصائيةداللة   العبارة  متوسط  ى  )3.25بير للدراسة  ي 
الفرضى والوسط  عىل  3(  عالية  بدرجة  ى  الموافقير ولصالح   )

المتوقع للتدف  جودة قرارات إىل    للودائع يؤدي  حب المفاجر  قات النقدية نتيجة للس العبارة)وضع مخصصات لالنخفاض غير

 .) ي
 التمويل واالستثمارالمرصفى

إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير 3.37( وهي قيمة أكير من القيمة الجدولية )96169بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الثانية )-

ى متوسط العبارة )   إحصائيةوجود فروق ذات داللة   ي للدراسة )3.6بير
ى بدرجة عالية  (  3( والوسط الفرضى ولصالح الموافقير

ى األ   عىل العبارة )ضعف تخطيط السيولة بالمرصف وعدم امات يؤديالتناسق بير ى جودة قرارات التمويل  إىل    صول وااللي 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

وجود    إىل  ( وه قيمة أكير من القيمة الجدولية وعليه فإن ذلك يشير 1.00383بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الثالثة )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةفروق ذات داللة   ي للدراسة )3.6800بير
ى بدرجة عالية  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

ي للعوامل الخارجية)الركوداالقتصادي( يؤدي (. إىل  عىل العبارة )التحول المفاجر ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير 3.37( وه قيمة أكير من القيمة الجدولية )a77.000تربيع( للعبارة الرابعة )  بلغت قيمة )كاى-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  ي للدراسة )4.2100بير
ى بدرجة  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير
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 عالية  
ً
و عىل    جدا نظام  بوضع  البنك  )قيام  لإالعبارة  يؤديجراءات  الداخىلي  التمويل إىل    لتحكم  قرارات  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

  (وعليه فإن ذلك يشير 3.37( وهي قيمة أكير من القيمة الجدولية )a13.400بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الخامسة )-

ى متوسط العبارة )  إحصائية وجود فروق ذات داللة  إىل   ي للدراسة )4.1667بير
ى  ( و 3( والوسط الفرضى لصالح  الموافقير

جودة قرارات إىل    المخاطر يؤدي   إدارة طار  إتقرير حول    إعداد بدرجة عالية عىل العبارة )مراجعة تقاريرالمخاطرالمقدمة و 

 .) ي
 التمويل واالستثمارالمرصفى

وجود  إىل    يشير ( وهي قيمة أكير من القيمة الجدولية وعليه فإن ذلك  1.00383بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الثالثة )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةفروق ذات داللة   ي للدراسة )3.6800بير
ى بدرجة عالية  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

( العبارة  بمراقبةم  إعداد عىل  تسمح  ي 
الت  االداء  ات  يؤديا  ؤشر واالدارات  بالفروع  التمويل إىل    النشطة  قرارات  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

  ( وعليه فإن ذلك يشير 3.37( وه قيمة أكير من القيمة الجدولية )a77.000)كاى تربيع( للعبارة السابعة )بلغت قيمة  -

ى متوسط العبارة )  إحصائية وجود فروق ذات داللة  إىل   ي للدراسة )4.2100بير
ى  3( والوسط الفرضى ( ولصالح  الموافقير

عالية    بدرجة 
ً
من    جدا )التاكد  العبارة  يؤدي  إدارة ت  بتوصيااالستثمار    إدارة عىل  التمويل  إىل    المخاطر  قرارات  جودة 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

 

ى مخاطر التشغيل  وجودة قرارات التمويل واالستثماربالمرصف  إحصائيةعالقة ذات داللة  توجد  : .الفرضية الثالثة3  بير

ي ومربــع كاي  لعبارات13جدول رقم )
 الفرضية الثالثة   ( اإلحصاء الوصفى

الوسط   العبارة 
ي   الحسانر

االنحراف  
 المعياري

مستوي  مربــع كاي 
 الداللة 

 النتيجة 

حماية  -1 وسائل  يؤدي  ةمنآاستعمال  البيانات  جودة  إىل    لحماية 
 . ي
 قرارات التمويل الستثمارالمرصفى

4.3200 .98826 18.360a .000    قبول 

مرصح لهم-2  النظام يؤديإىل   عدم السماح بدخول اشخاص غير
. إىل  ي

 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى
4.1600 .80000 15.680b .000 قبول 

المحاسبية جودة قرارات   وجود نظام تحكم لعمالء النظمة-3
 . ي
 التمويل واالستثمار المرصفى

4.1200 .88129 17.400a .000 قبول 

خىلي وضع آلية فحص مبسطة وسهلة دائرة التدقيق الداد تول-4
جراءات الرقابية الخاصة بالمخاطر جودة قرارات التمويل  لإل 

 . ي
 واالستثمارالمرصفى

4.0400 .97809 22.800c .000 قبول 

جودة  إىل  وجود سياسة تقلل من االختالسات النقدية يؤدي-5
 . ي
 قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

4.0000 .87099 8.133a .043 قبول 

من صحة المستندات المقدمة من قبل   قيام المرصف بالتاكد -6
 جودة قرارات التمويلإىل  العمالء قبل دفع قيمتها يؤدي

 . ي
 واالستثمارالمرصفى

3.8000 
 

1.22268 32.800b .000  قبول 

جودة إىل   منية يؤديالمرصف بتطبيق معايير السالمة األ قيام -7
 . ي
 قرارات التمويل واالستثمار المرصفى

4.4000 .79137 113.300b .000  قبول 
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ي الباحث من نتائج التحليل    إعداد المصدر: 
 م. 2022 اإلحصان 

: 13يتضح من الجدول  رقم )  ( ما يىلي

ى متوسط    إحصائية وجود فروق ذات داللة  إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير a18.360بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة األوىلي )- بير

ي  4.3200العبارة )
ى بدرجة عالية عىل العبارة )استعمال وسائل حماية امنه  3للدراسة )( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

(. إىل   لحماية البيانات يؤدي ي
 جودة قرارات التمويل الستثمارالمرصفى

ى متوسط    إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير b15.680بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الثانية )- بير

ي للدراسة )4.1600ارة )العب
ى بدرجة عالية  3( والوسط الفرضى  ( ولصالح الموافقير

ً
عىل العبارة )عدم السماح بدخول    جدا

مرصح لهم  (. إىل  النظام يؤدي إىل  اشخاص غير ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

ى متوسط    إحصائية د فروق ذات داللة  وجو إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير a17.400بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الثالثة )- بير

ي للدراسة )4.1200العبارة )
ى بدرجة عالية عىل العبارة )وجود نظام تحكم لعمالء  3( والوسط الفرضى ( ولصالح الموافقير

 .) ي
 النظمة المحاسبية جودة قرارات التمويل واالستثمار المرصفى

ى متوسط    إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إىل    إن ذلك يشير ( وعليه فc22.800بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الرابعة )- بير

ي للدراسة )4.0400العبارة )
ى بدرجة عاليه  3( والوسط الفرضى  ( ولصالح الموافقير

ً
تولىدائرة   . 4عىل العبارة ) جدا

لالجراءات  وسهلة  مبسطة  فحص  آلية  وضع  الداخىلي  التمويل    التدقيق  قرارات  جودة  بالمخاطر  الخاصة  الرقابية 

 .) ي
 واالستثمارالمرصفى

-( الخامسة  للعبارة  تربيع(  )كاى  قيمة  يشير a8.133بلغت  ذلك  فإن  وعليه  داللة  إىل    (  ذات  ى    إحصائيةوجود فروق  بير

ي للدراسة ) 4.0000متوسط العبارة )
ى بدرجة عالية 3( والوسط الفرضى  ( ولصالح الموافقير

ً
العبارة )وجود سياسة  عىل  جدا

(. إىل  تقلل من االختالسات النقدية يؤدي  ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

وجود فروق  إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير 0.000( بمستوى معنوية )b32.800بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة السادسة )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةذات داللة   ي للدراسة )( والوسط الف  3.8000بير
ى بدرجة عالية  3رضى  ( ولصالح الموافقير

ً
  جدا

جودة قرارات إىل  عىل العبارة قيام المرصف بالتاكد من صحة المستندات المقدمة من قبل العمالء قبل دفع قيمتها يؤدي

.  التمويل ي
 واالستثمارالمرصفى

وجود فروق إىل    ( وعليه فإن ذلك يشير 0.000( بمستوى معنوية )113.300بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة السابعة  )-

ى متوسط العبارة )  إحصائيةذات داللة   ي للدراسة )4.4000بير
ى بدرجة عالية  3( والوسط الفرضى  ( ولصالح الموافقير

ً
  جدا

(. إىل  منية يؤديالمرصف بتطبيق معايير السالمة األ عىل العبارة )قيام  ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمار المرصفى
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 : اختبار الفرضيات  . 3

ى مخاطر التمويل وجودة قرارات التمويل واالستثمار إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  : األوىل .اختبار الفرضية1  بير

 ( نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية االول 14جدول رقم )

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج

1 0.857 0.735 0.733 

 

 م.  2022الباحث من واقع بينات االستبانة إعداد : المصدر 

ي وجود ارتباط طردي قوي  0.857( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )14يتضح من الجدول رقم )
 ( وهذا يعتى

ً
  جدا

التمويل واالستثمار( والمتغ التابع )جودة قرارات  المتغير  ى  التمويلبير المستقل )مخاطر  أن قيمة معامل    ،(ير  كما نجد 

ي  0.735التحديد )
ي المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار( سببها 73.5( وها يعتى

ي تحدث فى
ات الت   % من التغير

ي النموذج.  أخرى% عوامل عشوائية 26.5 ( بينما المتغير المستقل )مخاطر التمويل
 غير متضمنة فى

 ( تحليل التباين للفرضية األول15جدول رقم )

 مستوى المعنوية  (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات  1النموذج 

 0.000 327.343 15.481 1 15.481 االنحدار  

ي 
ر
   0.047 118 5.580 البواف

    119 21.061 المجموع

 

 م. 2022الباحث من واقع بيانات االستبانة   إعداد  : المصد 

%( وبالتاىلي 5)  حصائيةمن مستوى الداللة ال   أقلوهي    0.000ن مستوى المعنوية  أ(  15يتضح  من الجدول رقم )

ي يقبل الفرض البديل وم
التمويل ( يؤثر عىل المتغير التابع  ن المتغير المستقل )مخاطر أعنوية نموذج االنحدار وهذا يعتى

 )جودة قرارات التمويل واالستثمار(. 

 ( معامالت االنحدار للفرضية االول16جدول رقم )

 مستوى المعنوية (T)قيمة  قيمة المعامالت  معامالت االنحدار

0 0.778 3.832 0.000 

1 0.830 18.093 0.000 

 

 م. 2022الباحث من واقع بيانات االستبانة   إعداد : المصدر 

 

ي النموذج بلغت )أ(  16يتضح  من الجدول رقم )
( المسؤولية( وهي قيمة المتغير التابع )فجوة  0.778ن قيمة الثابت فى

ن ميل المتغير المستقل )مخاطر التمويل ( تساوي  أونجد    ،المقدرة عندما تكون قيمة المتغير المستقل مساوي للصفر 

ي زيادة المتغير المستقل بوحدة واحدة يؤدي0.830)
  ويالحظ   ،( وحدة0.830زيادة المتغير التابع بمعدل )إىل    ( وهذا يعتى

 
ً
أن المتغير المستقل    التاىلي فب  ، %( وعليه نقبل الفرض البديل وهي معنوية5من )  أقل(  0.000ن مستوى المعنوية )أ  أيضا
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ن الفرضية  أمما سبق يتضح للباحث    التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار(،)مخاطر التمويل ( له تأثير عىل المتغير  

داللة   ذات  )توجد عالقة  تنص عىل  ي 
الت  التمويل و   إحصائيةاألوىل  مخاطر  ى  واالستثماربير التمويل  قرارات  ( قد جودة 

 تحققت. 

 

ى  مخاطر  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  : الثانية.اختبار الفرضية 2  السيولة وجودة قرارات التمويل واالستثمار بير

 ( نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثانية 17جدول رقم )

 معامل التحديد المعدل معامل التحديد  معامل االرتباط  النموذج

2 0.925 0.855 0.854 

 م. 2022الباحث من واقع بينات االستبانة  إعداد : المصدر 

 

ي وجود ارتباط طردي قوي  0.925( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )17يتضح من الجدول رقم )
 ( وهذا يعتى

ً
ى    جدا بير

كما نجد أن قيمة معامل التحديد    ،المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار( والمتغير المستقل )مخاطر السيولة(

ي  0.855)
ي المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار( سببها المتغير 85.5( وها يعتى

ي تحدث فى
ات الت  % من التغير

ي النموذج.  أخرى% عوامل عشوائية 14.5المستقل )مخاطر السيولة( بينما 
 غير متضمنة فى

 لثانية ( تحليل التباين للفرضية ا 18جدول رقم )

 مستوى المعنوية  (F)قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية  مجموع المربعات  1النموذج 

 0.000 69.445 8.014 1 18.014 االنحدار  

ي 
   0.026 118 3.047 البواف 

    119 21.061 المجموع

 م. 2022الباحث من واقع بيانات االستبانة  إعداد : ر المصد

%( وبالتاىلي يقبل  5)  حصائيةمن مستوى الداللة ال   أقلوهي    0.000( ان مستوى المعنوية  18يتضح من الجدول رقم )

ي الفرض البديل وم
ن المتغير المستقل )مخاطر السيولة( يؤثر عىل المتغير التابع )جودة  أعنوية نموذج االنحدار وهذا يعتى

 رات التمويل واالستثمار(. قرا

 ( معامالت االنحدار للفرضية الثانية 19جدول رقم )

 مستوى المعنوية  (T)قيمة  قيمة المعامالت معامالت االنحدار 

0 0.252 1.587 0.115 

1 0.953 26.409 0.000 

 م.   2022الباحث من واقع بيانات االستبانة إعداد : المصدر 

 

ي النموذج بلغت )19يتضح  من الجدول رقم )
( وهي قيمة المتغير التابع )جودة قرارات التمويل 0.252( ان قيمة الثابت فى

السيولة(  ن ميل المتغير المستقل )مخاطر  أونجد    ، واالستثمار( المقدرة عندما تكون قيمة المتغير المستقل مساوي للصفر 

ي زيادة المتغير المستقل بوحدة واحدة يؤدي0.953تساوي )
  ، ( وحدة0.953زيادة المتغير التابع بمعدل )إىل  ( وهذا يعتى

 ويالحظ  
ً
فبالتاىلي أن المتغير    ، %( وعليه نقبل الفرض البديل وهي معنوية5من )  أقل(  0.000ان مستوى المعنوية )  أيضا

ن  أ الستثمار(،مما سبق يتضح للباحث   عىل المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالمستقل )مخاطر السيولة( له تأثير 
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ي 
ى مخاطر السيولة وجودة قرارات التمويل واالستثمار(   إحصائية    تنص عىل )توجد عالقة ذات داللةالفرضية الثانية الت  بير

 قد تحققت. 

ى  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  : .اختبار الفرضية الثالثة3  مخاطر التشغيل وجودة قرارات التمويل واالستثماربير

 ( نموذج االنحدار الخطي البسيط للفرضية الثالثة 20جدول رقم )

 معامل التحديد المعدل  معامل التحديد  معامل االرتباط النموذج

3 0.868 0.754 0.752 

 م. 2022الباحث من واقع بينات االستبانة  إعداد : المصدر 

 

ي وجود ارتباط طردي قوي  0.868( أن قيمة معامل االرتباط بلغت )20يتضح من الجدول رقم )
 ( وهذا يعتى

ً
ى    جدا بير

كما نجد أن قيمة معامل التحديد    ،المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار( والمتغير المستقل )مخاطر التشغيل (

ي 0.754)
ي المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار( سببها المتغير  75.4( وهذا يعتى

ي تحدث فى
ات الت  % من التغير

ي النموذج.  أخرى% عوامل عشوائية 24.6المستقل )مخاطر التشغيل ( بينما 
 غير متضمنة فى

 ( تحليل التباين للفرضية الثالثة 21جدول رقم )

 مستوى المعنوية  (F)قيمة  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات 1النموذج 

 0.000 360.902 15.871 1 15.872 االنحدار  

ي 
ر
   0.044 118 5.189 البواف

    119 21.061 المجموع

 م. 2022الباحث من واقع بيانات االستبانة  إعداد : ر المصد

 

%( وبالتاىلي يقبل  5)  حصائيةمن مستوى للداللة ال   أقلهي    0.000ن مستوى المعنوية  أ(  21يتضح من الجدول رقم )

ي  الفرض البديل وم
ن المتغير المستقل )مخاطر التشغيل ( يؤثر عىل المتغير التابع )جودة  أعنوية نموذج االنحدار وهذا يعتى

 قرارات التمويل واالستثمار(. 

 لثالثة ( معامالت االنحدار للفرضية ا 22جدول رقم )

 مستوى المعنوية  (T)قيمة  قيمة المعامالت معامالت االنحدار

0 0.928 4.999 0.000 

1 0.806 18.997 0.000 

 م. 2022الباحث من واقع بيانات االستبانة  إعداد : المصدر 

 

ي النموذج بلغت )أ( 22يتضح من الجدول رقم )
)جودة قرارات التمويل  ( وهي قيمة المتغير التابع 0.778ن قيمة الثابت فى

للصفر  مساوي  المستقل  المتغير  قيمة  تكون  عندما  المقدرة  )مخاطر أونجد    ، واالستثمار(  المستقل  المتغير  ميل  ن 

ي زيادة المتغير المستقل بوحدة واحدة يؤدي0.806التشغيل( تساوي )
(  0.806زيادة المتغير التابع بمعدل )إىل    ( وهذا يعتى

 ويالحظ    ، وحدة
ً
فبالتاىلي أن    ،%( وعليه نقبل الفرض البديل وهي معنوية 5من )  أقل(  0.000ستوى المعنوية )ن مأ  أيضا

المتغير المستقل )مخاطر التشغيل( له تأثير عىل المتغير التابع )جودة قرارات التمويل واالستثمار( مما سبق يتضح للباحث   
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داللة  أ ذات  عالقة  )توجد  عىل  تنص  ي 
الت  الثالثة  الفرضية  التمويل    ةإحصائين  قرارات  وجودة  التشغيل  مخاطر  ى  بير

 واالستثمار( قد تحققت. 

 

 : النتـائج والتوصيـــات

 النتائج  -

 
ً
 : النتائج التاليةإىل  طار النظرى والدراسة الميدانية توصلت الدراسةعىل ال  بناءا

اتأوجود ت - ات الدراسة فى تطبيقات جودة   إحصائيةذات داللة  ةهام ثير  . قرارات التمويل واالستثمار المرصفى لمتغير

. إىل  سس لتقييم طبيعة نشاط العميل يؤدي أن وضع ضوابط و أ - ي
 جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

ى مخاطر السيولة وجودة قرارات التمويل واالستثمار.   إحصائيةن هنالك عالقة ذات داللة أوجد  -  بير

المتوقع للتدف  ن وضع مخصصات لالنخفاضأثبتت الدراسة  أ  - إىل    للودائع يؤدي   قات النقدية نتيجة للسحب المفاجر  غير

ي 
 .جودة قرارات التمويل واالستثمارالمرصفى

 

 التوصيات  -

ي النتائج السابقة يوض الباحث باآلفى ضوء 
 : ن 

 المخاطر.  دارة تطوير تصنيف للمخاطر الداخلية ل عىل  حث وتشجيع المصارف  -

ورة   -  التمويل ومراجعتها من قبل المرصف لمنح التمويل عىل  دراسات جدوي دقيقة للحصول إعداد ضى

المخاطر  تشكل جزءا من    إدارةعىل مؤسسات الخدمات المالية تقييم مخاطر التمويل عىل نحو شموىلي والتأكد من أن    -

 كافة المخاطر المالية.   دارةنهج متكامل ل 
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 : والمصـادر المراجـع 

 .الكتب1

وس.) ي البنوك التجاريه(. 2000عبدالحق، ابوعي 
ى فى  جامعه منشوري.قسطنطينية. . الوجير

ي  ،االمام مسلم.) أنر ى  العربية. مرص.  الكتب  إحياء دار مطبعة . مسلم المام صحيح(. 1955الحسير

، بن عزوز،واخرون.)  . دار الوراق.عمان. اداره المخاطر (. 2003بن عىلي

، منها. (. 2004جاسم.)  المناعي الراسماليه  المتطلبات  احتساب  وكيفيه  التشغيليه  المخاطر  .    اداره  ي العرنر النقد  صندوق 

.االمارات.   ابوظتر

ي (. 2000). حمزة الزبيدي،
ي والتحليل االئتمانى

 . مؤسسه الوراق.عمان. اداره االئتمان المرصفى

 ميشه للنشر والتوزيــــع والطباعه.عمان. دار ال  . اداره المخاطر الماليه(. 2009). خالد  الراوي،

ي   جدة.السعودية. . السالمية  الثقافة دار . الصحاح مختار الرازى، ،بكر  أنر

ى، ،نوري  دار الميشه.عمان.عمان.  اداره المخاطر. (. 2012واخرون. ) وشقير

كات تمويل (. 2008). عصام الدين دياب، ي  البنك . الشر
 الخرطوم.السودان. . المرصي السودانى

، توفيق، ي
ى (. 2006والمهدي.) البلقيتى  . دار المريــــخ.الرياض.السعودية. مبادئ اداره الخطر والتامير

، عبدالفتاح ي
فى  دار المناهج.عمان. عمان.  البنوك.  إدارة. ( 2006). الصير

وت. س ن،.د . . المرصفية المخاطر إدارةإىل  دليلك. (2005). نبيل حشاد،  لبنان.  – بير

كة مطابع السودان للعملة المحدودة. الخرطوم  المحاسبة الدارية الخرطوم. (. 2011). إبراهيم, الهادى  شر

، يس.)  بدون. األمارات العربية المتحدة. . 1الخطر.ط إدارةأساسيات (. 1998التميىمي

 

 المجالت والدوريات -2

المخاطر    ،بوقره  ،رابح  - "اداره  العلوم  حاله  إىل    باالشاره  المرصفيةوبلعجوز.)بدون(  المسيله. كليه  الجزائر"جامعه 

.الجزائر.   االقتصاديه والتجاريه وعلوم التيسير

عبدالسالم.)-  , المساهمة 1405تركي  كات  للشر المالية  التقارير  ي 
فى توافرها  مدى  وقياس  العامة  االفصاح  "متطلبات   )

 دية. كلية العلوم االدارية.جامعة الملك سعود.الرياض.السعو   . مركز البحوث. السعودية"

التحليل 2006حوري،زينب.)  - باستخدام  تطبيقيه  الصناعيه".دراسه  المؤسسات  ي 
فى الماىلي  الخطر  وتقدير  "تحليل   )

ي. اطروحه دكتوراه غير منشوره ى  كليه الدراسات العليا. جامعه قسطنطينيه.الجزائر. . التميير

 . 46لحق مع مجلة األهرام القتصادي.العدد  (."الشفافية الكاملة".مجلة البورصة المرصية، م1998المال، عصام الدين.)  -

يف، محمد.)  - ي التقارير المالية المنشورة 1409شر
(. " قياس متطلبات العرض واالفصاح العام وقياس مدى توافرها فى

ي معيار العرض واالفصاح العام ". مجلة ال 
كات المساهمة السعودية وفى  ,الرياض. 61العدد . العامة دارةللشر
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ــان.عمانالمملكة األردنية الهاشمية.  إدارة( "1977رمضــان، ياد.)-  األعمـــال المرصفيـــة".الجامعــــة األردنيـــة.عمـ

 . (.مرصف المزارع التجارى 2014) . التقرير السنوى-

 

 الرسائل العلمية  -3

ي المص2011ابراهيم.)  المدهون،
المخاطر فى اداره  تفعيل  ي 

الداخىلي فى المدقق  ي قطاع غزه"  كليه (. " دور 
العامله فى ارف 

 . ى ي المحاسبة.غزة.فلسطير
 التجاره. الجامعه االسالميه. رسالة ماجستير غير منشوره فى

ي تسعير الخدمة المرصفية"كلية الدراسات العليا.جامعة الزعيم االزهرى.رسالة     األرباحجودة  أثر  (. "  2008أحمد،أسامة.)
فى

 منشورة.الخرطوم.السودان. ماجستير غير 

)  مسعود، المؤسسيهأثر  (."  2000امانى الحاكميه  االردنيه  عىل    تطبيق  ى  التامير كات  شر ي 
فى المخاطر  اداره  اتيجيات  اسي 

ي البورصه"
 كلية الدراسات العليا. جامعه الزرقاء.رسالة ماجستير غير منشورة.االردن. . المدرجه فى

ي دعم الرقابه(." دور نظام التقيي2011عاشورى.)  صوريا، 
ي فى
ي  عىل    م المرصفى

البنوك التجاريه" دراسه حاله البنك الوطتى

غير منشوره.   الجزائر.  الجزائري، كلية التجارة.جامعة سطيف. رسالة ماجستير

ي تضيف قيمة للسلع والخدمات وأثرها عىل 2005عبدالقادر) ،الخرصى 
جامعة   . "كلية التجارة األرباح إدارة(." األنشطة الت 

 الخرطوم. . رسالة ماجستير غير منشورة  . للعلوم والتكنولوجيا السودان 

الجزائري2010مليكه،كركار.)  ي 
المرصفى الجهاز  تحديث  بازل"عىل    (."  معايير  وعلوم    . ضوء  االقتصاديه  العلوم  كليه 

ي العلوم االقتصلديه.الجزائر. 
.جامعة البليدة. مذكره ماجستير فى  التسيير

، ي المؤسسه االقتصاديه" دراسه حاله مؤسسة االسمنت ومشتقاته.   (." دور ومكانه 2012لطيفة.) عبدىلي
اداره المخاطر فى

منشوره.   ماجستير غير  تلمسان. رسالة   .جامعه  التسيير وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  كلية 

 الجزائر. 

القادر، "  2005محاسن.)  عبد  "    إدارة(  النتاج  تكاليف  قياس  ي 
فى ودورها  والتحفظ  العليا.جامعة  الربــح  الدراسات  كلية 

 الخرطوم.السودان. . السودان للعلوم والتكنولوجيا. رسالة ماجستير غير منشورة

ي مؤسسات التعليم   األرباح(."دور نظام  2007). هاشم  محمد،
ي قياس تكلفة الخدمات التعليمية فى

عىل أساس النشاط فى

 الخرطوم.السودان. . جامعة الزعيم االزهري. رسالة ماجستير غير منشورة. العاىلي "كلية الدراسات العليا 
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