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 مدى فاعلية إدارة االئتمان املصرفي 
 للحد من املخاطرات االئتمانية في املصارف الفلسطينية: 

دراسة تطبيقية على بنك فلسطيـن

د. عبد الرحمن السلوادي

أستاذ مساعد 

د. عودة مشارقة

أستاذ مساعد 
 كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 

 جامعة القدس املفتوحة
دولة فلسطيـن

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة أثـــر تطبيــق مبــادئ تحليــل االئتمــان فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة 
خذيـــن بعيـــن االعتبــار دور الركائــز األساســية لتحليــل االئتمــان، وهــي تحليــل 

َ
العاملــة فــي أرا�ضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ا

شــخصية املقتـــرض، والغــرض مــن القــرض، وقــدرة ورغبــة املقتـــرض علــى الوفــاء، وإجـــراءات الحمايــة والتوقعــات املســتقبلية فــي 
الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة العاملــة فــي فلسطيـــن بشــكل عــام وبنــك فلسطيـــن التجــاري بشــكل خــاص.  
ر الباحثــان أداة لجمــع البيانــات الالزمــة )اســتبانة(، وتــم التحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا، ووزعــت بعــد ذلــك  ولتحقيــق ذلــك طــوَّ
علــى عينــة بلــغ حجمهــا )35( موظًفــا مــن العامليـــن إدارة االئتمــان فــي بنــك فلسطيـــن بـــرام هللا، أي مــا نســبته )86%( مــن مجتمــع 
الدراسة. بعد عملية جمع البيانات، وتـرميـز االستبيانات وإدخالها إلى الحاسوب، باستخدام بـرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم 
االجتماعيــة )SPSS( ملعالجــة البيانــات، وتــم اســتخدام اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط لقيــاس أثـــر املتغيـــرات املســتقلة، وهــي 
شخصية املقتـرض، والغرض من القرض، وقدرة ورغبة املقتـرض على الوفاء، وإجـراءات الحماية، والتوقعات املستقبلية على 
املتغيـــر التابــع الرئيــس للدراســة وهــو الحــد مــن مخاطــر االئتمــان. حيــث تبيـــن وجــود أثـــر ألبعــاد مجــال تحليــل مخاطــر االئتمــان 

.)R2( 0.60 الخمســة علــى الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد

واحتــل ُبعــد قــدرة طالــب االئتمــان علــى الوفــاء بالتـــزاماته املرتبــة األولــى فــي أهميــة إدارة تحليــل االئتمــان، تبعــه علــى التوالــي 
أبعــاد كل مــن الضمانــات املقدمــة، ثــم إجـــراءات الحمايــة، يليــه فــي املرتبــة الرابعــة شــخصية طالــب االئتمــان.  كذلــك، بيـــن 
التحليــل اإلحصائــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة تعــزى ملتغيـــرات: 
نــوع االئتمــان، ســنوات الخبـــرة، املؤهــل العلمــي. بينمــا أظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات 
اســتجابة مــدراء الفــروع وموظفــي التســهيالت حــول دور الركائــز األساســية لتحليــل االئتمــان فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة 

فــي بنــك فلسطيـــن التجــاري.

إدارة االئتمان املصرفي, املخاطرات االئتمانية، التحليل االئتماني، القرار االئتماني، البنوك التجارية،  الكلمات املفتاحية: 
بنك فلسطيـن.

املقدمة
ــا مــن قناعــة الباحثيـــن بضــرورة تنــاول القطــاع املصرفــي الفلســطيني نظــًرا ألهميتــه فــي مرحلــة البنــاء 

ً
تأتـــي هــذه الدراســة انطالق

الوطنــي العــام، إذ تمثــل هــذه الدراســة املتواضعــة بدايــة ملوضــوع يحتــاج إلــى مزيــد مــن البحــث والجهــد، حتـــى تتبلــور فكرتــه وتعمــم 
نتائجــه علــى الهيــكل املصرفــي بجميــع مؤسســاته املصرفيــة وقوانينــه وأنظمتــه التـــي تحكــم عملــه، ويأتـــي علــى قمــة هــرم هــذا الهيــكل 
ســلطة النقــد الفلســطينية التـــي تقــوم باإلشــراف علــى املصــارف التجاريــة واملؤسســات املاليــة األخـــرى ومراقبــة أنشــطتها، للتأكــد مــن 

 *  تم استالم البحث في مارس 2019، وقبل للنشر في يوليو 2019، وتم نشره في مارس 2020.
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فــي املصــارف التجاريــة  فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة  أثـــر تطبيــق مبــادئ تحليــل االئتمــان  إلــى معرفــة  هدفــت الدراســة 
خذيـــن بعيـــن االعتبــار دور الركائــز األساســية لتحليــل االئتمــان، وهــي تحليــل 

َ
العاملــة فــي أرا�ضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ا

شــخصية املقتـــرض، والغــرض مــن القــرض، وقــدرة ورغبــة املقتـــرض علــى الوفــاء، وإجـــراءات الحمايــة والتوقعــات املســتقبلية فــي الحــد 
مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة العاملــة فــي فلسطيـــن بشــكل عــام وبنــك فلسطيـــن التجــاري بشــكل خــاص.  وأظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيـــن متوســطات اســتجابة مــدراء الفــروع وموظفــي التســهيالت حــول دور الركائــز األساســية 

لتحليــل االئتمــان فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي بنــك فلسطيـــن التجــاري.
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مدى تقيدها بالقوانيـن واألنظمة التـي تحكم أعمالها وتنظمها، ومنها على سبيل املثال تحديد نسبة الودائع التـي يمكن للبنك أن 
يقبلهــا إلــى أموالــه الخاصــة، وتحديــد نســبة اإلقــراض إلــى الودائــع، ووضــع ســقف لالئتمــان الــذي يمكــن أن يمنحــه البنــك للمقتـــرض.

لقــد أثبتــت األزمــات املاليــة املتالحقــة قــوة التـــرابط بيـــن أســواق املــال واملؤسســات املاليــة مــن جهــة، واســتقرار األوضــاع 
االقتصاديــة واالجتماعيــة السياســية مــن جهــة أخـــرى، ليــس فقــط فــي البلــد الواحــد، وإنمــا فــي جميــع أرجــاء العالــم. كمــا أثبتــت 
تلــك األزمــات أن لحجــم االئتمــان، ومدتــه، وســعر فائدتــه- أســباًبا تقــع خــارج نطــاق ســيطرة املصــرف مانــح االئتمــان، بــل تتعداهــا 
لتشــمل العوامــل االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة، وكذلــك القوانيـــن واألنظمــة املعمــول بهــا، ومــالءة املصــرف املاليــة، وعالقتــه 
لألنظمــة  وفًقــا  االئتمانــي،  القــرار  ماهيــة  علــى  تؤثـــر  تـركيـــزه. وجميعهــا  األخـــرى، وحجمــه، ومجــال  النقــد واملصــارف  بســلطة 
والقوانيـــن التـــي حددتها ســلطة النقد الفلســطينية، بما ينســجم والركائز األساســية لتحليل مخاطر االئتمان التـــي ســيتم إلقاء 

الضــوء عليهــا فــي هــذا البحــث )قانــون ســلطة النقــد الفلســطينية لعــام 1998، املــواد 5 و41(.

تلعب الجدارة االئتمانية دوًرا أساسًيا في اتباع التحليل االئتماني وفًقا ألسس علمية، تقود حتما إلى تخفيف املخاطرات 
االئتمانيــة إلــى أدنــى درجــة ممكنــة، مــن شــأنها التســهيل علــى صانــع القــرار االئتمانــي، حيــث إن توافــر املعلومــات الدقيقــة، ومهــارة 
محلل االئتمان وخبـرته في التشخيص، تمكنه من التوصل إلى التوصيات املالئمة. لذا حاولت هذه الدراسة استنتاج الطرائق 
األكثـر فاعلية في الحد من مخاطر االئتمان مع األخذ بعيـن االعتبار عدم كفاءة بعض هذه الطرائق وقلة فاعليتها، وذلك ألن 
هناك من األسباب التـي تؤدي إلى زيادة مخاطر االئتمان تكون خارجة عن اإلرادة، ومن الصعوبة بمكان السيطرة عليها أو الحد 

من  آثارها، )املعهد العربـي للتخطيط في الكويت: مؤشرات الجدارة االئتمانية: 9(.

حاولــت هــذه الدراســة التأكيــد علــى األســاليب الحديثــة فــي إدارة املخاطــرات االئتمانيــة، وتحليلهــا وفًقــا ألســس وإجـــراءات 
تكفــل الحــد منهــا، أو التقليــل مــن آثارهــا الســلبية إلــى حدودهــا الدنيــا. وتســتجيب هــذه الدراســة أيًضــا الهتماًمــات الوســط 
فــي املوضــوع مــا أمكــن ذلــك، فتعيــد البــت بمحــددات املخاطــرات االئتمانيــة ومراجعــة مــا توصلــت إليــه األدبيــات  األكاديمــي 
  حاســًما لضمــان 

ً
الســابقة، التـــي هدفــت عموًمــا إلــى تقويــة النظــام املصرفــي، وإبـــراز دور الرقابــة املصرفيــة، باعتبارهــا عامــال

حســن سيـــر العمــل املصرفــي ورفــع كفاءتــه.

مشكلة البحث

طالت إجـراءات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته املتمثلة في العقوبات الجماعية، من إغالق الطرق وحصار االقتصاد 
الفلسطيني عامة، والقطاع املصرفي خاصة؛ وهو ما انعكس سلبًيا على إدارة األعمال املصرفية وسياساتها املتبعة في تقديم 
التسهيالت االئتمانية، التـي ازدادت تعقيًدا نتيجة الرتفاع حجم املخاطرات االئتمانية، الناتجة عن تدني إيـرادات مؤسسات 
األعمــال، حيــث تفاقمــت قضايــا ماليــة عــدة، منهــا ظاهــرة الشــيكات الراجعــة، وارتفــاع نســبة القــروض املتعثـــرة. ثــم أضافــت 
العوملــة ومســتجداتها تحديــات أخـــرى فاقمــت مــن املخاطــرات االئتمانيــة، وعلــى رأســها اشــتداد الحــدة التنافســية، ســواء فــي 
األســواق املحليــة أو العامليــة، ممــا أدى إلــى ضعــف تطبيــق مبــادئ التحليــل االئتمانــي، الناتــج عــن التطــور املباغــت فــي إدارة 
املعلومــات االئتمانيــة، أو عــدم كفــاءة املحلــل االئتمانــي، أو عــدم قــدرة وفاعليــة األســاليب املتبعــة علــى مواكبــة بـــرامج التحليــل 
املاليــة. فأضـــحت دراســة أســباب املخاطــرات االئتمانيــة فــي القطــاع املصرفــي الفلســطيني مطلًبــا جوهرًيــا، وعليــه تكمــن مشــكلة 

البحــث األساســية فــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التالــي:

مــا واقــع إدارة التحليــل االئتمانــي وأثـــرها فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة العاملــة فــي أرا�ضــي 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالتطبيــق علــى بنــك فلسطيـــن؟

وتنبثق من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية:

مــا أثـــر تحليــل شــخصية املقتـــرض فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة الفلســطينية بالتطبيــق - 
علــى بنــك فلسطيـــن؟

مــا أثـــر تحليــل إجـــراءات الحمايــة فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة الفلســطينية بالتطبيــق - 
علــى بنــك فلسطيـــن؟

مــا أثـــر تحليــل قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة الفلســطينية - 
بالتطبيــق علــى بنــك فلسطيـــن؟
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مــا أثـــر تحليــل الضمانــات املقدمــة فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة الفلســطينية بالتطبيــق - 
علــى بنــك فلسطيـــن؟

الفلســطينية -  التجاريــة  املصــارف  فــي  االئتمــان  مخاطــر  مــن  الحــد  علــى  االئتمانــي  التحليــل  إلدارة  أثـــر  يوجــد  هــل 
فلسطيـــن؟ بنــك   علــى  بالتطبيــق 

عزى إلى متغيـرات: نوع االئتمان، - 
ُ
هل توجد فروق في إدارة التحليل االئتماني بيـن آراء املبحوثيـن في بنك  فلسطيـن ت

وسنوات الخبـرة، واملؤهل العلمي، واملسمى الوظيفي؟

أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

التعــرف علــى أثـــر تطبيــق مبــادئ تحليــل االئتمــان فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي املصــارف التجاريــة العاملــة - 
فــي أرا�ضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

التعــرف علــى دور الركائــز األساســية لتحليــل االئتمــان )تحليــل شــخصية املقتـــرض، الغــرض مــن القــرض، قــدرة - 
ورغبــة املقتـــرض علــى الوفــاء، إجـــراءات الحمايــة والتوقعــات املســتقبلية( فــي الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة فــي 

الفلســطينية. الوطنيــة  الســلطة  أرا�ضــي  فــي  العاملــة  التجاريــة  املصــارف 

إعــادة التـركيـــز علــى دور الرقابــة املصرفيــة باعتبارهــا ضــرورة ملحــة وضامًنــا لحســن سيـــر العمــل املصرفــي ورفــع - 
كفاءتــه، خصوًصــا بعــد بـــروز الكثيـــر مــن التجــاوزات املاليــة واملصرفيــة، واالزديــاد املطــرد بحجــم القــروض املتعثـــرة 

أو اآليلــة للتعثـــر فــي الســوق الفلســطينية.

مــن -  الحــد  فــي  تســاهم  التـــي  املناســبة  التحليــل  أدوات  توظيــف  خــالل  مــن  الفلســطيني  املصرفــي  النظــام  تقويــة 
عموًمــا. االئتمانيــة  املخاطــرات 

فرضيات البحث
الفرضيــة األولــى: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤ 0.05( بيـــن تحليــل شــخصية املقتـــرض - 

والحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة.

الفرضيــة الثانيــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤ 0.05( بيـــن تحليــل إجـــراءات الحمايــة - 
والحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة.

الفرضيــة الثالثــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤ 0.05( بيـــن تحليــل قــدرة  املقتـــرض - 
علــى الوفــاء والحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة.

بيـــن الضمانــات املقدمــة -   )α≤ 0.05( أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد 
االئتمانيــة. املخاطــرات  مــن  والحــد 

الفرضية الخامسة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤ 0.05( بيـن إدارة التحليل االئتماني - 
والحــد مــن املخاطــرات االئتمانية.

الفرضيــة السادســة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مســتوى )α≤ 0.05( بيـــن آراء املبحوثيـــن فــي بنــك - 
عــزى إلــى متغيـــرات )نــوع االئتمــان، ســنوات الخبـــرة، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي(.

ُ
فلسطيـــن ت

أهمية البحث
تكمــن أهميــة البحــث فــي ربطــه بيـــن متغيـريـــن علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة فــي اســتقرار العمــل البنكــي، إذ يســاهم 
موضــوع تحليــل االئتمــان فــي تخفيــف مخاطــر االئتمــان املصرفــي، مــا ينعكــس إيجابًيــا علــى اســتقرار األســواق املاليــة خاصــة، 
والتجاريــة عامــة، كمــا إن البحــث العلمــي فــي هذيـــن املتغيـريـــن يســاهم فــي حــث الباحثيـــن علــى املزيــد مــن األبحــاث املتخصصــة 
فــي األعمــال البنكيــة، أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن نتائــج البحــث تســاعد أصـــحاب القــرار فــي إدارات االئتمــان علــى اتخــاذ 
القــرارات الحكيمــة والفاعلــة عنــد منــح االئتمــان املصرفــي لزبائنهــا، وتمكــن اإلدارة فــي تحديــد السياســات واإلجـــراءات ذات 

الكفــاءة العاليــة نحــو األمــان واالســتقرار املصرفييـــن.
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حدود البحث
الحدود البشرية: العاملون في إدارة االئتمان في بنك فلسطيـن في فرعه الرئيس في رام هللا.- 

الحدود العلمية: يتناول البحث متغيـريـن مهميـن هما: تحليل االئتمان، واملخاطرات االئتمانية.- 

الحدود الزمانية: يجـري البحث خالل العام الجامعي 2019-2018.- 

الحدود املكانية: يجـري البحث على إدارة االئتمان املصرفي في الفرع الرئيس لبنك فلسطيـن في رام هللا.- 

الدراسات السابقة
- دراسات متعلقة بمتغيـر مبادئ تحليل االئتمان

ً
أوال

دراســة )الجـــزراوي والنعيمــي، 2010(، وهــي دراســة نظريــة هدفــت إلــى معرفــة دور االئتمــان املصرفــي فــي عمليــة التنميــة 
توجيــه  فــي  املصرفــي  االئتمــان  أهميــة  الدراســة  وأكــدت  واملستثمريـــن.  املودعيـــن  بيـــن  مالًيــا  ا 

ً
وســيط باعتبــاره  االقتصاديــة، 

النشــاط االقتصــادي نحــو املشــروعات االســتثمارية االستـــراتيجية التـــي تحتاجهــا البــالد، كمــا إن االئتمــان املصرفــي يعــزز إدارة 
املــوارد املتاحــة بطريقــة مثلــى، وكذلــك اعتبــار االئتمــان املصرفــي أحــد أهــم مصــادر اإليـــرادات التـــي تـــزيد مــن أربــاح البنــوك.

دراسة )الشيخلي، 2012(، بعنوان »العوامل الرئيسة املحددة لقرار االئتمان املصرفي في البنوك التجارية األردنية«. 
وقــد هدفــت الدراســة إلــى تحديــد العوامــل الرئيســة الواجــب أخذهــا بالحســبان عنــد اتخــاذ قــرار االئتمــان املصرفــي فــي البنــوك 
البنــوك وعددهــم )200( موظــف وموظفــة.  فــي هــذه  جـــريت الدراســة علــى مديـــري وموظفــي االئتمــان 

ُ
التجاريــة األردنيــة، وأ

وتوصلــت الدراســة إلــى أن أهــم هــذه العوامــل هــي: الوضــع املالــي للزبــون، والســمات الشــخصية للزبــون، ونمــط السياســات 
االئتمانيــة للبنــك. وأثبتــت الدراســة أن أهــم هــذه العوامــل الــذي يأتـــي فــي املرتبــة األولــى هــو الوضــع املالــي للزبــون، ومقدرتــه علــى 
السداد من خالل تحليل النسب املالية للزبون. وأوصت الدراسة البنوك التجارية األردنية بوجوب طلب الضمانات الكافية 

مــن الزبائــن لضمــان التـــزامهم بالســداد فــي األوقــات املحــددة. 

دراســة )الطــاع، 2010(، بعنــوان »إدارة العمليــة التفاوضيــة فــي قــرار منــح االئتمــان. وهــي دراســة تطبيقيــة علــى البنــوك 
التجاريــة فــي قطــاع غــزة. وهدفــت الدراســة إلــى معرفــة إدارة العمليــة التفاوضيــة، وكيفيــة اتخــاذ قــرار االئتمــان املصرفــي فــي 
املصارف التجارية في قطاع غزة، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، ووزع )70( استبانة على مجتمع الدراسة 
 )طريقــة العينــة الشــاملة(. وتوصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن العمليــة التفاوضيــة وقــرار االئتمــان 

ً
كامــال

يتأثـران بالعوامل الديموغرافية ملوظف االئتمان والزبون، وكذلك السياسات االئتمانية للبنك، كما إنه ال توجد فروق ذات 
داللــة إحصائيــة فــي كيفيــة إدارة املفاوضــات وأثـــرها علــى قــرار االئتمــان تعــود إلــى متغيـــرات) الجنــس، الخبـــرة، العمــر، املؤهــل 

العلمــي، املســمى الوظيفــي، جنــس البنــك(.

دراســة )الطاهــر ومحمديـــن، 2013(، وهدفــت إلــى معرفــة دور تطبيــق التـرميـــز االئتمانــي فــي الحــد مــن مخاطــر االئتمــان 
املصرفــي، وكذلــك التعــرف علــى الفوائــد العائــدة علــى الزبــون واملصــرف واالقتصــاد الكلــي وجهــاز الســلطة الرقابيــة واملواطــن، 
فــي الوفــاء بااللتـــزامات املاليــة، وســداد  إلــى تقليــل مخاطــر التعثـــر والتأخـــر والفشــل  يــؤدي  التـركيـــز االئتمانــي  ومــا إذا كان 
املســتحقات فــي مواعيدهــا. وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن املعلومــات التـــي يوفرهــا نظــام التـرميـــز 
االئتمانــي عــن العمــالء والعمليــات املســتخدمة فــي جهــاز االئتمــان، تمكــن صانــع القــرار مــن اتخــاذه بثقــة، وتقلــل مــن مخاطــر 

االئتمــان املصرفــي فــي البنــوك الســودانية. 

دراســة )Pebrah et al., 2017(، وهدفــت إلــى معرفــة كيفيــة اســتخدام البنــوك فــي غانــا ألداة العوامــل الخمســة التـــي 
بــق البحــث 

ُ
أطلــق عليهــا )5C,s(، وهــي األحـــرف األولــى مــن الكلمــات الخمــس لــألداة املذكــورة بهــدف تقييــم طلبــات القــروض، وط

ا فــي غانــا، اســتجاب منهــا 32 للدراســة املســحية، وقــد توصلــت الدراســة إلــى تـــرتيب هــذه العوامــل وفًقــا ألهميتهــا كمــا 
ً
علــى 35 بنــك

، ويليهــا بالتــدرج كل مــن الشــخصية Character ، والضمــان Collateral، ثــم الظــروف 
ً

يلــي: Capacity أي مقــدرة الزبــون أوال
ــا فــي اســتخدامها، حســب تـــرتيب 

ً
املحيطــة Condition، وأخيـــرا رأس املــال Capital. ثــم توصــل الباحــث إلــى أن هنــاك فروق

أهميتهــا للبنــوك الوافــدة. وقــد وصــف الظــروف املحيطــة فــي التـــرتيب الثالــث، والضمــان فــي التـــرتيب الرابــع، بينمــا تقــوم البنــوك 
املحليــة )الوطنيــة(، بتصنيــف كل مــن الضمــان ورأس املــال باألوليــة أو األهميــة نفســها. 
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دراسة  )Konovalova et al.,  2016(، وهدفت إلى اقتـراح نموذج خاص لتقييم مخاطر االئتمان على أساس تحليل 
العوامل، ومحاولة التنبؤ بدرجة املخاطرة املتوقعة للزبائن في البنوك التجارية، بعد تصنيفهم إلى مجموعات، بهدف الوصول 
إلــى درجــة املخاطــرة املحتملــة لــكل مجموعــة، وذلــك لتقليــل درجــة املخاطــرة االئتمانيــة، وتحسيـــن إدارة املخاطــرات فــي البنــوك، 
وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: التوصــل إلــى نمــوذج خــاص يســتخدم لتقييــم طالبـــي االئتمــان وفًقــا 

لتصنيفهــم فــي املجموعــات املشــار إليهــا، كأســلوب لتطويـــر أســاليب إدارة مخاطــر االئتمــان فــي البنــوك التجاريــة.

ثانًيا - دراسات متعلقة بمتغيـر الحد من املخاطرات االئتمانية

دراســة  )Alshatti, 2015(، وهدفــت الدراســة إلــى اختبــار أثـــر إدارة مخاطــرات االئتمــان علــى األداء املالــي فــي البنــوك 
ا لتطبيق الدراسة، واستخدم نموذجيـــن رياضييـــن 

ً
التجارية األردنية، خالل الفتـــرة )2005_ 2013(، واختار الباحث 13 بنك

لقيــاس العالقــة بيـــن مخاطــرات االئتمــان واألداء املالــي. وتوصلــت الدراســة إلــى أن إدارة مخاطــرات االئتمــان تؤثـــر علــى األداء 
 .)ROE( أو )ROA(  املالــي والتـــي تــم قياســها باســتخدام

دراســة )LI & Zou, 2014(، وهدفــت إلــى تـــزويد أصـــحاب املصالــح بجميــع البيانــات الدقيقــة املتعلقــة بــإدارة مخاطــرات 
االئتمــان فــي البنــوك التجاريــة، وأثـــر ذلــك علــى ربحهــا، وكان الهــدف الرئيــس للبحــث هــو فحــص مــا إذا كانــت هنــاك عالقــة 
بيـــن إدارة مخاطــرات االئتمــان واألربــاح للبنــوك التجاريــة فــي أوروبــا، والتأكــد ممــا إذا كانــت هــذه العالقــة ثابتــة أم متذبذبــة، 
ا تجارًيــا فــي أوروبــا خــالل الفتـــرة 2007-2012. وقــد كشــفت النتائــج أن إلدارة مخاطــرات 

ً
وقــد ُجمعــت البيانــات مــن )47( بنــك

االئتمــان أثـــرا إيجابًيــا علــى األربــاح فــي البنــوك التجاريــة، وأن هــذا األثـــر غيـــر مســتقر فــي الفتـــرة املذكــورة وأنــه متذبــذب. 

فــي البنــوك الســورية  أثـــر املخاطــرات االئتمانيــة علــى املحافــظ االئتمانيــة  إلــى تحليــل  دراســة ) اململــوك، 2014(، وهدفــت 
ظهــر كفــاءة املحافــظ االئتمانيــة لــدى البنــوك ومقارنتهــا باملخاطــرات االئتمانيــة، 

ُ
الخاصــة، عبـــر تحليــل النســب األساســية التـــي ت

حيــث قــام الباحــث بتحليــل خمــس نســب ماليــة مصرفيــة وذلــك لقيــاس كفــاءة املحافــظ االئتمانيــة وعالقتهــا بدرجــات مخاطراتهــا، 
ومــن املقاييــس هــذه نســبة قيــاس كفــاءة األصــول، ونســبة قيــاس فشــل القــروض، ونســبة قيــاس تغطيــة الديــون، ونســبة قيــاس 
تغطيــة الضمانــات، ونســبة قيــاس كفــاءة املوجــودات والودائــع، وذلــك عبـــر دراســة إحصائيــة لتحديــد أثـــر املخاطــرات املصرفيــة علــى 
جـــري البحــث علــى خمســة مصــارف ســورية خــالل الفتـــرة ) 2007-2010(. وقــد توصلــت 

ُ
كفــاءة محفظــة التســهيالت االئتمانيــة، وقــد أ

الدراســة إلــى وجــود أثـــر متفــاوت بيـــن إجمالــي التعــرض للمخاطــرات االئتمانيــة، وبيـــن كفــاءة املحافــظ االئتمانيــة فــي املصــارف. 

دراســة )الفروجـــي وقوجيــل، 2017(، التـــي هدفــت إلــى معرفــة أهــم العوامــل التـــي تقــود إلــى املخاطــرات االئتمانيــة، 
واســتخدمت الباحثتــان املنهــج الوصفــي التحليلــي. وقــد توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن العوامــل التـــي تؤثـــر علــى حجــم 
املخاطــرات االئتمانيــة، وهــي الشــخصية، والقــدرة علــى التســديد، والضمانــات املقدمــة، والسياســة االئتمانيــة، ورأس املــال، 
وحجــم الودائــع، واالســتعالم االئتمانــي، واألزمــات املاليــة، والنمــو الديموغرافــي، والتضـــخم. وهــذه العوامــل تتما�ضــى مــع املناهــج 

.5P’s 5 أو ألC’s الخاصــة بالتحليــل االئتمانــي التـــي تســتخدمها البنــوك والتـــي ُيطلــق عليهــا الـــ

دراســة )البـرزنجـــي وحسيـــن، 2017(، وهدفــت إلــى معرفــة أثـــر البيئــة الخارجيــة فــي قــرار منــح االئتمــان املصرفــي، حيــث 
بــق البحــث علــى مصرفيـــن حكومييـــن، وهمــا الرافديـــن والرشــيد كعينــة ممثلــة للبنــوك، واســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي 

ُ
ط

البيئــة  تحليــل  بيـــن  قويــة  ارتباطيــة  عالقــة  وجــود  أهمهــا:  النتائــج  مــن  مجموعــة  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  )الكمــي(.  التحليلــي 
الخارجيــة وقــرار االئتمــان املصرفــي، وأن أهــم هــذه املتغيـــرات فــي البيئــة الخارجيــة الزبائــن، وكذلــك تبيـــن أن أكبـــر التهديــدات 
التـــي تواجــه البنــوك هــي املــوارد البشــرية واملاليــة، فهــي - أي البنــوك - فــي أشــد الحاجــة إلــى املموليـــن )املودعيـــن واملستثمريـــن(.

التعليق على الدراسات السابقة

تشــابهت الدراســات الســابقة مًعــا فــي تـركيـــزها علــى الهــدف، وهــو الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة، وذلــك بمحاولتهــا 
معرفــة العالقــة بيـــن التحليــل االئتمانــي واملخاطــرات االئتمانيــة. وقــد اتفقــت نتائــج الدراســة معهــا بوجــود عالقــة ارتباطيــة بيـــن 
متغيـــري التحليــل االئتمانــي واملخاطــرات االئتمانيــة، ومنهــا دراســات كل مــن )اململــوك، 2014( و)البـرزنجـــي وحسيـــن، 2017(، 
و)LI & Zou, 2014(، كمــا اتفقــت نتائجهــا أيًضــا مــع دراســات كل مــن )الشــيخلي، 2012(، و)Pebrah et al., 2017(، بــأن 

العامــل األكثـــر أهميــة فــي التحليــل االئتمانــي هــو الوضــع املالــي للزبــون وقدرتــه علــى الوفــاء بالتـــزاماته.
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لقــد تميـــزت الدراســة عــن ســابقاتها بتـركيـــزها علــى كيفيــة إدارة عوامــل التحليــل االئتمانــي ومــدى فاعليتهــا، مــن خــالل 
قياسها ألثـر أبعاد التحليل االئتماني األربعة الرئيسة وهي: قدرة طالب االئتمان على الوفاء بالتـزاماته، والضمانات املقدمة، 
ا بيـــن النمــاذج الثالثــة الشــائعة فــي 

ً
وإجـــراءات الحمايــة، وشــخصية طالــب االئتمــان؛ والتـــي تشــكل فــي مجموعهــا قاســًما مشتـــرك

التحليــل االئتمانــي، وهــي )5C’s( و)5P’s( ونمــوذج )PRISM(. كمــا إنهــا قامــت بقيــاس أثـــر كل ُبعــد مــن األبعــاد املذكــورة بشــكل 
منفــرد مــع املتغيـــر التابــع وهــو الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة.

اإلطار النظري
 - إدارة تحليل االئتمان

ً
أوال

يعــود أصــل كلمــة تحليــل االئتمــان باللغــة اإلنجليـــزية Credit إلــى الكلمــة الالتينيــة األصــل وهــي Credo التـــي تتكــون مــن 
مصطلحيـــن: Crad وتعنــي الثقــة، وdo التـــي تعنــي أضــع، لتصبــح )أضــع الثقــة(. وقــد عــرَّف )الدغيــم، 2006: 64( االئتمــان 
بأنــه التـــزام جهــة لجهــة أخـــرى باإلقــراض، حيــث يقــوم الدائــن بمنــح املديـــن مهلــة مــن الزمــن، يلتـــزم فيهــا املديـــن بســداد قيمــة 
الديـــن عنــد نهايــة املــدة. وأشــار إلــى مســميات مختلفــة منهــا: القــروض املصرفيــة، أو التســهيالت االئتمانيــة، والتـــي هــي عبــارة عــن 
خدمــات تقدمهــا املصــارف للزبائــن، ســواء أكانــوا أفــراًدا أم مؤسســات ومنشــآت علــى شــكل قــروض ماليــة، يســتعد فيهــا املديـــن 

بســدادها مــع فوائدهــا والعمــوالت املســتحقة عليهــا ومــا يتبعهــا مــن مصروفــات، علــى شــكل أقســاط أو دفعــة واحــدة. 

فــت  )حابــس، 2011: 3( التحليــل االئتمانــي بأنــه العمليــة التـــي يقبــل فيهــا البنــك منــح زبــون مــا- ســواء أكان فــرًدا  كمــا عرَّ
أم مؤسســة- تســهيالت علــى شــكل أمــوال نقديــة، مقابــل فائــدة أو عمولــة معينــة خــالل وقــت محــدد، وذلــك لتغطيــة عجـــز فــي 

الســيولة النقديــة للمديـــن، حتـــى يتمكــن مــن مواصلــة أعمالــه بشــكل عــادي. 

فت )أنجـــرو،2007: 17( االئتمان املصرفي بأنه العملية التـــي يـــرت�ضي البنك بمقتضاها منح عميل معيـــن تسهيالت  وعرَّ
علــى شــكل أمــوال أو أي صــورة أخـــرى مقابــل فائــدة أو عمولــة، وذلــك لســدادها بعــد فتـــرة محــددة، وقــد تكــون هــذه التســهيالت 

علــى شــكل تعهــد أو كفالــة بالدفــع إلــى طــرف آخـــر نيابــة عــن الزبــون. 

 عــن Rodina إدارة تحليــل االئتمــان املصرفــي بأنهــا عمليــة دراســة 
ً

بينمــا عــرَّف )Konovalava et al, 2016: 91( نقــال
وتقديـر عوامل املخاطرات الناجمة عن تقديم البنك لقرض ما إلى زبونه، وذلك بعد تحليل منهجـي وشامل للزبون، آخذيـن 

فــي الحســبان درجــة املخاطــرات التـــي قــد يقــع فيهــا البنــك فــي حــال عــدم وفــاء املقتـــرض بالتـــزاماته للســداد فــي الوقــت املحــدد. 

فــت )حفيــان، 2012: 14( إدارة االئتمــان بأنهــا العمليــة التـــي تنطــوي علــى دراســة وتقييــم العوامــل املتعلقــة باملقتـــرض  وعرَّ
والبنك؛ لتحديد املخاطرات الناجمة عن منح االئتمان التـي بموجبها تقرر إدارة االئتمان املوافقة من عدمها، آخذيـن بالحسبان 
املعاييـــر املتعلقــة بشــخصية املقتـــرض، وقدرتــه علــى الســداد، والضمانــات التـــى يقدمهــا للبنــك فــي حــال عجـــزه عــن الوفــاء بالديـــن. 

كمــا عــرَّف )صيــام، 2009: 160( إدارة التحليــل االئتمانــي بأنهــا عمليــة اســتقراء املحلــل لالتجاهــات املســتقبلية لبيانــات 
مشــروع طالــب االئتمــان، ومعرفــة مواطــن القــوة والضعــف، للتأكــد مــن املــالءة واملوثوقيــة للزبــون، ومــدى التـــزامه بالســداد. 

أبعاد إدارة تحليل االئتمان:

أشــارت  وقــد  وإدارتــه،  االئتمــان  تحليــل  ملوضــوع  النظــري  واألدب  الســابقة  العديــدة  الدراســات  علــى  الباحثــان  لــع 
َّ
اط

الدراسات السابقة إلى ثالثة نماذج يمكن للبنوك استخدامها أو إحداها التخاذ قرارات ائتمان مصرفية فاعلة وسليمة تجنًبا 
للمخاطــرات االئتمانيــة، فقــد أجمــع كل مــن )أنجـــرو، 2006: 32( و)الجـــزراوي والنعيمــي، 2010: 7( و)الدغيــم، 2006: 196( 
و)اململوك، 2014: 21-44( و)حابس2011: 23( و)Pprah, 2017: 78( على أنها النماذج التـــي تســهل على إدارات االئتمان في 

البنــوك اتخــاذ القــرارات االئتمانيــة، وهــي:

نموذج ائتمان معاييـــر 5C’s: وفيه خمسة معاييـــر، وهي: معيار الشخصية Character، أي كلما كان الزبون يتمتع أ- 
 Capacity بشــخصية جيــدة وخلــق رفيــع، وســمعة طيبــة، كان أكثـــر التـــزاًما فــي ســداد التـــزاماته. ثــم معيــار القــدرة
، وتعنــي قــدرة الزبــون علــى تحقيــق الدخــل الــذي يمكنــه مــن الوفــاء بالتـــزاماته، وهــي القــرض وعموالتــه وفوائــده. 
ومعيــار رأس املــال Capital وهــو املعيــار الــذي ُيظهــر مــالءة العميــل ومــا يتمتــع بــه مــن حقــوق امللكيــة التـــي تعتبـــر 
ضماًنا جيدا لتسديد االلتـزامات.  ثم معيار الضمان Collateral، ويعني األصول التـي يضعها الزبون تحت تصرف 
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البنــك املقــرض كرهــن فــي حــال عــدم قــدرة الزبــون علــى الســداد. وأخيـــرا معيــار الظــروف املحيطــة Conditions، وهــي 
األحــوال االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية الســائدة التـــي تؤثـــر علــى النشــاط االســتثماري للزبــون.

املخاطــرات ب-  درجــة  لتخفيــف  اســتخدامها  يجـــري  معاييـــر  خمســة  يتضمــن  الــذي   :5P’s معاييـــر  ائتمــان  نمــوذج 
االئتمانيــة، وهــذه املعاييـــر هــي: معيــار النــاس أو الزبــون people، مــن حيــث جدارتــه وأهليتــه القانونيــة واإلداريــة 
واألخالقيــة وخططــه املســتقبلية ومــدى نجاحــه فــي اســتثماره. ثــم معيــار الغــرض مــن االئتمــان Purpose، وهــو الــذي 
ــن إدارة تحليــل االئتمــان مــن التأكــد مــن مــدى انســجام الغــرض مــن االئتمــان مــع سياســات البنــك واألهــداف 

َّ
يَمك

االقتصادية للدولة. ثم معيار القدرة على الســداد Payment، ويمثل مدى قدرة الزبون على ســداد الديـــن وتوابعه 
في األوقات املحددة للســداد وفًقا لتدفقات مشــروعه النقدية.ثم معيار الحماية Protection، وهي القيمة العادلة 
ومــدى القــدرة علــى الســداد فــي حــال تعثـــر املقتـــرض علــى الوفــاء بالتـــزاماته، ويمكــن أن تكــون علــى شــكل ضمانــات 
مقدمــة إلــى البنــك كاألصــول املرهونــة التـــي يمكــن  تســييلها بســهولة. ومعيــار النظــرة املســتقبلية  Perspective وهــو 
املعيار الخاص بدراسة الظروف االقتصادية، التـي يعمل فيها كل من البنك واملستثمر املقتـرض، وتشمل معدالت 

التضـــخم، والبطالــة، والفائــدة، والنمــو العــام، بهــدف معرفــة درجــة الالتأكــد املحيطــة باالئتمــان ومســتقبله.

التصــور Perspective، وذلــك حــول ج-  التاليــة: معيــار  املعاييـــر  وفيــه   PRISM املســمى االئتمانيــة  املعاييـــر  نمــوذج 
االئتمــان والفائــدة املتحققــة منــه، ومــا ســيكون عليــه االســتثمار موضــوع االئتمــان. ومعيــار القــدرة علــى الســداد 
Repayment الــذي بموجبــة يتقــرر مــدى قــدرة املقتـــرض علــى ســداد القــرض وتوابعــه فــي األوقــات املحــددة للســداد، 
 Intention or Purpose بنــاًء علــى قدراتــه التشــغيلية، وتوقــع التدفقــات النقديــة. ثــم معيــار الغايــة مــن االئتمــان
الــذي يقيــس أهــداف املســتثمر ومــدى قابليتهــا للتحقــق، ذلــك أن مــن مصلحــة البنــك نجــاح املقتـــرض، فهــو مــن 
املقتـــرض  مــن  البنــك  يطلبهــا  التـــي  تلــك  وهــي   Safeguards الضمانــات  البنــك. ومعيــار  نشــاط  فــي  املهميـــن  الزبائــن 
اإلدارة  ومعيــار  للبنــك.  املرهونــة  واألصــول  الشــخصية،  الكفــاالت  مثــل  الســداد،  عــن  عجـــزه  احتمــاالت  ملواجهــة 
الهيــاكل  بنــاء  أو  التخطيــط  علــى  ومهاراتــه  وأنشــطته  اإلداريــة  الزبــون  قــدرات  يقيــس  الــذي  وهــو   Management

التنظيميــة املناســبة التـــي تقــود إلــى النجــاح.

ثانًيا - املخاطرات االئتمانية

عــرف )عثمــان، 2008: 26( املخاطــرات االئتمانيــة بأنهــا عــدم قــدرة املقتـــرض علــى الســداد، أو قيامــه بتأجيــل الســداد، 
نتيجــة ظــروف حالــت دون التدفقــات النقديــة املتوقعــة، التـــي تمكنــه مــن الوفــاء بالتـــزاماته، وقــد تنجــم هــذه املخاطــرات عــن 
السوق أو العمليات التشغيلية للمقتـــرض وتعثـــره عن القيام بأنشطته وأعماله، ما ينعكس سلًبا على البنك مانح االئتمان. 
فــا مخاطــرات االئتمــان بأنهــا تلــك الناجمــة عــن توســع أعمــال البنــك  وأنشــطته  أمــا )Abiola & Olausi, 2014: 2( فقــد عرَّ
االســتثمارية، والتـــي قــد تنشــأ خــالل العقــود االئتمانيــة للمقتـرضيـــن املتعثـريـــن فــي ظــروف اقتصاديــة اجتماعيــة عامــة، مثــل 
فــت لجنــة بــازل للرقابــة البنكيــة،  البطالــة، أو املشــكالت البنكيــة فــي قطــاع املصــارف، أو االضطرابــات السياســية. وكذلــك عرَّ
)2001( مخاطــرات االئتمــان بأنهــا احتمــال خســارة قــرض مســتحق بشــكل كلــي أو جـــزئي نتيجــة التخلــف عــن الســداد، أو عــدم 
االلتـــزام بالدفــع فــي األوقــات املســتحقة، أو عــدم قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء بشــروط العقــد الــذي وقعــه مــع البنــك. كمــا عــرَّف 
 عــن »كامبــل«، بأنهــا املخاطــرات الناجمــة عــن عــدم إعــادة القــرض املمنــوح مــن 

ً
)Poudel, 2012: 10(  مخاطــرات االئتمــان نقــال

فت )أنجـرو، 2006: 48( املخاطرات االئتمانية على أنها الحالة التـي يعجـز  البنك إلى املقتـرض، سواء بشكل جـزئي أو كلي. وعرَّ
نــه مــن  ِ

ّ
فيهــا املقتـــرض عــن ســداد التـــزاماته تجــاه املقــرض، وهــو البنــك، وذلــك لعجـــزه عــن تحقيــق الدخــل املناســب الــذي يمك

الســداد، والتـــي قــد تنشــأ عــن الظــروف االقتصاديــة العامــة، أو أجــواء التشــغيل التـــي يعمــل فيهــا الزبــون.

إن الســيطرة على مخاطرات االئتمان من األمور املهمة في الحفاظ على األداء املالي للمؤسســات املصرفية والبنوك، وذلك 
عائــد إلــى إدارة التحليــل االئتمانــي، ومــا تتطلبــه مــن دراســات تتعلــق بوضــع البنــك، ونســبة كفايــة رأس مالــه، والعائــد املالــي علــى 

.)Isanzu, 2017: 17( أصولــه، وكذلــك معرفــة نســبة القــروض املتعثـــرة، وكيفيــة إدارتهــا ومعالجتهــا، وأخــذ العبـــر والــدروس منهــا

كمــا تلعــب املخاطــرات االئتمانيــة، ونســب الســيولة املاليــة فــي البنــوك دوًرا أساســًيا فــي أداء البنــوك النهائــي، والــذي ُيقــاس 
بالعائــد علــى األصــول ROA، والعائــد علــى امللكيــة ROE، حيــث إن الســيولة املاليــة فــي البنــك تعــزز مــن قدراتــه االئتمانيــة، 

.)Ruziga, 2013: 104( ســتخدمت بطريقــة مثلــى
ُ
وتجنبــه املخاطــرات املتوقعــة إذا أ
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تمثــل اإلدارة الفعالــة للمخاطــرات االئتمانيــة عنصــًرا حيوًيــا فــي تحقيــق األربــاح الــذي يعــزز اســتدامة البنــك فــي املــدى 
الطويــل، ويتحقــق هــذا الهــدف مــن خــالل املتابعــة الدائمــة للمخاطــرات االئتمانيــة التـــي تســاعد فــي الكشــف املبكــر عــن أي 
تعثـــر للقــروض، ومــن ثــمَّ كيفيــة عالجهــا قبــل اســتفحالها، وبالتالــي تجنــب أيــة أخطــار تؤثـــر علــى ربحيــة البنــك، أو أهدافــه فــي 

.)Mozib, 2015: 88( املــدى الطويــل

الطريقة واإلجـراءات

منهجية الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي للبيانــات، وذلــك ملالءمتــه لطبيعــة هــذه الدراســة.  كمــا تمــت مراجعــة 
أدبيات البحث والدراســات الســابقة ذات العالقة، وقد تمت االســتفادة منها في صياغة مشــكلة البحث، وتصميم االســتبانة. 
بعد تعبئة االستبانة تم تفريغ استجابات أفراد العينة في الحاسوب واستخدام البـــرنامج اإلحصائي )SPSS( إلجـــراء التحليل 

اإلحصائي والخـــروج بالنتائج.

مجتمع الدراسة

يتكــون املجتمــع العــام للدراســة مــن جميــع موظفــي البنــوك العاملــة فــي فلسطيـــن، أمــا املجتمــع الحقيقــي للدراســة، فقــد 
ــل فــي جميــع العامليـــن فــي إدارة االئتمــان فــي بنــك فلسطيـــن فــي رام هللا، حيــث بلــغ عددهــم فــي فتـــرة جمــع البيانــات )35( موظًفــا.

َّ
تمث

عينة الدراسة

تم اســتخدام أســلوب املســح الشــامل للمجتمع الحقيقي للدراســة الذي اشــتمل على جميع العامليـــن في إدارة االئتمان 
، ولكــن تــم جمــع أداة الدراســة الصالحــة مــن )30( موظًفــا فقــط، أي مــا نســبته نحــو 

ً
فــي البنــك والبالــغ عددهــم )35( عامــال

)86%( مــن مجمــوع موظفــي الدائــرة.

أداة الدراسة

تمــت االســتعانة بــاألدب النظــري والدراســات الســابقة ذات العالقــة عنــد تصميــم االســتبانة بحســب نمــوذج ليكــرت 
االئتمــان،  طالــب  قــدرة  الحمايــة،  إجـــراءات  االئتمــان،  طالــب  شــخصية  أبعــاد:  أربعــة  علــى  توزيعهــا  جـــرى  وقــد  الخما�ضــي، 

املقدمــة. الضمانــات 

صدق أداة الدراسة

 الوظيفــة التـــي يفتـــرض أن تقيســها، وقــد 
ً

الصــدق هــو أن تقيــس أســئلة االســتبانة مــا وضعــت لقياســه، أي تقيــس فعــال
تــم عــرض أداة الدراســة علــى ذوي االختصــاص والخبـــرة، للتحقــق مــن صالحيــة الفقــرات وانتمائهــا إلــى املجــال املعنــي، وتــم 

األخــذ بمالحظاتهــم مــن حيــث حــذف بعــض الفقــرات والتـركيـــز علــى البعــض اآلخـــر.

معامل الثبات

أعيــد  إذا  نفســها  النتائــج  تعطــي  أن  القيــاس  أداة  بثبــات  يقصــد 
قياســه  تــم  وقــد  نفســها،  الظــروف  فــي  نفســها  العينــة  علــى  تطبيقهــا 
وتــم   .)Cronbach’s Alpha( ألفــا  كرونبــاخ  ثبــات  معامــل  باســتخدام 
حساب معامل الثبات باستخدام بـرنامج SPSS الذي من خالله يحسب 
معامــل التمييـــز لــكل ســؤال، وحــذف الســؤال الــذي كان معامــل تمييـــزه 
قــوة  االســتبانة  ألســئلة  الداخلــي  باالتســاق  ويقصــد  ســالًبا.  أو  ضعيًفــا 
االرتبــاط بيـــن درجــات كل ُبعــد ودرجــات أســئلة االســتبانة الكليــة. وفيمــا 
يلــي نتائــج اختبــار كرونبــاخ ألفــا للمقيــاس كمــا يظهــر فــي جــدول رقــم )1(:

يالحــظ مــن النتائــج فــي جــدول رقــم )1( أن قيمــة معامــل الثبــات 
أبعــاد  مســتوى  علــى  مرتفعــة  وكانــت   ،0.929 بلغــت  ككل  للمقيــاس 

جدول رقم )1(
نتائج اختبار كرونباخ ألفا لفحص االتساق الداخلي 

للمقياس املستخدم في الدراسة

عدد الُبعدالرقم
الفقرات

كرونباخ 
ألفا

60.672شخصية طالب االئتمان1
70.755إجـراءات الحماية2
60.867قدرة طالب االئتمان3
60.718الضمانات املقدمة4
100.885الحد من مخاطرات االئتمان5

350.929املقياس الكلي
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إجـــراءات   ،%67.2 االئتمــان  طالــب  )شــخصية  األربعــة  املقيــاس 
الحمايــة 75.5%، قــدرة طالــب االئتمــان 86.7%، الضمانــات املقدمــة 
71.8%، الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان 88.5%( املحــددة فــي اســتبانة 
الدراســة، وهــو مــا يــدل علــى ثبــات واتســاق مرتفــع بيـــن فقــرات املقيــاس 

فــي أداة جمــع البيانــات. املســتخدم 

ارتبــاط  معامــل  قيمــة  أن   )2( رقــم  جــدول  فــي  النتائــج  مــن  يظهــر 
بيـرسون بيـن الدرجة الكلية للمقياس وكل بعد من أبعاد املقياس األربعة 
)شــخصية طالــب االئتمــان، إجـــراءات الحمايــة، قــدرة طالــب االئتمــان، 
الضمانــات املقدمــة، الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان( كانــت مرتفعــة بشــكل 
اتســاق  علــى  يــدل  ممــا   ،)0.01 معنويــة  درجــة  عنــد  دال  )ارتبــاط  كبيـــر 

مرتفــع بيـــن فقــرات املقيــاس املســتخدم فــي أداة جمــع البيانــات.

سمات عينة الدراسة

تــم رصــد توزيعــات أفــراد عينــة الدراســة حســب املتغيـــرات النوعيــة فــي االســتبانة وهــي )غالبيــة نــوع االئتمــان، ســنوات 
الخبـــرة، الجنــس، املؤهــل العلمــي، املســمى الوظيفــي(، وقــد جــاءت هــذه املعالــم كمــا يلــي:

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب غالبية نوع االئتمان 1-

تشيـــر نتائــج الدراســة إلــى أن الغالبيــة العظمــى حســب إجابــات أفــراد عينــة الدراســة ممــن يحصلــون علــى االئتمــان 
امتــالك  االئتمــان ألغــراض  علــى  مــن يحصلــون  أن  الثانــي  التـــرتيب  فــي  76.7%، وجــاء  نســبتهم  بلغــت  اســتهالكية  ألغــراض 
العقارات، كانوا بنســبة 13.3%، فيما جاء في التـــرتيب الثالث واألخيـــر أن من يحصلون على االئتمان ألغراض اســتثمارية، 

كانــوا بنســبة 10.0% فقــط. ويظهــر الجــدول رقــم )3( فيمــا يلــي التوزيــع النسبـــي حســب غالبيــة نــوع االئتمــان.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبـرة 2-

تشيـــر النتائج إلى أن النسبة األعلى من أفراد عينة الدراسة يمتلكون سنوات خبـــرة ضمن الفئة )16 سنة فأعلى( بنسبة 
بلغــت 50%، وجــاء فــي التـــرتيب الثانــي مــن يمتلكــون ســنوات خبـــرة 
ضمــن الفئــة )مــن 6 – 15 ســنة(، حيــث بلغــت نســبتهم %26.7، 
وفــي التـــرتيب الثالــث جــاء مــن يمتلكــون ســنوات خبـــرة ضمــن الفئــة 
)أقــل مــن 5 ســنوات( بنســبة بلغــت 23.3%. ويظهــر الجــدول التالــي 

رقــم )4( التوزيــع النسبـــي حســب ســنوات الخبـــرة.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس 3-

عينــة  أفــراد  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  النتائــج  أظهــرت 
الدراســة هــم مــن الذكــور، وبلغــت نســبتهم 73.3%، فيمــا كانــت 
ويظهــر   .%26.7 وبلغــت  اإلنــاث،  نصيــب  مــن  املتبقيــة  النســبة 

الجنــس. حســب  النسبـــي  التوزيــع  التالــي   )5( رقــم  الجــدول 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي 4-

تشيـــر النتائــج إلــى أن النســبة األعلــى مــن أفــراد عينــة الدراســة 
هــم مــن حملــة درجــة البكالوريــوس، بنســبة بلغــت 80%، فيمــا كانــت 
النســبة املتبقيــة مــن نصيــب مــن يحملــون درجــة املاجستيـــر فأعلــى، 
حيــث بلغــت نســبتهم 20%، ويظهــر الجــدول التالــي رقــم )6( التوزيــع 

النسبـــي حســب املؤهل العلمي.

جدول رقم )2(
نتائج اختبار ارتباط بيـرسون لفحص صدق 

االتساق الداخلي بيـن فقرات االستبانة

املحور

الدرجة الكلية للمقياس

معامل 
بيـرسون 
لارتباط

مستوى 
الداللة

عدد 
املشاهدات

00030.**818.شخصية طالب االئتمان

00030.**852.إجـراءات الحماية

00030.**754.قدرة طالب االئتمان

00030.**712.الضمانات املقدمة

00030..892**الحد من مخاطرات االئتمان
**تعتبـر معامالت االرتباط في جدول رقم )2( معامالت ثبات داخلي دالة إحصائًيا.

جدول رقم )3(
 التوزيع النسبـي 

ألفراد عينة الدراسة 
حسب غالبية نوع االئتمان

النسبةالفئةالرقم

10.0%استثماري1

76.7%استهالكي2

13.3%عقاري3

%100املجموع

جدول رقم )4(
 التوزيع النسبـي 

 ألفراد عينة الدراسة 
حسب متغيـر سنوات الخبـرة

النسبةالفئةالرقم

23.3%أقل من 5 سنوات1

26.7%من 6-15 سنة2

50.0%16 سنة فأعلى3

%100املجموع

جدول رقم )5(
 التوزيع النسبـي 

ألفراد عينة الدراسة 
حسب متغيـر الجنس

النسبةالفئةالرقم
73.3%ذكر1
26.7%أنثـى2

%100املجموع

جدول رقم )6(
 التوزيع النسبـي 

ألفراد عينة الدراسة حسب 
متغيـر املؤهل العلمي

النسبةالفئةالرقم
80.0%بكالوريوس1
20.0%ماجستيـر فأعلى2

%100املجموع
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توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املسمى الوظيفي 5-

تشيـــر النتائــج إلــى أن النســبة األعلــى مــن أفــراد عينــة الدراســة لــم يحــددوا مســماهم 
الوظيفــي، وبلغــت نســبتهم 46.7%، بينمــا كان توزيــع مــن حــددوا مســمياتهم الوظيفيــة 
بالتـــرتيب تنازلًيا )موظف تســهيالت 30.0%، مديـــر فرع 13.3%، رئيس قســم التســهيالت 

10.0%(. ويظهــر الجــدول التالــي رقــم )7( التوزيــع النسبـــي حســب املســمى الوظيفــي.

درجات املقياس ومعامل التصـحيح:

ولقيــاس اســتجابات أفــراد العينــة علــى فقــرات الدراســة، تــم اســتخدام مقيــاس » 
.)Likert Scale( ليكــرت« الخما�ضــي

املعالجات اإلحصائية:

إلــى  وإدخالهــا  االســتبانات  تـرميـــز  تــم  البيانــات،  جمــع  عمليــة  بعــد 
االجتماعيــة  للعلــوم  اإلحصائيــة  الرزمــة  بـــرنامج  باســتخدام  الحاســوب، 
أســئلة  عــن  ولإلجابــة  النتائــج،  واستخـــراج  البيانــات،  ملعالجــة   )SPSS(
الدراسة، واختبار فرضياتها تم استخدام املعالجات اإلحصائية التالية:

مــدى -  لقيــاس   )Likert Scale( الخما�ضــي  ليكــرت  مقيــاس 
االئتمانــي. التحليــل  إدارة  فاعليــة 

 - )Frequencies and Percentages( التكرارات والنسب املئوية
للتعرف على توزيعات عينة الدراسة.

 - )Descriptive Statistics( املتوسطات الحسابية واالنحـرافات املعيارية
لإلجابة عن أســئلة الدراســة.

درجــة -  لقيــاس   )Cronbach’s Alpha( ألفــا  كرونبــاخ  معامــل 
الدراســة. مقيــاس  ثبــات 

معامل بيـرسون لالرتباط )Pearson Correlation( لقياس درجة االتساق في مقياس الدراسة.- 

اختبار تحليل التبايـن األحادي )One-way ANOVA( الختبار داللة فروق املتوسطات بيـن أفراد عينة الدراسة.- 

اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط لقيــاس أثـــر املتغيـــرات املســتقلة علــى املتغيـــر الرئيــس للدراســة وهــو الحــد مــن - 
االئتمــان. مخاطــرات 

نتائج الدراسة ومناقشتها
يتنــاول هــذا القســم عرًضــا للنتائــج التـــي تــم التوصــل إليهــا، والتـــي هدفــت للتعــرف علــى أثـــر إدارة التحليــل االئتمانــي فــي 
املصــارف التجاريــة العاملــة فــي أرا�ضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان فــي تلــك املصــارف.

النتائج املتعلقة بمقياس الدراسة

تشيـــر النتائــج للدرجــة الكليــة ملقيــاس الدراســة، كمــا يظهــر فــي جــدول رقــم )8(، أن نســبة ودرجــة املوافقــة علــى واقــع 
جــًدا،  مرتفعــة  كانــت  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  أرا�ضــي  فــي  العاملــة  التجاريــة  املصــارف  فــي  االئتمانــي  التحليــل  إدارة 

أفــراد عينــة الدراســة  بلغــت 86.7%، أي أن  بنســبة موافقــة 
شــخصية  األبعــاد:  أن  علــى  جــًدا  مرتفعــة  بدرجــة  يوافقــون 
طالــب االئتمــان، إجـــراءات الحمايــة، قــدرة طالــب االئتمــان، 
هــي  االئتمــان،  مخاطــرات  مــن  الحــد  املقدمــة،  الضمانــات 
املصــارف  فــي  االئتمانــي  التحليــل  إدارة  أبعــاد  رئيــس  بشــكل 
التجاريــة العاملــة فــي أرا�ضــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

جدول رقم )7(
التوزيع النسبـي ألفراد عينة الدراسة 

حسب متغيـر املسمى الوظيفي

النسبةالفئةالرقم

13.3%مديـر1

10.0%رئيس قسم التسهيالت2

30.0%موظف التسهيالت3

46.7%غيـر محدد4

%100املجموع

جدول رقم )8(
افات املعيارية والنسب  املتوسطات الحسابية واالنحـر

املئوية ودرجة التقديـر للمقياس الكلي للدراسة

الوسط العبارة
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة 
)%(

درجة 
افقة املو

مرتفعة جًدا%4.330.3886.5الدرجة الكلية للمقياس

فئة 
الوسط 

الحسابي*

خيار 
افقة املو

افقة درجة نسبة املو
افقة املو

ال أوافق 1 – 1.8
بشدة

منخفضة 36% فأقل
جًدا

منخفضة%36.1 - %52.9ال أوافق1.81 – 2.6

متوسطة%53 - %68.9محايد2.61 – 3.4

مرتفعة%69 - %84.9موافق3.41 – 4.2

مرتفعة جًدا%85 - %100موافق بشدة4.21 - 5
الفئــة  وهــو  املقيــاس،  لخيــارات  املــدى  باســتخدام  استخـــراجها  تــم   *
العليــا للمقيــاس – الفئــة الدنيــا = 5 - 1 = 4، والستخـــراج طــول فئــة 
املتوســط تمــت قســمة املــدى علــى الفئــة العليــا للمقيــاس أي 4 ÷ 5 = 

0.8، وهــي طــول فئــة الوســط الحســابي.
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فــي أرا�ضــي الســلطة  فــي املصــارف التجاريــة العاملــة  وللتعــرف علــى درجــة كل بعــد مــن أبعــاد إدارة التحليــل االئتمانــي 
الوطنيــة الفلســطينية، تــم استخـــراج املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة لــكل عبــارة مــن عبــارات أبعــاد املقيــاس، 

وذلــك علــى النحــو اآلتـــي:

الُبعد األول - شخصية طالب االئتمان

لتوضيــح الدرجــات لألبعــاد الرئيســة املذكــورة، تــم استخـــراج املتوســطات الحســابية واالنحـــرافات املعياريــة لــكل عبــارة مــن 
عبــارات أبعــاد املقيــاس، بدايــة مــن البعــد األول واملتعلــق بشــخصية طالــب االئتمــان )املقتـــرض(، كمــا يظهــر فــي الجــدول رقــم )9(:

جدول رقم )9(
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر املتوسطات الحسابية واالنحـر

 الستجابات أفراد عينة الدراسة على بعد شخصية طالب االئتمان

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة 
)%(

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

4مرتفعة83.3%4.170.75يتأكد البنك من تمتع طالب االئتمان بسمعة أدبية وأخالقية عالية.1
2مرتفعة84.7%4.230.86يـراعي التحليل االئتماني عنصر الخبـرة واإلدارة الجيدة لطالب االئتمان.2

1مرتفعة جًدا86.7%4.330.71يأخذ تحليل االئتمان بالحسبان تاريخ التعامل املصرفي لطالب االئتمان.3
5مرتفعة71.3%3.570.77يستند التحليل االئتماني إلى بيانات التكليف الضريبـي لطالب االئتمان.4
6مرتفعة69.3%3.471.36يهتم البنك بتاريخ طالب االئتمان القانوني، وذلك بطلب سجله العدلي.5
3مرتفعة84.0%4.200.85تقوم إدارة االئتمان باالستفسار عن الزبون من مصادر بنكية األخـرى.6

مرتفعة79.9%3.990.56الدرجة الكلية للبعد األول

موافقــة  درجــة  تعتبـــر  والتـــي   ،%79.9 بلغــت  موافقــة  بنســبة   ،3.99 الدراســة  عينــة  أفــراد  اســتجابات  متوســط  بلــغ 
املقتـــرض. شــخصية  بتحليــل  تقــوم  الفلســطينية  التجاريــة  املصــارف  أن  علــى  مرتفعــة  بنســبة  يوافقــون  أنهــم  أي  مرتفعــة، 

يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي بعــد شــخصية املقتـــرض كانــت “يأخــذ تحليــل االئتمــان 
بالحســبان تاريــخ التعامــل املصرفــي لطالــب االئتمــان” بنســبة موافقــة بلغــت 86.7%، تليهــا عبــارة “يـــراعي التحليــل االئتمانــي 
عنصــر الخبـــرة واإلدارة الجيــدة لطالــب االئتمــان” بنســبة 84.7%، ومــن ثــم عبــارة “تقــوم إدارة االئتمــان باالستفســار عــن 

الزبــون مــن مصــادر بنكيــة أخـــرى” بنســبة %84.0.

بعد الثاني - إجـراءات الحماية:
ُ
ال

جدول رقم )10(
افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر املتوسطات الحسابية واالنحـر

 الستجابات أفراد عينة الدراسة على بعد إجـراءات الحماية

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة 
)%(

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

1مرتفعة جًدا96.0%4.800.41يلتـزم البنك بإجـراءات االستعالم املصرفي عن التـزامات الزبون األخـرى.1

3مرتفعة جًدا90.0%4.500.68يولي البنك اهتماًما كبيـرا بتدريب املوظفيـن في إدارة االئتمان املصرفي.2

7مرتفعة79.3%3.970.76يقوم البنك بـزيارات ميدانية دورية للتأكد من سيـر أعمال طالب االئتمان حسب األصول.3

5مرتفعة جًدا88.0%4.400.62تتأكد إدارة االئتمان من رقابة االستثناءات االئتمانية وحدودها.4

4مرتفعة جًدا88.7%4.430.63تعمل إدارة االئتمان على تطبيق سياسات تنوع املحفظة االئتمانية.5

6مرتفعة83.3%4.170.75يتأكد البنك بشكل دوري من صالحية الضمانات العينية لطالب االئتمان.6

2مرتفعة جًدا90.7%4.530.51تلتـزم إدارة االئتمان بمبدأ التخصص وتقسيم العمل وصالحيات قرار االئتمان.7

مرتفعة جًدا88.0%4.400.40الدرجة الكلية للبعد الثاني
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بلغ متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة 4.40، بنسبة موافقة بلغت 88.0%، والتـــي تعتبـــر درجة موافقة مرتفعة 
جــًدا، أي أنهــم يوافقــون بدرجــة مرتفعــة جــًدا علــى أن املصــارف التجاريــة الفلســطينية تقــوم بتحليــل إجـــراءات الحمايــة، كمــا 
يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي بعــد تحليــل إجـــراءات الحمايــة كانــت العبــارة “يلتـــزم البنــك 
بإجـراءات االستعالم املصرفي عن التـزامات الزبون األخـرى” بنسبة موافقة بلغت 96.0%، تليها العبارة “تلتـزم إدارة االئتمان 
بمبــدأ التخصــص وتقســيم العمــل وصالحيــات قــرار االئتمــان” بنســبة موافقــة 90.7%، ثــم عبــارة “يولــي البنــك اهتماًمــا كبيـــرا 

بتدريــب املوظفيـــن فــي إدارة االئتمــان املصرفــي” بنســبة %90.0.

البعد الثالث- تحليل قدرة طالب االئتمان على الوفاء
جدول رقم )11(

افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر  املتوسطات الحسابية واالنحـر
الستجابات أفراد عينة الدراسة على بعد قدرة طالب االئتمان )املقتـرض( على الوفاء

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

3مرتفعة جًدا90.7%4.530.63يأخذ البنك بالحسبان مؤشر نسبة قروض الزبون إلى حساباته الجارية للزبون.1

إجمالــي 2 إلــى  تحصيلهــا  فــي  املشــكوك  املقتـــرض  ديــون  بنســبة  االئتمــان  إدارة  تهتــم 
االئتمــان. قــرار  اتخــاذ  عنــد  قروضــه 

1مرتفعة جًدا4.600.56%92.0

1 مكررمرتفعة جًدا92.0%4.600.56تهتم إدارة االئتمان بدراسة القوائم املالية لطالب االئتمان وتحليلها.3
5مرتفعة جًدا87.3%4.370.56تجهز إدارة االئتمان تصنيفات ائتمانية للزبائن وفًقا ملعاييـر واضـحة.4
4مرتفعة جًدا88.0%4.400.77تأخذ إدارة االئتمان قرارها بناء على التدفقات النقدية لطالب االئتمان.5
5 مكررمرتفعة جًدا87.3%4.370.61تـركز إدارة االئتمان على األداء التشغيلي لطالب االئتمان.6

مرتفعة جًدا89.6%4.480.48الدرجة الكلية للبعد الثالث

بلغ متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة 4.48، بنسبة موافقة بلغت 89.6%، والتـــي تعتبـــر درجة موافقة مرتفعة 
جــًدا، أي أنهــم يوافقــون بدرجــة مرتفعــة جــًدا علــى أن املصــارف التجاريــة الفلســطينية تقــوم بتحليــل قــدرة املقتـــرض علــى 
الوفــاء، كمــا يالحــظ أن العبارتيـــن اللتيـــن حصلتــا علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي بعــد قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء كانتــا “تهتــم 
إدارة االئتمــان بنســبة ديــون املقتـــرض املشــكوك فــي تحصيلهــا إلــى إجمالــي قروضــه عنــد اتخــاذ قــرار االئتمــان”، و”تهتــم إدارة 
االئتمــان بدراســة القوائــم املاليــة لطالــب االئتمــان وتحليلهــا” بنســبة موافقــة بلغــت 92.0% لــكل منهمــا، تلتهمــا العبــارة “يأخــذ 
البنــك بالحســبان مؤشــر نســبة قــروض الزبــون إلــى حســاباته الجاريــة للزبــون” بنســبة 90.7%، ثــم عبــارة “تأخــذ إدارة االئتمــان 

قرارهــا بنــاء علــى التدفقــات النقديــة لطالــب االئتمــان” بنســبة %88.0.

الُبعد الرابع - الضمانات املقدمة
جدول رقم )12(

افات املعيارية والنسب املئوية ودرجة التقديـر  املتوسطات الحسابية واالنحـر
الستجابات أفراد عينة الدراسة على بعد الضمانات املقدمة

الوسط العبارةالرقم
الحسابي

االنحـراف 
املعياري

النسبة
%

درجة 
افقة املو

درجة 
األهمية

والتهديــدات 1 والفــرص  القــوة والضعــف  نقــاط  تحليــل  االئتمانــي علــى  التحليــل  يشــتمل 
االئتمــان. لطالــب 

3مرتفعة جًدا4.470.57%89.3

2مرتفعة جًدا91.3%4.570.57يتأكد البنك من املالءة املالية لطالب االئتمان باالطالع على ملكيته ومديونيته.2
ا من محاسب قانوني معتمد.3

ً
ب من العميل تقريـر بياناته املالية مصدق

َ
6مرتفعة83.3%4.170.83ُيطل

يـــركز البنــك علــى الضمانــات املاديــة املحسوســة، مثــل الشــيكات أو العقــارات الخاصــة 4
بطالــب االئتمــان.

4مرتفعة جًدا4.370.61%87.3

1مرتفعة جًدا93.3%4.670.66يفضل البنك منح القروض للموظفيـن الذيـن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة ولهم دخل ثابت.5
5مرتفعة جًدا86.0%4.300.70تشدد إدارة االئتمان على وجوب تحديد كفيل للمقتـرض من ذوي املالءة املالية.6

مرتفعة جًدا88.4%4.420.43الدرجة الكلية للبعد الرابع
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بلغ متوسط استجابات أفراد عينة الدراسة 4.42، بنسبة موافقة بلغت 88.4%، والتـــي تعتبـــر درجة موافقة مرتفعة 
جــًدا، أي أنهــم يوافقــون بدرجــة مرتفعــة جــًدا علــى أن املصــارف التجاريــة الفلســطينية تقــوم بتحليــل الضمانــات املقدمــة، كمــا 
يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي بعــد الضمانــات املقدمــة كانــت “يفضــل البنــك منــح القــروض 
للموظفيـــن الذيـــن أمضــوا ســنوات طويلــة فــي الخدمــة ولهــم دخــل ثابــت” بنســبة موافقــة بلغــت 93.3%، تلتهــا العبــارة “يتأكــد 
البنــك مــن املــالءة املاليــة لطالــب االئتمــان باالطــالع علــى ملكيتــه ومديونيتــه”، بنســبة 91.3%، ثــم عبــارة “يشــتمل التحليــل 

االئتمانــي علــى تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات لطالــب االئتمــان” بنســبة %89.3.

اختبار الفرضيات اإلحصائية:
فــي هــذا القســم نقــوم بعمليــة اختبــار الفرضيــات اإلحصائيــة باســتخدام االختبــار اإلحصائــي املناســب للفرضيــة حســب 

نوعيــة املتغيـــرات املكونــة لهــا كمــا يلــي:

الفرضية األولى-  ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( لتحليل شخصية املقتـرض على الحد 
من املخاطرات االئتمانية.

الختبار هذه الفرضية تم إجـراء اختبار االنحدار 
 )Simple Linear Regression( الــبــســيــط  الــخــطــي 
ملــعــرفــة داللــــة األثـــــــر بــيـــــن تــحــلــيــل شــخــصــيــة املــقــتـــــرض 
االئتمانية. ويظهر جــدول رقم  املخاطرات  والحد من 

)13( نتائج االختبار:

أن   )13( رقــم  جــدول  فــي  النتائــج  مــن  يظهــر 
نمــوذج االنحــدار مقبــول، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
 %51.1 أن  تعنــي  قيمــة  وهــي   0.511  )R2( التحديــد 
مــرده  االئتمــان  مخاطــرات  مــن  الحــد  فــي  التغيـــر  مــن 
النســبة %48.9  املقتـــرض، وبقيــة  لتحليــل شــخصية 

مردهــا لعوامــل أخـــرى غيـــر محــددة فــي هــذا النمــوذج، كمــا يظهــر تحليــل التبايـــن األحــادي أن النمــوذج مقبــول، حيــث كان 
مســتوى الداللــة الختبــار F أقــل مــن 0.05، وعليــه نقبــل نمــوذج االنحــدار، أي أننــا يمكــن أن نفســر التغيـــرات فــي الحــد مــن 
مخاطرات االئتمان باســتخدام تحليل شــخصية املقتـــرض، أو بعبارة أخـــرى يوجد أثـــر لتحليل شــخصية املقتـــرض على الحد 
مــن مخاطــرات االئتمــان، أي أننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة. وعليــه نالحــظ أن قيمــة بيتــا )B( بلغــت 0.715، ممــا يعنــي أن 
أي زيــادة بنســبة 1% فــي نتائــج تحليــل شــخصية املقتـــرض تعنــي زيــادة فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة 0.715%، كمــا 
تظهــر قيمــة الداللــة الختبــار t الخاصــة بمعامــل االنحــدار قيمــة معنويــة بلغــت 0.00 وهــي أقــل مــن 0.05، وعليــه يكــون معامــل 
 وذا داللــة إحصائيــة فــي قدرتــه علــى تفسيـــر التغيـــرات فــي املتغيـــر التابــع )الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان(.

ً
االنحــدار هنــا مقبــوال

الفرضية الثانية - ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≤ 0.05( لتحليل إجـراءات الحماية على الحد 
من املخاطرات االئتمانية.

الختبار هذه الفرضية تم إجـراء اختبار االنحدار 
الخطي البسيط )Simple Linear Regression( ملعرفة 
داللــة األثـــر بيـــن تحليــل إجـــراءات الحمايــة والحــد مــن 
املخاطــرات االئتمانيــة. ويظهــر جــدول رقــم )14( نتائــج 

االختبــار:

يظهــر مــن النتائــج فــي جــدول رقــم )14( أن نمــوذج 
االنحــدار مقبــول، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد 
)R2( 0.427 وهــي قيمــة تعنــي أن 42.7% مــن التغيـــر فــي 
الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مــرده لتحليــل إجـــراءات 

جدول رقم )13(
 نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط 

 )Simple Linear Regression( ملعرفة داللة األثـر 
بيـن تحليل شخصية املقتـرض والحد من املخاطرات االئتمانية

ملخص النموذج
Model Summary

تحليل التبايـن األحادي
One-way ANOVA

معامل االنحدار
Regression Coefficient

معامل 
االرتباط 

)R(

معامل 
التحديد 

)R2(
F اختبار

مستوى 
الداللة
).Sig(

قيمة معامل 
االنحدار 

)B(

اختبار 
t

مستوى 
الداللة
).Sig(

0.7150.51129.2360.0000.7155.4070.000
 املتغيـر التابع: الحد من مخاطرات االئتمان.         املتغيـر املستقل: شخصية املقتـرض.

جدول رقم )14(
 نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط

 )Simple Linear Regression( ملعرفة داللة األثـر
بيـن تحليل إجـراءات الحماية والحد من املخاطرات االئتمانية

ملخص النموذج
Model Summary

تحليل التبايـن األحادي
One-way ANOVA

معامل االنحدار
Regression Coefficient

معامل 
االرتباط 

)R(

معامل 
التحديد 

)R2(

 
F اختبار

مستوى 
الداللة
).Sig(

قيمة معامل 
االنحدار 

)B(

اختبار 
t

مستوى 
الداللة
).Sig(

0.6530.42720.8290.0000.6534.5640.000
 املتغيـر التابع: الحد من مخاطرات االئتمان.        املتغيـر املستقل: إجـراءات الحماية.
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الحمايــة، وبقيــة النســبة 57.3% مردهــا لعوامــل أخـــرى غيـــر محــددة فــي هــذا النمــوذج، كمــا يظهــر تحليــل التبايـــن األحــادي أن 
النمــوذج مقبــول حيــث كان مســتوى الداللــة الختبــار F أقــل مــن 0.05، وعليــه نقبــل نمــوذج االنحــدار، أي أننــا يمكــن أن نفســر 
التغيـــرات فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان باســتخدام تحليــل إجـــراءات الحمايــة، أو بعبــارة أخـــرى يوجــد أثـــر لتحليــل إجـــراءات 
الحمايــة علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان، أي أننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة. وعليــه نالحــظ أن قيمــة بيتــا )B( بلغــت 0.653 
مما يعني أن أي زيادة بنسبة 1% في نتائج تحليل إجـراءات الحماية تعني زيادة في الحد من مخاطرات االئتمان بقيمة %0.653، 
كمــا تظهــر قيمــة الداللــة الختبــار t الخاصــة بمعامــل االنحــدار قيمــة معنويــة بلغــت 0.00، وهــي أقــل مــن 0.05 وعليــه يكــون معامــل 

 وذا داللــة إحصائيــة فــي قدرتــه علــى تفسيـــر التغيـــرات فــي املتغيـــر التابــع )الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان(.
ً

االنحــدار هنــا مقبــوال

الفرضية الثالثة - ال يوجد أثـــر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α ≥ 0.05( لتحليل قدرة املقتـــرض على الوفاء 
على الحد من املخاطرات االئتمانية.

اختبــار  إجـــراء  تــم  الفرضيــة  هــذه  الختبــار 
 Simple Linear( البســيط  الخطــي  االنحــدار 
تحليــل  بيـــن  األثـــر  داللــة  ملعرفــة   )Regression
املخاطــرات  مــن  والحــد  الوفــاء  علــى  املقتـــرض  قــدرة 
نتائــج االختبــار:  )15( االئتمانيــة. ويظهــر جــدول رقــم 

يظهــر مــن النتائــج فــي جــدول رقــم )15( أن نمــوذج 
االنحــدار مقبــول، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد 
التغيـــر  مــن   %27.4 أن  تعنــي  قيمــة  وهــي   0.274  )R2(
فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مــرده لتحليــل قــدرة 
النســبة 72.6% مردهــا  وبقيــة  الوفــاء،  علــى  املقتـــرض 

لعوامل أخـــرى غيـــر محددة في هذا النموذج، كما يظهر تحليل التبايـــن األحادي أن النموذج مقبول حيث كان مستوى الداللة 
الختبــار F أقــل مــن 0.05، وعليــه نقبــل نمــوذج االنحــدار، أي أننــا يمكــن أن نفســر التغيـــرات فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان 
باســتخدام تحليــل قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء، أو بعبــارة أخـــرى يوجــد أثـــر لتحليــل قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء علــى الحــد مــن 
مخاطــرات االئتمــان، أي أننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة. وعليــه نالحــظ أن قيمــة بيتــا )B( بلغــت 0.524 ممــا يعنــي أن أي زيــادة 
فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة 0.524%، كمــا  فــي نتائــج تحليــل قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء تعنــي زيــادة   %1 بنســبة 
تظهــر قيمــة الداللــة الختبــار t الخاصــة بمعامــل االنحــدار قيمــة معنويــة بلغــت 0.003، وهــي أقــل مــن 0.05، وعليــه يكــون معامــل 
 وذا داللــة إحصائيــة فــي قدرتــه علــى تفسيـــر التغيـــرات فــي املتغيـــر التابــع )الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان(.

ً
االنحــدار هنــا مقبــوال

الفرضيــة الرابعــة: ال يوجــد أثـــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللة )α ≥ 0.05( للضمانــات املقدمة على الحد من 
املخاطرات االئتمانية.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط )Simple Linear Regression( ملعرفــة داللــة األثـــر 
بيـــن الضمانــات املقدمــة والحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة، ويظهــر جــدول رقــم )16( نتائــج االختبــار:

أن   )16( رقــم  جــدول  فــي  النتائــج  مــن  يظهــر 
نمــوذج االنحــدار مقبــول، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
 %34 أن  تعنــي  قيمــة  وهــي   ،0.34  )R2( التحديــد 
مــرده  االئتمــان  مخاطــرات  مــن  الحــد  فــي  التغيـــر  مــن 
مردهــا   %66.3 النســبة  وبقيــة  املقدمــة،  للضمانــات 
كمــا  النمــوذج،  هــذا  فــي  محــددة  غيـــر  أخـــرى  لعوامــل 
النمــوذج مقبــول،  أن  األحــادي  التبايـــن  تحليــل  يظهــر 
حيــث كان مســتوى الداللــة الختبــار F أقــل مــن 0.05، 
وعليه نقبل نموذج االنحدار، أي أننا يمكن أن نفســر 
التغيـــرات فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان باســتخدام 

جدول رقم )15(
 Simple linear( نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط

regression( ملعرفة داللة األثـر بيـن تحليل قدرة املقتـرض على 
الوفاء والحد من املخاطرات االئتمانية.

ملخص النموذج
Model Summary

تحليل التبايـن األحادي
One-way ANOVA

معامل االنحدار
Regression Coefficient

معامل 
االرتباط 

)R(

معامل 
التحديد 

)R2(

 
F اختبار

مستوى 
الداللة
).Sig(

قيمة معامل 
)B( االنحدار

اختبار 
t

مستوى 
الداللة
).Sig(

0.5240.27410.5870.0030.5243.2540.003
 املتغيـر التابع: الحد من مخاطرات االئتمان.       املتغيـر املستقل: قدرة املقتـرض على الوفاء.

جدول رقم )16(
نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط

)Simple Linear Regression( ملعرفة داللة األثـر
بيـن الضمانات املقدمة والحد من املخاطرات االئتمانية

ملخص النموذج
Model Summary

تحليل التبايـن األحادي
One-way ANOVA

معامل االنحدار
Regression Coefficient

معامل 
االرتباط 

)R(

معامل 
التحديد 

)R2(

 
F اختبار

مستوى 
الداللة
).Sig(

قيمة معامل 
)B( االنحدار

اختبار 
t

مستوى 
الداللة
).Sig(

0.580.3414.220.0010.583.770.001
 املتغيـر التابع: الحد من مخاطرات االئتمان.         املتغيـر املستقل: الضمانات املقدمة.
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أثـــر  يوجــد  أخـــرى  بعبــارة  أو  املقدمــة،  الضمانــات 
مخاطــرات  مــن  الحــد  علــى  املقدمــة  للضمانــات 
االئتمــان، أي أننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة. وعليــه 
يعنــي أن  0.58، ممــا  بلغــت   )B( بيتــا  نالحــظ أن قيمــة 
تعنــي  املقدمــة  الضمانــات  فــي   %1 بنســبة  زيــادة  أي 
زيــادة فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة %0.58، 
كمــا تظهــر قيمــة الداللــة الختبــار t الخاصــة بمعامــل 
0.001، وهــي أقــل مــن  االنحــدار قيمــة معنويــة بلغــت 
 وذا 

ً
0.05، وعليــه يكــون معامــل االنحــدار هنــا مقبــوال

فــي  التغيـــرات  فــي قدرتــه علــى تفسيـــر  داللــة إحصائيــة 
االئتمــان(. مخاطــرات  مــن  )الحــد  التابــع  املتغيـــر 

الفرضية الخامسة: ال يوجد أثـر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≥ 0.05( إلدارة التحليل االئتماني على الحد 
من املخاطرات االئتمانية.

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم إجـــراء اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط )Simple Linear Regression( ملعرفــة داللــة األثـــر 
بيـــن إدارة التحليــل االئتمانــي والحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة، ويظهــر جــدول رقــم )17( نتائــج االختبــار.

 ،0.5950 )R2( أن نمــوذج االنحــدار مقبــول، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد )يظهــر مــن النتائــج فــي جــدول رقــم )17
وهــي قيمــة تعنــي أن 59.50% مــن التغيـــر فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مــرده إلدارة التحليــل االئتمانــي، وبقيــة النســبة 
40.50% مردهــا لعوامــل أخـــرى غيـــر محــددة فــي هــذا النمــوذج، كمــا يظهــر تحليــل التبايـــن األحــادي أن النمــوذج مقبــول، حيــث 
كان مســتوى الداللــة الختبــار F أقــل مــن 0.05 وعليــه نقبــل نمــوذج االنحــدار، أي أننــا يمكــن أن نفســر التغيـــرات فــي الحــد مــن 
مخاطــرات االئتمــان باســتخدام إدارة التحليــل االئتمانــي، أو بعبــارة أخـــرى يوجــد أثـــر إلدارة التحليــل االئتمانــي علــى الحــد مــن 
مخاطــرات االئتمــان، أي أننــا نـــرفض الفرضيــة الصفريــة. وعليــه نالحــظ أن قيمــة بيتــا )B( بلغــت 0.77 ممــا يعنــي أن أي زيــادة 

بنســبة 1% فــي إدارة التحليــل االئتمانــي تعنــي زيــادة فــي الحــد مــن مخاطــرات 
الخاصــة   t الختبــار  الداللــة  قيمــة  تظهــر  كمــا   ،%0.77 بقيمــة  االئتمــان 
بمعامــل االنحــدار قيمــة معنويــة بلغــت 0.000 وهــي أقــل مــن 0.05 وعليــه 
فــي قدرتــه علــى   وذا داللــة إحصائيــة 

ً
يكــون معامــل االنحــدار هنــا مقبــوال

تفسيـــر التغيـــرات فــي املتغيـــر التابــع )الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان(.

الفرضية السادسة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى 
عزى إلى متغيـرات 

ُ
)α ≥ 0.05( بيـن آراء املبحوثيـن في بنك فلسطيـن ت

)نوع االئتمان، سنوات الخبـرة، املؤهل العلمي، املسمى الوظيفي(.

الختبــار هــذه الفرضيــة، تــم إجـــراء اختبــار تحليــل التبايـــن األحــادي 
أفــراد  آراء  فــي  املتوســطات  فــروق  داللــة  الختبــار   )One-way ANOVA(
نــوع االئتمــان، ســنوات الخبـــرة، املؤهــل  عينــة الدراســة تعــزى ملتغيـــرات 
العلمــي، املســمى الوظيفــي. وفيمــا يلــي نــورد اختبــار التبايـــن الثنائــي لهــذه 

املتغيـــرات كمــا يظهــر فــي جــدول رقــم )18( نتائــج االختبــار:

لــكل مــن املتغيـــرات الثالثــة  جــاءت قيمــة مســتوى الداللــة اإلحصائيــة 
مســتوى  قيمــة  مــن  أعلــى  العلمــي(  املؤهــل  الخبـــرة،  ســنوات  االئتمــان،  )نــوع 
املعنويــة املفتـــرض 0.05، وبالتالــي نقبــل الفرضيــة الصفريــة بمــا يتعلــق بهــذه 
عنــد  داللــة إحصائيــة  ذات  فــروق  توجــد  أنــه ال  يعنــي  مــا  الثــالث،  املتغيـــرات 
مســتوى الداللــة )α ≤ )0.05 بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد عينــة الدراســة 

تعــزى ألي مــن املتغيـــرات )نــوع االئتمــان، ســنوات الخبـــرة، املؤهــل العلمــي(.

جدول رقم )17(
نتائج اختبار االنحدار الخطي البسيط

)Simple Linear Regression( ملعرفة داللة األثـر
بيـن إدارة التحليل االئتماني والحد من املخاطرات االئتمانية

ملخص النموذج
Model Summary

تحليل التبايـن األحادي
One-way ANOVA

معامل االنحدار
Regression Coefficient

معامل 
االرتباط 

)R(

معامل 
التحديد 

)R2(

 
F اختبار

مستوى 
الداللة
).Sig(

قيمة معامل 
)B( االنحدار

اختبار 
t

مستوى 
الداللة
).Sig(

0.7720.59541.1940.0000.7726.4180.000

 املتغيـر التابع: الحد من مخاطرات االئتمان.        املتغيـر املستقل: إدارة التحليل االئتماني.

جدول رقم )18( 
نتائج اختبار تحليل التبايـن األحادي

)One-way ANOVA( الختبار داللة الفروق 
عزى 

ُ
في متوسطات آراء أفراد عينة الدراسة ت

ملتغيـرات نوع االئتمان، وسنوات الخبـرة، واملؤهل 
العلمي، واملسمى الوظيفي

درجات مصدر الفروقاملتغيـر
الحـرية

اختبار 
F

مستوى 
الداللة

نوع 
االئتمان

2.329.723بيـن املجموعات
27خالل املجموعات

29املجموع
سنوات 
الخبـرة

2.466.632بيـن املجموعات
27خالل املجموعات

29املجموع
املؤهل 
العلمي

1.556.462بيـن املجموعات
28خالل املجموعات

29املجموع
املسمى 
الوظيفي

28.681.004بيـن املجموعات
13خالل املجموعات

15املجموع
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املســمى  ملتغيـــر  اإلحصائيــة  الداللــة  مســتوى  قيمــة  بلغــت  فيمــا 
الوظيفــي 0.004، وهــي أقــل مــن قيمــة مســتوى املعنويــة املفتـــرض 0.05، 
)املســمى  املتغيـــر  بهــذا  يتعلــق  بمــا  الصفريــة  الفرضيــة  نـــرفض  وبالتالــي 
الوظيفــي(، مــا يعنــي أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الداللة )α ≤ )0.05 بيـــن متوســطات اســتجابة أفراد عينة الدراســة تعزى 
االختبــار  إجـــراء  تــم  الفــروق  مصــادر  وملعرفــة  الوظيفــي.  املســمى  ملتغيـــر 

فــي الجــدول رقــم )19(. البعــدي )LSD( كمــا يظهــر 

فــي الوســط الحسابـــي  أظهــرت نتائــج االختبــار البعــدي أن الفــروق 
حيــث  التســهيالت(،  قســم  )رئيــس  الوظيفــي  املســمى  فئــة  لصالــح  كانــت 

كان الوســط الحسابـــي الســتجاباتهم أعلــى مــن املتوســط الحسابـــي الســتجابات املــدراء وموظفــي التســهيالت كمــا يبــدو مــن 
جــدول رقــم )19(، حيــث يظهــر فــرق الوســط موجًبــا عنــد طــرح الوســط الحسابـــي للمــدراء مــن الوســط الحسابـــي لرؤســاء 
أقســام التســهيالت، ويظهــر مســتوى الداللــة لهــذا الفــرق أقــل مــن 0.05، أي أن الفــروق دالــة إحصائًيــا، كذلــك الحــال عنــد 
طــرح الوســط الحسابـــي الســتجابات موظفــي التســهيالت مــن الوســط الحسابـــي لرؤســاء قســم التســهيالت، ويفســر الباحثــان 
بملفــات  معرفــة  األكثـــر  ألنهــم  عدمــه،  مــن  االئتمــان  بمنــح  يوصــون  مــن  هــم  التســهيالت  أقســام  رؤســاء  بــأن  النتيجــة  هــذه 
فــي  فــي التعامــل معهــم، ويعرفــون مــدى مصداقيتهــم   معهــم، وهــم مــن يمتلكــون الخبـــرة األعلــى 

ً
املقتـرضيـــن واألكثـــر تواصــال

.)Mozib, 2015: 88( الوفــاء بالتـــزاماتهم، وتبقــى مصادقــة املديـــر علــى قــرار منــح االئتمــان قــراًرا شــكلًيا، وهــذا ينســجم مــع

النتائج والتوصيات
النتائج

افقة املرتفعة: فيما يلي أهم النتائج التـي توصلت إليها الدراسة والتـي حازت على درجة املو

بلغــت -  الدراســة 3.99، بنســبة موافقــة  أفــراد عينــة  بلــغ متوســط اســتجابات  االئتمــان:  طالــب  شــخصية  - تحليــل   
ً

أوال
79.9%، والتـــي تعتبـــر درجــة موافقــة مرتفعــة، أي أنهــم يوافقــون بنســبة مرتفعــة علــى أن املصــارف التجاريــة الفلســطينية 
تقوم بتحليل شخصية املقتـرض. يالحظ أن العبارة التـي حصلت على أعلى درجة من املوافقة في ُبعد شخصية املقتـرض 

كانــت “يأخــذ تحليــل االئتمــان بالحســبان تاريــخ التعامــل املصرفــي لطالــب االئتمــان” بنســبة موافقــة بلغــت %86.7.

ثانًيــا- تحليــل إجـــراءات الحمايــة: بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 4.40، بنســبة موافقــة بلغــت 88.0%، والتـــي - 
تعتبـــر درجــة موافقــة مرتفعــة جــًدا، أي أنهــم يوافقــون بدرجــة مرتفعــة جــًدا علــى أن املصــارف التجاريــة الفلســطينية تقــوم 
بتحليل إجـراءات الحماية، كما يالحظ أن العبارة التـي حصلت على أعلى درجة من املوافقة في ُبعد تحليل إجـراءات الحماية 

كانــت العبــارة “يلتـــزم البنــك بإجـــراءات االســتعالم املصرفــي عــن التـــزامات الزبــون األخـــرى” بنســبة موافقــة بلغــت %96.0.

ــا - تحليــل قــدرة طالــب االئتمــان )املقتـــرض( علــى الوفــاء: بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 4.48، - 
ً
ثالث

بنســبة موافقــة بلغــت 89.6%، والتـــي تعتبـــر درجــة موافقــة مرتفعــة جــًدا، أي أنهــم يوافقــون بدرجــة مرتفعــة جــًدا علــى أن 
املصارف التجارية الفلسطينية تقوم بتحليل قدرة املقتـــرض على الوفاء، كما يالحظ أن العبارتيـــن اللتيـــن حصلتا على 
أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي ُبعــد قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء كانتــا “تهتــم إدارة االئتمــان بنســبة ديــون املقتـــرض املشــكوك 
فــي تحصيلهــا إلــى إجمالــي قروضــه عنــد اتخــاذ قــرار االئتمــان”، و”تهتــم إدارة االئتمــان بدراســة القوائــم املاليــة لطالــب 

االئتمــان وتحليلهــا” بنســبة موافقــة بلغــت 92.0% لــكل منهمــا.

رابًعــا - الضمانــات املقدمــة: بلــغ متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة 4.42، بنســبة موافقــة بلغــت 88.4%، والتـــي - 
تعتبـــر درجــة موافقــة مرتفعــة جــًدا، أي أنهــم يوافقــون بدرجــة مرتفعــة جــًدا علــى أن املصــارف التجاريــة الفلســطينية 
تقــوم بتحليــل الضمانــات املقدمــة، كمــا يالحــظ أن العبــارة التـــي حصلــت علــى أعلــى درجــة مــن املوافقــة فــي ُبعــد الضمانــات 
املقدمــة كانــت “يفضــل البنــك منــح القــروض للموظفيـــن الذيـــن أمضــوا ســنوات طويلــة فــي الخدمــة ولهــم دخــل ثابــت” 

بنســبة موافقــة بلغــت %93.3.

خامًســا - احتــل ُبعــد قــدرة طالــب االئتمــان علــى الوفــاء بالتـــزاماته املرتبــة األولــى فــي أهميــة إدارة تحليــل االئتمــان، - 
تبعتــه علــى التوالــي أبعــاد كل مــن الضمانــات املقدمــة، ثــم إجـــراءات الحمايــة، تليهــا فــي املرتبــة الرابعــة شــخصية طالــب 
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االئتمــان. كمــا أظهــر اختبــار الفرضيــات أن هنــاك أثـــرا ذا داللــة إحصائيــة ألبعــاد مجــال تحليــل مخاطــرات االئتمــان علــى 
الحــد مــن املخاطــرات االئتمانيــة، كمــا يلــي:

تبيـــن وجــود أثـــر لتحليــل شــخصية املقتـــرض علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمان،حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد - 
)R2( 0.51 وهــي قيمــة تعنــي أن 51% مــن التغيـــر فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مــرده لتحليــل شــخصية املقتـــرض، 
كمــا بلغــت قيمــة بيتــا )B( 0.72 ممــا يعنــي أن أي زيــادة بنســبة 1% فــي نتائــج تحليــل شــخصية املقتـــرض تعنــي زيــادة فــي 

الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة %0.72.
تبيـــن وجــود أثـــر لتحليــل إجـــراءات الحمايــة علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد - 

)R2( 0.43، وهــي قيمــة تعنــي أن 43% مــن التغيـــر فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مــرده لتحليــل إجـــراءات الحمايــة، 
كمــا بلغــت قيمــة بيتــا )B( 0.65، ممــا يعنــي أن أي زيــادة بنســبة 1% فــي نتائــج تحليــل إجـــراءات الحمايــة تعنــي زيــادة فــي 

الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة %0.65.
تبيـــن وجــود أثـــر لتحليــل قــدرة املقتـــرض علــى الوفــاء علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمان،حيــث بلغــت قيمــة معامــل - 

التحديــد )R2( 0.27، وهــي قيمــة تعنــي أن 27% مــن التغيـــر فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مــرده لتحليــل قــدرة 
املقتـــرض علــى الوفــاء، كمــا بلغــت قيمــة بيتــا )B( 0.52، ممــا يعنــي أن أي زيــادة بنســبة 1% فــي نتائــج تحليــل قــدرة 

املقتـــرض علــى الوفــاء تعنــي زيــادة فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة %0.52.
 - )R2( تبيـــن وجــود أثـــر للضمانــات املقدمــة علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد

فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مردهــا للضمانــات املقدمــة، كمــا  34% مــن التغيـــر  0.34، وهــي قيمــة تعنــي أن 
بلغــت قيمــة بيتــا )B( 0.58، ممــا يعنــي أن أي زيــادة بنســبة 1% فــي نتائــج الضمانــات املقدمــة تعنــي زيــادة فــي الحــد مــن 

مخاطــرات االئتمــان بقيمــة %0.58.
تبيـــن وجــود أثـــر إلدارة التحليــل االئتمانــي علــى الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان، حيــث بلغــت قيمــة معامــل التحديــد - 

)R2( 0.60، وهــي قيمــة تعنــي أن 60% مــن التغيـــر فــي الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان مردهــا إلدارة التحليــل االئتمانــي، 
كمــا بلغــت قيمــة بيتــا )B( 0.77 ممــا يعنــي أن أي زيــادة بنســبة 1% فــي نتائــج إدارة التحليــل االئتمانــي تعنــي زيــادة فــي 

الحــد مــن مخاطــرات االئتمــان بقيمــة %0.77.
تبيـــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α  0.05≥( بيـــن متوســطات اســتجابة أفــراد - 

عــزى ألي مــن املتغيـــرات )نــوع االئتمــان، ســنوات الخبـــرة، املؤهــل العلمــي(. فيمــا تبيـــن وجــود فــروق 
ُ
عينــة الدراســة ت

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α  0.05≥( بيـن متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغيـر 
فــي الوســط الحسابـــي كانــت لصالــح فئــة املســمى  املســمى الوظيفــي. وأظهــرت نتائــج االختبــار البعــدي أن الفــروق 
الحسابـــي  املتوســط  مــن  أعلــى  الســتجاباتهم  الحسابـــي  الوســط  كان  حيــث  التســهيالت(،  قســم  )رئيــس  الوظيفــي 
الســتجابات املــدراء وموظفــي التســهيالت، حيــث يظهــر فــرق الوســط موجًبــا عنــد طــرح الوســط الحسابـــي للمــدراء 
مــن الوســط الحسابـــي لرؤســاء أقســام التســهيالت، كذلــك الحــال عنــد طــرح الوســط الحسابـــي الســتجابات موظفــي 

التســهيالت مــن الوســط الحسابـــي لرؤســاء قســم التســهيالت.

التوصيات

يو�ِضي الباحثان بما يلي:
إيــالء إدارة االئتمــان أهميــة خاصــة بمــدى وفــاء طالــب االئتمــان باملســتحقات الضريبيــة، نظــًرا لدورهــا، وباعتبارهــا  - 

مؤشــًرا علــى مصداقيتــه والتـــزامه، وألهميتهــا فــي االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي.
تعزيـــز أســلوب االســتعالم املصرفــي الخــاص بطالــب االئتمــان، والقيــام بـــزيارات ميدانيــة دوريــة للتأكــد مــن سيـــر - 

ونجاحهــا. أعمالــه 
إعــداد تصنيفــات ائتمانيــة بمعاييـــر واضـــحة ومحــددة للزبائــن، وفًقــا لســجالتهم التاريخيــة فــي التعامــالت البنكيــة، - 

وحســب القطــاع الــذي يعملــون فيــه لتســهيل قــرارات االئتمــان.
التأكد من صـحة البيانات املالية للزبون طالب االئتمان، مع تحديد كفيل له من أصـحاب املالءة املالية.- 
االهتمــام أكثـــر بُبعــد قــدرة املقتـــرض، وذلــك بالتأكــد مــن تدفقــات مشــروعه النقديــة، وأيًضــا نســبة قروضــه إلــى - 

فــي البنــك. حســاباته الجاريــة 
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ABSTRACT

The purpose of this study is to investigates the effectiveness of bank credit management, and the im-
pact of credit analysis on credit risks reduction in commercial banks operating in the Palestinian territories, 
taking into account the role of the main factors of credit risk analysis, namely the borrower’s personality, 
purpose of the loan, borrower’s intentions )ability and willingness(, required collateral and prospects. The 
study ultimate goal is to reduce the credit risk in commercial banks operating in Palestine in general and the 
Bank of Palestine in particular. The researchers developed a tool to collect the required data )questionnaire(, 
which was verified and validated. The questionnaire was then distributed to a sample of 35 employees of 
the Bank of Palestine in Ramallah, representing 86% of the study population. 

After data collection, coding and entering the collected data into the computer, using the SPSS sta-
tistical package, a simple linear regression test was used to measure the impact of independent variables; 
the borrower’s personality, purpose of the loan, borrower’s intentions, required collateral and prospects on 
credit risk reduction. The results indicated that there was a significant impact of the five dimensions of the 
credit management on the reduction of credit risk, with the value of the coefficient of determination )R2( 
0.60. Analysis of borrower’s intentions )ability and willingness( to has been ranked first in terms of impor-
tance in reducing credit risk. The results also found NO significant differences among the study sample due 
to )type of credit, years of experience and qualification(. Meanwhile differences were found in the variables 
of branch managers and the employees of credit department.

Key Words: Bank Credit Management, Credit Risk, Credit Analysis, Credit Decision, Commercial Banks, 
Bank of Palestine


