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  الدراسة ملخص

تھAAAدف ھAAAذه الدراسAAAة الAAAى التعAAAرف علAAAى المخAAAاطر المترتبAAAة علAAAى البنAAAوك الفلسAAAطينية نتيجAAAة مAAAنح القAAAروض 

 عاملة في فلسطين، وتحديد العوامل وا�سباب التيا�ستھ<كية ومعرفة نسبة التعثر فيھا لدى البنوك التجارية ال

مAAن ثAAم الخAAروج وتھدف إلى معرفة الشروط الواجب اتباعھا عند منح القAAروض ا�سAAتھ<كية ، التعثر تؤدي الى

القAAروض ا�سAAتھ<كية بمجموعAAة مAAن النتAAائج والتوصAAيات التAAي ترمAAي إلAAى الحAAد والوقايAAة مAAا أمكAAن مAAن تعثAAر 

اسة على مجموعة من البيانات والمعلومات من خ<ل المصادر الثانوية المتمثلAAة فAAي واعتمدت منھجية ھذه الدر

 المراجع والكتب والدراسات السابقة، التAAي تناولAAت الموضAAوع وكAAذلك علAAى إصAAدارات سAAلطة النقAAد الفلسAAطينية،

توزيAAع يAAق وكذلك من خ<ل البيانات ا�ولية التي تم جمعھAAا عAAن طريAAق المقAAاب<ت الرسAAمية للمعنيAAين وعAAن طر

لغAAرض استكشAAاف الواقAAع الفعلAAي  ) اسAAتبانة اُعAAدت40اسAAتبانة اعتمAAد منھAAا لغايAAات التحليAAل و الدراسAAة ( )55(

 .فAAي البنAAوك التجاريAAة فAAي فلسAAطينالقAAروض ا�سAAتھ<كية للمشكلة من خ<ل استقصاء آراء العاملين في مجال 

. حيث القروض ا�ستھ<كية المؤثرة على تعثركما أبرزت ھذه الدراسة تأثير كل عامل من العوامل وا�سباب 

ا�كثAAر تAAأثيراً فAAي  كانAAت الظروف السياسAAية السAAائدة التAAي تAAؤثر علAAى نشAAاط العميAAل وتحركاتAAه بينت الدراسة أن

خلصت الدراسAAة إلAAى عAAدة نتAAائج وتوصAAيات قAAد تسAAھم بدرجAAة كبيAAرة للحAAد مAAن تفAAاقم  .تعثر التسھي<ت ا�ئتمانية

من أھمھا : ضرورة القيام بإجراء دراسات مستقبلية أخرى تتنAAاول  التسھي<ت ا�ئتمانيةمشكلة التعثر في سداد 

 ،موضوع المخاطر ا�ئتمانية من جوانب أخAAرى وأسAAباب أخAAرى قAAد تAAؤثر علAAى التسAAھي<ت ا�ئتمانيAAة وتعثرھAAا

بAAة، وضAAرورة مثAAل العوامAAل وا�سAAباب ا�قتصAAادية المحيطAAة و تحديAAد السياسAAات ا�ئتمانيAAة الواضAAحة والمكتو

المتابعة الجيدة للتسھي<ت الممنوحة، إضافة إلى أھمية قيام البنك المركزي بالرقابة الفعالة على أعمال البنAAوك، 

التركيAAز ،مع تطوير التشريعات والقوانين والتعليمات الخاصة بAAالبنوك مAAع مواكبAAة التطAAورات العالميAAة الحديثAAة 

  العميل المالية قبل منحه القرض . �وضاعملية تحليل دقيقة اجراء ع ،على استخدام التمويل في اغراضه 
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  الفصل ا,ول: ا+طار العام للدراسة

   المقدمة

إذ يعتمAAد النمAAو ا�قتصAAادي فAAي مختلAAف دول العAAالم إلAAى  ،تلعب البنوك دوراً ھاماً وحيوياً في الحياة ا�قتصادية 

حيAAث انAAه يعتبAAر ا�داة التAAي مAAن خ<لھAAا  ،حد كبير على التمويل الذي تقدمAAه المصAAارف فAAي مختلAAف المجAAا�ت 

يAAنعكس التطAAور ا�قتصAAادي والتحAAـول المجتمعAAي علAAى نمAAـط و مھAAا النقAAدي وسياسAAتھا الماليAAة،تطبAAق الدولAAة نظا

ليAAد اسAAتھ<كه، وأصAAبح اللجAAوء إلAAى قAAروض ا�سAAـتھ<ك إحAAدى الوسAAائل لتغطيAAة مصAAاريف عAAيش ا�فAAراد وتقا

الشخصAAي، وھAAذا مAAا أدى إلAAى ارتفAAاع الشAAركات المتخصصAAة فAAي مAAنح  ا�دخAAارعاجلة � يمكن مواجھتھAAا عبAAر 

  قروض ا�ستھ<ك وأنشأت البنوك فروعا لنفس الغاية.

مرة في البيئة ا�قتصادية الى العديد من المخاطر التAAي تAAؤثر تتعرض البنوك الفلسطينية في ظل التغيرات المست

ومAAن ا�مثلAAة علAAى المخAAاطر  ،بھية صباح) ،على انشطتھا المختلفة من اقراض واستثمار وغيرھا (علي شاھين

 ،مخAAاطر تسAAعير الفائAAدة  ،مخAAاطر قانونيAAة  ،مخAAاطر سياسAAية  ،التي تواجه البنوك الفلسطينية : مخAAاطر السAAوق

مخAAاطر عمAA<ت . وتكمAAن أھميAAة تمويAAل القAAروض  ،مخاطر التركز في منطقة جغرافية واحدة  ،عة مخاطر سم

فالتسAAھي<ت  ،والدخل الAAوطني ،يزيد من طاقة ا�نتاج ،يؤمن العمالة  ،اا�ستھ<كية في تنمية ا�قتصاد الوطني 

سAAبة كبيAAرة مAAن موجAAودات أي تشAAكل ن ا�ئتمانية تعتبر من أھم العمليAAات التAAي تقAAوم بھAAا المصAAارف، حيAAث أنھAAا

في حال تعثر الحاصلين على ھAAذه القAAروض، ممAAا  مصرف، با!ضافة إلى ما تسببه من مشكلة كبيرة للمصرف

ويعتبر المصرف نوع من أنAAواع المؤسسAAات الماليAAة التAAي يرتكAAز  يؤدي إلى نقص في موارد المصرف المادية.

ن، والمصAAرف بھAAذا المفھAAوم يعتبAAر وسAAيطاً بAAين أولئAAـك ا�جAAل ومAAنح ا�ئتمAAا نشاطھا في قبAAول الودائAAع قAAـصيرة

وعليAAه يمكAAن  .)2005 ،(صديق نصAAار فائضة، وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك ا�موال. الـذين لـديھم أمـوا�ً 

تقدمھا مؤسسات ا�ئتمان  تعريف القروض ا�ستھ<كية على أنھا عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية التي

لتوظيفھAAا مAAن أجAAل تلبيAAة حاجياتAAه  المستھلك المقترض، يتم بمقتضاھا تزويد ھذا ا�خير با�موال ال<زمةلفائدة 

المستحقة عليھAAا والمصAAاريف دفعAAة واحAAدة  ا�ستھ<كية، على أن يتعھد بسداد تلك ا�موال وفوائدھا والعمو�ت

  .(عبد المھيمن حمزة)أو على أقساط في تواريخ محددة

بنكا، من بينھا سAAبعة بنAAوك فلسAAطينية. ھنAAاك فرصAAة كبيAAرة !مكانيAAة  15وك العاملة في فلسطين تضم قائمة البن

فرعAAاً ومكتبAAاً تقAAدم خAAدماتھا  274النمAAو والتوسAAع فAAي القطAAاع المصAAرفي داخAAل فلسAAطين، حيAAث يوجAAد حاليAAا 

  فلسطين. فيمليون نسمة  4.75للمواطنين البالغ تعدادھم 

ض ذات طابع إستھ<كي، وغالبا تم توجيAAه تلAAك القAAروض لشAAراء منتجAAات القروض التي منحت للناس ھي قرو

مسAAتوردة، وفAAي ھAAذا ا!طAAار أشAAار مسAAؤولون تنفيAAذيون حAAاليون وسAAابقون فAAي ث<ثAAة بنAAوك رئيسAAية تعمAAل فAAي 

ا�راضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى بعض الخبراء ا�قتصاديين، الى تطوير ا�قتصاد، فھي أمAAوال � يAAتم 
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ارھا بشكل صحيح ليعاد ضخھا ثانية في ا�قتصاد المحلي، وبالتالي تتحAAول لعAAبء علAAى النAAاس. وأشAAاروا استثم

الى ضرورة ا�نتقال من ھذا النمط أي من ا!قراض الAAى تمويAAل المشAAاريع ا�سAAتثمارية، التAAي تسAAاھم فAAي خلAAق 

  ناھد سمارة). ،فرص العمل.(اياد الرياحي 

، أن مجمAAوع التسAAھي<ت ا�ئتمانيAAة التAAي منحتھAAا ھAAذه البنAAوك الخمسAAة عشAAر سلطة النقد تشير إلى ان احصاءات

، بزيAAادة مليAAار 2015مليAAار دو�ر أمريكAAي فAAي العAAام الماضAAي  5.824، بلغ باستثناء بنكي الوطني ا!س<مي

وأظھرت ا!حصاءات أن إجمالي القروض الممنوحة تحديAAدا ضAAمن ھAAذه التسAAھي<ت،  .2014دو�ر عن العام 

مليAAون دو�ر، أي أكثAAر مAAن نصAAف مليAAار  577، 2015بنوك العاملة في قطاع غAAزة فقAAط، بلAAغ فAAي عAAام من ال

مليAAارات دو�ر قAAروض ممنوحAAة  3، مقابAAل أكثAAر مAAن 2014مليAAون دو�ر عAAن عAAام  122دو�ر، وبزيAAادة 

و�ر، ھAAي مليAAون د 199.5وفي جدول تفصيلي آخر لتوزيع ھذه القروض، تبين أن ما قيمتAAه  بالضفة المحتلة.

، 2014مليAAون دو�ر بعAAام  162.4، بعAAدما بلغAAت 2015عبAAارة عAAن قAAروض اسAAتھ<كية، ُمنحAAت فAAي عAAام 

ويعنAAي ذلAAك زيAAادة مطAAردة وتوسAAع كبيAAر فAAي مAAنح ھAAذه النوعيAAة مAAن  .2013مليAAون دو�ر فAAي عAAام  127و

المقتنيات ا�ستھ<كية  القروض، التي تعكس ميو� استھ<كية غير معھودة لكثير من ا�سر الفلسطينية، لتمويل

من أثاث وأجھزة كھربائية وسيارات وشقق، وما شابه ذلك، في ظل اقتصاد فلسAAطيني ھAAش، يعAAاني أحيانAAا مAAن 

قد أظھرت نتAAائج دراسAAة صAAادرة عAAن معھAAد ا�بحAAاث  انقطاع مؤقت وعدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام.

من موظفي القطAAاع الحكAAومي (السAAلطة الفلسAAطينية)  ٪75، أن نحو 2013والسياسات ا�قتصادية (ماس) عام 

  ألفا. 153ألف موظف من أصل  94حصلوا على قروض بنكية (غالبيتھا استھ<كية)، بنحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4 
 

  مشكلة الدراسة:

  ؟ ةھل ممكن أن تتعرض البنوك الفلسطينية للمخاطر نتيجة الزيادة في حجم القروض ا�ستھ<كي

  أسئلة الدراسة:

  :الدراسة لcجابة عن ھذه ا�سئلةتسعى ھذه 

والمخAAاطر التAAي  ونسAAبة التعثAAر فيھAAا التAAي تقAAدمھا البنAAوك الفلسAAطينيةالقAAروض ا�سAAتھ<كية مAAا حجAAم  •

 ؟يتعرض لھا نتيجة ھذا التعثر

 التي تقدمھا البنوك الفلسطينية ؟ القروض ا�ستھ<كيةما أنواع  •

 المصرفي للقروض ا�ستھ<كية؟ما ھي الشروط الواجب اتباعھا عند منح ا!ئتمان  •

 كيف يمكن أن تقوم سلطة النقد بالحد من ھذه المخاطر؟ •

    الدراسة:أھداف 

لقAAAروض امAAAنح نتيجAAAة المترتبAAAة علAAAى البنAAAوك الفلسAAAطينية تھAAAدف ھAAAذه الدراسAAAة إلAAAى التعAAAرف علAAAى المخAAAاطر 

شخصAAية  �غAAراضد فھAAي تصAAرف و� تعطAAي ثمارھAAا اي عوائAA توجAAه وجھAAة اسAAتثمارية ا�سAAتھ<كية التAAي �

معرفAAة دور سAAلطة النقAAد للحAAد مAAن ھAAذه ويتفAAرع ھAAذا الھAAدف ا�ساسAAي مAAن الدراسAAة لعAAدة اھAAداف ثانويAAة منھAAا 

و التعAAرف علAAى ونسبة التعثر لھAAذه القAAروض  ،وحجم ھذه القروض ا�ستھ<كية من إجمالي القروض المخاطر

مثAAل منAAع البنAAوك مAAن  سAAتراتيجياتھااالقAAوانين التAAي وضAAعت علAAى البنAAوك واجبرتھAAا علAAى التغييAAر مAAن بعAAض 

وتھدف إلى معرفة الشروط الواجب اتباعھا عند منح القAAروض  %30ا�ستثمار خارج فلسطين بأكثر من نسبة

  . قروض ا�ستھ<كيةما الشروط الواجب توافرھا في العم<ء ليطبق علـيھم قـرار مـنح الوا�ستھ<كية 

  :ھمية الدراسةأ

وظيفAAة مAAنح ا�ئتمAAان المصAAرفي مAAن أخطAAر و أدق الوظAAائف التAAي تمارسAAھا فAAي أن  تكمAAن أھميAAة ھAAذه الدراسAAة

AAة فAAة عاليAAا بدقAAؤ بھAAعوبة التنبAAب صAAاطر بسAAا بالمخAAحوبة دائمAAروض مصAAنح القAAة مAAوك فعمليAAي البنAAالقروض الت

% ولكن ممكن الحAAديث عAAن تAAأثير التطAAور فAAي القAAوانين والتركيAAز أكثAAر 100البنوك با�غلب مضمونة تقدمھا 

وتزيد خطورة ا�ئتمان  ،% 2.1يث بلغت نسبة التعثر في القروض ى القروض ا�ستھ<كية والمضمونة حعل

في فلسطين بسAAبب الوضAAع ا�قتصAAادي والسياسAAي الصAAعب ممAAا يزيAAد الحAAرص مAAن البنAAك علAAى زيAAادة الضAAمان 

وھAAذا يفAAتح  داتAAهالقروض ھي عصAAب البنAAك ومصAAدر ايرا ذ أنإ لتتناسب مع المخاطر الموجودةوا�ھتمام أكثر 

  . والمھتمين با�مر ان يقدموا ابحاث عن ھذا الموضوع واعطاء توصياتھمالباب امام الباحثين 
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  الفصل الثاني: الدراسات السابقة والكتب

  :ةالسابق الدراساتمراجعة 

شAAد أاحثين والمھتمين بھذا ا�مAAر حيAAث ھAAذه المخAAاطر مAAن اصبحت مخاطر ا�ئتمان محور دراسة للعديد من الب

   .المخاطر الذي يتعرض لھا البنك فاجريت العديد من الدراسات وا�بحاث عليھا

عن أشكال القروض التي تتخذ عAAدة معAAايير كأسAAاس للتصAAنيف فAAأنواع القAAروض تصAAنف حسAAب يحيوش  تحدث

الضمان أو طبيعة النشاط وتندرج القروض ا�ستھ<كية تحت طبيعة النشاط الممول فإما  ،المدة  ،الغرض منھا

حثAAAت الدراسAAAة المقترضAAAين، قAAAراءة نصAAAوص عقAAAود ، )2009،(يحيوش حسAAAيناسAAAتھ<كييكAAAون إنتAAAاجي أو 

AAة مقابAAمانات حقيقيAAل القروض التي يعقدونھا مع المصارف لمعرفة ما لھم وما عليھم في ھذه العقود، وتقديم ض

القAAروض ا�سAAتھ<كية حتAAى � يقعAAوا فAAي مخAAاطر التعثAAر المحتملAAة، وأن يكونAAوا صAAادقين فAAي السAAبب ا�ساسAAي 

ودعت إدارات المصارف، العمل على زيادة حصة القروض ا�سAAتھ<كية التAAي تقAAدمھا  .للحصول على القرض

ثمارية، والتأكAAد مAAن حقيقAAة للعم<ء، حيث أن معد�ت التعثAAر فيھAAا أقAAل مAAن معAAد�ت التعثAAر فAAي القAAروض ا�سAAت

على النقيض من ھذه الدراسة  ). 2013 ،فتحي سروجي ومھند أبو رجيلة 0(د الضمانات التي يقدمھا العم<ء

التAAوازن فAAي سياسAAات ا�قAAراض بتجنيAAد ا�مAAوال فAAي إلAAى  )2014،يAAاد الريAAاحي و ناھAAد سAAمارة ا(دعAAت دراسAAة

القAAروض  بمسAAاوئوا�قAAرار  ،ا�قتصAAاد الفلسAAطيني  يفيAAد مAAاالمشاريع ا�ستثمارية التي تولد فرص عمAAل وھAAو 

وھAAي القطAAاع طالAAب  للبنAAوك الفلسAAطينيهئتمانيAAة صAAر مAAؤثره علAAى السياسAAة ا�عنا ھنالAAك ا�سAAتھ<كيةوالحيAAاة 

وسAAيولة %75.27ونسAAبة الضAAمان .72.02%ا�ئتمAAان اذ تبAAين تAAاثيره علAAى السياسAAة ا�ئتمانيAAه وصAAل الAAى

فAAي  .)2004 ،عيسAAىعAAزت  ( أمجAAد% 67.39المعتمدوطاقة  %84.77ا�يراديةوالمقدرة  %71.70البنك

تكتفAAي بالضAAمان المقAAدم فقAAط. و� تأخAAذ با�عتبAAار الغAAرض مAAن تقAAديم  المصAAارف بحAAث آخAAر وجAAد الباحAAث أن

التسھي<ت، وھذا يدلل على أھمية الضمان فھو خط الAAدفاع ا�ول فAAي حالAAة عجAAز العميAAل عAAن السAAداد، وتAAـسمح 

ولقAAد رأت ھAAذه الدراسAAة أن مAAن أسAAباب  ).2006 ،معمAAرحدة(فارس استخدام أموال التسھي<ت دفعة واللعميـل 

انخفاض التسھي<ت المقدمة أن معظم البنـوك العاملة في فلسطين ھي بنوك تجارية و� تقدم سوى قAAروض فAAي 

. إ� أن العيAAب ا�ساسAAي لنظريAAة ) 2004،خلAAود الفليAAت(وقت قصير ا�جAAـل بھAAـدف الAAربح �نھAAا اكبAAر ضAAمانه

المعطAAي  د. عبAAد( خاصAAة فAAي البلAAدان الناميAAة ا�قتصAAاديةالتنميAAة  ثمباحAAالقAAرض التجAAاري ھAAو فشAAلھا فAAي سAAد 

يجAAب علAAى البنAAوك العاملAAة فAAي فلسAAطين أن تمAAارس قAAدراً أكبAAر مAAن الحAAذر والتشAAدد فAAي إدارة )1999 ،ارشAAيد

جھھAAا نظAAراً للخصوصAAية التAAي تواجھھAAا البنAAوك فAAي فلسAAطين شؤونھا من أجAAل تقليAAل وتجنAAب المخAAاطر التAAي توا

بسبب إرتفاع مسAAتوى المخAAاطر السياسAAية ومAAا يرافقھAAا مAAن عAAدم إسAAتقرار فAAي الوضAAع ا!قتصادي(د.نصAAر عبAAد 

مAAن أھAAم العوامAAل المؤديAAة إلAAى تعثAAر المصAAارف ھAAو ارتفAAاع معAAد�ت المخAAاطر فAAي التسAAـھي<ت  )2007الكAAريم

تقAAAدمھا المصAAAارف لعم<ئھAAAا، حيAAAث أنAAAه كلمAAAا زادت ھAAAـوامش ا�ئتمAAAـان بمقAAAدار  ا�ئتمانيAAAة المتعثAAAرة التAAAي

يعتبAAر نظAAام .)2011 ،مصAAباحسAAلبا(علي شAAاھين وبھيAAة ١%تAAأثرت درجAAة ا�مAAان المصAAرفي بمقAAدار ١٠%



6 
 

تصAAنيف المقترضAAين إضAAافة جديAAدة �دوات خفAAض المخAAاطر ا�ئتمانيAAة التAAي يمكAAن ا�سAAتعانة بھAAا فAAي إعAAداد 

(سAAيف 2010/7/4انية. وقد دخل ھذا النظام حيز التطبيAAق الفعلAAي فAAي العمAAل المصAAرفي بتAAاريخ الدراسة ا�ئتم

  ) 2011 ، الدين عودة

) أن ا�نAAواع المختلفAAة مAAن المخAAاطر التAAي تواجھھAAا البنAAوك تتطلAAب أن تتبنAAى إداراتھAAا 2006أشAAار (كراسAAنة،  

إجAAراءات شAAاملة !دارة المخAAاطر وإعAAداد التقAAارير عنھAAا، بمAAا يضAAمن تAAوفر المراقبAAة الم<ئمAAة مAAن قبAAل مجلAAس 

المخAAاطر وا!حتفAAاظ برأسAAمال كAAاٍف للحAAد ا!دارة وا!دارة العليا، من أجل تحديد وقياس ومتابعة ومراقبAAة كافAAة 

الحفAAاظ علAAى سAA<مة الجھAAاز المصAAرفي مAAن بدور سAAلطة النقAAد وذلك من خ<ل  من ھذه المخاطر عند الضرورة

خ<ل تقليل المخاطر إلى الحد ا�دنى والمعقول وذلAAك باصAAدار قAAانون مAAن سAAلطة النقAAد يلAAزم المصAAارف بإنشAAاء 

  ).2006 ، ثرة وتحصيلھا(دعاء محمد زايدةدائرة متخصصة لمتابعة القروض المتع
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  الفصل الثالث: المنھجية

  :بحثال منھجية

اعتمAAدت علAAى جمAAع حيAAث  ، في جمع وتحليل المعلومات بطريقAAة موضAAوعية يليلحتلا تم اتباع المنھج الوصفي

الظAAاھرة البيانات المتعلقة بمؤشرات المخاطرة ا�ئتمانية ثAAم تحليلھAAا وتفسAAيرھا فAAالمنھج الوصAAفي يقAAوم بدراسAAة 

  ويعبر عنھا تعبيرا كميا أو كيفيا.في الواقع ويھتم بوصفھا وصفا دقيقا  كما ھي موجودة

  مصادر المعلومات:

  : مصدرين أساسيين ھماتم جمع البيانات ال<زمة لھذه الدراسة من  

  البيانات ا�ولية: .1

وايضAAا إعAAداد مع بنAAك فلسAAطين (فAAرع عAAين مصAAباح ) تم جمع البيانات ا�ولية من خ<ل إجراء مقابلة 

j ثم القياموخصوصا قسم التسھي<ت و ا�ئتمان  والبيرة استبانة موجھة للبنوك العاملة في مدينة رام 

  .spssستخ<ص النتائج باستخدام بتحليل ھذه البيانات ومعالجتھا �

  البيانات الثانوية: .2

الكتAAب وا�بحAAاث والمقAAا�ت و الAAدوريات والمجAA<ت وا�سترشAAاد ب الرجAAوع الAAى الدراسAAات السAAابقة

  واوراق العمل ذات الع<قة بموضوع البحث.

   :مجتمع الدراسة والعينة

البنAAوك العاملAAة فAAي مدينAAة ماد عليھا من مAAوظفي المجتمع جميع البنوك العاملة في فلسطين والعينة التي تم ا�عت

j والبيرة رام.  

    ا�دوات والموارد وا�جھزة:

وخصوصا قسم التسھي<ت و في الدراسة استبيانة موجھة الى البنوك العاملة في فلسطين  اا�داة التي استخدمتھ

  .ا�ئتمان

  حدود الدراسة:

  الحد البشري:
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  القروض المدراء العاملين في المصارف الفاسطينية في قسم 

  الحد الزماني:

  2016الدراسي الثاني <ل الفصلالبحث خ

  الحد المكاني:

  مدينة رام j والبيرة

  ا+طار النظري :

   القروض ا�ستھ�كية:

جديAAدة، ولAAيس ھو قرض بغرض شراء السلع ا�ستھ<كية، مثل شراء ث<جة أو شAAراء سAAيارة أو غرفAAة جلAAوس 

 .سدادهالراتب مصدر  نوكي وار ا�ستثم قرضا بغرض

 أنواع القروض ا�ستھ�كية:

 قرض شخصي. �

 قرض سيارة. �

 بطاقات ائتمانية. �

 قرض تعليم. �

 قرض الزواج. �

 شراء ا�ثاث المنزلي. �

 .... الخالسياحة والسفر. �

  :المعلومات الواجب معرفتھا قبل الحصول على القرض

 قيمة ا�قساط المدة،معرفة شروط التمويل وأسعار الفائدة /  -1

 وا�حتفاظ بنسخة من العقود بنوده،وفھم جميع  متأنية،قراءة العقود قراءة  -2

 معرفة كيفية احتساب الفوائد ومجموعھا لحين ا�نتھاء من القرض -3

 طرح كافة ا�سئلة أو ا�ستفسارات التي تحتاج إلى شرح وتأكيد من موظف البنك -4
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  :ضوطراف القرأ

يتكون مفھوم القروض من طرفين الطرف ا�ول :ھAAو الAAذي يمAAنح ھAAذا ا�ئتمAAان أو المقAAرض متوقعAAا الحصAAول 

الAAذي يتعھAAد  والطAAرف الثAAاني: ھAAو المقتAAرض ،الAAى الفائAAدة  با!ضAAافةعلى ما يعادلھا في زمن محAAدد بالمسAAتقبل 

الفائدة . فعملية تمويل القروض تعبير عن الثقAAة التAAي بتسديد القرض في الوقت المحدد في المستقبل اضافة الى 

(وجAAدي تنشAAأ بAAين المقAAرض والمقتAAرض وأيضAAا تAAوافر الرغبAAة بAAين مAAن تتAAوفر لديAAه ا�مAAوال ومAAن يحتAAاج اليھا

  ).2014حجازي 

  :قانون سلطة النقد لتقليل ا�ستثمار خارج فلسطين

أھمھAAا تعزيAAز  جراءات في النظAAام المصAAرفيعن سلسة إص<حات وإ2007أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عام  

منAAذ ذلAAك .التوظيفAAات الخارجيAAة منح ا�ئتمان المحلي وتعميق الروابط مع ا�قتصاد الحقيقي عبر تخفAAيض حجAAم

الحمAA<ت الترويجيAAة التAAي تشAAجع النAAاس علAAى  التاريخ تراجعAAت السياسAAة المتحفظAAة علAAى ا!قAAراض، وازدھAAرت

علAAى فAAائض السAAيولة التAAي أصAAبح مطلوبAAا مAAن البنAAوك  قAAروض للتغلAAبالتوجAAه للبنAAوك مAAن أجAAل الحصAAول علAAى 

  .تصريفھا في السوق المحلي

 :قانون سلطة النقد للتقليل من القروض ا�ستھ�كية وزيادة حصة القروض ا�ستثمارية

 شھر فقط لAAذلك اضAAطروا 84قامت سلطة النقد بتخفيض الفترة وتحديد الحد ا�قصى للقرض ا�ستھ<كي بمدة 

  ضعف الراتب .25 ضعف الراتب أصبحوا يمنحوا30تخفيض عدد أضعاف الرواتب فكانوا يمنحوا  الى

 :تفاوت بين البنوك في الشروط لمنح القروض ا�ستھ�كيةال

لكل بنك سياسته ا�ئتمانية ومدى قبوله لنسبة مخاطر معينة، وعلAAى ھAAذا ا�سAAاس يضAAع كAAل بنAAك الشAAروط التAAي 

يخالف تعليمات وضوابط التمويAAل ا�سAAتھ<كي الصAAادرة مAAن المؤسسAAة أو أيAAة أنظمAAة أو يراھا مناسبه له بما � 

  تعليمات أخرى.

 :القرضشروط الحصول على 

  انتظام راتب العميل. •

أ� تقل فترة تثبيت الموظف عن سنتين لموظفي القطاع الخاص أو حسب العرض المقدم للجھة التAAابع  •

  لھا الموظف.

  ر مدفوعة لدى بنوك أخرى.عدم وجود أرصدة مستحقة غي •

  %) من الراتب.50عدم تجاوز نسبة إجمالي ا�قساط ( •

  ) عاما عند سداد آخر قسط.60أن يكون عمر العميل � يتجاوز ( •
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  :المخاطر المترتبة على البنوك الفلسطينية نتيجة منح القروض ا�ستھ�كية

  : مخاطر ا�ئتمان :أو�

تAAنجم عAAن تخلAAف أو عجAAز الطAAرف اnخAAر لmAAداة الماليAAة عAAن الوفAAاء مخاطرا�ئتمAAان ھAAي المخAAاطر التAAي قAAد  

يعمAAل البنAAك علAAى إدارة مخAAاطر ا�ئتمAAان مAAن خAA<ل إعAAداد  .بالتزاماته تجاه البنك مما يؤدي إلى حدوث خسAAائر

 مؤسسAAة)فAAرد أو سAAداد، ووضAAع سAAقوف لمبAAالغ التمويAAل (دراسة تمويلية تتضمن التركيز على التدفق النقAAدي وال

ويعمAAل بإسAAتمرار علAAى تقيAAيم ئتمAAان �ك يعمل البنك علAAى مراقبAAة مخAAاطر اع وكل منطقة جغرافية. كذللكل قطا

  بنك على ضمانات مناسبة من العم<ء .، إضافة إلى حصول الئتماني للعم<ءا�الوضع 

  مخاطر السوق: :ثانيا

ا�سAAھم. يقAAوم مجلAAس  تنشAAأ مخAAاطر السAAوق عAAن التقلبAAات فAAي أسAAعار الفوائAAد وأسAAعار صAAرف العمAA<ت وأسAAعار

مخاطر أسAAعار  .ا!دارة بوضع حدود لقيمة المخاطر المقبولة ويتم مراقبة ذلك من قبل إدارة البنك بشكل دوري

الفائدة تAAنجم مخAAاطر أسAAعار الفائAAدة عAAن إحتمAAال تAAأثير التغيAAرات فAAي أسAAعار الفائAAدة علAAى قيمAAة ا�دوات الماليAAة، 

AAدة نتيجAAعار الفائAAاطر أسAAك لمخAAرض البنAAات يتعAAودات والمطلوبAAالغ الموجAAي مبAAوة فAAود فجAAق أو لوجAAدم توافAAة لع

حسب اnجال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائAAد فAAي فتAAرة زمنيAAة معينAAة ويقAAوم البنAAك بAAإدارة ھAAذه 

المخAAAاطر عAAAن طريAAAق مراجعAAAة أسAAAعار الفوائAAAد علAAAى الموجAAAودات والمطلوبAAAات مAAAن خAAA<ل إسAAAتراتيجية إدارة 

   .المخاطر

يتم مراجعAAة أسAAعار الفوائAAد علAAى الموجAAودات والمطلوبAAات بشAAكل دوري كمAAا يAAتم متابعAAة كلفAAة ا�مAAوال الفعليAAة  

  .واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص التسعير إستنادا لmسعار السائدة

  :مخاطر أسعار الفائدة .1

 AAى قيمAAدة علAAعار الفائAAي أسAAرات فAAأثير التغيAAال تAAن إحتمAAدة عAAعار الفائAAاطر أسAAنجم مخAAة، اة تAAدوات المالي�

بالغ الموجودات والمطلوبAAات يتعرض البنك لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة في م

جال الزمنية المتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد فAAي فتAAرة زمنيAAة معينAAة ويقAAوم البنAAك بAAإدارة nحسب ا

ل إسAAتراتيجية إدارة <الموجودات والمطلوبات من خد على ھذه المخاطر عن طريق مراجعة أسعار الفوائ

   .المخاطر

موال الفعلية بشكل دوري كما يتم متابعة كلفة ا� يتم مراجعة أسعار الفوائد على الموجودات والمطلوبات 

  .سعار السائدةلmواتخاذ القرارات المناسبة بخصوص التسعير إستنادا 

   :مخاطر العم<ت .2
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ت ھAAي مخAAاطر تغيAAر قيمAAة ا�دوات الماليAAة نتيجAAة التغيAAر فAAي أسAAعار العمAA< مخAAاطر العمAA<ت ا�جنبيAAة 

ت المقبAAول أخAAذ <م مجلAAس ا!دارة بتحديAAد العمAAيقو .ساس للبنكجنبية. يعتبر الدو�ر ا�مريكي عملة ا��ا

جنبيAAة ت ا�<بنك سAAنويا. يAAتم مراقبAAة مركAAز العمAAمراكز بھا ووضع حدود للمركز المالي لكل عملة لدى ال

بشكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود أيAAة تجAAاوزات فAAي ھAAذه المراكAAز قAAد تAAؤدي إلAAى تحمAAل البنAAك 

حتفAAاظ بمركAAز ا�اسAAتراتيجيات للتحAAوط وللتأكAAد مAAن  لمخاطر أعلى مAAن المسAAتوى المقبAAول، كمAAا يAAتم إتبAAاع

AAدةت ا�<العمAAدود المعتمAAمن الحAAة ضAAدو�ر ا� .جنبيAAرف الAAعر صAAعر إن سAAوط بسAAي مربAAع مريكAAت مAAثاب

ردنAAي غيAAر جAAوھري علAAى القAAوائم مخAAاطر التغيAAر فAAي سAAعر الAAدينار ا� ردنAAي وبالتAAالي فAAإن أثAAر�الAAدينار ا

  .المالية الموحدة للبنك

  مخاطر التغير بأسعار ا�سھم : .3

  .تنتج مخاطر أسعار ا�سھم عن التغير في القيمة العادلة ا�ستثمارات في ا�سھم

  مخاطر السيولة: :ثالثاً 

تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل ال<زم للوفاء بإلتزاماتAAه فAAي تAAواريخ اسAAتحقاقھا،  

وللحد من ھذه المخاطر تقوم ا!دارة بتنويع مصAAادر التمويAAل وإدارة الموجAAودات والمطلوبAAات ومواءمAAة آجالھAAا 

  .وا�حتفاظ برصيد كاٍف من النقد وما في حكمه

 :)RBS( لفلسطينية تنجز دليل الرقابة المبنية على المخاطرسلطة النقد ا

 يجدر بالذكر ھنا بعض من المعايير الت��ي ينظ��ر اليھ��ا البن��ك لتحدي��د إمكاني��ة م��نح العمي��ل تس��ھي�ت إئتماني��ة ام �
 :وھي المعروف ب

 )(Character ةالشخصي •

عليھا البنك لمنح التسھي<ت من عدمھا وھذا أھم معيار ينظر اليه البنك وھو الركيزة ا�ساسية التي يعتمد 

الغايAAة التAAي  بتAAه فAAي تسAAديد التسAAھي<ت وصAAدقه فAAيحيث يرتبط ھذا العامل بسمعة العميل وشخصيته ورغ

 .يرغب في الحصول على تسھي<ت من أجلھا

 (Capacity and Cash Flow)  المقدرة والتدفقات النقدية •

خلق تدفقات نقدية قادرة على الوفاء بإلتزامات العميل تجAAاه وتعني قدرة العميل (النشاط ا�قتصادي) على 

 .ا�خرين

 (CAPITAL) رأس المال •
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وھو من العناصر ا�ساسية التي تقلل بدورھا من مخاطر ا�ئتمAAان وتشAAير الAAى مAAدى مشAAاركة العميAAل فAAي 

لل من مخAAاطر النشاط ا�قتصادي الذي يعمل به فكلما زادت مشاركة العميل في النشاط ا�قتصادي كلما ق

  .النشاط، !ھتمام العميل ا�كبر في إنجاح المشروع

  (COLLATERAL) الضمانات •

ا�قتصAAادى كلمAAا وتعني الضمانات المقترحة مقابل التسھي<ت المطلوبة وكلما زادت المخاطر في النشAAاط 

نAAات زادت الضAAمانات المطلوبAAة والتAAي قAAد تشAAتمل علAAى الكفAAا�ت الشخصAAية للشAAركاء بالشAAركة، الرھو

. و قAAد يشAAمل ذلAAك أيضAAاً العقاريAAة والسAAيارات، التأمينAAات النقديAAة، ا�عتمAAادات الAAواردة، الكفAAا�ت البنكيAAة

 .مصدر ثاني للسداد مثل الراتب

  )(CONDITIONS الظروف العامة •

وھي تتعلق بمدى تأثر نشاط المقترض بالظروف ا!قتصادية العامة وطبيعة المنافسAAة السAAائدة فAAي المجAAال 

) ، فإذا كانت التنبؤات المتوقعة غير مرضAAية فإنAAه مAAن المنطAAق عAAدم  2000يعمل فيه ( عبد ربه ، الذي 

  التوسع في منح ا!ئتمان خاصة إذا كانت مدة القرض طويلة .

وعنAAد قيAAام البنAAك بدراسAAة ھAAذه المعAAايير مجتمعAAة فانAAه يصAAبح قAAادرا علAAى الوصAAول الAAى قAAرار إئتمAAاني بمAAنح 

AAدمھا ويكAAن عAAھي<ت مAAوفير التسAAة لتAAة الملحAAا الحاجAAر ھنAAحة، وتظھAAى الصAAرب الAAب أقAAي الغالAAرار فAAذا القAAون ھ

العميل كافة البيانات والمعلومات التي من شأنھا مساعدة البنك على إتخاذ القرار الصائب والذي يضAAمن بAAدوره 

 .خلق ع<قة إيجابية ومستمرة بين العميل والبنك

العميAAل مراجعAAة أسAAباب ھAAذا الAAرفض و الوقAAوف علAAى نقAAاط و فAAي حالAAة رفAAض البنAAك لطلAAب ا�ئتمAAان، فعلAAى 

 .المخاطر و التي ممكن أن تكون عائقاً أمام تقدم الشركة و نموھا في ظل الظروف ا�قتصادية الحالية
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  :المقابلة

وطرحAAت عليAAه رام j مAAن بنAAك فلسAAطين فAAرع  ثAAائر مسAAلم رئAAيس قسAAم قAAروض الشAAركات تم اجAAراء مقابلAAة مAAع

  ا�سئلة وكانت اجاباته عن ھذه ا�سئلة كالتالي: من العديد

  ما ھي الحدود القصوى للتمويل ا�ستھ�كي ؟

حيث يكون الحد ا�قصAAى  ، الحدود القصوى لتمويل القروض ا�ستھ<كية بما يسمح فيه دخل الفرد (الموظف)

دفعAAة شAAھرية مAAن مجمAAوع دخلAAه المحAAول للبنAAك وبحAAد أقصAAى حAAا�ت  %50للتمويل التزامه للقرض � يتجAAاوز

  . $150،000وحا�ت أخرى  100،000$

  كم نسبة القروض ا�ستھ�كية المتعثرة ؟

نسAAبة القAAروض المتعثAAرة  ،  توجد احصائية تعطي نسبة القروض ا�ستھ<كية المتعثرة لكن نسAAبتھا قليلAAة جAAدا�

   %2.1ككل 

  ا�ستھ�كية التي يزداد ا�قبال عليھا ؟ما ھي انواع القروض 

تعلAAيم وا�قبAAال ا�كبAAر  ،سAAيارات  ،أنواع للقروض ا�ستھ<كية التAAي يقAAدمھا بنAAك فلسAAطين : شخصAAي  3يوجد 

  على السيارات والشخصي.

 ما ھي نسبة التسھي�ت الى الودائع ؟

ونسAAبة ودائAAع العمAA<ء  مليار دو�ر 1.39 أقل من الودائع حيث بلغت نسبة التسھي<ت يتم منح تسھي<ت بنسبة

 ،منشAAآت متناھيAAة الصAAغر والصAAغيرة والمتوسAAطة %19التسAAھي<ت علAAىھAAذه (توزعAAت  مليAAار دو�ر 2.24

  ا�فراد).%36 ،الحكومة %25،الشركات والمؤسسات 20%

 ما ھي مؤشرات المخاطرة على القروض ا�ستھ�كية وما ھي أكثر المخاطر التي يواجھھا؟

البنAAك �ن السAAوق الفلسAAطيني مAAن أكثAAر  التAAي مAAن الممكAAن أن يتعAAرض لھAAا المخAAاطر السAAوق ھAAي أكثAAرمخAAاطر 

مخAAاطر  ،مخAAاطر سAAمعة ،مخAAاطر تسAAعير الفوائAAد  ،مخAAاطر سياسAAية،ا�سAAواق العالميAAة لديAAه تذبAAذب وضAAعف 

نشAAطته فAAي قAAة جغرافيAAة واحAAدة: يمAAارس البنAAك أمخAAاطر التركAAز فAAي منط ،� يوجد دقة في المعلومات  ،عم<ت

فلسطين. إن عدم استقرار الوضع السياسي وا!قتصادي في المنطقة يزيد من خطر ممارسة البنك أنشAAطته وقAAد 

  ة عدم وجود قاعة بيانات قوية مخاطر قانوني،يؤثر سلبا على أدائه 

  

  



14 
 

 ما ھو دور سلطة النقد فيما يتعلق بالديون المتعثرة ؟

  حتفاظ بنسبة سيولةاجباره على ا� .1

  احتياطي اختياري ،احتياطي اجباري  .2

  .ا�متثال لجميع ا�حكام والقوانين التي تشرعھا سلطة النقد فيما يتعلق بالسيولة النقدية .3

 ھي الحصة السوقية لبنك فلسطين من الودائع؟ ما

  .%23.84وحصته من التسھي<ت  %23.23 صة بنك فلسطين السوقية من ودائع العم<ءح

 يتبعھا مصرفكم عند مماطلة العميل ؟ ما ھي ا�جراءات التي

بعAAد  ،يAAوم 30ا!جراءات التي يتخذھا بنك فلسطين عند مماطلة العميل بالدفع يتم اجراء مكالمة مع العميل بعد 

وبعAAد  ،ويAAتم م<حقتAAه قضAAائيا  %25يAAوم يأخAAذ مخصAAص بقيمAAة  90وبعAAد ، يوم يبعAAث اخطAAار مAAن الفAAرع 60

  مخصص. %100 يوم يأخذ125

 مؤسسات ضمان تساعد المؤسسات المصرفية لتقلل المخاطر؟أسماء 

  .MPII ،ا�نتاجي ،الصندوق ا�وروبي الفلسطيني لضمان القروض ،أريز  ،سيدا ،مؤسسة ضمان الودائع 

 ما ھي الشروط الواجب توافرھا في العم�ء ليطبق عليھم قرار منح القروض ا�ستھ�كية ؟

  سنتين  مثبت على رأس عمله بفترة � تقل عن .1

  راتبه محول على البنك  .2

  تعھد من الشركة بتحويل مستحقاته للبنك في انھاء خدمته  .3

  وكف<ء قديم ضماناتت .4

 ما ھي أنواع الضمانات التي يطلبھا البنك؟

  ،رھن وديعة  ،رھن عقار  ،رھن ذھب  ،رھن سيارة  ،كف<ء 
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  التحليلالفصل الرابع: 

  التحليل:

  البنوك: جمعھا من التعرف على نتائج الدراسة من خ<ل المعلومات التي تمفي ھذا الفصل سوف يتم 

  ؟اIتية حسب أھمية تعاملكم معھا ةطنشرتب مجا�ت ا, •

  

  

  

  

  

  

  نظرنا الى الجدول أع<ه نجد أن أھم مجا�ت ا�نشطة التي يتعامل معھا البنك مرتبة كالتالي :اذا 

 شخصي  -1

 انشاءات -2

 تجاري -3

 صناعي  -4

 زراعي -5

   

  

  

  

  

  

Descriptive Statistics 

 N Mean مجا�ت أنشطة البنك

 2.82 40 تجاري

 2.40 40 صناعي

 1.90 40 زراعي

 3.42 40 انشاءات

 4.50 40 شخصي
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  ؟ھل يعتبر الضمان شرطا اساسيا للحصول على التمويل •

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent  

Valid 

  75.0 75.0 75.0  30 نعم

 100.0 25.0 25.0 10 احيانا

Total 40 100.0 100.0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بينمAAا ،مAAن البنAAوك تعتبAAر الضAAمان شAAرطاً أساسAAياً للحصAAول علAAى التمويAAل %75يظھر الشكل السابق بأن نسAAبة

  التمويل.يعتبروا أن أحياناً يكون الضمان عبارة عن شرط أساسي للحصول على  %25نسبة 
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  ا�جابة بنعم ما ھي أنو اع الضمانات التي تطلبونھا عند طلب التمويل؟في حال  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  %28يوضح الرسم البياني بأن أكثر ا�نواع مطلوبة للضمان ھي ضمان الكف<ء حيث كانت نسبتھا 

  التالية حسب درجة المخاطرة ؟ ةطشن,ارتب مجا�ت  •

Descriptive Statistics 

 N  Mean 

 3.22 40 تجاري

 2.90 40 صناعي

 2.40 40 زراعي

 3.25 40 انشاءات

 3.25 40 شخصي

Valid N (listwise) 40  

  

ترتيب مجا�ت أنشطة البنوك من ا�كثر مخاطرة الAAى ا�قAAل مخAAاطرة كالتAAالي :  أع<ه أن يتبين لنا من الجدول

ھAAذا الجAAدول يظھAAر درجة مخاطرتھم متسAAاوية  ا�نشاءات والشخصي 4– تجاري  3– صناعي  2– زراعي  1

  .لنا ان القروض الشخصية (ا�ستھ<كية ) بالنسبة لباقي القروض ھي أقل درجة مخاطرة بسبب الضمانات

22% 

28% 
18% 

21% 

11% 

 عقاري

 كف<ء

 شخصي

 رھن سيارة

 رھن ذھب
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  التالية حسب درجة التعثر ؟ ةطشن,ارتب مجا�ت    •

  

  

  

  

  

  

  

 ،انشAAاءات  ،ي<حظ من الجدول أع<ه أن ترتيب نشاطات البنك من ا�قل تعثAAر الAAى ا�كثAAر كالتAAالي : شخصAAي 

زراعAAي . فكانAAت النتيجAAة أن القAAروض الشخصAAية التAAي ھAAي جAAزء كبيAAر مAAن القAAروض ،صAAناعي  ،تجAAاري 

  بأن نسبتھا مرتفعة.اقل درجة تعثر على عكس ما كنت أتوقع حصلت على ا�ستھ<كية 

  ؟رتب شروط منح ا�ئتمان حسب ا,ولوية •

  

  

  

  

  

  

  

 ةيتبين لنا من الجدول أعAA<ه أن أھAAم شAAرط لمAAنح ا�ئتمAAان ھAAو الضAAمان ثAAم الربحيAAة ثAAم السAAيرة المصAAرفية الجيAAد

للعميAAل وأخيAAراً الAAذي أخAAذ النصAAيب ا�قAAل مAAن ا�ھميAAة ھAAو مسAAاھمة المشAAروع فAAي تحقيAAق ھAAدف ذو أولويAAة 

  .الدرع الواقي في حال تعثر العميل وتخلفه عن الدفع للبنك اجتماعية. وھذا يدل على أن الضمان بالنسبة

  

Descriptive Statistics 

 N Mean 

 2.70 40 شخصي

 2.85 40 انشاءات

 3.18 40 زراعي

 3.15 40 صناعي

 3.12 40 تجاري

Valid N (listwise) 40  

Descriptive Statistics  

 N Mean  

 2.57 40 السيرة المصرفية الجيده للعميل

 1.78 40 الضمان

 2.15  40 الربحية

مساھمة المشروع في تحقيق ھدف ذو 

 اولوية اجتماعية
40 3.50 

Valid N (listwise) 40  
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  ھل نتج عن تقديمكم لتمويل القروض ا�ستھ�كية ديون متعثرة ؟  • •

    

  

  

  

  

  

قAAروض ي<حAAظ مAAن الشAAكل أعAA<ه أن معظAAم البنAAوك الفلسAAطينية تعرضAAت لAAديون متعثAAرة نتجAAت عAAن تقAAديمھم لل

وھAAذا يؤكAAد علAAى ان وظيفAAة مAAنح ا�ئتمAAان  ، %85 ا�ستھ<كية حيث بلغت نسبة المAAوظفين الAAذين أجAAابوا بAAنعم

المصرفي مAAن أخطAAر و أدق الوظAAائف التAAي تمارسAAھا البنAAوك فعمليAAة مAAنح القAAروض مصAAحوبة دائمAAا بالمخAAاطر 

  بسب صعوبة التنبؤ بھا بدقة عالية .

  

  

  

 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

  85.0 85.0 85.0 34 نعم

� 6 15.0 15.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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  ما ھي أسباب تعثر سداد الديون ؟ •

  

  :اد الديون فكانت النسب بالشكل التاليمن خ<ل الشكل السابق نستطيع أن نوضح اھم ا�سباب في تعثر سد

  .خسارة المشروعات واستخدام التمويل في غير أغراضه  19% �

  .المماطلة في السداد   18% �

  .� يوجد معلومات صادقة من الناس و ا�عسار وا�ف<س   10% �

  .محاكم مختصة ،عدم وجود قضاء     9% �

المترتبة على تصرف المصرف في  عدم ادراك العم<ء المتعثرين في السداد للنتائج  7% �

  .الضمان

  .وجود عادت ومفاھيم اجتماعية تقر بمشروعية المماطلة وعدم أھمية السداد    6% �

  .عدم تقديم العم<ء لضمانات كافية يخشون عليھا عند عدم السداد    2% �

  

  

19% 

19% 

18% 
9% 

6% 

7% 

2% 
10% 

10% 

 خسارة المشروعات

 استخدام التمويل في غير أغراضه

 المماطلة في السداد

 محاكم مختصة,عدم وجود قضاء 

 وجود عادات ومفاھيم اجتماعية تقر بمشروعية المماطلة وعدم أھمية السداد

 عدم ادراك العم<ء  المتعثرين في السداد للنتائج المترتبة على تصرف المصرف في الضمان

 عدم تقديم العم<ء لضمانات كافية يخشون عليھا عند عدم السداد 

 ا�عسار وا�ف<س

 � يوجد معلومات صادقة من الناس
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  تقوم المحاكم والقضاء بمساعدة البنوك في تحصيل الديون المتعثرة ؟ •

  

  

  

  

  

  

  

دور ضAAعيف للمحAAاكم والقضAAاء بالمسAAاعدة فAAي تحصAAيل الAAديون المتعثAAرة  ن<حAAظ مAAن الشAAكل السAAابق أن ھنAAاك

  للبنوك الفلسطينية فنرى اجاباتھم كانت على النحو اnتي :

  .نعم للمحاكم دور بمساعدة البنوك في تحصيل الديون المتعثرة 30% �

  .احياناً تقوم المحاكم والقضاء بمساعدة البنوك في تحصيل ديونھا المتعثرة 37.50% �

  .� تقوم المحاكم والقضاء بمساعدة البنوك في تحصيل32% �

  

  

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 30.0 30.0 30.0 12 نعم

 67.5 37.5 37.5 15 احيانا

� 13 32.5 32.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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 ؟النيابة والقضاء ،المحاكمتبلغ نسبة الديون المتعثرة المستردة لمصرفكم بواسطة كم  •

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent  

Valid 

1-5% 16 40.0 40.0 40.0 

6-10% 6 15.0 15.0 55.0 

11-15% 4 10.0 10.0 65.0 

 100.0 35.0 35.0 14 � شيء

Total 40 100.0 100.0  

  

  

ث حاكم والقضاء ھي نسبة قليلAAة جAAداً حيAAالم ةطساوبالمستردة يتبين من الشكل السابق أن نسبة الديون المتعثرة 

المسAAتردة بواسAAطة أجابوا البنوك على نسب مختلفة فقسم من البنAAوك الفلسAAطينية قAAدر ان نسAAبة الAAديون المتعثAAرة 

% و الAAذين أجAAابوا 10% بنسAAبة 15-11% ومAAن 15% بنسAAبة 10-6ومAAن  %40% بنسAAبة 5-1المحAAاكم 

% .فھAAذا يAAدل علAAى الAAدور 35بAAأنھم لAAم يحصAAلوا علAAى أي شAAيء عAAن طريAAق المحAAاكم والقضAAاء كانAAت نسAAبتھم 

  الضعيف للمحاكم والقضاء فيما يخص البنوك .
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 ؟واضحة و مكتوبة ائتمانية سياسة وجود عدما�ئتمانية ر التسھي�ت تعثمن أسباب  •

 

 

 

  

 

  

 

�  ،%�30 أوافAAق ،%25محايAAد ، %10أوافAAق ، %7.50يتضح مAAن الرسAAم البيAAاني بAAان نسAAبة أوافAAق بشAAدة 

وھنا ن<حظ أن ھناك تناقض بين مAAا يقAAول أن ھنAAاك سياسAAة ائتمانيAAة مكتوبAAة وواضAAحة  %27.50بشدة  أوافق

وبين ما يقول أنه �يوجد سياسة ائتمانيAAة مكتوبAAة وواضAAحة لAAذلك علAAى البنAAوك إعAAادة النظAAر بھAAذا ا�مAAر وأيضAAا 

  سلطة النقد الرقابة على البنوك بوضع سياسة ائتمانية واضحة ومكتوبة .

  

  

  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 27.5 27.5 27.5 11 � أوافق بشدة

 57.5 30.0 30.0 12 � أوافق

 82.5 25.0 25.0 10 محايد

  92.5 10.0 10.0 4 اوافق

 100.0 7.5 7.5 3 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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  ؟ا�ئتمانية للتسھي�ت الحقيقية الغاية معرفة عدما�ئتمانية تسھي�ت ر التعثمن أسباب  •

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid  

 5.0 5.0 5.0 2 � أوافق بشدة

 15.0 10.0 10.0 4 � أوافق

 52.5 37.5 37.5 15 محايد

 87.5 35.0 35.0 14 اوافق

 100.0 12.5 12.5 5 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

 ،%10أوافAAق � ،%37.50 محايAAد ،%35أوافAAق ،%12.50يتضح من الرسم البياني بأن نسبة أوافق بشAAدة 

 مشAAكلة .وھذا يدل على ضرورة معرفة الغاية الحقيقية للتسھي<ت ا�ئتمانية كي � يقعAAوا فAAي%5بشدة � أوافق

  التعثروعدم القدرة على سداد ديونھم.
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 ؟شخصية ظروف على بناء ائتمانية تسھي�ت منحا�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 

 

 

 

  

  

 

لظAAروف ا% من البنوك تقوم بمنح تسAAھي<ت ائتمانيAAة بنAAاءاً علAAى 40تبين من خ<ل الرسم التوضيحي أن نسبة 

% مAAنھم 17.5الشخصية للمترض وھذا يشكل خطر على البنك في حالة حدوث تعثAAر مAAع العمAA<ء، وأن نسAAبة 

% � 15% � يوافقو ونسAAبة 5% من البنوك رأيھم محايد، ونسبة 22.5يوافقون بشدة على ھذا الرأي، بينما 

 يوافقو بشدة.

  

 

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 15.0 15.0 15.0 6 � أوافق بشدة

 20.0 5.0 5.0 2 � أوافق

 42.5 22.5 22.5 9 محايد

 82.5 40.0 40.0 16 اوافق

 100.0 17.5 17.5 7 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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 كاف بقدر ا�عتبار بعين التسھي�ت من الغرض اخذ عدما�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 ؟فقط بالضمان وا�كتفاء

 

 

 

 

 

  

 

و� تأخAAذ با�عتبAAار الغAAرض مAAن تقAAديم التسAAھي<ت، وھAAذا يAAدلل علAAى  ،المصارف تكتفAAي بالضAAمان المقAAدم فقAAط 

 . أھمية الضمان فھو خط الدفاع ا�ول في حالة عجز العميل عن السداد

  

  

  

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent  

Valid 

 5.0 5.0 5.0 2 � أوافق بشدة

 20.0 15.0 15.0 6 � أوافق

 30.0 10.0 10.0 4 محايد

 75.0 45.0 45.0 18 اوافق

 100.0 25.0 25.0 10 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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  ؟فقط الربح الى والنظر المخاطرة بعامل ا�ھتمام عدما�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 

 

 

 

 

  

 

عدم متابعAAة البنAAك للمسAAتفيد والتAAي مAAن المفAAروض أن تAAوفر دراسAAة الجAAدوى ا�قتصAAادية للمشAAاريع نظAAام حمايAAة 

تؤدي بالمستفيد الى اتباع سياسة ا�ھمال التي تنعكس علAAى نجAAاح المشAAروع وبالتAAالي يAAنعكس ھAAذا ا�خفAAاق فAAي 

  بدوره وبمجمل القروض ينعكس سلباً على الوضع المالي للبنك.ا�لتزام في عملية السداد، وھذا 

  

  

  

 

  
Frequenc

y 
Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 10.0 10.0 10.0 4 � أوافق بشدة

 27.5 17.5 17.5 7 � أوافق

 50.0 22.5 22.5 9 محايد

  90.0 40.0 40.0 16 اوافق

 100.0 10.0 10.0 4 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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 منحه قبل المالية العميل �وضاعا دقيقة تحليل عملية اجراء عدما�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 ؟القرض

 

 

 

 

 

 

 

يتضح أن أكثر البنوك � تقوم بعمAAل تحليAAل دقيAAق �وضAAاع العميAAل الماليAAة قبAAل منحAAه القAAرض حيAAث تبلAAغ نسAAبة 

  %.37.5ھذا السؤال  البنوك التي توافق على

  

  

  

  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 � أوافق بشدة

 25.0 22.5 22.5 9 أوافق �

 37.5 12.5 12.5 5 محايد

  75.0  37.5 37.5 15 اوافق

 100.0 25.0 25.0 10 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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  ؟واحدة دفعة التسھي�ت اموال باستعمال للعميل السماحا�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 

 

 

  

  

  

  

 ،موافAAق بشAAدة %12.50سAAب اجابAAات مAAوظفين التسAAھي<ت كانAAت كAAاnتي:ن النسAAب حيوضAAح الشAAكل البيAAاني أ

فحسAAAب ھAAAذه النسAAAب نAAAرى أن  ،%7.50بشAAAدة � أوافAAAق ،%20 � أوافAAAق ،%17محايAAAد  ،%42.50أوافAAAق

  .استعمال اموال التسھي<ت دفعة واحدة ھي أحد أسباب التعثر

  

  

  

  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent  

Valid 

 7.5 7.5 7.5 3 � أوافق بشدة

 27.5 20.0 20.0 8 � أوافق

 45.0 17.5 17.5 7 محايد

 87.5 42.5 42.5 17 اوافق

 100.0 12.5 12.5 5 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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 ؟فلسطين في ا�قتصادي الركودا�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 

 

  

  

  

  

  

 يتضح من الرسم البياني ان معظAAم اnراء تتجAAه نحAAو ان الركAAود ا�قتصAAادي ھAAو أحAAد أھAAم ا�سAAباب التAAي تAAؤدي

وحقيقة ا�مر أن ا�وضAAاع فAAي  ،ويعود ذلك إلى أن الوضع السياسي وا�قتصادي مرتبط بعضه ببعض ،التعثر

وھAAذا بAAدوره  البلد غير مستقرة سياسياً نظرا لوجود ا�حت<ل والخ<فات الداخلية يتبعھا عدم اسAAتقرار اقتصAAادي

  يؤثر على قطاع البنوك شأنه شأن أي قطاع اقتصادي آخر.

  

  

  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent  

Valid 

 7.5 7.5 7.5 3 � أوافق

 45.0 37.5 37.5 15 محايد

 85.0 40.0 40.0 16 اوافق

 100.0 15.0 15.0 6 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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 بالعميل يؤدي القروض على المستحقة الفائدة أسعار ثبات عدما�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 ؟عليه المستحقة ا�قساط سداد عدم الى

 

 

 

  

  

  

  

كانAAAAAAAAت كالتAAAAAAAAالي: أوافAAAAAAAAق بشAAAAAAAAدة  مختلفAAAAAAAة حيAAAAAAAAثحسAAAAAAAب الشAAAAAAAAكل اعAAAAAAAA<ه نAAAAAAAAرى ان اnراء كانAAAAAAAAت 

أن . فھAAذا يAAدل علAAى %7.50بشAAدة � أوافAAق،%�27.50 أوافAAق ،%30محايAAد،%22.50أوافAAق،12.50%

عAAدم سAAداد ا�قسAAاط المسAAتحقة عليAAه ممAAا جعلAAه تقلب أسعار الفائـدة المـستحقة على القروض يؤدي بالعميAAل إلAAى 

  .سبب جوھري من أسباب التعثر

  

  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 

 7.5 7.5 7.5 3 � أوافق بشدة

 35.0 27.5 27.5 11 � أوافق

 65.0 30.0 30.0 12 محايد

 87.5 22.5 22.5 9 اوافق

 100.0 12.5 12.5 5 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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  ؟وتحركاته العميل نشاط على تؤثر السائدة السياسية الظروفا�ئتمانية تعثر التسھي�ت من أسباب  •

 

 

 

  

  

  

  

  

يتبين من الشكل أع<ه ان ھناك نسبة مرتفعة توافق بأن الجھاز المصرفي الفلسطيني يعAAاني مAAن مشAAاكل عديAAدة 

السياسAAية وا�قتصAAادية المتAAدھورة فAAي ا�راضAAي المحتلAAة، ا�مAAر الAAذي زاد مAAن تفAAاقم خاصة في ظل الظروف ،

 مشكلة الديون المتعثرة وارتفاع حجم مخصصاتھا .

  

  

  

 
 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 2.5 2.5 2.5 1 � أوافق بشدة

  12.5 10.0 10.0 4 أوافق� 

 35.0 22.5 22.5 9 محايد

 70.0 35.0 35.0 14 اوافق

 100.0 30.0 30.0 12 اوافق بشدة

Total 40 100.0 100.0  
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 ؟2015-2010 الماضية القليلة السنوات خ�ل ا�ستھ�كية القروض حجم في الزيادة نسبة كم •

 

 

 

  

  

  

  

  

أظھرت النتائج حسب الشكل أع<ه أن ھناك زيادة كبيرة في حجم القروض ا�ستھ<كية خAA<ل السAAنوات القليلAAة 

% فلAAذلك �حظنAAا أن سAAلطة النقAAد قامAAت بوضAAع قAAوانين لتخفAAيض حجAAم القAAروض 20الماضية تزيد نسبتھا عAAن 

�قتصاد الAAوطني وتحسAAين ا�نتAAاج اا�ستھ<كية وتشجيع القروض ا�نتاجية وا�ستثمارية التي تساعد في تنمية 

.  

  

 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent  

Valid 

1-4% 3 7.5 7.5 7.5 

5-8% 11 27.5 27.5 35.0 

9-12% 5 12.5 12.5 47.5 

12-15% 7 17.5 17.5 65.0 

16-20% 1 2.5 2.5 67.5 

 100.0 32.5 32.5 13 %20أكثر من 

Total 40 100.0 100.0  
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  ؟اقبال أكثر عليھا يوجد التي ا�ستھ�كية القروض أنواعما ھي  •

 

  

  

  

  

  

  

  اقبال مرتبة كالتالي: أكثر  عليھا يوجد التي ا�ستھ<كية  القروض اذا نظرنا إلى الجدول أع<ه نجد أن أنواع

 شخصي .1

 سيارات .2

  تعليم .3

 

  

  

  Frequency Percent  
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 17.5 17.5 17.5 7 سيارات

 27.5 10.0 10.0  4 التعليم

 100.0 72.5 72.5 29 شخصي

Total 40 100.00 100.0  
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  الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

  النتائج:

  يھتم البنك بالتعامل معھا القروض الشخصية . المجا�ت التينجد أن من أھم  .1

  .شرطاً أساسياً للحصول على التمويل  يعتبر الضمان .2

بنسAAبة كبيAAرة جAAداً  2015-2010ارتفع حجم القروض ا�ستھ<كية خ<ل السAAنوات القليلAAة الماضAAية مAAن .3

  %.20قدرت بأكثر من 

 و� تأخذ بعين ا�عتبار الغرض من تقديم التسھي<ت. ،المصارف تكتفي بالضمان المقدم فقط  .4

5. AAى القAAدة علAAنةكان متوسط اسعار الفائAAطين لسAAي فلسAAة فAAارف العاملAAي المصAAو  2016روض فAAى النحAAعل

علAAى التسAAھي<ت  %7 ،علAAى التسAAھي<ت بالAAدينار %8 ، %.8 بAAالعلAAى التسAAھي<ت  %12التAAالي: 

 بالدو�ر.

 .ا�ئتمانية عدم فاعلية موضوع القضاء فـي تسـوية المشـاكل .6

بينمAAا  %19بنسAAبة2015التسAAھي<ت للعAAام  التسAAھي<ت إلAAى الودائAAع حيAAث ارتفAAع نمAAو ارتفAAاع نسAAبة نمAAو .7

 . %8بنسبة  الودائعارتفعت نمو 

 .%5-1تبلغ نسبة الديون المستردة بواسطة المحاكم والقضاء .8

 الشخصية.أكثر أنواع القروض ا�ستھ<كية التي يوجد عليھا إقبال قطاع القروض  .9

 اد ا�قساط المستحقة عليه.تقلب أسعار الفائـدة المـستحقة على القروض يؤدي بالعميل إلى عدم سد .10

 التعثر. الركود ا�قتصادي ھو أحد أھم ا�سباب التي تؤدي .11

 القرض. منحه قبل  المالية العميل  �وضاع دقيقة تحليل عملية بإجراء � تقوم البنوك .12

 استخدام التمويل في غير اغراضه. أحد أھم أسباب تعثر سداد الديون .13

 و� ينظر الى عامل المخاطرة.يھتم البنك عند منحه القرض بالربحية  .14

أھم شرط لمنح ا�ئتمان ھو الضمان ثم الربحيAAة ثAAم السAAيرة المصAAرفية الجيAAدة للعميAAل وأخيAAراً الAAذي أخAAذ  .15

 النصيب ا�قل من ا�ھمية ھو مساھمة المشروع في تحقيق ھدف ذو أولوية اجتماعية.

 أكثر انواع الضمانات المطلوبة الكف<ء. .16

 ي فلسطين للعديد من المخاطر بسبب عدم ا�ستقرارالسياسي و�قتصادي .يتعرض القطاع المصرفي ف .17
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  توصيات:ال

 .للتقليل من مخاطر القروض ا�ستھ<كية إقرار القوانين وا�نظمة الناظمة للنظام المالي •

اسAAترداد العميل علAAى السAAداد، وذلAAك لضAAمان  ضرورة أن تركز المصارف على العوامل المتعلقة بمقـدرة •

العوامAAل المتعلقAAة بطلAAب القAAوائم الماليAAة لنشAAاط  أموالھAAا الممنوحAAة للعمAA<ء حAAين اسAAتحقاقھا، � سAAيما تلAAك

 .قبل الشروع بعملية منح ا�ئتمان يلالعميل وتحليلھا مالياً لمعرفة الوضع المالي للعم

 العمAAAAـ<ء،ضAAAAرورة تعAAAAاون المصAAAAارف فيمAAAAا بينھAAAAا فAAAAي مجAAAAال تبAAAAادل المعلومAAAAات وا�سAAAAتع<م عAAAAـن  •

 وذلAAك لتقليAAل مخAAاطر ا�ئتمAAان بالقAAدر الAAذي يحAAافظ علAAى سAAرية المعAAام<ت المصAAرفية بAAين المصAAارف

 .ئھاوعم<

 .التمويلية ضرورة مراعاة آجال التمويل والتوزيع الجغرافي والقطاعات ا�قتصادية عند إعداد الـسياسة •

ت ا�ئتمانيAAـة للعميAAـل، ومعرفAAـة الھAAدف أن تولي المصارف ا�ھتمام الكافي بالغرض من تقAAديم التAAـسھي< •

تسAAديد الAAديون، وعAAدم علAAى المنوي تحقيقه حتى يكون المصرف على بينة مسبقة عن نية العميل وقدرتAAه 

 .ا�كتفاء بالضمان المقدم فقط

ا�ھتمام من قبل مانحي ا�ئتمان بعدم السماح للعميل استخدام أمAAـوال التAAـسھي<ت دفعAAـة واحAAـدة ومراقبAAة  •

 مالي.ه الوضع

إلAAزام المصAAارف مAAن خAA<ل قAAانون أو تعمAAيم تصAAدره سAAلطة النقAAد الفلسAAطينية، بتشAAكيل دائAAرة متخصصAAة  •

 .بمتابعة ا�ئتمان المتعثر لتحصيل حقوق المصرف

وضع قوانين من الجھات الرقابيAAة لزيAAادة حصAAة القAAروض ا�سAAتثمارية لAAدعم ا�قتصAAاد الAAوطني وزيAAادة   •

 ا�نتاج .

بنك سياسAAة ائتمانيAAة مكتوبAAة للقAAروض، وأن تخضAAع ھAAذه السياسAAة للتطAAوير فAAى ضAAوء  يلزم أن يكون لكل •

  المستجدات والظروف ا�قتصادية المعاصرة.وھذا ما يتفق مع دراسة د.عصام أبو النصر.

في نھاية بحثي توصلت الى أن كل بنك معرض للمخاطر حتAAى لAAو كانAAت ھنAAاك ضAAمانات عاليAAة خصوصAAاً فAAي 

ض البنك للمخاطر وا�ف<س، السياسي الغير مستقر فمن الممكن وبأي لحظة أن يتعرظل الوضع ا�قتصادي و

% ونسبة التعثر بھا � تكاد تذكر، وتبين ذلك 100و لكن حالياً وضع البنوك في استقرار والقروض مضمونة 

ث فAAي أزمAAة من خ<ل ا�ستبيان والمقاب<ت أن البنك قد يتعرض لمخاطر التعثر وا!ف<س المفAAاجىء، كمAAا حAAد

  الرھن العقاري في الو�يات المتحدة ا�مريكية.
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  والم�حق المراجع

  المراجع:

معھد  ،أطر أسياسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر،)2006( ،إبراھيم الكراسنة �

  أبو ظبي. ،صندوق النقد العربي ،ا�قتصاديةالسياسات 

للمشاريع  ا�ئتمان في تعزيز قاعدة ا�ئتمان المصرفيدور مؤسسات ضمان ،)2008(،أسامة نجار �

  فلسطين.،جامعة بيرزيت  ،(2006-2008)الصغيرة والمتوسطة في فلسطين 

نابلس ،جامعة النجاح الوطنية  ،السياسة ا�ئتمانية في البنوك العاملة في فلسطين،)2004(،أمجد عيسى �

  فلسطين.،

 ،ظاھرة القروض ا�ستھ<كية وآثارھا ا�جتماعية،)1998( ،السيف ،الصراف ،العصيمي ،ا�نبعي �

  .90-76ص،السنة الثالثة،العدد السادس ،مجلة الكويت ا�قتصادية 

 ،قبل ا�زمة بقليل ... سياسة إغراق الضفة الغربية بالديون،)2014(،ناھد سمارة  ،إياد الرياحي �

  جامعة بيرزيت. ،مركز دراسات التنمية

-مفھوم-ھو-ما .com/ar/specialties/q/12876/baytwww.(،tbay،)2000(، ا�ئتمان البنكي �

  . 91/3/2016 ، )البنكي-ا�ئتمان

  https://bop.ps/files/ir/annual_report_15_ar.pdf(،التقرير السنوي  ،بنك فلسطين �

(15/4/2016.  

دراسة تحليلية لمشاكل قرارات ا�ئتمان فى البنوك التجارية من  ،)2010(،د.عصام ابو النصر �

القاھرة ،جامعة ا�زھر  ،المنظور المحاسبي: دراسة مقارنة بين البنوك المصرية وا�وروبية

 جمھورية مصر .،

دراسة المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل  ،)2007(،أبو ص<ح مصطفى ،الكريمعبد  د. نصر �

 فلسطين.،جامعة بيرزيت ،ورقة عمل  ،لطبيعتھا وسبل إدارتھا في حالة البنوك العاملة في فلسطين

الجامعة ا�س<مية ، التسھي<ت ا�ئتمانية المتعثرة في الجھاز المصرفي،)2006( ،دعاء محمد زايدة �

  غزة.،

مويل في المصارف عمليات الت إطار مقترح لتطوير السياسة التمويلية لدعم ،)2006(،زياد الدماغ �

  غزة.،الجامعة ا�س<مية  ،الفلسطينية ا!س<ميةدراسـة تطبيـقية على المصـارف : ا!س<مية

 . http://www.pma.ps/ar-eg/home.aspxسلطة النقد الفلسطينية،  �

رام  ،ينية طسلطة النقد الفلس، تنمية ا�قتصاددور القطاع المصرفي في ،)2011( ،سيف الدين عودة �

j، .فلسطين  
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دراسة تحليلية  العوامل المحددة لقرار منح التسھي<ت ا�ئتمانية المباشرة:" ،)2005(،صديق نصار �

  غزة. ،الجامعة ا�س<مية ،في قطاع غزة مقارنة في المصارف ا!س<مية والتجارية العاملة

والممارسة التعاقدية لمؤسسات 08-31لقروض ا�ستھ<كية بين القنون رقمأنواع ا ،عبد المھيمن حمزة �

  .63-42ص،4العدد،سلسلة دراسات وأبحاث ،مجلة حماية المستھلك ،ا�ئتمان

أثر ادارة المخاطر على درجة ا�مان في الجھاز المصرفي  ،)2011( ،بھية مصباح ،علي شاھين �

  .29-1ص،العدد ا�ول ،15المجلد،مجلة جامعة ا�قصى(سلسلة العلوم ا!نسانية)  ،الفلسطيني

دور التسھي<ت ا�ئتمانية الممنوحة من قبل المصارف التجارية  ،)2015(،خالد زبدة  ،عمر أبوعيدة �

 في تحقيق النمو

مجلة جامعة الخليل ،)2013-1994( :دراسة قياسية للفترة ا�قتصادي في فلسطين

  .231-207ص،1العدد،10المجلد،للبحوث

دور المصارف العاملة في فلسطين في دعم قطاعات  ،)2005(،خلود ريحان ،فارس ابو معمر �

  غزة. ،الجامعة ا!س<مية ،كلية التجارة ،ا�قتصاد المختلفة

تقييم التسھي<ت ا�ئتمانية في فلسطين من وجھة نظر مدراء وأصحاب  ،)2006(،فارس معمر  �

  غزة. ،الجامعة ا�س<مية،الشركات 

  . http://www.pcbs.gov.ps/default.aspxمركز ا�حصاء الفلسطيني . �

العوامل المحددة لتعثر التسھي<ت المصرفية  ،)2007برھان عمر( ،إس<م عبد الجواد ،مفيد الظاھر �

  .2طبعة،21المجلد  ،)(العلوم ا!نسانية،مجلة جامعة النجاح لmبحاث ،لفلسطينية ا في المصارف

الجامعة ،كلية الدراسات العليا  ،دراسة مقارنة الدفع بعدم تنفيذ ا�لتزام،) 2005(،منصور الطوالبة �

 ا�ردنية.

وا�جتماعية ومخاطر التوسع في القروض  ا�قتصاديةاnثار ،)2013(، فتحي سروجي ،مھند أبو رجيلة �

  معھد ماس.،رام j  ،ا�ستھ<كية

  ،ا�سكندرية ،ميامي،دار التعليم الجامعي  ،القروض المصرفية،)2014(،وجدي حامد حجازي �

الطبعة ،قضايا اقتصادية وإدارية معاصرة في مطلع القرن الواحد والعشرين ،)2009(،يحيوش حسين �

  المجتمع العربي للنشر .مكتبة  ،ا�ولى
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  :الم�حق

   :أسئلة المقابلة �

 ما ھي الحدود القصوى للتمويل ا�ستھ<كي ؟ •

 كم نسبة القروض ا�ستھ<كية المتعثرة ؟ •

 ما ھي انواع القروض ا�ستھ<كية التي يزداد ا�قبال عليھا ؟ •

 ما ھي نسبة التسھي<ت الى الودائع ؟ •

 ا�ستھ<كية وما ھي أكثر المخاطر التي يواجھھا؟ ما ھي مؤشرات المخاطرة على القروض •

 ما ھو دور سلطة النقد فيما يتعلق بالديون المتعثرة ؟ •

 ما ھي ا�جراءات التي يتبعھا مصرفكم عند مماطلة العميل ؟ •
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  ا�ستبانة: �

 

 

 كلية ا�عمال وا�قتصاد

  دائرة العلوم المالية والمصرفية

  البنك المحترما�خ الكريم الموظف في 

 

  الس<م عليكم ورحمة j وبركاته

لقروض ا�ستھ�كية والمخاطر المترتبة على البنك نتيجة  التعرف على(تسعى الباحثة في ھذه ا�ستبانة الى  

وحيث انكم من متخذي قرار التسھي<ت ا�ئتمانية في البنك ، و انكم من  )الزيادة في منح مثل ھذه القروض

�ختصاص ، لذا يرجى التكرم با�جابة أسئلة ھذه ا�ستبيانة ، علماً بان اجابتكم ستكون سرية ، أھل الخبرة وا

وأملي ان تكون اجابتكم دقيقة وموضوعية، حيث سيؤدي ذلك إلى  ولن تستخدم ا� لغرض البحث العلمي

  .انجاح موضوع الدراسة ، ا�مر الذي سيعود بالنفع على مؤسساتنا الوطنية

  حسن تعاونكم،، شاكرين لكم

  

  الباحثة

 شروق نزال
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