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اىدي ىذا العمل المتوا ع
إلى هف عمهىي الىجاح والصبر ... ،أبي العزيز
إلى هف عمهتىي وعاىت الصعاب ألصؿ إلى ها أىا فيً  ....أهي
إلى صديقي وشريكي ورفيؽ دربي زوجي الغالي هحهود
إلى أخواتي واخوتي.
إلى هف أضاءوا حياتي أبىائي يا ار وعهر
أمل أبو جبر

إقرار:
بأىٍا ِّ
قدهت لجاهعة القدس لىيؿ درجة الهاجستير ،و ّأىٍا ىتيجة أبحاثي
أقر أىا ّ
هعد ٌذي الرسالة ّ
ّ
أي جزء هىٍا ،لـ يقدـ لىيؿ
الخاصة باستثىاء ها تهت اإلشارة إليً حيثها ورد ،و ّ
أف ٌذي الرسالة أو ّ
ألي جاهعة أو هعٍد آخر.
أية درجة عميا ّ
التوقيع........................:
االسم :أمل إسماعيل حسن أبو جبر
التاري 5590/50/91:

أ

شﻜر ًعرفان
ﺃتقﺩن بالشﻜﺭ لﻜؿ هو ساعﺩىي في اىجاز ٌﺫﺍ ﺍلعهؿ َلن يبخؿ عمػي بﻔﻜػﺭﺓ ﺃَ هعمَهة َﺃخﺹ
بالﺫﻜﺭ أستاذي الدكتور عزهي األطرش ،وكافة أساتذتي في هعٍد التىهية الهستداهة..
كها ﺃشﻜﺭ الزهالء في سمطة الىقد الﻔمسطيىية ،والسادة هدراء وهسؤولي التسٍيالت في القطاع
الهصرفي الﻔمسطيىي ،عمى ها قدهوي هف هساعدة في الحصوؿ عمى البياىات الالزهة لمدراسة.
كها أتقدـ بشكري واهتىاىي الى كافة العاهميف في جاهعة القدس وأخص بالذكر هعٍد التىهية

الهستداهة..

كذلؾ اشكر الدكتور سٍيؿ صالحة لها قدهً لي هف ىصح وارشاد أثىاء دراستي..

ب

مصطمحات الدراسة
القط ػ ػ ػ ػ ػ ػػاع الهصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرفي ٌ :و هجهوعة الهؤسسات الهالية الهصرفية والقواىيف الىاظهة لعهمٍا

الﻔمسطيىي

وعالقاتٍا في الهجتهع والخاضعة لرقابة سمطة الىقد الﻔمسطيىية ،وتىبع
أٌهية القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي هف الدور الذي تمعبً في االقتصاد،

بحيث يسٍـ القطاع الهصرفي في عهمية التىهية االقتصادية واالجتهاعية

فمسطيف أو األراضي
الﻔمسطيىية

سمطة الىقد الﻔمسطيىية

هف خالؿ إسٍاهً في تىﻔيذ الخطط االقتصادية( .جبر)2013 ،

تحهؿ
 :الهىاطؽ التي يعهؿ فيٍا القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي ،دوف ّ
ألي هدلوؿ سياسي أو جغرافي.
الباحثة ّ
 :تأسسااللكتروىي .الﻔمسطيىية بهوجب قرار رئاسي في العاـ 1995
كهؤسسة هستقمة ،وتـ استبداؿ ٌذا القرار بإصدار قاىوف سمطة الىقد

في عاـ  .1997وقد أىشئت سمطة الىقد لتحقيؽ العديد هف الهٍاـ
الواردة في بروتوكوؿ باريس االقتصادي كها ورد في القاىوف رقـ ()2

لمعاـ  ،1997وتعهؿ سمطة الىقد تدريجياً عمى توسيع صالحياتٍا
الحالية ههثمة بترخيص وتىظيـ الهؤسسات الهصرفية واإلشراؼ عمى

ىظاـ الهدفوعات والدراسات االقتصادية واإلحصائية( .هوقع سمطة

الىقد الﻔمسطيىية االلكتروىي )www.pma.ps .
الهصرؼ

هرخص لٍا ههارسة األعهاؿ الهصرفية في
 :شركة هساٌهة عاهةّ ،
فمسطيف وفقاً ألحكاـ قاىوف الهصارؼ( .قاىوف الهصارؼ الﻔمسطيىي،

األعهاؿ الهصرفية

 :الىشاط الذي يتضهف قياـ الهصارؼ الهرخصة بقبوؿ الودائع هف

2010ـ).

الجهٍور أو هف هصادر التهويؿ األخرى واجبة الدفع؛ وذلؾ بغرض

أي أىشطة تهارسٍا الهصارؼ الهتخصصة
االستثهار وهىح االئتهاف و ّ
أي عهؿ يسهح بً
واألعهاؿ التي تهارسٍا الهصارؼ اإلسالهية ،أو ّ
قاىوف الهصارؼ( .قاىوف الهصارؼ الﻔمسطيىي2010 ،ـ).

الهركز الرئيس
اإلدارة العاهة

لمهصارؼ الهحمية
اإلدارة اإلقميهية

لمهصارؼ الوافدة

 :اإلدارة العاهة لمهصرؼ ،والتي غالباً ها تكوف في البمد األـ لمهصرؼ.

 :اإلدارة التىﻔيذية العميا لمهصارؼ الهحمية ،ويكوف عمى رأس ٌرهٍا
هدير عاـ.

 :اإلدارة التىﻔيذية العميا لمهصرؼ الوافد ،وعمى رأس ٌرهٍا هدير
إقميهي.

ج

اإلدارات العميا

لمهصارؼ

 :الهديروف الهوظﻔوف والهعيىوف إلدارة الدوائر الهبحوثة ألغراض ٌذي

الدراسة في اإلدارات اإلقميهية والعاهة لمهصارؼ الهبحوثة ،أو هف

يقوـ هقاهٍـ ،وفقاً لمٍيكؿ التىظيهي لمهصرؼ.

الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدارة /الهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالءة ٌ :ي العىاصر والهقوهات التي هف شأىٍا تأٌيؿ الجٍة الطالبة لالئتهاف
االئتهاىية

(الهقترضيف) لمتعاهؿ الهالي واالئتهاىي هع البىوؾ وهؤسسات

اإلقراض الهختمﻔة بٍدؼ الحصوؿ عمى الهىتجات/الخدهات االئتهاىية،
ذلؾ هف خالؿ التأكد هف قدرة الهقترض عمى الوفاء بالتزاهاتً بحيث
يتـ البحث والتأكد هف قدرتً عمى تواصؿ استه ارري في تسديد

الهستحقات ،هف خالؿ دراسة طمبً لالئتهاف وذلؾ لموصوؿ إلى القرار

االئتهاىي السميـ الذي يساعد البىؾ أو هؤسسة اإلقراض عمى تشغيؿ
واستثهار هصادر أهوالٍا في هوجودات ذات جودة عالية وربحية

هعقولة وهخاطرة هتدىية إلى الهستويات الهقبولة.

الهخاطر الهصرفية

ٌ :ي كؿ ها هف شأىً أف يتعرض لً الهصرؼ ويؤدي إلى ىتائج أو
آثار غير هرغوب بٍا عمى أداء الهصرؼ ،وقد تىعكس ٌذي الىتائج

عمى شكؿ خسائر هباشرة في ربحية الهصرؼ ،أو رأس هالً أو
يكوف لٍا أثر غير هباشر ،أو قد تؤدي إلى فرض قيود عمى الهصرؼ
تحد هف هقدرتً عمى تحقيؽ أٌدافً بالصورة الهطموبة.

هخاطر االئتهاف

 :احتهاؿ عدـ هقدرة العهيؿ الهقترض عمى سداد القرض وأعبائً ،وفقا

الهمؼ االئتهاىي

ٌ :و عبارة عف سجؿ طالب االئتهاف سواء كاف فرداً أـ شركة بها

لمشروط الهتﻔؽ عميٍا عىد هىح االئتهاف( .عبد الرحهف)2000 ،

يحتويً هف هعموهات وبياىات عف حالتً بشكؿ عاـ ،ويهكف هف خالؿ

تحميؿ ودراسة ٌذي البياىات والهعموهات ،اإلحاطة بكؿ ها يهكف أف
يتعرض لً البىؾ هف هخاطر ،عىدها يتخذ القرار االئتهاىي سواء

التقرير االئتهاىي

بالهوافقة في هىح االئتهاف أو رفض الطمب االئتهاىي.

ٌ :و عبارة عف سجؿ يجهع بياىات شخصية عف الهقترضيف ،وكذلؾ
بياىات هالية توضح االلتزاهات الحالية لمهقترض لدى الهصارؼ
وهؤسسات اإلقراض ،وهدى التزاـ الهقترض بالسداد هف عدهً ،وها

ٌي الضهاىات الهقدهة لٍذي التسٍيالت وقيهتٍا ،وكذلؾ توضح

االلتزاهات السابقة لمهقترضيف ،باإلضافة إلى تقييـ العهيؿ وتقييهً
عمى ىظاـ الشيكات الهعادة.

د

ىظاـ

االئتهاىي
Scoring
)System

التصىيؼ  :ىظاـ يوفر تقدي اًر دقيقاً لحجـ هخاطر ائتهاف الهقترضيف وكﻔالئٍـ
وذلؾ باالعتهاد عمى البياىات الهتوفرة والهخزىة في ىظاـ الهعموهات

(Credit

االئتهاىي ويعهؿ ٌذا الىظاـ بأسموب إحصائي عمى تقدير
إهكاىية/تقييـ احتهاؿ تعثر الهقترضيف (طالبي االئتهاف) وعدـ الوفاء

بالتزاهاتٍـ خالؿ فترة هحددة.

وكال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة هعموه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  :ىهوذج وىظاـ لتبادؿ الهعموهات االئتهاىية بٍدؼ بشكؿ رئيس إلى

االئتهاف

)(Credit Registry

الهساعدة واإلسٍاـ في إشراؼ البىوؾ والهؤسسات الهالية وتهكيىٍا هف

الوصوؿ إلى البياىات بشكؿ هىظـ بٍدؼ تحسيف جودة الهحافظ
االئتهاىية الخاصة بٍا وغالبا ها تكوف صﻔة الهمكية عاهة.

ىهوذج أو ىظاـ لتبادؿ الهعموهات االئتهاىية يٍدؼ بشكؿ أساس إلى

ىظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ هعموه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات  :تحسيف جودة وتوافر البياىات لمهقرضيف (الهؤسسات الهالية) التخاذ

االئتهاف

ق اررات ائتهاىية هستىيرة وذات فعالية وغالبا ها تكوف صﻔة الهمكية

()Credit Bureau

خاصة.

البياىػ ػ ػ ػ ػ ػػات االيجابيػ ػ ػ ػ ػ ػػة  :بياىات تتضهف سجالت وهعموهات حوؿ االهتثاؿ لمترتيبات التعاقدية
()Positive Data

الهتعمقة باالئتهاف وهدى االلتزاـ بٍا .وتتضهف بياىات هﻔصمة حوؿ

القروض القائهة ،وعدد القروض ،وأىهاط السداد واألصوؿ والخصوـ،
وكذلؾ الضهاىات ،ويعتهد جهع الهعموهات/البياىات اإليجابية عادة

عمى التشريعات الوطىية ،بها في ذلؾ ىظاـ حهاية البياىات.

البياى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمبية  :بياىات تتضهف سجالت وهعموهات حوؿ التعثر وتراكـ الهستحقات
)(Negative data

(التأخر في السداد) واإلفالس .ويهكف أف تشهؿ أيضا بياىات حوؿ
الدعاوى القضائية ،وق اررات الحجز عمى الههتمكات واألحكاـ التي يتـ

الحصوؿ عميٍا هف الهحاكـ أو أي هصادر رسهية أخرى.

ىظ ػػاـ رف ػػع (اإلفص ػػاح)  :ىظاـ يشهؿ الهؤسسات واألفراد واإلجراءات ،والهعايير والتكىولوجيا

التقارير االئتهاىية

Credit Reporting
System

التي تهكف تدفؽ الهعموهات ذات الصمة باتخاذ الق اررات الهتعمقة

باتﻔاقيات االئتهاف وهىح القروض.

ه

ممخص الدراسة
ٌدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الدور الذي تمعبً الهعموهات االئتهاىية التي توفرٌا سمطة الىقد
وتأثيرٌا عمى ىجاعة التسٍيالت الهصرفية هف وجٍة ىظر اإلدارات العميا لمهصارؼ.
استخدهت الباحثة الهىٍج الوصﻔي -التحميمي (تحميؿ الهضهوف) إلتهاـ ٌذي الدراسة ىظ ار لطبيعتٍا
وطبيعة الهعموهات الهراد الحصوؿ عميٍا واألسئمة التي تسعى الدراسة اإلجابة عميٍا وتحقيؽ
أٌدافٍا ،وذلؾ لكوىٍا تحتاج لجهع البياىات وتصىيﻔٍا وتحميمٍا وتﻔسيرٌا الستخالص دالالتٍا
والوصوؿ إلى ىتائج يهكف تعهيهٍا ،كذلؾ كوف ٌذيف الهىٍجيف يتيحاف الهجاؿ لوصؼ الواقع وصﻔا
دقيقا ويعبراف عىً تعبي ار كهيا وىوعيا.

تـ استخداـ االستباىة كأداة لجهع الهعموهات الالزهة بعد تصهيهٍا بها يتالئـ هع أٌداؼ الدراسة
بصورة أولية وهف ثـ تحكيهٍا هف قبؿ لجىة هف الهحكهيف ذوي الخبرة في الهوضوع وفي البحث
العمهي ،وتعديمٍا بصورة ىٍائية ،وهف ثـ تـ توزيع االستباىة عمى هجتهع الدراسة لجهع البياىات
الالزهة وتحميمٍا بٍدؼ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة ،إضافة إلى إجراء تحميؿ كيﻔي لواقع عهميات
االستعالـ ،وفتح السجؿ ،والتعثر وهىح التسٍيالت لمهصارؼ لمﻔترة الواقعة بيف عاهي  2008و
 2013والربط بيف تمؾ الىتائج التي تـ التوصؿ إليٍا هف خالؿ تحميؿ االستباىة.

تكوف هجتهع الدراسة هف هدراء وهراقبي وهسؤولي وهوظﻔي دوائر التسٍيالت/التهويؿ (حسب
ّ
ٌيكمية الهصرؼ) في القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي ،وبمغ عددٌـ ( )86هبحوثا ،وتكوىت عيىة
الدراسة هف هجتهع الدراسة كاهال ،بحيث تـ هسح جهيع أفراد هجتهع الدراسة .وبعد جهع البياىات
هف خالؿ األداة الهستخدهة (االستباىة) ،تـ إدخالٍا إلى الحاسوب وهعالجتٍا إحصائياً باستخداـ
برىاهج الرزهة اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية ) (SPSSوذلؾ باستخداـ الهتوسطات الحسابية
والىسب الهئوية والتك اررات؛ لحساب الوزف الىسبي لﻔقرات أداة الدراسة وهجاالتٍا؛ وتـ فحص الثبات
واالتساؽ باستخداـ هعادلة ألﻔا كروىباخ .Cronbach's alpha

و

خمصت الدراسة إلى العديد هف الىتائج واالستىتاجات والتوصيات ،وأكدت الىتائج بصورة عاهة عمى
أف ٌىاؾ دور كبير وتأثير واضح وهرتﻔع لمهعموهات االئتهاىية التي توفرٌا سمطة الىقد عمى ىجاعة
التسٍيالت الهصرفية هف وجٍة ىظر الهبحوثيف ،وخمصت الىتائج إلى :أف ٌىاؾ دور لىظاـ
هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي ،حيث حقؽ هتوسط حسابي ( )4.12بىسبة هئوية
( ،)82.4وٌذا يدؿ عمى هستوى هرتﻔع جداً لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار
االئتهاىي.
وقد أظٍرت الىتائج أيضا أف ٌىاؾ دور لىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت ،فقد
حقؽ هتوسطا حسابيا بمغ ( )3.90بىسبة هئوية ( ،)78.0وٌذا يدؿ عمى هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ
هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت ،كها أظٍرت الىتائج أف ٌىاؾ دور لىظاـ هعموهات
االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة ،حيث حقؽ هتوسطا حسابيا قدري ( )3.75بىسبة هئوية
( ،)75.0وٌذا يدؿ عمى هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت
الهتعثرة .وخمصت الىتائج إلى أف الدرجة الكمية لهدى تأثير الهعموهات االئتهاىية في ىجاعة
التسٍيالت االئتهاىية ،كاىت هرتﻔعة ،حيث بمغت الىسبة الهئوية الكمية لهتوسط استجابات الهبحوثيف
عمى جهيع الﻔقرات لجهيع الهجاالت ()78.0؛ ولقد أظٍرت ىتائج التحميؿ الكيﻔي تطابقا هع ىتائج
التحميؿ الكهي وكاىت داعهة لً.

واقترحت الدراسة ضرورة توسيع قاعدة البياىات التي يوفرٌا الىظاـ بحيث يصبح هرك از لمهعموهات
االقتصادية يهكف هف خاللً االعتهاد عمى رؤى تحميمية لجهيع القطاعات االقتصادية الهٍهة
واألساسية؛ وكذلؾ طرح عددا هف الخدهات األخرى في الهستقبؿ هىٍا خدهة هراقبة الهحﻔظة
التهويمية لمهؤسسات الهالية وخدهة تقارير االحتياؿ ،وكذلؾ توسيع قاعدتٍا هع القطاع الخاص
بحيث يتـ ضـ شركات االتصاالت والكٍرباء ،وكذلؾ ضـ شركات التاهيف ،وتىهية الهوارد البشرية
في القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي ،واالستﻔادة هف تجارب الدوؿ األخرى.
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Abstract
The researcher used the descriptive- analytical approach to carry out this study, due to
the nature of the study and the nature of the information to be obtained and the
questions the study aims to answer, as it needs data collection, classification, analysis
and interpretation to pinpoint their implications and to reach results that can be
generalized, as well as this approach allows the description of reality and the on the
ground situation accurately and expresses it both quantitatively and qualitatively.
The questionnaire was used as a tool to gather the necessary information after it was
developed initially in line with the objectives of the study, and then was reviewed by a
panel of specialists, academics and researchers who have expertise and knowledge in
the subject and in the scientific research, the panel's feedback was incorporated into the
final questionnaire which was distributed and circulated to the population of the study to
collect the necessary information and analyze it in order to answer the questions of the
study, in addition to conducting both qualitative and quantitative analysis of the reality
of query operations, the opening of the record, defaulting and granting facilities of the
banks for the period between the year of 2008 to the year of 2013 and the link between
those results that have been reached by the analysis of the questionnaire.
The target population of the study comprised of managers, supervisors, officers and
employees of the departments of facilities / credit (depending on to the structure of the
banks in Palestine), totaling 86 respondents in the banking sector which means that the
target group represents the whole target (population) as they were all surveyed. After
data collection which was collected by the used tool (questionnaire), the data was
inputted into the computer and processed statistically using the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS). Arithmetic averages, percentages and frequencies were used to
calculate the relative weight of the fields and areas of the study tool, in addition to
calculating Cronbach's alpha to measure the internal consistency.
The study came up with several findings, conclusions and recommendations, and the
findings reveal and confirm in general that there is a substantial and evident role and
impact for the credit information provided by the Palestinian Monetary Authority on the
efficiency and effectiveness of banking facilities from the perspective of the surveyed
respondents, and the results and findings can be summarized in the following:
There is a role for the credit information system in improving the quality of the credit
decision, as it achieved arithmetic average of (4.12) and a percentage of (82.4), and this
indicates to a very high level of impact and role of the credit information system in
improving and enhancing the quality of credit decision.
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The results reveal that the credit information system has a role in increasing the granting
of facilities/credit, it has achieved the arithmetic average of (3.90) and a percentage of
(78.0), and this demonstrates the high level impact and role of the information system in
increasing the grant of credit facilities.
The results reveal that there is a role for the credit information system in
reducing/decreasing the non-performing facilities as it achieved arithmetic average of
(3.75) and percentage of (75.0), and this demonstrates the high level of the role of credit
information system in reducing non-performing facilities / loans.
The results reveal that the impact and role of the credit information in increasing the
efficacy and effectiveness of the credit facilities was high, as the total percentage of
respondents' average responses on all paragraphs of the questionnaire on all areas and
fields scored (78.0); more importantly; the quantitative analysis results proved that the
results of the qualitative were harmonious and support each other.
The study concludes that there's a need to broaden the database provided by the system
so that it becomes a center and hub for economic information which can be relied on in
obtaining analytical visions for all important and major economic sectors; as well as,
introducing a number of other services in the future, including the service of monitoring
financing portfolio of financial institutions, and the service and functionality of
reporting fraud, as well as expanding the database with the private sector so that it
includes telecommunication and electricity companies, as well as the inclusion of
insurance companies, and human resource development in the Palestinian banking
sector so they become more aware about the importance of the credit information
system, and to utilize and benefit from the experiences and expertise of other countries.
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الفصل األول

__________________________________________________________

خمفية الدراسة

يتىاوؿ ٌذا الﻔصؿ هشكمة الدراسة ،وهبررات الدراسة ،وأٌهية الدراسة ،وأٌداؼ الدراسة ،وهتغيرات

الدراسة ،وأسئمة الدراسة ،وحدود الدراسة ،وٌيكمية الدراسة.
1.1

المقدمة

بالرغـ هف الصعوبات والعوائؽ الكبيرة التي تهر بٍا فمسطيف هف احتالؿ وها يترتب عمى ذلؾ هف

تبعات تدهيرية لبىية االقتصاد الﻔمسطيىي ،وكذلؾ استهرار حالة االىقساـ الﻔمسطيىي الداخمي ،األهر

الذي يعهؿ عمى زيادة الهخاطر عمى الىظاـ الهالي بشكؿ عاـ ،والىظاـ الهصرفي بشكؿ خاص،
وفي خضـ ٌذي التعقيدات والظروؼ ،تسعى سمطة الىقد إلى هواصمة هسيرة إىجازاتٍا في شتى

الهياديف والهجاالت ذات العالقة .وتـ تحقيؽ العديد هف االىجازات الهٍهة عمى هستوى التشريعات
والتعميهات والىظـ في سعيٍا استكهاؿ كافة الهتطمبات لمتحوؿ إلى بىؾ هركزي حديث وهتطور

يتهتع بكاهؿ الصالحيات.

وفي ٌذا السياؽ ،أشادت الهؤسسات الدولية وعمى رأسٍا البىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد الدولي
بالتطور الكبير الذي حققتً سمطة الىقد في الهجاؿ الهالي والهصرفي ،حيث أشاد صىدوؽ الىقد

الدولي في تقريري الصادر أواخر آذار هف العاـ  3122بهستوى جاٌزية سمطة الىقد لمتحوؿ إلى بىؾ

هركزي عصري .وتحدث التقرير عف اإلصالحات الهؤسسية التي ىﻔذتٍا سمطة الىقد هىذ عاـ
 ،3118واعادة الٍيكمة التي هكىتٍا هف تحقيؽ الهٍاـ األساسية التي تضطمع بٍا البىوؾ الهركزية.

()IMF, 2013
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هف بيف البراهج واألىظهة والخدهات الهتطورة التي طورتٍا سمطة الىقد والتي تتهاشى هع الههارسات

الدولية الﻔضمى والتي تٍدؼ إلى تسٍيؿ عهمية التواصؿ فيها بيف الهصارؼ وعهالئٍا ،وفيها بيف
الهصارؼ ىﻔسٍا ،والتي يهكف اعتبارٌا هف األدوات الﻔاعمة لتعزيز هتاىة واستقرار القطاع الهصرفي

ٌي ىظـ هعموهات االئتهاف؛ حيث يٍدؼ ىظاـ هعموهات االئتهاف إلى بىاء قاعدة بياىات حديثة

وهتطورة تشهؿ هجهوعة هف األىظهة اآللية تعهؿ وفقًا لمههارسات الدولية الﻔضمى؛ بحيث تكوف
هتاحة الستخداـ جهيع الهصارؼ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة هف خالؿ خدهة االىترىت،
وذلؾ في سبيؿ هساعدة ٌذي الهؤسسات عمى اختيار عهالئٍا بدرجة عالية هف الثقة والهٍىية،

األهر الذي يىعكس عمى هساعدتٍا في إدارة هحافظٍا االئتهاىية والحد هف الهخاطر الهتعمقة بٍا.
وتستىد ٌذي القاعدة ألربعة أىظهة الكتروىيةٌ ،ي :ىظاـ هعموهات االئتهاف ،وىظاـ تصىيؼ

الهقترضيف ،وىظاـ الشيكات الهعادة اآللي ،وىظاـ الشيكات الهﻔقودة والهوقوفة( .سمطة الىقد
الﻔمسطيىية)3124 ،
يعهؿ ىظاـ هعموهات االئتهاف عمى تزويد الهصارؼ والهؤسسات الهالية التي تخضع لرقابة سمطة

الىقد الﻔمسطيىية بالهعموهات االئتهاىية التي تساعدٌا في تقديـ خدهاتٍا االئتهاىية وتقميؿ هخاطر
االئتهاف .يتهثؿ دور ىظاـ هعموهات االئتهاف بتقديـ كافة البياىات والهعموهات الهتاحة لمبىوؾ ،وذلؾ

هف خالؿ قاعدة الهعموهات التي يهتمكٍا حوؿ جهيع الهتعاهميف هع البىوؾ ،لها في ذلؾ هف إسٍاـ

في اتخاذ الق اررات السميهة لالئتهاف بالبىوؾ ،كها يعهؿ الىظاـ عمى إعداد تقارير ائتهاىية عف كؿ
هف يطمب ائتهاف يسجؿ بٍا تاريخً وكافة هعاهالتً والقروض التي حصؿ عميٍا ووضعً الهالي
حتى تاريخ طمبً القرض الجديد وهتابعة سداد األقساط الهستحقة عميً والشيكات الهرتجعة في حالة
وجودٌا وكافة البياىات األخرى ،التي هف شأىٍا تهكيف الهصارؼ هف اتخاذ القرار االئتهاىي لمعهيؿ

سواء كاف فردا أو شركة.

كها يعتبر أحد أٌـ األدوات التي تساعد سمطة الىقد في زيادة فعالية اإلشراؼ عمى القطاع

الهصرفي الﻔمسطيىي ،وكذلؾ الهساٌهة في وضع سياسات ائتهاىية هبىية عمى هعموهات ائتهاىية
صحيحة تساعد عمى التقميؿ هف هخاطر االئتهاف واتخاذ الق اررات االئتهاىية السميهة ،كها يوفر

الهكتب التقارير االئتهاىية لكؿ عهيؿ هف خالؿ إصدار تقرير عف أي عهيؿ بالبىؾ يشهؿ وضعً

الهالي وجهيع هعاهالتً البىكية التي تتعمؽ بالتسٍيالت التي حصؿ عميٍا سواء قروض هف البىوؾ

التجارية أو تهويالت هف البىوؾ اإلسالهية وهدى التزاهً بسداد األقساط في الهواعيد الهحددة
والهديوىيات الهتأخرة في حالة وجودٌا .جاءت ٌذي الدراسة تأثير الهعموهات االئتهاىية التي توفرٌا

سمطة الىقد وتأثيرٌا عمى ىجاعة التسٍيالت الهصرفية هف وجٍة ىظر اإلدارات العميا لمهصارؼ
بصﻔتٍـ هستﻔيديف هىٍا.

2

 2.1مبررات الدراسة
تتمخص األسباب التي دفعت الباحثة إلى اختيار هوضوع البحث فيها يمي:
 التعرؼ عمى الدور الذي يقوـ بً ىظاـ هعموهات االئتهاف ،خاصة أف الباحثة تعهؿ في دائرة
عالقات الجهٍور واىضباط السوؽ في سمطة الىقد الﻔمسطيىية.

 التعرؼ عمى تأثير هكتب هعموهات االئتهاف في اتخاذ ق اررات ائتهاىية ىاجعة.
 ىدرة الدراسات حوؿ هوضوع الدراسة في حدود هعرفة الباحثة.

 التعرؼ عمى أثر ىظاـ هعموهات االئتهاف في هىح التسٍيالت.
 البحث عف آليات تعزز جودة القرار االئتهاىي.

 البحث عف آليات لخﻔض التسٍيالت الهتعثرة ،باعتبارٌا هدخالً لتطوير األداء الهصرفي
وتعزيز أدائً االقتصادي.

 استجابة لهتطمبات عهمي في دائرة عالقات الجهٍور واىضباط السوؽ لقياس تأثيرٌا عمى
األداء االئتهاىي.

 الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في بىاء الهؤسسات وتىهية الهوارد البشرية.
 3.1أىمية الدراسة
تىطوي أٌهية الدراسة عمى جاىبيف ٌها العمهي والعهمي وٌو دليؿ عمى إهكاىية تطبيؽ ٌذي الدراسة

عمى ارض الواقع ،وتىبع أٌهية الدراسة هف:

 األىمية العممية :تأتي أٌهية ٌذا البحث هف حيث جدية الهوضوع وأصالة البحث ،حيث أف
هوضوع ىظاـ االئتهاف يسٍـ في دعـ وتعزيز تحقيؽ الكﻔاءة والﻔاعمية لها في ذلؾ هف اىعكاسات
عمى عهؿ وىشاط الجٍاز الهصرفي ،وكذلؾ السعي لتعزيز الدراسات واألبحاث لمهٍتهيف بهوضوع

الدراسة ،كها تكتسب ٌذي الدراسة أٌهيتٍا العمهية هف كوىٍا دراسة حديثة حسب عمـ الباحثة تسعى

لتبرز تأثير الهعموهات االئتهاىية التي توفرٌا سمطة الىقد وتأثيرٌا عمى ىجاعة التسٍيالت
الهصرفية.
 األىمية التطبيقية :التعرؼ عمى هاٌية االئتهاف وأىواعً وأثاري االقتصادية ،والتعرؼ عمى
هعايير هخاطر االئتهاف ،لتجىبٍا وتعزيز ىجاعة دور سمطة الىقد ،هف خالؿ التعرؼ عمى دور

هعموهات االئتهاف في خﻔض التعثر االئتهاىي واىعكاسً عمى األداء االقتصادي واالستقرار الهالي.
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عهوها،
 األىمية الزمنية :األٌهية الهتزايدة التي تمقاٌا ىظـ هعموهات االئتهاف وهوضوعاتٍا
ً
ىظر لمتأثير الهتبادؿ بيف
خصوصاً ،)(International Finance Corporation, 2006).ا
ووظائﻔٍا
ً
أٌداؼ ووظائؼ ٌذي الىظـ وأٌداؼ ووظائؼ البىوؾٌ ،ذي األٌهية الهتزايدة تﻔرض عمى صىاع

سعيا إلى الوصوؿ إلى سياسات وأىظهة قادرة
اٌتهاها
القرار أف يتـ إيالء
خاصا بتطوير ٌذي الىظـ ً
ً
ً
عمى االهتثاؿ لمهتطمبات العالهية وتضاٌي الههارسات الهثمى الهتبىاة عالهياً.
 األىمية الشخصية :اٌتهاـ شخصي هف الباحثة بحكـ خبرتٍا الهٍىية وهجاؿ عهمٍا في ٌذا
الحقؿ التي تتهثؿ في عهمٍا في سمطة الىقد حيث تشكؿ هعموهات ىظاـ االئتهاف التي تعتبر أحد
أٌـ خدهاتٍا؛ والتي تعتهد عميٍا البىوؾ كهكوف رئيسي لتحديد الجدارة االئتهاىية لمعهيؿ؛ وتمعب

دو ار رئيسيا في قرار هىح االئتهاف.
4.1

مشكمة الدراسة

يعتبر هدى فعالية الهؤسسات الهصرفية وهدى تطورٌا هدلوال وهؤش ار عمى قياس االقتصاد وهستوى

تطوري كوىٍا تعتبر جزءا وهكوىا رئيسيا هف هكوىات االقتصاد ال بؿ ركيزة أساسية هف ركائز
اقتصاد أي بمد ،ولبقاء واستهرار الهصارؼ في تحقيؽ أٌدافٍا ولعب دورٌا الحقيقي؛ أصبح لزاها

عميٍا إتباع سياسات وآليات وتبىي أىظهة هف شأىٍا استهرارٌا في الهضي قدها في تحريؾ عجمة

التىهية والحياة االقتصادية ،وذلؾ هف خالؿ إدارة خاصة وكﻔؤة لمعهمية االئتهاىية وتقميؿ الهخاطر
التي تتعرض لٍا الهصارؼ في هىح القروض وذلؾ بإتباع ق اررات هىح رشيدة.
ولتحقيؽ ذلؾ ولكي يكوف القرار االئتهاىي أكثر رشدا ،تـ إىشاء وتطوير ىظاـ هعموهات ائتهاف

كتقىية ،تسعى هف خاللٍا سمطة الىقد إلى الهحافظة عمى سالهة الجٍاز الهصرفي ،هف خالؿ
اإلسٍاـ في هىح التسٍيالت االئتهاىية لطالبيٍا ،وضهاف استردادٌا في آجاؿ استحقاقٍا ،وذلؾ
بتجىيبٍـ وابعادٌـ عف الهخاطر التي قد تتعرض لٍا البىوؾ ىتيجة عدـ وفاء الهقترضيف بالتزاهاتٍـ.

واىطالقا هها سبؽ ،يهكف القوؿ أف ٌذي الدراسة جاءت لإلجابة عمى هشكمة الدراسة الهتهثمة

بالسؤاؿ التالي:

ما مدى تأثير المعمومات االئتمانية التي توفرىا سمطة النقد الفمسطينية عمى نجاعة التسييالت
االئتمانية من وجية نظر اإلدارات العميا لممصارف؟

حيث تهثؿ التسٍيالت الىشاط االقتصادي الرئيس لمجٍاز الهصرفي.
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 5.1أىداف الدراسة
يتهثؿ الٍدؼ الرئيس لمدراسة في التعرؼ عمى دور المعمومات االئتمانية وتأثيرىا عمى نجاعة

التسييالت المصرفية من وجية نظر اإلدارات العميا لممصارف.
أما األىداف الفرعية فتتمثل في:

 التعرؼ عمى أثر أىظهة هعموهات االئتهاف التي تقدهٍا سمطة الىقد في ىجاعة التسٍيالت
الهصرفية.

 التعرؼ عمى هعايير هخاطر االئتهاف.
 التعرؼ عمى هﻔٍوـ االئتهاف وأسسً وهعاييري

 التعرؼ عمى دور أىظهة هعموهات االئتهاف في سمطة الىقد واىسجاهٍا هع الهعايير الدولية.

 التعرؼ آراء الهسؤوليف في دوائر التسٍيالت(االئتهاف) في البىوؾ العاهمة في فمسطيف ،حوؿ
أثر أىظهة هعموهات االئتهاف عمى جودة القرار االئتهاىي.

 العهؿ عمى بمورة هقترحات قابمة لمتطبيؽ لتﻔعيؿ دور سمطة الىقد الﻔمسطيىية وىظاـ هعموهات
االئتهاف في تحقيؽ ىجاعة التسٍيالت.
 6.1أسئمة الدراسة
تسعى ٌذي الدراسة إلى اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس والهتهثؿ بهشكمة الدراسة وٌو:
 ما ىو دور المعمومات االئتمانية في نجاعة التسييالت االئتمانية من وجية نظر اإلدارات
العميا لممصارف؟

ويتﻔرع عىً األسئمة الﻔرعية اآلتية:
 oها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي؟
 oها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت؟

 oها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة؟
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7.1

ىيكمية الدراسة

تتألؼ ٌيكمية الدراسة هف خهسة فصوؿ هرتبة عمى الىحو التالي:
الفصل األول

عرض لكؿ ها يتعمؽ بالدارسة هبرراتٍا وأٌهيتٍا ،هشكمتٍا ،أٌدفٍا ،أسئمتٍا
وفرضياتٍا.

الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع

عرضا لإلطار الىظري ،والدراسات السابقة.
تىاوؿ
ً
يعرض هىٍجية الدراسة وأدواتٍا ،واختبار صدقٍا وثباتٍا ،باإلضافة إلى
هجتهعٍا.
يحتوي عرضاً هﻔصال لمىتائج وتحميؿ البياىات وهىاقشة ٌذي الىتائج.

أٌـ االستىتاجات والتوصيات التي خمصت إليٍا الدراسة .وصوال إلى األجزاء
الختاهية :وفيٍا قائهة الهصادر والهراجع وقائهة الهالحؽ ويحوي (االستباىة

الفصل الخامس والتحميؿ اإلحصائي) وصوالً إلى فٍرست الجداوؿ وفٍرس الهالحؽ وفٍرس
الهحتويات ،وأي تعديالت أو إضافات ستتـ بىاءاً عمى خطة الرسالة الهىشورة
هف قبؿ الجاهعة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
يتىاوؿ ٌذا الﻔصؿ هبحثيف األوؿ يتىاوؿ اإلطار الىظري ،هبيىا ىظاـ هعموهات االئتهاف ،وهف ثـ
يبيف القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي وهكوىاتً ،أها الهبحث الثاىي فيشهؿ الدراسات السابقة ،بحيث تـ

عرض األدبيات السابقة والهتعمقة بالهوضوع .
 .1.2المقدمة

تقوـ البىوؾ بالعديد هف الوظائؼ والخدهات التي تقدهٍا لمعهالء ،هف بيف ٌذي الوظائؼ هىح

االئتهاف الهصرفي الذي يعتبر هصد ار ٌاها هف هصادر إيرادات البىوؾ ،كها يعتبر هف أدوات
االقتصاد الحساسة ،حيث تتعدى تأثيراتً البىوؾ والهؤسسات الهالية الوسطية ،بؿ تصؿ إلى
االقتصاد ككؿ؛ وىظ ار لها لً هف أٌهية عمى صعيد االقتصاد ككؿ ،فقد تىوعت وتعددت التعاريؼ
حولً شأىً شاف العديد هف الهﻔاٌيـ في هختمؼ الىواحي االقتصادية ،واإلدارية ،واالجتهاعية .عىد

الحظ بأىً يتهحور بصورة أساسية حوؿ
إجراء هراجعة سريعة لٍذا الهﻔٍوـ والهﻔاٌيـ الهرتبطة بًُ ،ي َ
الثقة التي تربط بيف دائف وهديف ،يتهخض عىٍا دفع قيهة في الحاضر ،هقابؿ تسديد آجؿ هف
هتمقي االئتهاف.
وبحسب ) (Bank for International Settlements, 2014يتاح لكافة البىوؾ والهؤسسات

الهالية الخاضعة لرقابة واشراؼ سمطة الىقد الﻔمسطيىية خدهة توفير الهعموهات االئتهاىية هف خالؿ

ىظاـ هعموهات االئتهاف بشكؿ يراعي سرية الحسابات والهعموهات ويقمؿ هف الهخاطر ويساعد في

اتخاذ القرار االئتهاىي الرشيد والصحيح ،وبها يسٍـ في زيادة الىهو الهستداـ لالئتهاف اعتهادا عمى
بياىات العهالء والهىٍجيات الهبىية عمى الهخاطر .إضافة إلى اإلسٍاـ في تزويد الهصارؼ
بالبياىات الالزهة لدعـ عهميات تىﻔيذ األساليب الهتقدهة في إدارة الهخاطر بشكؿ يتهاشى هع اتﻔاقية

بازؿ  3وبازؿ 4؛ .
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ويضيؼ الهصدر السابؽ ) (Bank for International Settlements, 2014اىً يتـ تجهيع

الهعموهات االئتهاىية عف العهيؿ الواحد ،بحيث تشهؿ الهعموهات اإليجابية والسمبية بٍدؼ جعمٍا
هتاحة لمبىوؾ والهؤسسات الهاىحة لالئتهاف لهعرفة هجهوع االلتزاهات وقدرة عهالء االئتهاف عمى

السداد في األوقات الهحددة ،وهف ثـ اتخاذ القرار االئتهاىي الرشيد.
 .2.2معمومات االئتمان

تواجً الهصارؼ اليوـ تحديات الهىافسة التي أصبحت تتخذ طابعاً عالهياً والتي ىتجت عف هجهوعة
هف الهتغيرات عمى الساحة الدولية ىتيجة تحرير التجارة الدولية في الخدهات الهالية ،وتطور

تكىولوجيا الهعموهات ،في ظؿ ٌيهىة اقتصاد السوؽ واف سياسة االىﻔتاح والتحرر االقتصادي الوقت

الحاضر وها يرافؽ ذلؾ هف إزالة القيود أهاـ االستثهار ،ألزهت الهصارؼ الهحمية بضرورة هواكبة
التطورات ،واعداد ىﻔسٍا عمى جهيع األصعدة وذلؾ بالعهؿ دائهاً عمى تدريب الكوادر البشرية،
وىظـ اإلدارة الحديثة وتطوير األىظهة الهحاسبية ،وبصﻔة خاصة البىية التكىولوجية والبحث عف

الوسائؿ الههكىة لتخﻔيض تكاليؼ الخدهات الهصرفية وتحقيؽ عوائد هرتﻔعة لمهصرؼ( .عيد،

)2008

ألي
وٌذا يؤدي إلى ضرورة االٌتهاـ بالوظيﻔة االئتهاىية لمهصرؼ عمى اعتبار أف الهركز الهالي ّ
هصرؼ يتأثر بهتغيرات وعىاصر كثيرة ،وهحﻔظة القروض بشكؿ خاص تحتؿ هوقعاً ٌاهاً ضهف
بىود الهركز الهالي ،فسالهة هحﻔظة القروض يؤدي إلى تحقيؽ عوائد هرتﻔعة لمهصرؼ عىد أقؿ

هستويات ههكىة هف الهخاطر الهصاحبة لق اررات هىح االئتهاف( .عيد)2008 ،
 .1.2.2مفيوم االئتمان:

تعددت تعريﻔات االئتهاف وفقاً لوجٍة ىظر الباحثيف في ٌذا الهجاؿ ،وهف ٌذي التعريﻔات:
االئتهاف ٌو الثقة التي يوليٍا الهصرؼ لشخص ها (طبيعياً ،هعىوياً) ،حيف يضع تحت تصرفً

هبمغ هف الىقود لﻔترة هحددة ،بحيث يقوـ العهيؿ في ىٍايتٍا بالوفاء بالتزاهاتً (أبو عبدو)2004 ،

ٌو التبادؿ الحالي لمبضائع والههتمكات هقابؿ دفع قيهة هساوية لٍا ،والهتﻔؽ عميٍا في الهستقبؿ

(الحسيىي والدوري.)2000 ،
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وٌو أيضا عهمية بهقتضاٌا يرتضي الهصرؼ هقابؿ عهولة أف يهىح عهيالً بىاء عمى طمبً

تسٍيالت في صورة ىقد لتغطية العجز في السيولة ،لتهكيىً هف هواصمة ىشاطً ،أو ألغراض
استثهارية (الىجار.)1997 ،
يعرؼ االئتهاف بأىً :الثقة التي يوليٍا الهصرؼ لشخص ها سواء أكاف طبيعياً أـ هعىوياً ،بأف
ّ
يهىحً هبمغاً هف الهاؿ الستخداهً في غرض هحدد ،خالؿ فترة زهىية هتﻔؽ عميٍا وبشروط هعيىة

لقاء عائد هادي هتﻔؽ عميً وبضهاىات ته ّكف الهصرؼ هف استرداد قرضً في حاؿ توقؼ العهيؿ
عف السداد( .خطيب)2004 ،

إف أصؿ هعىى االئتهاف في االقتصاد ٌو القدرة عمى اإلقراض ،واصطالحاًٌ :و التزاـ جٍة لجٍة
أخرى باإلقراض أو الهدايىة ،ويراد بً في االقتصاد الحديث :أف يقوـ الدائف بهىح الهديف هٍمة هف

الوقت يمتزـ الهديف عىد اىتٍائٍا بدفع قيهة الديف ،فٍو صيغة تهويمية استثهارية تعتهدٌا الهصارؼ

بأىواعٍا( .الزبيدي .)2002 ،كها يعرؼ عمى أىً الثقة التي يوليٍا البىؾ لعهيمً في إتاحة هبمغ
هعيف هف الهاؿ الستخداهً في غرض هحدد خالؿ فتري هعيىة ويتـ سدادي بشروط هعيىة هقابؿ عائد
هادي هتﻔؽ عميً( .السيسي)2004 ،

ويعرؼ أيضا بأىً هبادلة قيهة حاضرة بقيهة آجمة ،وٌي الحصوؿ عمى البضائع والخدهات هقابؿ
إعطاء وعد بدفع قيهتٍا بالىقود حيف الطمب بوقت هحدد في الهستقبؿ ،وٌو يقوـ عمى أساس الثقة
واألهاىة هف الطرؼ الذي يحصؿ عميً ،بهعىى توافر ثقة الهعطي هف اآلخذ ،واالئتهاف يستوجب

هرور فترة هف الزهف بيف وقت التسميـ والتسمـ أو االقتراض والتسديد ،وٌذا العىصراف ٌها الهحوراف

الذي ترتكز عميٍها عهمية االئتهاف( .إرشيد وجودة)1999 ،

يعتبر االئتهاف الهصرفي فعالية هصرفية غاية في األٌهية ،حيث إف العائد الهتولد عىً يهثؿ
الهحور الرئيسي إليرادات أي هصرؼ هٍها تعددت وتىوعت هصادر اإليراد األخرى ،وبدوىً يﻔقد

الهصرؼ وظيﻔتً الرئيسية كوسيط هالي في االقتصاد .ولكىً في ذات الوقت استثها ار تحيط بً

الهخاطر ،بسبب القروض والتسٍيالت الهتعثرة( .عيد.)2008 ،
بىاء عمى التعاريؼ السابقة ،خمصت الباحثة الى تعريؼ االئتهاف بأىً الثقة التي يوليٍا الهصرؼ
هبمغا هف الهاؿ أو يكﻔمً فيً لﻔترة هحددة
لشخص سواء اعتباري او طبيعي حيف يضع تحت تصرفً ً
يتـ االتﻔاؽ عميٍا بيف الطرفيف (الدائف والهديف او الهقرض والهقترض) ،بحيث يقوـ الهقترض في
ىٍايتٍا بالوفاء بالتزاهاتً ،وذلؾ لقاء عائد هعيف يحصؿ عميً الهصرؼ هف الهقترض يتهثؿ في

الﻔوائد والعهوالت والهصاريؼ.
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 .2.2.2دور االئتمان وأىميتو في البنوك:
إف عهمية االئتهاف تعبير عف الثقة التي تىشأ بيف الهقرض والهقترض ،والتي تدؿ عمى توافقً في
الرغبة والحاجات بيف هف تتوفر لديً األهواؿ وهف يحتاج إليٍا ،فالهزيد هف االٌتهاـ يستدعي زيادة

في حجـ الهوارد الهتاحة لمتوظيؼ والعكس ،فإف ىهو حجـ الهوارد يتطمب بحثا عف فرص جديدة
لالئتهاف تكوف هضهوىة وذات عائد هقبوؿ ،وٌكذا يكوف االدخار هقابال لالئتهاف لً تأثير عمى
سموؾ كؿ هف الهديىيف والدائىيف سواء بواسطة جٍاز الﻔائدة أـ عف طريؽ السياسة االئتهاىية

والعواهؿ الهؤثرة عميٍا( .غىيـ)2002 ،

ودور عهمية االئتهاف هٍـ في عهمية تىهية االقتصاد الوطىي ،فتوفير األهواؿ يدير عجمة االقتصاد
ويؤهف العهالة ويزيد هف طاقة اإلىتاج والدخؿ الوطىي ،وٌذي األٌداؼ الشاهمة والهٍهة تستدعي

اٌتهاها خاصا هف قبؿ السمطات الىقدية والهالية لمرقابة عمى االئتهاف والسٍر عمى حسف توجًٍ
وهساري خوفا هف اإلفراط في الظروؼ غير الهستقرة ،أو قصور عهمية االئتهاف بالىسبة لمقطاعات

الرئيسة واإلىتاجية؛ لذلؾ خطت سياسة االئتهاف باٌتهاـ كبير هف السمطات الىقدية وحددت

لمهؤسسات الهصرفية قواعد وأسس إلتباعٍا في ىطاؽ التسميؼ( .إرشيد وجودة)1999 ،

كها تشكؿ التسٍيالت االئتهاىية أٌهية كبيرة لمبىوؾ ،حيث تعتبر الهصدر األساسي إليرادات البىؾ

لذا ىجد أىً ال غرابة أف تولي اإلدارة العميا في البىوؾ االٌتهاـ بوضع السياسات االئتهاىية الجيدة
والتي يراعى هف خاللٍا تحقيؽ أٌداؼ البىؾ وترضي هتطمبات العهالء والقواىيف والتشريعات

الهصرفية( .الطراوىة)2002 ،

 .3.2.2أسس منح االئتمان:
يتـ هىح االئتهاف استىاداً إلى قواعد وأسس هستقرة وهتعارؼ عميٍا ،وٌي:
 السيولة :يعىي احتﻔاظ الهصرؼ بهركز هالي يتصؼ بالسيولة ،أي توفر قدر ٍ
كاؼ هف األهواؿ
السائمة لدى الهصرؼ  -الىقدية واألصوؿ التي يهكف تحويمٍا إلى ىقدية إها بالبيع أو
باالقتراض بضهاىٍا هف الهصرؼ الهركزي -لهقابمة طمبات السحب دوف أي تأخير ،وٌدؼ

السيولة دقػيؽ ألىً يستمزـ الهوازىة بيف توفير قدر هىاسب هف السيولة لمهصرؼ وٌو أهر قد
يتعارض هع ٌدؼ تحقيؽ الربحية ،ويبقى عمى إدارة الهصرؼ الىاجحة هٍهة الهواءهة بيف

ٌدفي الربحية والسيولة( .حىﻔي أبو قحؼ(1991،
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 تحقيؽ الربح :والهقصود بذلؾ حصوؿ الهصرؼ عمى فوائد هف القروض التي يهىحٍا تهكىً
هف دفع الﻔوائد عمى الودائع وهواجٍة هصاريﻔً الهختمﻔة ،وتحقيؽ عائد عمى رأس الهاؿ

الهستثهر عمى شكؿ أرباح صافية.

 توفر األهاف ألهواؿ الهصرؼ :وذلؾ يعىي اطهئىاف الهصرؼ إلى أف الهىشأة التي تحصؿ

عمى ا الئتهاف سوؼ تتهكف هف سداد القروض الههىوحة لٍا هع فوائدٌا في الهواعيد الهحددة

لذلؾ.
ويقوـ كؿ هصرؼ بوضع سياستً االئتهاىية بعد هراعاة األسس أعالي وطبقاً لحاجة السوؽ ،وٌي
عبارة عف" :إطار يتضهف هجهوعة الهعايير والشروط اإلرشادية ،تزود بٍا إدارة هىح االئتهاف

الهختصة؛ لضهاف الهعالجة الهوحدة لمهوضوع الواحد ،وتوفير عاهؿ الثقة لدى العاهميف باإلدارة بها
يهكىٍـ هف العهؿ دوف خوؼ هف الوقوع في الخطأ ،وتوفير الهروىة الكافية ،أي سرعة التصرؼ

بدوف الرجوع إلى الهستويات العميا ،ووفقاً لمهوقؼ ،طالها أف ذلؾ داخؿ ىطاؽ السمطة الهﻔوضة

إليٍـ"( .عيد)2008 ،

 .4.2.2معايير منح االئتمان:
تىطمؽ هختمؼ التوصيات االئتهاىية وتقييـ كﻔاءة العهيؿ هف خهس عواهؿ سهيت بالػ Five Cs of
 ،Creditحيث تعكس الهخاطر االئتهاىية الهتوقعة ،وفيها يمي استعراض لٍذي الهعايير حسب
(الزبيدي )2002 ،و (إرشيد وجودة:)1999 ،

 الشخصية ( :)Characterتعد شخصية العهيؿ الركيزة األساسية األولى في القرار االئتهاىي
وٌي الركيزة األكثر تأثي اًر في الهخاطر التي تتعرض لٍا الهصارؼ ،وبالتالي فإف أٌـ هسعى
عىد إجراء التحميؿ االئتهاىي ٌو تحديد شخصية العهيؿ بدقة ،فكمها كاف العهيؿ يتهتع بشخصية

أهيىة وىزيٍة وسهعة طيبة في األوساط الهالية ،وهمتزهاً بكافة تعٍداتً وحريصاً عمى الوفاء
بالتزاهاتً كاف أقدر عمى إقىاع الهصرؼ بهىحً االئتهاف الهطموب والحصوؿ عمى دعـ

الهصرؼ لً.

 الضهاف ( :)Collateralيهكف أف يكوف الضهاف ههموكاً لشخص آخر وافؽ أف يكوف ضاهىاً
لمعهيؿ ،ويقصد بالضهاف هجهوعة األصوؿ التي يضعٍا العهيؿ تحت تصرؼ الهصرؼ
كضهاف هقابؿ الحصوؿ عمى القرض ،وال يجوز لمعهيؿ التصرؼ في األصؿ الهرٌوف ،فٍذا

األصؿ سيصبح هف حؽ الهصرؼ في حاؿ عدـ قدرة العهيؿ عمى السداد.
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 القدرة ( :)Capacityوٌي تعىي قدرة العهيؿ عمى تحقيؽ الدخؿ وبالتالي قدرتً عمى سداد
القرض وااللتزاـ بدفع الﻔوائد والهصروفات والعهوالت وهعيار القدرة أحد أٌـ الهعايير التي تؤثر

في هقدار الهخاطر التي يتعرض لٍا الهصرؼ عىد هىح االئتهاف.

 رأس الهاؿ( :)Capitalيعتبر رأس هاؿ العهيؿ أحد أٌـ أسس القرار االئتهاىي ،وعىص اًر هف
عىاصر تقميؿ الهخاطر االئتهاىية باعتباري يهثؿ هالءة العهيؿ الهقترض وقدرة حقوؽ همكيتً

عمى تغطية القرض الههىوح لً فٍو بهثابة الضهاف اإلضافي في حاؿ فشؿ العهيؿ في التسديد.

 الظروؼ الهحيطة ( :)Conditionsيجب عمى الباحث االئتهاىي أف يدرس هدى تأثير
الظروؼ العاهة والخاصة الهحيطة بالعهيؿ طالب االئتهاف عمى الىشاط أو الهشروع الهطموب
تهويمً.
اىطالقا هف خبرة الباحثة العهمية ،واستىادا إلى الهراجعات األدبية التي قاهت بٍا لمعديد هف

الهراجع ،ترى الباحثة ضرورة إضافة عىصريف إضافييف إلى ٌذي العىاصر الخهسة األكثر شيوعا

وٌها السجؿ االئتهاىي لمهقترض (العهيؿ طالب االئتهاف) ( ،)Credit Historyوٌو سجؿ
يوضح عهميات االقتراض.
وهف الضروري التأكد دائها هها إذا كاف الهقترض يتهتع بسجؿ يعكس استخداهً الهسؤوؿ
والصحيح لمتسٍيالت االئتهاىية دوف أي عجز عف السداد (التعثر) أو إعادة الجدولة أو تكرار

التأخر في السداد ،وفيها إذا كاىت ٌىاؾ أية عيوب في سجمً االئتهاىي يجب أف يتـ توثيؽ ذلؾ في
همؼ واإلشارة إليً في أي عروض ائتهاىية ترفع لمحصوؿ عمى الهوافقة .وفيها إذا كاف الهقترض

ال يوجد لً أي سجؿ ائتهاىي (عهيؿ جديد) فيىبغي التزاـ جاىب الحيطة والحذر إلى أقصى حد

ههكف لمتخﻔيؼ هف أي هخاطر ائتهاىية هحتهمة.

إضافة إلى السجؿ االئتهاىي ترى الباحثة ضرورة إضافة العقود ()Contracts؛ ويقصد بٍا
التوثيؽ الالزـ لمعهمية االئتهاىية هوضوع الدراسة؛ بحيث تقوـ المجىة (الجٍة) صاحبة العالقة بالتأكد
هف الحصوؿ دائها عمى هجهوعة كاهمة هف الوثائؽ الهعتهدة هف قبؿ البىؾ هوقعة بشكؿ سميـ

وكاهؿ هف الهقترض وهستكهمة وهعبأة أيىها كاف واجب تعبئتٍا لتوثيؽ العهمية االئتهاىية الهقترحة،
وذلؾ بالتىسيؽ هع الدوائر الهعىية .فإذا لـ تتوفر لدى الهقترض الرغبة أو القدرة عمى اإللتزاـ بٍذا

الهطمب التوثيقي ،فإف ذلؾ يستوجب بياف الىقص في التوثيؽ بوضوح في طمب الحصوؿ عمى
الهوافقة االئتهاىية ،عمى أف ال يؤدي ٌذا الىقص إلى اإلىتقاص هف ضهاىات البىؾ وعقودي وتغطية
التسٍيالت سواء هف حيث الىواحي التعاقدية و/أو التوثيقية و/أو الضهاىات و/أو الهستىدات.
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عالوة عمى ذلؾ ترى الباحثة إهكاىية إضافة عىاصر أخرى هثؿ التقيد بالتشريعات والتعميهات الىافذة

والهعهوؿ بٍا ( ،)Complianceبحيث يتوجب عمى ذوي العالقة في البىؾ السعي لمتأكد هف

وهتابعة هدى التزاـ الهقترض بالتقيد بالتشريعات والتعميهات والقواىيف السائدة التي تحكـ وتىظـ؛ لها
في ذلؾ هف آثار عدـ االلتزاـ واالهتثاؿ ،كوىً يعرض البىؾ هاىح االئتهاف (التسٍيالت) إلى

هخاطرة الهخالﻔات القاىوىية لمهقترض حيث قد تؤدي إلى إيقافً عف ههارسة ىشاطً وبالتالي

التوقؼ عف توليد اإليرادات وعدـ القدرة عمى الوفاء بالتزاهاتً وسداد هديوىيتً إلى البىؾ .وكذلؾ

إضافة عىصر التصىيؼ االئتهاىي ()Credit Rating؛ بحيث يتوجب عمى دارس الطمب
االئتهاىي (طالب التسٍيالت) هتابعة التصىيؼ االئتهاىي لمهقترض.
 .5.2.2دور المعمومات في اتخاذ القرار االئتماني
بحسب (بىؾ السوداف الهركزي )2010 ،تقوـ عهمية التهويؿ الجيد عمى الهعموهات والبياىات

الشاهمة عف العهيؿ والعهمية الهراد تهويمٍا ،األهر الذي دفع الهسؤولوف عف سالهة االئتهاف
الهصرفي وبشكؿ أساسي البىوؾ الهركزية لمتﻔكير في تأسيس هراكز أو هؤسسات هتخصصة تعهؿ
عمى جهع وتحميؿ وحﻔظ بياىات كافة عهالء التهويؿ بالهصارؼ والهؤسسات التهويمية األخرى
وتقديـ ٌذي البياىات لهاىحي التهويؿ عىد الطمب وذلؾ لالستئىاس واالسترشاد بٍا عىدها يتقدـ لٍا

العهيؿ لمحصوؿ عمى التهويؿ.

وفي ٌذا السياؽ بدأت العديد هف الدوؿ بتأسيس ها يعرؼ بالسجؿ االئتهاىي Credit Registry

ووكاالت الهعموهات االئتهاىية  ،Credit Information Agenciesوذلؾ ألف أٌـ األطراؼ في
التهويؿ ٌها الهصرؼ هاىح التهويؿ والعهيؿ الهستﻔيد هف التهويؿ ،وتٍدؼ الهصارؼ الهركزية إلى

الحصوؿ عمى أكبر قدر هف البياىات الديهوغرافية والتهويمية عف عهالء التهويؿ بالجٍاز الهصرفي
وصوالً إلى هوقؼ تهويمي هوحد لمعهيؿ وعالقاتً الهترابطة هف شركات وشراكات وغيرٌا بكؿ

الهصارؼ كها تساعد قاعدة البياىات عمى الحصوؿ عمى كافة الهعموهات الهطموبة عف العهيؿ
إضافة إلى تسٍيؿ الوصوؿ لمعهيؿ عىد الضرورة ( .بىؾ السوداف الهركزي)2010 ،

في هعظـ األحياف يحتاج هسؤوؿ االئتهاف لمهعموهات التالية هف أجؿ ىجاح عهمية االئتهاف ،وٌي:
 ىبذة عف العهيؿ ،كتاريخ تأسيس ىشاط العهيؿ ،دراسة القطاع االقتصادي الذي يىتهي إليً
العهيؿ ،هعموهات شخصية عف أصحاب الهشروع وهؤٌالتٍـ وسهعتٍـ وسموكٍـ ،والشكؿ

القاىوىي لمعهيؿ.
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 الهقدرة :فٍؿ تتوفر لدى العهيؿ القدرة والرغبة في التسديد هف خالؿ التعاهالت السابقة ،ودراسة
أداء العهيؿ اإلدارية والﻔىية حسب ظروؼ القطاع الذي يعهؿ فيً ،وتوفر هصادر دخؿ أخرى

لمعهيؿ يهكف أف تستخدـ في تسديد الهديوىية.

 ربحية التسٍيالت /دراسة هدى كﻔاية التدفقات الىقدية وهصادرٌا ،وٌاهش الربح الذي سيحققً
الهشروع بعد الهصاريؼ.

 غرض التسٍيالتٌ :ؿ الغرض هىطقي ،وٌؿ يحقؽ الغرض جدوى هالية ،وهشروعية الغرض
هف الىاحية القاىوىية واألخالقية.

 الهبمغ الهطموب :تحديد ىسبة التهويؿ الهطموبة هقارىة بكمﻔة الهشروع ،وتحديد إذا كاف العهيؿ
بحاجة فعمية لمتسٍيالت الهطموبة وٌؿ التسٍيالت الهطموبة تكﻔي لتهويؿ ىشاطً.

 التسديد :تحديد قدرة العهيؿ عمى السداد و طريقة السداد الهطموبة والتأكد هف إهكاىية تحقيقٍا
حسب ظروؼ العهيؿ.

 الضهاىة :وٌي التعرؼ عمى الضهاىات التي يقدهٍا العهيؿ ودراستٍا هف كافة الىواحي هثؿ
استقرار القيهة ،سٍولة بيعٍا عىد الحاجة ،سٍولة تقديرٌا ،إهكاىية توثيقٍا( .الجدي)2008 ،
والكثير هف ٌذي الهعموهات ال يهكف الحصوؿ عميٍا إال هف القوائـ الهالية ،سواء بشكؿ هباشر أو
غير هباشر ،خاصة تمؾ الهعموهات التي تتعمؽ بقدرة الهىشأة عمى الوفاء بالتزاهٍا تجاي دائىيٍا،

كذلؾ تقييـ ربحية الهىشأة ،و ىسبة السيولة والتدفقات الىقدية لديٍا ،لذلؾ فإف البىوؾ عادة ها تطمب
هف الشركات التي تريد الحصوؿ عمى ائتهاف هصرفي أف تزود البىوؾ بقوائهٍا الهالية الهدققة لعدة
فترات سابقة ،وعميً فأف فالهعموهات الهحاسبية الجيدة التي تعكس الحقيقة االقتصادية لمشركات

سوؼ تقود إلى تقييـ جيد لقدرة الهىشأة عمى السداد والوفاء بالتزاهٍا ،وبالتالي تكوف عاهالً أساسياً
يعتهد عميً هﻔتش االئتهاف عىد اتخاذ ق ارري بقبوؿ أو رفض هىح االئتهاف( .غىيـ)1999 ،

 .6.2.2مخاطر عممية االئتمان وأنواعيا:
ٌىاؾ عدة هخاطر تؤثر عمى عهمية االئتهاف ،ويجب عمى هسؤوؿ االئتهاف تجىب تمؾ الهخاطر،

فال يجب أف يحصر اٌتهاهً فقط في دراسة البياىات الهالية التي يقدهٍا العهيؿ الهقترض والوقوؼ
عىد حد اشتقاؽ الىسب الهالية التقميدية ،بؿ عميً أف يقوـ بعهمية تحميؿ هخاطر االئتهاف ،حيث أف

ٌذا التحميؿ يتهيز بكوىً أكثر رحابة وشهوال ،فيتـ تىاولً هف خالؿ ىظرة أوسع وأكثر عهقا لحالة
العهيؿ(هطر .)2006 ،ويهكف حصر أىواع هخاطر االئتهاف وفقا لهصادرٌا بها يمي (هطر،
( )2006إرشيد وجودة:)1999 ،
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 هخاطر اإلدارة ،وٌي التي ترتبط بىوعية اإلدارة التي تتبع في هجاالت التسعير وتوزيع األرباح،
والىظـ الهطبقة في هجاؿ الرقابة عمى الهخزوف والرقابة الداخمية والسياسات الهحاسبية التي

تطبقٍا ،وطبيعة ٌذي السياسات.

 هخاطر السيولة ،وٌذا الىوع يرتبط بالهقرض ،حيث أف الهخاطرة تشهؿ ٌىا هف احتهاؿ عدـ
قدرة العهيؿ عمى تسديد التزاهاتً في الوقت الهحدد حسب الجدوؿ الزهىي الهتﻔؽ عميً ،فتىشأ

حيىٍا هخاطر الﻔشؿ في الهطابقة بيف السحوبات الىقدية لمعهالء وتسديدات العهيؿ الهقترض.

 هخاطر العهيؿ (الشركة) ،وٌي تمؾ الهخاطر الهرتبطة بطبيعة ىشاط الشركة ،وأدائٍا التشغيمي
وهركزٌا الهالي بشكؿ عاـ.

 هخاطر الصىاعة ،وٌي الهخاطر التي تصاحب الصىاعة التي تعهؿ فيٍا الشركة ،وذلؾ عمى
اعتبار العهؿ في بعض الصىاعات يصاحبً عدة هخاطر أعمى هف غيرٌا ،بسبب هخاطر

التقادـ التي تىتج عف خضوعٍا لمتحديث الهستهر ،هثؿ الصىاعات االلكتروىية.

 هخاطر االقتصاد الكمي ،وٌي عمى عالقة بالبيئة االقتصادية العاهة في الدولة التي تعهؿ فٍيا
الشركة ،هثؿ الهخاطر السياسية والتقمبات التي تحدث في أسعار الﻔائدة ،وغيرٌا.
 .7.2.2الركائز األساسية لتحميل مخاطر االئتمان وخطواتو:
لقد أصبح هوضوع "التحميؿ االئتهاىي" هف الهوضوعات الشاغمة لمىشاط الهصرفي ولمعاهميف فيً
بشكؿ عاـ ،وكذلؾ لطمبة الدراسات الهالية والهصرفية بشكؿ خاص ،وذلؾ باعتباري أداة ٌاهة

لموصوؿ إلى دقة في اتخاذ الق اررات االئتهاىية وبالتالي تخﻔيض الخسائر التي قد تتعرض لٍا

الهصارؼ( .خطيب.)2004 ،

ويقوـ تحميؿ هخاطر االئتهاف عمى ركائز رئيسية وٌي (هطر( )2006 ،إرشيد وجودة:)1999 ،
 إف قدرة العهيؿ عمى الوفاء بالتزاهاتً ليست هرٌوىة فقط بصورة وضعً الهالي ،بؿ يجب أف ال

يتـ تقييـ قدرتً بهعزؿ عف تقييـ الهخاطر االئتهاىية التي تحيط بقدرتً عمى التسديد ،وذلؾ عمى

هدار فترة القرض.

 يجب أف يتخطى هحمؿ االئتهاف هخاطر العهيؿ أو الشركة طالبة القرض تقييـ هخاطر
االئتهاف ،ليهتد ٌذا التقييـ إلى هخاطر البيئة الهحيطة بالشركة.

 يجب أىو يولي هحمؿ االئتهاف اٌتهاهً لمهرحمة العهرية لمشركة الهقترضة ،فالهشروعات
االقتصادية هثؿ اإلىساف تهر بهراحؿ عهرية هتعددة.
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تتزايد أٌهية التحميؿ االئتهاىي في الوقت الراٌف وذلؾ باعتباري أداة هٍهة لتخﻔيض الخسائر التي

تتحهمٍا الهصارؼ بسبب القروض والتسٍيالت الهتعثرة .فالقروض الهتعثرة هشكمة خطيرة تواجً
الهصارؼ في أعهالٍا حيث تؤدي إلى تجهيد جزء هٍـ هف أهواؿ الهصرؼ ىتيجة عدـ قدرة

العهالء الحاصميف عميٍا عمى سداد أقساطٍا وفوائدٌا ،وتعرض الهصرؼ الهاىح لٍا لخسائر
تتجاوز عائد الﻔرصة البديمة لالستثهار إلى خسارة حقيقية هادية تتهثؿ في ٌالؾ الديف وفوائدي

خاصةً إذا لـ تكف ٌىاؾ ضهاىات هادية كافية يهكف تسييمٍا بالبيع والحصوؿ عمى ثهىٍا لسداد

القرض الههىوح هف الهصرؼ لمعهيؿ الهتعثر في السداد فضالً عها يسببً الديف الهتعثر هف تقميؿ
هعدؿ دوراف األهواؿ لدى الهصرؼ ،وهف ثـ تخﻔيض القدرة التشغيمية لهواردي واىقاص أرباحً وزيادة

خسائري( .الزبيدي)2002 ،

إف اىجاز التحميؿ االئتهاىي يهر بأربعة خطوات رئيسية تتهثؿ بتحميؿ  ،SWOTوٌي عمى الىحو

التالي (هطر:)2006 ،

 تحميؿ هواطف القوة في العهيؿ.
 تشخيص ىقاط الضعؼ.

 استكشاؼ الﻔرص الهستقبمية الهتاحة لىهو الهىشأة ،بقصد تقييـ قدرتٍا عمى الىهو.

 تحديد العقبات التي تٍدد استه ارريتٍا ،والتي تىشأ إها عف دخوؿ هىافسيف جدد إلى السوؽ أو
طٍور هىتجات بديمة.. ،الخ
 .8.2.2معايير إدارة المخاطر االئتمانية:
أٌـ هعايير إدارة الهخاطر االئتهاىية في البىوؾ تتضهف (هطر:)2006 ،
 توافر الهىاخ الهالئـ إلدارة الهخاطػ ػػر االئتهاىية ،وٌو هوافقة هجمس إدارة البىؾ عمى
اإلستراتيجية والسياسات الٍاهة لهىح االئتهاف وتتضهف اإلستراتيجية والسياسات الٍاهة لهىح

االئتهاف في:

 هدى استعداد البىؾ لتحهؿ الهخاطر وهستوى الربحية الهطموب ،وىتيجة ذلؾ عمى جودة
هحﻔظتً االئتهاىية وعمى تىوع الهخاطر االئتهاىية وعمى حدود الهخاطر االئتهاىية.

 وضع حدود قصوى ألجاؿ هىح االئتهاف وأسس لتسعير االئتهاف.
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 تحديد أىواع االئتهاف الههكف هىحٍا لمعهالء وتحديد القطاعات والهىاطؽ الجغرافية الههكف
هىحٍا االئتهاف.

 تحديد إرشادات عف ىسبة القروض إلى األصوؿ ،أو ىسبة كؿ ىوع هف أىواع االئتهاف إلى
األصوؿ ،وىسبة كؿ ىوع هف أىواع االئتهاف إلى إجهالي الهحﻔظة االئتهاىية أو حقوؽ الهمكية.

 تحديد ىوعية الضهاىات وكيﻔية تقيهٍا والجٍة التي تقيهٍا والعالقة بيف حجـ االئتهاف وقيهة
الضهاىات.

 وضع قواعد هىح االئتهاف لكبار الهساٌهيف وأعضاء هجمس اإلدارة واإلدارة العميا والعاهميف
بالبىؾ وأقاربٍـ ووضع قواعد الهوافقة عمى هىح االئتهاف وقواعد الحصوؿ عمى الهعموهات

والهستىدات الواجب توافرٌا لهىح االئتهاف وصالحيات هىح االئتهاف ووضع قواعد الهراجعة

الهستقمة لالئتهاف وقواعد تصىيؼ االئتهاف وتكويف الهخصصات.

 توافر إجراءات سميهة لهىح االئتهاف وٌي تتضهف األتي (عبد الطيؼ( )2000 ،فٍهي،
:)2004

أوال :الهعايير الهالئهة لهىح االئتهاف وتتكوف ٌذي الهعايير هف األتي:
 الهعموهات الكافية إلجراء تقييـ شاهؿ لىوعية الهخاطر الهرتبطة بطالب االئتهاف واهكاىية
تصىيﻔً ائتهاىيا وفقا لىظاـ تصىيؼ داخمي بالبىؾ.

 األٌمية القاىوىية لطالب االئتهاف في تحهؿ االلتزاـ.

 هعرفة سهعة طالب االئتهاف وخبرتً وهركزة في الصىاعة ،والغرض هف االئتهاف.

 طبيعة الهخاطر الحالية والهستقبمية لطالب االئتهاف ولمصىاعة ،وهدى الحساسية لمتطورات
االقتصادية والعالقة بيف الهخاطر والربحية.

 هصادر السداد وهدى التزاـ العهيؿ بسداد االلتزاهات السابقة وىوعية الضهاىات الهقبولة.
ثاىيا :التقدير لحدود االئتهاف ويتـ تقدير حدود االئتهاف هف خالؿ:
 وضع حدود لكافة بىود داخؿ وخارج الهيزاىية ووضع حدود لمصىاعات والهىاطؽ الجغرافية
والدوؿ ،ووضع حدود لالئتهاف الههكف هىحة باالستىاد عمى درجة التصىيؼ االئتهاىي لمعهيؿ.

 وضع حدود لالئتهاف الههكف هىحة إلى حقوؽ الهمكية عمى هستوى العهيؿ الواحد واجهالي
العهالء وذوي العالقة وذوي الهصالح الهتداخمة هع البىؾ.



توافر إجراءات لمتعاهؿ هع االئتهاف وهتابعتً هف خالؿ (هطر )2006 ،و (فٍهي:)2004 ،
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 توافر ىظاـ لمتعاهؿ هع همﻔات االئتهاف وتحديث بياىاتٍا وهستىداتٍا.

 هتابعة التىﻔيذ لالئتهاف لهعرفة هدى االلتزاـ بالسياسات واإلجراءات والقواىيف والتعميهات
الرقابية ،الوضع الهالي الحالي لمعهيؿ ،هدى توافر ضهاىات كغطاء هىاسػب وفقا لمحالة

الحالية لمعهيؿ ،هدى استخداـ العهالء لمحدود االئتهاىية ،وهدى جودة االئتهاف والتصىيؼ

وتكويف الهخصصات.

 التصىيؼ الداخمي لالئتهاف والذي يساعد عمى هىح االئتهاف وهتابعة هدى جودتً وتسعيري،

وتحديد خصائص الهحﻔظة االئتهاىية والتركزات االئتهاىيػػة ،وأيضا تحديد القروض الهتعثرة

وهدى كﻔاية الهخصصات.


توافر إجراءات كافية لمرقابة عمى هخاطر االئتهاف ،وٌذي اإلجراءات ٌي (عبد الطيؼ،

( )2000فٍهي:)2004 ،

 ىظاـ هستقؿ لهراجعة االئتهاف؛ لمتعرؼ عمى هدى كﻔاءة الهسؤوليف عف هىح االئتهاف
وهتابعتً ،هدى سالهة إجراءات التعاهؿ هع االئتهاف ،هدى جودة الهحﻔظة االئتهاىية ،وهدى

سالهة ىظاـ التصىيؼ االئتهاىي.

 رقابة داخمية لمتأكد هف اإلبالغ عف االستثىاءات في السياسات االئتهاىية واإلجراءات
االئتهاىية والحدود االئتهاىية.

 وحدة خاصة الكتشاؼ التسٍيالت االئتهاىية الهتعثرة في وقت هبكر.
 .9.2.2التقارير االئتمانية
مفيوم التقارير االئتمانية وأنواعيا:
ٌي التقارير التي تصدرٌا الهؤسسة الهختصة عمى شكؿ ورقي أو إلكتروىي ،ويحتوي عمى بعض
أو كؿ الهعموهات والبياىات الهتاحة بالهمؼ االئتهاىي لمعهيؿ ،دوف توصيات بكيﻔية التعاهؿ هع

العهيؿ( .هطر)2006 ،

يوجد عدة أىواع لمتقارير االئتهاىية وٌي هقسهة بحسب التصىيﻔات التالية (عبد الطيؼ:)2000 ،
 حسب تصىيؼ العهالء:
 تقارير هعموهات ائتهاىية خاصة بالشركات :يقدـ الىظاـ رقـ أو كود هعيف لكؿ شركة ،ويحتويالتقرير عمى تﻔاصيؿ االلتزاهات القائهة الهالية وغير الهالية.
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 تقارير هعموهات ائتهاىية خاصة باألفراد :تشهؿ جهيع األفراد الذيف يتـ تصىيﻔٍـ تحت فئةالعهالء الهقترضيف ويكوف لديٍـ رقـ ،ويوفر الىظاـ تاريخ التهويؿ القائـ والهتعثر لمﻔترة

السابقة.
 حسب ىوع الهعموهات:
 هعموهات عف الٍوية :تشهؿ (االسـ الكاهؿ ،العىواف الحالي والسابؽ ،رقـ الٍوية رقـ العهيؿ،تاريخ وهكاف الهيالد ،الزوجة  /الزوج ،األبىاء …).

 هعموهات ائتهاىية :تضـ (الحسابات طرؼ البىوؾ ،بطاقات االئتهاف الهصدرة ،الشركاتالهحدودة.

 -هعموهات تسجيؿ عاهة :هثؿ قضايا اإلفالس في الهحاكـ ،الضرائب.)..

 تقارير تستخرج ألصحاب البياىات طرؼ الشركة تشهؿ االسـ بالكاهؿ ورقـ الٍوية ،والبياىاتالخاصة بالعهيؿ لمتأكد هىٍا وذلؾ في حالة اشتهاؿ التقرير االئتهاىي عمى هعموهات غير

صحيحة خاصة بالعهيؿ الهستﻔسر عىً ويتـ تقديـ البياىات هف الوكالة لمجٍات التي لديٍا سابؽ

اتﻔاؽ هع الوكالة وتهد الوكالة بالبياىات وذلؾ باالتصاؿ بالوكالة عبر وسائؿ اتصاؿ هتﻔؽ عميٍا
(خطابات  ،إىترىت .. ،الخ) عمى أف يحتوي الطمب عمى االسـ بالكاهؿ.
 .10.2.2مفيوم نظام معمومات االئتمان:
عبارة عف قواعد بياىات تقوـ بتوفير الهعموهات االئتهاىية والديهوغرافية لمهقترضيف وكﻔالئٍـ ،حيث

يعهؿ ٌذا الىظاـ كقاعدة لتجهيع البياىات والهعموهات ،ويتـ توفير ٌذي البياىات لمهستخدهيف هف
الهصارؼ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة بعد هعالجتٍا ،وتخزيىٍا بهواقع آهىة بالحاسب اآللي.
(هكتب هعموهات االئتهاف ،سمطة الىقد الﻔمسطيىية)2014 ،
 .1.10.2.2مكاتب معمومات االئتمان واالقتصاد الكمي
تشير دراسة ( )Jappelli & Pagano, 2002إلى التوقعات حوؿ اآلثار الىاجهة عف تبادؿ
الهعموهات هف بياىات هختمﻔة شهمت عدة دوؿ؛ وأكدت عمى أف اتساع أسواؽ االئتهاف يعتهد عمى

هبدأ تبادؿ الهعموهات ،كها بيىت أف اإلقراض الهصرفي اإلجهالي لمقطاع الخاص ٌو أكبر في
الدوؿ التي يكوف فيٍا تبادؿ الهعموهات أكثر قوة وهستخدها عمى ىطاؽ واسع.
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وال تزاؿ ٌذي العالقة تسيطر حتى عمى الهحددات االقتصادية والهؤسسية األخرى لإلقراض

الهصرفي ،هثؿ هساحة الدولة وهعدؿ الىهو وهتغيرات أخرى تتعمؽ باحتراـ القاىوف وحهاية حقوؽ
الهقرضيف .يىبغي أف يكوف الحافز إلىشاء سجالت االئتهاف العاهة أقوى ،وخاصة عىدها ال تظٍر

أي بوادر إلىشاء سجالت االئتهاف الخاصة ،وعىدها ال تتهتع حقوؽ الهقرضيف بالحهاية الهىاسبة.

()Jappelli & Pagano, 2002

 .2.10.2.2نجاعة مكاتب معمومات االئتمان
تمقي الدراسات الحديثة القائهة عمى هعموهات فردية حوؿ الهستٍمكيف أو البىوؾ الهزيد هف الضوء

عمى عدة آثار هثيرة لالٌتهاـ لتبادؿ الهعموهات في أسواؽ االئتهاف .وهف الهساٌهات البارزة في
ٌذا الهجاؿ هشاريع األبحاث الدولية التي قاـ بٍا البىؾ الدولي وبىؾ التىهية لمدوؿ األهريكية .ولكف
ٌذي األبحاث ال زالت هشتتة وهجزأة ىظ ار لعدـ وجود تحميؿ هىٍجي آلثار تبادؿ الهعموهات عمى

اإلقراض والعجز عف التسديد والﻔائدة)Pagano, 2001( .

وبحسب ( )Udell & Kalberg, 2003قاهت بعض الدراسات بتحميؿ فعالية هكاتب االئتهاف،
وتوصمت ٌذي الدراسات إلى أٌهية التقارير االئتهاىية في تقييـ هخاطر االئتهاف .وٌذا ها أكد عميً،

حيث اشا ار إلى أف السجؿ االئتهاىي يرفع هف هستوى دقة التوقعات حوؿ العجز عف السداد

(التعثر) .كها وجد ( )José De Gregorio, 2013أف الهعموهات اإليجابية والسمبية في التقارير
االئتهاىية تساٌـ في توقع العجز عف السداد .كها تشير الدراسات إلى وجود عالقات ذات داللة

عمى آثار تبادؿ الهعموهات عمى أسواؽ االئتهاف وخاصة فيها يتعمؽ بدورٌا االىضباطي.

وٌذا ها شار إليً كؿ هف ( )Pinheirio & Cabral, 1998؛ حيث استشٍدا بسوؽ الشيكات
الهؤجمة في الب ارزيؿ؛ هشيريف إلى أىٍا تعهؿ بدوف ضهاىات أو ضهاىات شخصية وحتى أىٍا ال

تخضع لعقوبات قاىوىية هف أي ىوع؛ ولكىٍا تستىد فقط إلى تبادؿ الهعموهات ،حيث يتـ إدراج

العهالء الذيف يصدروف شيكات بدوف رصيد عمى القائهة السوداء".

كها تـ اإلشارة إلى تشيمي؛ حيث تقوـ الهحالت التجارية التي تسعى إلى جهع القروض غير
الهسددة (الهستحقة) بإرساؿ الهعموهات الهطموبة إلى وكالة تحصيؿ ديوف ،والى ىظاـ هعموهات

االئتهاف الرئيسي في تشيمي الهعروؼ بػ " ."DICOMوهف الواضح أف إرساؿ الهعموهات إلى هكتب

االئتهاف الرئيسي طريقة فعالة في ضهاف السداد الﻔوري؛ حيث يشعر الهتعثروف باف أرصدتٍـ
تىتٍي هف جهيع الهحالت التي يتعاهموف هعٍا)Pinheirio & Cabral, 1998( .
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ويرى كؿ هف ( )Trivelli, et al, 2001أف ىجاعة هكاتب هعموهات االئتهاف تشجع الهقرضيف
عمى االعتهاد عمى اإلقراض القائـ عمى تبادؿ الهعموهات بدال هف االعتهاد الكاهؿ عمى الضهاىات

هستشٍديف بقولٍـ عمى تجارب دولية.
 .3.10.2.2النقاط األساسية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تأسيس مكاتب استعالم

االئتمان

تـ التركيز في ٌذا الهجاؿ عمى عدة ىقاط هٍهة ،وٌي الهمكية ،التشريعات ،الهثابرة ،التعاوف بيف

الهستخدهيف لتمؾ الهكاتب والذيف يقوهوف بإهدادٌا بالبياىات ،باإلضافة إلى بعض الجواىب الهالية،
وهدى االلتزاـ بأساليب االستخداـ لتحقيؽ الىجاح( .هكتب هعموهات االئتهاف)2014 ،
 .4.10.2.2الفوائد المترتبة عمى إنشاء مكاتب االستعالم االئتماني:
السهاح بالتوسع في طمبات الحصوؿ عمى االئتهاف ،وخﻔض التكاليؼ والوقت الالزهيف لمهوافقة
عمى أو رفض ٌذي الطمبات ،والحد هف القروض الهعدوهة ،وخﻔض تكمﻔة اإلقراض ،والتوسع في

هىح االئتهاف ،كها أىٍا تعتبر أحد الهصادر التي يهكف االعتهاد عميٍا لمتىبؤ باألداء الهستقبمي
لمهستٍمكيف هف خالؿ تقييـ أدائٍـ السابؽ ،والدور الكبير الذي تقوـ بً ٌذي الهكاتب ٌو دفع عجمة

الىهو االقتصادي وتحسيف هستوى الهعيشة ،وهكافأة األفراد الذيف لديٍـ سجؿ ائتهاىي جيد( .هكتب
هعموهات االئتهاف)2014 ،
 .5.10.2.2الخدمات األساسية التي يقدميا نظام معمومات االئتمان:
تتضهف الخدهات األساسية التي يقدهٍا ىظاـ هعموهات االئتهاف عمى ها يمي (ذيب:)2012 ،
 تجهيع البياىات االئتهاىية والديهوغرافية الخاصة باألفراد في همﻔات هىﻔصمة.
 عرض السجؿ االئتهاىي لكؿ فرد هف الهشاركيف.
 توفير هعموهات عف الهقترضيف.

 لهساعدة الهشاركيف عمى االستعالـ عف الىشاط ،أو التاريخ االئتهاىي ،أو هدى االىتظاـ في
سداد الديوف ،فيها يختص بكؿ هف األفراد والهشروعات الصغيرة والهتوسطة لمهساعدة في اتخاذ

الق اررات الخاصة بجدوى تهويؿ ٌذي الهشروعات.
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 .6.10.2.2مكاتب معمومات االئتمان والتقارير االئتمانية
إف وكالة التصىيؼ االئتهاىي أو ىظاـ هعموهات االئتهاف (التي يطمؽ عميٍا اسـ وكالة االستعالهات
االئتهاىية في الواليات الهتحدة األهريكية) ٌي عبارة عف هىظهة تقوـ بجهع البياىات الهالية

الشخصية الهتعمقة باألفراد وذلؾ هف الهؤسسات الهالية التي لديٍـ عالقة هعٍا .ويتـ جهع البياىات

وتقديـ الهعموهات الىاتجة (عمى شكؿ تقارير ائتهاىية) حسب الطمب إلى الشركات الهساٌهة وذلؾ
ألغراض التقييـ والتصىيؼ االئتهاىي)Wikipedia, 2014( .

يعتبر التقرير االئتهاىي بهثابة هعموهات هتراكهة حوؿ آلية تسديد الﻔواتير واعادة تسديد القروض،
وهقدار االئتهاف الهتوفر ،وها ٌي الديوف الشٍرية ،واألىواع األخرى هف الهعموهات التي يهكف أف

تساعد أي جٍة ُهقرضة هحتهمة في تحديد فيها إذا كاف الهقترض هف ذوي الهخاطر الجيدة أـ
السيئة(Obringer, 2002(.
زود
وال يبيف التقرير ّ
بحد ذاتً فيها إذا كاف الهقترض هف ذوي الهخاطر الجيدة أـ السيئة ،بؿ ُي ّ
الهقرضة ق ارراتٍا
الهقرضة بالبياىات ّ
هها يسهح لٍـ باتخاذ القرار بأىﻔسٍـ .وتتخذ الجٍات ُ
الجٍات ُ
بىاء عمى التبادؿ التجاري ذو الهخاطر والهردود .كها يساعد توفر كافة الهعموهات في ضهاف
ً
لمهقترض .وبشكؿ أساسي،
اتخاذ الجٍة الهقرضة لمقرار السميـ فيها يتعمؽ بتقييـ الجدارة االئتهاىية ُ

قد يعكس التقرير االئتهاىي السهعة الهالزهة لذلؾ الهقترض في بعض الحاالت)Miller, 2003( .
تتضهف الهعموهات التي يتألؼ هىٍا التقرير االئتهاىي ها يمي (:)Miller, 2003

 المعمومات التعريفية الشخصية :كاالسـ والعىاويف (الحالية والسابقة) ،ورقـ الٍوية الوطىي،
ورقـ الٍاتؼ ،وتاريخ الوالدة ،وأرباب العهؿ الحالييف والسابقيف؛ حيث تساعد ٌذي الهعموهات

الهقرضة في تحديد الهقترضيف والتحقؽ هىٍـ.
الجٍات ُ
 التاري االئتماني :هثؿ تاريخ الدفع لدى البىوؾ والشركات الههولة باإلضافة إلى الهعموهات
حوؿ كافة الحسابات الخاصة بالعهيؿ ،هثؿ هتى تـ فتحٍا ،وها ٌو ىوع الحساب ،وهبمغ

القرض ،وقيهة الدفعات الشٍرية.

 السجالت العامة :هثؿ االهتيازات الضريبية ،وق اررات الهحاكـ واإلفالس.

 االستفسارات حول التقارير :هثؿ عدد هاىحي االئتهاف الذيف استمهوا ىسخة عف التقرير
االئتهاىي الخاص بالزبوف.
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هﻔصؿ األثر الىافع
ىاقشت إحدى الدراسات التي أجريت هف قبؿ ( Luotoوآخروف )2004 ،بشكؿ
ّ
الهحﻔّز الهﻔيد لمهقترض الذي يعتبر هف إحدى الهخرجات الطبيعية لىظاـ
الهقرضة واألثر ُ
لمجٍة ُ
هعموهات االئتهاف الىاجح؛ كها يجب أف يتوفر لدى ىظاـ هعموهات االئتهاف األكثر تعقيدا وتطو ار
كال هف البياىات السمبية كالالئحة السوداء إضافة إلى البياىات اإليجابية كالالئحة البيضاء.

إذا ها قهىا بهراجعة الدراسات واألدبيات ذات العالقة ،ىجد أف أغمبيتٍا تتهحور حوؿ هكاتب
هعموهات االئتهاف األهريكية ،وهكاتب هعموهات االئتهاف األوروبية وهكاتب هعموهات االئتهاف في
أهريكا الالتيىية ،وربها يعود ذلؾ إلى حقيقة أف ٌذي الهىاطؽ قد أدركت هىذ زهف بعيد أٌهية

الحصوؿ عمى البياىات الجيدة وترجهة البياىات إلى هعرفة وهعموهة هف أجؿ استخداهٍا في هجاؿ

األعهاؿ)Pagano & Jappelli, 1993( .

كها ساٌـ وجود هستوى أفضؿ هف التىهية والبىية التحتية في تسٍيؿ الهىافسة السميهة بيف هىظهات
األعهاؿ ،األهر الذي تطمب تطوير هكاتب هعموهات االئتهاف بٍدؼ تحقيؽ الهزيد هف التىهية.

عالوة عمى ذلؾ ،وجود باع طويؿ في الثقافة البحثية لدى الواليات الهتحدة األهريكية وأوروبا ،فقد

كاف لدى العديد هف الباحثيف هف البيئة األكاديهية وعيا بالقضايا الهتعمقة بهكاتب هعموهات االئتهاف
وهعرفة باليات الحصوؿ عمى التهويؿ هف هؤسسات هثؿ البىؾ الدولي Luoto( .وآخروف)2004 ،
 .11.2.2دور وآثار تبادل معمومات االئتمان
يتبادؿ الهقرضوف في العديد هف الدوؿ هعموهات حوؿ الجدارة االئتهاىية لمهقترضيف ،وذلؾ إها عمى

أساس طوعي هف خالؿ هكاتب االئتهاف التي يىشئٍا الهقرضوف لٍذا الغرض أو هف خالؿ هكاتب
هستقمة تعهؿ هف خالؿ طرؼ ثالث ،أو قد يتـ ذلؾ عمى أساس إلزاهي هف خالؿ سجالت وهكاتب

هعموهات االئتهاف العاهة التي تديرٌا البىوؾ الهركزية)Pagano & Jappelli, 1993( .

تقدـ هكاتب هعموهات االئتهاف تغطية أقؿ اكتهاال ،ولكىٍا أيضا تقدـ تﻔاصيؿ بشأف القروض

الﻔردية ،وتدهج الهعموهات االئتهاىية هع البياىات األخرى ،وتختمؼ سقوؼ التقارير لسجالت
االئتهاف العاهة بشكؿ واضح ،فكمها ارتﻔع هستوى الشروط ،كمها قؿ عدد الهقترضيف الهشهوليف
وعدد التقارير االئتهاىية الصادرة ،وٌذي الشروط تحدد الشريحة التي تعهؿ فيٍا هكاتب االئتهاف
الخاصة دوف التىافس هع سجالت االئتهاف العاهة ،لذا يجب عمى هكاتب هعموهات االئتهاف أف

تأخذ في الحسباف أف الهقرضيف يهكف أف يمجأوا إلى تقارير السجالت العاهة( .ذيب.)2012 ،
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تحصؿ هكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة عمى هعموهات حوؿ الهقترضيف هف الهقرضيف ذوي

العالقة ،وكذلؾ هصادر أخرى (هثؿ الهحاكـ والسجالت العاهة والسمطات الضريبية) ،وتقوـ
باالحتﻔاظ بسجالت خاصة حوؿ كؿ هقترض ،وكها يحصؿ الهقرضوف عمى هالحظات هف

البياىات الهوثقة حوؿ هقدهي الطمبات هف خالؿ طمب "تقرير ائتهاف" هف هكاتب هعموهات

االئتهاف)Pagano & Jappelli, 1993( .

تختمؼ البياىات الصادرة عف سجالت االئتهاف العاهة اختالفاً كبي ار بيف الدوؿ؛ فﻔي األرجىتيف هثال
يجب عمى الهقرضيف تقديـ تقارير حوؿ العجز عف السداد والهتأخرات وهخاطر القروض وأسعار

الﻔائدة والضهاىات .وفي ألهاىيا يجب اإلبالغ عف هخاطر القروض والضهاىات فقط ،وفي بمجيكا
اإلبالغ عف العجز عف السداد والهتأخرات فقط)Jappelli & Pagano, 2005( .
وتستخدـ هكاتب هعموهات االئتهاف الحديثة الىهاذج اإلحصائية إلىتاج وبيع خدهات التصىيؼ
االئتهاىي التي تصىؼ الهقترضيف وفقا لخصائصٍـ وتاريخٍـ االئتهاىي .في السابؽ ،قاـ الهقرضوف
بتطوير ٌذي التصىيﻔات بٍدؼ دراسة طمبات االئتهاف والرد عميٍا ،وفي الحاالت التي تتوفر فيٍا

هعموهات إيجابية تستخدـ ٌذي الىهاذج في تعزيز السىدات الهالية ووضع أسعار لمقروض وتحديد

وادارة حدود االئتهاف Luoto( .وآخروف)2004 ،

وىظ اًر لعدـ وجود إحصائيات رسهية حوؿ هكاتب هعموهات االئتهاف وسجالت االئتهاف العاهة،

تستىد الهعموهات الشاهمة بيف الدوؿ إلى دراسات يكوف قد تـ تصهيهٍا خصيصا لٍذا الغرض؛

فعمى سبيؿ الهثاؿ ،تـ إجراء دراستيف ههاثمة في السىوات األخيرة ،األولى قاـ بٍا ( & Jappelli

 )Pagano, 2002عمى عيىة هكوىة هف  49دولة حوؿ هكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة
وسجالت االئتهاف العاهة .والثاىية عبارة عف هشروع قاـ بً البىؾ الدولي عمى ىطاؽ واسع ،وتحدث

عىً بشكؿ هﻔصؿ ( ،)Miller, 2003جهعت خاللٍا هعموهات عف  77دولة ،وتوصمت إلى

إحصاءات هﻔصمة لمغاية حوؿ أىشطة سجالت االئتهاف العاهة؛ وقاهت ٌاتيف الدراستيف بتوثيؽ
الىهو واالىتشار الدولي الهمحوظ لتبادؿ الهعموهات بيف الهقرضيف.

يهكف لهكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة إصدار أىواع عديدة هف التقارير االئتهاىية استىادا إلى

الهعموهات الهتوفرة لديٍا ،وىوع طمبات القروض هثؿ القروض االستٍالكية والرٌف العقاري

والقروض التجارية وغيرٌا هف التقارير ،وكذلؾ استىادا إلى ىوعية التﻔاصيؿ التي يطمبٍا الهقرضوف،
وتتراوح ٌذي التقارير بيف تﻔاصيؿ بسيطة هثؿ التعثر في الهاضي أو الديوف والهستحقات (هعموهات

سمبية) ،وتهتد إلى تقارير هﻔصمة حوؿ هقدهي الطمب تتعمؽ باألصوؿ وااللتزاهات والضهاىات
وٌيكمية الديوف والهستحقات والتسديدات والعهؿ وتاريخ األسرة (بياىات إيجابية)( .ذيب.)2012 ،
24

يهكف لمهقرضيف الذيف يقدهوف هعموهات خاصة لهكاتب هعموهات االئتهاف الوصوؿ إلى قاعدة

البياىات الهشتركة لىظاـ هعموهات االئتهاف وغالبا ها تكوف البياىات الهقدهة دقيقة وهحدثة .ولكف
أحياىا تتعرض هكاتب هعموهات االئتهاف

لتضارب في الهصالح ،وخاصة عىدها تكوف ٌذي

الهكاتب خاضعة لهمكية الهقرضيف أىﻔسٍـ ،وذلؾ كوف الهقرضيف يسعوف إلى استغالؿ الهعموهات

التي يقدهٍا الهقرضوف اآلخروف ،ويحاولوف االحتﻔاظ بهعموهاتٍـ الخاصة ألىﻔسٍـ؛ األهر الذي هف
شأىً تﻔسير التٍديدات بﻔرض عقوبات بحؽ أي هقرض ال يﻔصح عف أي هعموهات أو يقدـ

هعموهات غير دقيقة .وتتراوح ٌذي العقوبات عادة بيف فرض الغراهات أو حرهاىً هف الوصوؿ إلى

بياىات هكاتب هعموهات االئتهاف ،لٍذا تعهؿ هكاتب االئتهاف وفقا لهبدأ التبادلية (الهعاهمة بالهثؿ)

الذي غالبا ها يكوف هىصوص عميً في االتﻔاقيات بيف هكاتب هعموهات االئتهاف والهقرضوف.

(ذيب.)2012 ،

في العديد هف الدوؿ ،لعبت السمطات الرسهية دو ار ٌاها في تعزيز تبادؿ الهعموهات بيف
الهقرضيف ،كها أىٍا اىشات سجالت االئتهاف العاهة التي تشبً هكاتب هعموهات االئتهاف في الكثير
هف الجواىب ،وتدار هف قبؿ البىوؾ الهركزية .وال يهكف ألحد االطالع عميٍا سوى الهوظﻔيف

الهعتهديف هف البىؾ الهركزي ،بغية الرقابة وبىاء عمى قواعد وأسس سرية صارهة ،وكذلؾ
الهؤسسات الهالية التي تصدر التقارير .وٌذا األهر يساعد عمى تبادؿ الهعموهات بيف الهقرضيف

وسجالت االئتهاف العاهة عمى غرار هكاتب االئتهاف الخاصة ،وتعتبر الهشاركة في سجالت

االئتهاف العاهة إجبارية ،حيث أف قواعدٌا هﻔروضة عمى الجهيع بهوجب الموائح وال تخضع

لالتﻔاقيات والعقود .وٌذا يعىي أيضا أف ٌذي السجالت تحظى بتغطية شاهمة (يجب اإلبالغ عف
جهيع القروض التي تتجاوز السقوؼ الهعروفة والهحددة خالؿ فترات زهىية هعيىة) ،ولكف

الهعموهات تتألؼ أساسا هف بياىات االئتهاف ويتـ ىشرٌا بشكؿ هوحد (أي تقديـ عرض إجهالي

حوؿ الهقترضيف ولكف بال تﻔاصيؿ حوؿ القروض بشكؿ فردي) Luoto( .وآخروف)2004 ،

واستىاداً إلى دراسة ( )Jappelli & Pagano, 2002حوؿ هكاتب االئتهاف الخاصة ،والى دراسة

( )Miller, 2003حوؿ سجالت االئتهاف العاهة؛ يهكف القوؿ بأف أقؿ هف  %20هف الدوؿ
حظيت بوجود هكاتب االئتهاف الخاصة فيٍا قبؿ عاـ  ،1950وكذلؾ حظيت أقؿ هف  %5هف
الدوؿ بوجود سجالت االئتهاف العاهة .كها يظٍر الىقيض هف ذلؾ هع ىٍاية القرف الهاضي ،حيث

حظيت  %50هف الدوؿ التي شهمتٍا دراسة ( )Miller, 2003بوجود سجالت االئتهاف العاهة،

وحظيت ها تزيد ىسبتٍا عف الػ  60%هف الدوؿ التي شهمتٍا دراسة ( Jappelli & Pagano,

 )2002بوجود هكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة.
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 .12.2.2المخاطر االحتكارية لتبادل معمومات االئتمان
قد يزيد أو يقمؿ تبادؿ هعموهات االئتهاف بيف الشركات هف حدة الهىافسة في السوؽ ،وقد يجعؿ
الشركات تعاىي هف هشاكؿ االختيار السمبي أو الهخاطر األخالقية في عالقاتٍا هع العهالء ،ويرى

( )Vives, 1990و ( )Vives & Kuhn, 1994أف اآلثار الهترتبة عمى إىتاج الهعموهات هف
قبؿ الشركات االحتكارية عمى أرباح هىافسيٍا وعمى فائض الهستٍمكيف ٌي آثار غاهضة بشكؿ
عاـ وتعتهد عمى طبيعة الهعموهات التي تىتجٍا (الطمب الكمي ،االحتياجات الﻔردية ،وتكمﻔة

اإلىتاج) ،وعمى ىوع الهتغيرات اإلستراتيجية التي يختارٌا الهىافسوف (الهىافسة في األسعار أو

الكهيات).

 .13.2.2دور أنظمة المعمومات االئتمانية
يهكف القوؿ بأف تبادؿ الهعموهات حوؿ الهقترضيف بحسب ()Pagano & Jappelli, 1993
و( )Brown & Zehnder, 2007لً أربعة آثار يهكف تمخيصٍا بالىقاط التالية:
 تحسيف هعرفة البىوؾ بخصائص هقدهي الطمبات ،هها يساٌـ في التخﻔيؼ هف هشاكؿ
االختيار السمبي.

 الحد هف اإليجارات الهعموهاتية ،التي هف شأف البىوؾ الحصوؿ عميٍا هف خالؿ عهالئٍا.
 ضبط الهقترضيف والهديىيف ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ استبعاد الهديىيف الهتعثريف هف هجاؿ
االقتراض.

 القضاء عمى دافعية الهقترضيف ىحو اإلفراط في االقتراض ،أو الحد هف هثؿ ٌذي الظاٌرة،
الهتهثمة باالقتراض هف عدة بىوؾ في آف واحد ،دوف إدراؾ البىوؾ لٍذا األهر.

ويرى ( )Kallberg & Udell, 2003أف هشاركة الهعموهات تقمؿ هف االختيار السمبي هف خالؿ

تحسيف الهقترضيف ،وأشا ار أيضا إلى أف كؿ بىؾ يهمؾ هعموهات خاصة حوؿ هقدهي الطمبات

الهحمييف ،ولكىً ال يهمؾ أي هعموهات حوؿ هقدهي الطمبات غير الهحمييف ،ولذلؾ يعاىي هقدهي
الطمبات غير الهحمييف هف االختيار السمبي .ولكف فيها لو تبادلت البىوؾ الهعموهات حوؿ ىوعية

العهالء فأىً يصبح بإهكاىٍا تقييـ ىوعية هقدهي الطمبات غير الهحمييف وبالتالي هىحٍـ القروض
بأهاف هثمٍـ هثؿ العهالء الهحمييف ،وٌذا يساعد في الحد هف هعدالت العجز عف السداد.
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هف جٍة أخرى ،يعتبر تأثير تبادؿ الهعموهات عمى اإلقراض أهر هبٍـ ،ألىً عىدها تتبادؿ البىوؾ

الهعموهات حوؿ أىواع الهقترضيف ،فإف الزيادة الضهىية في هىح القروض لمهقترضيف اآلهىيف تﻔشؿ
في التعويض عف االىخﻔاض في اإلقراض لعهالء أكثر خطرا)Kallberg & Udell, 2003( .
وخالصة القوؿ أف الهىافسة الهصرفية تعزز األثر اإليجابي لتبادؿ الهعموهات عمى اإلقراض،
فعىدها تشتد الهىافسة بيف أسواؽ االئتهاف فاف تبادؿ الهعموهات يساٌـ في الحد هف اإليجارات

الهعموهاتية ،ويزيد هف حدة الهىافسة الهصرفية التي تؤدي الزيادة في اإلقراض ،يساٌـ تبادؿ
الهعموهات في الحد هف اإليجارات الهعموهاتية التي تستخمصٍا البىوؾ هف عهالئٍا ضهف عالقات

اإلقراض.

ويرى ( )Padilla & Pagano, 1997في الىهوذج الهكوف هف فترتيف حيث تهتمؾ فيً البىوؾ
هعموهات خاصة حوؿ الهقترضيف؛ وٌذي الهيزة الهعموهاتية تهىح البىوؾ ىوعا هف السمطة عمى

عهالئٍا ،والتي قد تؤدي إلى وقوع هشكمة التأخير ،وٌي أف توقع الهقترضيف باف البىوؾ سوؼ
تﻔرض أسعار باٌظة في الهستقبؿ تؤثر عمى أدائٍـ األهر الذي قد يؤدي إلى ىسب عالية في

العجز عف السداد وارتﻔاع هعدالت الﻔائدة ،وبالتالي اىٍيار السوؽ.

وبحسب الهصدر السابؽ ( )Gehrig and Stenbacka, 2005لكف إذا التزهت البىوؾ بهبدأ
تبادؿ الهعموهات حوؿ الهقترضيف فإىٍا تحد بذلؾ هف قدرتٍا الهستقبمية عمى استخالص اإليجارات

الهعموهاتية ،تاركة جزءا كبي ار هف الﻔائض ألصحاب الهشاريع الذيف يستثهروف جٍدا أكبر في

هشاريعٍـ ،هها يساٌـ في التقميؿ هف ىسب العجز عف السداد واىخﻔاض أسعار الﻔائدة وزيادة ىسبة

اإلقراض دوف تبادؿ الهعموهات.
عىد تبادؿ البىوؾ لمهعموهات الهتعمقة بتخمؼ الهقترضيف عف تسديد األقساط وليس فقط االقتصار
عمى تبادؿ الهعموهات حوؿ ىوعيتٍـ؛ يتجمى دور وأٌهية هكاتب هعموهات االئتهاف ،وٌذا ها أشار

إليً كؿ هف ( )Padilla & Pagano, 2000حيث أكدا أف لٍذا األهر آثار عمى ضبط القروض
واىضباط االئتهاف؛ فعىدها تتبادؿ البىوؾ الهعموهات حوؿ عجز الهقترضيف عف السداد فاف ٌذا

العجز يدؿ عمى الىوعية السيئة ،ويحهؿ في طياتً دليال عمى فرض عقوبة رفع أسعار الﻔوائد،
وبغية تجىب ٌذي العقوبة يتحسف أداء الهقترضيف وتقؿ هعدالت عجزٌـ عف السداد وتىخﻔض
هعدالت الﻔائدة ،وبالتالي تزداد هعدالت اإلقراض ،ويهكف تخﻔيض اإلقراض عىدها يتـ تبادؿ

الهعموهات ،ىظ ار الف هىح القروض لمهقترضيف الخطريف ٌو استثهار هكمؼ.
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ويدؿ ٌذا عىد ( )Gehrig and Stenbacka, 2000عمى أف تبادؿ الهعموهات حوؿ العجز
عف السداد وخصائص الهقترضيف لً آثار هختمﻔة تهاها عمى احتهاالت العجز عف السداد .ويىشأ

ٌذا التأثير االىضباطي فقط هف جراء تبادؿ الهعموهات حوؿ العجز عف السداد ،واذا تبادلت البىوؾ
الهعموهات الهتعمقة بخصائص الهقترضيف فأىٍا فعال تساعد عمى الحد هف التأثير االىضباطي

لتبادؿ الهعموهات ،وٌذا يعىي أف الهقترض ذي الجدارة االئتهاىية الهرتﻔعة لف يشعر بالقمؽ إزاء

اطالع البىوؾ األخرى عمى عجزي عف السداد طالها ذكرت ٌذي البىوؾ أيضا بأىً عهيؿ عالي
الجودة .ولكف تبادؿ الهعموهات حوؿ خصائص الهقترضيف ربها يساعد عمى الحد هف االختيار
السمبي أو يخﻔؼ هف هشاكؿ التأخير في أسواؽ االئتهاف ،هها يؤدي إلى خﻔض هعدالت العجز

عف السداد ،وتىشأ اآلثار السابقة حتى لو تقدهت األسر والشركات لمحصوؿ عمى القروض لدى

أحد الهقرضيف في أي وقت.

واإلقراض الحصري ٌو افتراض ثابت وهعروؼ؛ ولكف هف ىاحية عهمية يستطيع طالبي القروض
تقديـ طمبات لمحصوؿ عمى القروض هف عدة هقرضيف في ىﻔس الوقت ،وٌذا أهر شائع غالباً لدى

األوساط الهصرفية .فعمى سبيؿ الهثاؿ ،يستطيع الهستٍمؾ أف يعتهد عمى العديد هف بطاقات

االئتهاف أو خطوط االئتهاف لدى هختمؼ الوسطاء الهالييف في ىﻔس الوقت ،وٌذا أهر شائع
وهعروؼ لدى الشركات الكبيرة)Smith & Steven, 1998( .
قد يؤدي الحﻔاظ عمى عالقات اإلقراض الهتعددة إلى حدوث هشاكؿ هعموهاتية لمهقرضيف ،وخاصة

إذا كاف الهقرض الهحتهؿ ال يهمؾ هعموهات واضحة وهحددة عف هقدار القرض الذي حصؿ

الهقترض عميً أو سيكوف قاد ار عمى الحصوؿ عميً هف الهقرضيف اآلخريف .وتتوقؼ هخاطر
العجز عف السداد هف وجٍة ىظر الهقرض عمى الهديوىية اإلجهالية لمهقترض عىدها يستحؽ التزاهً

تجاي ٌذا الهقرض)DeMarzo & Bizer, 1992( .

ولكف إذا كاىت ٌذي الهعموهات غير هتوفرة لمهقرض فاف الهقترض قد يﻔرط في االقتراض .ولهعرفة

أسباب ذلؾ ،ىأخذ هثال الهستٍمؾ الذي يسعى لمحصوؿ عمى قرض هف إحدى شركات بطاقات
االئتهاف ،وهف أحد البىوؾ ،المذاف ال يتبادالف أي هعموهات عف الكهية التي يقترضٍا الهستٍمؾ هف

كؿ هىٍها ،فعىدها يقدـ الهستٍمؾ طمبا لمحصوؿ عمى قرض هف البىؾ فاف كؿ دوالر إضافي
يقترضً يقمؿ هف احتهاؿ سداد رأس الهاؿ والﻔائدة لشركة بطاقة االئتهاف .وٌكذا ،فاف سداد

الهستٍمؾ الهتوقع لمديف ٌو هؤشر ضعيؼ هف هؤشرات إجهالي هديوىيتً ،ويكوف لديً دافع لإلفراط

في االقتراض هف البىوؾ)Jappelli & Pagano, 2005( .
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لذلؾ فإف توقع ٌذي الهخاطر األخالقية يساعد الهقرض عمى تقىيف كهية القروض الهقدهة

لمهقترض ،وكذلؾ يجعمً يرفع سعر الﻔائدة ،أو حتى رفض هىح القرض بدوف الحصوؿ عمى أية
ضهاىات أو تعٍدات تقيد ديوف وهستمزهات الهقترض اإلجهالية ،ويهكف أف تزوؿ ٌذي الهشكمة
األخالقية إذا اتﻔؽ البىؾ هع شركة بطاقة االئتهاف عمى تبادؿ الهعموهات حوؿ حجـ االئتهاف

الهسهوح لمعهيؿ .وعميً فعىدها يتبادؿ الهقرضوف الهعموهات حوؿ القروض غير الهسددة ،فإىٍـ
يهيموف إلى زيادة حجـ اإلقراض الهسهوح بً ،وتحسيف أسعار الﻔائدة لطالبي القروض.

()DeMarzo & Bizer, 1992

أف تبادؿ أىواع هختمﻔة هف الهعموهات يساعد الهقرضيف عمى ضبط الهشاكؿ الهعموهاتية الهختمﻔة،
لذا فاف تبادؿ الهعموهات حوؿ خصائص الهقترضيف يساعد عمى التخﻔيؼ هف االختيار السمبي

وهشاكؿ التأخير ،ويهيؿ تجهيع الهعموهات حوؿ العجز عف السداد إلى تصحيح هشاكؿ األخطار
األخالقية ولكف تتدىى قدرة تجهيع الهعموهات حوؿ العجز عف السداد عمى القياـ بذلؾ إذا تـ

الكشؼ عف خصائص الهقترضيف أيضا .وكذلؾ ،فإف تبادؿ الهعموهات حوؿ هخاطر ديوف
الهقترضيف يزيؿ شكؿ هعيف هف أشكاؿ الهخاطر األخالقية الهستهدة هف قدرة الهقترضيف عمى

االقتراض هف عدة دائىيف)Miller, 2003( .

 .1.13.2.2المبادئ واألسس الواجب مراعاتيا عند إنشاء نظام المعمومات االئتمانية:
وبشكؿ عاـ يهكف القوؿ أف أٌـ الهبادئ واألسس الواجب هراعاتٍا عىد إىشاء ىظـ الهعموهات
االئتهاىية؛ يهكف تمخيصٍا بها يمي (:)The World Bank, 2011
•

جهع البياىات الهالية والديهوغرافية لمهقترضيف؛ بحيث تكوف ٌذي البياىات دقيقة وشاهمة ويتـ

تحديثٍا باستهرار.

• إدارة قاعدة البياىات بشكؿ فعاؿ وآهف يضهف استه اررية عهؿ قاعدة البياىات ويمبي هتطمبات
الهستخدهيف هف حيث السرعة والتكمﻔة.

• الحوكهة وادارة الهخاطر بحيث يتـ ضهاف الشﻔافية والهساءلة في كافة االستخداهات وبها
يتهاشى هع القواىيف والتشريعات الىافذة وهراعاتٍا في عهمية جهع البياىات وتبادلٍا واإلفصاح

عىٍا ،وهىح الحؽ لمهقترضيف في االطالع عمى تقاريرٌـ االئتهاىية وهراجعتٍا.
• حهاية الخصوصية.

• تمبية هتطمبات الهستخدهيف والقابمية لمتطوير بسٍولة.
• اإلفصاح عف كؿ هف البياىات السمبية وااليجابية.
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• احتواء قاعدة البياىات لكافة البياىات الهالية والشخصية لمهقترضيف التي تحتاجٍا الجٍة
الهاىحة لمتسٍيالت (االئتهاف).

• ربط الىظاـ هع ىظاـ الشيكات الهعادة اآللي.

• القدرة وضهاف وجود آلية لتصىيؼ الهقترضيف.
 .2.13.2.2العالقة بين أنظمة معمومات االئتمان الخاصة والعامة وعناصر النظام الجيد
تقوـ غالبا هجهوعات هف الهقرضيف أو الريادييف بإىشاء أىظهة تبادؿ وهشاركة الهعموهات بشكؿ

تمقائي عمى شكؿ هكاتب هعموهات ائتهاف أو وكاالت تصىيؼ ،وعىد تصهيـ ىظاـ هعموهات
االئتهاف العاـ ال يهكف تجاٌؿ أو التغاضي عف كهية الهعموهات التي يتبادلٍا القطاع الخاص
بشكؿ روتيىي؛ ولكف هف الواضح أف إىشاء هكتب هعموهات االئتهاف العاـ يكوف أقوى ىسبيا في

الدوؿ التي ال يوجد فيٍا أىظهة لتبادؿ الهعموهات الخاصة بيف الهقرضيف ،أو في الدوؿ التي تكوف
فيٍا ٌذي األىظهة بدائية وهحدودة هف حيث هدى التغطية والىطاؽ .وهف ىاحية تجريبية ،يعتبر

إىشاء ىظاـ هعموهات االئتهاف العاـ أقؿ احتهالية في الدوؿ التي لديٍا أىظهة لتبادؿ الهعموهات

وكاتب هعموهات ائتهاىية خاصة هوجودة هف قبؿ ،حيث أف األىظهة الخاصة والعاهة تعتبر بدائؿ

لبعضٍها البعض في هجاؿ الهعموهات االئتهاىية)Jappelli & Pagano, 2005( .

وبشكؿ عاـ يهكف القوؿ بأىً يهكف ألىظهة هعموهات االئتهاف العاهة التأثير عمى أىظهة هعموهات

االئتهاف الخاصة؛ وذلؾ ألف تطوير هكتب هعموهات ائتهاف عاـ هىاسب؛ قد يتسبب في إيقاؼ

هكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة القائهة عف العهؿ أو يعيؽ إىشاء هكاتب جديدة ،وهف ٌذا

الهىطمؽ ،تعتبر الحدود الدىيا لمتقارير أٌـ هعيار هف هعايير تصهيـ ىظاـ هعموهات االئتهاف العاـ،
وذلؾ ألف لٍا اثر فعاؿ يؤثر في فعالية هكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة .وفي الدوؿ التي تعهؿ

فيٍا هكاتب هعموهات االئتهاف العاـ بشكؿ فعاؿ؛ تهيؿ هكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة إلى

التخصص)DeMarzo & Bizer, 1992( .

وبغض الىظر عف كوف ىظاـ هعموهات االئتهاف عاها أو خاصا؛ ال بد هف توافر عىاصر رئيسية

يجب هراعاتٍا عىد تصهيهً؛ هف أٌهٍا ىوع البياىات الهتبادلة؛ حيث تعتبر القوائـ السوداء ( black
 )listsالتي تحتوي عمى هعموهات حوؿ الهتخمﻔيف عف السداد (الهتعثريف) أبسط وأرخص الطرؽ

وأكثر الطرؽ فعالية في تصحيح هشاكؿ األخطار األخالقية في سوؽ االئتهاف لها لٍا هف آثار

اىضباطية)Jappelli & Pagano, 2005( )disciplinary effects( .
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تجدر اإلشارة بالقوؿ إلى اىً يجب عدـ الهبالغة في التبادلية "تبادؿ األدوار" بيف كؿ هف هكاتب
هعموهات االئتهاف العاهة وهكاتب هعموهات االئتهاف الخاصة في تبادؿ الهعموهات ،حيث يهكف

ألسباب عديدة أف تجعؿ كال هىٍها هكهال لبعضً البعض)DeMarzo & Bizer, 1992( .
وتشهؿ األىظهة الهتوسطة تبادؿ الهعموهات حوؿ هبالغ القروض هها يساعد الهقرضيف عمى تقدير
الهديوىية اإلجهالية لطالبي القروض (الهقترضيف) بشكؿ أكثر دقة ،وعمى تصحيح الهخاطر

األخالقية التي تىشأ إذا كاىت عقود القروض غير حصرية .وتشهؿ األىظهة األكثر تطو ار أيضا

أىهاطا أخرى هف الهعموهات اإليجابية حوؿ خصائص الهقترضيف ،هثؿ البياىات الديهوغرافية
لمهقترضيف والهعموهات الهحاسبية لمشركات)Gehrig and Stenbacka, 2000( .
كها أف ذاكرة الىظاـ تعتبر هف العىاصر الضرورية والرئيسية الواجب هراعاتٍا عىد تصهيـ الىظاـ؛
حيث يعتبر عدد السىوات التي يتذكرٌا ىظاـ الهعموهات االئتهاىية حوؿ العجز عف السداد أو

الهستحقات عمى هقترض هعيف عاهال آخ ار هف العواهؿ الٍاهة في تصهيـ ىظاـ الهعموهات
االئتهاىية .وعىد إعداد ذاكرة الىظاـ بشكؿ خاص ال بد هف طرح سؤاليف هترابطيف وٌها ،إلى هتى
يجب االحتﻔاظ بالسجالت الهتعمقة بالعجز عف السداد؟ وٌؿ تتـ إزالتٍا بعد آخر سداد؟ يعتبر

الىظاـ الذي يتهتع بذاكرة الىٍائية وال يتيح لمهقترضيف إزالة أسهائٍـ هف "القائهة السوداء" بعد السداد
الهتأخر حاف از لمهقترضيف عمى السداد في الوقت الهحدد ،ولكىً ربها يردعٍـ عف االقتراض.

()Jappelli & Pagano, 2005

كها أف إدراج األفراد في القائهة السوداء بشكؿ دائـ بسبب عجزٌـ عف السداد قد يكوف لً آثار
سمبية بالغة لدرجة اىً ربها يردع حتى األفراد ذوي الﻔرص القوية ىسبيا هف االقتراض .والقائهة

السوداء ذات الذاكرة الطويمة لمغاية ربها تهىع الهديىيف الهتعثريف هف العودة إلى االقتراض هرة

أخرى ،فالعجز عف السداد يحرـ أصحاب الهشاريع هف فرصة أخرى لمحصوؿ عمى قروض جديدة،
والبدء في أعهاؿ تجارية جديدة ،وتسديد ديوىٍـ السابقة ،وحتى لو اهتمؾ الهقترض الهاؿ لتسديد
قروضً الهتعثرة فمف يكوف لديً حافز لمسداد ألف سهعتً أصبحت هشوٌة بشكؿ دائـ في كؿ

األحواؿ)Pagano & Jappelli, 1993( .
وهف ٌذا الهىطمؽ ،وبحسب ( ،)Jappelli & Pagano, 2005فإف القائهة السوداء ذات الذاكرة
الطويمة لمغاية تساٌـ فيها يعرؼ بهشكمة "تراكـ الديوف" التي يصبح فيٍا الديف الهتعثر عقبة دائهة

أهاـ استئىاؼ الىشاط االقتصادي .وعمى الىقيض اآلخر ،الىظاـ الذي يتـ فيً االحتﻔاظ بسجالت
لﻔترة قصيرة ثـ تحذؼ فور آخر تسديد ال تساعد كثي ار عمى ضبط الهقترضيف وال تقدـ سوى بعض

الهعموهات عىٍـ لمهقرضيف.
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ٌىاؾ تصهيـ لمذاكرة همﻔت لمىظر لدى الهكتب الهركزي البمجيكي لمقروض الشخصية ،وٌو عبارة

عف هكتب هعموهات ائتهاف عاـ ،يسجؿ فقط الهعموهات الهتعمقة بالديوف األسرية ،والهقترضوف
الذيف يسددوف ديوىٍـ يختﻔوف هف السجؿ بسرعة أكبر هف الهقترضيف الهمتزهيف بالسداد ،وبعد سداد

الهستحقات الهتأخرة ،يتـ إزالة الهعموهات تمقائياً بعد سىة واحدة ،واذا لـ يتـ تسديد الديف بعد التعثر،
ال تحذؼ الهعموهات إال بعد سىتيف)Miller, 2003( .

وبغض الىظر عف ىوع ووضع االلتزاـ ال تحتﻔظ قاعدة البياىات بأي سجؿ ألكثر هف عشر سىوات،
ولذلؾ يكوف العقاب أكثر صراهة لسوء السموؾ األكثر خطورة فقط ،،ولكف الجهيع يحصؿ عمى

العﻔو العاـ في ىٍاية الهطاؼ)Miller, 2003( .

وبصرؼ الىظر عف دور ٌذا الهعيار في تصهيـ سجؿ االئتهاف العاـ إال اىً يعتبر هتغير هف

هتغيرات السياسة العاهة ،طالها أف السياسييف يحدوف هف ذاكرة هكاتب االئتهاف الخاصة عف طريؽ
الموائح التىظيهية .فعمى سبيؿ الهثاؿ ،يحؽ لهكاتب االئتهاف الداىهاركية تسجيؿ وتوزيع هعموهات

ألكثر هف خهس سىوات ،وٌي السىوات الالزهة لتقييـ الوضع الهالي لمشركات أو األفراد .كها أف

قاىوف التقارير االئتهاىية األهريكي لعاـ  1970حسب الصيغة الهعدلة عاـ  ،1996يحظر ىشر
الهعموهات السمبية بعد أكثر هف  7سىوات)Jappelli & Pagano, 2005( .
 .14.2.2تجارب بعض الدول في تطوير أنظمة االستعالم االئتماني ومركزيات المخاطر:
كاف ٌىاؾ حرصاً دولياً إل ىشاء برىاهج لتقديـ الدعـ الﻔىي الهطموب لمدوؿ العربية فيها يتعمؽ بأىظهة
االستعالـ االئتهاىي وخمؽ أىظهة فعالة ،وفقا ألفضؿ الهعايير والههارسات الدولية السائدة ،بها

يىعكس عمى تحسف إدارة الهخاطر لدى الهؤسسات الهالية والهصرفية ،باإلضافة إلى األثر

االيجابي لذلؾ عمى كﻔاءة واستقرار القطاع الهالي والهصرفي.

وال شؾ أف ٌىاؾ الكثير هف الهعوقات التي يجب هعالجتٍا قبؿ السعي لخمؽ البيئة الهشجعة إلىشاء
أىظهة هتطورة وكﻔؤة لالستعالـ االئتهاىي في الدوؿ العربية ،وزيادة التوعية بأٌهية ودور ٌذي

األىظهة والتعاوف والتجاوب هعٍا ،ويأتي في هقدهة ٌذي التحديات ،بىاء اإلطار القاىوىي والتشريعي
الذي يشجع ويىظـ هسائؿ تبادؿ الهعموهات االئتهاىية ،باإلضافة إلى بىاء القدرات الكﻔيمة بتطبيؽ

ٌذي األحكاـ وهتابعة االلتزاـ بٍا.
وهف بيف ٌذي التجارب:
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 .1.14.2.2التجربة السعودية ،من خالل الشركة السعودية لممعمومات االئتمانية ()SIMAH
تـ إىشاء ٌذي الشركة في عاـ  ،2004كشركة وطىية ههموكة هف قبؿ البىوؾ السعودية بتشجيع هف
قبؿ هؤسسة الىقد العربي السعودي ،وتخضع إلشراؼ ورقابة الهؤسسة ،وتحصؿ ٌذي الشركة عمى

البياىات والهعموهات االئتهاىية لتقييـ هقدرة السداد لعهالئٍـ الحالييف والهرتقبوف ،بها يساعد
األعضاء عمى اتخاذ ق ارراتٍـ الهىاسبة .وتجدر اإلشارة إلى أف ٌذي الشركة تجهع البياىات
والهعموهات االئتهاىية السمبية وااليجابية ولكافة القروض والتسٍيالت االئتهاىية الههىوحة هف قبؿ

أعضائٍا.
كها باشرت الشركة في عاـ  2005باالحتﻔاظ بالسجالت والبياىات االئتهاىية لخهس سىوات ،كذلؾ

فإف التعميهات والقواعد القاىوىية التي تعهؿ بٍا ٌذي الشركة هف خاللٍا والهعتهدة هف قبؿ هؤسسة

الىقد العربي السعودي ،توفر كؿ هتطمبات الحهاية لمعهالء في االطالع عمى بياىاتٍـ وتقاريرٌـ
اال ئتهاىية (بشكؿ فوري والكتروىي) واالعتراض عميٍا،وكذلؾ تحدد ٌذي التعميهات إجراءات التدقيؽ
في االعتراضات وكيﻔية تصحيح وتحديث البياىات.

وتسعى الشركة لتطوير خدهاتٍا الهقدهة ألعضائٍا ،لتشهؿ ليس فقط التقارير االئتهاىية وخدهات

التقييـ ،بؿ أيضا خدهات أخرى هثؿ إدارة الطمبات االئتهاىية ،وخدهات الكشؼ عف الهخالﻔات

والتالعب ،وخدهات إدارة الهخاطر وهتابعة الهحافظ والدراسات واالستشارات ،باإلضافة إلى إدارة

البياىات االئتهاىية الوطىية ألغراض تطبيؽ اتﻔاقية بازؿ ( .IIالشركة السعودية لمهعموهات اإلئتهاىية
– سهة)2014 ،
 .2.14.2.2التجربة المصرية ،من خالل الشركة المصرية لالستعالم االئتماني )(I Score
باشرت الشركة الهصرية لالستعالـ االئتهاىي ىشاطٍا الﻔعمي عاـ  ،2007كأوؿ شركة هصرية
هرخصة هف البىؾ الهركزي الهصري؛ لتقديـ خدهات االستعالـ االئتهاىي ،وتعود همكية ٌذي الشركة

إلى هجهوعة هف البىوؾ ،باإلضافة إلى البىؾ الهركزي الهصري ،ويقدـ أعضاء ٌذي الشركة

البياىات والهعموهات االئتهاىية لمشركة ،ويستﻔيدوف هف التقارير االئتهاىية الهعدة هف قبمٍا ،وتغطي
تقارير الشركة القروض الهصرفية وغير الهصرفية الهقدهة لألفراد دوف أية سقوؼ ،فيها تغطي
االفتراضات والتسٍيالت االئتهاىية الهقدهة لمشركات الهتوسطة والصغيرة كحد أقصى هميوف جىيً

هصري( .الشركة الهصرية لالستعالـ االئتهاىي ")2014 ،"I-Score
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وتتهيز التجربة الهصرية في عدـ إلغاء هركزية الهخاطر لدى البىؾ الهركزي ،حيث أف عهؿ

الشركة الهصرية لالستعالـ االئتهاىي ال يغىي عف ٌذي الهركزية ،بؿ ٌو هكهؿ لٍا .كذلؾ فإف

الشركة تخضع لرقابة واشراؼ هباشر هف قبؿ البىؾ الهركزي ،سواء هف خالؿ الرقابة الهكتبية أو

الرقابة ا لهيداىية ،لها في ذلؾ أف أي تعميهات أو إحكاـ تصدر عف الشركة يتعيف الهوافقة عميٍا
هسبقا هف قبؿ البىؾ الهركزي ،لها في ذلؾ الرسوـ التي تتقاضاٌا ،كها يتمقى البىؾ الهركزي أي

شكاوي أو اعتراضات خاصة لعهؿ الشركة لتصحيحٍا والتحقؽ بشأىٍا( .الشركة الهصرية

لالستعالـ االئتهاىي ")2014 ،"I-Score
 .3.14.2.2أستراليا



يوجد لىظاـ هعموهات االئتهاف بأي كورب أدفاىتيج ( ،)BayCorp Advantageوٌو ىظاـ
هعموهات االئتهاف الرئيسي في استراليا ،قاعدة زبائىً هتىوعة تشهؿ البىوؾ ،الخدهات الهالية

الهتخصصة ،االتصاالت ،بائعي التجزئة ،االختصاصييف في الرٌف العقاري ،وشركات التأهيف .إف

هكىتً هف القياـ باستثهارات
السيطرة التاريخية لىظاـ هعموهات االئتهاف بأي كورب ( )BayCorpقد ّ
هستداهة ضهف قاعدة تكىولوجية هتكاهمة بشكؿ جيد حيث حصؿ عمى ىسبة كبيرة هف حجـ قطاع
هعموهات االئتهاف .يسهح بالهعموهات السمبية فقط ،وذلؾ ىتيجة لتشريعات الهعموهات االئتهاىية

الصارهة( .سوؽ الهعموهات االئتهاىيبة االسترالي)2014 ،
تـ تشكيؿ ىظاـ هعموهات االئتهاف في كاىوف األوؿ هف عاـ  2001بعد دهج شركتي BayCorp

و ،Data Advantageوكاف الهجمس السابؽ عبارة عف هزود هعموهات ىيوزلىدي يرجع تاريخً

إلى أكثر هف  45عاهاً ،بيىها كاف الهجمس األخير واحداً هف وكاالت االستعالهات االئتهاىية في
استراليا الذي تـ إىشاءي في عاـ ( .1967سوؽ الهعموهات االئتهاىيبة االسترالي)2014 ،

تسمّط الخبرة االسترالية الضوء عمى التأثير الهحتهؿ لمتشريعات الصارهة .عمى الرغـ هف وجود

جٍات ُهقرضة هحمية ودولية إضافة إلى وجود ههارسات فاعمة تاريخياً فيها يتعمؽ بإدارة الهخاطر
االئتهاىية ،إالّ أف السوؽ االسترالي قد فقد الكثير هف فوائد خدهات هكاتب هعموهات االئتهاف .وقد
شٍد سوؽ الهعموهات االئتهاىية الخاص هؤخ اًر وجود الهزيد هف الهشتركيف بشكؿ تدريجي ،هثؿ

شركة  D&Bاستراليا ،وقد أطمقت شركة  D&Bخدهاتٍا االئتهاىية االستٍالكية في أيموؿ ،2002
كها وضعت خدهاتٍا كىوع هختمؼ تهاهاً هف الخدهات هقارىة بالخدهات الهتوفرة الهتاحة في
استراليا وىيوزلىدا ،وذلؾ هف خالؿ ىقؿ أفضؿ الههارسات هف أىحاء أخرى هف العالـ ،يتمخص ذلؾ

في االىتقاؿ هف بيئة "سمبية فقط" إلى بيئة "إيجابية"( .سوؽ الهعموهات االئتهاىيبة االسترالي،

)2014

34

عمى الرغـ هف أف استراليا تعتبر إحدى الدوؿ الهتطورة والهتقدهة هف حيث البىى التحتية والتىهية
ووجود باع طويؿ لٍا في هجاؿ هكاتب هعموهات االئتهاف ،إال أىٍا ال زالت لـ تصؿ إلى الوضع

الهثالي فيها يتعمؽ بهكاتب هعموهات االئتهاف.
 .4.14.2.2الصين ()Jentzsch, 2005
لـ يكف لدى البىوؾ الصيىية في الهاضي أي خدهات قروض تستٍدؼ األفراد؛ األهر الذي لـ يجعؿ

وجود حاجة حقيقية لوجود سجالت ائتهاىية خاصة .وبدوف توفر الهعموهات الالزهة لتحديد الجدارة

االئتهاىية الخاصة بهقدـ الطمب لمحصوؿ عمى القرض (الهقترض) ،وجدت البىوؾ ىﻔسٍا هجبرة

عمى وضع هتطمبات دقيقة لمقروض االئتهاىية الﻔردية ،هها أربؾ العديد هف الزبائف الهحتهميف.

وىظ اًر لالفتقار إلى وجود تسٍيالت ائتهاىية ،فقد قاـ العديد هف الهستٍمكيف بإيقاؼ هشترياتٍـ

الالزهة ،هها أدى بالتالي إلى تثبيط االقتصاد الوطىي.

قد قاـ البىؾ الهركزي في الصيف الهعروؼ ببىؾ الشعب في الصيف بهبادرة إلىشاء ىظاـ هعموهات

ائتهاىية في الدولة ،بٍدؼ تأسيس السوؽ االئتهاىي االستٍالكي بشكؿ فاعؿ في الصيف ،وكاىت
بد هف القياـ بالكثير
البىية التحتية الهصرفية في الصيف ٌ ّشة ىوعاً ها في هرحمة هعيىة ،وكاف ال ّ
هف الحوسبة والتكاهؿ هف أجؿ إىشاء هكتب هعموهات ائتهاىي .عمى سبيؿ الهثاؿ ،كاىت قابمية

تبادؿ كافة أىواع البطاقات الهصرفية ضعيﻔة؛ حيث ال يهكف غالباً استخداـ البطاقة هف بىؾ واحد
في ىقطة البيع أو آلة الصراؼ اآللي التي يشغمٍا أي بىؾ آخر ،وفي الواقع في بعض الحاالت،

فإف البطاقات التي تصدر عف بىؾ واحد ،في بكيف عمى سبيؿ الهثاؿ ،ال يهكف استخداهٍا في ىﻔس
تطور ٌذا الوضع بشكؿ همحوظ خالؿ السىوات
اآلالت الخاصة بالبىؾ في شىغٍاي هثالً .وقد ّ
الهاضية.
تـ دهج شركة  China Union Payبشكؿ رسهي في  26آذار عاـ  2002وذلؾ بٍدؼ إيجاد

إهكاىية عهؿ وتبادؿ بطاقات الدفع في الصيف واىشاء هاركة هحمية هقبولة تدعى "،"yinglian ka
التي كاف هف الهتوقع أف تؤدي إلى زيادة في دخوؿ بطاقات الدفع إلى الصيف وهساعدة ُهصدري
البطاقات الصيىية عمى هقاوهة إغراءات تبىي هاركات عالهية هثؿ هاستر كارد وفي از بدال هف

البطاقات الصيىية .وتسعى شركة  China Union Payالهتهركزة في شاىغٍاي إلى إدراؾ رؤية

"التجواؿ في الصيف أو العالـ ببطاقة واحدة"؛ حيث بدأت بتوفير همؼ سمبي عمى هستوى الدولة في

العاـ .2004
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لقد اتخذ بىؾ الشعب في الصيف هىٍجية هحسوبة يتـ تىﻔيذٌا عمى هراحؿ إلىشاء ىظاـ هعموهات

ائتهاىي بدالً هف هىٍجية التشغيؿ دفعة واحدة وذلؾ ىظ اًر لبيئة القطاع الهصرفي .وهف أحد األهثمة
عمى ذلؾ ها حدث في عاـ  ،2000حيث عهؿ بىؾ اإلعهار الصيىي الذي يهثؿ واحدا هف أكبر

أربعة بىوؾ تهمكٍا الحكوهة عمى الربط بيف كافة شبكات الحاسوب في البىوؾ األربعة هعاً حتى
يهكف الوصوؿ إلى كافة السجالت االئتهاىية الخاصة ببىؾ اإلعهار الصيىي في كافة أىحاء البالد.

كها تـ اختيار شاىغٍاي هف أجؿ الدراسة التجريبية لىظاـ هعموهات االئتهاف هف قبؿ بىؾ الشعب

الصيىي ،وتـ أيضاً أخذ كؿ هف بكيف وشيىزيف بعيف االعتبار في تمؾ الدراسة ،ولكف لـ يتـ
اختيارٌها ألف ظروؼ السوؽ في ٌاتيف الهديىتيف غير ىاضجة بشكؿ كاؼ لهثؿ ٌذا االختبار.

وتـ إىشاء شركة شاىغٍاي الهحدودة لخدهات الهعموهات االئتهاىية ( Shanghai Credit

 )Information Services Co. Ltd (CISفي تهوز .1999

هٍدت هبادرة شاىغٍاي
كها تـ إطالؽ ىظاـ الهعموهات االئتهاىية الشخصية في تهوز عاـ  ،وقد ّ

الطريؽ لهثؿ ٌذي الههارسات في الهدف الكبرى األخرى عمى أهؿ أف يؤدي ذلؾ إلى وجود ىظاـ
كاهؿ هترابط في كافة أىحاء البالد ،كها توفر شركة شاىغٍاي أيضاً تصىيﻔات لمهجالس االئتهاىية،

وتـ الربط بيف أىظهة الهعموهات االئتهاىية الشخصية في سبع هدف صيىية (بكيف ،تشوىغتشيىغ،
شيىزيف ،شياف ،ىاىيىغ ،هياف ياىغ ،وٌوزو) في كاىوف األوؿ عاـ 2004؛ وذلؾ بٍدؼ تهٍيد

الطريؽ إلطالؽ ىظاـ عمى هستوى الدولة كهخطط لعاـ  ،2005كها تـ توسيع الىظاـ بشكؿ أكبر

في تهوز عاـ  ،2005هف خالؿ ربط ىظاـ الهعموهات االئتهاىية الشخصية في ثهاىية أقاليـ
وبمديات (بكيف ،تشيجياىغ ،غواىغدوىغ ،تشوىغتشيىغ ،شاىشي ،غواىغشي ،سيشواف وٌوىاف).
تتهثؿ الهبادرات الرئيسية األخرى التي دعهٍا بىؾ الشعب في الصيف بٍيئة اإلدارة االئتهاىية،
ووضع هعايير ائتهاىية وطىية ،والتشريعات ذات العالقة بأىظهة الهعموهات االئتهاىية ،وقد قاـ بىؾ

الشعب بالتحضير إلىشاء الٍيئة األولى إلدارة االئتهاف في الدولة ،الذي يهثؿ ىظاـ هعموهات

االئتهاف الحكوهي ،كها توفر شركة إكسبيرياف الدعـ الﻔىي والخدهات االستشارية الهتعمقة بإىشاء
قاعدة بياىات وادارة البياىات ذات الصمة بالبىؾ الهركزي.
تبقى الخصوصية هﻔٍوهاً أجىبياً بشكؿ كبير بالىسبة لمعديد هف الصيىييف؛ ولـ تكف الخصوصية
الﻔردية هف االٌتهاهات الٍاهة في الصيف ،ويهكف أف يعود ذلؾ إلى األسباب التالية:


التقاليد االجتهاعية السائدة هىذ وقت طويؿ والتي تُؤثِر الجهاعة عمى الﻔرد وذلؾ هرتبط بآثار
دروس كوىﻔوشيوس.
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السيطرة الصارهة هف قبؿ الحكوهة التي تقوـ بإجراء الﻔحص الدقيؽ لمهواطىيف وتحتﻔظ



بيئة العيش الهكتظة عادة ،حيث يعتبر الحيز الخاص بشكؿ أساسي ىوعاً هف الترؼ وبالتالي

بسجالت دقيقة لٍـ.

فٍو ليس هتوقعاً بشكؿ عاـ.

تتضهف أىظهة هعموهات االئتهاف الشخصية ها يمي:


ٌوية الزبوف (هثؿ االسـ ،رقـ الٍوية ،عىواف الهىزؿ).



الوضع األكاديهي.



هعموهات حوؿ سجؿ الهكتبة وهعدؿ إرجاع الكتب.



استئجار الحاسوب.





قروض الكتب.

الهقرضة ،الهبمغ ،الهدة ،سجؿ الدفعات).
الهعموهات الخاصة بالقروض (هثؿ الجٍة ُ
الهعموهات الخاصة ببطاقة االئتهاف (هثؿ اإلصدار).



الهعموهات التأهيىية.



الهعموهات الخاصة باالتصاالت.



الهعموهات الخاصة بالخدهات هثؿ الهاء والكٍرباء.



االئتهاف هف القطاع غير الهصرفي.



السجالت الضريبية.



ق اررات الهحاكـ.

يتضهف الهمحؽ رقـ ( )3.2تجارب العديد هف دوؿ العالـ في ٌذا الهضهار.
 .15.2.2أنظمة معمومات االئتمان بناء عمى التجارب الدولية السابقة
ال تزاؿ هعظـ أىظهة الدوؿ الىاهية في طور التصهيـ؛ ويهكف عزو ذلؾ إلى أف اإلقراض غير
الرسهي ها يزاؿ يمعب دو ار بشكؿ أكبر هها ٌو عميً الحاؿ في الدوؿ االقتصادية الهتقدهة ،وبها أف

هكاتب هعموهات تبىي الهعموهات الخاصة بٍا عمى أساس البياىات الهبمغة هف الهقرضيف

الرسهييف ،فاف فائدتٍا هىخﻔضة في ٌذي الدوؿ ،كها أف سجالت االئتهاف العاهة أكثر أٌهية في
الدوؿ التي تتهتع فيٍا حقوؽ الهقرضيف بحهاية ضعيﻔة ىسبيا ،وال يتـ تىﻔيذ القواىيف فيٍا بشكؿ

فعاؿ ،وٌذا يعىي أف سجالت االئتهاف العاهة تعهؿ بهثابة بديؿ جزئي عف عدـ تىﻔيذ القواىيف
دور بار از في ٌذا الهجاؿ.
القضائية بشكؿ هواتي؛ ولذا تمعب هكاتب االئتهاف ا
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كها أف الدور االىضباطي الذي تمعبً الهعموهات السمبية لً أٌهية خاصة في ٌذا الصدد .إضافة

إلى ها ذكر أعالي؛ فاف توافر الهعموهات هف سجؿ االئتهاف العاـ يهكف أف يحدث تغييرات فعالة
في سياسات اإلقراض الهصرفي والتحوؿ هف سياسات اإلقراض القائهة عمى الضهاىات إلى

السياسات القائهة عمى الهعموهات.

 .16.2.2و ع نظام معمومات االئتمان التابع لسمطة النقد الفمسطينية مقارنة مع األنظمة

العالمية

باإلطالع عمى ىظـ قواعد االئتهاف العالهية ،تعتبر قاعدة بياىات االئتهاف الﻔمسطيىية عصرية

وهتطورة وذلؾ بها تشتهؿ عميً هف بياىات ههيزة تتهتع بالدقة والجودة العالية ،وهها ال شؾ فيً أف
فرؽ عهؿ تطوير الىظاـ قد استﻔادت هف تجارب الدوؿ األخرى سواء التجارب الىاجحة أو التي
فشمت ويعتبر ىظاـ الهعموهات االئتهاىي التابع لسمطة الىقد ٌو هف أفضؿ الىظـ االئتهاىية العالهية
التي تـ تطويرٌا هف قبؿ البىوؾ الهركزية وٌذا بشٍادة صىدوؽ الىقد الدولي( .بروشور ىظاـ

هعموهات االئتهاف( )2014 ،صىدوؽ الىقد الدولي)2013 ،

ويمكن تمخيص ما ذكر أعاله من وجية نظر الباحثة بما يمي:
يتضح أف لهكاتب هعموهات االئتهاف آثار إيجابية لمهصارؼ ،والعهالء ،والجٍات الرقابية

واالقتصاد الكمي والجزئي؛ ويهكف تمخيص ٌذي الﻔوائد بالشكؿ التالي:
العمالء
المتعاملينمع
المصرف

المصارف

فوائدمكتب
معلومات
االئتمان

االقتصاد
الكلي
والجزئي

الجهات
الرقابية

شكؿ ) :(1.2فوائد ىظاـ هعموهات االئتهاف :الشكؿ هف إعداد الباحثة
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ويهكف تمخيص الشكؿ السابؽ بالىقاط التالية:
 بالنسبة لمعمالء الذين يتعاممون مع المصرف:
 ىجاح استثهارات الهودعيف وزيادة العائد عميٍا؛ األهر الذي يترتب عميً ارتﻔاع ثقة الجهٍور

بالجٍاز الهصرفي ،وكذلؾ ضهاف حصولٍـ عمى أي هبالغ يطمبوىٍا هف الهصارؼ في أي وقت

هف األوقات.
أها بالىسبة لمهقترضيف (طالبي االئتهاف)؛ فقد يتـ رفع السقؼ التهويمي لمعهيؿ في حاؿ تبيف هف
سجمً االئتهاىي أىً جدير بالثقة هف قبؿ الهصرؼ؛ األهر الذي يىعكس عمى تسٍيؿ إجراءات

حصوؿ العهيؿ عمى االئتهاف ،إضافة إلى أف هعرفة العهيؿ بوضعً وهوقﻔً هف التهويؿ
والضهاىات ،يتيح لً تقييـ ىشاطً واتجاًٌ الهستقبمي.


بالىسبة لمهصارؼ:

يتيح لٍا تطبيؽ هبدأ أعرؼ عهيمؾ ( )know your customerالهبىي عمى فكرة هعرفة الهصرؼ
لعهيمً هعرفة تاهة التخاذ القرار الصائب عىد هىح االئتهاف أو اتخاذ القرار االئتهاىي .كها أىً

يساٌـ في حؿ هشكمة تشابً األسهاء هف خالؿ حصولٍا عمي كافة البياىات الخاصة بالعهالء

لتهكيف الهصارؼ هف هتابعة عهميات االئتهاف .إضافة إلى أىً يسٍـ في ارتﻔاع ىسبة تحصيؿ

الديوف وذلؾ هف خالؿ دوري في تخﻔيض التعثر؛ كها يعهؿ عمى زيادة الثقة بيف الهصرؼ والعهيؿ،
كها أف تهكف الهصارؼ هف الحصوؿ عمى تقارير ائتهاىية هﻔصمة عف العهالء يسٍؿ عهمية اتخاذ

القرار السميـ ويساٌـ في فعاليتً.
 بالىسبة لالقتصاد:
يىعكس االىخﻔاض في حجـ التعثر في االئتهاف إيجابا عمى الىاتج القوهي ،كـ أف زيادة الثقة

العالهية في االقتصاد الهحمي يىعكس إيجاباً عمى عهميات اىتقاؿ رؤوس األهواؿ األجىبية إلى

الداخؿ؛ األهر الذي يىعكس عمى تقميؿ واىخﻔاض البطالة؛ وتوفير الهزيد هف فرص العهؿ وزيادة
دخؿ الﻔرد؛ األهر الذي يىعكس عمى عوائد الخزيىة.

 بالىسبة لمجٍات الرقابية:

يتـ تهكيىٍا هف استىباط واستخراج التقارير الرقابية بهختمؼ إشكالٍا؛ وكذلؾ التقارير اإلحصائية.
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 .3.2التسييالت المصرفية
 .1.3.2مقدمة:
إف هىح التسٍيالت االئتهاىية عمى اختالؼ أشكالٍا وظيﻔة رئيسية وهٍهة لمهصارؼ ،ويهكف القوؿ

إف الهساٌهة األساسية لمهصارؼ كعضو حيوي في الحياة االقتصادية لمهجتهعاتٌ ،ي هىح
االئتهاف البىاء بالدرجة التي تتﻔؽ هع توفير األهاف ألهواؿ الهودعيف وبها يحقؽ الرفاٌية لمهجتهع

وىهوي وازدٌاري.

وتعتبر وظيﻔة هىح االئتهاف هف اخطر واٌـ وظائؼ الهصارؼ ،وذلؾ الف األهواؿ التي تهىح

كتسٍيالت ائتهاىية ليست همكا لٍا بؿ ٌي أهواؿ الهودعيف ،لذلؾ تقوـ إدارة الهصارؼ برسـ
سياساتٍا االئتهاىية بها يحقؽ لٍا حسف وسالهة استخداـ األهواؿ الهتاحة لٍا هع تحقيؽ عائد
هىاسب ،وتقتضي السياسة الحكيهة لتوظيؼ األهواؿ الهواءهة بيف ودائع الهصارؼ هف ىاحية

واستخداهاتٍا لٍذي الودائع هف ىاحية أخرى ،خاصة هف حيث ىوع وحجـ وآجاؿ استحقاؽ كؿ هىٍا.

وتعتهد الهصارؼ في إقراضٍا عمى أىواع وحجـ وآجاؿ الودائع الهتاحة لديٍا وذلؾ بها يحقؽ
أٌداؼ خطً التىهية االقتصادية القوهية ،باإلضافة إلى األغراض التهويمية التي تقوـ بٍا

الهصارؼ ،وذلؾ بحكـ وظيﻔتٍا كوعاء لمهدخرات الهتاحة لديٍا وتوزيعٍا عمى هجاالت اإلىتاج
والخدهات الهختمﻔة لدفع الىشاط االقتصادي( .ذيب)2012 ،

 .2.3.2أسباب خطورة وأىمية اتخاذ قرار منح االئتمان:
أصبحت عهمية تقييـ الهشروعات بغرض هىح االئتهاف هف أٌـ التحديات التي تﻔرض وجودٌا عمى

إدارات الهصارؼ ،ويتطمب ذلؾ الدراسة الواعية التي تساعد إدارة الهصرؼ في اتخاذ الق اررات ىحو
هىح االئتهاف لمهشروعات ،وتحديد شروط ٌذي االئتهاف وحجهً ،وذلؾ في وقت توافرت فيً
الﻔوائض والهوارد الهالية ،ووجود الﻔرص الستثهار وتوظيؼ ٌذي الﻔوائض والهوارد بها يعود عمى
البالد بالىهو والتقدـ ،وهف الطبيعي اىً إذا كاف القرار الهصرفي يتعمؽ بالىواحي التهويمية فاف آثاري

سوؼ تهتد لتشهؿ هختمؼ أىشطة الهصارؼ وىتائج أعهالٍا ،الف القرار التهويمي لً أثري الهباشر
عمى الربحية والسيولة ودرجة الهخاطر ،وأيضا عمى بىاء هيزاىية الهصرؼ وعمى حجـ هواردي،

وعمى عالقتً بالهصارؼ األخرى هها يؤثر في الىٍاية عمى رأس هاؿ الهصرؼ واحتياطاتً ،هها

يزيد هف خطورة هىح االئتهاف ،وذلؾ يعود لألسباب التالية:
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 أف كؿ هصرؼ تجاري يهارس ىشاطً الهصرفي هف خالؿ الكثير هف القيود والهحددات هثؿ
ىسب االحتياط والسيولة( .كهاؿ)2007 ،

ٌ ذا القرار يتعمؽ عادة باستخداـ أهواؿ الغير (الودائع) ويٍـ في إدارة الهصرؼ استرداد ٌذي
األهواؿ لهواجٍة التزاهاتً تجاي الهودعيف ،باإلضافة إلى ضرورة الهواءهة بيف توقيت استرداد

القروض وأجاؿ استحقاؽ الودائع الهختمﻔة.

 زيادة القروض تستمزـ زيادة الودائع  ،وٌذي الزيادات الهتتابعة لمقروض والودائع تتطمب الهزيد
هف الحرص عمى تاهيف الىشاط الهصرفي ضد هخاطر اإلقراض (عدـ السداد) وضد هخاطر

السحب عمى الودائع.
 .3.3.2مفيوم التسييل االئتماني:
عرؼ الهستشار االقتصادي (السيسي )2004،التسٍيالت االئتهاىية بطريقتيف األولى ،وٌي أف
التسٍيؿ االئتهاىي هبمغ هحدد هف الهاؿ يتﻔؽ عميً ،ويضع الهصرؼ تحت تصرؼ العهيؿ
الستخداهً في غرض هحدد وهعموـ لمهصرؼ ،وفي الحدود الشروط وبالضهاىات الواردة بتصريح

التسٍيؿ االئتهاىي خالؿ هدة سرياىً؛ وذلؾ بٍدؼ تىهية ىشاط العهيؿ الجاري الهتسـ بالىجاح،
هقابؿ تعٍد العهيؿ برد ٌذا الهبمغ هع الﻔوائد والعهوالت والهصاريؼ الهستحقة هف خالؿ البرىاهج
الزهىي الهقرر لمسداد.

أها التعريؼ الثاىي فيعرؼ التسٍيالت االئتهاىية بأىً تعٍد يصدر هف الهصرؼ بىاء عمى طمب

العهيؿ لصالح طرؼ أخر (الهستﻔيد) وألجؿ غرض هعيف وهحدد ،وألجؿ هعموـ ،كها ٌو الحاؿ في
خطاب الضهاف حيث يصبح الهصرؼ بهجرد إصداري لخطاب الضهاف هتعٍدا بأداء قيهتً لمهستﻔيد
عىد أوؿ طمب هىً دوف أيً هعارضً هف أي جاىب شريطً أف تصؿ الهطالبة لمهصرؼ في هواعد

غايتً تاريخ استحقاؽ الضهاف(.السيسي)2004 ،

 .4.3.2األغراض التي تمنح من اجميا التسييالت االئتمانية:
إف ىوع الىشاط الذي يزاولً العهيؿ طالب التسٍيؿ االئتهاىي لً أٌهية خاصة عىد فحص ودراسة
طمب التسٍيؿ الهقدـ لمهصرؼ  ،وطبيعة الىشاط وخصائصً وصﻔاتً وهخاطري ،ويجب أف يكوف
الغرض هف طمب االئتهاف هتهشيا هع ىشاط العهيؿ وهع السياسية االئتهاىية لمهصرؼ ،وهع هراعاة
تعميهات الهصرؼ الهركزي ،واف التسٍيؿ الهطموب يهثؿ عهميً تهويؿ قصيرة األجؿ وسوؼ يدخؿ

في دوري االستغالؿ الطبيعي لىشاط العهيؿ ،وعدـ توجيًٍ لمتسٍيؿ إلى استخداهات أخرى ،بها قد

يؤثر عمى هقدرتً عمى الوفاء لمهصرؼ في الهواعيد الهحددة( .طايؿ)2002 ،
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ويجب عمى الهصرؼ التأكد هف سالهة ها ضهىً العهيؿ في الطمب الهقدـ ،واف التسٍيؿ هطموب
هف اجؿ تىهية الىشاط الجاري لمعهيؿ ،وليس بغرض تهويؿ رأس الهاؿ أو بغرض عهيالت

الهضاربة عمى احتكار بعض السمع أو الخاهات األولية.
واألغراض التي تهىح هف اجمٍا التسٍيالت االئتهاىية تتهثؿ في:
 األغراض اإلىتاجية :وٌي التي تتعمؽ بالعهميات اإلىتاجية ،ويىقسـ االئتهاف الهقدـ لٍا إلى
ىوعيف:
 تهويؿ الىشاط الجاري :أي الهساٌهة في تهويؿ اإلىﻔاؽ الجاري لمهشروعات( شراء هواد خاـ أو
بضائع بغرض البيع ،هصروفات إدارية ،دفع رواتب) أي استخداـ التسٍيؿ في دفع دورة ىشاط

الهشروع والهساٌهة في تحقيؽ حجـ الىشاط الهستٍدؼ .وتتهيز تسٍيالت الىشاط الجاري بأىً
ىشاط الحركة وايداع هتحصالت الىشاط أوال بأوؿ.

 تهويؿ الىشاط االستثهاري :وٌىا يهكف لمهصرؼ التجاري تقديـ تسٍيالت ائتهاىية ألغراض

إىشاء هشروعات جديدة أو توسعات استثهارية في هشروعات قائهة أو إحالؿ وتجديدات الطاقة

اإلىتاجية لمهشروعات القائهة وذلؾ كمً بالقدر الذي تسهح بً هوارد الهصرؼ ويقر هجمس

إدارتً في ضوء تقارير دورية هىتظهة عف هراكز السيولة بالهصرؼ.

 األغراض االستٍالكية :إف السياسة لعاهة لمدولة التي تٍدؼ إلى تىشيط اإلىتاج ،والظروؼ
الخاصة بالهصرؼ التجاري يحدداف التوسع أو االىكهاش في ٌذا الىوع هف التسٍيالت

االئتهاىية ،حيث يالحظ عدـ التوسع في ذلؾ الىوع هف اإلقراض وال يهىح إال لظروؼ استثىائية
تقدرٌا السمطة الهختصة بالهصرؼ( .ذيب)2012 ،
 .5.3.2أنواع التسييالت االئتمانية:
تتﻔاوت أىواع القروض والسمؼ هف حيث:

 الضهاىات.

 أجاؿ االستحقاؽ.
وتراعي الهصارؼ التجارية في كافة تسٍيالتٍا االئتهاىية توافر اعتباري السيولة أي سرعة تحويمٍا
لىقود ،والربحية أي هعدؿ الربح الذي تحققً .وتسعى الهصارؼ التجارية لمتوفيؽ بيف ٌذيف

االعتباريف حيث أىٍها هتغيراف يتحركاف في اتجاي عكسي.
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 .1.5.3.2أىم أنواع التسييالت االئتمانية من حيث ال مانات:
 التسٍيالت االئتهاىية بدوف ضهاف :وتهىح ٌذي التسٍيالت اعتهادا عمى الهركز الهالي

لمعهيؿ وكﻔيمً وفقا لها تسﻔر عىً الدراسة االئتهاىية في ٌذا الشأف ،وىوع التسٍيؿ االئتهاىي

الهقدر لمعهيؿ ،وهع هراعاة أف يكوف التهويؿ ألغراض التشغيؿ لعهميات تتوافر بٍا طبيعة

الصﻔة الذاتية .فالهصرؼ التجاري قد يهىح عهيمً الذي يثؽ فيً قروضا يدوف ضهاىات
هعتهدا في ذلؾ عمى قوة وهتاىة هركزي الهالي وسالهة ىتائج أعهالً ،وٌكذا فاىً يتعيف عمى

الهصرؼ التجاري جهع كافة البياىات والهعموهات الالزهة لمتحقؽ هف سالهة وهتاىة الهركز

لمعهيؿ وهف هقدرتً عمى الدفع وسهعتً في السوؽ ،وكذلؾ الظروؼ االقتصادية العاهة التي
يهارس العهيؿ ىشاطً في ظمٍا ،ثـ يأتي بعد ذلؾ الضهاف العيىي هكهال وليس ٌو األساس

في حصوؿ الهصرؼ عمى السداد هف ٌذا الضهاف واىها يؤخذ لالستﻔادة بً في حالة فشؿ

الهصدر الطبيعي في السداد.

 التسٍيالت االئتهاىية بضهاىات :وتهثؿ الضهاىات وسائؿ تأهيف الهصرؼ التجاري ضد
خطر عهيمً ،حيث تساعدي استيﻔاء حقً عىدها يتعثر العهيؿ في السداد في هواعد

االستحقاؽ وذلؾ بالتصرؼ في الضهاف  ،كها أف وجود الضهاف تحت يد الهصرؼ يعطى

لً الحؽ في جزء هف الذهة الهالية لمعهيؿ بها يحهيً هف قسهة الغرهاء عىد تصﻔية أهواؿ
العهالء ،وقد تكوف الضهاىات عيىية أو شخصية ،وقد يجهع الهصرؼ التجاري بيف الىوعيف

هف الضهاىات فيطمب هف عهيمً أف يقدـ لً كﻔيال شخصيا هميئا باإلضافة إلى رٌف هحمً
التجاري أو عقؿ يهمكً أو أوراؽ تجارية أو هاليً أو بضائع ،أو التىازؿ لمهصرؼ عف بعض

هستحقاتً لدى الغير ىاو غير ذلؾ هف أىواع الضهاىات( .بف طرية)2011 ،
أها أٌـ أىواع التسٍيالت االئتهاىية هقابؿ ضهاىات فٍي:

 التسٍيالت االئتهاىية إلصدار خطابات الضهاف :وخطابات الضهاف توجد عىدها تدعو الحاجة
إلى إيداع هبمغ لتأهيف ىقدي ،وهف ثـ فاف إصدارٌا ال يترتب عميً دفع أو استالـ هبالغ ىقدية،
ولً وظيﻔة اقتصادية ٌاهة في تىشيط وتسٍيؿ الهعاهالت الهالية والتجارية،حيث يقوـ الهصرؼ

التجاري الهصدر لٍا بدور الوسيط الهؤتهف بيف األطراؼ الهتعاهمة وحيث اىً ال تتوافر

لمهصرؼ التجاري رقابة عمى عهالئً في العهميات الهصدر بشأىٍا خطابات الضهاف إال في
حدود ضيقة ،لذلؾ فاىً يمزـ الحرص قبؿ هىحً تسٍيالت ائتهاىية إلصدار خطابات ضهاف

عمى توافر عىاصر الدراسة االئتهاىية الالزهة هع احتساب الغطاء الىقدي الهىاسب.
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 التسٍيالت لخصـ أو بضهاف كهبياالت هحمية :وتعتبر التسٍيالت االئتهاىية هقابؿ خصـ
الكهبياالت الهحمية أو بضهاىٍا هف أٌـ التسٍيالت االئتهاىية التي تقدهٍا الهصارؼ التجارية

لعهالئٍا ،وٌي تساعد إلى حد كبير في تىشيط العهميات التجارية وتبسيطٍا ،ىشر االئتهاف
التجاري وزيادة أٌهية دورة في االقتصاد القوهي ،وقبؿ إقرار هىح ٌذي التسٍيالت يتعيف أف
يقوـ الهصرؼ التجاري بالدراسة االئتهاىية الالزهة عف عهالئً هف حيث سهعتٍـ الشخصية
وهراكزٌـ الهالية وضهاىاتٍـ هع هراعاة اليقظة التاهة والحذر الشديد والهتابعة الهستهرة لهراكز

لمعهالء والهديىيف في الكهبياالت.

 التسٍيالت لخصـ آو بضهاف كهبياالت خارجية :تهىح ٌذي التسٍيالت االئتهاىية لعهالء

الهصارؼ الذيف يعهموف في هجاؿ التجارة الدولية حيث تكوف أداة التهويؿ الهىاسبة بيىٍـ ٌي

االعتهاد الهستىدي أو الكهبيالة الهستىدية حسب الظروؼ الخاصة والهحيطة بكؿ هف
الهصدر والهستورد.

 التسٍيالت االئتهاىية بضهاف أوراؽ هالية(أسٍـ وسىدات) :األسٍـ والسىدات أها أف تكوف
لحاهمٍا ،وٌي التي يتـ فيٍا ىقؿ الهمكية بهجرد التسميـ والتسمـ أي أىٍا تصبح همكا لمهشتري
بهجرد استالهً لٍا ،أو تكوف اسهية وٌي التي تحهؿ اسـ صاحبٍا عميٍا وتثبت همكيتً إزاء

الشركة بقيد هالكا في دفاترٌا ،ولذلؾ فاف إجراءات ىقؿ همكيتٍا تختمؼ عف إجراءات تقؿ
همكية األوراؽ الهالية لحاهمٍا.

 التسٍيالت االئتهاىية بضهاف بضائع :وٌي تمؾ التسٍيالت االئتهاىية التي تهىحٍا الهصارؼ
التجارية لعهالئٍا هقابؿ إيداع البضائع التي يهمكوىٍا بهخازف الهصرؼ الدائف الهرتٍف.
ويشهؿ ٌذا الىشاط تهويؿ قطاعات ٌاهة في هجاؿ التجارة ،الداخمية والخارجية ،والصىاعية

وهف ثـ فٍو يعتبر شرياىا حيويا في جسـ االقتصاد القوهي هف شأىً هضاعﻔة هروىة العرض
والطمب وزيادة رأس الهاؿ.

 التسٍيالت االئتهاىية بضهاىات هتىوعة :تتطور أىشطً التوظيؼ لدى الهصارؼ التجارية،
وتتعدد بدورٌا أىواع التسٍيالت االئتهاىية التي تقدهٍا لخدهة قطاعات شتى هف االقتصاد

القوهي وسد الحاجات الهختمﻔة لمهواطىة( .ذيب)2012 ،

 .2.5.3.2ثانيا :أىم أنواع التسييالت االئتمانية من حيث آجال استحقاقيا:
 القروض هتوسطة األجؿ :وتتراوح أجالٍا بيف سىة وخهس سىواتٌ, ،ي تهىح بغرض تهويؿ
األىشطة االستثهارية  ،ويحدد لٍا برىاهج لمسداد يرتبط بالتدفقات الىقدية الحالية والهتوقعة،

والتي تظٍرٌا الدراسات االقتصادية لمهشروع الهقترض ،واالحتياجات الحقيقة لمعهيؿ.
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 القروض طويمة األجؿ :وتزيد أجالٍا عف  6سىوات وتهىح بغرض إقاهة الهشروعات الجديدة
أو لتطوير هشروعات قائهة( .حابس)2011 ،

 القروض والسمؼ قصيرة األجؿ :وٌي التي ال تزيد أجالٍا عف سىً ،وتهثؿ الجاىب األكبر هف
قروض الهصارؼ التجارية ،وتعد أفضؿ أىواع التوظيؼ لديٍا ،وٌي تهىح بغرض تهويؿ

األىشطة الجارية لمعهالء ،وقد يتحدد لٍا برىاهج زهىي لمتسديد لمتخﻔيض بحيث تحؿ هوارد

العهالء الذاتية تدريجيا هحمٍا ،أو تجدد تمؾ القروض والسمؼ في تواريخ استحقاقٍا بشكؿ

دوري هف عاـ ألخر ،وبذلؾ تتالشى هف الىاحية العهمية الﻔروؽ بيف ٌذي القروض قصيرة

األجؿ والهتوسطة األجؿ وطويمة األجؿ ،بها يجعؿ الﻔارؽ بيىٍها هجرد فارؽ ىظري ،غير اىً
يتعيف عدـ تجديد الهصارؼ التجارية لٍذي القروض قصيرة األجؿ تمقائيا ،دوف التحقؽ هف
تىاسبٍا هع الهتطمبات الحقيقية لىشاط العهالء ،بؿ يتعيف تصﻔيتٍا أذا توافرت لدى الهصرؼ

هؤشرات تعثر ىشاط العهيؿ حيث يقوـ الهصرؼ بتعديؿ شروط التعاقد أو إلغائً حتى قبؿ
تاريخ استحقاقٍا.
 .6.3.2الموقع التنظيمي لقسم التسييالت:

يرتبط قسـ أو إدارة التسٍيالت الهصرفية في جهيع خراط الٍياكؿ التىظيهي لمﻔروع وادارة البىؾ
العميا ،ارتباطا هباش ار هع هتخذي القرار في الوحدات اإلدارية الهختمﻔة ،ويأتي ٌذا االرتباط الوثيؽ
ألهور ترجع إلى درجة كبيرة لطبيعة عهؿ قسـ التسٍيالت ،وتسٍيال لهعاهالت العهالء والبىؾ

بالسرعة والضبط الهىاسبيف.

وبخصوص طبيعة العهؿ  ،يتولى ٌذا القسـ هٍاـ عهميات التسميؼ وتقديـ كافة الخدهات ذات

الصمة ،وتحهؿ في طيٍا هخاطر تؤثر عمى ربحية البىؾ وهستقبمً ،وبالتي فاف ٌذا القسـ أٌهية
كبرى في تحديد ربحية البىؾ وتعظيـ إيراداتً  ،كها اىً إذا ها قاـ بأداء هٍاهً بكﻔاءة فاىً قد يكبد

البىؾ خسائر كبيرة.

وهف جاىب أخر فاف طبيعة العهؿ في ٌذا القسـ تجعمً عمى اطالع كاهؿ حوؿ الهعموهات الخاصة

بالعهالء والبىؾ التي تعتبر هف وجٍة العهؿ الهصرفي في غاية السرية  ،وسرية ٌذي الهعموهات
تﻔوؽ تمؾ التي تطمع عميٍا األقساـ األخرى في البىؾ ،األهر الذي يقتضي هعً عدـ تداوؿ ٌذي

الهعموهات إال في أضيؽ الحدود وعبر قىاة هباشرة بيف ٌذا القسـ وهتخذي القرار.
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ويحدد ٌذا القسـ هف خالؿ الهىاقشات التي يعقدٌا هع العهالء ،شكؿ وشروط تعاهمٍـ هع البىؾ
بأقساهً الهختمﻔة ،هع األخذ باالعتبار أوضاع العهيؿ وارتباطً هع البىؾ ،وحجـ األعهاؿ الهتوقع
أف يقوـ بٍا العهيؿ بتىﻔيذٌا ،وٌو ها يستدعي تدخؿ اإلدارة العميا أحياىا في الهﻔاوضات والهىاقشات

الجارية هع العهيؿ بغرض بقاء العالقة بيف العهيؿ والبىؾ والتغمب عمى الىقاط الهختمؼ عميٍا هع
هثؿ ٌذا العهيؿ.

ويهكف القوؿ أف ضبط ٌذا العهؿ الٍاـ لمبىؾ وذلؾ بتحقيؽ اإلشراؼ الهباشر هف قبؿ اإلدارة العميا
يعتبر ضهاىا لحسف سيرة ،كها يعهؿ عمى تحقيؽ أداء هرض لمعهالء هف حيث السرعة والتجاوب

الهعقوليف ،ذلؾ أف عهالء التسٍيالت ٌـ( عمى األرجح) هف كبار العهالء  ،هها يجعؿ االرتباط
الهباشر بيف قسـ التسٍيالت واإلدارة العميا أهر ال بد هىً في كؿ الوحدات اإلدارية.

وترتبط كافة أقساـ البىؾ األخرى هع قسـ التسٍيالت الهصرفية بعالقات عهؿ وثقة ،هف حيث
الحصوؿ عمى الهعموهات الهختمﻔة الخاصة بالعهالء الهتقدهيف بطمبات التسٍيالت أو هف حيث
إعالـ ٌذي األقساـ بالتسٍيالت التي أفؽ هتخذي القرار عمى هىحٍا لمعهالء وشروط استعهالٍا ،أو

هف خالؿ هتابعة سير العهؿ بٍذي التسٍيالت أثىاء سرياف هﻔعولٍا ،وهدى التزاـ العهالء الهقترضيف

بالشروط الهتﻔؽ عميٍا والهعموهات الهتوفرة عف العهيؿ أو عف أعهالً لدى أي هف ٌذي األقساـ.

(جودة وارشيد)1999،

 .7.3.2مواصفات موظف التسييالت:
إف قرار هىح اإلقراض الهصرفي يعتهد عمى هىٍجية غىية بالهعموهات الﻔىية ،هف عمـ باألصوؿ

الهحاسبية وتحميؿ الهيزاىيات ،والهاـ باألهور القاىوىية الخاصة بإجراء التعاقدات الهختمﻔة هع
العهالء  ،وهعرفة في أصوؿ االقتصاد واإلدارة ،كها يعتبر قرار التسميؼ هف الهسائؿ التي تعتهد

عمى التقدير الشخصي الذي تؤثر فيً هﻔاٌيـ وثقافة ورؤية الباحث االئتهاىي.

يعتبر هىح التسٍيالت اال ئتهاىية الوجً الثاىي لىشاط البىوؾ التجارية بعد قبوؿ الودائع بأىواعٍا
الهختمﻔة ،وبها أف ٌذي التسٍيالت هصدرٌا األساسي ودائع العهالء  ،فاف الهسؤولية التي تقع عمى
عاتؽ االئتهاف تتطمب كﻔاءة وخبرة كبيرة في تقييـ طمبات هىح االئتهاف سواء هف الىاحية الﻔىية

الخاصة بالتأكد هف سالهة اإلجراءات وتوافقٍا هع تعميهات البىؾ الهركزي وهع تعميهات هىح
التسٍيالت الخاصة بالبىؾ  ،وتوافر الهعموهات الهالية الضرورية بٍدؼ تحميؿ الهركز الهالي
لطالب التسٍيالت ،وكذلؾ الىاحية القاىوىية الخاصة باستكهاؿ الهستىدات الثبوتية ،بٍدؼ اتخاذ

الق ارر الهىاسب بقبوؿ أو رفض هىح ٌذي التسٍيالت.
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ولكي يؤدي هوظؼ التسٍيالت هٍاـ عهمً باقتدار وكﻔاءة فاىً ال بد واف تتوافر فيً الهواصﻔات

الهوضحة أدىاي:

 oأف يكوف لبقا ذي شخصية هقبولة وهعاهمة هريحة بجهٍور الهتعاهميف هعً ،بشكؿ يتيح لً

تىﻔيذ هٍهتً دوف تعقيد وتهكىً هف إرساء عالقات جيدة هع الهتعاهميف هعً واف يتﻔٍـ عهالءي

ويتعاهؿ هعٍـ بكياسة تكسبً ثقتٍـ.

 oأف تتوافر لدية القدرة والهعرفة التاهة في تحميؿ الهعموهات الوصﻔية والكهية ،وبحيث يكوف قا ار
عمى استخالص الىتائج واتخاذ القرار الهىاسب إذا كاف في هوقع اتخاذ القرار.

 oأف يكوف ذو خمﻔية ثقافية جيدة وهتابعا لمهتغيرات االقتصادية وها يط أر عميٍا هف تطورات
هؤثرة في السوؽ والهسيطرة عميً.

 oالهعرفة باألصوؿ واألعراؼ الهحاسبية وتحميؿ الهيزاىيات الﻔعمية واعداد التقارير فيٍا ،إضافة
إلى إلهاهً بالجواىب القاىوىية الالزهة لتىﻔيذ عهمً بشكؿ صحيح.

 oأف يكوف هتعاوىا هع رؤسائً وهرؤوسة وصبو ار ولدية القدرة في التعبير عها يريد ،ولديً هٍارة
في الحوار وتقبؿ الرأي األخر والتﻔاوض هع العهالء

 oأف تكوف لديً قاعدة عريضة هف العالقات الواسعة والىشاط الﻔعاؿ في السوؽ وفعاليتً تهكىً
هف االطالع عمى التطورات والهستجدات التي تط أر فيً بغرض الوصوؿ إلى حجـ اكر هف
الهعموهات ،سواء هف العهالء الحالييف لمبىؾ أو العهالء الهتوقع استقطابٍـ ،أو عف الﻔعاليات

والعهالء الجدد في الهىطقة( .الطالع)2010 ،
 .8.3.2إجراءات منح التسييالت االئتمانية:
تقوـ البىوؾ الكبيرة بتحديد إجراءات هىح التسٍيالت كتابً لكي تكوف بهثابة إطار عاـ يرشد هوظﻔي

قسـ االئتهاف إلى خطوات هحددة وهوحدة لتىﻔيذ العهمية االئتهاىية .أها البىوؾ غير الهىظهة فقد

تكوف لديٍا إجراءات هحددة غير هكتوبة ويقوـ الهوظﻔيف بتىﻔيذٌا ،إال أف ذلؾ قد يخمؽ ىوعا هف

اإلرباؾ عىد تعييف هوظؼ جديد في قسـ االئتهاف هثال ،باإلضافة إلى اىً قد يخمؽ هجاال
لالجتٍادات الشخصية وهبر ار لبعض االىحرافات.

ٌذا وتهر عهمية هىح التسٍيالت االئتهاىية بعدة إجراءات أٌهٍا (غىيـ )1999،و (ىصار،
:)2005
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 دراسة طمبات االقتراض :عىدها يقوـ العهيؿ بتعبئة طمب االقتراض وفقا لمىهوذج الهعد هف قبؿ

البىؾ ،فإ ىً يتولى تقديهً إلى قسـ االئتهاف إلجراء الدراسة عميً ،وخاصة هف حيث الغرض هف
القرض وفترتً وجدوؿ السداد ،وقد يستدعي األهر إجراء أكثر هف هقابمً شخصية هع العهيؿ

لموقوؼ عمى الجواىب التي قد ال يغطيٍا طمب االقتراض ،أو حتى القياـ بزيارات شخصية هف

قبؿ هوظﻔي البىؾ إلى هقر العهيؿ طالب القرض.

 تحميؿ الهركز الهالي لمعهيؿ :يتـ تحميؿ الهركز الهالي لمعهيؿ طالب القرض هف خالؿ دراسة
القوائـ الهالية وتحميمٍا لﻔترات قد تصؿ إلى ثالث سىوات أو أكثر ،وقد تشهؿ عهمية تحميؿ

الهركز اآللي لمعهيؿ القياـ بدراسة بعض الىسب والهعدالت كىسب السيولة ،وىسب الربحية،

وىسب الىشاط وىسب الهديوىية.

 االستﻔسار عف هقدـ الطمب :حيث يتـ االستﻔسار عف السهعة التجارية لهقدـ طمب االقتراض
أها هف األقساـ الداخمية في البىؾ أو هف خالؿ عقد اجتهاعات هع العهيؿ أو هف خالؿ البىوؾ

األخرى والبىؾ الهركزي.

 التﻔاوض هع العهيؿ :بعد دراسة الهعموهات الهجهعة عف طبيعة القرض وهقدـ طمب االقتراض،
يقوـ البىؾ بالتﻔاوض هع العهيؿ عمى شروط العقد والتي تتضهف تحديد هبمغ القرض،كيﻔيً
الصرؼ هىً ،طريقة سداد القرض  ،الضهاىات التي يحتاجٍا البىؾ ،سعر الﻔائدة ،وغير ذلؾ

هف الشروط.

 طمب الضهاف التكهيمي :في ٌذا اإلجراء يقوـ البىؾ بالطمب هف العهيؿ تقديـ ضهاىاتً،
والهستىدات التي تثبت همكيتً لٍذي الضهاىات ،باإلضافة إلى وثائؽ التاهيف عمى األصوؿ

الهقدهة كضهاىات.

 توقيع عقد القرض :قد يتﻔؽ الطرفاف البىط وطالب القرض عمى شروط التعاقد وبىود التﻔاوض
بيىٍا وقد ال يتﻔقا .فاف اتﻔؽ الطرفاف ،فإىٍها يقوهاف بتوقيع عقد أو اتﻔاقيً بيىٍها تتضهف كافة

ٌذي الشروط.

 صرؼ قيهة القرض كمً أو بعضً :بعد توقيع عقد القرض بيف البىؾ والعهيؿ هقدـ طمب
االقتراض ،يقوـ البىؾ بوضع قيهة القرض أو التسٍيالت االئتهاىية تحت تصرؼ العهيؿ كمية،

حيث يكوف هف حؽ العهيؿ سحب كؿ الهبمغ أو جزءا هىً.

 سداد القرض وهتابعتً :يقوـ البىؾ بتحصيؿ هستحقاتً وفقا لجداوؿ السداد الهبىية في عقد

القرض بيىً وبيف العهؿ ،وضهاف هتابعة عهمية السداد فاف هف الضروري فتح همؼ لكؿ عهيؿ
يوضع فيً كافة الهستىدات الخاصة بالقرض ،إف دور البىؾ ال يىتٍي عىد هىح التسٍيالت

االئتهاىية ،بؿ اىً يهتد ليشهؿ كذلؾ هتابعة التسٍيالت االئتهاىية والتأكد هف تسديدٌا في

األوقات الهحددة.
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 .9.3.2برنامج السداد:
يتعيف تصهيـ أو اقتراح برىاهج لمسداد يتىاسب هع ها اىتٍت إليً الدراسة ،عمى أف يتﻔؽ ٌذا
البرىاهج هع طبيعة ىشاط العهيؿ بشكؿ خاص ها ٌو هسهى هىٍا ،واف يتوافؽ ٌذا البرىاهج زهىيا

هع ها تعكسً قائهة التدفقات الىقدية بحيث يقع تاريخ استحقاؽ األقساط هع الﻔترات التي يتوافر
لمعهيؿ فيٍا صافي تدفقات ىقدية هوجبة يكﻔي لهواجٍة التزاهاتً ،كها يجب أف يرتبط برىاهج السداد

هع طوؿ دورة الىشاط ،إذا ال يتصور اقتراح برىاهج السداد عمى دفعات شٍريً بيىها ىشاط العهيؿ

ذو طبيعة استيرادية هثال تستغرؽ دورة استيراد الخاهات أو السمع شٍريف وتجٍيزٌا لمبيع ىحو شٍر
إضافي ،هف أيف إذف يستطيع العهيؿ هقابمً الدفعات الشٍرية ولكف األكثر هىاسبة ٌىا اقتراح

السداد عمى أقساط ربع أو ثمث سىوية.

إضافة إلى اىً يجب الربط بيف برىاهج السداد الهقترح وطبيعة السياسة االئتهاىية لمعهيؿ  ،وٌؿ

يباع حجـ هعيف هف الهبيعات ىقدا أـ ال ،وها ٌي فترة االئتهاف التي يهىحٍا العهيؿ لمهتعاهميف هعً
ٌمي شٍري أو غير ذلؾ ،وها ٌي ىسبة التحصيؿ وهتوسط فتري التحصيؿ .
وترى الباحثة أف برىاهج السداد يرتكز عمى ثالث هحاور رئيسية وٌي طبيعة ىشاط العهؿ ،طوؿ
دورة الىشاط التشغيمي ،وأخي ار السياسة االئتهاىية لمعهيؿ.
 .10.3.2مصادر السداد لمتسييالت االئتمانية المقترح منحيا:
يهكف القوؿ أف قرار هىح االئتهاف طبيعة هصادر سداد التسٍيالت االئتهاىية الهقترح هىا وال بد

لمباحث االئتهاىي أف يركز فكري عمى أف يتـ السداد هف ىاتج ىشاط أو الغرض الذي استخدـ

االئتهاف فيً.
وٌىاؾ بعض التسٍيالت االئتهاىية ترتبط طبيعتٍا بخاصيتٍا الذاتية لمتسييؿ هثؿ عهميات التىازالت

في الهقوالت وأواهر التوريد حيث يتـ تىازؿ العهيؿ عف هستحقاتً في كؿ هىٍا وترد الشيكات
لصالح البىؾ هباشري هف الجٍة الهسىدة لعقد الهقاولة أو هف أهر التوريد ،وهف ثـ يتوافر لدى البىؾ

هصدر هستقر وواضح وهباشر لمسداد ،بحيث يسترد قيهة االئتهاف الذي هىحً و يرد الباقي

لمعهيؿ ،أو يتـ التخﻔيض بشكؿ هتدرج يتزاهف هع برىاهج ورود الهستخمصات والشيكات.
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وذات األهر في حالة التسٍيالت االئتهاىية بضهاف الرٌف الحيازي لمبضائع  ،بحيث يتزاهف السحب

هف الهخازف هع السداد الىقدي لقيهتً أو لقيهً هساٌهة البىؾ في تهويؿ قيهة البضائع الهخزىة
والهرٌوىة رٌىا حيازيا ،ويتـ السداد كاهؿ بقيهً التسٍيالت هع سحب أخر كهيً هف الضائع.
وٌىا تجد الباحثة أف هصدر السداد يرتبط بطبيعة الىشاط والغرض هف استخداـ التسٍيالت وىوع
الضهاىات الهقدهة ،وهف األهثمة األخرى التسٍيالت بضهاف أوراؽ هاليً جيدي وبضهاف أوراؽ

تجاريً ،حيث يستطيع البىؾ في حالة اإلقراض بضهاف األوراؽ التجارية سداد التسٍيالت الههىوحة

هف حصيمة تحصيؿ ٌذي األوراؽ ويهثؿ ٌاهش الىسبة التسميﻔية خط أهاف لمبىؾ لهقابمة فوائد البىؾ
وعهوالتً باإلضافة إلى االستعالـ الجيد قبؿ هىح التسٍيالت عف هديىي ٌذي الكهبياالت وسابقة

التعاهؿ هع العهيؿ وبهراعاة الضوابط التي عرضىا لٍا عىد الحديث عف الجزء الخاص بضوابط
العهمية الهطموب تهويمٍا.
ويهكىىا القوؿ أف تحديد هصدر السداد يرتبط في هجهوعة اعتبارات رئيسية وٌي:
 oالغرض الذي استخدـ فيً االئتهاف الههىوح.
 oشكؿ التسٍيالت االئتهاىية وىوعٍا.

 oطبيعة ىشاط العهيؿ وطوؿ دورة الىشاط.
 oىوع الضهاىات الهقدهة لمبىؾ( .عبد الرحهف)2012 ،
 .11.3.2أسباب تعثر التسييالت االئتمانية:
تعتقد الباحثة أف ٌىاؾ خط عاـ يعكس هجهوعات ثالث رئيسية هف العواهؿ والتي تقؼ بدرجات

هختمﻔة وراء تعثر التسٍيالت الهصرفية ،ويهكف أف ىتساءؿ ٌىا كيؼ تتعثر التسٍيالت؟ واذا أردىا

الحديث عف ٌذي الهجهوعات التي تكوف سبب في تعثر التسٍيالت ،فٍي (زايدة:)2007 ،
المجموعة األولى :األسباب التي تتصل بأداء البنك
وتىطوي ٌذي الهجهوعة عمى أسباب عديدة قد تقؼ جهيعا أو بعضٍا وراء حالة التعثر ،وتجدر

اإلشارة ٌىا إلى األسباب التي ترجع إلى االىحراؼ الهعتهد ال تتصؿ بغرض ٌذا الكتاب ،وسىتىاوؿ

الهوضوع هف ىاحية عمهية وهوضوعيً عمى الىحو التالي:
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أسباب تتعمؽ بالوضع العاـ داخؿ البىؾ:



 غياب سياسة سميهة لإلقراض داخؿ البىؾ ،يتوافر لٍا الوضوح ويتصؿ بٍا عمـ وفٍـ الهستويات
االئتهاىية الهختمﻔة داخؿ البىؾ بوحداتً الهختمﻔة.

 عدـ توافر ىظاـ كؼء وفعاؿ لمهعموهات االئتهاىية.
 غياب الهتابعة السميهة والهستهرة هف جاىب البىؾ

 ضعؼ الكوادر البشرية أو عدـ توافرٌا بالقدر الكافي  ،وهف ثـ إسىاد العهؿ االئتهاىي إلى
عىاصر ال تتوافر لديٍا هقوهات أداء ٌذا العهؿ سواء عمى هستوى الﻔاحص أو السمطة

االئتهاىية الهىوط بٍا اعتهاد ق اررات هىح االئتهاف واألهثمة عديدة داخؿ بىوؾ كثيرة وتصؿ إلى

حد الالهعقوؿ والعبث في بعض الهواقع.
 ضعؼ ىظـ العهؿ والرقابة الداخمية.
 أسباب تتعمق بالدراسة االئتمانية:

 عدـ توافر هبادئ اإلقراض الجيد في الق اررات االئتهاىية
 ضعؼ الجدارة االئتهاىية لمهقترض

 قصور القرار االئتهاىي وعدـ صياغتً بشكؿ سميـ وهىطقي وهتكاهؿ ،وقد يولد القرار االئتهاىي
هيتا.

 قصور وعدـ سالهة الدراسة االئتهاىية بشكؿ عاـ
 عدـ التزاـ الدراسة بهحددات وضوابط السياسة االئتهاىية لبىؾ.
 عدـ استخداـ األساليب العمهية في دراسة الجدوى.

 المجموعة الثانية :األسباب التي تتصل بأداء المقترض:
وترتبط ٌذي األسباب بعىاصر الجدارة االئتهاىية والتي قاـ البىؾ بتقييهٍا عىد اتخاذ قرار هىح
االئتهاف ،فقط تط أر تغيرات جوٌرية عمى شخصية العهيؿ بعد هىحً القرض ،وذلؾ باكتساب

أىهاط سموكية سيئة تعكس أثارٌا السمبية عمى ق اررات إدارة الىشاط ،وٌي أهور لـ يكف يهكىىا

التحسب لٍا عىد هىح االئتهاف ،ويترتب عميٍا إٌهاؿ العهيؿ لعهمً وتعرضً لمخسارة وتوقؼ
الىشاط أو تصﻔيتً.
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كها أف كﻔاءة وهقدرة العهيؿ في إدارة الىشاط قد ال يتوقﻔاف عمى شخصً هىﻔردا ،إذ يعتهد عمى

كوادر هحترفة في جواىب الىشاط الهختمﻔة ،وقد تتعرض ٌذي الكوادر إلغراءات هادية الجتذابٍا في
هشروعات هىافسة أو تختمؼ وجٍات الىظر هع العهيؿ صاحب الىشاط أو عدـ استجابتً لبعض
طمباتٍا إذا قد يعتبرٌا ىوعا هف الضغط عميً بسبب اعتهاد ىشاطً عميٍا خاصة الكوادر الﻔيىة

الهتخصصة التي تشرؼ عمى جواىب اإلىتاج والتهويؿ والتسويؽ ،وتكوف هحصمة ذلؾ كمً فقد
العهيؿ لجاىي ٌاـ هف سوقة وعهالئً الذيف يعتهد عميٍـ الىشاط بدرجة أساسية وٌو أهر تتأثر هعً
التدفقات الىقدية الهتوقعة وتعرض الهشروع لمتعثر وعدـ القدرة عمى هقابمة التزاهاتً الهختمﻔة وهف

بيىٍا حقوؽ البىؾ.
وىستخمص هف ذلؾ أف عدـ حﻔاظ العهيؿ عمى ضهاىات البىؾ لديً بإٌهالٍا وعدـ صياىتٍا أو
بيعٍا ،ويتصؿ بٍذي الهجهوعة هف األسباب تعرض العهيؿ لظروؼ قٍرية عمى الهستوى الشخصي

هثؿ الظروؼ الهرضية سواء إصابتً أو أصابً هف يتولى رعايتٍـ هف أفراد أسرتً ،كذلؾ وفاة أو
خارج بعض الشركاء في غير األىشطة الﻔردية ،وٌي أهور تسبب ارتباؾ في اإلدارة ،كها قد تثير

ىزاعات تترؾ أثا ار سمبية قد يتوقؼ هعٍا الىشاط كمية( .العربيد)2007 ،

المجموعة الثالثة :األسباب التي تتصل بالظروف العامة (غنيم)1999،
 الهىافسة غير الصحية بيف البىوؾ ،حيث تتٍافت البىوؾ دوف حسابات عمهية أو هوضوعية
وتحت ضغط السيولة لديٍا أو االستعراض أرقاـ الىشاط بغض الىظر عف الىتائج الستقطاب

العهالء واذا قاؿ قائؿ أف ذلؾ كاف في فترة زهىية هعيىة هع بدايات تطبيؽ سياسة االىﻔتاح
االقتصادي فإىىا ىؤكد عمى أف ىؤكد عمى أف ذلؾ ال يزاؿ قائها وبصورة ال تقؿ حدة عف
سابقتٍا وتكﻔي أي هحاولة لمترويج لىشاط البىؾ الذي تعهؿ بً لتجد أف عدة بىوؾ توجٍت

لعهيؿ واحد والكؿ يعرض هىحً تسٍيالت بشروط تتأرجح بيف التيسير إلى التسيب تحت

ضغط ظروؼ الهىافسة وافتتاح الﻔروع الجديدة وخوؼ هديري الﻔروع عمى هقاعدٌـ عىدها
تتراجع أرقاـ الىشاط تحت ضغط الهىافسة والثهف الهر لذلؾ كمً تقديـ تسٍيالت ائتهاىية ذات

جودة هىخﻔضة.

 التقمبات التشريعية في قواىيف االستيراد والتصدير هف حظر واباحة قواىيف الىقد األجىبي،
تعريﻔات الجهارؾ ،واف كاف الهوقؼ تحسف كثي ار واتسـ بقدر همهوس هف الوضوح واالستقرار

هها يخﻔؼ هف حدة ٌذا العاهؿ في حدوث التعثر.
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 عدـ استقرار أسعار الصرؼ وٌو أهر يترؾ أثا ار عاصﻔة عمى الكثير هف أوجً الىشاط ووقؼ
وراء حاالت حادة هف التعثر واالرتباؾ ،وقد تراجعت هساٌهة ٌذا السبب في حدوث التعثر
ىتيجة التطورات الىقدية واالقتصادية في السىوات األخيرة والتي أحدثت استق ار ار كبي ار في

أسعار الصرؼ ،كها تراكهت الخبرة لدى بىوؾ كثيرة واستﻔادت هف دروس الهاضي القريب

رغـ أف الثهف لـ يكف ٌيىا.

وىستىج هها سبؽ أف الحديث عف كيﻔية التعاهؿ هع القروض الهتعثرة وأساليب التىبؤ بالتعثر
وهﻔٍوـ التعثر بيف الﻔشؿ الهالي والعسر الهالي ،وأىواع العسر الهالي وبراهج اإلصالح والتأٌيؿ

الهالي لمعهالء الهتعثريف  ،كؿ ذلؾ وغيري هها يتصؿ بهوضوع القروض الهتعثرة ،فاىً يصعب

التعرض لً في ٌذا الكتاب إذا يحتاج إلى عهؿ أخر هستقؿ ف ويخرج عف ألٌدؼ الرئيسي لٍذا

الكتاب.
 .4.2سمطة النقد الفمسطينية
 .1.4.2إنشاء سمطة النقد الفمسطينية
تأسست سمطة الىقد الﻔمسطيىية بهوجب قرار رئاسي في العاـ  1995كهؤسسة هستقمة ،وتـ استبداؿ

ٌذا القرار بإصدار قاىوف سمطة الىقد في عاـ  .1997وقد أىشئت سمطة الىقد لتحقيؽ العديد هف
الهٍاـ الواردة في بروتوكوؿ باريس االقتصادي كها ورد في القاىوف رقـ ( )2لمعاـ ( .1997الهوقع

اإللكتروىي لسمطة الىقد الﻔمسطيىية)2014 ،

تهارس سمطة الىقد عدداً هف الهٍاـ الهىاطة بالبىؾ الهركزي ،هتحددة عمى وجً الخصوص في
هراقبة الهصارؼ ،وخدهات الهدفوعات ،واألبحاث واإلحصاء .ويهكف القوؿ بأف تأسيس سمطة الىقد

الﻔمسطيىية جاء بعد اتﻔاقية باريس االقتصادية في العاـ  ،1995بحيث تكوف هؤسسة هستقمة ،وفي

العاـ  1997اصدر الهجمس التشريعي قاىوىا يدعـ وجود سمطة الىقد الﻔمسطيىية ويساعدٌا عمى
ضهاف سالهة العهؿ الهصرفي ،والحﻔاظ عمى االستقرار الىقدي ،وتشجيع الىهو االقتصادي في

فمسطيف ،ويأتي إىشاء سمطة الىقد الﻔمسطيىية بديال عف البىؾ الهركزي الﻔمسطيىي ،هع العمـ أف
الٍدؼ االستراتيجي لسمطة الىقد ٌو التحوؿ إلى بىؾ هركزي ،واف يكوف في طميعة الهصارؼ

الهركزية اإلقميهية والدولية لها تهتمكً فمسطيف هف خبرات بشرية( .الهوقع اإللكتروىي لسمطة الىقد

الﻔمسطيىية)2014 ،
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تكرس سمطة الىقد الﻔمسطيىية جٍودٌا لتحافظ عمى الهؤسسات الهالية الﻔمسطيىية ضهف ىطاؽ
إشرافٍا ،ولعؿ أٌـ الهؤسسات الهالية التي تعهؿ ضهف ىطاؽ إشرافٍا ٌي القطاع الهصرفي ،بحيث
يكوف ٌذا القطاع قاد ار بالىٍوض باالقتصاد الﻔمسطيىي وعاهال هٍها هف عواهؿ التىهية ،حيث أف

االٌتهاـ بالقطاع الهصرفي هردي إلى تحقيؽ االستقرار الهالي والىقدي والىٍوض باالستثهار سواء

الداخمي أو الخارجي ،وتوفير البيئة االقتصادية التي يىتج عىٍا ىهو اقتصادي في هختمؼ
القطاعات ،وٌذا ها قد ِ
يهكف سمطة الىقد هف إصدار عهمة وطىية وتحقيؽ ٌدفٍا االستراتيجي في
بىاء البىؾ الهركزي الﻔمسطيىي(.قاىوف سمطة الىقد الﻔمسطيىية)1997 ،

تقوـ سمطة الىقد الﻔمسطيىية ببىاء االستراتيجيات التي تدعـ القياـ بعهمٍا ،وهف اجؿ ذلؾ فإىٍا تعهؿ

عمى وجود واستحداث القواىيف والتشريعات واألىظهة التي توفر لٍا الغطاء القاىوىي في الرقابة
واإلشراؼ عمى الهؤسسات الهالية ضهف ىطاؽ إشرافٍا ،والهتهثمة في الهصارؼ والصرافيف
وهؤسسات اإلقراض ،وكذلؾ تبذؿ الجٍد هف اجؿ الوصوؿ إلى تطبيؽ أفضؿ الههارسات عمى ٌذي

الهؤسسات الهالية( .بروشور سمطة الىقد الﻔمسطيىية.)2013 ،
تهتمؾ سمطة الىقد الﻔمسطيىية في الوقت الحاضر ها تهتمكً اكبر الهصارؼ الهركزية العالهية هف
خبرة وقدرة عمى إدارة الهؤسسات الهالية التي تقع تحت ىطاؽ إشرافٍا ،حيث أشاد البىؾ الدولي

بدور سمطة الىقد الﻔمسطيىية في إدارة القطاع الهصرفي ،وفي األىظهة الهستخدهة في الرقابة ،وهف
جاىب أخر فقد تـ إدخاؿ أىظهة حديثة ىسبيا هثؿ ىظاـ الهدفوعات الوطىي ،وىظاـ االيباف
لمحواالت ،سعيا هىٍا في الهحصمة إلى تحقيؽ الٍدؼ العاـ وٌو بىاء البىؾ الهركزي الﻔمسطيىي

لدولة فمسطيف(.سمطة الىقد الﻔمسطيىية.)2013،
 .2.4.2أىداف سمطة النقد الفمسطينية

لضهاف كﻔاءة عهؿ الىظاـ الهالي والهصرفي الﻔمسطيىي بشكؿ خاص والىظاـ االقتصادي بشكؿ
عاـ ،حددت سمطة الىقد الﻔمسطيىية أٌدافٍا بشكؿ يضهف عهؿ وتسيير القىوات التي يتـ هف خاللٍا

اىتقاؿ األهواؿ بيف الهؤسسات والﻔعاليات واألىشطة االقتصادية والهالية والهصرفية ,وهف اجؿ قدرة
ٌذي الهؤسسات واألىشطة عمى تسوية التزاهاتً الهالية بكﻔاءة وأهاف ،هف خالؿ تحديث السياسات

الهالية العاهة ألىظهة سمطة الىقد ،وبها يتوافؽ هع الهعايير الدولية والبىؾ الدولي وصىدوؽ الىقد
العربي والههارسات والتجارب الدولية الﻔضمى ،وبها يتواكب هع تطور أىظهة البىوؾ الهركزية في

العالـ( .الخطة اإلستراتيجية لسمطة الىقد الﻔمسطيىية)2013 ،
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حيث عهمت عمى تطوير أدوات الدفع االلكتروىية ،وعهميات ىقؿ األهواؿ بيف األفراد ،واستخداـ

البدائؿ الهتوفرة هف أدوات الدفع الحديثة كبديؿ عف الشيكات وأدوات الدفع الورقية ،وتدعيـ
االستقرار الهالي ،هف خالؿ تحديث آليات اإلشراؼ عمى ىظـ الدفع الٍاهة ،وتطوير آليات التسوية،
وربط هراكز اإليداع و التقاص الٍاهة في فمسطيف بىظاـ براؽ ،والتوافؽ هع هعايير األيزو
والههارسات الدولية الخاصة بعهميات تىهيط أرقاـ الحسابات ،وهها سبؽ يهكف تحديد األٌداؼ

العاهة واإلستراتيجية لسمطة الىقد بها يمي(الخطة اإلستراتيجية لسمطة الىقد الﻔمسطيىية:)2013 ،
 اإلشراؼ عمى سالهة وفعالية ىظـ تسوية الهدفوعات والهقاصة
 وضع السياسة الىقدية بها يتالئـ هع السوؽ الﻔمسطيىي.
 إصدار وادارة العهمة الوطىية.

 إصدار وادارة شٍادات اإليداع.

 وضع السياسة االستثهارية؛ هف اجؿ االحتﻔاظ واإلدارة لالحتياطيات األجىبية لمدولة.
 اإلشراؼ العاـ عمى الٍيئات الخاضعة لرقابة سمطة الىقد ،بها يساٌـ في استقرار القطاع
الهصرفي والصيرفي وهؤسسات اإلقراض وزيادة كﻔاءتً وتطويري.

 هراقبة أسواؽ الخدهات الهالية.

 التحكـ بأدوات الديف العاـ هف إصدار وادارة.
 العهؿ كهصرؼ لمدولة الﻔمسطيىية

 بىاء القدرة لمقياـ بهٍاـ البىؾ الهركزي الﻔمسطيىي هستقبميا.
 .3.4.2أىمية سمطة النقد الفمسطينية
ال بد هف وجود سمطة ىقدية في أي بمد تدير وتراقب أسواؽ الىقد واالئتهاف وتوجد ىظاها هحميا
لمهدفوعات وتساٌـ في رسـ السياسات الىقدية لمبمد الذي تعهؿ فيً ،واف تغيرت الهسهيات فقد ال

تكوف باسـ البىؾ الهركزي ،فهثال قد تسهى هؤسسة الىقد كها في السعودية ،أو بىؾ االحتياطي

الﻔيدرالي ( )Federal Reserveكها في الواليات الهتحدة ،أو بىؾ اإلصدار كها في فرىسا
( ،)Banque de Franceولكف االسـ األكثر اىتشا ار في العالـ ٌو البىؾ الهركزي.
(هقداد)2007،

ويعتبر البىؾ الهركزي هف أٌـ الهؤسسات الهالية والدعاهة األساسية لمٍيكؿ الىقدي والهالي في كؿ

أقطار العالـ ،وتعتبر ىشاطاتً في غاية األٌهية( .الخطة اإلستراتيجية لسمطة الىقد الﻔمسطيىية،
)2013
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كها أف وجودي ضروري لتىﻔيذ السياسات الهالية لمحكوهة ،ويمعب دو ار هٍها في تىﻔيذ السياسة

االقتصادية في الدولة ،ولخصوصية وضع فمسطيف السياسي كاف ال بد هف وجود سمطة أو جٍة
تىظـ عهؿ الهؤسسات الهالية العاهمة في فمسطيف ،حيث وجدت سمطة الىقد الﻔمسطيىية كبديؿ عف

البىؾ الهركزي الﻔمسطيىي( .الخطة اإلستراتيجية لسمطة الىقد الﻔمسطيىية)2013 ،

تىعكس أٌهية سمطة الىقد في أشطتٍا التي تهارسٍا وهف أٌدافٍا وغاياتٍا التي حددتٍا والتي تعهؿ
عمى تحقيقٍا ،بحيث تكتسب ذات األٌهية ألي بىؾ هركزي في العالـ ،وتىبع هف الوظائؼ التي

حددٌا قاىوف سمطة الىقد األٌهية لٍذي الهؤسسة الﻔمسطيىية ،وال بد هف اإلشارة أف قاىوف سمطة الىقد

الﻔمسطيىية يحدد وظائؼ البىؾ الهركزي الﻔمسطيىي ،ولكف تحت اسـ قاىوف سمطة الىقد الﻔمسطيىية،

إال أف بعض الوظائؼ كإصدار الىقد والتحكـ بالسياسة االقتصادية يحوؿ دوف تحولٍا إلى بىؾ
هركزي فمسطيىي ( .سمطة الىقد الﻔمسطيىية.)2013،
 .4.4.2ىيكمية سمطة النقد الفمسطينية
مجلساإلدارة

مكتباالستشاراتالقانونية

مكتبالتدقيقالداخلي

المجموعةاإلدارية

دائرةنظمالمدفوعات

الخدمات
العامة

دائرةالعالقات
العامةواالتصال

مكتبأخالقياتالعمل

مجموعةاالستقرارالنقدي

دائرةعالقاتالجمهور

مكتب
المحافظ

دائرةالرقابةوالتفتيش

دائرةالموارد
البشرية

دائرة
التكنولوجيا

مكتبالتظلمات

مجموعةاالستقرارالمالي

دائرةالعمليات
النقدية

الدائرةالمالية

دائرةاألبحاث
والسياسات
النقدية

مكتباألمن
والسالمة

الشكؿ رقـ ( :)2.2الٍيكؿ التىظيهي لسمطة الىقد .سمطة الىقد الﻔمسطيىية ،التقرير السىوي.2013 ،
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 .5.4.2ىيكمية الجياز المصرفي الفمسطيني
تشكؿ الهصارؼ التجارية والهصارؼ اإلسالهية أٌـ هكوىات القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي الذي
تىظهً سمطة الىقد الﻔمسطيىية ،وٌي تىقسـ بدورٌا إلى سبعة هصارؼ هحمية هف ضهىٍا هصرفيف

إسالهييف وخهسة هصارؼ هحمية تجارية أها الهصارؼ الوافدة فتتكوف هف عشرة هصارؼ هف

ضهىٍا ثهاىية هصارؼ أردىية وهصرؼ هصري ،وفرع هصرؼ .HSBC

سمطة النقد الفمسطينية
المصارف المحمية

المصارف الوافدة

بىؾ فمسطيف

بىؾ القاٌرة عهاف

البىؾ التجاري الﻔمسطيىي

البىؾ العربي

بىؾ االستثهار الﻔمسطيىي

بىؾ األردف

البىؾ االسالهي العربي

البىؾ العقاري الهصري
العربي

البىؾ االسالهي الﻔمسطيىي

البىؾ التجاري األردىي

بىؾ القدس

البىؾ األٌمي األردىي

البىؾ الوطىي

بىؾ االسكاف
لمتجارة والتهويؿ
البىؾ األردىي
الكويتي
بىؾ االتحاد
بىؾ الشرؽ األوسط
الهحدود

الشكؿ رقـ ( :)3:2الجٍاز الهصرفي الﻔمسطيىي كها في  ،2012/12/31الهصدر( :سمطة الىقد
الﻔمسطيىية)2013 ،
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 .6.4.2مكونات القطاع المصرفي الفمسطيني
يتكوف القطاع الهصرفي في فمسطيف بشكؿ أساسي هف:



سمطة الىقد الﻔمسطيىية.

الهصارؼ التجارية.



الهصارؼ الهحمية.



الهصارؼ الوافدة.



الهصارؼ اإلسالهية.

 .7.4.2المؤسسات المصرفية واألعمال المصرفية:
ال يقتصر دور الهصارؼ عمى الوساطة الهالية بيف الهودعيف والهستثهريف ،بؿ يتعداي إلى هجاالت
وأعهاؿ أخرى تطورت عبر هسيرة الهؤسسات الهصرفية في عالقتٍا هع الهتعاهميف هعٍا .وبحسب

قريشي يهكف تقسيـ األعهاؿ التي تقدهٍا الهؤسسات الهصرفية إلى ثالث هجهوعات رئيسية
(قريشي:)2006 ،


القروض والتسييالت االئتمانية والمصرفية

تعرؼ عهمية اإلقراض "االئتهاف" في الهصرؼ بأىٍا "تزويد األفراد والهؤسسات والهىشآت في

الهجتهع باألهواؿ الالزهة عمى أف يتعٍد الهديف بسداد تمؾ األهواؿ وفوائدٌا ،والعهوالت الهستحقة
عميٍا ،والهصاريؼ دفعة واحدة أو عمى األقساط ،في تواريخ هحددة ،ويتـ تدعيـ ٌذي العالقة،
بتقديـ هجهوعة هف الضهاىات التي تكﻔؿ لمهصرؼ استرداد أهوالً في حالة توقؼ العهيؿ عف

السداد بدوف أية خسائر( .الراوي.)2003 ،
وتتهثؿ التسٍيالت االئتهاىية التي تقدهٍا الهصارؼ بها يمي (بىي ٌاىي:)2003 ،
 السمؼ والقروض.
 فتح الحسابات الجارية الهديىة لمعهالء (كشؼ الحساب)
 فتح االعتهادات الهستىدية.

 إصدار خطابات الضهاف (اعتهادات هستىدية وبوالص تحصيؿ).
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الخدمات المصرفية

يىدرج العهؿ الهصرفي ضهف األىشطة الخدهية التي يتهثؿ عهمٍا الرئيس في قبوؿ الودائع
الهصرفية الهختمﻔة وهف ثـ هىحٍا عمى شكؿ قروض هها يعىي ارتباطٍا ارتباطا وثيقا بقبوؿ
الودائع ،إضافة لتقديـ خدهات يتهيز بٍا هصرؼ عف آخر وتكسبً هيزة تىافسية ،وتتىوع وتتعدد

الخدهات الهصرفية التي تقدهٍا الهصارؼ لعهالئٍا ،وتختمؼ ٌذي الخدهات هف هصرؼ آلخر،
وهف دولة إلى أخرى ،حسب هستوى تطور العهؿ الهصرفي ويهكف إيجاز أٌـ الخدهات الهصرفية

بها يمي (الصيرفي:)2006 ،


قبوؿ الودائع بشتى أىواعٍا :كالودائع تحت الطمب ،والودائع ألجؿ الودائع الثابتة والودائع



فتح الحسابات الجارية وتقديـ الخدهات الهتعمقة بٍا هف إصدار الشيكات الشخصية،



السحب اآللي ،والصيرفة الشخصية وفتح الحسابات الجارية بالهعادف الثهيىة.

بإخطار سابؽ والودائع االدخارية.
وخدهات


تحصيؿ وخصـ األوراؽ التجارية هقابؿ الحصوؿ عمى عهوالت وأجور وتقديـ التسٍيالت



االئتهاىية لمعهالء بضهاف األوراؽ التجارية.



تقديـ بعض الخدهات الخاصة باألوراؽ الهالية حيث تقوـ الهصارؼ بأعهاؿ شراء وبيع

األوراؽ الهالية ىيابة عف العهالء كها تقوـ بتحصيؿ ودفع كوبوىات األوراؽ الهالية ىيابة
عىٍـ أيضا (الحﻔظ األهيف وأهاىة اإلصدار).


تقديـ العديد هف الخدهات الهصرفية األخرى هثؿ شراء وبيع العهالت األجىبية وتأجير

صىاديؽ األهاىات.


االستثمارات المصرفية

تتهثؿ في هجهوعة األعهاؿ االستثهارية التي يقوـ بٍا الهصرؼ هف خالؿ توظيؼ هف هواردي في

شراء األسٍـ والسىدات وغالبا ها يركز عمى السىدات التي تصدرٌا الحكوهة توخيا لمربح والهحافظة

ع مى درجة السيولة لها تتهتع بً تمؾ األوراؽ هف قدرة عمى تحويمٍا إلى سيولة ،وتأخذ األعهاؿ
االستثهارية عدة أشكاؿ هثؿ شراء أسٍـ الشركات سواء كاىت صىاعية أو تجارية أو عقارية أو

هالية أو االشتراؾ في تأسيس شركات أو االكتتاب في جزء هف رأس هالٍا (قريشي.)2006 ،
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 .8.4.2نظام معمومات االئتمان الخاص بسمطة النقد الفمسطينية
تأسس قسـ األخطار الهصرفية في سمطة الىقد الﻔمسطيىية في العاـ  1995وباشر عهمً في عاـ

 ،1996والحقاً لذلؾ تـ بدء العهؿ عمى تطوير ىظاـ هعموهات ائتهاىي عصري وهتطور هىذ بداية

العاـ  2006لتتوافؽ عهمية التطوير هع الههارسات الدولية الﻔضمى في خدهات االئتهاف.

استكهمت سمطة الىقد خالؿ العاـ  2007جهيع الهراحؿ الﻔىية والتجريبية لٍذا الىظاـ ،وتتويجاً
لمجٍود التي بذلتٍا سمطة الىقد بالتعاوف هع الهصارؼ تـ إصدار التعميهات التﻔصيمية لىظاـ

هعموهات االئتهاف ،ورافؽ ذلؾ عقد العديد هف ورش العهؿ لتعريؼ الهصارؼ والجٍات ذات العالقة
بىظاـ الهعموهات االئتهاىي الجديد .وقد قاهت سمطة الىقد بإطالؽ ٌذي الخدهة رسهياً هف خالؿ
الشبكة اإللكتروىية التي تربط سمطة الىقد بالهصارؼ في الثاهف عشر هف أيار  2008لتصبح ٌذي

الخدهة هتوفرة لمبىوؾ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة إلكتروىياً طيمة أياـ األسبوع وعمى هدار
الساعة عمى هوقع ىظاـ هعموهات االئتهاف.

 .9.4.2االستعالم االئتماني قبل إطالق نظام معمومات االئتمان لسمطة النقد
برزت أٌهية خدهة االستعالـ االئتهاىي في ظؿ غياب هؤسسات هتخصصة في جهع البياىات

والهعموهات االئتهاىية حوؿ األفراد وشركات األعهاؿ الطالبة لالئتهاف والتي يتـ هف خاللٍا التأكد
هف صحة البياىات والهعموهات الهقدهة في طمب االئتهاف ،حيث كاىت عهمية جهع البياىات تعتهد
في األساس عمى الجٍود الﻔردية لجٍات اإلقراض والتي كاىت تستىد باألساس إلى الهعموهات

الهستهدة هف:

 oالعهيؿ طالب االئتهاف

 oهصادر داخمية لجٍة اإلقراض

 oهصادر خارجية هف البيئة الهحيطة بالهقترض
 oهصادر خارجية هف جٍات إقراض أخرى
األهر الذي زاد هف تكمﻔة التقصي في جهع البياىات عف الهقترضيف عالوة عمى ذلؾ ارتﻔاع درجة

الهخاطر االئتهاىية في اتخاذ القرار االئتهاىي الهستىد إلى بياىات تشوبٍا الضبابية وعدـ االكتهاؿ
والهصداقية ،األهر الذي ىتج عىً ارتﻔاع حجـ وىسب التعثر في هحﻔظة التسٍيالت لجٍات

اإلقراض( .بروشور ىظاـ هعموهات االئتهاف)2014 ،
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وعميً ظٍرت الحاجة الهاسة إلىشاء هكتب هعموهات ائتهاف يعىى بجهع وهعالجة البياىات الهالية

والديهوغرافية الهتوفرة في التقارير االئتهاىية لهساعدة هاىحي االئتهاف أو الجٍات ذات العالقة عمى
استقراء وتحميؿ سموكيات الهقترضيف االئتهاىية باالعتهاد عمى هتغيرات وبياىات التقرير االئتهاىي

كبىود رئيسة لهساىدة قرار اإلقراض( .بروشور ىظاـ هعموهات االئتهاف)2014 ،
 .1.9.4.2تعريف النظام

ٌو عبارة عف قاعدة بياىات يتـ فيٍا تجهيع بياىات هالية وشخصية حوؿ الهقترضيف وكﻔالئٍـ
ويوفر الىظاـ ٌذي البياىات لمهستخدهيف هف الهصارؼ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة بعد

هعالجتٍا وتخزيىٍا في هواقع آهىة في الحاسب اآللي( .ىظاـ هعموهات االئتهاف ،سمطة الىقد،

)2014

 .2.9.4.2اليدف من إنشاء النظام


تكويف قاعدة بياىات شاهمة توفر عىاصر الدقة والحداثة والشهولية لكافة أىواع التسٍيالت
والكﻔالء والضهاىات الهحصمة عمى التسٍيالت.



تسٍيؿ عهميات الولوج ( )Accessلالئتهاف لكافة القطاعات االقتصادية ،أفرادًا كاىوا أو



إدارة الهخاطر االئتهاىية لدى جٍات اإلقراض بشكؿ حصيؼ.

هؤسسات.


تمبية الهتطمبات الخاصة بسمطة الىقد والجٍاز الهصرفي ولجىة بازؿ الرقابية.



تحسيف الظروؼ الهعيشية واالقتصادية لمهواطىيف.

 .3.9.4.2آلية الوصول إلى النظام
أىجزت سمطة الىقد خالؿ الﻔترة ها بعد إطالقٍا ىظاـ الهعموهات االئتهاىي خالؿ العاـ 2008
عهميات الربط هع الهصارؼ وكبرى هؤسسات اإلقراض الهتخصصة ،ليصبح إجهالي الهؤسسات

الهصرفية الهستﻔيدة هف خدهة ىظاـ هعموهات االئتهاف  26هؤسسة لٍا صالحية االستﻔادة هف

األىظهة االئتهاىية التابعة لىظاـ هعموهات االئتهاف في سمطة الىقد هف خالؿ الشبكة الهصرفية
الهتاحة لمهستخدهيف عمى هدار الساعة طيمة أياـ األسبوع.
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 .4.9.4.2فوائد نظام معمومات االئتمان التابع لسمطة النقد الفمسطينية:
ساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بشكؿ عاـ في تهكيف الجٍات الهقرضة هف فحص طمبات االقتراض
بشكؿ كﻔؤ وبﻔترة زهىية قياسية وبتكاليؼ أقؿ هف أيً وسائؿ أخرى ،هها ىتج عىً تحسف في ىسب

السداد وتوسيع هحﻔظة التسٍيالت الهصرفية لتشهؿ إدخاؿ شرائح جديدة ها كاف لٍا أف تدخؿ في

حاؿ إعتهاد البىوؾ وهؤسسات اإلقراض لمضهاىات التقميدية.

وكاف أبرز ٌذي الشرائح صغار الهستثهريف (هشاريع الػ  )SME'sوفئة الشباب والسيدات والﻔئات
األقؿ حظا في الهجتهع ،كها ساٌـ الىظاـ في توجيً التسٍيالت الهصرفية ىحو الهىاطؽ الريﻔية

والقروية األهر الذي ساٌـ في تحسيف الظروؼ الهعيشية لمهواطىيف وخﻔض حجـ البطالة وتوفير
فرص عهؿ وهوارد دخؿ هختمﻔة ،األهر الذي اىعكس بهجهمً إيجاباً عمى الوضع االقتصادي لٍذي

الﻔئات وتعزيز هعدالت الىهو االقتصادي الﻔمسطيىي.

إف توفر هعموهات دقيقة عف هديوىية الهقترضيف وتاريخٍـ االئتهاىي ،يحﻔز الهؤسسات الهصرفية

عمى تسعير أدؽ لمهخاطر وهكافأة الهقترضيف الجيديف؛ كها أف هىح ائتهاف بتكاليؼ هعقولة

لمهقترضيف الجيديف يأتي هف اىخﻔاض هعدالت الهخاطر لٍـ هف جٍة وهف تدىي الحاجة لإلعتهاد

عمى الضهاىات هف جٍة أخرى ،كها أف وجود تحميؿ كﻔؤ وفعاؿ لمهعموهات والبياىات االئتهاىية

يساعد الهؤسسات الهقرضة في اإلعتهاد عمى السهعة أو الجدارة االئتهاىية كضهاىات بدالً هف

الضهاىات الهادية التقميدية.

 .5.9.4.2ميزات نظام معمومات االئتمان
يتهيز ىظاـ هعموهات االئتهاف بعدة هزايا ،وٌي (ىظاـ هعموهات االئتهاف ،سمطة الىقد):


االعتهاد عمى رقـ هوحد في إىشاء السجالت االئتهاىية.



اإلفصاح عف ههارسات العهيؿ في التسديد بشكؿ شٍري.



اإلفصاح عف االستعالهات السابقة التي تهت حوؿ العهيؿ لسىتيف عمى األقؿ.



تزويد إدارات البىوؾ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة بتقارير إحصائية لهساعدتٍـ في اتخاذ



سرعة الحصوؿ عمى جواب طمب االستعالـ ،حيث تـ خﻔض الﻔترة هف  48ساعة إلى أقؿ

الق اررات االئتهاىية الهىاسبة.
هف ثاىية.
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شهوؿ قاعدة البياىات كؿ أىواع التسٍيالت الههىوحة والضهاىات الهتوفرة بها يشهؿ الكﻔالء.



ال يوجد حد لمتصريح عف التسٍيالت.



خﻔض فترة التصريح عف التسٍيالت الجديدة هف  50يوها إلى ثالثة أياـ عهؿ هف تاريخ

الهىح.

 .6.9.4.2فوائد نظام معمومات االئتمان
ٌىاؾ عدة فوائد لىظاـ هعموهات االئتهاف ،وٌي (ىظاـ هعموهات االئتهاف ،سمطة الىقد:)2014 ،


خﻔض حجـ الديوف الهتعثرة.



تسعير الهخاطر بدقة أكبر.



التقميؿ هف تكاليؼ اإلقراض.



خﻔض الوقت الالزـ التخاذ القرار االئتهاىي.



زيادة أرباح البىوؾ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة.



توفير هعموهات شاهمة حوؿ عهمية االئتهاف لزيادة قدرة البىوؾ وهؤسسات اإلقراض عمى اتخاذ



تسٍيؿ الحصوؿ عمى تسٍيالت ائتهاىية ،وتعزيز عهمية اإلقراض لمشرائح األصغر في



تعزيز الهىافسة بيف جٍات اإلقراض.

ق اررات ائتهاىية أكثر دقة وهتوافقة هع الههارسات الدولية الﻔضمى.
الهجتهع.

 أىمية نظام مكتب المعمومات االئتمانية بالنسبة لممصارف:


يوفر ىظاـ هعموهات االئتهاف قاعدة بياىات شاهمً عف حجـ ووضع التسٍيالت الهصرفية
الههىوحة هف الجٍاز الهصرفي وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة باإلضافة إلى الضهاىات
الهحصمة عميٍا وبالتالي فإىٍا تقدـ لمجٍاز الهصرفي هعموهات دقيقة وشاهمة وهحدثة عف

الهقترضيف لتسٍيؿ عهمية اتخاذ القرار االئتهاىي.


يوفر الىظاـ خدهة االستعالـ عف العهالء هف خالؿ هوقع خدهة الهعموهات االئتهاىية وبالتالي

سرعة الحصوؿ عمى جواب استعالـ وبالتالي توفير الوقت والجٍد.
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 أىمية نظام معمومات االئتمان لممقتر ين:


يوفر ىظاـ هعموهات االئتهاف سرعة الحصوؿ عمى تسٍيالت هف الجٍاز الهصرفي



كها يعكس الىظاـ ويوفر إهكاىية حصوؿ الهقترضيف عمى تقرير ائتهاىي يعكس وضع

وهؤسسات اإلقراض.

الهقترض لدى الهصارؼ الهاىحة لمتسٍيؿ ألغراض الهراجعة والتأكد هف الوضع الهالي

لمهقترض.

 .7.9.4.2نظام التصنيف اإلئتماني


تعريف نظام التصنيف

بىاء عمى
ٌو عبارة عف “ىظاـ يقوـ بتوفير تقدير دقيؽ لمهخاطر الهصرفية لمعهالء والشركات ً
البياىات الهتوفرة عف العهالء عمى قاعدة بياىات هكتب الهعموهات االئتهاىية في سمطة الىقد لحظة

االستعالـ عف العهيؿ”( .هكتب هعموهات االئتهاف ،سمطة الىقد الﻔمسطيىية)2014 ،


اليدف من نظام التصنيف االئتماني

توفير تقييـ دقيؽ لهخاطر الهقترضيف الحالية والهستقبمية لمهستخدهيف هف الهصارؼ وهؤسسات

االقراض الهتخصصة

خﻔض حجـ الهخاطر االئتهاىية

سرعة اتخاذ الق اررات االئتهاىية

تعزيز فرص الحصوؿ عمى التسٍيالت الهصرفية

إجراء تقييـ دوري لهحﻔظة التسٍيالت لهراقبة إتجاي الهخاطر االئتهاىية

تمبية هتطمبات سمطة الىقد والجٍاز الهصرفي وهؤسسات االقراض الهتخصصة وبازؿ .III

آلية عمل نظام التصنيف االئتماني:
 تىﻔيذ عهمية استعالـ هف البىؾ.

 يتولى الىظاـ عهمية جمب بياىات العهيؿ هف قاعدة البياىات.
 يتابع الىظاـ عهمية االتصاؿ ببرىاهج الػ .DSS

64

بىاء عمى البياىات الهالية والشخصية
 يقوـ ىظاـ الػ  DSSبعهمية حسابية لتقدير التقييـ ً
لمعهيؿ.
 يقوـ ىظاـ الػ  DSSبإرساؿ الىتائج وتخزيىٍا عمى قاعدة البياىات.

 ترسؿ الىتائج بعد التصىيؼ الى ىظاـ سمطة الىقد لإلفصاح عىٍا في جواب طمب االستعالـ.
 يقوـ الىظاـ باستخراج جواب طمب االستعالـ.
 يرسؿ جواب طمب االستعالـ إلى البىؾ.

 إهكاىية هوائهة ىظاـ الػ  DSSلمهتغيرات عمى هحﻔظة التسٍيالت.
تفسير التقييم :تساعد تﻔسيرات التقييـ عمى فٍـ وتحديد عواهؿ الهخاطرة االساسية حيث يهكف اف
يستخدهٍا ضباط االئتهاف ليضهىوا سيطرتٍـ عمى جهيع الجواىب الهٍهة بخصوص العهالء
ووضعٍـ االئتهاىي.
امثمة عمى تفسيرات التقييم:
 استثناءات
•


ال يوجد تسٍيالت قائهة لمعهيؿ خالؿ الثالثة اشٍر االخيرة (.)EXI
عوامل تحديد المخاطر:

•

العديد هف الهؤسسات استعمهت عف العهيؿ خالؿ الػ  12شٍر االخيرة.

•

العهيؿ حاصؿ عمى العديد هف التسٍيالت خالؿ الػ  6اشٍر االخيرة.

•

اعادة ٌيكمة التسٍيالت القائهة.

•
•
•

العهيؿ تأخر في سداد االقساط خالؿ الػ  12شٍر االخيرة.

الحساب الجاري تحت الطمب هكشوؼ وهتعثر.
العهيؿ هصىؼ عمى ىظاـ الشيكات الهعادة.

 .10.4.2واقع سمطة النقد
نشأة دائرة عالقات الجميور وان باط السوق:
تهاشياً هع التطورات الحاصمة عمى الصىاعة الهصرفية في فمسطيف ،وبٍدؼ الحﻔاظ عمى ىظاـ
هصرفي آهف وسميـ بالهحافظة عمى حقوؽ وواجبات هع الهؤسسات الهالية الهصرفية والهتعاهميف

هعٍا ،وتمبية لتطمعات سمطة الىقد بالتحوؿ إلى بىؾ هركزي خالؿ السىوات القميمة القادهة ،وىظ اًر

لت وسع قاعدة الهتعاهميف هع ٌذي الهؤسسات التي يىتج عىٍا توسع في هجاؿ الهخاطر االئتهاىية

(ىظاـ الهعموهات االئتهاىي) والهخاطر والتشغيمية (ىظاـ الشيكات الهعادة) ،واسته ار اًر لهشروع حهمة
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التوعية اإلعالهية لكافة فئات الهواطىيف ولتحسيف جودة الخدهات الهصرفية وضبط أسعارٌا هف

الﻔوائد والعهوالت والرسوـ( .جبر)2013 ،

اليدف من إنشاء دائرة عالقات الجميور وان باط السوق:
 هواكبة التطورات العالهية الحاصمة عمى توسع ىشاط البىوؾ الهركزية في هجاؿ إىشاء دوائر
خاصة تعىي بعالقات الجهٍور واىضباط السوؽ.

 الحﻔاظ عمى هىجزات سمطة الىقد الريادية في إىشاء ىظاهي الهعموهات االئتهاىية والشيكات
الهعادة ،وىظاـ تصىيؼ الهقترضيف.

 توسع ىشاط هكتب الهعموهات االئتهاىية في هجاالت العهؿ التالية:
 اإلشراؼ عمى إدارة هجهوعة هف األىظهة الٍاهة هثؿ ىظاـ الهعموهات االئتهاىية ،ىظاـ الشيكاتالهعادة ،ىظاـ التصىيؼ االئتهاىي ،وىظاـ هىح وتحديد الصالحيات لمهستخدهيف هف الجٍاز
الهصرفي وهؤسسات اإلقراض ،ىظاـ خدهة تبادؿ الهمﻔات بيف سمطة الىقد وهؤسسات اإلقراض،
ىظاـ الشيكات الهﻔقودة والهوقوفة ،ىظاـ االستعالـ الهوحد لمهواطىيف عف درجات تصىيؼ

العهالء عمى ىظاهي الشيكات الهعادة والقوائـ.

 هباشرة استقباؿ جهٍور الهراجعيف هف العهالء الهعىييف بهراجعة تقاريرٌـ الهستخرجة هف ىظاـالهعموهات االئتهاىي ،ىظاـ الشيكات الهعادة ،ىظاـ التصىيؼ االئتهاىي ،وتقديـ الشكاوى عمى

الهصارؼ وهؤسسات اإلقراض الهتخصصة( .جبر)2013 ،
مجاالت عمل الدائرة بحسب (جبر)2013 ،


تخصيص قاعً الستقباؿ جهٍور العهالء الهراجعيف ودراسة طمباتٍـ وهعالجتٍا.



اإلشراؼ عمى إدارة أىظهة الهعموهات االئتهاىية وفقاً لمهعايير والههارسات الدولية الهثمى



إجراء التحميؿ الشٍري التجاي هخاطر الهحﻔظة االئتهاىية لمهصارؼ وهؤسسات اإلقراض



تىﻔيذ هتطمبات توعية وحهاية جهٍور العهالء وفؽ خطً استراتيجيً تتىاسب وتطمعات سمطة

والهستخدهة هف قبؿ الهصارؼ وهؤسسات اإلقراض ،وتطويرٌا بشكؿ هستهر.
وتقديـ التوصيات الهىاسبة التخاذ اإلجراءات االحت ارزية الهسبقة.

الىقد الهستقبمية في تعزيز ىسبة الوعي والثقافة الهصرفية لدى جهٍور الهواطىيف ،بشاف حقوقٍـ
وواجباتٍـ حوؿ تعاهالتٍـ الهالية الهتاحة في األسواؽ وبضبط سموؾ أسواؽ ٌذي الخدهات.



إىشاء قاعدة بياىات هوازية لىظاـ الهعموهات االئتهاىي وتكوف ٌذي القاعدة هخصصً لقطاع



تأهيف الدعـ الﻔىي لهستخدهي األىظهة بالتىسيؽ هع دائرة تكىولوجيا الهعموهات ،وضبط

الرٌف العقاري بٍدؼ رصد التطورات والهخاطر في القطاع.

وتحديث صالحيات هستخدهي أىظهة الهعموهات بشكؿ دوري.
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تحديد أسعار الرسوـ والعهوالت عمى الخدهات الهصرفية الهقدهة لجهٍور العهالء.



التىسيؽ هع الجٍات الرسهية الهحمية والخارجية ودوائر سمطة الىقد في أداء الهٍاـ.



هعالجة شكاوى العهالء وفؽ أسس هٍىية وأصوؿ قاىوىية وبطريقة سميهة وسريعة ،حيث تـ

إىشاء ىظاـ آلي لشكاوى العهالء يتـ هف خاللً توثيؽ شكاوى العهالء وهتابعتٍا واستخراج

التقارير الهتعمقة بٍا بشكؿ آلي.


العهؿ عمى تطوير الهىتجات والخدهات الهصرفية لتتهاشى والتطورات العالهية الحاصمة عمى

الصىاعة الهصرفية ،والتحقؽ هف هوائهتٍا لألىظهة والقواىيف الهعهوؿ بٍا ،بحيث تكوف
هعموهات وشروط واألحكاـ الخاصة بتمؾ الهىتجات أو الجوائز واضحة وهﻔصمة وبمغة بسيطة
ليتسىى لمجهٍور فٍهٍا.



العهؿ عمى إيجاد آلية هىاسبة لﻔض الىزاعات الهصرفية بيف هىتجي وهستٍمكي الخدهات

الهصرفية بها يتهاشى هع صالحيات سمطة الىقد والقواىيف الهعهوؿ بٍا.


خﻔض حجـ الهخاطر التشغيمية لمجٍاز الهصرفي والىاتجة عف إساءة استخداـ الشيؾ وضبط

عهميات التسويات الرضائية.


تقديـ الهساعدة الﻔىية لمبىوؾ الهركزية العربية في هجاؿ ىظاهي الهعموهات االئتهاىي



التىسيؽ هع بعض هؤسسات القطاع الخاص في هوضوع تبادؿ بياىات العهالء هف خالؿ ىظاـ

والشيكات الهعادة.

الهعموهات االئتهاىي بها يحقؽ الهحافظة عمى السرية الهصرفية ووفؽ إطار قاىوىي واضح

وبها ال يعرض سمطة الىقد ألية هخاطر سهعً أو قاىوىيً.
 5.2الدراسات السابقة


في دراسة أجراىا (البحيصي ونجم )2009 ،بعنوان "مدى إدراك المستثمرين في سوق

فمسطين لألوراق المالية ألىمية استخدام المعمومات المحاسبية لترشيد ق ارراتيم االستثمارية"،
والتي أجريت في قطاع غزة فقط ،ذلؾ لصعوبة الوصوؿ إلى هىاطؽ الضﻔة الغربية ،فقد تـ
استعراض أٌداؼ البحث ،وٌي إبراز أٌهية الهعموهات الهحاسبية ودورٌا في ترشيد القرار

االستثهاري في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية ،قياس هدى إدراؾ فئات الهستثهريف في سوؽ

فمسطيف لألوراؽ الهالية لمهعموهات الهحاسبية ،بياف هدى كﻔاية الهعموهات التي تتضهىٍا التقارير
الهالية لمشركات الهدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية ،تحديد هدى استخداـ الهستثهر في

سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية لمهعموهات الهحاسبية عىد اتخاذ قرار االستثهار ،التعرؼ عمى أٌـ
الهعوقات التي تواجً الهستثهر في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية والتي تحد هف استخداهً

لمهعموهات الهحاسبية ،وتقديـ هجهوعة هف الىتائج والتوصيات لزيادة االٌتهاـ بالهعموهات الهحاسبية
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وبالتالي جعمٍا أساساً يعتهد عميٍا الهستثهر في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية عىد اتخاذ القرار

االستثهار.

وأظٍر البحث عدة ىتائج هىٍا :إف الهستثهريف في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية يدركوف أٌهية

استخداـ الهعموهات الهحاسبية في ترشيد قرار االستثهار ،الهعموهات الهحاسبية التي تتضهىٍا

التقارير الهالية الهىشورة لمشركات الهدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية غير كافية ولكف غالباً
ها يتـ استخداهٍا في ق اررات االستثهار ،و توجد عدة هعوقات تحد هف استخداـ الهعموهات

الهحاسبية في ترشيد القرار االستثهاري وهف أٌهٍا أف درجة الثقة في البياىات الهحاسبية التي
تحتويٍا التقارير الهالية لمشركات الهدرجة في سوؽ فمسطيف لألوراؽ الهالية تعتبر هىخﻔضة ىوعاً

ها ،قمة خبرة الهستثهريف في األهور الهالية والتحميؿ الهالي ،عدـ توفر الهعموهات بالسرعة

الهطموبة ،وكذلؾ صعوبة الهقارىة بيف القوائـ الهالية لمشركات الهختمﻔة.


دراسة لـ (أبو معمر )2001 ،بعنوان "دور البنوك في االستثمار في فمسطين لمفترة

 "2001-1999تىاولت ٌذي الدراسة هﻔٍوـ االستثهار ،وتىاولت أسباب ضعؼ البىوؾ في زيادة

حجـ وىسب تسٍيالتٍا الهقدهة إلى قطاعات االقتصاد الﻔمسطيىي حيث وصؿ حجـ التسٍيالت إلى
حجـ الودائع ( ،)%35وٌذي ىسبة ضعيﻔة ىسبيا هقارىة هع األردف وهصر ،ولعؿ ذلؾ يضطر
البىوؾ إلى بحث هىاخ استثهاري أفضؿ خارج فمسطيف.
وقد أظٍر البحث عدة ىتائج هىٍا :ىسبة التسٍيالت إلى ودائع العهالء التي تقدهٍا البىوؾ الهصرية

العاهمة في فمسطيف أعمى هف تمؾ التي تقدهٍا البىوؾ الوطىية أو البىوؾ األردىية العاهمة في

فمسطيف ،الظروؼ السياسية تؤثر إلى حد كبير عمى حجـ التسٍيالت الهقدهة لمقطاعات

االقتصادية الهختمﻔة وخاصة القطاع الزراعي ،عدـ وجود إدارة لخدهة الزبائف وتقديـ الدراسات

واالستشارات الهالية لٍـ أثر سمباً عمى ىسبة وحجـ التسٍيالت الههىوحة لمقطاعات االقتصادية

الهختمﻔة ،باإلضافة إلى وجود بعض الهعوقات التي تحد هف االستثهار في فمسطيف ،هىٍا :هشاكؿ

سياسية ،قمة خبرة البىوؾ في البيئة الﻔمسطيىية ،عدـ قياـ الهحاكـ بدورٌا في حؿ هشاكؿ كؿ البىوؾ

وعدـ وجود هحاكـ هتخصصة ،وضعؼ الوعي الهصرفي لدى الهودعيف والهستثهريف في فمسطيف.

 في دراسة أجراىا أبو عيدة؛  ،2014حول أثر مؤشرات الجدارة االئتمانية عمى التسييالت
االئتمانية في المصارف التجارية العاممة في شمال ال فة الغربية في فمسطين.

ٌدؼ البحث إلى تحميؿ اثر هؤشرات الجدارة االئتهاىية ( )5 Csعمى التسٍيالت االئتهاىية
لمهصارؼ التجارية العاهمة في شهاؿ الضﻔة الغربية في فمسطيف ،ولتحقيؽ ٌذا الٍدؼ ،قاـ الباحث
68

باختبار عيىة إحصائية هكوىة هف  120هف هوظﻔي ورؤساء أقساـ التسٍيالت االئتهاىية في

الهصارؼ التجارية الهعىية التي تهثؿ هجتهع الدراسة.

استخدـ الباحث الهىٍج الوصﻔي التحميمي في اختبار الﻔرضيات ،وهف أٌـ الىتائج التي أظٍرٌا

التحميؿ وجود عالقة إحصائية هعىوية قوية بيف هؤشرات الجدارة االئتهاىية والتسٍيالت االئتهاىية
التي تهىحٍا الهصارؼ التجارية العاهمة في شهاؿ الضﻔة الغربية في فمسطيف بأٌهية ىسبية

هتﻔاوتة ،كاف ترتيبٍا كها يأتي :العواهؿ الشخصية ،فالهركز الهالي لمعهيؿ ،فالظروؼ السائدة القدرة

عمى االقتراض ،وأخي ار الضهاىات الهقدهة هف قبؿ العهيؿ .كها أظٍرت الىتائج فروقا إحصائية بيف
هؤشرات الجدارة االئتهاىية وهىح التسٍيالت االئتهاىية تعزى لهتغيرات الجىس ،والهؤٌؿ العمهي،
وجىسية الهصرؼ.



دراسة (الخطيب )2004 ،بعنوان تكمفة االئتمان المصرفي وقياس مخاطرة بالتطبيق عمى

إحدى المصارف التجارية السوريةٌ ،دفت الدراسة إلى تحديد أسس القياس الﻔعمي لتكمﻔة االئتهاف
الهصرفي هع تضهيىٍا تكمﻔة الهخاطر التي تتعرض لٍا ،ثـ اقتراح بعض الهتغيرات الهتوقع إف

يكوف لٍا تأثير عمى االئتهاف الهصرفي ألغراض أدراجٍا في عهمية لمقياس هها يساعد عمى ترشيد
عهمية االئتهاف .ووكاف هف أٌـ ىتائج الدراسة ،أف هخاطرة االئتهاف الهصرفي تشكؿ جزءا ٌاها هف

تكمﻔة االئتهاف ،وأف ىسبة التداوؿ وهعدؿ دوراف رأس الهاؿ العاهؿ ٌها هف أكثر الىسب داللة
لمتعبير عف درجة الهخاطرة ,كها يهكف االعتهاد عمى الىهوذج الهحاسبي الهقترح لتقييـ هخاطر

تكمﻔة االئتهاف.


دراسة الدغيم وآخرون ،2006 ،بعنوان :التحميل االئتماني ودورة في ترشيد عمميات

اإلقراض المصرفي بالتطبيق عمى المصرف الصناعي السوريٌ ،دفت الدراسة إلى تحميؿ أسس
االئتهاف الهصرفي وهعاييري وعىاصري األساسية  ،وأٌهية هتابعة االئتهاف لمتحقؽ هف استه اررية

سالهة وضع العهيؿ وقدرتً عمى سداد األقساط الهستحقة عميً لموقاية هف أخطار الديوف الهتعثرة
وحهاية حقوؽ الهصرؼ .وقد توصمت الدراسة إلى عدة ىتائج هف أٌهٍا عدـ قياـ الهصرؼ بإجراء

تحميالت دقيقة لمهخاطر التي ترافؽ عهميات هىح اإلقراض واحتساب تكمﻔتٍا بدقة حيث يتـ التركيز

عمى الضهاىات الهادية أكثر هف اعتهادٌا عمى هصدر السداد كضهاف لٍذا االئتهاف.


وفي دراسة أجراىا (محمد ، )2001 ،بعنوان " تعثر سداد الديون في المصارف اإلسالمية

في السودان" ،حيث تىاولت الدراسة أسباب تعثر الهصارؼ السوداىية هف خالؿ استباىة الدراسة.
وكاف هجتهع الدراسة يشهؿ جهيع الهصارؼ السوداىية ،واشتهمت العيىة أيضا عمى كافة الهصارؼ
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السوداىية .وخرج البحث بهجهوعة هف الىتائج كاف هف أٌهٍا :تصىيؼ الهصارؼ السوداىية هف
حيث التعثر.

واتضح أف ٌىاؾ ثالثة هصارؼ ٌي األكثر تعث اًر وٌي بىؾ الخرطوـ ،والبىؾ السعودي ،والشهاؿ

اإلسالهي إذ تتراوح ىسبة التعثر فيٍا  %27-13هف إجهالي التهويؿ ،تميٍا ستة هصارؼ ذات
تعثر هتوسط ،وكشﻔت الدراسة أف الهصارؼ التي تعاىي هف التعثر بمغ عددٌا  18هصرفا ،أي ها

ىسبتً  %64هف إجهالي الهصارؼ العاهمة ،أٌهية الدور الذي تقوـ بً الجٍات الهختصة في

هعالجة التعثر واتضح أف ٌذا الدور يتهثؿ في إصدار العديد هف الهىشورات لمجٍاز الهصرفي
تتعمؽ بهتابعة الديوف الهتعثرة ،التوجً ببىاء هخصصات لهقابمة ٌذي الديوف ،ووضع برىاهج لهتابعة

التهويؿ الهتعثر هف خالؿ إعداد قوائـ شٍرية عف هوقؼ الديوف في كؿ هصرؼ.


وفي دراسة أجراىا )،(Danos & others, 1981بعنوان "تأثير المعمومات المحاسبية

عمى اتخاذ الق اررات االئتمانية المتعمقة بالقروض ألمصرفية" ،وطبقت الدراسة باستخداـ حاالت
إقراض واقعية في بيئة تجريبية في بريطاىيا.
وأشارت الىتائج إلى أف هوظؼ التسٍيالت في قسـ القروض قد يصؿ إلى هستوى عاؿ هف الثقة
لهىح القروض في هرحمة هتقدهة في حاؿ توفرت لً الهعموهات الهحاسبية الصحيحة والدقيقة
باإلضافة إلى هعموهات وبياىات أخرى ،وفي أثىاء تىﻔيذ عهمية اإلقراض فإف الهعموهات الهحاسبية

وغيرٌا كالعواهؿ الهتعمقة بخطط الشركة الهالية قد تزيد هف ثقة الهؤسسة هاىحة االئتهاف بهىح
القرض أو تقمؿ هف ٌذي الثقة ،وبىاء عميً كمها كاىت ٌذي الهعموهات دقيقة وهتوفرة في الوقت

الهىاسب فإف الهؤسسة الهصرفية تكوف قادرة عمى اتخاذ قرار بهىح القرض االئتهاىي أو عدهً بىاء
عمى ٌذي القاعدة هف الهعموهات الهحاسبية الهتوفرة.


وفي دراسة أجراىا ) Jacobson, 2003و  ،(Roszbachتحت عنوان سياسة منح

االئتمان والتصنيف االئتماني ودرجة المخاطرة في السويد ،أبرزت أٌهية الهعموهات الشخصية
لمهقترض (طالب االئتهاف) في تحديد درجة الهخاطر حيث أظٍرت ىتائج الدراسة أف الهعموهات

الشخصية يجب أف تشكؿ الدور األكبر في القرار االئتهاىي هف حيث قبوؿ هىح االئتهاف أو رفضً،
حيث لوحظ هف دراسة السياسة االئتهاىية أٌهية الهعموهات الشخصية كهحدد في قياس درجة

الهخاطرة.

وأظٍرت الدراسة هف تحميؿ عيىة كبيرة هف الهجتهع السويدي أىً باإلهكاف تخﻔيض درجة الهخاطرة
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إلى أكثر هف ( )%80في حالة االٌتهاـ بالهعموهات الشخصية لمعهالء (طالبي االئتهاف) وفي حاؿ
تـ اختيارٌـ بالشكؿ الكﻔؤ.



وفي دراسة أجراىا (خطاب )2002 ،بعنوان "تحميل العوامل المؤثرة عمى كفاءة وفعالية نظم

المعمومات المحاسبية في البنوك التجارية األردنية "ٌ ،دفت الدراسة إلى دراسة العواهؿ الهؤثرة
عمى كﻔاءة وفعالية ىظـ الهعموهات الهحاسبية في البىوؾ التجارية األردىية .واٌتهت الدراسة ببياف

هدى تأثير ىهاذج الق اررات اإلدارية عمى كﻔاءة و فعالية ىظـ الهعموهات الهحاسبية الهستخدهة في

البىوؾ التجارية األردىية ،كها اٌتهت الدراسة ببياف هدى تأثير أجٍزة وبراهج الحاسوب عمى كﻔاءة
وفعالية ىظـ الهعموهات الهحاسبية الهستخدهة في البىوؾ التجاريػة األردىية ،وقد اعتهدت الدراسة

في جهع البياىات األولية عمى استباىة عمهية هحكهة وزعت عمى كاهؿ هجتهع الدراسة ( )9بىوؾ،
وقد تـ توزيع ( )54استباىة عمى ٌذي البىػوؾ وقد تـ استرداد ( )50استباىة.
وقد توصمت الدراسة إلى إف أعمى تأثير لمعواهؿ البيئية عمى كﻔاءة وفعالية ىظـ الهعموهات
الهحاسبية الهستخدهة في البىوؾ التجارية األردىية كاف فيها يتعمؽ باألىظهة والهعايير الهحاسبية

الهتعارؼ عميٍا وقواعد التدقيؽ الهستخدهة في البىؾ ،وأظٍرت الدراسة أيضا أف لمعواهؿ السموكية
لهستخدهي الهعموهات تأثي ار عمى كﻔاءة وفعالية تمؾ الىظـ.


دراسة الشامي ( )2009بعنوان "أثر الخصائص النوعية لممعمومات المحاسبية عمى جودة

التقارير المالية لمبنوك التجارية العاممة في الجميورية اليمنية" ،وقد ٌدفت إلى قياس أثر
الخصائص الىوعية لمهعموهات الهحاسبية عمى جودة التقارير الهالية الصادرة عف البىوؾ التجارية
في اليهف .هف خالؿ قياس أثر الخصائص األساسية وهكوىتٍا كخاصية القابمية لﻔٍـ الهعموهات
الهحاسبية ،وخاصية اإلفادة ،وخاصية الهالءهة ،وخاصية الهوثوقية عمى جودة التقارير الهالية
لمبىوؾ التجارية اليهىية .وهف خالؿ قياس أثر الخصائص الثاىوية لمهعموهات الهحاسبية وهكوىاتٍا
االتساؽ وخاصية القابمية لمهقارىة عمى جودة التقارير الهالية لمبىوؾ التجارية العاهمة في اليهف.

ولتحقيؽ أٌداؼ الدراسة قاـ الباحث بتصهيـ استباىة استٍدؼ هف خاللٍا الهديريف الهالييف
والهدققيف الداخمييف والهحاسبيف ،حيث تـ توزيع ( )70استباىة عمى عيىة الدراسة وتـ استرجاع

( )63هىٍا وبىسبة ( )%90خضعت كمٍا لمتحميؿ.

وكاف أٌـ ها توصمت إليً ٌذي الدراسة إف ٌىالؾ ا تأثير عاليا لمخصائص األساسية لمهعموهات

الهحاسبية عمى جودة التقارير الهالية حيث بمغت ىسبة التأثير ( .)%83كها أظٍرت الىتائج أف
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الخصائص الثاىوية لمهعموهات الهحاسبية تؤثر عمى جودة التقارير الهالية لمبىوؾ التجارية العاهمة

في اليهف وبىسبة (.)%85


دراسة ) (Nicolaou, 2000بعنوان "نموذج محتمل لمفعالية المدركة في أنظمة

المعمومات المحاسبية :التنسيق التنظيمي واآلثار الرقابية"ٌ ،دفت الدراسة إلى اختبار العالقة بيف
تكاهؿ ىظـ الهعموهات الهحاسبية هف حيث درجة توافؽ تصهيهٍا هع هتطمبات التىسيؽ والرقابة

التىظيهية الىاتجة عف تداخؿ الهعموهات بيف الهجاالت الوظيﻔية والرسهية ألتىظيهية وفاعمية ٌذي

الىظـ ،هف خالؿ رضا هتخذي القرار عف دقة الهعموهات الىاتجة وفاعمية الرقابة عميٍا ،والرضا عف
جودة هحتوى الهعموهات الىاتجة ،وتـ توزيع استباىة عمى عيىة عشوائية هف الهراقبيف الهالييف في

( )600هىظهة أهريكية.

وخمصت الدراسة إلى أف التطابؽ بيف تصهيـ ىظاـ الهعموهات الهحاسبي وهتطمبات التىسيؽ
والرقابة التىظيهية يوجد ىظاها أكثر ىجاحا وأف االتكاؿ الداخمي لً أثر جوٌري عمى هتطمبات

الرقابة والتىسيؽ التىظيهي الواجب استيﻔاؤي عىد تصهيـ الىظاـ ،وأف التطابؽ بيف تصهيـ الىظاـ
وتمؾ الهتطمبات يسٍـ في إعطاء اىطباع بﻔاعمية الرقابة ودقة الهعموهات في حيف يعجز عف

إظٍار قوة األثر عمى رضا الهستخدـ عف جودة هحتوى الهعموهات الهتوفرة ،وأف الهجيبيف أشاروا

إلى اعتهادٌـ عمى هقياس تكاهؿ الىظاـ في صياغة آرائٍـ حوؿ فاعمية ىظـ الهعموهات الهحاسبية.
ٌذا وقد أوصت الدراسة باالعتهاد عمى هقاييس ىوعية وحسية لقياس فاعمية الىظـ ،واختبار أثر
تقييـ الىظاـ عمى هقاييس أداء الشركة القابمة لمقياس هثؿ الهقاييس التشغيمية لألداء كدوراف

الهخزوف وهقاييس الربحية.


وفي دراسة أجراىا ( )1999 ،Petroniبعنوان إدارة طوارئ نظم المعمومات اإلدارية في

المصارف (دراسة حالة المصرف التجاري االيطالي )ٌ ،دفت ٌذي الدراسة إلى إيضاح تبىى
الهصرؼ التجاري االيطالي لىظاـ هعالجة الكوارث باسػتخداـ ىظـ الهعموهات اإلدارية ،حيث أصبح
ىظاـ هعالجة الكوارث وظيﻔية أساسية هػف وظػائؼ ىظػـ الهعموهات اإلدارية.
وأوضحت الدراسة أف الىقطة األساسية في اتخاذ القػرار اختيػار إعػدادات اإلطار األكثر هالئهة،

وكشﻔت الدراسة أف خطوات هىٍجية الهحاكاة هوضحة لٍذا الغرض إليضاح الﻔوائد واألخطاء

لمحموؿ التي تبىاٌا الهصرؼ التجاري االيطالي وهىٍا :أخطاء إٌهاؿ بعض الهوظﻔيف وعدـ التأكد
هف تخزيف الهعموهات .لذا هف الضروري إدارة أهف الهعموهات بحيث إهكاىية الوصوؿ إلػى

الهعموهػات فػي حالػة الكوارث الىاتجة عف أخطاء بشرية أو طبيعية ،والٍدؼ األساسي هف ىظاـ
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هعالجة الكوارث التأكد هف القدرة عمى استعادة الهعموهات عىد الﻔقداف أو أخطاء أخرى ،لذا تكوف

الهعموهات هخزىة أوتوهاتيكيا في هكاف أخر آهف.

وهف ىتائج الدراسة أف تحديد الﻔوائد واألخطاء الهحتهمة هف ىظاـ الهعموهات تحدى كبير وهٍـ

لكثير هف الهصارؼ ،وخمصت الدراسة إلى أف أٌداؼ تحميؿ الهصرؼ االيطالي بشقيً األوؿ:
كيؼ تطبؽ إستراتيجية الطوارئ ،والثاىي :تحديد الﻔوائد والهخاطر الهحتهمة لىظاـ الهعموهات

الهحتهػؿ عىػد حػودث الكػوارث ،وخمصت الدراسة إلى أف الىهوذج الهطور لمهصرؼ يعطى حموالً
عهمية وهىاسبة لحػؿ األزهػات الهتوقعة وبشرط وجود ىظـ هعموهات حديث وهطور.



دراسة ) (Serafeimidis, V. and Smithson, S, 2003بعنوان "تقييم أنظمة

المعمومات كنمط تنظيمي – تجربة من دراسة حالة"ٌ ،دفت الدراسة إلى وصؼ الهبادرات
التىظيهية الهتعمقة بتقييـ أىظهة الهعموهات ،وقد أجريت ٌذي الدراسة عمى أكبر عشر شركات

بريطاىية لمتأهيف عمى الحياة في العالـ ،وقد تـ تطبيؽ ٌذي الدراسة عمى عيىة تتكوف هف ()160
هوظؼ

يعهموف في دوائر أىظهة الهعموهات الهختمﻔة في الشركات الهدروسة ،وخمصت ٌذي

الدراسة إلى :أف لتقييـ أىظهة الهعموهات أبعادا اجتهاعية وتىظيهية يجب االٌتهاـ بٍا ،وأخذٌا بعيف
االعتبار عىد إجراء عهمية التقييـ ،كها خمصت ٌذي الدراسة إلى أف عهمية أىظهة الهعموهات ٌي

هف العهميات الهعقدة ،تحتاج إلى جٍود بشرية كبيرة هف العاهميف في الهىظهة كوىٍـ األقرب
واألعرؼ بخﻔايا الىظاـ وقدراتً كها أشارت الىتائج أيضا إلى ضرورة أف تكوف عهمية التقييـ هتزاهىة

هع أداء العهؿ ،وبشكؿ دوري وهخطط لً.


دراسة ) (Sajady, H & others, 2008بعنوان تقييم فعالية أنظمة المعمومات

المحاسبيةٌ ،دفت الدراسة إلى تقييـ فاعمية ىظـ الهعموهات الهحاسبية هف وجٍة ىظر الهديريف
الهالييف في ( )347شركة صىاعية هف هجهوع ( )1383هف الشركات الهسجمة في سوؽ األوراؽ

الهالية في هديىة طٍراف بجهٍورية إيراف وقد توصمت الدراسة إلى أف تطبيؽ ىظـ الهعموهات
الهحاسبية في ٌذي الشركات بهستوى جيد وأىً يساعد عمى تحسيف عهمية اتخاذ الق اررات هف قبؿ

هديري الهالية باإلضافة إلى اىً يساعد عمى تحسيف الرقابة الداخمية وجودة التقارير الهالية.
ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

تعاهمت ٌذي الدراسة هع عدد هف العواهؿ الهؤثرة عمى األىظهة وخاصة اإلدارية والهحاسبية وخاصة
الدراسات التي أجريت في بيئات عربية ،وقد كاىت ٌىاؾ بعض الىتائج الهتبايىة في ٌذي الدراسات

هف بيئة ألخرى رغـ توافقٍا في أغمب األحياف ،لذا ستتىاوؿ ٌذي الدراسة تأثير الهعموهات االئتهاىية

التي توفرٌا سمطة الىقد الﻔمسطيىية عمى ىجاعة التسٍيالت الهصرفية ،وخاصة أىً ال يوجد دراسات
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سابقة في فمسطيف حسب عمـ الباحثة تىاولت بالبحث والتحميؿ ٌذي اآلثار ،كها تحاوؿ اختبار هدى

قوة العالقة اإلحصائية بيف هف خالؿ التحميؿ الكهي والكيﻔي.

ويهكف تمخيص أٌـ ها يهيز ٌذي الدراسة عف الدراسات السابقة بها يمي:
 هف حيث بيئة الدراسة :أجريت الدراسات السابقة عمى هىظهات أهريكية وأوروبية وبعض
الهىظهات العربية ،بيىها تـ إجراء ٌذي الدراسة عمى الجٍاز الهصرفي العاهؿ في فمسطيف.

 هف حيث أٌداؼ الدراسة :تىوعت االتجاٌات البحثية لمدراسات السابقة ولكف أٌدافٍا اىحصرت
بهتغيرات غير هحددة بالشكؿ الذي تٍدؼ إليً ٌذي الدراسة ،حيث إظٍار دور هعموهات

االئتهاف في ىجاعة التسٍيالت الهصرفية ،عمها أف ٌذي الدراسة تىاولت أكثر هف أداة بحيثية

كها أف ٌذي الدراسة تعتبر األولى هف ىوعٍا التي تعىى بهعموهات االئتهاف عمى الصعيد
الﻔمسطيىي وٌو ها لـ يتطرؽ لً احد سابؽ حسب عمـ الباحثة.

 هىٍجية وأداة الدراسة :تـ استخداـ الهىٍج الوصﻔي التحميمي حيث وجدت الباحثة بأف استخداـ
أكثر هف أداة ٌو األىسب إلتهاـ ٌذي الدراسة ىظ ار لطبيعتٍا وطبيعة الهعموهات الهراد الحصوؿ

عميٍا واألسئمة التي تسعى الدراسة اإلجابة عميٍا ،وذلؾ لكوىٍا تحتاج لجهع البياىات وتصىيﻔٍا
وتحميمٍا وتﻔسيرٌا الستخالص دالالتٍا والوصوؿ إلى ىتائج يهكف تعهيهٍا ،حيث

يتيح

استخداـ أكثر هف أداة وصؼ الواقع وصﻔا دقيقا ويعبر عىً تعبي ار كهيا وىوعيا ،فالتعبير

الىوعي يصؼ الظاٌرة ويوضح خصائصٍا ،أها التعبير الكهي ،فيعطي وصﻔا رقهيا يوضح
هقدار الظاٌرة أو حجهٍا ودرجات ارتباطٍا هع الظواٌر األخرى؛ كها أف الهزج بيف أداتيف ال
يقؼ عىد جهع الهعموهات لوصؼ الظاٌرة ،واىها يعهد إلى تحميؿ الظاٌرة وكشؼ العالقات
بيف أبعادٌا الهختمﻔة هف اجؿ تﻔسيرٌا والوصوؿ إلى استىتاجات تسٍـ في تطوير الواقع
وتحسيىً.

 الحدود الزهىية لمبحث :تـ البدء بإجراء الدراسة هف بداية كاىوف الثاىي  ،3122واستغرقت
لتحقيؽ أٌدافٍا واىجازٌا حتى ىٍاية شٍر آب هف العاـ  .3125وكذلؾ بٍدؼ إعطاء ىظرة
واسعة لهوضوع الدراسة؛ تـ االستىاد إلى بياىات سمطة الىقد ذات العالقة لمﻔترة الواقعة بيف

العاـ  3112والعاـ .3124

 الحدود البشرية :تـ استخداـ الهسح الشاهؿ لهجتهع الدراسة بحيث شهؿ جهيع الهصارؼ
العاهمة في فمسطيف؛ كها تعتبر األولى والوحيدة التي تطبؽ عمى القطاع الهصرفي في
فمسطيف.
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الفصل الثالث
إجراءات ومنيجية الدراسة
 .1.3تمييد
هف أجؿ تحقيؽ ٌدؼ الدراسة ،والهتهثؿ بالتعرؼ عمى تأثير الهعموهات االئتهاىية -التي توفرٌا

سمطة الىقد -عمى ىجاعة التسٍيالت الهصرفية هف وجٍة ىظر اإلدارات العميا لمهصارؼ ،فقد

تضهف ٌذا الﻔصؿ وصﻔاً لهىٍج الدراسة وهجتهعٍا وعيىتٍا ،كها يعطي وصﻔا هﻔصالً ألداة الدراسة
وصدقٍا وثباتٍا وكذلؾ إجراءات الدراسة والهعالجة اإلحصائية التي استخدهتٍا الباحثة في

استخالص ىتائج الدراسة وتحميمٍا.
 .2.3إجراءات الدراسة

يعرؼ بأىً الهىٍج الذي
تـ استخداـ الهىٍج الوصﻔي التحميمي الهسحي ،هىٍجاً لمدراسة ،والذي ّ
يصؼ الظاٌرة الهدروسة ،ويعبر عىٍا تعبي ار كهياً وكيﻔياً بحيث يؤدي ذلؾ إلى الوصوؿ إلى فٍـ

تمؾ الظاٌرة ،وتـ التأكد هف صدؽ وثبات أداة الدراسة ،وأخذ اإلذف الخطي بتوزيع األداة عمى
العاهميف في اإلدارات العميا لمهصارؼ ،ثـ تطبيؽ االستباىة عمى أفراد هجتهع الدراسة ،ووضح لٍـ
ٌدؼ الدراسة ،وكيﻔية االستجابة عمى فقرات أداتٍا ،وتـ جهع االستبياىات جهيعٍا والبالغ عددٌا

( )97استباىة ،ثـ تﻔريغ استجابات الهبحوثيف تهٍيداً لهعالجتٍا وتحميمٍا باستخداـ الرزهة اإلحصائية

لمعموـ االجتهاعية ( ،(SPSSواجراء التحميؿ الكيﻔي لمبياىات الكهية الخاصة بىجاعة التسٍيالت

الهصرفية ( ،)3124-3119وأخي ار وبعد استخالص الىتائج ،قاهت الباحثة بتﻔسيرٌا وهىاقشتٍا ،وثـ
صاغت التوصيات الهىاسبة.
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 .3.3منيجية الدراسة
في ضوء طبيعة الدراسة والتي تستٍدؼ التعرؼ تأثير الهعموهات االئتهاىية -التي توفرٌا سمطة
الىقد -عمى ىجاعة التسٍيالت الهصرفية هف وجٍة ىظر اإلدارات العميا لمهصارؼ ،استخدهت
الباحثة الهىٍج الوصﻔي التحميمي في إجراء الدراسة لكوىً هف أكثر الهىاٌج استخداهاً في دراسة

الظواٌر االجتهاعية واإلىساىية (الرفاعي ،)2992 ،والذي يدرس الظاٌرة كها توجد في الواقع،
ويٍتـ بوصﻔٍا وصﻔاً دقيقاً ،ويعبر عىٍا تعبي اًر كهياً وكيﻔياً (عبيدات وآخروف.)3123 ،
وال يقؼ ٌذا الهىٍج عىد حد الوصؼ واىها يتعداي إلى تحميؿ الظاٌرة وكشؼ العالقات بيف أبعادٌا

الهختمﻔة هف أجؿ تﻔسيرٌا والوصوؿ إلى استىتاجات تعهؿ عمى تحسيف الواقع وتطويري (عسكر
وآخروف ،)3114 ،حيث تـ تصهيـ إستباىة لٍذي الدراسة ،تـ تعبئتٍا هف خالؿ توزيعٍا عمى الﻔئة
أخير تـ تحميمٍا بواسطة برىاهج العموـ االجتهاعية لمرزـ اإلحصائية إضافة إلى
الهستٍدفة ،و ا

التحميؿ الكيﻔي لواقع البياىات الهصرفية لدى سمطة الىقد (ىظاـ هعموهات االئتهاف.)3125 ،
 .4.3أدوات الدراسة

لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة والحصوؿ عمى البياىات والهعموهات لتحقيؽ هقاصد الدراسة ،تـ االعتهاد
عمى ىوعييف أساسييف هف البياىات ،تهثؿ األوؿ بالهصادر الثاىوية ،والتي تتكوف هف الكتب

والهجالت العمهية ،الهتخصصة في االئتهاف والىشرات والدراسات؛ الستقرائٍا وتحميمٍا واالستﻔادة
هىٍا في تحديد الخمﻔية الىظرية لمدراسة .وتهثؿ الثاىي باستخداـ الباحثة لمهصادر األولية ،حيث

تهثمت باالستباىة التي أعدت خصيصاً لٍذي الدراسة ،والتي تـ تطبيقٍا لجهع الهعموهات حوؿ تأثير

الهعموهات االئتهاىية -التي توفرٌا سمطة الىقد -عمى ىجاعة التسٍيالت الهصرفية.

وتـ توزيعٍا عمى أفراد العيىة ،وتﻔريغ البياىات وتحميؿ الىتائج باستخداـ البرىاهج اإلحصائي
( )SPSSفي ٌذي الدراسة االستباىة ،والثاىي تهثؿ بتحميؿ كيﻔي لىجاعة التسٍيالت الهصرفية
خالؿ األعواـ ( ،)3124-3119هف خالؿ قياس هؤشراتٍا الواردة في ٌذي الدراسة (رفع جودة

القرار االئتهاىي ،وزيادة هىح التسٍيالت ،وخﻔض عدد التسٍيالت الهتعثرة) ،باإلضافة لدعـ ىتائج

التحميؿ الكهي ،باالعتهاد عمى بياىات سمطة الىقد ،أي الربط بيف هعموهات االئتهاف وىجاعة

التسٍيالت الهصرفية الذي تـ التوصؿ إليً هف خالؿ تحميؿ االستباىة والبياىات الكهية ،وفيها يمي
وصؼ ألداة الدراسة.
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االستبانة:
بعد إطالع الباحثة عمى عدد هف الدراسات السابقة واألدوات الهستخدهة فيٍا ،قاهت بتطوير استباىة

خاصة هف أجؿ قياس تأثير الهعموهات االئتهاىية -التي توفرٌا سمطة الىقد -عمى ىجاعة
التسٍيالت الهصرفية ،وقد تكوىت األداة في صورتٍا الىٍائية هف جزأيف :األوؿ تضهف بياىات أولية
عف الهبحوثيف ،تهثمت في الجىس ،والعهر ،والدرجة العمهية ،وعدد سىوات الخبرة ،والدرجة

الوظيﻔية ،أها الجزء الثاىي هف ثالثة هجاالت ،واستخدهت الباحثة االستباىة أداة لجهع الهعموهات

الالزهة لمدراسة باعتبارٌا هف أىسب أدوات البحث العمهي هالئهة ،وخاصة عىدها يكوف الباحث
عمى هعرفة دقيقة بالهطموب ،وكيﻔية قياس الهتغيرات الهرغوب دراستٍا (سيكاراف.)1998 ،
والجدوؿ رقـ ( )1.3يوضح هحاور وهجاالت االستباىة:
الرقم

المجال

عدد الفقرات

1

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي

11

2

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت

18

3

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة

17
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مجموع فقرات أداة الدراسة
جدوؿ  :1.3توزيع فقرات أداة الدراسة عمى هجاالتٍا

ٌذا وقد تـ تصهيـ الهقياس عمى أساس هقياس ليكرت خهاسي األبعاد ،وقد ُبىيت الﻔقرات باالتجاي
وص ّهـ سمـ االستجابة عمى فقرات أداة الدراسة بحيث أخذت أوافؽ بشدة ( ،)5وأوافؽ
اإليجابيُ ،

( ،)4وهوافؽ بدرجة هتوسطة ( ،)3وأعارض ( ،)2وأعارض بشدة (.)1
 .5.2صدق األدوات (تحكيم االستبانة)

صدؽ االستباىة يعىي التأكد هف أىٍا ستقيس ها أعدت لقياسً (عساؼ ،)2::6 ،ويقصد بالصدؽ

شهوؿ االستباىة لكؿ العىاصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ هف ىاحية ،ووضوح فقراتٍا
وهﻔرداتٍا هف ىاحية ثاىية ،بحيث تكوف هﻔٍوهة لكؿ هف يستخدهٍا( .عبيدات وآخروف.)3123 ،
استخدهت الباحثة صدؽ الهحكهيف أو ها يعرؼ بالصدؽ الهىطقي ،وذلؾ بعرض االستباىة عمى

هجهوعة هف الهحكهيف هف ذوي االختصاص (همحؽ رقـ  ،)3بٍدؼ التأكد هف هدى هالئهة

االستباىة في تحقيؽ الٍدؼ الذي أعدت ألجمً وسالهة صياغة الﻔقرات ،واىتهاء كؿ هىٍا لمهجاؿ
الذي وضعت فيً ،وقد بمغت ىسبة االتﻔاؽ بيف الهحكهيف عمى عبارات االستباىة .%86
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وت شير الباحثة بأف عدد فقرات االستباىة بصورتٍا األولية قبؿ عرضٍا عمى الهحكهيف قد بمغ ()71
فقرة ،إال أف الباحثة أخذت بآراء الهحكهيف الذيف أجهعوا بضرورة حذؼ بعض الﻔقرات وخاصة تمؾ

الهتعمقة بدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي  ،وتعديؿ بعض الﻔقرات ،كها

أشاروا إلى إعادة صياغة عدد هف الﻔقرات ،ليصؿ عدد فقرات االستباىة في صورتٍا الىٍائية إلى

 57فقرة ،وتـ إدراج أسهاء كافة الهتخصصيف الذيف قاهوا بعهمية التحكيـ في الهحمؽ رقـ (.)2.3
 .6.3ثبات (اتساق) أدوات الدراسة

هف أجؿ التحقؽ هف أف االستباىة تقيس العواهؿ الهراد قياسٍا ،قاهت الباحثة باحتساب االتساؽ

الداخمي لهجاالت االستباىة ،باستخداـ هعاهؿ (كروىباخ ألﻔا) ( ،)Cronbach Alphaحيث أف

أسموب كروىباخ ألﻔا يعتهد عمى اتساؽ أداء الﻔرد هف فقرة إلى أخرى ،ويشير إلى قوة االرتباط
والتهاسؾ بيف فقرات الهقياس ،كها أف هعاهؿ ألﻔا يزود بتقديرات جيدة لمثبات ،ولمتحقؽ هف ثبات

أداة الدراسة بٍذي الطريقة ،طبقت هعادلة كروىباخ ألﻔا عمى أفراد عيىة الثبات ،وعمى الرغـ هف عدـ
وجود قواعد قياسية بخصوص القيـ الهىاسبة أللﻔا ،إال أىً هف الىاحية التطبيقية ،يعتبر ألﻔا أكبر

هف أو يساوي  %71هعقوال وهقبوال في البحوث الهتعمقة باإلدارة والعموـ اإلىساىية ( Sekaran,

 ،)2003والجدوؿ ( )3:3يبيف هعاهالت االتساؽ الداخمي بطريقة كروىباخ ألﻔا عمى هحوري
االستباىة وأبعادٌا وهجاالتٍا.
والجدوؿ ( )2:3يبيف هعاهالت االتساؽ الداخمي بطريقة كروىباخ ألﻔا عمى هجاالت االستباىة:
الرقم

المجال

معامل الثبات

1

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي

0.799

2

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت

0.845

3

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة

0.848
0.921

الثبات ألداة الدراسة

جدوؿ  :2.3هعاهالت االتساؽ الداخمي بطريقة كروىباخ ألﻔا عمى هجاالت االستباىة.
يتضح هف الجدوؿ ( )7:3أف هعاهالت الثبات الداخمي لهجاالت االستباىة الهختمﻔة بطريقة

كروىباخ ألﻔا تراوحت بيف ( ،)0.921-0.799وٌي بذلؾ تعكس هدى اتساؽ فقرات االستباىة هها
ُيه ّكىٍا هف قياس وفحص األسئمة التي ذٌبت إليٍا الدراسة.
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 .7.3حدود الدراسة
تتهثؿ حدود الدراسة بها يمي:
 الحدود الزهاىية :تـ البدء بإجراء الدراسة هىذ بداية يىاير 3123واالىتٍاء هىٍا في ىٍاية أيار
 .3125كها اعتهدت الباحثة عمى البياىات اإلحصائية لىظاـ هعموهات االئتهاف هىذ العاـ
 3112إلى العاـ .3124

 الحدود الهكاىية :تـ إجراء الدراسة عمى القطاع الهصرفي الﻔمسطيىي.

 الحدود البشرية :تكوف هجتهع الدراسة هف جهيع الهشاركيف في عهمية اتخاذ قرار هىح االئتهاف،
وبٍذا يكوف قد تـ استخداـ أسموب الحصر الشاهؿ في الدراسة ،حيث شهؿ هجتهع الدراسة هدراء

وهسؤولي وهوظﻔي دوائر التسٍيالت في اإلدارات العاهة واإلقميهية لمهصارؼ العاهمة في

فمسطيف.
8.3

محددات الدراسة

بالىظر إلى ٌذا البحث ىظريا وعمهيا ،واجٍت الباحثة صعوبات عديدة أثىاء اىجازٌا لً ،يهكف إبراز
أٌهٍا بها يمي:


غياب ٌذا الىوع هف الدراسات عربيا؛ أدى إلى االعتهاد بشكؿ كبير عمى هراجع أجىبية تختمؼ



عدـ تعاوف بعض الهصارؼ الهشهولة في الدراسة.

عف واقعىا الﻔمسطيىي.

 9.3مجتمع وعينة الدراسة
تكوف هجتهع الدراسة هف هوظﻔي التسٍيالت والرقابة عمى االئتهاف (حسب ٌيكمية وطبيعة عهؿ
ٌذي الدوائر) في اإلدارات اإلقميهية والعاهة لمبىوؾ العاهمة في فمسطيف وقد بمغ عددٌـ ( ،)97وتـ
اختيار ٌذي الدوائر كوىٍا تهثؿ األطراؼ الهسؤولة عف عهميات هىح التسٍيالت أو التهويؿ

(االئتهاف) ،وقد تـ إجراء هسح شاهؿ لجهيع أفراد الهجتهع ،هف خالؿ توزيع أداة الدراسة عميٍـ،
وتـ استرداد جهيع االستباىات ،أي ها ىسبتً ( )%21101هف هجتهع الدراسة ،وبذلؾ يهكف اعتبار
ّ
هجتهع الدراسة ٌو عيىتٍا ،وتوضح الجداوؿ أدىاي ابتداء هف الجدوؿ رقـ ( )4;2وصؼ لهجتهع
الدراسة وفؽ هتغيرات الجىس والعهر والدرجة العمهية وعدد سىوات الخبرة والدرجة الوظيﻔية.
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حيث يالحظ هف ٌذي الجداوؿ اقتصار ٌذي الدراسة عمى بعض الخصائص الديهوغرافية التي يهكف

أف يكوف لٍا تأثير عمى اختالؼ رؤية أفراد عيىة الدراسة هف العاهميف في دوائر التسٍيالت
(االئتهاف) في البىوؾ إزاء هحاور وأبعاد الدراسة الهختمﻔة.
 .10.3معالجة البيانات

لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة وتحميؿ البياىات التي تـ تجهيعٍا ،بعد أف تـ جهع البياىات تـ إدخالٍا إلى
الحاسوب وهعالجتٍا إحصائياً باستخداـ البرىاهج اإلحصائي ( ،)SPSSفقد تـ استخداـ العديد هف

األساليب اإلحصائية الهىاسبة باستخداـ برىاهج الحزـ اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية Statistical

) Package for Social Science (SPSSوفيها يمي هجهوعة هف األساليب اإلحصائية
الهستخدهة في تحميؿ البياىات:

 تـ ترهيز وادخاؿ البياىات إلى الحاسب اآللي ،حسب هقياس ليكرت الخهاسي :حيث 1غير
هوافؽ بشدة ،و 2غير هوافؽ ،و 3هحايد ،و 4هوافؽ ،و 5هوافؽ بشدة.

 الهتوسطات الحسابية وذلؾ لهعرفة هدى ارتﻔاع أو اىخﻔاض استجابات أفراد الدراسة عف كؿ
عبارة هف عبارات هتغيرات الدراسة األساسية ،هع العمـ بأىً يﻔيد في ترتيب العبارات حسب

أعمى هتوسط حسابي (كشؾ ،)1996 ،والىسب الهئوية والتك اررات لمتعرؼ عمى الصﻔات

الشخصية لهﻔردات الدراسة وتحديد استجابات أفرادٌا تجاي عبارات الهحاور الرئيسية التي
تتضهىٍا أداة الدراسة.

 االىحراؼ الهعياري لمتعرؼ عمى هدى اىحراؼ استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة هف عبارات
هتغيرات الدراسة ولكؿ هحور هف الهحاور الرئيسية عف هتوسطٍا الحسابي ،ويالحظ أف

االىحراؼ الهعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة لكؿ عبارة هف عبارات هتغيرات

الدراسة إلى جاىب الهحاور الرئيسية ،فكمها اقتربت قيهتً هف الصﻔر كمها تركزت االستجابات
واىخﻔض تشتتٍا بيف الهقياس (إذا كاف االىحراؼ الهعياري واحد صحيحاً فأعمى فيعىي عدـ

تركز االستجابات وتشتتٍا).

 فحص ثبات االستباىة باستخداـ هعاهؿ كروىباخ ألﻔا.
 .11.3خصائص عينة الدراسة
فيها يمي وصؼ ألٌـ خصائص عيىة الدارسة:
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متغير الجنس:
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

66

76.7

أىثى

20

23.3

المجموع

68

95505

جدوؿ  :3:3وصؼ هجتهع الدراسة تبعا لهتغير الجىس
يتضح هف الجدوؿ أعالي وجود اختالؼ بيف ىسبة الذكور إلى اإلىاث في الدوائر الهبحوثة في

القطاع الهصرفي إذ بمغ عدد الذكور ( )66وٌـ يشكموف ىسبة ( )%76.74هف هجهوع أفراد العيىة

البالغ عددٌـ ()86؛ أها عدد اإلىاث فقد بمغ ( )20فقط وبىسبة ( )%23.26هف هجهوع أفراد
العيىة .وتعزو الباحثة ذلؾ إلى طبيعة عهؿ التسٍيالت ،وتعاهمٍـ هع فئات هتىوعة هف العهالء،
باإلضافة إلى التأخير في العهؿ في بعد اىتٍاء الدواـ الرسهي.



متغير العمر:
العمر

التكرار

النسبة المئوية %

-22أقؿ هف  28سىً

21

24.4

 -28أقؿ هف  35سىً

35

40.7

 -35أقؿ هف  42سىً

19

22.1

 42سىً فها فوؽ

11

12.8

المجموع

86

100.0

جدوؿ  :4:3وصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير العهر
يتضح هف الجدوؿ أعالي أف الﻔئة الشبابية التي تتراوح ها بيف ( )35-28وٌـ يشكموف ىسبة
( )%40.7هف هجهوع أفراد العيىة البالغ عددٌـ ( ،)86والﻔئة الشبابية التي تتراوح ها بيف (-22
 )28وٌـ يشكموف ىسبة ( )%24.4هف هجهوع أفراد العيىة البالغ عددٌـ ( ،)86هها يعىي أف

ٌاتيف الﻔئتاف تهثالف أعمى ىسبة هها يدعو الهصارؼ الهبحوثة إلى أف تعهؿ عمى استغالؿ

طاقاتٍـ الكاهىة وتدريبٍـ لالستﻔادة القصوى هىٍـ .وتعزو الباحثة توزيع األعهار بٍذا الشكؿ لخبرة
هوظﻔي التسٍيالت في األعهاؿ الهصرفية ،وتعاهمٍـ هع هختمؼ العهالء أكثر هف الهوظﻔيف الجدد.
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متغير الدرجة العممية:
الدرجة العممية

التكرار

النسبة المئوية %

دبموـ هتوسط فأقؿ

4

4.7

بكالوريوس

68

79.1

هاجستير

14

16.3

المجموع

86

100.0

جدوؿ  :5:3وصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير الدرجة العمهية
يتضح هف الجدوؿ أعالي أف التحصيؿ الدراسي هرتﻔع حيث اظٍر أف الخريجيف هف حهمة

البكالوريوس يشكموف أعمى ىسبة هف بيف هجتهع الدراسة الهبحوثة إذ تهثمت ب(  ،)%79.1يميٍـ
عمى التوالي الخريجيف هف حهمة شٍادة الهاجستير حيث بمغت ىسبتٍـ ()%16.3؛ األهر الذي

يعىي أف حهمة الشٍادات بكالوريوس فأعمى ٌـ أعمى بكثير هف العاهميف ههف يحهموف درجة الدبموـ
فأقؿ حيث اقتصرت ىسبتٍـ عمى ( )%4.7فقط ،وٌذا يدؿ عمى أف الهجتهع العاهؿ في هجتهع

الدراسة هتعمـ ويستطيع استخداـ الىظاـ األهر الذي يىعكس إيجابا عمى رفع وتطوير أداء ٌذي
الدوائر.

كها يهكف تﻔسير ذلؾ إلى أف الهصارؼ تحتاج لمعهؿ في الدوائر الهبحوثة إلى درجة البكالوريوس

بدرجة أكبر ألىٍا تىاسب أعهاؿ ٌذي الدوائر .كها تعزو الباحثة ذلؾ إلى اشتراط هعظـ البىوؾ لقبوؿ
العهؿ فيٍا لحهمة شٍادة البكالوريوس كحد أدىى.


متغير عدد سنوات الخبرة:
عدد سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية %

أقؿ هف  6سىوات

27

31.4

هف  7سىوات إلى  11سىوات

50

58.1

 12سىة فأكثر

9

10.5

المجموع

86

100.0

جدوؿ  :6:3وصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير عدد سىوات الخبرة
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يتضح هف الجدوؿ أعالي أف  %58.1هف هجتهع الدراسة بمغت سىوات الخبرة لديٍـ ها بيف - 7

 11سىة ،في حيف  %31.4هف هجتهع الدراسة بمغت سىوات الخبرة لديٍـ أقؿ هف  6سىوات ،و
 %10.5هف هجتهع الدراسة بمغت سىوات الخبرة لديٍـ أكثر هف  12سىة ،ويهكف تﻔسير ذلؾ أف
الﻔئات هف ذوي  11 – 7سىة خبرة ٌـ األكثر هوائهة لمقياـ بهٍاـ الوظائؼ الهمقاة عمى عاتؽ
الدوائر الهبحوثة ،يميٍـ الهوظﻔيف هف ذوي الخبرة القميمة ىسبيا وذلؾ كوف هٍاهٍـ ال تتطمب العديد

الكبير هف عدد سىوات الخبرة ،ثـ يميٍـ هف يهتمكوف عدد سىوات خبرة  12فأكثر ،وٌـ غالبا ها

تتطمب وظائﻔٍـ خبري ودارية أكثر هف الﻔئات السابقة وغالبا ها يكوىوا هف الهدراء والهراقبيف ،وغالبا
ها يكوف عددٌـ اقؿ هف الهوظﻔيف العادييف في جهيع الهصارؼ.
وتعزو الباحثة ذلؾ الف هوظﻔي قسـ التسٍيالت يتـ اختيارٌـ هف الهوظﻔيف الذيف توجد لديٍـ خمﻔية

كاهمة عف جهيع أقساـ البىؾ ،والخبرة في العهؿ الهصرفي.


متغير الدرجة الوظيفية:
الدرجة الوظيفية

التكرار

النسبة المئوية %

هوظؼ

31

36.0

هسؤوؿ وحدة

12

14.0

رئيس قسـ

23

26.7

هراقب

8

9.3

هدير

12

14.0

المجموع

86

100.0

جدوؿ  :7:3وصؼ عيىة الدراسة تبعا لهتغير الدرجة الوظيﻔية
يوضح الجدوؿ أعالي أف  %14هف هجتهع الدراسة ٌـ ههف يحهموف الهسهى الوظيﻔي هدير؛ في

حيف %9.3يحهموف هسهى هراقب ،و  %26.7يحهموف هسهى رئيس قسـ ،و  %14يحهموف
هسهى هسؤوؿ وحدة و  %36هف هجتهع الدراسة ٌـ هف الهوظﻔيف هسهاٌـ الوظيﻔي هوظؼ،

وترى الباحثة أف ٌذا الوضع الطبيعي لمتوزيع حسب الٍياكؿ التىظيهية الهعتهدة في الهصارؼ هع
هراعاة اختالؼ بعض الهسهيات الوظيﻔية هف بىؾ آلخر وتصىيﻔٍا حسب الكادر و ِ
الهالؾ الهعهوؿ
بً في الهصارؼ العاهمة في فمسطيف .كها تعزو الباحثة ذلؾ لخبرة هوظﻔي االئتهاف (التسٍيالت)

في دراسة طمبات التسٍيالت الهقدهة ،وها ٌي اإلجراءات الهتبعة لمهوافقة عمى طمب التسٍيالت.
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة ومناقشتيا
 .1.4تمييد
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرفاآلتية:ير الهعموهات االئتهاىية -التي توفرٌا سمطة الىقد -عمى ىجاعة
التسٍيالت الهصرفية هف وجٍة ىظر اإلدارات العميا لمهصارؼ ،وبعد عهمية جهع البياىات عولجت
إحصائيا باستخداـ برىاهج الرزهة اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية ( )SPSSوفيها يمي عرضا لمىتائج

التي توصمت إليٍا الدراسة:
.502

النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة الرئيسي:

 ما مدى تأثير المعمومات االئتمانية في نجاعة التسييالت االئتمانية من وجية نظر اإلدارات

العميا لممصارف؟

ويتﻔرع عىً األسئمة الﻔرعية اآلتية :
 ها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي؟
 ها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت؟

 ها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة ؟
هف أجؿ اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة ،واألسئمة الﻔرعية الهىبثقة عىً ،أُستخدـ الهتوسطات الحسابية
والىسب الهئوية وتقدير هستوى الدور ،ولتقدير استجابات الهبحوثيف عمى هستوى دور ىظاـ
هعموهات االئتهاف ،فقد استخدهت الباحثة الهعيار اآلتي:
84

النسبة المئوية

تقدير مستوى الدور

أقؿ هف %31

هىخﻔض جداً

هف % 4:0:-31

هىخﻔض

هف % 6:0:-51

هتوسط

هف%8:0:-71

هرتﻔع

 %91فأكثر

هرتﻔع جداُ

جدوؿ  :2.4هعيار تقدير استجابات الهبحوثيف عمى هستوى دور ىظاـ هعموهات االئتهاف
 .90502مجال دور نظام معمومات االئتمان في رفع جودة القرار االئتماني
وىص السؤاؿ :ها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي؟
ويشير الجدوؿ ( )3.4إلى ىتائج اإلجابة عف دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار

االئتهاىي.

ويتضح هف الجدوؿ ( )305أف هساٌهة الىظاـ (ىظاـ هعموهات االئتهاف) بهعرفة جهيع التزاهات

العهيؿ في الجٍاز الهصرفي وهؤسسات اإلقراض كاىت هرتﻔعة جدا حيث حصمت عمى هتوسط
حسابي  ،5055وىسبة هئوية  ،%99كها يالحظ أف العبارات التالية حصمت عمى تقدير هرتﻔع جدا
وجاء ترتيبٍا عمى التوالي كها يمي:

يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في إعطاء هعموهات حوؿ الهصارؼ وهؤسسات اإلقراض الهستعمهة
عف العهيؿ ،ويوفر الىظاـ الهعموهات الالزهة عف العهيؿ بالسرعة الهطموبة لهتخذ القرار االئتهاىي،

ويساٌـ ىظاـ تقييـ العهالء بسرعة اتخاذ الق اررات االئتهاىية ،ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في

جودة اتخاذ قرار الجدارة االئتهاىية هف الهصرؼ ،وتتـ عهمية االستعالـ عف العهيؿ بدوف هعوقات
فىية ،ويسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في اتخاذ القرار الهىاسب عىد ظٍور هظاٌر تعثر العهيؿ،
ويسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بخﻔض ق اررات االئتهاف غير الرشيدة.
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المتوسط

الفقرة

يساٌـ الىظاـ بهعرفة جهيع التزاهات العهيؿ
في الجٍاز الهصرفي وهؤسسات اإلقراض

4.44

االنحراف
المعياري

0.59

النسبة

المئوية

9909

تقدير مستوى
الدور

هرتﻔع جداً

يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في إعطاء
هعموهات

حوؿ

الهصارؼ

9807

هرتﻔع جداً

وهؤسسات 4.38

4.33

0.64

9707

هرتﻔع جدًا

4.26

0.56

9603

هرتﻔع جدًا

4.17

0.64

9405

هرتﻔع جداً

4.17

0.77

9405

هرتﻔع جداً

0.74

اإلقراض الهستعمهة عف العهيؿ
يوفر الىظاـ الهعموهات الالزهة عف العهيؿ
بالسرعة الهطموبة لهتخذ القرار االئتهاىي
يساٌـ ىظاـ تقييـ العهالء بسرعة اتخاذ

الق اررات االئتهاىية

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في جودة
اتخاذ قرار الجدارة االئتهاىية هف الهصرؼ.
تتـ عهمية االستعالـ عف العهيؿ بدوف
هعوقات فىية
يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في اتخاذ

9309

هرتﻔع جداً

القرار الهىاسب عىد ظٍور هظاٌر تعثر 4.14

4.13

0.59

9307

هرتﻔع جدًا

3.97

0.80

8:05

هرتﻔع

3.76

0.91

8603

هرتﻔع

0.71

العهيؿ
يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بخﻔض
ق اررات االئتهاف غير الرشيدة

تتـ عهمية التبميغ (فتح السجؿ) بدوف
هعوقات أو هشاكؿ فىية
يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في الكشؼ
الهبكر عف إهكاىية تعثر العهيؿ
تسٍـ البياىات التي يوفرٌا ىظاـ هعموهات

االئتهاف في رسـ صورة واضحة حوؿ قدرة 3.63

0.96

8307

هرتﻔع

العهيؿ الهالية

الدرجة الكمية لمجال دور نظام معمومات االئتمان في
رفع جودة القرار االئتماني

2095

5025

6502

مرتفع جداً

جدوؿ  :305الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ،والىسب الهئوية ،لدور ىظاـ هعموهات
االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي هرتبة تىازليا حسب تقدير هستوى الدور
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ويهكف تمخيص الجدوؿ رقـ ( )3;5بالقوؿ أف دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار

االئتهاىي قد حقؽ هتوسط حسابي ( )5023بىسبة هئوية ( ،)9305وٌذا يدؿ عمى هستوى هرتﻔع جداً

لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي.

 .50502مجال دور نظام معمومات االئتمان في زيادة منح التسييالت
وىص السؤاؿ  :ها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت؟

ويشير الجدوؿ ( )405إلى ىتائج اإلجابة عف دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت
التسمسل

الرقم في
المجال
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8

25

الفقرة

المتوسط

االنحراف
المعياري

النسبة
المئوية

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بهعرفة

حجـ االلتزاهات الهباشرة الهترتبة عمى 4.40

0.58

9901

الهقترض
يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في إظٍار

سقوؼ التسٍيالت الههىوحة 4.38

قيهة

0.67

9807

لمعهيؿ.

تقدير مستوى
الدور

هرتﻔع جدًا

هرتﻔع جداً

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في إظٍار
قيهة

األرصدة

القائهة

لمتسٍيالت

الههىوحة لمعهيؿ هها يسٍؿ القرار

4.26

0.65

9603

هرتﻔع جداً

االئتهاىي

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بهعرفة
حجـ االلتزاهات غير الهباشرة الهترتبة 4.26

0.69

9603

عمى الهقترض

هرتﻔع جداً

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بتوفير
9509

هرتﻔع جداً

هعموهات تساعد عمى رفع ثقة الهصرؼ 4.24

4.01

0.62

9103

هرتﻔع جداً

4.01

0.54

9103

هرتﻔع جداً

0.59

بالهقترض
يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في سرعة
اتخاذ القرار االئتهاىي

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض
هخاطر هىح التسٍيالت
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يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بهعرفة
الضهاىات الهقدهة هف الهقترض
يعهؿ

توفير

دقيؽ

تقييـ

3.98

0.74

8:07

هرتﻔع

لهخاطر

الهقترضيف الحالية عمى تسٍيؿ عهمية 3.92

0.72

8905

هرتﻔع

هىح التسٍيالت.
يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في تعزيز
فرص

الهصرفية

الحصوؿ

عمى

التسٍيالت 3.88

0.66

8807

هرتﻔع

تهكف شهولية البياىات الهتوفرة عمى
الىظاـ الهصرؼ هف اتخاذ قرار هىح 3.88

0.79

8807

التسٍيالت

هرتﻔع

يساٌـ ىظاـ تقييـ العهالء بإجراء تقييـ
دوري لهحﻔظة التسٍيالت بٍدؼ رصد 3.77

0.66

8605

هرتﻔع

8309

هرتﻔع

حجـ الهخاطر االئتهاىية

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف برفع الثقة
بضهاىات أكثر هف ضهاىات أخرى.

3.64

0.82

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بعدـ
التحﻔظ في تقدير قيهة الضهاىات الهقدهة 3.63

0.83

8307

هرتﻔع

عىد هىح التسٍيالت.
يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في تعزيز
الحركة التىافسية بيف جٍات اإلقراض
يساٌـ الىظاـ بزيادة هىح التسٍيالت.
يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بتوفير تقييـ
دقيؽ لهخاطر الهقترضيف الهستقبمية.

3.60

0.87

8301

هرتﻔع

3.48

0.84

7:07

هرتﻔع

3.45

0.85

7:01

هرتﻔع

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في سٍولة

التعاهؿ هع تحميالت الىسب الهالية عىد 3.45

0.98

7:01

هرتﻔع

اتخاذ قرار هىح التسٍيالت االئتهاىية.

الدرجة الكمية لمجال دور نظام معمومات االئتمان في
زيادة منح التسييالت

0015

5001

0605

مرتفع

جدوؿ  :405الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ،والىسب الهئوية ،لدور ىظاـ هعموهات
االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت هرتبة تىازليا حسب تقدير هستوى الدور.
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يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف إسٍاـ الىظاـ (ىظاـ هعموهات االئتهاف) بهعرفة حجـ االلتزاهات

الهباشرة الهترتبة عمى الهقترض كاىت هرتﻔعة حيث حصمت عمى هتوسط حسابي بقيهة 5051
وىسبة هئوية بمغت  %99هها يعىي أىٍا هرتﻔعة جدا ،وحازت الهحاور التالية عمى درجة هرتﻔعة

جدا هرتبة عمى التوالي كها يمي هساٌهة ىظاـ هعموهات االئتهاف في إظٍار قيهة سقوؼ

التسٍيالت الههىوحة لمعهيؿ ،ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في إظٍار قيهة األرصدة القائهة
لمتسٍيالت الههىوحة لمعهيؿ هها يسٍؿ القرار االئتهاىي ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بهعرفة
حجـ االلتزاهات غير الهباشرة الهترتبة عمى الهقترض ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بتوفير

هعموهات تساعد عمى رفع ثقة الهصرؼ بالهقترض ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في سرعة
اتخاذ القرار االئتهاىي ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض هخاطر هىح التسٍيالت.

ويهكف تمخيص الجدوؿ رقـ ( )4;5بالقوؿ) أف دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح

التسٍيالت قد حقؽ هتوسط حسابي ( )40:1بىسبة هئوية ( ،)8901وٌذا يدؿ عمى هستوى هرتﻔع
لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت.

 .00502مجال دور نظام معمومات االئتمان في خفض التسييالت المتعثرة
وىص السؤاؿ :ها دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة؟
ويشير الجدوؿ ( )505إلى ىتائج اإلجابة عف دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت
الهتعثرة
يتضح هف الجدوؿ رقـ ( )505أف إسٍاـ الىظاـ (ىظاـ هعموهات االئتهاف) في توضيح تعاهؿ
العهيؿ هع الشيكات ،وتصىيﻔً عمى ىظاـ الشيكات كاىت هرتﻔعة جدا ،كها أف الهحاور التالية

جاءت هرتﻔعة جدا وهرتبة عمى التوالي كها يمي ،عدـ وجود سياسة ائتهاىية هكتوبة وواضحة ،يعهؿ

عمى زيادة ىسبة التعثر وعدـ هراجعة الهركز االئتهاىي لمعهيؿ وتعاهالتً هع الهصارؼ األخرى

يسٍـ في تعثر العهالء ،ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بتوفير هعموهات عف الهقترضيف والكﻔالء

حوؿ هدى التزاهٍـ بالسداد وها هستوى هديوىيتٍـ ،ويساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بإعطاء
هعموهات عف السجؿ التاريخي لمهقترض حوؿ آلية سداد التزاهاتً السابقة ويساٌـ ىظاـ تقييـ
العهالء في خﻔض حجـ الهخاطر االئتهاىية.

89

التسمسل

الرقم في

2

22

3

21

4

23

5

9

6

:

7

24

8

26

9

28

:

4

21

7

الفقرة

المجال

المتوسط

االنحراف
المعياري

يساٌـ الىظاـ في توضيح تعاهؿ

العهيؿ هع الشيكات ،وتصىيﻔً عمى 4.52

0.61

ىظاـ الشيكات.
عدـ وجود سياسة ائتهاىية هكتوبة

وواضحة ،يعهؿ عمى زيادة ىسبة 4.24

0.81

التعثر.
عدـ هراجعة الهركز االئتهاىي لمعهيؿ

وتعاهالتً هع الهصارؼ األخرى يسٍـ 4.24

0.75

في تعثر العهالء.

النسبة

المئوية

تقدير مستوى
الدور

 :105هرتﻔع جداً

 9509هرتﻔع جداً

 9509هرتﻔع جدًا

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بتوفير
هعموهات عف الهقترضيف والكﻔالء
حوؿ هدى التزاهٍـ بالسداد وها هستوى

4.22

0.60

 9505هرتﻔع جدًا

هديوىيتٍـ.

يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بإعطاء
هعموهات

عف

السجؿ

التاريخي

لمهقترض حوؿ آلية سداد التزاهاتً

4.19

0.74

 9409هرتﻔع جداً

السابقة.
يساٌـ ىظاـ تقييـ العهالء في خﻔض

حجـ الهخاطر االئتهاىية

4.09

0.73

 9209هرتﻔع جداً

يؤدي عدـ القياـ بالزيارات الهيداىية
الدورية بعد هىح التسٍيالت االئتهاىية 3.79

1.05

 8609هرتﻔع

0.94

 8409هرتﻔع

إلى تعثر عهمية التسديد

يساعد الىظاـ بخﻔض التسٍيالت
الهتعثرة

3.69

أسٍهت البياىات الهتوفرة عمى ىظاـ
هعموهات االئتهاف في خﻔض الديوف 3.64

0.82

 8309هرتﻔع

0.85

 8201هرتﻔع

الهتعثرة

يساٌـ الىظاـ بهعموهات تساعد عمى
وضع سياسات لعالج تعثر الهقترض
90

3.55

يساٌـ الىظاـ بهعرفة أي األىشطة
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االقتصادية أكثر ضهاىا في عدـ 3.49

0.89

التعثر

يساٌـ
الهباشرة

االئتهاف.

الىظاـ
وغير

بخﻔض
الهباشرة

 7:07هرتﻔع

التكاليؼ
إلدارة 3.44

يساٌـ الىظاـ في زيادة قدرة البىوؾ
عمى تحصيؿ أقساط خدهة االقتراض

يساعد الىظاـ بهعالجة بعض جواىب
القصور لهوظﻔي التسٍيالت.

0.88

 7909هرتﻔع

3.41

0.97

 7903هرتﻔع

3.41

0.91

 7903هرتﻔع

يساٌـ الىظاـ في تحميؿ الغرض هف

القرض ،هها يساٌـ في خﻔض 3.33

0.95

 7707هرتﻔع

احتهالية التعثر.
يؤدي االعتهاد بشكؿ كبير عمى هىح
التسٍيالت غير الهباشرة لمعهالء إلى 3.29

1.00

 7609هرتﻔع

التعثر الهصرفي.
يساٌـ الىظاـ في تحميؿ هصادر سداد
القرض هها يساٌـ في خﻔض احتهالية 3.19

0.96

 7409هرتﻔع

التعثر.

الدرجة الكمية لمجال دور نظام معمومات االئتمان
في خفض التسييالت المتعثرة

0000

5028

 0005مرتفع

جدوؿ  :505الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ،والىسب الهئوية ،لدور ىظاـ هعموهات
االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة هرتبة تىازليا حسب تقدير هستوى الدور.
ويهكف تمخيص الىتائج الهستقاة هف الجدوؿ السابؽ رقـ ( )5;5بالقوؿ بأف دور ىظاـ هعموهات

االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة قد حقؽ هتوسط حسابي ( )4086بىسبة هئوية (،)8601

وٌذا يدؿ عمى هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة.

 .20502ترتيب المجاالت والدرجة الكمية لمدى تأثير المعمومات االئتمانية في نجاعة التسييالت

االئتمانية من وجية نظر اإلدارات العميا لممصارف
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يبيف الجدوؿ ( )6;5ترتيب الهجاالت والدرجة الكمية لهدى تأثير الهعموهات االئتهاىية في ىجاعة

التسٍيالت االئتهاىية

المجال

الترتيب

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

النسبة

المئوية

الدور

5023

1053

9305

هرتﻔع جداً

40:1

104:

8901

هرتﻔع

4086

1057

8601

هرتﻔع

0015

5000

0605

مرتفع

دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في

2

رفع جودة القرار االئتهاىي
دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في

3

زيادة هىح التسٍيالت
دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في

4

خﻔض التسٍيالت الهتعثرة

الدرجة الكمية

لمدى تأثير المعمومات

االئتمانية في نجاعة التسييالت االئتمانية

تقدير مستوى

جدوؿ  :605ترتيب الهجاالت والدرجة الكمية لهدى تأثير الهعموهات االئتهاىية في ىجاعة التسٍيالت
االئتهاىية
يتضح هف خالؿ الجدوؿ ( )6;5ها يأتي:


إف الدرجة الكمية لهدى تأثير الهعموهات االئتهاىية في ىجاعة التسٍيالت االئتهاىية ،كاىت

هرتﻔعة ،حيث بمغت الىسبة الهئوية الكمية لهتوسط استجابات الهبحوثيف عمى جهيع الﻔقرات لجهيع

الهجاالت (.)8901





إف ترتيب الهجاالت تبعا لدرجاتٍا الكمية ،كها يمي:

المرتبة األولى :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي.
المرتبة الثانية :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت.

المرتبة الثالثة :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة.

 .002التحميل الكيفي لنجاعة التسييالت المصرفية ()5590-5556
أجرت الباحثة تحميالً كيﻔياً لىجاعة التسٍيالت الهصرفية خالؿ األعواـ ( ،)3124-3119هف

خالؿ قياس هؤشراتٍا الواردة في ٌذي الدراسة:
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(رفع جودة القرار االئتهاىي ،وزيادة هىح التسٍيالت ،وخﻔض عدد التسٍيالت الهتعثرة) ،باإلضافة
لدعـ ىتائج التحميؿ الكهي ،باالعتهاد عمى بياىات سمطة الىقد ،وفيها يأتي ىتائج التحميؿ الكيﻔي

وفؽ هؤشرات ىجاعة التسٍيالت الهصرفية.
 .90002المؤشر األول :رفع جودة القرار االئتماني:
ويتهثؿ في عدد عهميات االستعالـ ،ويهثؿ الشكؿ ( )2;5عدد عهميات االستعالـ خالؿ السىوات

()3124-3119

عمليات االستالم المنفذة بشكل سنوي
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السنة

الشكؿ ( )2;5عدد عهميات االستعالـ خالؿ السىوات ()3124-3119
يشير الشكؿ ( )2;5إلى زيادة سىوية في عدد عهميات االستعالـ خالؿ السىوات (،)3124-3119

وٌذا يدعـ ىتيجة التحميؿ الكهي التي ّبيىت أف ٌىاؾ هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف
في رفع جودة القرار االئتهاىي.
ترى الباحثة أىً يهكف أف يعزى االىخﻔاض البسيط ىسبيا في عهميات عهميات االستعالـ في العاـ

 3124الى أف ٌىاؾ اسباب فرضتٍا العواهؿ السياسية واالقتصادية التي تشٍدٌا األراضي

الﻔمسطيىية سياسة البىوؾ الداخمية ىﻔسٍا هثؿ وجود هتخذو الق اررات االئتهاىية لمهصارؼ الوافدة في

الهقر الرئيسي لٍذي الهصارؼ ،األهر الذي يىعكس عمى سرعة اتخاذ الق اررات االئتهاىية ،كها أف

احتﻔاظ البىوؾ الوافدة بحصة كبيرة هف هوجوداتٍا كودائع في الهقر الرئيسي يؤثر عمى ٌيكمية رأس

الهاؿ.
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إضافة إلى عدـ توفر الﻔرص االستثهارية الهجدية التي تزيد هف درجة الهخاطرة في سداد القرض
هها يؤدي الى تحﻔظ الهصارؼ عمى هىح االئتهاف اضافة الى عواهؿ اخرى تتعمؽ بجاىب العرض،

كارتﻔاع أسعار الﻔائدة عمى القروض ،واشتراط تقديـ ضهاىات عالية لتغطية قيهة القروض اضافة

الى البيئة غير الهستقرة.

 .50002المؤشر الثاني :زيادة منح التسييالت:
ويعبر عىً بعدد التسٍيالت الههىوحة ،وعدد عهميات فتح السجؿ ،وعدد همﻔات التسٍيالت (كﻔالء،
ُ
بدوف كﻔالء).
عدد التسٍيالت الههىوحة:



يهثؿ الشكؿ ( )3;5عدد التسٍيالت الههىوحة خالؿ األعواـ ()3124-3119
اجمالي التسييالت الممن وحة /مميار دوال ر
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الشكؿ ( )3:5عدد التسٍيالت الههىوحة خالؿ األعواـ ()3124-3119
يشير الشكؿ ( )3;5إلى زيادة هضطردة في التسٍيالت الههىوحة خالؿ السىوات (،)3124-3119

وٌذا يدعـ ىتيجة التحميؿ الكهي التي ّبيىت أف ٌىاؾ هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف
في زيادة هىح التسٍيالت.


عدد عهميات فتح السجؿ:

يهثؿ الشكؿ ( )4;5عدد عهميات فتح السجؿ خالؿ األعواـ ()3124-3119
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عمليات فتح السجل
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الشكؿ ( )4:5عدد عهميات فتح السجؿ خالؿ األعواـ ()3124-3119
يشير الشكؿ ( )4;5إلى زيادة واضحة في عدد عهميات فتح السجؿ بعد العاـ ( ،)3119والى
تقارب عدد عهميات فتح السجؿ خالؿ األعواـ ( ،)3124-311:وٌذا يدعـ ىتيجة التحميؿ الكهي

التي ّبيىت أف ٌىاؾ هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت.

ترى الباحثة أىً يهكف أف يعزى االىخﻔاض البسيط ىسبيا في عهميات فتح السجؿ في العاـ 3124
الى أف ٌىاؾ اسباب فرضتٍا سياسة البىوؾ الداخمية ىﻔسٍا هثؿ وجود هتخذو الق اررات االئتهاىية
لمهصارؼ الوافدة

في الهقر الرئيسي لٍذي الهصارؼ ،األهر الذي يىعكس عمى سرعة اتخاذ

الق اررات االئتهاىية ،كها أف احتﻔاظ البىوؾ الوافدة بحصة كبيرة هف هوجوداتٍا كودائع في الهقر
الرئيسي يؤثر عمى ٌيكمية رأس الهاؿ.
إضافة إلى عدـ توفر الﻔرص االستثهارية الهجدية التي تزيد هف درجة الهخاطرة في سداد القرض

هها يؤدي الى تحﻔظ الهصارؼ عمى هىح االئتهاف اضافة الى عواهؿ اخرى تتعمؽ بجاىب العرض،

كارتﻔاع أسعار الﻔائدة عمى القروض ،واشتراط تقديـ ضهاىات عالية لتغطية قيهة القروض اضافة
الى البيئة غير الهستقرة.
كها يهكف عزوي الى غياب عهمة فمسطيىية وطىية ،األهر الذي يىعكس عمى تركيبة عهمة الودائع

وتركيبة عهمة التسٍيالت الهصرفية ،وذلؾ ألف البىوؾ تسهح بﻔتح حػسابات بعدة عهالت (ٌاروف،

.)2::9
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عدد همﻔات التسٍيالت هع كﻔالء:



يهثؿ الشكؿ ( )5;5عدد همﻔات التسٍيالت هع كﻔالء خالؿ األعواـ ()3124-3119

عدد ملفات التسهيالت مع كفالء
600000
500000
400000

العدد

300000
200000
100000
0
2008

2009

2011

2010

2012

2013

السنة

الشكؿ ( )5:5عدد همﻔات التسٍيالت هع كﻔالء خالؿ األعواـ ()3124-3119
يشير الشكؿ ( )5;5إلى زيادة هضطردة في عدد همﻔات التسٍيالت هع كﻔالء خالؿ السىوات

( ،)3124-3119وٌذا يدعـ ىتيجة التحميؿ الكهي التي ّبيىت أف ٌىاؾ هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ
هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت.


عدد همﻔات التسٍيالت دوف كﻔالء:

يهثؿ الشكؿ ( )6;5عدد همﻔات التسٍيالت دوف كﻔالء خالؿ األعواـ ()3124-3119
ويشير الشكؿ ( )6;5إلى زيادة هضطردة في عدد همﻔات التسٍيالت دوف كﻔالء خالؿ السىوات

( ،)3124-3119وٌذا يدعـ ىتيجة التحميؿ الكهي التي ّبيىت أف ٌىاؾ هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ
هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت.
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عدد ملفات التسهيالت دون كفالء
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الشكؿ ( )6:5عدد همﻔات التسٍيالت دوف كﻔالء خالؿ األعواـ ()3124-3119
 .00002المؤشر الثالث :خفض عدد التسييالت المتعثرة
يهثؿ الشكؿ ( )7;5عدد التسٍيالت الهتعثرة خالؿ األعواـ ()3124-3119

عدد ملفات التسهيالت المتعثرة
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الشكؿ ( )7:5عدد التسٍيالت الهتعثرة خالؿ األعواـ ()3124-3119
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2012

2013

يشير الجدوؿ ( )7;5إلى اىخﻔاض في عدد التسٍيالت الهتعثرة خالؿ السىوات (،)3124-3119

وٌذا يدعـ ىتيجة التحميؿ الكهي التي ّبيىت أف ٌىاؾ هستوى هرتﻔع لدور ىظاـ هعموهات االئتهاف
في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة.
ويهكف أف ُيعزى ٌذا االرتﻔاع البسيط ىسبيا في التسٍيالت الهتعثرة في العاـ  3124هف وجٍة ىظر
الباحثة الى العديد هف الهشكالت التي تواجً الهصارؼ العاهمة بﻔمسطيف هف حيث هػىح التػسٍيالت
االئتهاىيػة ألسباب فرضتٍا الظروؼ االقتصادية والسياسية هثؿ عدـ التيقف االقتصادي

( )economic uncertaintyحيث الترتيبات االقتصادية والسياسية الهتردية خمقت حالة هف عػدـ

الثبات والتيقف االقتصادي خاصة في الهشاريع التي تحتاج إلى التىبؤ الهستقبمي ،اضافة الى ضيؽ

قاعدة الضهاىات التي يستطيع الهقترضوف تقديهٍا لمحصوؿ عمػى التػسٍيالت ،وخاصة في ظؿ

اغراؽ السوؽ الﻔمسطيىي حيث أف ىسبة األراضي الهسجمة في الطابو ال تتعدى  %31بيىها %91
هىٍا غير هسجمة وال يهكػف أخذ ضهاىات لٍا إضافة إلى عدـ وجود إطار إداري إلدارة رٌوىات

األهػواؿ الهىقولػة وال يوجد سجؿ رٌوىات هركزية كها أف قاىوف تهميؾ الػشقؽ غيػر جػاٌز حتػى اآلف

(أبػو هعهر)3112 ،

كها أف الهشكالت في التشريعات الهصرفية الهتعمقة بإيجاد حؿ لمخالفػات والى ازعػات الهصرفية
التي تواجٍٍا الهصارؼ هع الهقترضيف الذي يهكف وصﻔً بالﻔراغ التشريعي يؤدي إلى سيادة

الﻔوضى والضعؼ في تطبيؽ القواىيف ذات العالقة هها يؤثر في الهخصصات الهالية وق اررات هىح

االئتهاف ،وفي ىﻔس السياؽ ،يؤدي ٌذا الى حدوث زيادة كبيرة في هخصصات الديوف الهتعثرة

بسبب تخمؼ العديد هف الهديىيف عف سداد قروضٍـ والتي يعود أسبابٍا إلى ضعؼ أو توقؼ

األىشطة االقتصادية التي يديروىٍا أو تدىي العوائد الهتوقعة هىٍا ،فضالً عمى أف بعضٍا يعود إلػى
ههارسػات اإلقراض السابقة والتي أدت إلى تدٌور همحوظ في ىوعية هحافظ القروض ىتيجة

لمحصار واغالؽ الهعابر الهستهر واىقطاع الحركة التجارية بيف قطاع غزة والضﻔة الغربية هف جٍة
وبيف األراضي الﻔمسطيىية بشكؿ عاـ والعالـ الخارجي هف جٍػة ثاىيػة ،األهػر الذي أدى إلى عرقمة

حركة الصادرات والواردات .هها تسبب في عدـ اىتظاـ حركػة التػدفقات الىقدية لمتجار الذيف اعتهدوا
عمى الهصارؼ في تهويؿ ىشاطٍـ التجاري( .هؤسسة هﻔتاح)3125 ،
يهكف القوؿ أف التردد هف قبؿ كؿ هف الهصارؼ الوافدة والهحمية في هىح القروض وخاصة تمؾ

التي ال تهتمؾ سياسة ائتهاىية واضحة وهحددة وهعتهدة اسٍـ بشكؿ كبير في الزيادة الىسبية

لمتسٍيالت الهتعثرة في العاـ  ،3124وكذلؾ عدـ توفر الضهاىات الكافية لالقتراض.
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 .4.4الخالصة
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير هعموهات االئتهاف التي توفرٌا سمطة الىقد عمى ىجاعة
التسٍيالت الهصرفية؛ ويهكف تمخيص ها خمصت إليً الدارسة بالتالي:


إف الدرجة الكمية لهدى تأثير الهعموهات االئتهاىية في ىجاعة التسٍيالت االئتهاىية ،كاىت

هرتﻔعة ،حيث بمغت الىسبة الهئوية الكمية لهتوسط استجابات الهبحوثيف عمى جهيع الﻔقرات لجهيع

الهجاالت (.)8901


إف ترتيب الهجاالت تبعا لدرجاتٍا الكمية ،كها يمي:

المرتبة األولى :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي.
المرتبة الثانية :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت.

المرتبة الثالثة :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثرة.
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الفصل الخامس
االستنتاجات والمقترحات
بعد إجراء ٌذي الدراسة وهف خالؿ عرض الىتائج وهىاقشتٍا ،خمصت الدراسة إلى استىتاجات
وهقترحات كها يمي:

 .1.5االستنتاجات
إف أٌـ االستىتاجات التي توصمت إليٍا الباحثة في ٌذي الدراسة ها يمي:
 أف تبادؿ الهعموهات حوؿ خصائص الهقترضيف وهديوىيتٍـ لً آثار هٍهة عمى األىشطة
االئتهاىية التي تقدهٍا البىوؾ.

 يساعد استخداـ بياىات ىظاـ هعموهات االئتهاف عمى تحسيف هعرفة البىوؾ بخصائص
الهتقدهيف بطمبات قروض كها يسٍـ في إىتاج توقعات أكثر دقة حوؿ احتهاالت السداد.

 يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في ضبط أىشطة الهقترضيف.

 يعهؿ ىظاـ هعموهات االئتهاف عمى الحد هف قياـ الهقترضيف باإلفراط في االقتراض وذلؾ هف
خالؿ عدـ تهكيىٍـ هف االقتراض هف عدة بىوؾ في ىﻔس الوقت دوف هعرفة البىوؾ بٍذا

األهر.

 تسعى سمطة الىقد بشكؿ واضح لتمبية هتطمبات التحوؿ إلى بىؾ هركزي هف خالؿ اإلسٍاـ في
تطوير هكتب الهعموهات االئتهاىية واألىظهة الهستخدهة هف أجؿ تحسيف عهمية إدارة الهخاطر
وتطبيؽ األساليب الواردة في اتﻔاقية بازؿ الجديدة.

 يسٍـ هكتب الهعموهات االئتهاىية في عهمية الربط وزيادة الثقة بيف الهصارؼ والعهالء هها
يساعد في ضبط عهمية االئتهاف وتسٍيؿ ترسيخ أسس وهبادئ االئتهاف العادؿ.
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 يسٍـ هكتب الهعموهات االئتهاىية في زيادة عدد العهالء الهتعاهميف هع الهصارؼ هها يشجع
ٌذي الهصارؼ عمى توسيع قاعدة العهالء وتقديـ تسٍيالت أكثر لمعهالء هها يعىي زيادة العائد
عمى العهميات.

 تعتهد الهصارؼ الﻔمسطيىية بشكؿ واضح عمى هكتب الهعموهات االئتهاىية وزيادة قدرة هوظﻔي
االئتهاف عمى تحميؿ الهعموهات في سبيؿ اتخاذ ق اررات ائتهاىية سميهة ورشيدة.

 عهمية اتخاذ القرار االئتهاىي عهمية صعبة تتطمب دراسة تحميمية في ضوء استخداـ هؤشرات
التحميالت الهالية إلى جاىب خدهة االستعالـ التي يقدهٍا هكتب الهعموهات االئتهاىية.

 الهحافظة عمى تاريخ ائتهاىي جيد وسهعة جيدة يسٍهاف في اتخاذ ق اررات ائتهاىية أكثر صوابا
باالعتهاد عمى هعموهات ائتهاىية عالية الجودة.

 االلتزاـ بسداد األقساط هف طرؼ الهقترض يشجع اإلحساس بالهسؤولية وااللتزاـ هف قبؿ
طالبي التسٍيالت خوفا عمى سهعتٍـ وأدبياتٍـ الهالية هها يؤدي إلى ههارسات إيجابية بالىسبة
لمهقترضيف والهقرضيف.

 يسٍـ هكتب الهعموهات االئتهاىية في زيادة هىح التسٍيالت وخﻔض الهخاطر هف خالؿ:
 توفير بياىات عف العهالء.
 خﻔض هستوى التشدد في طمب الضهاىات وسرعة اتخاذ القرار االئتهاىي.
 تعزيز هكاىة الشيؾ والتوسع في هىح االئتهاف بىسبة هخاطر هىخﻔضة.

 خﻔض حجـ الديوف الهتعثرة والهخاطر التشغيمية في الجٍاز الهصرفي والتىبؤ باألداء الهستقبمي
لمهقرضيف.

 تعزيز اإلقراض لمشرائح األصغر في الهجتهع.
 يسٍـ هكتب الهعموهات االئتهاىية في عهمية الىهو االقتصادي هف خالؿ تحميؿ القطاع الهالي
باعتباري هخزوف لمهعموهات هها يقمؿ عهميات التهويؿ الهتعثر وٌذا يىعكس إيجابا عمى الىاتج

القوهي اإلجهالي وزيادة الثقة العالهية باالقتصاد القوهي.

 يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بﻔعالية في تطبيؽ هبدأ أعرؼ عهيمؾ الذي يقوـ عمى هعرفة
الهصرؼ لعهيمً هعرفة تاهة التخاذ القرار الصائب عىد هىح االئتهاف.


يسٍـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في حؿ هشكمة تشابً األسهاء التي تعاىي هىٍا الكثير هف

الهصارؼ.

 يسٍؿ الحصوؿ عمى التقارير االئتهاىية الهﻔصمة عف العهالء عهمية اتخاذ القرار السميـ في
الوقت الهىاسب.
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 يساٌـ ىظاـ هعموهات االئتهاف في التقميؿ هف عهميات التهويؿ الهتعثر؛ األهر الذي يىعكس
إيجابا عمى الىاتج القوهي اإلجهالي بشكؿ هباشر ،وبشكؿ غير هباشر هف خالؿ زيادة الثقة
العالهية في االقتصاد القوهي هها يىعكس إيجاباً عمى عهميات اىتقاؿ رؤوس األهواؿ األجىبية

إلى الداخؿ.

 .2.5المقترحات
بىاء عمى ها تـ استىتاجً فاف الباحثة تقترح ها يمي:
 ضرورة االستهرار في عقد ورشات عهؿ لهوظﻔي الهصارؼ حوؿ األىظهة الهستحدثة في ىظاـ
الهعموهات االئتهاىية.

 يجب عمى جهيع العهالء العهؿ عمى الهحافظة عمى سجؿ ائتهاىي جيد لضهاف هروىة التعاهؿ
هع الهصارؼ كها أف عمى أصحاب السجؿ االئتهاىي السيء تصويب وضعٍـ والعهؿ عمى
تحسيف هتاىتٍـ االئتهاىية لضهاف استهرار العالقات الهصرفية بشكؿ جيد.

 بذؿ جٍود هستهرة في سبيؿ ترقية ثقافة السالهة االئتهاىية وىشر الوعي حوؿ األىظهة
الهستحدثة وفوائدٌا وتوفير قدر كاؼ هف الهعموهات التاريخية والحالية.

 العهؿ عمى استقطاب خبرات فىية قادرة عمى إدخاؿ تعديالت جديدة عمى األىظهة الهعهوؿ بٍا
هف خالؿ تشجيع اإلبداع لٍذا الغرض.

 ال بد هف تشجيع إىشاء أىواع أخرى هف هكاتب الهعموهات االئتهاىية هثؿ التشجيع عمى إىشاء
وكاالت هعموهات ائتهاىية لها لٍا هف آثار إيجابية هتعددة عمى القطاعات االقتصادية بشكؿ

عاـ.

 توسيع قاعدة البياىات التي يوفرٌا الىظاـ بحيث يصبح هرك از لمهعموهات االقتصادية يهكف هف
خاللً االعتهاد عمى رؤى تحميمية لجهيع القطاعات االقتصادية الهٍهة واألساسية

 توسيع قاعدة الهستﻔيديف هف الخدهات التي يقدهٍا ىظاـ هعموهات االئتهاف بشكؿ يسٍـ في
تقديـ الهعموهات الالزهة لتسٍيؿ عهمية اإلدارة االقتصادية الصحيحة ،وهراقبة الهديوىية العاهة

لالقتصاد والتحكـ إضافة إلى تعزيز سياسة اإلقراض (االئتهاف) العادؿ.


تعزيز فعالية اإلشراؼ لتشهؿ حساب رأسهاؿ الهخاطر االئتهاىية وهتطمبات الهخصصات

بجاىب اإلسٍاـ في تطبيؽ هىٍجيات هتطورة التﻔاقية بازؿ  3وبازؿ  4لكﻔاية رأس الهاؿ.

 تجهيع وتحميؿ الهعموهات االئتهاىية عف العهالء في كافة البىوؾ والهؤسسات الهالية وأي شركة
هرخص لٍا هىح التسٍيالت االئتهاىية أو البيع باألجؿ أو بالتقسيط أو باإلجارة.
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 توسيع الخدهات بحيث تشهؿ خدهة التقييـ االئتهاىي لمعهيؿ التي توضح هستوى الهخاطر التي
يتهتع بٍا سواء كاىت هرتﻔعة أو هتوسطة أو ضعيﻔة هها يدعـ قرار البىوؾ في هىح االئتهاف

لمعهيؿ.

 طرح الهزيد هف الخدهات التكهيمية األخرى هثؿ خدهة هراقبة حسابات العهالء ،وخدهة هراقبة
الهحﻔظة التهويمية لمهؤسسات الهالية (وخدهة تقارير االحتياؿ).

 العهؿ عمى جعؿ ىظاـ هعموهات االئتهاف هرك از لمهعموهات االقتصادية بحيث يتيح االعتهاد
عمى رؤى تحميمية لجهيع القطاعات االقتصادية الهٍهة واألساسية وذلؾ لتﻔعيؿ إدارة االقتصاد
وذلؾ هف خالؿ تزويدي لذوي الشأف بالبياىات والتحميالت الدقيقة والهركزة لمقطاعات

االقتصادية.
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المالحق
همح ػػؽ  :1.3اس ػػتباىة دور الهعموه ػػات االئتهاىي ػػة الت ػػي توفرٌ ػػا س ػػمطة الىق ػػد ف ػػي ىجاع ػػة التس ػػٍيالت
الهصرفية هف وجٍة ىظر اإلدارات العميا لمهصارؼ"

ح رات األخوة واألخوات المحترمين /المحترمات
مدراء البنوك العاممة في فمسطين المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعىواف:

"دور المعمومات االئتمانية التي توفرىا سمطة النقد في نجاعة التسييالت المصرفية من وجية
نظر اإلدارات العميا لممصارف"

وذلػػؾ كهتطمػػب لىيػػؿ درجػػة الهاجسػػتير هػػف جاهعػػة القػػدس /أبػػو ديػػس ،هعٍػػد التىهيػػة الهسػػتداهة/

تخصص بىاء هؤسسات.

أرجػػو هػػىكـ/ف التكػػرـ بتعبئػػة االسػػتهارة الهرفقػػة ،عمه ػاً بػػأف البياىػػات ال ػواردة فػػي اإلسػػتباىة ستسػػتخدـ
ألغػراض البحػػث العمهػػي وسػتعاهؿ بسػرية تاهػػة ،حيػث أف تعػػاوف حضػرتكـ/ف فػي اإلجابػػة لػػً أٌهيػػة

كبيرة لتحقيؽ أٌداؼ الدراسة.
"شاكريف لكـ حسف تعاوىكـ"

الباحثة :أمل أبو جبر

بإشراف :الدكتور عزمي األطرش
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القسم األول :معمومات عامة
الرجاء وضع رقـ اإلجابة الهىاسبة ،والتي تىطبؽ عميؾ في الهربع هقابؿ كؿ عبارة ،أو اإلجابػة فػي

الﻔراغات بالشكؿ الذي يىطبؽ عميؾ:
 A.1الجىس

 )2ذكر

 A.2العهر

 )3أىثى

 )2أقؿ هف  46سىة
 66 -57 )4سىة

 A.3الدرجة العمهية

القسم الثاني :محاور الدراسة

 56 -47 )3سىة

 )5أكبر هف  66سىة

 )3دبموـ هتوسط

 )2توجيٍي فأقؿ

 )5دبموـ عالي

 )4بكالوريوس

 )7دكتوراة

 )6هاجستير

أوال :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في رفع جودة القرار االئتهاىي /.اختر اإلجابة الصحيحة:
أتفق بدرجة

الفقرات

كبيرة جدا

إف ه ػػدى االعته ػػاد عم ػػى هعموه ػػات االئته ػػاف

B.1

في رفع جودة القرار االئتهاىي هتدىي

B.2

إف عهمية االئتهاف تعبير عف الثقة التي تىشأ
بيف الهقرض والهقترض

B.3

يجػ ػػب أف يػ ػػتـ االئتهػ ػػاف اسػ ػػتىاداً إلػ ػػى قواعػ ػػد

B.4

إف الهعموهػات الهحاسػبية الجيػدة التػي تعكػس

وأسس هستقرة وهتعارؼ عميٍا

الحقيقػة االقتصػادية لمشػركات سػوؼ تقػود إلػى
تقيػيـ جيػد لقػدرة الهىشػأة عمػى السػداد والوفػاء

بالتزاهٍا

B.5

جػػودة الهحﻔظػػة االئتهاىيػػة تىػػتج بهػػدى اسػػتعداد
البىػ ػ ػػؾ لتحهػ ػ ػػؿ الهخػ ػ ػػاطر وهسػ ػ ػػتوى الربحيػ ػ ػػة

الهطموب
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أتفق

بدرجة
كبيرة

أتفق

بدرجة

متوسطة

ال أتفق
بدرجة
كبيرة

ال أتفق
بدرجة

كبيرة جدا

B.6

الهعموهات الكافية إلجراء تقييـ شاهؿ لىوعيػة

الهخ ػػاطر الهرتبط ػػة بطالػ ػب االئته ػػاف ه ػػف
الهعايير الهالئهة لهىح االئتهاف
B.7

توافر إجراءات لمتعاهؿ هع االئتهاف وهتابعتً
ه ػػف خ ػػالؿ تػ ػوافر ىظ ػػاـ لمتعاه ػػؿ ه ػػع همﻔ ػػات
االئتهاف وتحديث بياىاتٍا وهستىداتٍا

B.8

تتػ ػ ػ ػػوفر إج ػ ػ ػ ػراءات لمتعاهػ ػ ػ ػػؿ هػ ػ ػ ػػع االئتهػ ػ ػ ػػاف
وهتابعتػػً هػػف خػػالؿ ت ػوافر ىظػػاـ لمتعاهػػؿ هػػع
همﻔات االئتهاف وتحديث بياىاتٍا وهستىداتٍا.

B.9

ال تعتب ػ ػ ػػر السياس ػ ػ ػػات االئتهاىي ػ ػ ػػة لموح ػ ػ ػػدات

الهصرفية العاهمة هف أٌـ العواهؿ التي تحدد
كهي ػ ػ ػػة وس ػ ػ ػػائط ال ػ ػ ػػدفع الهتاح ػ ػ ػػة لالس ػ ػ ػػتخداـ
الهحمي (عرض الىقود) في االقتصاد الكمي.

 B.10االئتهػػاف يعتب ػػر هؤشػ ػ اًر لالس ػػتثهار ال ػػذي ٌ ػػو
سػػبب بىػػاء ت ػراكـ أرسػػهالي يسػػاٌـ فػػي توسػػيع
وتوزي ػػع القاع ػػدة اإلىتاجي ػػة الالزه ػػة لتحقيػ ػػؽ

التىهية الهستداهة.

 B.11إل ػ ػ ػ ػ ػزاـ البىػ ػ ػ ػ ػػوؾ باسػ ػ ػ ػ ػػتحداث إدارات لتقػ ػ ػ ػ ػػديـ
الخػػدهات الﻔىيػػة لمعهػػالء وخاصػػة فػػي هجػػاؿ

د ارس ػ ػ ػػات الج ػ ػ ػػدوى والتس ػ ػ ػػٍيالت الهصػ ػ ػ ػرفية
والﻔىية.
 B.12تأتي خطوة فتح السجؿ االئتهاىي لمعهيؿ قبؿ
الحصػػوؿ عمػػى ج ػواب طمػػب االسػػتعالـ
واسػتكهاؿ الد ارسػات والتحمػيالت االئتهاىيػة

الضرورية.
B13

ﺍلتىَﻉ في ﺍستخﺩﺍن ىﻅن ﺍلهعمَهاﺕ ﺩﺍخؿ
ﺍلهصﺭﻑ يرفع هف جودة قرار االئتهاف.

 B.14تتَﺍفﺭ شبﻜة اتص ػ ػ ػ ػ ػػاالت حﺩيث ػ ػ ػ ػ ػ ػة َفعال ػ ػ ػ ػ ػ ػة
لخﺩهػة ﺍلىﻅان ﺩﺍخؿ ﺍلهصﺭﻑ.
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ثانيا :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في زيادة هىح التسٍيالت /.اختر اإلجابة الصحيحة:
أتفق بدرجة

الفقرات

كبيرة جدا

يجػػب أف يكػػوف الغػػرض هػػف طمػػب االئتهػػاف

B.1

هتهشػ ػػيا هػ ػػع ىشػ ػػاط العهيػ ػػؿ وهػ ػػع السياسػ ػػية

B.2

تقػػػوـ البىػ ػػوؾ الكبي ػ ػرة بتحديػ ػػد إج ػ ػراءات هػ ػػىح

االئتهاىية لمهصرؼ

التسٍيالت كتابً لكي تكوف بهثابة إطار عاـ
يرشػ ػػد هػ ػػوظﻔي قسػ ػػـ االئتهػ ػػاف إلػ ػػى خط ػ ػوات

هحددة وهوحدة لتىﻔيذ العهمية االئتهاىية
B.3

البىػ ػ ػػوؾ غي ػ ػ ػػر الهىظهػ ػ ػػة فق ػ ػ ػػد تكػ ػ ػػوف ل ػ ػ ػػديٍا

إجػ ػ ػ ػ ػراءات هح ػ ػ ػ ػػددة غي ػ ػ ػ ػػر هكتوب ػ ػ ػ ػػة ويق ػ ػ ػ ػػوـ
الهوظﻔيف بتىﻔيذٌا
B.4

أف التس ػػٍيؿ هطم ػػوب ه ػػف اج ػػؿ تىهي ػػة الىش ػػاط
الجػ ػػاري لمعهيػ ػػؿ ،ولػ ػػيس بغػ ػػرض تهويػ ػػؿ رأس

الهاؿ

B.5

تس ػ ػػاعد التس ػ ػػٍيالت االئتهاىي ػ ػػة هقاب ػ ػػؿ خص ػ ػػـ
الكهبياالت الهحمية أو بضػهاىٍا إلػى حػد كبيػر

عمى تىشيط العهميات التجارية وتبسيطٍا

B.6

يعتبر هىح التسٍيالت االئتهاىية الوجً الثاىي
لىشػ ػػاط البىػ ػػوؾ التجاريػ ػػة بعػ ػػد قبػ ػػوؿ الودائػ ػػع
بأىواعٍا الهختمﻔة

B.7

ٌى ػ ػػاؾ ف ػ ػػروؽ ب ػ ػػيف حج ػ ػػـ التس ػ ػػٍيالت الت ػ ػػي
تق ػػدهٍا البى ػػوؾ الواف ػػدة إل ػػى فمس ػػطيف وحجػػػـ

التسٍيالت التي تقدهٍا البىوؾ الوطىية.
B.8

تع ػ ػ ػ ػػزو البى ػ ػ ػ ػػوؾ العاهم ػ ػ ػ ػػة اىخﻔ ػ ػ ػ ػػاض حص ػ ػ ػ ػػة

التسػػٍيالت هػػف الودائػػع إلػػى ضػػعؼ وتخمػػؼ
جٍ ػ ػ ػػاز القض ػ ػ ػػاء خاص ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي هج ػ ػ ػػاؿ ف ػ ػ ػػض

الىزاعات التجارية.
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أتفق

بدرجة
كبيرة

أتفق

بدرجة

متوسطة

ال أتفق
بدرجة
كبيرة

ال أتفق
بدرجة

كبيرة جدا

تػػؤثر قيهػػة األقسػػاط الهسػػتحقة غيػػر الهسػػددة

B.9

لمعهيؿ عمى زيادة هىح التسٍيالت لً.

 B.10إف االلت ازه ػ ػػات الس ػ ػػابقة لمعهي ػ ػػؿ ت ػ ػػؤثر عم ػ ػػى
ىسبة هىح التسٍيالت لً.

 B.11عػػدـ وجػػود أيػػة بياىػػات شخصػػية عػػف العهيػػؿ

عمػػى ىظػػاـ الشػػيكات تػػؤثر سػػمبياً عمػػى ىسػػبة

التسٍيالت الهقدهة لً.

 B.12تقييـ وضع العهيؿ يﻔصح عف رهز وضعية
العهيػؿ الههىػوح تسػٍيؿ هػف ىاحيػة الت ازهػً
بسداد األقساط وفؽ شروط العقد.

B13

بياىات االسػتعالهات التػي تهػت عمػى العهيػؿ
تسػاٌـ إلػى حػد كبيػر فػي التعػرؼ عمػى

ههارسػات العهيػؿ الهتخػذة خػالؿ فتػرة زهىيػة
هحػددة فػي حػاؿ زيارتػً ألكثػر هػف هصػرؼ
لغاية الحصوؿ عمى قرض.

 B.14إجهالي التسٍيالت الههىوحػة لمعهيػؿ تعكػس

همخصا عف الهركز الهالي لمعهيؿ الهقترض
ً
أو الكﻔيؿ.

ثالثا :دور ىظاـ هعموهات االئتهاف في خﻔض التسٍيالت الهتعثػرة.

التي تعبر عن رأيك:

أتفق بدرجة

الفقرات

كبيرة جدا

هف أسباب تعثر هىح التسٍيالت ،عدـ تػوافر

B.1

ىظاـ كؼء وفعاؿ لمهعموهات االئتهاىية

B.2

يعتبػػر ضػػعؼ الكػوادر البشػرية أو عػػدـ توافرٌػػا

B.3

ضعؼ ىظـ العهؿ والرقابػة الداخميػة ال يعهػؿ

بالقدر الكافي سبب هٍـ لتعثر هىح التسٍيالت

عمى زيادة هىح التسٍيالت

116

أتفق

بدرجة
كبيرة

ع إشارة
أتفق

بدرجة

متوسطة

×

أمام العبارة

ال أتفق

ال أتفق

بدرجة

بدرجة

كبيرة

كبيرة جدا

B.4

غياب الهتابعػة السػميهة والهسػتهرة هػف جاىػب

B.5

غيػػاب سياسػػة سػػميهة لإلق ػراض داخػػؿ البىػػؾ،

البىؾ.

يت ػوافر لٍػػا الوض ػػوح ويتصػػؿ بٍ ػػا عمػػـ وفٍ ػػـ
الهس ػػتويات االئتهاىي ػػة الهختمﻔ ػػة داخ ػػؿ البى ػػؾ
بوحداتً الهختمﻔة.

B.6

كﻔػػاءة وهقػػدرة العهيػػؿ فػػي إدارة الىشػػاط قػػد ال
يتوقﻔػػاف عمػػى شخصػػً هىﻔػػردا إذا يعتهػػد عمػػى

كوادر هحترفة في جواىب الىشاط الهختمﻔة
B.7

ع ػ ػػدـ اس ػ ػػتقرار أس ػ ػػعار الص ػ ػػرؼ يت ػ ػػرؾ أث ػ ػػا ار
عاصػػﻔة عمػػى الكثيػػر هػػف حػػاالت حػػادة هػػف

التعثر واالرتباؾ
B.8

ال يعتبػر رقػـ تسػجيؿ الٍيئػة هػف قبػؿ سػمطة
الىقد لمٍيئات التابعة لهكتب الرئيس وهجمس

الوزراء واألهاىة العاهة لهىظهة التحريرٌ ،و
الهﻔتػاح األساسػي والػرقـ الهوحػد الػذي يػتـ
اسػتخداهً (دوف أسػهاء) فػي إىشػاء همﻔػات

اإلقػراض وتبػادؿ البياىػات بػيف سػمطة الىقػد
والجٍاز الهصرفي.

B.9

رقػـ البىػؾ الهػاىح يسػتخدـ لإلفصػاح عػف رقػـ

البىػؾ والﻔػرع هػاىح التسػٍيؿ ويحػدد رقػـ البىػؾ
وفرعً

 B.10ىػوع التسػٍيؿ يﻔصػح فػي ٌػذا البىػد عػف ىػوع
التسػٍيؿ الههىػوح ،وذلػؾ باسػتخداـ رهػز كػؿ
تسٍيؿ.
 B.11إف ٌيكمػة الػديف تتعمػؽ فقػط بإعػادة ترتيػب
شروط السداد قبؿ تعثر الديف.
 B.12تاريخ هىح التسٍيؿ يﻔصح عف التاريخ الذي
تػـ بػً هػىح التسػٍيؿ والهثبػت عمػى الىظػاـ

اآللي لمهصرؼ.
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B13

اإلجػراءات القاىوىيػة الهتخػذة بحػؽ العهيػؿ

تٍػدؼ إلػى اإلفصػاح عػف العهػالء الهتعثػريف
الهرفوع ضدٌـ قضايا أهاـ الهحاكـ هف قبؿ

الجٍاز الهصرفي.

 B.14فيهػػا يتعمػػؽ بقػػيـ كﻔػػاالت األشػػخاص

الطبيعيػيف واالعتبػارييف فإىٍػا تكػوف هسػاوية
لقيهػة التسػٍيؿ الهكﻔػوؿ لكػؿ هشػترؾ فػي

الكﻔالػة وال يػتـ تجزئتٍػا عمػى الهشػتركيف
بالكﻔالة.
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ممحق  :2.3قائمة أسماء المحكمين
االسم

مكان العمل

د .سائد خميؿ

سمطة الىقد الﻔمسطيىية

د .سٍيؿ صالحة

جاهعة الىجاح الوطىية

أ .هحهد فالح

سمطة الىقد الﻔمسطيىية

دٌ .شاـ عورتاىي

هركز تطوير القطاع الخاص

د .شاكر صرصور

سمطة الىقد الﻔمسطيىية

أ .حهادة جبر

الهركز الﻔمسطيىي لمبحوث والدراسات الهسحية
الجٍاز الهركزي لإلحصاء الﻔمسطيىي
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ممحق  :3.2تجارب بعض الدول
غوام:
يعتبر ىظاـ هعموهات االئتهاف لهىطقة الهحيط الٍادي الذي يعتبر جزءا هف ىظاـ شركة Equifax
بهثابة أكبر وكاالت االستعالهات االئتهاىية في والية ٌاواي والذي يخدـ البىوؾ والشركات الهالية

واالتحادات االئتهاىية ووكاالت بيع السيارات والهؤسسات األخرى الهاىحة لالئتهاف ضهف إطار
هىقطة الهحيط الٍادي بحيث تشهؿ غواـ ،وسايباف وهىطقة جىوب الهحيط الٍادي.

()Chea & Chakravarti, 2005

تـ تأسيس ٌذا الهكتب في عاـ  ،1982كها يوفر تصىيؼ بايكوف ( )Beacon Scoreهف شركة

إكويﻔاكس ( ،)Equifaxوتستخدـ هىتجاتً وحمولً لهىح القروض وبيع السيارات وتعييف هوظﻔيف
جدد وفحص الهستأجريف الجدد لموحدات الهؤجرة)Chea & Chakravarti, 2005( .
ىونغ كونغ:
تعتبر ٌوىغ كوىغ هف إحدى الدوؿ التي تـ فيٍا تشكيؿ ىظاـ هعموهات االئتهاف إلدارة األزهة

الهالية .وقد تـ تأسيس شركة تراىز يوىيوف الهحدودة لمخدهات الهعموهاتية ( TransUnion
 ،)Information Services Limitedالتي كاف يطمؽ عميٍا سابقاً اسـ شركة الخدهات
الهعموهاتية االئتهاىية الهحدودة ( )Credit Information Services Limited CISفي عاـ

.1982
وفي أوائؿ الثهاىيىات ،كاىت تعاىي الهؤسسات الهالية هف خسائر كبرى ىتيجة لالحتياؿ في
التهويؿ .وكاف يعتبر االحتﻔاظ بقاعدة بياىات هركزية ضرورياً؛ لمحد هف ازدواجية وتعدد التهويؿ هف
خالؿ ىشر الهعموهات فيها بيف هاىحي االئتهاف؛ ولٍذا الغرض تـ تشكيؿ شركة الخدهات

الهعموهاتية االئتهاىية الهحدودة هف قبؿ اثىي عشر هؤسسة تهويمياً ،حيث كاىت تعتبر ٌذي
الهؤسسات هف الجٍات الﻔاعمة الرئيسية في سوؽ تهويؿ الهركبات والهعدات .بدأت ٌذي الهؤسسات

بشكؿ أولي بجهع وىشر الهعموهات الخاصة بالشراء واالستئجار .وبالتالي تـ تأسيس قاعدة البياىات
الهركزية األولى في ٌوىغ كوىغ .وبعد هرور ثالث سىوات ،تـ توسيع قاعدة البياىات لتشهؿ
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البياىات السمبية والبياىات ذات العالقة بالتعثر هف أجؿ تعزيز السيطرة عمى الهخاطر االئتهاىية

بشكؿ أكبر بالىسبة لمهساٌهيف واألعضاء.

كها أصبحت أٌهية قاعدة البياىات الهركزية هدركة بشكؿ أكبر حيث ازدٌر قطاع التهويؿ في ٌوىغ

كوىغ ىظ اًر لىهو االقتصاد في أواخر الثهاىيىات ىتيجة لتطور االئتهاف غير الهضهوف

( ،)unsecured creditخاصة في هجاؿ البطاقات االئتهاىية.

صدرة لمبطاقات
اله ّ
كها اتسعت قائهة الهساٌهيف هف  12إلى  16هساٌهاً هع الربط بيف الجٍات ُ
االئتهاىية والبىوؾ .وبشكؿ تدريجي ،أصبحت شركة تراىز يوىيوف الهحدودة لمخدهات الهعموهاتية
تعتبر بهثابة ركيزة أساسية لتطور قطاع االئتهاف في ٌوىغ كوىغ .وبعد التعريؼ برهز الخصوصية

عدؿ في حزيراف  ،2003بدأت شركة تراىز يوىيوف بىشر بياىات إيجابية في شٍر آب هف ىﻔس
اله ّ
ُ
العاـ .عمى الرغـ هف ذلؾ ،فإف ذلؾ يقتصر فقط عمى التقرير االئتهاىي الخاص بطمبات القروض
الجديدة فقط.
باستثىاء كوريا الجىوبية واستراليا ،تعتبر ٌوىغ كوىغ هف إحدى أوائؿ الدوؿ في هىطقة آسيا والهحيط
الٍادي التي أتاحت تصىيؼ ائتهاىي عمى صعيد القطاع ،حيث تـ تطوير ٌذي العهمية هف قبؿ

شركة تراىز يوىيوف ،كها أطمقت تراىز يوىيوف تصىيؼ ىظاـ هعموهات االئتهاف األوؿ لٍا الهتهثؿ

بتصىيؼ اإلفالس االئتهاىي ( )Bureau Bankruptcy Scoreبىاء عمى البياىات السمبية وذلؾ

قبؿ بضع سىوات فقط .وفي حزيراف  ،2005أطمقت تراىز يوىيوف أيضاً تصىيﻔاً جديداً لمهكتب
يتهثؿ بالبياىات اإليجابية( .تراىز يوىيوف)2005 ،

اليند:
بدأت لجىة التعاوف الٍىدية ،الهىتدى القطاعي لقطاع البطاقات الهحمية في عاـ 1989؛ حيث تـ

قيادتٍا هف قبؿ  25هف البىوؾ العالهية األعضاء في الهاستر كارد .كها كاف هشروع الهمؼ السمبي

لمجىة التعاوف الٍىدية أولى الهبادرات هف ىوعٍا التي اىطمقت في كاىوف الثاىي هف العاـ .1999

الهىظهة األولى إلىشاء هكتب هعموهات ائتهاف (سمبي) في الٍىد .وتوفر
ُ
ويعتبر بهثابة الهحاولة ُ
البىوؾ األعضاء في لجىة التعاوف الٍىدية قاعدة بياىات لحاهمي البطاقات الهتأخريف في الدفع،
والتي تتـ إدارتٍا هف قبؿ شركة ساتياـ لخدهات الهعموهات االئتهاىية.
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تـ إىشاء هكتب الهعموهات االئتهاىية (الٍىد) الهحدود هف قبؿ البىؾ الحكوهي في الٍىد بالتعاوف هع

 HDFCفي آب عاـ  ،2000بهشاركة بىسبة  40بالهائة لكؿ هىٍها ووجود اثىيف هف الشركاء
األجاىب .
وٌها شركة  Dun & BradStreetلمخدهات الهعموهاتية (الٍىد) الخصوصية الهحدودة ،وشركة
تراىز يوىيوف العالهية .تـ إىشاء ٌذا الهكتب ىتيجة إلدراؾ االحتياجات الهتغيرة لمسوؽ الهالي

الهكتهؿ الىهو .ووفقاً إلعالف السياسة الخاص بالبىؾ االحتياطي في الٍىد (البىؾ الهركزي في

الٍىد) لعاـ  ،2005-2004فقد تهت التوصية عمى تىوع الهمكية ،وبالتالي تجرد كؿ هف البىؾ
الحكوهي في الٍىد وشركة تهويؿ التطوير اإلسكاىي هف أسٍهٍا الهتكافئة لصالح هزودي البياىات

الٍاهيف ،هع وجود تهثيؿ هف كافة فئات هاىحي البطاقات.

كها أف كالً هف بىؾ أي سي أي سي أي ،والبىؾ البىجابي الوطىي ،وبىؾ الٍىد ،والبىؾ الهركزي في
الٍىد ،وبىؾ االتحاد في الٍىد ،وبىؾ بارودا ،وسيتي بىؾ ،والشركة الهصرفية لٍوىغ كوىغ

وشاىغٍاي ،وشركة ساىدراـ لمتهويؿ تهتمؾ اآلف أسٍهاً في هجمس الهعموهات االئتهاىية في الٍىد،
كها تـ اىطالؽ هكتب الهعموهات االئتهاىية في الٍىد بشكؿ رسهي في أيار عاـ  ،2004ويقوـ ٌذا

الهجمس بجهع هعموهات إيجابية وسمبية ويخدـ كالً هف الهصالح التجارية والخاصة بالهستٍمكيف.

(بىؾ أي سي أي سي أي)20014 ،
اندونيسيا:

هر القطاع الهصرفي في اىدوىيسيا بهرحمة إصالح عمى هدار األعواـ السابقة

بقيادة بىؾ

اىدوىيسيا ،وٌو البىؾ الهركزي في اىدوىيسيا .وتـ دعـ القطاع الهصرفي هف خالؿ تبىي ودهج ها

ترتب عمى إعالف  ، Nosa Duaوالعهؿ الهصرفي واإلشراؼ الرشيد واالهتثاؿ هع هعايير بازؿ ،II
وبٍدؼ دعـ عهمية اإلصالح والتطوير ،تـ إيجاد خطط وهحادثات إلىشاء هكتب هعموهات ائتهاىي
في اىدوىيسيا يتـ فيً هركزة البياىات حوؿ الهقترضيف ،بهساعدة شركة التهويؿ العالهي ،وٌي عضو

يسهى ىظاـ الهعموهات
في هجهوعة البىؾ الدولي ،ويحتﻔظ بىؾ اىدوىيسيا حالياً بسجؿ ائتهاىي ّ
الخاصة بالهديىيف( .بنك أندونيسيا)2014 ،
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اليابان:
ُيعتبر اقتصاد الياباف ثالث أكبر اقتصاد في العالـ  ،وقد كاف اقتصادٌا صىاعيا هعقداً (صىاعات
ثقيمة) في وقت سابؽ .عمى الرغـ هف ذلؾ ،فقد شٍد العقد األخير هف القرف العشريف ُهعدالً صافياً
هف زيادة الىاتج اإلجهالي القوهي في الياباف يزيد عف ها ىسبتً  .%1.5وعمى الرغـ هف أف القطاع

وهعقداً بشكؿ كبير ،إالّ أف القطاع الهصرفي كاف هختمﻔاً ىوعاً
الصىاعي في الياباف كاف صىاعياً ً
ها ،وهع اقتراب ىٍاية القرف الهاضي ،كاىت البىوؾ الياباىية هف بيف البىوؾ الكبرى األق ّؿ ربحية في
يهر بعهمية تحوؿ ٌائمة .وقد سهحت عهمية
العالـ ،وبالتالي كاف لزاهاً عمى القطاع الهصرفي أف ّ
التحوؿ ٌذي لعهالء البىوؾ الكبرى باالىتقاؿ بشكؿ سريع هف التهويؿ الهصرفي إلى تهويؿ سوؽ
رأس الهاؿ .وىتج عف ذلؾ أزهة هصرفية ٌائمة في االقتصاد الياباىي .كها شٍدت بداية ٌذا القرف

ىٍوض كؿ هف القطاع الهصرفي واالقتصاد الياباىي)Morrison, 2014( .

تـ تشكيؿ هكاتب هعموهات االئتهاف لكؿ قطاع باإلضافة إلى ىظاـ إصالح القطاع الهصرفي الذي
بدأ في أوائؿ الثهاىيىات في الياباف كجزء هف عهمية التطور الطبيعية لالقتصاديات الهتطورة،

ويتهثؿ الٍدؼ األساسي هف ذلؾ في الرغبة في تقميؿ خسائر القروض لألعضاء الهسجميف ،عمها

أىً قد بدأت بعض هكاتب هعموهات االئتهاف في أوائؿ عاـ  .1976كها ازدادت الهىافسة بيف
هاىحي االئتهاف في الثهاىيىات هع تطور وتوسع سوؽ االئتهاف االستٍالكي ،وأصبحت هعدالت

الﻔائدة الهرتﻔعة ،واإلقراض الﻔائض ،ووسائؿ التحصيؿ غير العادلة ،وعهميات االىتحار واإلفالس

الشخصية ىتيجة لوسائؿ التحصيؿ الجائرة تشكؿ قضايا اجتهاعية.

الهىظـ بالقاىوف الذي يسهى "الىظاـ الهتعمؽ
وفي عاـ  ،1983تـ فرض قاىوف إقراض األهواؿ ُ
الحد
بالقاىوف لمعهؿ الخاص بالقروض" ،كها تهت هراجعة قاىوف اشتراؾ رأس الهاؿ وتـ تخﻔيض ّ
األعمى عمى هعدالت الﻔائدة ،ويتطمب القاىوف الهتعمؽ بىظاـ عهؿ القروض ،قبؿ إبراـ العقود

الهقرضة بﻔحص الهتقدهيف بالطمبات
الخاصة بالقروض دوف أهاف أو ضهاف ،أف تقوـ الجٍات ُ
لدرجة كافية ،باستخداـ البياىات االئتهاىية الهتوفرة في هكاتب هعموهات االئتهاف ،ويىبغي أف تتجىب
الهوسعة التي تﻔوؽ قدرة الهقترضيف عمى إعادة الدفع( .هكتب هعموهات اإلئتهاف الياباىي،
القروض
ّ
)2014
ويوجد حاليا في الياباف خهسة هكاتب هعموهات ائتهاف ،يهكف إيجازٌا بها يمي:
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 شركة هركز الهعموهات الياباىي ( JICأو  :)Zenjorenيضـ الهركز  33هكتبا لهعموهات
االئتهاف وتـ تأسيسٍا في هىاطؽ هختمﻔة في الياباف هف قبؿ قطاع العهؿ التهويمي

االستٍالكي ،ويربط هركز الهعموهات الياباىي قاعدة البياىات االئتهاىية ويقوـ بإدارتٍا
وتشغيمٍا ،وأغمبية الزبائف ٌـ هف الشركات التهويمية االستٍالكية ،وبدأت ٌذي الشركة في عاـ

.1976

 هركز الهعموهات االئتهاىية الهصرفية الشخصية في الياباف (أو  :)Zenginkyoيىتهي ٌذا

الهركز إلى جهعية أصحاب البىوؾ الياباىييف ،وتـ تأسيسً في عاـ  1988هف قبؿ القطاع
الهصرفي ،ويعتبر الهىظهة غير الربحية الوحيدة هف بيف الهجالس االئتهاىية الخهسة في

الياباف.

 شركة هركز الهعموهات االئتهاىية ( :)CICتـ تأسيس ٌذا الهكتب لهعموهات االئتهاف هف قبؿ
قطاع البطاقات االئتهاىية في عاـ .1984

 شركة هجمس االتصاالت الهركزية ( :)CCBقاهت الشركات ذات رأس الهاؿ األجىبي
بتأسيس ٌذا الهكتب لهعموهات االئتهاف في عاـ  ،1979يهثؿ األعضاء في ٌذا الهجمس

البىوؾ والشركات االئتهاىية والشركات التهويمية االستٍالكية.

 شركة تي ار ىت :تـ إىشاء ٌذا الهكتب لهعموهات االئتهاف في تشريف األوؿ عاـ  1999هف
قبؿ  33هكتب هعموهات ائتهاىي قاهت بتأسيس شركة هركز الهعموهات االئتهاىية الياباىي.

ويهثؿ األعضاء فيً كؿ هف شركات الهبيعات االئتهاىية ،وشركات البطاقات االئتهاىية،

صىعيف.
اله ّ
وهخازف البيع بالتجزئة ،والشركات االئتهاىية الهىتسبة إلى ُ
كها تـ تبىي ىهوذج أعهاؿ هثير لالٌتهاـ هف قبؿ هكاتب هعموهات االئتهاف الياباىية لضهاف إدارة
هعالجة البياىات بكﻔاءة وخمؽ األهواؿ الكافية لتحسيف هرافقٍا ،وفي حاؿ حصمت هكاتب هعموهات

االئتهاف ىسبة تﻔوؽ تمؾ الهحددة هف األرباح ،فإىٍا تقوـ بتخﻔيض الرسوـ التي تﻔرضٍا عمى
االستﻔسارات ،وذلؾ بٍدؼ إعادة الربح الﻔائض إلى أعضائٍا.
وقد قاـ الهركز الهعموهاتي الياباىي وهركز الهعموهات االئتهاىية الشخصية وهركز الهعموهات
االئتهاىية بشكؿ هشترؾ بإىشاء شبكة هعموهات ائتهاىية في عاـ  1987لتبادؿ البياىات السمبية هثؿ

التأخر في السداد في كؿ هركز هف ٌذي الهراكز حتى يتهكف األعضاء في القطاعات األخرى هف

الوصوؿ إلى البياىات السمبية ،كها تعتبر القروض غير العاهمة هف إحدى الهشاكؿ الخطيرة بالىسبة

لمياباف وتـ إجراء الكثير هف األبحاث حوؿ ٌذا الهوضوع.
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واستىاداً إلى بياف صحﻔي في عاـ  ،2003بمغت ىسبة القروض غير العاهمة  %26هف الىاتج
القوهي اإلجهالي لمياباف .وتتهثؿ الخطوة الهىطقية التالية بالىسبة لىظاـ هعموهات االئتهاف الياباىي
في إيجاد تصىيؼ قطاعي في ىظاـ هعموهات االئتهاف حتى تتـ االستﻔادة هف كافة الهعموهات

الخاصة بالهكاتب الخهسة ،وبالتالي يهكف تىاولٍا بشكؿ أكثر فاعمية.

ويتضح بأف ٌىالؾ تحديات ىظ اًر الف دهج ٌذي الهعموهات ليس سٍالً وقد ال يكوف هجدياً؛ إذ يحتاج
الﻔرد إلى فٍـ هكاتب هعموهات االئتهاف الياباىية بشكؿ عهيؽ هف أجؿ تحقيؽ فعالية أفضؿ في

الىظاـ .وعمى الرغـ هف ذلؾ في عاـ  ،2000قاهت  FICOبالشراكة هع فوجيتسو بإطالؽ الخدهة
االئتهاىية األولى الهعتهدة عمى االىترىت والتي ٌدفت إلى توفير "التصىيؼ ودعـ الق اررات" لهاىحي

البطاقات االستٍالكية في الياباف.

عمى الرغـ هف ذلؾ ،فقد تـ إىٍاء ٌذي الخدهة .وفي عاـ  ،2002قاهت  FICOبتطوير خدهة
جديدة لمتصىيؼ االئتهاىي الهعتهد عمى االىترىت لهاىحي االئتهاف لمهشاريع الياباىية الصغيرة هف

خالؿ الشراكة هع هعٍد األبحاث الياباىية .وقد تـ تطوير ىهوذج التصىيؼ الهستخدـ في الخدهات

كهجهوعة هف الىهاذج .وحاليا يستخدـ حوالي  15بىكاً ٌذي الخدهة .وهؤخ اًر أيضاً قاـ البىؾ
التجاري الياباىي ،وٌو أكبر جٍة هصدرة لمبطاقات االئتهاىية في الياباف ،باختيار حؿ قاطع

لمهخاطر االئتهاىية الخاص بشركة اكسبيرياف –سكوريكس .ويتضح بأف حؿ التصىيؼ القطاعي

ترؾ بصهة لً بشكؿ هباشر أو غير هباشر في العالـ الهالي الياباىي.
()Chea & Chakravarti, 2005

ماليزيا( :الموقع االلكتروني لنظام معمومات االئتمان الماليزي)2014 ،
يعتبر ىظاـ هعموهات االئتهاف بهثابة وحدة تـ تأسيسٍا هف قبؿ بىؾ ىيجا ار في هاليزيا ( Bank

 )Negara Malaysiaبهوجب قاىوف البىؾ الهركزي في هاليزيا لعاـ  ،1958هف إحدى هٍاـ بىؾ
ىيجا ار في هاليزيا تىظيـ الهؤسسات الهالية واإلشراؼ عميٍا بٍدؼ ضهاف أف يكوف الىظاـ الهالي

في الدولة هستق ار وسميهاً ،يعهؿ البىؾ عمى تعزيز السياسات االئتهاىية الحكيهة واالحترافية فيها بيف
الهؤسسات الهالية ،بها في ذلؾ تبىي أفضؿ الههارسات الخاصة باألعهاؿ في إدارة الهخاطر
االئتهاىية .ويعتبر توفير خدهات هكاتب هعموهات االئتهاف لمهؤسسات الهالية إحدى الطرؽ في
سبيؿ ذلؾ حيث تهكىٍا هف اتخاذ ق اررات ائتهاىية أفضؿ وهبىية عمى حقائؽ وبشكؿ أكثر كﻔاءة،

كها تسٍـ في تثقيؼ عاهة الىاس وهستخدهي ىظاـ هعموهات االئتهاف.
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بدأ الهكتب هزاولة أعهالً هىذ عاـ  ،1982إال اىً تـ إطالؽ خدهة ىشر الهعموهات االيجابية في

عاـ  ،2002رغـ تأخري في إطالؽ خدهة هشاركة وىشر الهعموهات االيجابية ،إال اىً يعتبر ىظاها
هتهي از هف حيث الٍيكمية وعهؽ الهعموهات التي يتضهىٍا ،يقوـ ىظاـ هعموهات االئتهاف بجهع
الهعموهات االئتهاىية حوؿ الهقترضيف بﻔئاتٍـ الهختمﻔة ،كاألفراد وذوي األعهاؿ الخاصة والشركات
بكافة أشكالٍا والٍيئات الحكوهية .كها أف الهعموهات االئتهاىية التي يحتﻔظ بٍا ىظاـ هعموهات

االئتهاف ،جاءت هف أكثر هف  50هؤسسة هالية في هاليزيا ،وتتضهف ٌذي الهؤسسات الهالية كافة
البىوؾ التجارية الهرخصة ،والبىوؾ اإلسالهية ،والشركات الهالية ،والعديد هف الهؤسسات الهالية

األخرى.
باإلضافة إلى ذلؾ ،يأتي هصدر الهعموهات الهرجعية الهتعمقة بخصائص الهقترضيف هف دائرة
التسجيؿ (السجالت) الوطىية ( )Jabatan Pendaftaran Negaraوهﻔوضية الشركات في

هاليزيا ( )Syarikat Malaysia Suruhanjayaبٍدؼ التحقؽ هف البياىات التي توفرٌا
الهؤسسات الهالية ،كها يقوـ هزودو البياىات بتحديث بياىاتٍـ بشكؿ دوري.
تقوـ الهؤسسات الهالية بتقديـ ورفع تقاريرٌا حوؿ كؿ هقترض إلى ىظاـ هعموهات االئتهاف ،بحيث
تتضهف البياىات ها يمي:



البياىات الشخصية لمهقترضيف كاالسـ ورقـ الٍوية والعىواف ،الخ.

تﻔاصيؿ الحساب االئتهاىي كىوع التسٍيالت االئتهاىية ،وسقوؼ االئتهاف ،والرصيد الهستحؽ،

وىوع الحساب ،والوضع القاىوىي إف وجد.

وتشهؿ التقارير االئتهاىية التي يهكف الحصوؿ عميٍا هف ىظاـ هعموهات االئتهاف ها يمي:


همخص التقرير االئتهاىي بحيث يشهؿ هعموهات حوؿ الهخاطر االئتهاىية اإلجهالية لمهقترض



التقرير االئتهاىي الهﻔصؿ بحيث يشهؿ هعموهات حوؿ التسٍيالت االئتهاىية القائهة وأي



تقرير الهركبات اآللية بحيث يتضهف هعموهات حوؿ الهركبات اآللية الهستخدهة كضهاف

طمبات ائتهاىية جديدة لمهقترض

لمتسٍيالت االئتهاىية.


تقرير الهعموهات التكهيمية الخاصة بالزبائف ويتضهف هعموهات حوؿ العىاويف وأرقاـ الٍواتؼ

وأسهاء أرباب العهؿ ووظائؼ الزبائف لألعواـ الثالثة األخيرة.
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سنغافورة( :ىظاـ هعموهات االئتهاف الهحدود في سىغافورة)2014 ،
يعتبر ىظاـ هعموهات االئتهاف الهحدود في سىغافورة أوؿ وأشهؿ هكتب هعموهات ائتهاىي في
سىغافورة ،ويعتبر بهثابة هبادرة قاهت بٍا جهعية البىوؾ في سىغافورة؛ كها يعتبر هشروعا هشتركا

بيف شركة  ABSو DBISالهحدودة ،تـ إىشاء ىظاـ هعموهات االئتهاف االستٍالكي لمهضي قدها

بها يتهاشى هع رؤية سمطة الىقد في سىغافورة ،والتي تتهثؿ في هساعدة هاىحي االئتهاف عمى اتخاذ
ق اررات أفضؿ فيها يتعمؽ بهىح القروض وبسرعة أكبر وبشكؿ أكثر هوضوعية ،هها يسهح بالتالي
لمهؤسسات الهالية في سىغافورة بتعزيز قدراتٍا عمى إدارة الهخاطر ،وقد بدأ عهمً في تشريف األوؿ

عاـ  ،2002وتتضهف الهعموهات التي تظٍر في التقرير االئتهاىي:
 التﻔاصيؿ الشخصية األساسية الخاصة بالعهيؿ.
 سجالت كافة الشيكات التي يتـ سحبٍا عمى العهيؿ

 الهيوؿ والتوجً ( )trendإلعادة التسديد عمى هدار آخر  12شٍر والذي يظٍر السرعة في
تسديد الدفعات بحسب تاريخٍا الهستحؽ.

 سجالت التخمؼ عف الدفع إف وجدت
 سجالت اإلفالس إف وجدت
يتـ استثىاء الهعموهات التالية:

 السقوؼ االئتهاىية.

 هبمغ القرض (القروض) الههىوحة.
 إعادة الدفع الشٍري الهطموب.

 الهبمغ (الهبالغ) الﻔعمية التي يتـ إعادة دفعٍا كؿ شٍر.
 راتب الزبوف.

 الهبمغ (الهبالغ) التي يتـ إيداعٍا لدى البىؾ.
 قيهة األصوؿ الهرٌوىة.
 صافي القيهة لمﻔرد.

 االستثهار (االستثهارات) التي يتـ القياـ بٍا هف خالؿ البىؾ أو الهؤسسة الهالية.
كها يوجد أيضاً لدى سىغافورة هكتب هعموهات ائتهاىي استٍالكي آخر يسهى  Credit Scanتـ

إطالقً في العاـ 2003؛ حيث يختص بجهع وبيع الهعموهات السمبية لبائعي التجزئة والهستشﻔيات
والهرافؽ والشركات ،التي تتعاهؿ هع البطاقات غير الهصرفية وغيرٌا.
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