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ملخص
اس تھدفت ھ ذه الدراس ة التع رف عل ى أھ م أس باب تعث ر ال ديون ف ي المص ارف الفلس طينية،
إض افة إل ى تحدي د األھمي ة النس بية لھ ذه األس باب لتمك ين المص ارف م ن التركي ز عل ى ط رق
عالجھا .استخدمت ھذه الدراسة المنھج الوصفي وقد تم جمع البيانات م ن خ الل اس تبانة وزع ت
على مجموع ة م ن مس ؤولي قس م التس ھيالت ف ي المص ارف العامل ة ف ي فلس طين ومجموع ة م ن
العمالء الذين يواجھون حالة تعثر .وقد حاول ت ھ ذه الدراس ة اإلجاب ة ع ن التس اؤل ح ول أس باب
التعثر حيث تم تقسيم أسباب التعثر إلى ثالثة مجاالت رئيسية ھي :السياس ة اإلئتماني ة للمص رف،
ظ روف الس وق ،وس لوك العم الء .وق د أب رزت الدراس ة األس باب األكث ر أھمي ة داخ ل ك ل
مجموعة ،حيث أوضحت نتائج الدراس ة أن قص ور نت ائج الدراس ة اإلئتماني ة ونق ص معلوماتھ ا،
وانخفاض متابعة العمالء بعد منح التسھيالت ھي أھم أسباب التعثر المتعلق ة بالسياس ة اإلئتماني ة،
أما فيما يتعلق بظروف السوق فقد كانت أھم العوامل المس ببة للتعث ر :سياس ة اإلغ الق والح واجز
العسكرية ،وفقدان األسواق نتيجة لذلك ،الركود اإلقتصادي ،اإلنفالت األمني وضعف القضاء،
أما فيما يخص العوامل المتعلقة بسلوك العمالء فقد وجدت الدراس ة أن ع دم اس تخدام الق رض ف ي
الغرض الذي منح من أجله ،التوسع غير المدروس في اإلستثمار ،زيادة المديونية ،والتغير في
سلوك ومصداقية العمالء كانت أھم أسباب التعثر .وقد وجدت الدراسة فرقا ً إحص ائيا ف ي اجاب ات
المبحوثين حول أھمي ة العوام ل المتعلق ة بالسياس ة اإلئتماني ة وبس لوك العم الء حس ب الجھ ة الت ي
أجابت عن اإلستبانة ،بينما لم يكن ھناك اختالفا إحصائيا ً فيم ا يتعل ق بأھمي ة ظ روف الس وق ف ي
حدوث التعثر .أخيرا قدم الباحثون توصيات كان من أھمھا دعوة المصارف العاملة ف ي أراض ي
السلطة الفلس طينية إل ى زي ادة إھتمامھ ا بالدراس ات اإلئتماني ة واإلعتم اد عل ى معلوم ات ص حيحة
وموثوق بھا في ھذه الدراسات.
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Abstract
This study aimed to identify the most important factors affecting the
problem of the troubled loans at Palestinian banks as well as the relative
importance of these factors, and thus enabling the banks to find solutions
for the determined problems. The study used a descriptive approach.
Data was collected through a questionaire that was distributed to a
selected sample of credit officers of banks operating in Palestine in
addition to another sample of defaulted clients. The factors causing
troubled loans problem were divided into three categories: bank’s credit
policy, market conditions and client’s behavior. This study highlighted
the most important factors within each category. As for the credit policy,
the study revealed that the credit analysis was inadequate and there was a
lack of information in this regard. It was also found that follow up of
clients after being granted credit facilities was not sufficient. Pertaining
to the market conditions, it was found that the prolonged closure policy
and the military roadblocks caused a loss of markets, the economic
recession, lack of security and the weak legal system were main reasons
for the troubled facilities. In regards to the clients’ behavior, it was found
that the failure to use the loan for the main purpose that was granted to,
the unplanned expansion in investment, the increase of indebtedness,
change of behavior and clients’ credibility had all led to the troubled
debts. It was found that there was a statistically significant difference in
the responses concerning the importance of factors related to the credit
policy and clients’ behavior between credit officers on one side and the
defaulted clients on the other. However, no statistical difference was
found concerning the importance of the market conditions in causing the
troubled debts. Finally, the study recommended that banks are called to
concentrate more on credit analysis and depend on accurate and reliable
information for extending loans.
المقدمة
تعرض القطاع المالي الفلس طيني بع د االح تالل اإلس رائيلي لألراض ي الفلس طينية ف ي الع ام
 حي ث أغلق ت إس رائيل، إل ى ت دمير منھج ي ف ي بنيت ه األساس ية، كغيره م ن القطاع ات،١٩٦٧
بموجب األوامر العسكرية جمي ع ف روع المص ارف الت ي كان ت تعم ل ف ي الض فة الغربي ة وقط اع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠٠٧ ،(٢) ٢١  المجلد،(مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية
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غزة ،ونقل ت جمي ع حس اباتھا إل ى البن ك المرك زي اإلس رائيلي )عب د الك ريم والظ اھر،١٩٩٦ ،
ص ،(١٥ولك ن توقي ع اتف اق أوس لو ف ي ع ام  ١٩٩٣وم ا تبع ه م ن اتفاقي ات اقتص ادية ف تح آفاق ا
جديدة إلعادة بناء الجھاز المصرفي الفلسطيني ،وتمث ل ذل ك ف ي زي ادة ع دد المص ارف األجنبي ة
والمحلية العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية ،حيث بلغ عدد المصارف المحلية في نھاي ة ع ام
 ٢٠٠٥عشرة مصارف ،تضم شبكة فروع منتشرة في مناطق الضفة الغربي ة وقط اع غ زة تق در
بحوالي  ٦٣فرعا ً ،بينما بلغ عدد المصارف األجنبية  ١٢مصرفا ً ،وبشبكة فروع تبلغ  ٧٣فرع ا ً
)منشورات سلطة النقد الفلسطينية.(٢٠٠٥ ،
عم دت س لطة النق د الفلس طينية إل ى تش جيع تأس يس مص ارف محلي ة ،وإع ادة ف تح ف روع
لمصارف كانت تعمل أساسا ً في أراضي السلطة الفلس طينية قب ل ع ام  ،١٩٦٧وذل ك بھ دف دع م
اإلقتصاد الفلسطيني ،أدى ذلك إلى نم و كبي ر ف ي حج م الودائ ع ل دى ھ ذه المص ارف ،حي ث بل غ
حجم الودائع لدى المصارف العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية حوالي  ٢١٠مليون دوالر في
نھاية عام  ،١٩٩٣بينما وصلت في نھاية شھر نيسان من عام  ٢٠٠٥إل ى  ٤٥١٣ملي ون دوالر،
ھذا النمو الكبير في حجم الودائ ع أدى إل ى نم و كبي ر ف ي حج م الق روض والتس ھيالت االئتماني ة،
فقد زادت القروض والتسھيالت الممنوحة من  ٤٢مليون دوالر في نھاية عام  ١٩٩٣إل ى ح والي
 ١٧٤٢مليون دوالر في نھاية شھر تموز من عام ) ٢٠٠٥منشورات سلطة النقد الفلسطينية(.
تسببت إج راءات اإلح تالل اإلس رائيلي ف ي ظ ل اإلنتفاض ة الثاني ة ) -٢٠٠٠حت ى اآلن( م ن
حص ار وعقوب ات جماعي ة ،إل ى ظھ ور آث ار س لبية عل ى ك ل م ن الش ركات والجھ از المص رفي
الفلسطيني ،منھا انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ،%١٦.٦أي من  ٤١٧٩ملي ون دوالر
ف ي ع ام  ١٩٩٩إل ى  ٣٤٨٥ملي ون دوالر ع ام  ،(www.pnic.gov.ps, 2006) ٢٠٠٢حي ث
تراجع ت إي رادات منش آت األعم ال بش كل كبي ر ،مم ا أدى إل ى زي ادة نس بة الق روض المتعث رة،
ودفع المصارف إلى التراجع عن منح الق روض نتيج ة زي ادة األخط ار المترتب ة عل ى اإلق راض،
أدى ذل ك إل ى انخف اض التس ھيالت الممنوح ة ف ي الض فة الغربي ة وغ زة بنس بة  ،%٣٠أي م ن
 ١٣٤٦.١ملي ون دوالر ف ي  ٢٠٠٠/١٢/٣١إل ى  ٩٤٢.١ملي ون دوالر ف ي نھاي ة آذار م ن ع ام
 ،٢٠٠٣ولكن ھذه التسھيالت ارتفعت من جديد حيث بلغت  ١٧٤٢مليون دوالر ف ي نھاي ة ش ھر
تموز عام .٢٠٠٥
نتيجة للظروف اإلقتصادية الص عبة الت ي يع اني منھ ا االقتص اد الفلس طيني بس بب إج راءات
اإلحتالل من إغالق وحصار ،عانت كثير من المصارف من ظاھرة الديون المتعث رة والمش كوك
في تحصيلھا ،حيث زادت الديون المتعثرة من  ٩٠مليون دوالر في كانون أول من الع ام ٢٠٠٠
إل ى  ١٨٥ملي ون دوالر ف ي ش ھر ك انون األول م ن الع ام  ،٢٠٠٣كم ا أن المخصص ات زادت
بمبلغ  ٩٨مليون دوالر وبنس بة  ،%٢١٣حي ث زادت م ن  ٤٦ملي ون دوالر ف ي ك انون أول م ن
الع ام  ،٢٠٠٠إل ى  ١٤٤ملي ون دوالر ف ي ك انون أول م ن الع ام ) ٢٠٠٣ص باح،٢٠٠٣ ،
ص ،(٢وتأتي ھذه الدراسة لمعرفة أھم األسباب التي أدت إلى تعثر الديون في القطاع المصرفي
في األراضي الفلسطينية وإمكانية معالجة تلك األسباب.
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مشكلة الدراسة
يمكن توضيح مشكلة الدراسة بالتساؤل حول أسباب تعثر الديون في المص ارف الفلس طينية،
حيث ستحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .١ھل الديون المتعثرة في المصارف الفلسطينية ناتجة عن السياسات االئتمانية في المصارف.
 .٢ھل الديون المتعثرة في المصارف الفلسطينية ناتجة عن الظروف السائدة في السوق.
 .٣ھل الديون المتعثرة في المصارف الفلسطينية ھي نتيجة لتصرفات العمالء.
أھداف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى تحقيق األھداف التالية:
 .١معرفة أھم األسباب التي تؤدي إلى تعثر الديون في المصارف الفلسطينية.
 .٢تحدي د األھمي ة النس بية لك ل م ن ھ ذه األس باب لتمك ين المص ارف م ن التركي ز عل ى ط رق
عالجھا.
 .٣تق ديم توص يات م ن ش أنھا زي ادة كف اءة عم ل المص ارف التجاري ة ف ي فلس طين وتجن ب
التعرض للديون المتعثرة.
اإلطار النظري
 .١تعريف الديون المتعثرة ومراحل التعثر
الديون المتعثرة ھي الديون غير العاملة ،والتي إذا أھملت أو لم تعالج أسبابھا فإنھا ت نخفض
ف ي تص نيفھا إل ى دي ون مش كوك ف ي تحص يلھا ،وإذا م ا اس تمر إھمالھ ا أو ع دم معالجتھ ا فإنھ ا
تصبح ديون رديئة أو ھالكة أو معدومة.
مفھوم التعثر ماليا ً
ھو مواجھة المنشأة لظروف غير متوقعة "طارئة" تؤدي إلى عدم قدرة المنشأة على تحقي ق
فائض نقدي يكفي لسداد التزاماتھا قصيرة االجل ،كذلك عدم القدرة عل ى تغطي ة ھ ذه االلتزام ات
من المصادر الخارجية )الخض يري ،١٩٩٦ ،ص ،(٣٥وب ذلك ف ان المش روع المتعث ر يتص ف
بع دم الق درة عل ى الوف اء بالتزامات ه المس تحقة عل ى ال رغم م ن زي ادة أص وله ع ن خص ومه
)الحمزاوي ،١٩٩٧ ،ص.(٣٥٥
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مفھوم التعثر اقتصاديا ً
يقصد بالمشروع المتعثر اقتصاديا ً ،المشروع الذي يقل فيه معدل العائد على اإلستثمار ع ن
تكلفة رأس الم ال ،وب ذلك يفق د المش روع المتعث ر إقتص اديا ً مب رر وج وده إن ل م ي تمكن م ن رف ع
معدل العائد على اإلستثمار.
مراحل التعثر المالي
إن التعثر المالي ال ي تم دفع ة واح دة ب ل يم ر ف ي ع دة مراح ل للوص ول إل ى مرحل ة التعث ر،
وبالتالي يجب معرفة تلك المراحل من أجل متابعة التعثر المالي في مراحله االولى قبل أن يصبح
في مراحله النھائية الحرجة ،ومن ھذه المراحل )الخضيري ،١٩٩٦ ،ص:(٣٧
أوالً :مرحلة حدوث العارض
وھو البداية الحقيقية للتعثر الم الي ،حي ث يح دث ح ادث ع ارض "م ا" ويمث ل ذل ك اختب اراً
إلدارة المش روع ،ف إذا تنب ه ل ه وأدرك خطورت ه ل م يح دث التعث ر ،وإذا أغفل ه واس تھان ب ه ب دأ
التعثر ،مثل ظھور إلتزام عارض غير مخطط ل ه أو ال دخول ف ي إلتزام ات غي ر مخط ط لھ ا وال
تعطي عائداً سريعا ً.
ثانيا ً :مرحلة تجاھل الوضع القائم
وھي المرحلة التي يتم فيھا تنبه القائمين عل ى إدارة البن ك والمش روع إل ى خط ورة األس باب
والبواعث المؤثرة على عملية التعثر إال أنھم يتجاھلون ذلك تھاونا ً وتقليالً لشأنھا.
ثالثا ً :مرحلة استمرار التعثر والتھوين من خطورته
ف ي ھ ذه المرحل ة ي زداد الوض ع س وءاً ،وي زداد تجاھ ل الق ائمين عل ى المش روع لخط ورة
الوضع ،وعدم مبادرتھم لحل المشكلة.
رابعا ً :مرحلة التعايش مع التعثر
وھذه المرحلة ھي أخطر المراحل على اإلطالق ،بحيث يصبح التعثر الطابع اليومي للحي اة
داخ ل المش روع ،ويك ون المش روع عل ى وش ك اإلف الس ،وخ الل ھ ذه المرحل ة ي تم وق ف
اإلس تثمارات الجدي دة ،وتنع دم الزي ادة ف ي الطاق ة اإلنتاجي ة ،وتتح ول العملي ة اإلنتاجي ة إل ى
المحافظة على بعض خطوط اإلنتاج وإغالق الخط وط األخ رى الت ي ال يس تطيع المش روع القي ام
بأعمال صيانتھا ،أو إصالح األعطال فيھا أو تجديدھا.
خامسا :مرحلة حدوث األزمة المدمرة
ف ي ھ ذه المرحل ة تص ل أخب ار تعث ر المش روع إل ى المتع املين مع ه وتب دأ عملي ة المطالب ات
المالية.
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سادسا ً :مرحلة معالجة األزمة أو تصفية المشروع
ف ي ھ ذه المرحل ة ي تم اس تدعاء ع دد م ن الخب راء والمتخصص ين لدراس ة أس باب التعث ر
وعالجھا ،سوا ًء م ن خ الل عملي ات ال دمج أو التص فية أو إع ادة الھيكل ة أو إع ادة المش روع إل ى
مسيرته الطبيعية وقدرته على النمو والتوسع وسداد التزاماته المستحقة بعد إعادة ج دولتھا ،وبم ا
يتناسب مع قدرته الجديدة على السداد.
أنواع الديون المصرفية من حيث جودتھا
يمكن تصنيف الديون الممنوحة لزبائن أو عمالء البنك من حي ث جودتھ ا والتزامھ ا بش روط
عقد منحھا من قبل البنك إلى أنواع ھي:
 .١دي ون عامل ة جي دة أو منتظم ة وھ ي ال ديون الت ي يلت زم الم دين بالش روط المتف ق عليھ ا م ع
البنك ،وتكون مغطاة بضمانات مقبول ة ،وحرك ة حس ابھا منتظم ة ،ومص ادر خدم ة ال دين
مستمرة ومتزنة.
 .٢ديون تحت المراقب ة ،وذل ك لظ واھر ض عف تتعل ق بالوض ع أو المرك ز الم الي للمقت رض،
والتي قد تؤشر على وجود خلل في مالءته المالية.
 .٣ديون دون النموذجية ،وذلك لعدم خدمة الدين بدفع الفوائد واألقساط في مواعيدھا أو تقل ص
أو جمود نشاط المقترض ،أو النخف اض قيم ة الض مانات المقدم ة ،أو لتغيي ر ج وھري ف ي
الشكل القانوني للمقترض.
 .٤ديون مشكوك في تحصيلھا ،وھي الديون الت ي تب ين للبن ك أدل ة ع ن ع دم ق درة الم دين ع ن
خدمة الدين ،وتزداد ھذه األدلة بأن يصل البنك إل ى مرحل ة يش ك ف ي تحص يلھا أو تحص يل
جزء منھا في المستقبل.
 .٥دي ون رديئ ة أو ھالك ة ،وتعتب ر خس ائر أو دي ون معدوم ة وھ ي الت ي ال أم ل ف ي تحص يلھا
مطلقا ً.
معايير تصنيف التسھيالت االئتمانية في البنوك
تقوم المصارف المركزية عادة في أي بلد بوضع تعليمات ومعايير تص نف بموجبھ ا ال ديون
الممنوح ة لزب ائن المص ارف ،وف ي أراض ي الس لطة الفلس طينية قام ت س لطة النق د الفلس طينية
بموج ب التعم يم رق م /٩٣دع ٢٠٠١/٧/بت اريخ  ٢٠٠١/٧/٢٢بتص نيف التس ھيالت االئتماني ة
وبين ت مع ايير إدراجھ ا ك ديون متعث رة ،وك ذلك أص در البن ك المرك زي األردن ي بت اريخ
 ٢٠٠٠/٩/٢٠تعليم ات لتص نيف التس ھيالت ووض ع مع ايير إلدراج ال ديون المتعث رة وال ديون
المشكوك في تحصيلھا ويظھر جدول رقم ) (١ملخص ھذه التعليمات.
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جدول ) :(١ملخص لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وتعليمات ومعايير البنك المركزي األردني
والخاصة بتصنيف التسھيالت االئتمانية.
نوع التسھيالت

حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية

ھيالت  .١النموذجي ة :وھ ي التس ھيالت
التس
الت ي ي تم تس ديد أص ل ال دين
االئتماني ة العامل ة
والفوائ د والعم والت المتعلق ة
)(Performing
بھ ا حس ب الش روط المتف ق
عليھ ا ،ب دون وج ود أي ة
تط ورات س لبية ف ي وض ع
العميل وقدرته على السداد.

 .٢التس ھيالت تح ت المراقب ة
):(Special Mention
 وھ ي التس ھيالت الت يمض ى عل ى ع دم تس ديد
قسط أو أكثر أو عدم تسديد
الفائ دة والعمول ة المتعلق ة
بھا من  ٩٠-٣٠يوم.
 تتطل ب ھ ذه التس ھيالتالعناية والمراقبة.
وين
ب تك
 ال تتطلمخصصات خاص ة إال ف ي
حال ة ت دھور أوض اع
المقترضين.
 يعترف بالفوائد والعموالتالمس تحقة ف ي حس اب
األرب اح والخس ائر ض من
الم دة أع اله م ن ٩٠-٣٠
يوم.

حسب تعليمات البنك المركزي األردني
 .١المنتظم ة )الجي دة( ):(Standard
وھ ي التس ھيالت الت ي تحم ل
المخ اطر المص رفية العادي ة
وتتصف باآلتي:
 مراكز مالية قوية وتدفقات نقدي ةكافية ألصحاب ھذه التسھيالت.
 موثقة بعق ود ومغط اة بض ماناتمقبولة حسب األصول.
 نش اط حرك ة الحس اب وانتظ امالسداد وألصل المبلغ وفوائده.
 وجود مصادر جيدة للسداد. .٢التس ھيالت تح ت المراقب ة
):(Special Mention
 وھ ي التس ھيالت الت ي يش وبھابع ض الض عف فيم ا يتعل ق
بالوض ع الم الي وم الءة
المقترضين.
 ع دم االلت زام ب دفع أص لالتس ھيالت أو فوائ دھا أو
كليھما بالمواعيد المحددة لھا.
 ب ذل عناي ة خاص ة لمث ل ھ ذهالتسھيالت.
 تص نف التس ھيالت المجدول ةوف ق أحك ام ھ ذه التعليم ات
ض من ھ ذه الفئ ة م ن
التسھيالت.
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نوع التسھيالت حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية

حسب تعليمات البنك المركزي األردني
 .٣التس

ھيالت دون المس

توى

ھيالت  .٣التسھيالت دون النموذجية:
التس
ر
غي
ة
االئتماني
 وھ ي التس ھيالت الت ية
العامل
مض ى عل ى ع دم تس ديد
 وھ ي التس ھيالت الت ي مض ى)(Non- Performing
عل ى اس تحقاقھا أو اس تحقاق
قس ط أو أكث ر و/أو ع دم
أح د أقس اطھا أو ع دم انتظ ام
تس ديد الفائ دة والعمول ة
أو غير المنتظمة
السداد ألص ل المبل غ أو الفوائ د
المتعلقة بھ ا م دة م ن -٩١
أو كليھم ا أو جم ود حس اب
 ١٨٠يوما.
الج اري م دين م دة  ١٥٠يوم ا
 تش مل أي تس ھيالت غي روأقل من  ٣٠٠يوم.
مؤمن ة بموج ودات
رض أو أن
المقت
 تخف ض الم دة الزمني ة المش ارإليھ ا أع اله لتص بح  ١٢٠ي وم
المقت رض يواج ه
واق ل م ن  ٢٤٠ي وم ف ي بداي ة
ة
عوبات مالي
ص
س نة  ٢٠٠١و ٩٠ي وم واق ل
واقتصادية.
م ن  ١٨٠ي وم ف ي بداي ة س نة
 أو أن التس ھيالت تفتق ر٢٠٠٢
إلى ضمانات مقبولة كافية
وقابلة للتسييل.
 .٤التس ھيالت المش كوك ف ي  .٤التسھيالت المشكوك في تحص يلھا
)(Doubtful
تحصيلھا )(Doubtful
 وھ ي التس ھيالت الت ي مض ى وھ ي التس ھيالت الت يمض ى عل ى ع دم تس ديد
عل ى اس تحقاقھا أو اس تحقاق
أح د أقس اطھا أو ع دم انتظ ام
قس ط أو أكث ر م ن أص ل
ال دين و/أو الفائ دة
السداد ألص ل المبل غ أو الفوائ د
والعمولة المتعلق ة بھ ا م ن
أو كليھم ا أو جم ود حس اب
الجاري مدين  ٣٠٠يوم.
 ٣٦٠-١٨١يوما.
 تص بح ھ ذه الم دة  ٢٤٠يوم ا تش مل أي تس ھيالتتعتريھ ا نف س نق اط
ف ي بداي ة س نة  ٢٠٠١و١٨٠
يوم في بداية سنة .٢٠٠٢
الضعف الت ي تع اني منھ ا
ھيالت دون
التس
المس توى ،ولك ن طابعھ ا
أكث ر ح دة م ع وج ود
ش كوك ح ول إمكاني ة
تحص يلھا بالكام ل ف ي
المستقبل.
):(Sub-standard
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نوع التسھيالت حسب تعميم سلطة النقد الفلسطينية
 .٥التسھيالت المصنفة كخسائر:
 وھ ي التس ھيالت الت يمض ى عل ى ع دم تس ديد
قس ط أو أكث ر م ن أص ل
الدين و/أو الفائدة والعمول ة
المتعلقة بھا أكثر م ن ٣٦٠
يوما.
 تش مل ھ ذه الفئ ة أيتس ھيالت تعتب ر غي ر قابل ة
للتحص يل ض من فت رة
زمنية معقولة.

حسب تعليمات البنك المركزي األردني
 .٥التس ھيالت االئتماني ة الرديئ ة أو
الھالكة ):(losses
 وھ ي التس ھيالت الت ي يت وفرل دى البن ك أدل ة قاطع ة عل ى
ع دم إمكاني ة اس تردادھا أو أي
من التسھيالت التالية:
 التس ھيالت الت ي مض ى عل ىاس تحقاقھا أو اس تحقاق أح د
أقساطھا أو ع دم انتظ ام الس داد
ألص ل المبل غ أو الفوائ د أو
جمودھ ا ف ي حال ة حس اب
الجاري المدين مدة  ٣٦٠يوم.
 التسھيالت الت ي تم ت ج دولتھام رتين ول م يلت زم العمي ل
بالسداد.

 .٢الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع الديون المتعث رة وأس بابھا ،ولك ن أي ا م ن ھ ذه
الدراسات لم يعالج ھذا الموضوع في مناطق السلطة الوطنية الفلس طينية بظروفھ ا الخاص ة ،فق د
أشارت بعض الدراسات إلى أن ما نس بته  %٥٠م ن قيم ة ال ديون المتعث رة ف ي الوالي ات المتح دة
األمريكي ة تع ود ألس باب اقتص ادية )جب ارة ،١٩٩٤ ،ص ،(١٤كم ا قام ت مؤسس ة دان وب راد
ستريت بدراسة ع ام  ١٩٩٤ف ي الوالي ات المتح دة األمريكي ة لتقي يم أوض اع الق روض المص رفية
وتشخيص األسباب وراء تعثرھا وتبين ما يلي )الشماع ،١٩٩٩ ،ص.(٧
السبب
انخفاض المبيعات
ارتفاع التكاليف التشغيلية
مشكالت المخزون

النسبة
٣٧.١
%
١١.١
%
%٦.٤
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مشكالت الذمم المدينة

%٧.٢

المغاالة في الموجودات

%٧.١

ضعف القدرة التنافسية في مواجھة تغيرات البيئة الخارجية

%٩.١

مشكالت مواقع عمل المنشأة

%٣.١

المغاالة في المديونية

%٥.٥

المغاالة في توزيع األرباح

%٥

اإلھمال

%١.١

التزوير

%٢

أسباب أخرى

%١

المجموع

٩٥.٧
%

الكوارث

%٢.٣

أسباب مجھولة

%١

المجموع

%٤.٣

المجموع الكلي

١٠٠
%

وب الطبع ف إن ھ ذه األس باب تتعل ق ببل د متق دم إقتص اديا ويختل ف ف ي ظروف ه ج ذريا ع ن
اإلقتصاد الفلسطيني.
وف ي إح دى الدراس ات الت ي قام ت بھ ا )(Small Business Administration: SBA
) (www.SBA.govفي عام  ١٩٩٢ألھ م أس باب ال ديون المص رفية المش كوك فيھ ا والمعدوم ة
للمنشآت الصغيرة في الواليات المتحدة األمريكية تبين أن أھم ھذه األسباب:
 .١ض عف ف ي التخط يط الم الي ،ارتف اع المص روفات وخاص ة الثابت ة ،المغ االة ف ي التوس ع،
عدم انتظام الدفاتر والكشوفات المحاسبية.
 .٢ض عف التنس يق ب ين عملي ات الص نع والبي ع وض عف الجوان ب اإلداري ة م ن حي ث إعتم اد
المنشأة على إدارة الرجل الواحد ،والصراع داخل المنشأة والمشكالت العائلية.
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وفي دراسة أخ رى )حبي ب ،١٩٩٣ ،ص (٥٣تب ين أن المص ارف الت ي تعم ل عل ى تعلي ق
الفوائد على الحسابات المتعثرة نسبتھا  ،%٩٠كذلك تقوم المصارف باتخاذ اإلج راءات القانوني ة
بخصوص الديون المتعثرة بعد استنفاذ جميع محاوالت المتابع ة الممكن ة للتحص يل بنس بة ،%٩٢
وأن دخ ول المزاي دة عل ى العق ارات واألراض ي المرھون ة لص الح البن ك مقاب ل ال ديون ت تم عل ى
أساس أقل سعر ممكن بنسبة  ،%٩٠كذلك سرعة إعدام الديون المتعثرة كانت بنسبة .%٤٨
وف ي دراس ة )الك وفحي ،١٩٩٨ ،ص (٤٩ع ن ال ديون المتعث رة ف ي المص ارف التجاري ة
األردني ة ،تب ين أن أھ م أس باب التعث ر ھ ي قص ور الدراس ة االئتماني ة بنس بة ) ،(%٨٦.٤وأكث ر
العوامل تأثيراً في التعثر من طرف العميل ھ و التوس ع ف ي المش روع المم ول دون حاج ة وبنس بة
) ،(%٨٩أما العوامل الخارجية فكان أكثر عامل يساھم في تعثر ال ديون ھ و الرك ود اإلقتص ادي
بنسبة ).(%٨٥
وفي دراسة )محمد ،٢٠٠١ ،ص (١٨١ع ن تعث ر س داد ال ديون ف ي المص ارف اإلس المية
السودانية وأسبابھا ،بينت الدراسة أن استخدام التمويل في غير أغراضه يأتي في المرتبة األول ى
ألسباب التعثر بنسبة  ،%٤٢والمماطلة في السداد السبب الثاني للتعث ر بنس بة  %٢٨.٦وخس ارة
المشروعات الممولة كان السبب الثالث بنسبه .%٢٠
وفي دراسة أجراھا كليفورد بومباك على ) (٥٧٠مصلحة تجارية أشھرت إفالس ھا ،لخ ص
أسباب فشل المشروعات كما يلي )نقالً عن :إرشيد ،١٩٩٥ ،ص.(١٧٠
أسباب الفشل

 %للشركات المتضررة
آراء أصحاب المصالح

آراء الدائنين

الكساد التجاري

٦٨

٢٩

عدم كفاءة اإلدارة

٢٨

٥٩

عدم كفاءة رأس المال

٤٨

٣٣

الديون الھالكة

٣٠

١٨

المنافسة

٤٠

٩

ھبوط قيمة الموجودات

٣٢

٦

الموقع السيئ للشركة

١٥

٣

الفوائد المرتفعة على االقتراض

١١

٢

تغيرات غير مالئمة في المنظمة

١١

٢
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كما قام ) (Gabriel & Jesus, 2004, pp 2191بدراسة لتحليل محددات إحتمالية التعثر
للقروض المصرفية ،وقد ركزت الدراسة على مناقشة تأثير عوامل معينة ھي :الضمان ،نوعية
المقترض ،والعالقة بين المصرف والعميل ،م ع افت راض ثب ات ب اقي المتغي رات الت ي يمك ن أن
تؤثر على احتمالية التعثر .استخدمت الدراسة بيان ات ح ول أكث ر م ن ثالث ة مالي ين ق رض ق دمت
من قبل مؤسسات اإلقراض اإلسبانية المتنوعة خالل الفترة من ع ام  ١٩٨٨وحت ى الع ام ،٢٠٠٠
ووجدت الدراسة أن ھناك عالقة عكسية بين حجم االضمانات وبين احتمالية التعث ر ،كم ا وج دت
أن القروض التي تمنحھا مصارف اإلدخار ھي األكثر خطرا ،وأخي را وج دت الدراس ة أن ق رب
العالقة بين المصرف وبين العميل تزيد من رغبة البنك في تحمل مخاطر أكبر.
وأش ار ) (Grunert et al.,2004, pp 718إل ى أن ه ب الرغم م ن وض وح أھمي ة العوام ل
المالية في تصنيف القروض في المصارف ألغراض اإلستخدام الداخلي ،ف إن دور العوام ل غي ر
المالي ة يع اني م ن بع ض الغم وض ،وق د حاول ت ھ ذه الدراس ة التركي ز عل ى ھ ذه العوام ل غي ر
المالية ،حيث ت م اس تخدام بيان ات م ن أرب ع مص ارف ألماني ة رئيس ة ،وق د وج دت الدراس ة دالئ ل
عل ى أن اس تخدام العوام ل المالي ة وغي ر المالي ة مع ا يق ود إل ى توقع ات أدق لح وادث التعث ر
المستقبلية من استخدام أحدھما فقط.
أم ا دراس ة ) (Fatemi & Fooladi, 2006, pp 227فق د ھ دفت إل ى التع رف عل ى
الممارسات السائدة في إدارة المخاطر اإلئتمانية من قبل أكبر المؤسسات المالية األمريكية ،حيث
تم توزيع استبانة على اإلدارة العلي ا ألكب ر مائ ة مص رف أمريك ي ،ووج دت الدراس ة أن الھ دف
الرئيسي لنماذج إدارة المخاطر اإلئتمانية المستخدمة كان تحدي د درج ة مخ اطرة المقت رض ،كم ا
وجدت الدراسة أن تلك النماذج تستخدم إلدارة محافظ القروض غي ر المتداول ة أكث ر مم ا تس تخدم
إلدارة محافظ السندات القابلة للتداول.
أما دراسة )البدري وآخرون ،١٩٩٦ ،ص (٢٩٥فقد ھدفت إلى إجراء مقارنة بين أسلوبي
تحلي ل التم ايز المتع دد ) (Multiple Discriminant Analysisوأس لوب الش بكات العص بية
اإلص طناعية ) (Artificial Neural Networksللتنب ؤ بمخ اطرة التعام ل م ع العمي ل
المصرفي ،أجريت ھذه الدراسة على عين ة مكون ة م ن  ٥٦٧عم يال ل دى مص رف تج اري كبي ر
في اإلم ارات العربي ة المتح دة ،وق د وج دت الدراس ة أن أس لوب الش بكات العص بية تعط ي نت ائج
أفضل من تحليل التمايز المتعدد في مجال الحكم على درجة اعتمادية العميل المصرفي.
الطريقة واإلجراءات
منھج الدراسة
استخدمت الدراسة المنھج الوصفي ،وقد تم تصميم استبانة وزعت على عين ة عش وائية م ن
فروع البنوك ،ومن العمالء المتعثرين لغرض جمع المعلومات.
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مجتمع وعينة الدراسة
يتمثل مجتمع ھ ذه الدراس ة ف ي مس ؤولي قس م التس ھيالت ف ي ف روع المص ارف العامل ة ف ي
فلسطين ،ومجموعة العمالء الذين يواجھون حالة التعثر ،تم اختيار عينة عشوائية قوامھ ا )(٤٥
مبحوث ا ً م ن المص ارف والعم الء المتعث رين لغ رض إج راء الدراس ة ،والج دولين ) (٢و )(٣
يظھران توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيري الجھة الت ي عب أت االس تبانة ،وأكث ر الق روض تعث راً
من وجھ ة نظ ر مس ؤول التس ھيالت ،أم ا العم الء المتعث رين فق د أج ابوا ع ن ھ ذا الس ؤال حس ب
القطاع الذي يعملون فيه.
جدول ) :(٢توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير الجھة التي عبأت االستبانة.
الجھة التي أجابت عن االستبانة

التكرار

النسبة المئوية )(%

البنك

٣٦

٨٠

العميل

٩

٢٠

المجموع

٤٥

%١٠٠

جدول ) :(٣توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغير أكثر القروض تعثرا.
أكثر القروض تعثرا

التكرار

النسبة المئوية )(%

التجاري

٩

٢٠

الصناعي

٦

١٣.٣

اإلنشائي والمقاوالت

٣

٦.٧

الخدمات

-

٠.٠٠

الزراعة

٣

٦.٧

السياحة

١٢

٢٦.٧

الشخصي

٦

١٣.٣

أخرى

٦

١٣.٣

المجموع

٤٥

%١٠٠

أسئلة الدراسة
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تحاول ھذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .١ما ھي أھمية عوامل التعثر الناتجة عن السياسة اإلئتمانية للمصرف.
 .٢ما ھي أھمية عوامل التعثر الناتجة عن ظروف السوق.
 .٣ما ھي أھمية عوامل التعثر الناتجة عن سلوك العمالء.
 .٤ما ھو ترتيب مجاالت عوامل التعثر حسب أھميتھا اإلجمالية.
 .٥ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اجابات المبحوثين تعزى لمتغير الجھة التي أجاب ت
عن اإلستبانة.
 .٦ھل توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائية ب ين إجاب ات المبح وثين تع زى لمتغي ر أكث ر الق روض
تعثرا.
وسيلة جمع البيانات
تكونت أداة جمع بيانات الدراسة من استبانة تشمل قسمين ھما:
القسم األول :اشتمل على مقدمة للمستجوبين ،وبيان ھ دف الدراس ة إض افة إل ى المتغي رات
المستقلة اآلتية) :الجھة التي أجابت عن االستبانة ،وأكثر القروض تعثرا(.
القسم الثاني :فق رات االس تبانة :ت م إع داد اس تبانة اش تملت عل ى ) (٢٥فق رة موزع ة عل ى
) (٣مجاالت ،وتكون سلم االستجابة من خمس مستويات تبعا لسلم ليكرت الخماسي ھ ي :مواف ق
بشدة ) (٥درجات ،موافق ) (٤درجات ،محايد ) (٣درج ات ،مع ارض ) (٢درج ة ،مع ارض
بش دة ) (١درج ة ،وت م ص ياغة جمي ع الفق رات بص يغة س لبية لتس ھيل المعالج ة اإلحص ائية،
والجدول رقم ) (٤يبين المجاالت وعدد الفقرات لكل مجال.
جدول ) :(٤مجاالت استبانة قياس الديون المتعثرة
المجاالت

عدد الفقرات

الرقم
.١

السياسات االئتمانية للمصارف

٨

.٢

ظروف السوق

٦

.٣

سلوك العمالء

١١

المجموع

٢٥

صدق وثبات أداة القياس
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للتأكي د عل ى ص دق أداة القي اس بأقس امھا عرض ت عل ى ) (٥محكم ين م ن حمل ة مؤھ ل
الدكتوراه في العلوم المالية واالقتصاد ،وتم اعتماد الفقرة التي اجمع عليھا ثالثة منھم فأعلى.
وللتحق ق م ن ثب ات األداة اس تخدمت معادل ة كرونب اخ ألف ا الس تخراج معام ل الثب ات حي ث
وصل معامل الثبات لالستبانة إلى ) (٠.٨٧وھو جيد إلغراض الدراسة.
متغيرات الدراسة
أ.

المتغيرات الضابطة ) :(Control variablesوتشتمل على متغيري:
-

الجھة التي أجابت عن االستبانة وله مستويين ھما) :البنك ،العميل(

-

أكث ر الق روض تعث را ول ه ثماني ة مس تويات ھ ي ) :التج اري ،الص ناعي ،اإلنش ائي،
الخدمات ،الزراعة ،السياحة ،شخصي ،وأخرى(

ب .المتغي ر الت ابع :ويتمث ل ف ي اس تجابات أف راد عين ة الدراس ة عل ى أس ئلة اس تبانة الدراس ة
المستخدمة.
المعالجة اإلحصائية
م ن أج ل معالج ة البيان ات اس تخدم برن امج ال رزم اإلحص ائية للعل وم االجتماعي ة )(SPSS
وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:
 .١المتوسطات الحسابية والنسب المئوية.
 .٢اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين ).(Independent samples t-test
 .٣تحلي ل التب اين األح ادي ) (One Way ANOVAواختب ار ش فيه )(Scheffe Test
للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية.
نتائج الدراسة
ت م اس تخدام المتوس طات الحس ابية ،والنس ب المئوي ة لك ل فق رة مقارن ة بالدرج ة الكلي ة
للمقي اس ،وم ن اج ل تفس ير النت ائج اعتم د الت دريج الت الي ألھمي ة العام ل مقاب ل النس ب المئوي ة
المقابلة:
 %٨٠فأكثر درجة كبيرة جدا
 % ٧٩.٩-٧٠درجة كبيرة
 %٦٩.٩-٦٠درجة متوسطة
 %٥٩.٩-٥٠درجة قليلة
اقل من  %٥٠درجة قليلة جداً
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وتظھر الجداول ) (٨) ،(٧) ،(٦) ،(٥تلك النتائج.
 .١مجال السياسات االئتمانية:
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻌﺜﺭ
ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ .ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻤﺠﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩﻫﺎ )ﺠﺩﻭل .(٥
جدول ) :(٥المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لعوامل التعثر في المصارف العاملة في
فلسطين لمجال السياسات االئتمانية في المصارف )ن= .( ٤٥
رقم
الفقرة
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
*

الفقرات

قصور الدراسة االئتمانية أو نقص المعلومات
نقص الخبرة لدى ضباط التسھيالت ومتخذي
القرار
منح صالحيات لمدراء الفروع زاد من الديون
المتعثرة
تساھل المصارف في أخذ الضمانات الكافية
عدم التركيز على دراسة الغرض من التسھيالت
زيادة المنافسة بين المصارف والتوسع في
اإلقراض
انخفاض متابعة العمالء بعد منح التسھيالت
منح تسھيالت بالكفالة الشخصية أكثرھا تعثراً
المعدل العام لواقع مجال السياسات االئتمانية

متوسط
االستجابة
*
٣.٦٠

النسبة
المئوية
)(%
كبيرة
٧٢

أھمية
العامل

٣.١٣

٦٢.٦

متوسطة

٣.٠٠

٦٠

متوسطة

٣.٠٠
٣.٠٠

٦٠
٦٠

متوسطة
متوسطة

٢.٧٣

٥٤.٦

قليلة

٣.٥٣
٣.٤٠
٣.١٧

٧٠.٦
٦٨
٦٣.٤

كبيرة
متوسطة
متوسطة

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتض ح م ن الج دول رق م ) (٥أن أھمي ة عوام ل التعث ر ف ي المص ارف العامل ة ف ي فلس طين
لفقرات مجال السياسات االئتمانية في المصارف كانت كبيرة بالنسبة للفقرتين ) (٧ ,١حيث كانت
النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھم ا عل ى الت والي ) ، (%٧٠.٦ ،%٧٢وھ ذا يتف ق م ع )النج ار،
 ،٢٠٠٠ص (٦فيما يتعلق بقصور الدراسات االئتمانية من قبل البنك قبل منح االئتمان ،اما فيما
يتعلق بالمتابعة فتتطابق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة )محمد ،٢٠٠١ ،ص (١٨١بع دم حص ول

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٢) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفيد الظاھر ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣١

البن ك عل ى التق ارير الدوري ة والتأك د م ن س المتھا ،وكان ت أھمي ة العوام ل متوس طة عل ى ب اقي
الفقرات حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا بين ).(%٦٨-%٦٠
وفيم ا يتعل ق بالدرج ة الكلي ة لمج ال السياس ة اإلئتماني ة ف ي المص ارف فق د كان ت متوس طة،
حيث وصلت النسبة المئوية لالستجابة إلى ).(%٦٣.٤
 .٢مجال ظروف السوق
يمثل مجال السوق وتذبذباته تحت تأثير األوضاع غير المستقرة واحداً من اھم عوامل تعقي د
التس ھيالت الت ي تمنحھ ا المص ارف ف ي فلس طين .وق د ت م اب راز ھ ذا العام ل بعناص رة الممثل ة
ب االحتالل االس رائيلي واجراءات ه م ن ناحي ة ،واالوض اع الداخلي ة الفلس طينية م ن ناحي ة أخ رى،
والتي ادت الى ركود اقتصادي ھائل )جدول .(٦
جدول ) :(٦المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لعوامل التعثر في المصارف العاملة في
فلسطين لمجال ظروف السوق )ن= (٤٥
أھمية
متوسط
رقم
النسبة المئوية
الفقرات
)(%
العامل
االستجابة*
الفقرة
كبيرة جدا
٨٥.٢
 ١٥فقدان األسواق الرئيسية بسبب االغالقات ٤.٢٦
متوسطة
٦٥.٣
٣.٢٦
 ١٦المنافسة وعدم وجود نظام تسويقي
كبيرة جدا
٨٦.٦
٤.٣٣
 ١٧سياسة االغالقات والحواجز العسكرية
كبيرة
٧٨.٦
٣.٩٣
 ١٨فتح باب االستيراد دون ضوابط لحماية
الناتج المحلي
كبيرة جدا
٨٠
 ١٩االنفالت األمني وضعف النظام القضائي ٤.٠٠
وتطبيق القانون
كبيرة جدا
٨٤
٤.٢٠
 ٢٥الركود االقتصادي
كبيرة جدا
٨٠
٤.٠٠
المعدل العام لواقع مجال ظروف التسويق
*

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.

يتض ح م ن الج دول رق م ) (٦أن أھمي ة عوام ل التعث ر ف ي المص ارف العامل ة ف ي فلس طين
لفقرات مج ال ظ روف الس وق كان ت كبي رة ج دا أو كبي رة عل ى الفق رات )،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٥
 (٢٥ويتضح بأن العقبة االساسية أمام المنتجين الفلسطينيين كان في سياسة االغالقات والح واجز
التي مارسھا االحتالل أثناء االنتفاضة وما زال يمارسھا فأدت الى اضعاف ق درة المقت رض عل ى
تسديد القرض النخفاض قدرت ه التس ويقية وتقلي ل ھ امش ال ربح وانخف اض مبيعات ه ،حي ث كان ت
النس بة المئوي ة لإلجاب ة أكث ر م ن ) ،(%٨٠وكان ت متوس طة عل ى الفق رة ) (١٦حي ث وص لت
النسبة المئوية لالستجابة إلى ).(%٦٥.٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٢) ٢١

 ٥٣٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العوامل المحددة لتعثر التسھيالت المصرفية في المصارف الفلسطينية"

وفيم ا يتعل ق بالدرج ة الكلي ة للمج ال فق د كان ت كبي رة ج دا ،حي ث وص لت النس بة المئوي ة
لالستجابة إلى ).(%٨٠
 .٣مجال سلوك العمالء
ﻟﻘﺩ ﺃﻟﻘﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻤﻼﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﻗﻠﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
ﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ )ﺠﺩﻭل .(٧

جدول ) :(٧المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لعوامل التعثر في المصارف العاملة في
فلسطين لمجال سلوك العمالء )ن= (٤٥
متوسط
رقم
الفقرات
االستجابة*
الفقرة
٧٣.٢
٣.٦٦
التغيير في سلوك ومصداقيه العمالء
٩
٦٨
المشاريع الجديدة ونقص الخبرات األكث ر ٣.٤٠
١٠
تعثراً
٧٣.٢
٣.٦٦
زيادة مديونية العمالء دون دراسة
١١
٧٠.٦
عدم كفاءة النظام المحاسبي لدى العمالء ٣.٥٣
١٢
٦٨
٣.٤٠
اإلدارة المنفردة للعمالء
١٣
٧٤.٦
التوسع غير المدروس ف ي االس تثمار م ن ٣.٧٣
١٤
قبل العمالء
٥٤.٦
٢.٧٣
الصراع داخل المنشأة
٢٠
٥٦
٢.٨٠
مشكالت عائلية داخل المنشأة
٢١
٦١.٢
اعتقاد العميل أن القرض منحة يمكن عدم ٣.٠٦
٢٢
سداده
٦٩.٢
عدم رغبة العميل ف ي الس داد رغ م قدرت ه ٣.٤٦
٢٣
على السداد
٧٦
ع دم اس تخدام الق رض ف ي الغ رض ال ذي ٣.٨٠
٢٤
منح من اجله
٦٧.٦
٣.٣٨
المعدل العام لواقع مجال سلوك العمالء

النسبة
المئوية )(%

أھمية
العامل
كبيرة
متوسطة
كبيرة
كبيرة
متوسطة
كبيرة
قليلة
قليلة
متوسطة
متوسطة
كبيرة
متوسطة

* أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.
يتض ح م ن الج دول رق م ) (٧أن درج ة واق ع ال ديون المتعث رة ف ي المص ارف العامل ة ف ي
فلس طين لفق رات مج ال س لوك العم الء كان ت كبي رة عل ى الفق رات )،(٢٤ ،١٤ ،١٢ ،١١ ،٩
ويتفق ذلك مع دراسة )جبارة (١٩٩٤ ،فسلوك العميل من المحددات االساسية ف ي س داد الق رض،
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٢) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفيد الظاھر ،وآخرون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٣

حيث تراوحت النسبة المئوية لالستجابة عليھا بين ) ،(%٧٤.٦- %٧٠.٦وكان ت متوس طة عل ى
الفقرات ) (٢٣ ،٢٢ ،١٣ ،١٠حيث تراوحت النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھ ا ب ين )-%٦١.٢
 ،(%٦٩.٢وكانت قليلة عل ى الفق رتين ) (٢١ ،٢٠حي ث كان ت النس بة المئوي ة لالس تجابة عليھم ا
على التوالي ).(%٥٦ ،%٥٤.٦
وفيما يتعلق بالدرجة الكلية للمجال كانت متوسطة ،حيث وص لت النس بة المئوي ة لالس تجابة
إلى ).(%٦٧.٦
 .٤ترتيب مجاالت أسباب التعثر حسب األھمية
لترتيب مج االت التعث ر حس ب أھميتھ ا ت م حس اب المتوس ط الحس ابي والنس بة المئوي ة لك ل
مجال من المجاالت السابقة ،وللدرجة الكلية لكافة المجاالت ،وتظھر النتائج في جدول رقم).(٨
جدول ) :(٨الترتيب ،والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمجاالت وللدرجة الكلية
الترتيب
٣
١
٢
*

المجاالت
السياسات االئتمانية في المصارف
ظروف العمل )السوق(
سلوك العمالء
الدرجة الكلية

النسبة
متوسط
االستجابة* المئوية )(%
٦٣.٤
٣.١٧
٨٠
٤.٠٠
٦٧.٦
٣.٣٨
٧٠.٤
٣.٥٢

أھمية العامل
متوسطة
كبيرة جدا
متوسطة
كبيرة

أقصى درجة لالستجابة ) (٥درجات.
ويعرض الشكل البياني رقم ) (١ھذه النتيجة بوضوح أكبر.
4.2

4.0
4.0

Means
3.8

3.6

3.4
3.4

3.2
3.2
3.0

3

2

1

شكل ) :(١المتوسطات الحسابية للمجاالت
 =١مجال السياسات االئتمانية  =٢مجال ظروف العمل  =٣سلوك العمالء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد ٢٠٠٧ ،(٢) ٢١

 ٥٣٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "العوامل المحددة لتعثر التسھيالت المصرفية في المصارف الفلسطينية"

وھذا يوضح االسباب الرئيسية النخف اض حج م التس ھيالت الت ي تمنحھ ا المص ارف العامل ة
ف ي فلس طين والت ي ل م تتج اوز  %٣٣م ن الودائ ع حت ى بالنس بة للمص ارف االردني ة العامل ة ف ي
فلسطين ،بينما تجد نفس المصارف في االردن تجاوزت النسبة فيھا  %٧٥من الودائ ع ،ف الواقع
السياسي وظروف العميل التي يتعرض لھا نتيجة سياس ات االح تالل تقل ل م ن ق درة العمي ل عل ى
السداد ،وتؤدي الى عدم اليقين من الدراسات والتنبؤات التي يبني المصرف قراره بنا ًء عليھا.
 .٥ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في عوامل التعث ر ف ي المص ارف العامل ة ف ي فلس طين
تعزى لمتغير الجھة التي اجابت عن االستبانة؟
لإلجابة عن السؤال استخدم اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين ونتائج الجدول رقم ) (٩تب ين
ذلك.
جدول ) :(٩نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في واقع الديون المتعثرة في المصارف العاملة في
فلسطين تبعا لمتغير الجھة التي عبأت االستبانة
المجاالت

العميل

البنك

)ت(

الداللة

السياسات االئتمانية
في المصارف

٣.٣٩

٠.٥٠

٢.٢٩

٠.٧٦

٥.٢٦

*٠.٠٠٠١

ظروف العمل

٤.٠٠

٠.٦٧

٤.٠٠

٠.٥٧

١.٠٠ ٠.٠٠٠

المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف

سلوك العمالء

٣.٥٠

٠.٣٧

٢.٩٠

٠.٤٩

٤.٠٤

*٠.٠٠٠١

الدرجة الكلية

٣.٦٣

٠.٧٣

٣.٠٦

٠.١٩

٤.٣٥

*٠.٠٠٠١

*

)ت( الجدولية )(١.٩٩

يتض ح م ن الج دول رق م ) (٩ان ه توج د ف روق ذات دالل ة إحص ائية ف ي عوام ل التعث ر ف ي
المصارف العاملة في فلسطين بين البنك والعميل في مجالي:السياسات االئتماني ة ف ي المص ارف،
س لوك العم الء وك ذلك ف ي الدرج ة الكلي ة ،بينم ا ل م تك ن الف روق دال ة إحص ائيا بالنس بة لمج ال
ظروف العمل.
 .٦ھل توجد فروق ذات داللة إحصائية في عوامل التعث ر ف ي المص ارف العامل ة ف ي فلس طين
تعزى لمتغير أكثر القروض تعثرا؟
لتحدي د ذل ك اس تخدم تحلي ل التب اين األح ادي ونت ائج الج دول رق م ) (١٠تب ين المتوس طات
الحسابية بينما يبين الجدول رقم ) (١١نتائج تحليل التباين األحادي.
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٧ ،(٢) ٢١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول ) :(١٠المتوسطات الحسابية للمجاالت والدرجة الكلية تبعا لمتغير أكثر القروض تعثرا
تجاري صناعي إنشائي زراعة سياحة شخصي أخرى

المجاالت

السياس ات االئتماني ة ف ي ٣.٦٢
المصارف

٣.٢٥

٣.٧٥

١.٥٠

٣.١٥

٢.٦٢

٣.٥٦

ظروف العمل

٣.٥٠

٤.٣٣

٣.٥٠

٤.٠

٤.٤٥

٣.٥٠

٤.٢٥

سلوك العمالء

٣.٣٠

٣.٥٠

٣.٥٤

٣.٠٩

٣.٨٤

٢.٤٥

٣.٥٠

الدرجة الكلية

٣.٤٧

٣.٦٩

٣.٥٩

٢.٨٦

٣.٨١

٢.٨٢

٣.٧٧

جدول ) :(١١نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في واقع الديون المتعثرة في المصارف
العاملة في فلسطين تبعا لمتغير أكثر القروض تعثرا
مجموع
درجات
الحرية مربعات
االنحراف

متوسط
المربعات

)ف(

السياس ات بين المجموعات
االئتماني ة ف ي داخل المجموعات
المصارف
المجموع

٦

١٣.٩٨

٢.٣٣

*٠.٠٠٠١ ١٠.٥٤

٣٨

٨.٤٠

٠.٢٢

٤٤

٢٢.٣٨

ظروف العمل بين المجموعات

٦

٨.٠٦

١.٣٤

داخل المجموعات

٣٨

١٠.٤٣

٠.٢٧

المجموع

٤٤

١٨.٥٠

بين المجموعات

٦

٨.٢٤

١.٣٧

داخل المجموعات

٣٨

١.١٠

٠.٠٢٨

المجموع

٤٤

٩.٣٤

بين المجموعات

٦

٥.٥٧

٠.٩٢

داخل المجموعات

٣٨

٢.٠٠١

٠.٠٥٢

المجموع

٤٤

٧.٥٧

المجاالت

سلوك العمالء

الدرجة الكلية

*

مصدر التباين

٤.٨٩

الداللة *

*٠.٠٠١

*٠.٠٠٠١ ٤٧.٤١

*٠.٠٠٠١ ١٧.٦٤

دال إحصائيا عند مستوى ).(٠.٠٥= α
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يتضح من الجدول رقم ) (١١انه توجد فروق ذات داللة إحصائية في واق ع ال ديون المتعث رة
في المصارف العاملة في فلسطين تعزى لمتغير أكثر القروض تعثرا في جمي ع المج االت وك ذلك
في الدرجة الكلية.
ولتحديد الفروق استخدم اختبار ش فيه للمقارن ات البعدي ة ب ين المتوس طات الحس ابية ،ونت ائج
الجدول رقم ) (١٢تبين ذلك.
جدول ) :(١٢نتائج اختبار شفيه لداللة الفروق في واقع الديون المتعثرة في المصارف العاملة
في فلسطين تبعا لمتغير أكثر القروض تعثرا.
المجاالت

أكثر
القروض تجاري صناعي إنشائي زراعة
تعثرا
تجاري

٠.٣٧

صناعي
السياسات
االئتمانية
في
المصارف

سياحة

شخصي أخرى

٠.١٢-

٠.٤٦ *٢.١٢

٠.٥٠-

٠.٦٢ ٠.٠٩٣ *١.٧٥
٠.٥٩ *٢.٢٥

إنشائي
زراعة

*١.٦٥-

سياحة

١.٠

٠.٠٦٢
٠.٣١-

١.١٢

٠.١٨

١.١٢-

*٢.٠٦-

٠.٥٣

٠.٤٠٠.٩٣-

شخصي
أخرى
تجاري
صناعي
إنشائي
ظروف
العمل

زراعة
سياحة
شخصي

٠.٨٣-

٠.٠٠ *٠.٩٥-

٠.٧٥-

٠.٠٠

٠.٥٠-

٠.٨٣

٠.٠٨٣

٠.٨٣

٠.٣٣

٠.١٢-

٠.٧٥-

٠.٥٠-

٠.٩٥-

٠.٠٠

٠.٤٥-

٠.٥٠

٠.٢٥-

٠.٩٥

٠.٢٠
٠.٧٥-

أخرى
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 ...ﺗﺎﺑﻊ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﻗﻢ )(١٢

المجاالت

أكثر
القروض تجاري صناعي
تعثرا

إنشائي

زراعة

سياحة

٠.١٩-

٠.٢٤-

٠.٢١

*٠.٨٤ *٠.٥٣-

٠.١٩-

٠.٠٤-

٠.٤٠

*١.٠٤ *٠.٣٤-

٠.٠٠

٠.٤٥

*١.٠٩

٠.٠٤

تجاري
صناعي
إنشائي
سلوك
العمالء

٠.٢٩-

شخصي أخرى

زراعة

*٠.٦٣ *٠.٧٥-

٠.٤٠-

سياحة

*١.٣٨

*٠.٣٤
*١.٠٤

شخصي
أخرى
تجاري

٠.٢١-

صناعي
إنشائي
الدرجة
الكلية

زراعة
سياحة
شخصي

٠.١٢-

٠.٣٤- *٠.٦١

*٠.٦١

٠.٢٩-

٠.٠٩

٠.١٢- *٠.٨٣

*٠.٨٣

٠.٠٧-

٠.٢٢- *٠.٧٣

*٠.٧٣

٠.١٧-

٠.٠٣ *٠.٩٥*٠.٩٥

*٠.٩٠-

٠.٠٤
*٠.٩١-

أخرى
*

دال إحصائيا عند مستوى ).(٠.٠٥= α
يتضح من الجدول رقم ) (١٢ما يلي:

-

مجال السياسات االئتماني ة ف ي المص ارف :كان ت جمي ع الف روق ب ين الزراع ي و)التج اري،
الص ناعي ،اإلنش ائي ،الس ياحي ،الشخص ي ،وأخ رى( ولص الح )التج اري ،الص ناعي،
اإلنشائي ،السياحي ،الشخصي ،وأخرى( أي أن القروض فيھا أكثر تعثرا من الزراعي.
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-

مجال ظروف العمل:كانت الفروق دالة إحصائيا بين التجاري والسياحي ولص الح الس ياحي،
أي أن القروض أكثر تعثرا في السياحي مقارنة بالتجاري ،بينما لم تكن المقارن ات األخ رى
دالة إحصائيا.

-

مجال سلوك العمالء :كانت غالبية الفروق بين شخصي و)الزراع ي ،التج اري ،الص ناعي،
اإلنش ائي ،الس ياحي ،وأخ رى( ولص الح )الزراع ي ،التج اري ،الص ناعي ،اإلنش ائي،
السياحي ،وأخرى( ،وبين سياحي و)الزراعي ،التج اري ،الص ناعي ،وأخ رى( ولص الح
السياحي ،بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائيا.

-

الدرجة الكلية :كانت الف روق ب ين الزراع ي و)التج اري ،الص ناعي ،اإلنش ائي ،الس ياحي،
الشخص ي ،وأخ رى( ولص الح )التج اري ،الص ناعي ،اإلنش ائي ،الس ياحي ،الشخص ي،
وأخ رى( أي أن الق روض فيھ ا أكث ر تعث را م ن الزراع ي ،وب ين شخص ي و)التج اري،
الص ناعي ،اإلنش ائي ،الس ياحي ،وأخ رى( ولص الح )الزراع ي ،التج اري ،الص ناعي،
اإلنش ائي ،الس ياحي ،وأخ رى( ،وب ين س ياحي و)الزراع ي ،التج اري ،الص ناعي،
وأخرى( ولصالح السياحي ،بينما لم تكن المقارنات األخرى دالة إحصائيا.

التوصيات
بناء على النتائج التي تم التوصل لھا يوصي الباحثون بما يلي:
 .١على المصارف العاملة في اراضي السلطة الفلسطينية زيادة اھتمامھ ا بالدراس ات اإلئتماني ة
واالعتماد على معلومات صحيحة وموثوق بھا في ھذه الدراسات.
 .٢وضع برنامج متابعه للقروض بعد منحھ ا للعم الء يس تمر حت ى تس ديد كام ل الق رض وع دم
االكتفاء بالدراسات االئتمانيه التي يمنح القرض على اساسھا.
 .٣على الجھات المسؤوله العمل على توفير االسواق البديلة للمنتج ات الفلس طينية بس بب فق دان
االسواق الرئيسية بسبب االغالقات المستمرة.
 .٤على الجھات المسؤولة وضع ضوابط على استيراد المواد الت ي يمك ن انتاجھ ا محلي ا لحماي ه
ھذه المنتجات.
 .٥على المصارف العاملة في اراضي السلطة الفلسطينية عدم زيادة مديونية العمالء باالعتم اد
على معلومات قديمة استخدمت في قروض سابقة.
 .٦على المصارف التأكد ان القرض الذي منح للعميل قد استخدم لنفس الغ رض ال ذي م نح م ن
أجله.
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المراجع العربية
-

عبد الكريم ،نصر .والظاھر ،مفيد" .(١٩٩٦) .تصورات حول استراتيجية متكاملة لھيكلة
القطاع المالي الفلسطيني" .ماس .(١١) .ص.٢٠-٥

-

الخضيري ،محسن أحمد .(١٩٩٦) .الديون المتعثرة :الظاھرة ،األسباب والعالج .ط.١

-

الحم زاوي ،محم د .وكم ال ،خلي ل .(١٩٩٧) .إقتص اديات اإلئتم ان المص رفي ،دراس ة
تطبيقية للنشاط اإلئتماني وأھم محدداته .اإلسكندرية ،منشأة المعارف.

-

جبارة ،ھاني" .(١٩٩٤) .الديون المتعثرة والتعامل معھا" .مجلة البنوك ف ي األردن.١٦ .
عمان ،جمعية البنوك في األردن ،ص.١٧-٤

-

الشماع ،خليل .(١٩٩٩) .إدارة التحصيل والق روض المتعث رة .عم ان :األكاديمي ة العربي ة
للعلوم المالية والمصرفية.
www.sba.gov (2006) Small Business Administration.

-

حبيب ،عبدﷲ جمعة" .(١٩٩٣) .التخطيط الض ريبي ف ي المص ارف العامل ة ف ي األردن".
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان ،المملكة األردنية.

-

الكوفحي ،مص طفى .وس عيد ،مص طفى" .(١٩٩٨) .ال ديون المتعث رة ف ي البن وك التجاري ة
األردني ة" .بح ث غي ر منش ور ،اس تكماال لدرج ة الماجس تير ،عم ان :األكاديمي ة العربي ة
للدراسات المصرفية.

-

محمد ،فضل عبد الكريم" (٢٠٠١) .تعثر سداد ال ديون ف ي المص ارف االس المية ،دراس ة
تطبيقي ة عل ى المص ارف الس ودانية خ الل الفت رة  ."١٩٩٧ -١٩٨٧رس الة ماجس تير غي ر
منشورة ،جامعة آل البيت ،عمان ،المملكة األردنية.

-

إرش يد ،عب د المعط ي .وآخ رون .(١٩٩٥) .إدارة اإلئتم ان .ط .١دار وائ ل للطباع ة
والنشر ،عمان ،األردن.

-

النجار ،فري د راغ ب .(٢٠٠٠) .إدارة اإلئتم ان والق روض المص رفية المتعث رة .مؤسس ة
شباب الجامعة ،ال يوجد مكان نشر.

-

سلطة النقد الفلسطينية ،منشورات متعددة.٢٠٠٥-٢٠٠٠ ،

-

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.
 ،www.pnic.gov.ps/Arabic/economy/banker4.htmlبتاريخ ٢٠٠٦/٦/٣٠

-

ص باح ،س الم .(٢٠٠٣) .ورق ة عم ل بعن وان "التط ورات المص رفية للجھ از المص رفي
الفاسطيني" .ضمن ورشة عمل بعنوان االقتصاد الفلسطيني في ظل انتفاضة األقصى.
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-

البدري ،مسعود .والمطوع ،أحم د .والھ ادي ،عقي ل" .(١٩٩٦) .اس تخدام تحلي ل التم ايز
والش بكات العص بية ف ي التنب ؤ بدرج ة إعتمادي ة العمي ل المص رفي" .المجل ة العربي ة للعل وم
اإلدارية .(٢)٣ ،ص.٣١٣-٢٩٥
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