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ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 [العوامل المحددة لقرار االئتمان المصرفي في البنوك التجارية الفلسطينيية]
ن ] ن االهلية -كلية العلوم االدارية والمالية   – العلوم المالية   - استاذ مشارك –د. يارس شاهي  ن  –بيت لحم  –جامعة فلسطي   [فلسطي 
ن  –جامعة الخليل  -مدير فرع بنك االسكان للتجارة والتمويل -ادارة االعمال  ي  ماجست –لؤي جمال بدارين ]  [فلسطي 
 
 

 ملخص البحث: 

كات الرئيسية  هدفت الدراسة اىل التعرف عىل العوام   ي لك  من تسهيالت الرسر
ز
المحددة لقرار االئتمان المرصف

ي البنوك التجارية 
ز
ز واالفراد ف ي فلسطي 

ز
ي العاملة ف

  لتحقيق أهداف الدراسة استخدم اللاحث المنهج الوصفز
ي  تم عقد مقابالت مع مدراء التسهيالت  واستخدم بيانات التسهيالت الثانوية المنشورة عىل بوابة 

ز
االستكشاف

اداة لجمع ك  البنوك وسلطة النقد الفلسطينية  لمعرفة محددات من  تسهيالت االفراد. كما طور اللاحث استلانم
كات  واستخدام مقياس ليكرت الخماسي 

البيانات  مقسمة لثالثة محاور تتعلق بمحددات تسهيالت الرسر
ي  بعد توزي    ع االستلانم عىل عينة 

للحصول عىل اإلجابات للتعرف عىل العوام  الرئيسية المحددة للقرار االئتمائز
ي البنوك التجارية  موظفا من االدارة العليا  100عشوائية منتممة مكونم من 

ز
ز بقسم التسهيالت ف والعاملي 

 العاملم والمريصة من تل  سلطة النقد الفلسطينية. 

ي توصلت اليها الدراسة: المن اهم 
ي  نتائج الت 

ز
هناك دور مهم لعام  نمط السياسة االئتمانية للبنك حيث جاء ف

ات المالية للعمي   ومتغي  السمات  ي المركز الثالث  كالمركز اخأول  يليم متغي  المؤرسر
ز
ز الشخصية للعمي  ف ما تبي 

ي البنوك 
ز
ي ف
ز
ي عملية إتخاذ ترار االئتمان المرصف

ز
ات الثالثة ف ز المتغي  وجود عالتة توية ذات دالة احصائية بي 

 التجارية الفلسطينية. 
ي ضوء النتائج 

ز
 الوضع الماىلي للعمي  بعد طلب القوائم المالية اوىص اللاحثان: ف

ز كي 
ا  واالهتمام وتحليلهالي 

امم بمواعيد التسديد   ز تم االئتمانية ومدى الي  بالسمات الشخصية للعمي  كنوع وحجم نشاط العمي   وسي 
ي عملية من  

ز
كة ف ام بها من كافة اخأطراف المشي  ز ي البنوك  وااللي 

ز
ومركزية كام  البيانات االئتمانية للعمالء ف
ي واالئتمانات االيرى  و 

ز
ضع برامج متابعة للقروض بعد منحها للعمالء يستمر حت  تسديد كام  االئتمان المرصف

 القرض. 
.  الكلمات المفتاحية:  ي

ي الفلسطيتز
ز
ي  التسهيالت االئتمانية  القطاع المرصف

 محددات القرار االئتمائز

 
 

[Factors Determine the Credit Decision in the Palestinian Commercial Banks] 
 

Abstract:  
The study aimed to identify the main factors determining the bank credit decision for each of the 

facilities of companies and individuals in commercial banks operating in Palestine, to achieve the 

objectives of the study The researcher used the descriptive exploratory approach, interviews were held 

with the facilitators managers, and used the secondary facilities data published on the portal of the 

banks and the Palestinian Monetary Authority To find out the specifics for granting individual 

facilities. The researcher also developed a questionnaire as a tool for collecting data, divided into three 

axes related to the determinants of corporate facilities, and the use of the Likert five-point scale to 

obtain answers to identify the main factors identified for the credit decision, after distributing the 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

questionnaire to a regular random sample consisting of 100 employees from the top management and 

workers in the facilities department in Commercial banks operating and licensed by the Palestine 

Monetary Authority. 

Among the most important findings of the study: There is an important role for the bank's credit policy 

pattern factor, as it came in the first place, second the the customer's financial indicators, and the 

customer's personality traits variable in the third place, as it was found that there is a strong 

relationship with a statistical function between the three variables in the process of taking Bank credit 

decision in Palestinian commercial banks. 

In light of the results, the researchers recommended: focusing the customer’s financial position after 

requesting and analyzing the financial statements, paying attention to the customer’s personal 

characteristics as the type and size of the customer’s activity, his credit history and extent of 

commitment to payment dates, the centralization of the entire credit data of clients in banks, and 

commitment to them from all parties involved in the credit granting process Banking and other credits, 

set up follow-up programs for loans after they are granted to clients, which will continue until the full 

loan is paid off. 
Key words: Credit Decision Determinants, Credit Facilities, Palestinian Banking Sector 

  

 المقدمة:  -1

ي تنمية  
ز
ي تنمية النشاط االتتصادي من يالل المساهمة ف

ز
ز دورا هاما وحيويأ ف ي فلسطي 

ز
ي ف
ز
يلعب القطاع المرصف

ي وت
ز
طوير القطاعات المختلفة  إذ تعتير هذه النشاطات عصب التطور االتتصادي واالجتماغي خأي دولة  ف
ي  حيث كان وال يزال الداعم 

ي تنمية االتتصاد الوطتز
ز
ز ف ز تساهم البنوك التجارية بشك  فاع  وممي  فلسطي 

ز يال ا  ل رب  ع القرن اخأيي  الرئيسي للنشاط االتتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. فقد شهدت فلسطي  تطورا كبي 
ي والماىلي من أهم مماهر التقدم 

ز
ي مختلف المجاالت االتتصادية واالجتماعية  وربما كان تطور القطاع المرصف

ز
ف

ة زمنية بسيطة نسبيا" حيث نما وأصب    ي يالل في 
ي الفلسطيتز

ز
االتتصادي فيها  وهذا ما تام بم القطاع المرصف

 (2016فية أيرى مجاورة يالل هذه المرحلة الزمنية. )ابو ديم  ينافس ما حققتم تطاعات مرص 

ي من 
ز نهاية كانون الثائز ي فلسطي 

ز
ي الممنو  من تل  البنوك المريصة العاملة ف

ز
لقد تفزت أرصدة االئتمان المرصف

ي لتتجاوز بذلك حاجز )2018العام )
ز
ي تاري    خ العم  المرصف

ز
( مليار 8,2( إىل مستويات تياسية غي  مسبوتة ف

بسبب ازمة  2019  رغم التوجم لتقليصم يالل العام 2017مليار دوالر لعام  7.50دوالر  مقارنم مع حواىلي 
ي عمليات اإلتراض االستهالكي من تل  البنوك 

ز
. رغم التوسع الكبي  ف ي القطاع الحكومي

ز
ز ف انقطاع رواتب الموظفي 

ة لم ة االيي 
ي الفي 
ز
قف ن  المزيد من القروض  وذلك بسبب طلب رفع سالتجارية الفلسطينية إال أن هناك ترددا ف

الضمانات الالزمة من تل  تلك البنوك نتيجة لما تمر بم السلطة الفلسطينية من ازمم مالية تؤثر عىل جميع 
القطاعات االتتصادية بسبب حجز اتتطاعات المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية من االحتالل االرسائيىلي  

بت ك  االتتصاد العالىمي  وكذلك توتف شلكة االمان العربية الداعمة لموازنتها,  وازمة فايروس كورونا 
ي ضز
الت 

ي السياسات االئتمانية لدى البنوك اىل التحفظ رغم  توفر السيولة المناسلة فيها. 
ز
حيث بدا التحول واض  ف

 (2018)بيانات سلطة النقد الفلسطينية  
 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها – 2

اف ورتابة يالل عامي بدأت سلطة ا
 إجراءاٍت بهدف إعادة  2008-2007لنقد الفلسطينية كجهة ارسر

َ
سلسلة

ي 
ز
  كان من أهم معالمها تعزيز االئتمان المحىلي  وتشجيع البنوك العاملة ف

ة
ي
ة الفلسطيتز ي

ز
هيكلة النمام المرصف
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ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي سو 
ز
ها ف
ة
ي ق االئتمان  ما ادى لمناطق السلطة الفلسطينية عىل توظيف المزيد من أموالها محليا  عير ضخ

ز
زيادة ف

الممنوحة من البنوك  حت  اآلن  فقد ارتفع حجم التسهيالت االئتمانية 2007حجم اإلتراض منذ العام 
 عامي  %335الفلسطينية بنسلة 

ز  (. 2018. )بيانات سلطة النقد الفلسطينية  2017و 2007بي 
م  2014 صادر عن سلطة النقد الفلسطينية لعامتعرضت التسهيالت االئتمانية للتعير حسب التقرير السنوي ال

ة لألعوام  مليون دوالر(   550م )اكير من 2014م 2013م  2012م  2011فقد بلغ اجماىلي الديون المتعير
(. ما انعكس  2014من اجماىلي التسهيالت الممنوحة) سلطة النقد الفلسطينية  التقرير السنوي  %3.25شكلت 

ي زيادة االستثمارات والتنمية بابعادها المختلفة  لذا سللا عىل حجم االئتمان المرص
ز
ي الذي يشك  عام  مؤثر ف

ز
ف

ي اإلجابة عن االسئلة: 
ز
 تمثلت مشكلة الدراسة ف

؟1 ز ي فلسطي 
ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
ي ف
ز
 . ما مدى تأثي  الوضع الماىلي للعمي  عىل ترار االئتمان المرصف

؟. ما مدى تأثي  السمات الشخصية 2 ز ي فلسطي 
ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
ي ف
ز
 للعمي  عىل ترار االئتمان المرصف

ي الب3
ز
ي للعمي  ف

ز
ي نوك الت. ما مدى تأثي  نمط السياسة االئتمانية للبنك عىل ترار االئتمان المرصف

ز
جارية العاملة ف

؟ ز  فلسطي 
 أهمية الدراسة -3

ي فيها المصارف الفلسطين -1
ة تعائز ي في 

ز
ي هذه الدراسة ف

قروض ية من تفاتم ظاهرة التعير وعدم السداد للتأئ 
 والتسهيالت وياصة االستهالكية منها بعد ازمة جائحة كورونا. 

ة عىل  -2 ز إعدام الكثي  من الديون المتعير ي فلسطي 
ز
ة ف يمهر من اخأرتام واإلحصائيات المتعلقة بالقروض الصغي 
 حسب اإلحصاءات  لمحاكم الفلسطينيةمدى السنوات السابقة  او تحوي  الكثي  من هذه القروض إىل ا

ز من يالل موتع  ي بعض البنوك اىل themix.orgالمنشورة عن فلسطي 
ز
  ما فقد وصلت نسبتم التعير ف

 .  (www.themix.org  ) %5حواىلي 
 أهداف الدراسة -4

ي البنوك التجارية الفلسطينية من يالل تحديد دور  تحديد العوام  الرئيسية المحددة لقرار االئتمان 
ز
ي ف
ز
المرصف

 : ي
ي اتخاذ القرار االئتمائز

ز
 ك  عام  ف

1 . ز ي فلسطي 
ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
ي ف
ز
ي اتخاذ ترار االئتمان المرصف

ز
 . دور الوضع الماىلي للعمي  ف

ي البنوك2
ز
ي ف
ز
ي اتخاذ ترار االئتمان المرصف

ز
ي فلسط . دور السمات الشخصية للعمي  ف

ز
. التجارية العاملة ف ز  ي 

ي 3
ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
ي للعمي  ف

ز
ي اتخاذ ترار االئتمان المرصف

ز
. دور نمط السياسة االئتمانية للبنك ف

 . ز  فلسطي 
 
 
 االطار النظري والدراسات السابقة -5

ي 
ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف

االئتمان بدراسة فعالة لطللات االئتمان المقدمة من تل  عمالء البنك  من أج  تقييم وإدارة المخاطر  تقوم إدارة
ي  حيث 

ي ضوء العناض االئتمانية الحاكمة للنشاط االئتمائز
ز
ي بالرفض أو بالقبول  ف

تل  اتخاذ القرار االئتمائز
ز المخاطر والتكلفة المحتملة لال  ز العائد المتوتع وبي  ي إجراء موازنة بي 

ان المطلوب )بن ئتميتطلب ك  ترار ائتمائز
ي  
 (. 2017مدائز

http://www.themix.org/
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ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي يمكن أن تؤثر عىل هيك  رأس المال 
ي يتطلب دراسة تحليلية لك  العوام  الت 

لذا فإن اتخاذ القرار االئتمائز
(Capital Structure( وترارات االستثمار  )Investment decisions( ومخاطر محفمة القروض  )Loans 

portfolio risksي للعمالء من يالل جمع وتحلي  (. ويجب أن يقوم ضاب
ط االئتمان بدراسة الملف االئتمائز

ز المخاطر والتكلفة المحتملة  ز العائد المتوتع وبي  المعلومات المتعلقة بالعمي   وب  هذا يستطيع الموازنة بي 
دو  يلالئتمان المطلوب  والوتوف عىل مدى مطابقة الحالة االئتمانية للسياسة االئتمانية للبنك من عدمم )حد

 (2018مريم 
ي صنع 

ز
إن عملية تحلي  المعلومات والبيانات عن حالة العمي  المحتملة سوف تخلق القدرة إلدارة االئتمان ف

ي من ياللها 
ي تقوم بدراسة وتحليلعدد من المعايي  االئتمانية الت 

ز
ي  لذلك فإن إدارة االئتمان المرصف

القرار االئتمائز
ي للعمي .  تستطيع الحكم واتخاذ ترار بمن  أو 

ز
 عدم من  االئتمان المرصف

 . العوامل المتعلقة بالعميل: 1
ز  ي تد يتعرض لها البنك نتيجة مذحم لعمي  معي 

ترتلط هذه العوام  بهدف واحد هو تياس مدى المخاطر الت 
ي للعمي   لذلك فإن إدارة 

من العمالء  وه  يمكن للبنك تحم  هذه المخاطر  ومدى سالمة الموتف االئتمائز
ي تقوم بدراسة وتحلي  عدد من المعايي  االئتمانية المتعلقة بالعمي  مث : اال 

ز
ية العميل شخصئتمان المرصف

(Character) ي
  يستطيع البنك من يالل التعرفعىل سمعة عميلم أنيكتشف نيتم عىل السداد  فالمعلومات الت 

امم إىل تأكيد حسن سلوك العمي   و  يستقصيها البنك من المصادر التجارية أو المرصفية أو االجتماعية تهدف ز الي 
ة خأي نوع من دعاوى االحتجاج أو اإلفالس أو ما شابم. ومن السمات  بتعهداتم  وعدم تعرضم سابقا أو حاضز
ز  كة  ومدة العالتة بي  كة  ونوع وحجم نشاط الرسر ي )عمر الرسر

ي القرار االئتمائز
ز
ي تلعب دورا هاما ف

الشخصية الت 
كة طاللة ال  قرض... الخ( حيث أن عالتة البنك المقرض بالعمي  تؤثر عىل حدود االئتمان. البنك والرسر
ي تتعرض لها إدارة  (Capacityالقدرة عىل االستدانة )

ي مقدار المخاطرةالت 
ز
ي تؤثر ف

  إذ يعتير أهم العوام  الت 
ي إعادة ماحص  عليم من ائت

ز
 مان للبنك  إال أناالئتمان  ورغم أن القدرة عىل االستدانة تحدد مقدرة العمي  ف

ي المخاطرة  ويمكن تجميع تلك اآلراء وفق أربعة اتجاهات رئيسة 
ز
هناك عدة آراء حددت ما هية القدرة كمتغي  ف

ابها من السمات الشخصية العامة للعمي    : تفسي  القدرة من يالل اتي    وهي
ز مختلفة وردت عند بعض المهتمي 

اض  تحديد  ي أهلية الشخص عىل االتي 
ة  ف ي تعتز ي أن يكون تادرة عىل ملارسر

ز
القدرة بالقابلية اإلدارية للعمي  ف

ي صورة ائتمانية  واخأمور أعمالم 
ز
وإدارتها إدارة حسنة سليمة  تضمن للبنك سالمة إدارة اخأموال المقدمة لم ف

ي توضي  القدرة  حيث يركز حول تدرة العمي  طالب االئتمان عىل يلق عائد متوتع كا
ز
 فالمالية اللحتة ف

امات مستحقة تجاه البنوك  والقدرة عىل االستدانة بمقدار التدفق النقدي  ز لضمان تسديد ما عليم من الي 
المتوتع للعمي   إذ ينمر أصحاب هذا االتجاه إىل أن تدرة العمي  عىل سداد االئتمان تعتمد عىل مقدار 

 (. Chakraborty et al, 2010التدفقات النقدية المتوتع تحقيقها من العمي . )
ي   (Capitalرأس مال العميل )

وتدرتم عىل توليد اخأربا   إذ يعتير رأس مال العمي  أحد أهم أسس القرار االئتمائز
ي يمتلكها 

لذا فان إدراة االئتمان تزيد من تحليلها لرأس مال العمي  )جميع االصول المنقولة وغي  المنقولة الت 
ي بذمتم(

ي تتعرض لها. ) العمي  مطروحا منها المطلوبات الت 
 , 2008لتحديد درجة المخاطرة الت 

Balachandran, Binu .) 
ي   (: Collateralالضمان )

ز
ز االئتمان المرصف تهدف البنوك من الحصول عىل الضمانات إىل تحقيق التوازن بي 

ي شك  سندات )
ز
ز ما يقابلها من ضمانات. وتد تكون هذه الضمانات ف  cash( أو ودائع نقدية )bondsوبي 

deposits ( أو المعدات )Property(أو الرهون العقارية )mortgages( أو اخأسهم المدرجة  )listed 
shares( أو اللضائع  )merchandise( أوإيصاالت إيداع )receipts of deposit ولكي تضمن إدارة االئتمان  )

ي عند تحديد الضمان:ع
بي  دم تقلب تيمة الضمان بشك  كاخأسلقية اخأوىل لتحصي  أموالها يجب أن تراغ اآلئ 
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110 
ن و بدارين      ي البنوك التجارية الفلسطينيية                                                                                                                                                                                                                 شاهي 

ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة االئتمان  وتكون درجة الرهن من الدرجة اخأوىل لصال  البنك  بحيث يمكن استخدام هذه الضمانات  يالل في 
بسداد تيمة االئتمان عند عجز العمي  عن السداد  وتكون ملكية العمي  للضمانات ملكية كاملة وليست مح  

غطية تيمة االئتمان  والفوائد والعموالت اخأيرى تدر المستطاع )عثمان  نزاع  وكفاية الضمانات المقدمة لت
2013  .) 

ز  الظروف االقتصادية والسياسية المحيطة بالعميل ي تطاع معي 
ز
ي أن وجود أجواء ازدهار اتتصادي ف

ز
  ال شك ف

و  ي رسر
ز
ز يدفع البنوك إىل اتخاذ سياسة تسليف منفتحة  أو اتلاع بعض المرونة ف ي بلد معي 

ز
من  االئتمان  طأو ف

ي عىل ضابط االئتمان دراسة 
ي أسواق نشطة تعزز من الربحيةوالمالءة  وبناء عىل ذلك فإنم ينلغز

ز
إيمانا بأن العم  ف

المحيطة بالعمي  للوتوف عىل مدى تأثر العمي  بالدورة االتتصادية.  االتتصاديةالمروف االتتصادية وغي  
 (2019)هيك  وارسالن  

 المتعلقة بالبنك: . العوامل 2
 (. 2017(  )عوينات  Dogarawa, 2012يتسع هذا المجال ليشم  العوام  اآلتية: )

ي يقوم بها البنك  تحتاج البنوك للسيولة 
يان الحياة لألنشطة الت  ي يتمتع بها البنك  ف ي رسر

درجة السيولة الت 
ي تحيط بتدفقاتها النقدية  لذا تحاول أن تر 

اجهة أي تلأوضاعها بشك  يمكنها من مو بسبب حالة عدم التأكد الت 
ي تدفقاتها النقدية تحت أي ظرف من المروف. ولهذا السبب تحرص البنوك دائما عىل إدارة محفمة 

نقصفز
ي تقوم بها 

متنوعة من الودائع  ومختلفة اآلجال  وعليم فإن جوهر نشاط البنوك التجارية يتحدد بالكيفية الت 
ي هذه البنوك باالستخدام الكفء لل

ي بحوزتها  وعن طريق اللحث عن أفض  السل  والوسائ  الت 
موارد المالية الت 

ي 
اتيجية الت  ز السيولة والربحية واخأمان.: االسي  تؤدي إىل تحقيق اخأهداف المطلوبة  وهي تحقيق التوازن بي 

ي  أي
ي ترارها االئتمائز

ز
اتيجية ف ي اتخاذ ترار االئتمان  إذ تؤثر هذه االسي 

ز
ي است يتلعها البنك ف

ز
عداده لمن  ائتمان ف

ز  أو عدم من  هذا االئتمان: الهدف العام للبنك  إذ تسغ البنوك إىل تحقيق هدف الربحية  والسيولة   معي 
ها  ويتم تحقيق هذه اخأهداف من يالل ترارات إتراض سليمة  والنمو واخأمان وتحقيق التنمية االتتصادية و غي 

ي يقدمها  هذا وعليم ايضا"مراعاة سياسات تراغي هيك  تكلفة البنك  وسياسات ت
سعي  سليمة للخدمات الت 

البنوك المنافسة وهيك  أسعار العائد المدين بالبنك  وذلك بهدف تحقيق أكير رب    ممكن عند أت  مستويات 
ز يتم تحقيق هدف السيولة من ياللبناء محفمة للقروض تتسم بالتوازن  و  ي حي 

ز
متوتعة من المخاطر  ف

ي يتم تمويلها. هذا ويسغ البنك إىل الجودة  و 
التنوع من حيث أنواع القروض  وآجال القروض واخأنشطة الت 

وط  ي منمم ومكثف يراغي رسر
تعميم أرتام نشاط اإلتراض واإليرادات المتولدة عنم ويتحقق ذلك بجهد ائتمائز
ين والتقييم المستمر خأداء ولسياسات البن ز . : حصة وك المنافسة بالسوقاإلتراض الجيد واستقطاب عمالء متمي 

ي  إذ يجب أن تسغ البنوك لزيادة حصصها السوتية وذلك من يالل ما تقدمم من 
ز
ي السوق المرصف

ز
البنك ف

ي إىل أربعة أجزاء  وهي 
ز
ي السوق المرصف

ز
تعامالت رائدة وفريدة ال تقدمها البنوك اخأيرى  وتنقسم حصة البنك ف

ي التوظيف  حصة
ز
ي اإليداعات  حصة ف

ز
ي اخأموال المدارة لحساب  حصة ف

ز
ي الخدمات المرصفية  وحصة ف

ز
ف
ي ذلك صناديق االستثمار. 

ز
ة  العمالء  ويدي  ف ية  وتشم  الكفاءات اإلدارية  ويير إمكانيات البنك المادية والبرسر

ية  كلما تعاظمت درجة  ز عىل عملية من  االئتمان  فكلما تعاظمت إمكانيات البنك المادية والبرسر القائمي 
 داده عىل من  االئتمان من عدمم. استع

 . العوامل المتعلقة باالئتمان: 3
أي تلك العوام  المشمولة ضمن السياسات االئتمانية للبنك  وهي مجموعة من العوام  تتعلق بموضوع 
االئتمان نفسم  وتشم  الغرض من االئتمان الممنو  للعمالء  ومدة االئتمان  ومصدر وطريقة السداد  ونوع 

ي تلعب الدور الرئيسي ومللغ ا
ي القضية الت 

ز
الئتمان المطلوب  هذا وتعتير عملية فهم محددات مخاطرا الئتمان ف

ي االستقرار الماىلي للبنوك.)لزرق  
ز
 ) .2019ف
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ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

1-  ، ن وربعي ، أسبابها 2019دراسة )شاهي  ن ي فلسطي 
ن
ي مؤسسات اإلقراض ف

ن
ة ف ( بعنوان "القروض المتعير

 وسبل معالجتها "
ز والممنوحة من تل  المؤسسات اإلتراض هدفت الدراسة ا ي فلسطي 

ز
ة ف ىل التعرف عىل واتع القروض المتعير

ا  اليات للحد من هذه  ز إضافة اىل التعرف عىل أسلاب تعير هذه القروض واتي  ي فلسطي 
ز
المريصة والعاملة ف

 الماهرة. 
ي تناولها خأسلاب تعير القروض

ز
حة لعالج تتشابم هذه الدراسة مع دراسة اللاحث الحالية ف ها  ولكنها وآليات مقي 

ة ذات المخاطر  ي تقوم عىل من  القروض الصغي 
تناولت مؤسسات االتراض الفلسطينية وليست البنكوك والت 

ي معمم االحيان عما تمنحم البنوك التجارية من تروض بأنواعها واحجامها المختلفة  وهذا يعد 
ز
المنخفضة ف

 . ز ي مجتمع كال من الدراستي 
ز
 ايتالف ف

ي 2016دراسة ) ابو شيخه، رائد  -2
ن
( بعنوان: "أثر مسموعات العميل عىل قرار منح التسهيالت االئتمانية ف

ن  ي فلسطي 
ن
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر مسموعات العمي  عىل ترار ". البنوك التجارية العاملة ف

ز   ب ي فلسطي 
ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
ان هناك عالتة االضافة اىل التعرف فيما اذا كمن  التسهيالت االئتمانية ف

ات لها عالتة بمسموعات العمي    ز ترار من  التسهيالت االئتمانية ومجموعة من المتغي  ذات داللم إحصائية بي 
باإلضافة إىل التعرف فيماذا كان هناك فروق ذات داللة احصائية حول أثر مسموعات العمي  عىل ترار من  

 تعزى وفقا لمتغي  )المؤه  العلىمي  المسىم التسهيالت االئتمان
ز ي فلسطي 

ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
ية ف

ة( ي  التخصص  سنوات الخير
ي التحليىلي للوصول إىل نتائج الدراسة   الوظيفز

. استخدم اللاحث المنهج الوصفز

( موظفا وموظفة. 94وكذلك كانت أداة الدراسة علارة عن استلانة طلقت عىل أسلوب الحرص الشام  مقدارها )
أن مسموعات العمي  لها أثر كبي  عىل ترار من  التسهيالت  يلصت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها
ز  ي البنوك التجارية العاملة يف فلسطي 

ز
ز وجود عالتة ارتلاطيم موجلة ذات داللة إحصائية عند  .االئتمانية ف تبي 

ز سمعة العمي  ا )α = 0.05مستوى الداللة )  ي بي 
ز عدم وجود فروق ذات . خأدبية وترار من  التسهي  االئتمائز تبي 

ي آراء عينة الدراسة حول ثرأ مسموعات العمي  عىل ترار من  ) α = 0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة) 
ز
ف

ات )التخصص العلىمي  المؤه  العلىمي  المسىم  ي البنوك التجارية تعزى إىل متغي 
ز
التسهيالت االئتمانية ف

ة(. ال ي  سنوات الخير
 وظيفز

ة: دراسة  2015دراسة ) نصار،  -3 (: بعنوان "العوامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المبارسر
ي قطاع غزة". 

ن
ي المصارف اإلسالمية والتجارية العاملة ف

ن
هدفت الدراسة إىل معرفة ما إذا  تحليلية مقارنة ف

ي تطاع غزة سواء ال
ز
تجارية منها أو اإلسالمية  تستخدم أية عوام  عند اتخاذها ترار كانت المصارف العاملة ف

ة للعمالء  ومعرفة مدى التطابق أو االيتالف فيما بينها من حيث استخدام  بمن  التسهيالت االئتمانية الملارسر
م أنها رغتلك العوام   من يالل المقارنة بينهما. وكان أهم النتائج: أن المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية 

ز االعتلار عند اتخاذ ترار من  االئتمان للعمالء  إال أناه تختلف جوهريا فيما  ي عي 
ز
تستخدم مجموعة من العوام  ف

ي مجموعة العوام  المتعلقة بمقدرة 
ز
بينها من حيث استخدامها لتلك العوام   فقد جاء االيتالف واضحا ف

بالضمانات المقدمة للمرصف من تل  العمي   والعوام  العمي  عىل السداد  وكذلك ك  من العوام  المتعلقة 
الخاصة بالمرصف  والعوام  الخاصة بموضوع االئتمان. أن المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية تتفق فيما 
بينها حول درجة استخدامها لمجموعة العوام  المتعلقة بشخصية العمي   وكذلك مجموعة العوام  المتعلقة 

  وتدرتم عىل توليد أربا   ومجموعة العوام  المتعلقة بالمروف االتتصادية والسياسية برأس مال العمي
السائدة. أن كال من المصارف التجارية والمصارف اإلسالمية ال تختلف جوهريا فيما بينها حول اخأهمية النسبية 

مرتلة تعلقة بموضوع االئتمان باللمجموعة العوام  المكونة الستلانة الدراسة  فقد ركز ك  منهما عىل العوام  الم
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112 
ن و بدارين      ي البنوك التجارية الفلسطينيية                                                                                                                                                                                                                 شاهي 

ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي العوام  
ز
ة  وتد جاء االيتالف بشك  واض  ف اخأوىل  والعوام  المتعلقة بشخصية العمي  بالمرتلة اخأيي 

 المتعلقة بالضمانات. 
 منهج الدراسة:  -6

ي 
ز
ي ف
ز
ي لمعرفة العوام  الرئيسة المحددة لقرار االئتمان المرصف

ز
ي االستكشاف

لبنوك ا تم استخدام المنهج الوصفز
ي توفي  معلومات

ز
ز  وتد اعتمد اللاحثان ف ي فلسطي 

ز
 الدراسة عىل مصدرين:  التجارية العاملة ف

مصادر أولية: وزعت استلانة عىل عينة الدراسة الستكشاف أرائهم حول العوام  الرئيسة المالية وغي  المالية  -1
ي البنوك التجار 

ز
كات ف ي لقطاع الرسر

ز
 الفلسطينية يةالمحددة لقرار االئتمان المرصف

ز  كذلك الكتب  -2 ي فلسطي 
ز
ي للبنوك التجارية ف

وئز مصادر ثانوية: سلطة النقد الفلسطينية  والموتع االلكي 
ي عالجت موضوع الدراسة أو الدراسات ذات الصلة. 

 والدوريات والرسائ  العلمية الت 
ي البنوك التجارية لمعرفة المحددات لقرار اال  -3

ز
ي لقطاع االفراد. مقابالت مدراء االئتمان ف

ز
 ئتمان المرصف

ي التسهيالت واالئتمان إضافة إىل مدراء الفروع ومدراء  مجتمع وعينة الدراسة: 
تألف مجتمع الدراسة من موظفز

ز والمريصة من تل  سلطة النقد الفلسطينية  واللالغ عددها ي فلسطي 
ز
ي البنوك التجارية العاملة ف

ز
 11االئتمان ف

ي لسلطة النقد. بنكا  تم الرجوع للموتع االل
وئز ( مفردة 120تم تحدبد عينة عشوائية منتممم مكونم من )كي 

داد ) من إجماىلي  % 87.5( منها  ما يمث  10( واستلعاد )110لجمع بيانات الدراسة تم توزيعها  حيث تم اسي 
 عدد االستلانات الموزعة. 

 (: توزي    ع عينة الدراسة وفقا للفئات المشمولة بالدراسة1جدول )

 النسبة المئوية% االستبيانات الخاضعة للدراسة االستبيانات الموزعة البنك الرقم

 %91.6 10 11 بنك االسكان 1

 %91.6 10 11 البنك العربي 2

 %83 9 11 بنك فلسطين 3

 %91.6 10 11 بنك القاهرة عمان 4

 %83 9 11 البنك الوطني 5

 %91.6 10 11 بنك االهلي االردني 6

 %83 9 11 بنك القدس 7

 %91.6 10 11 بنك االستثمار الفلسطيني 8

 %83 9 11 بنك العقار المصري  9

 %83 9 11 بنك االردن 10

 %80 8 10 البنك التجاري االردني 11

 %87.5 100 120 المجموع 

 تحليل نتائج الدراسة -8

كة/صاحب المنشأه( عىل السؤال األول:  ي ما مدى تأثي  الوضع الماىلي للعمي  )الرسر
ز
ي ف
ز
 ترار االئتمان المرصف

؟ ز ي فلسطي 
ز
 البنوك التجارية العاملة ف
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ن و بدارين      ي البنوك التجارية الفلسطينيية                                                                                                                                                                                                                 شاهي 

ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات المالية للعمي  من وجهة نمر عينة الدراسة2جدول )  ( مدى أهمية المؤرسر

 مستوى األهمية االنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هام 0.57 4.07 نسبة التداول 1
 هام 0.65 3.93 نسبة السيولة السريعة 2
 هام 0.81 3.91 نسبة الرافعة المالية 3
 متوسط االهمية 0.78 3.59 مضاعف الفوائد المدفوعة 4
 متوسط االهمية 0.82 3.63 معدل دوران البضاعة 5
 متوسط االهمية 0.83 3.70 معدل دوران الذمم المدينة 6
 هام 0.73 3.84 معدل دوران رأس المال العامل 7
 هام 0.64 4.07 ةاألنشطة التشغيليصافي التدفق النقدي من  8
 هام 0.66 3.99 صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية 9
 متوسط االهمية 0.76 3.62 القيمة السوقية لسهم الشركة 10
 هام 0.49 3.84 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

ي يتم تحليلها الغراض 
االئتمان هي سيولة العمي  ونسلة التداول  ونسلة تشي  النتائج ان من أهم اخأمور الت 

ي تقيس مدى تدرة العمي  عىل توليد 
ي التدفق النقدي التشغيلية المشتقة من تائمة التدفقات النقدية والت 

ز
"صاف

ات المالية السلعة اخأيرى ف الوزن  قد تفاوتالتدفقات النقدية من االنشطم التشغيلية. أما بخصوص المؤرسر
ي لك  من  ها. النستر

 
 

 : ي
ن
ي السؤال الثان

ز
ي ف
ز
كة / صاحب المنشأه( للعمي  عىل ترار االئتمان المرصف ما مدى تأثي  السمات الشخصة )الرسر

؟ ز ي فلسطي 
ز
 البنوك التجارية العاملة ف

 ( مدى أهمية السمات الشخصية للعميل من وجهة نظر عينة الدراسة3جدول )

 مستوى األهمية المعياري االنحراف  الوسط الحسابي الفقرة الرقم
 هام 0.53 4.24 نوع وحجم نشاط الشركة 1
 هام 0.68 3.82 عمر الشركة 2
 متوسط االهمية 0.75 3.61 نوعية اعضاء مجلس اإلدارة 3
 هام 0.78 3.76 السياسات التي تتبعها اإلدارة في تمويل انشطت الشركة 4
 متوسط االهمية 0.77 3.52 سياسة الشركة في توزيع االرباح 5
 متوسط االهمية 0.70 3.55 مدى االلتزام الشركة بقواعد ومبادئ الحوكمه 6
مدى االلتزام الشركة بقواعد ومبادئ االستدامه  7

 متوسط االهمية 0.77 3.48 والمسؤولية االجتماعية

 هام جدا 0.49 4.76 مدى فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للشركة 8
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ن
ي ف

ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

النسبية لتلك السمات  احتلت ( أن هناك اتفاق إىل حد كبي  حول ترتيب اخأهمية 3تشي  بيانات الجدول رتم )
ي المرتلة اخأوىل وسمة "نوع وحجم 

ز
ي مواعيدها المحددة ف

ز
كة بتسديد القروض وفوائدها ف ام الرسر ز سمة "مدى الي 

كة والسياسات  ي لحسابات الرسر ي المرتلة الثالثة سمة " اسم المدتق الخارجر
ز
ي المرتلة الثانية  وف

ز
كة ف نشاط الرسر

ي تموي 
ز
ي تتلعها اإلدارة ف

كة". أما بخصوص السمات الشخصية السلعة اخأيرى فقد تفاوت الوزن  الت  أنشطة الرسر
ي   لك  منها.  النستر

ي البنوك السؤال الثالث: 
ن
ي ف

ن
ما مدى تأثي  نمط السياسة االئتمانية للبنك التجاري عىل قرار االئتمان المرصف

؟ ن ي فلسطي 
ن
 التجارية العاملة ف

 االئتمانية للبنك ( لمدى تاثير نمط السياسات4الجدول رقم )

ات. إذ كانت المرتلة اخأوىل "نوع وتيمة هناك اتفاق إىل حد كبي  حول ترتيب  اخأهمية النسبية لتلك المؤرسر
ي المرتلة 

ز
وط من  االئتمان". وف ز احتلت المرتلة الثانية طبيعة رسر ي حي 

ز
الكفاالت المطلوبة لمن  االئتمان" ف

ات السلعة اخأيرى فقد تفاوت ا ي لوزن الالثالثة " وجود دائرة متخصصة اإلدارة مخاطر االئتمان". أما المؤرسر نستر
 لك  منها. 

 

مدى التزام الشركة بتسديد القروض وفوائدها في  9
 هام 0.74 3.86 مواعيدها المحدده 

 هام 0.41 3.81 اسم المدقق الخارجي لحسابات الشركة  10
 هام 0.49 3.84 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 

الوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 هام المعياري 

 هام 0.58 4.19 وجود دائرة متخصصة إلدارة مخاطر االئتمان 1
 هام 0.66 3.97 وجود نظام معتمد في البنك لتصنيف نوعية العمالء 2
 هام 0.68 3.86 درجة حساسية ادارة البنك تجاه مخاطر االئتمان 3
 هام 0.75 3.77 رغبة ادارة البنك في تحقيق االرباحدرجة  4
 هام 0.51 3.23 طبيعة شروط منح االئتمان 5
 هام جدا 0.64 3.58 نوع وقيمة الكفاالت المطلوبة لمنح االئتمان 6
اسعار الفائدة المقبوضة والفائدةالمدفوعةالمحددة على  7

 االئتمان 
 هام 0.75 3.79

 هام 0.73 4.16 االلتزام بتعليمات سلطة النقد مدى حرص ادارة البنك على 8
 هام 0.81 3.87 حجم ودائع العمالء الموجودة في البنك 9
 هام 0.77 3.86 مدى التزام البنك بقواعد بازل بخصوص كفاية راس المال 10
 هام 0.47 4.03 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري العام 
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ن
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ن
 العوامل المحددة لقرار االئتمان المرصف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات الرئيسية الثالثة لدى اتخاذ قرار منح االئتمان5جدول )  ( تقييم األهمية النسبية للمتغي 
ي اتخاذ ترار من  االئتمان. جاء المتغي  "نمط 5تشي  بيانات الجدول رتم )

ز
ات الثالثة هامة ف ( أن كال من المتغي 

ي 
ز
ات المالية للعمي  طالب االئتمان ف ي المركز اخأول  يليم المتغي  "المؤرسر

ز
ي  االسياسة االئتمانية للبنك ف

لمركز الثائز
ي المركز الثالث

ز
ز جاء المتغي  "السمات الشخصية للعمي  طالب االئتمان ف ي حي 

ز
 . ف

ي البنوك التجارية الفلسطينية السؤال الرابع: 
ز
ي ف
ز
ه  يوجد عوام  أيرى تؤثر عىل ترار من  االئتمان المرصف

 للعمالء ؟
ي 
ي اخأراىصز

ز
ي موازنة السلط أن اخأوضاع السياسية واالتتصادية الحالية السائدة ف

ز
ة الفلسطينية والعجز المستمر ف

ي البنوك 
ز
ي ف
ي تد تؤثر عىل القرار االئتمائز

ي يعتير من أهم أسلاب الت 
وسيطرت االحتالل عىل االتتصاد الفلسطيتز

ي ال تكون 
التجارية الفلسطينية رغم المالئمة المالية للعمي . ويعزو اللاحثان ذلك إىل أن المروف الخارجية والت 

ي السداد أو التوتف نهائيا عن ضمن س
ز
ض وتدفعم إما للتأير ف ض أو المقرض تعصف أحيانا بالمقي  يطرة المقي 

 .التسديد ويصوصا المروف االتتصادية المرتلطة بالوضع السياسي 
ي لتسهيالت المقدمة لالفراد:  نتائج

 المقابالت مع مدراء االئتمان لمعرفة محددات القرار االئتمائز

ي القروض الشخصية وهي ال تتجاوز ان المدة  .1
ز
شهر او تسط اما القروض  84الزمنية للمن  محدود ف

عاما بضمان رهن عقاري  اما بخصوص تروض  25عاما بدون رهن وتد تص  اىل 12السكنية فال تتجاوز 
 سنوات.  5السيارات فقد تص  اىل 

ض %50تيمة القسط الشهري يجب ان ال يتجاوز  .2  او الكفي   من الدي  الشهري للمقي 
ض لديم راتب محول او كفي  محول راتلم اصوليا اىل البنك.  .3  غاللا ما يكون المقي 
ض المثلت عير حسابم  .4

يوجد حد ادئز وحد اعىل لقيمة القرض الممنو  تتناسب مع راتب او دي  المقي 
تم.   ومدى سنوات يير

ض تسديد ما عليغاللا ما تكون نسلة الفائده عىل التسهيالت بشك  متناتص بحيث اذا  .5 م تل  ترر المقي 
ة الزمنيىة يقفز من الفوائد المتلقية.   انهاء الفي 

ة زمنية عىل القرض الممنو  بحيث ال تق   .6 يطة مرور في  ض رسر يتم جدولة القروض بناء عىل طلب المقي 
 شهور عن منحم.  6عن 

 ستنتاجات: اإل  -9
سمات الشخصية للعمي   ونمط السياسات أن هناك دور وأهمية للعوام  )الوضع الماىلي للعمي   وال  . 1

ي فيالبنوك التجارية الفلسطينية. 
ز
ي اتخاذ ترار االئتمان المرصف

ز
 االئتمانية للبنك المقرض( ف

 العوام  مجتمعة )الوضع الماىلي للعمي   والسمات الشخصيةللعمي   ونمط السياسات  . 2
ز توازن البنوك بي 

ي اتخاذ ترار االئت
ز
. االئتمانية للبنك المقرض( ف ي

ز
 مان المرصف

ات الرقم ي  المتغي   الوسط الحسان 
مستوى 
 االهمية

تيب  الير

ات المالية للعمي  طالب  1 المؤرسر
 االئتمان

 2 هام 3.84

السمات الشخصية للعميلطالب  2
 االئتمان

 3 هام 3.81

 1 هام 4.03 نمط السياسة االئتمانية للبنك 3
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي البنوك التجارية الفلسطينية حول أهمية العوام  الخاصة بشخصية  . 3
ز
ي االئتمان ف

يتفق مديري وموظفز
العمي   وهذا يرجع إىل أهمية ما تمثلم شخصية العمي  من اعتلارات لدى البنك عند اتخاذ ترار من  

ة االئتما ي  إذ يستطيع البنك من يالل التعرف السي 
ز
تم نية وسمعة عميلم أن يكتشف نياالئتمان المرصف

ي يستقصيها البنك من المصادر التجارية أو المرصفية أو االجتماعية تهدف إىل تأكيد 
السداد  فالمعلومات الت 

ي 
ز
كة بتسديد القروض وفوائدها ف ام الرسر ز امم بتعهداتم  وتعتير معرفة مدى الي  ز

حسن سلوك العمي  والي 
كة مواعيدها المحددة  وطبيعة النشاط ال ي تتلعها ادارة الرسر

كة وحجم أعمالها والسياسات الت  ذي تزاولم الرسر
ي الحسلان عند تقرير 

ز
ي يجب أن تأيذ بها إدارة البنك ف

كة من االعتلارات الرئيسة الت  ي تموي  أنشطة الرسر
ز
ف

 مدى أهلية العمي  للحصول عىل االئتمان المطلوب. 
ي البنوك التجارية ا . 4

ز
ي االئتمان ف

نك لفلسطينية حول أهمية نمط السياسة االئتمانية للبيتفق مديري وموظفز
ي عمليات االئتمان  بغرض تحقيق أعىل درجة من الكفاءة 

ز
ي تتضمن أسس وعوام  محدد ومتلعة ف

الت 
ي تحىمي البنك من مخاطر االئتمان  حيث تركز تلك البنوك بشك  أساسي 

ي اداروة المخاطر الت 
ز
والفاعلية ف

وط النسهيالت  هذا وتركز ايضا" عىل عىل نوع وتيمة الكفاالت المط لوبة لمن  االئتمان وعىل طبيعة رسر
 إيجاد إدارة متخصصة ومسئولة عن من  االئتمان ومتابعة تحصيلم وذلك لتقلي  مخاطر االئتمان. 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لألهمية النسبية للوضع الماىلي لعمي  منوجهة نمر فئت  . 5
ي هذه البنوك التجارية  عينة الدراسة

ز
ي ف
ز
ي اتخاذ ترار االئتمان المرصف

ز
 ف

ي درجة تحفمها لمن  القروض المرصفية تلعا" لتقديرها للمخاطر المحيطة لفرص  . 6
ز
تختلف البنوك التجارية ف

( أو ما يسىم مستوى المخاطر Risk Appetiteتسديد تلك القروض من تل  العمالء الممنوحة لهم )
ي المقبول  هذا وتلعب ا

ز
ي اتخاذ ترار االئتمان دورا هاما ف

ز
ي يتلعها البنك ف

اتيجية الت  لسياسة االئتمانية واالسي 
 استعداده لمن  االئتمان أو عدم منحم. 

ة  . 7 ي سلطة النقد الفلسطينية ان هنالك نسلة كبي 
ز
ز من يالل تحلي  البيانات الصادرة عن وحدة االئتمان ف تبي 

ي السنوات من اتساط تسديد القروض المعطاة للزبائ
ز
ن غي  منتممة  وان ظاهرة تعير القروض تد ازدادت ف

ة بسبب المروف السياسية واالتتصادية الحالية.   االيي 
 
 التوصيات -10

 عىل عناض الوضع الماىلي للعمي  بطلب القوائم المالية لنشاط العمي   وتحليلها لمعرفة الوضع  . 1
ز كي 
الي 

داد   اخأموال الممنوحة.  الماىلي ومقدرتة عىل السداد  لضمان اسي 
امم   . 2 ز االهتمام بالعناض المتعلقة بالسمات الشخصية للعمي  مث  نوع وحجم نشاط العمي  ومدى الي 

ي مواعيدها المحددة. 
ز
 بتسديد القروض وفوائدها ف

ي عملية  . 3
ز
كة ف ام بها من كافة اخأطراف المشي  ز نفعي  السياسات االئتمانية لمن  االئتمان والحرص عىل االلي 

ز لها. من  اال  ي والتشديد عىل تطبيقها ومحاسلة المخالفي 
ز
 ئتمان المرصف

كة  بحيث تكون   . 4 ز وظائف الموافقة عىل من  القروض  وضفها  وتحصيلها  وجع  إدارتها مشي  الفص  بي 
سياسية الموافقة والمن  والتحصي  مكملة للعضها اللعض  ما يزيد من كفاءة ك  تسم  ويتي  للموظف 

ي إل 
ز
 نجاز ما هو مطلوب منم. الوتت الكاف

ي جدولة أو هيكلة القروض  . 5
ز
إنشاء محاكم مختصة باالئتمان بكافة أشكالم مما يرسع من إجراءات القضاء ف

ة أو الحجز عىل ضمانات القروض.   المتعير
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ن
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري
ُ
ف للوظائ عام أو  ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

"(:  2016ابو دية  )  ي
ي االقتصاد الفلسطينن

ن
ي والشمول المالي ف

ن
دراسة ماجستي    "دور االشتمال المرصف

 غزة –الجامعة االسالمية 
ي البنوك الجزائرية"،(. 2018حديدو  مريم. )

ن
ة ف   رسالة ماجستي  غي  منشورة "إدارة القروض البنكية المتعير

 جامعة علد الحميد بن باديس مستغانم  الجزائر. 
ي  صديقة. )

ة عىل أداء الب(. 2017بن مدائز ي الجزائر"انعكاسات القروض المرصفية المتعير
ن
  "نوك التجارية ف

 رسالة ماجستي  منشورة  جامعة محمد بوضياف  المسيلة  الجزائر. 
 دار الفكر للنرسر والتوزي    ع  عمان.  "إدارة وتحلیل االئتمان ومخاطره"،(. 2013عثمان  محمد داود. )

ز أرسالن  )   لمنرسر  الطلعة دار وائ "النقود والمصارف والنظرية النقدية"،( 2019هيك  عجىمي  رمزي ياسي 
 . 132 ص 2019االوىل  عمان  
 وربغي  )

ز : أسبابها ( بحث منشور بعنوان: 2019شاهي  ن ي فلسطي 
ن
ي مؤسسات اإلقراض ف

ن
ة ف "القروض المتعير
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 االردن . 
ة )االسباب وطرق العالج (". (. 2019لزرق ,احالم ) ي  "القروض المتعير دراسة ميدانية بنك القرض الشعتر
 ( فرع المسيلةCPAالجزائري )

ي الجزائر". (. 2017عوينات  محمد. )
ن
ة عىل األداء المالي للبنوك التجارية ف

 ر. الجزائ "أثر القروض المتعير
ة: دراسة "الع(: بعنوان 2016نصار  توفيق صديق )  وامل المحددة لقرار منح التسهيالت االئتمانية المبارسر

ي قطاع غزة"
ن
ي المصارف اإلسالمية والتجارية العاملة ف

ن
. الجامعة االسالميتحليلية مقارنة ف ة . رسالة ماجستي 

 تطاع غزة.  –
ي البنوك  "أثر مسموعات العميل عىل قرار منح التسهيالت االئتمانية( بعنوان: 2016ابو شيخم  رائد )

ن
ف

 ." ن ي فلسطي 
ن
ز .  –رسالة ماجستي  غي  منشورة. جامعة النجا  الوطنية  التجارية العاملة ف  فلسطي 
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