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  ملخــص الدراسة
دراسة ميدانية لعينة : تطوير نظام املعلومات االئتماني لرتشيد عملية صناعة واختاذ القرار"العنوان: 

   "من البنوك التجارية اليمنية
  منال احمد أحمد العامري :إعداد الطالبة
 أحمد محمد المخالفي زعبد العزی دأ.م. :إشــــــــــــــراف

  2022 -  1444للعام الجامعي 

"تصور مقترح لتطویر نظـام المعلومـات االئتمـاني لترشـید عملیـة صـناعة  وضع لىإهدفت الدراسة 
ــة الیمنیــة نظــام المعلومــات  التعــرف علــى مســتوى تطبیــقمــن خــالل  "واتخــاذ القــرار فــي البنــوك التجاری

تطبیـق العـاملین  ،امتالك العاملین لقـدرات التحلیـل االئتمـاني ،لعوامل المتعلقة بالعمیللكل من (ااالئتماني 
تلـك فـي واتخـاذه مستوى ترشید عملیة صناعة القـرار ، و في البنوك التجاریة الیمنیة )ألدوات التحلیل المالي

 عـــاد نظـــام المعلومـــات االئتمـــاني وعملیـــة صـــناعة القـــرارمســـتوى تطبیـــق أب، وتوضـــیح العالقـــة بـــین البنـــوك
 ،متغیـرات الدیموغرافیـة (النـوعتعـزى إلـى ال التـيالفـروق  إلـى، والتعـرف فـي البنـوك التجاریـة الیمنیـة واتخاذه
مكونـات التصــور ، والوصـول إلـى سـنوات الخبـرة) ،المسـتوى الــوظیفي ،التخصـص ،المؤهـل العلمـي ،العمـر

 .المقترح
وقــد ، )والتطـویري(المســحي  هالمـنهج الوصــفي بنوعیـعلـى  الدراســةاعتمـدت ولتحقیـق أهـداف الدراســة 

 جریـتوأُ  ،ات الصـلة بموضـوع الدراسـةو مسح الدراسات السابقة ذفي  ظهرتمن األدوات،  اً عدد استخدمت
التــي طبقــت  ســتبانةباإلضــافة لال ،الدراســة محــل التجاریــة ) أشــخاص مــوزعین علــى البنــوك5(المقابلــة مــع 

االســتبانة بأســلوب الحصــر الشــامل  زعــتوُ )، وقــَد 51، والبــالغ عــددهم (أفــراد مجتمــع الدراســةع جمیــعلــى 
  .هعلى جمیع مفردات مجتمع الدراسة لمحدودیت

  وفي ضوء ذلك توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:
امـــتالك  ،المتعلقـــة بالعمیـــل مســـتوى تطبیـــق كـــل مـــن أبعـــاد نظـــام المعلومـــات االئتمـــاني (العوامـــل إن - 1

عالیــة أدوات التحلیــل المــالي) فــي البنــوك التجاریــة الیمنیــة كانــت ، العــاملین لقــدرات التحلیــل االئتمــاني
 .جداً 

(امــتالك العــاملین لقــدرات التحلیــل االئتمــاني) مــن نظــام المعلومــات االئتمــاني فــي  الثــاني حصــل البعــد - 2
)،  الترتیــب البنــوك التجاریــة الیمنیــة علــى / أدوات التحلیــل یلیــه البعــد الثالــثاألول بمســتوى (عــالي جــدًا



 ج 
 

العوامــل المتعلقــة البعــد األول/ وحصــل ، جــداً  عــالٍ مســتوى بالترتیــب الثــاني الــذي حصــل علــى  المــالي
 .جداً  مستوى عاليبو واألخیر الترتیب الثالث  بالعمیل على

 .كانت عالیة جداً  التجاریة الیمنیةفي البنوك  هواتخاذ مستوى ترشید عملیة صناعة القرارإن  - 3
ارتبــاط طردیــة قویــة بــین مســتوى تطبیــق أبعــاد نظــام المعلومــات االئتمــاني ككــل وترشــید  عالقــة توجــد - 4

 في البنوك التجاریة الیمنیة. هواتخاذ عملیة صناعة القرار
عینــة الأفــراد  اســتجابات) بــین متوســطات 0.05توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة ( - 5

فـي البنـوك  هواتخـاذ مستوى تطبیق أبعاد نظام المعلومات االئتماني وترشید عملیة صـناعة القـرارتجاه 
 .الذكور لصالح وذلك النوع،متغیر إلى  تعزى ،التجاریة الیمنیة

 أفـراد العینـة استجابات) بین متوسطات 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( - 6
تطبیق أبعاد نظام المعلومـات االئتمـاني وترشـید عملیـة صـناعة واتخـاذ القـرار فـي البنـوك مستوى تجاه 

 مســـــتوىال ، التخصــــص،المؤهــــل العلمـــــي ،العمـــــر(  ات اآلتیــــة:متغیـــــر تعـــــزى إلــــى ال التجاریــــة الیمنیــــة
   برة).سنوات الخ ،الوظیفي

رشـــید عملیـــة صـــناعة لتطـــویر نظـــام المعلومـــات االئتمـــاني لتمقتـــرح الصـــور مكونـــات التالوصـــول إلـــى  - 7
التصـــور المقتـــرح، وأهدافـــه، وأهمیتـــه،  صـــیاغةمـــن خـــالل  واتخـــاذ القـــرار فـــي البنـــوك التجاریـــة الیمنیـــة

 معوقات تنفیذ التصور وسبل التغلب علیها.و  متطلباته،و ومنطلقاته، ومكوناته، 
  :أهمها ،أوصت الباحثة بعدد من التوصیاتفي ضوء النتائج و 

دخـال، و اً دوریـ بشـكل االئتمـاني المعلومـات نظام فاعلیة قیاس - 1  فـينظـام المعلومـات المطـورة  تطبیقـات إ
 خبــراء آراءعلــى االعتمــاد و  ،الیمنیــة ات فــي البنــوك التجاریــةقــرار ال اتخــاذعملیــة ترشــید صــناعة و 

 علـى البنـك تسـاعد التـي األنظمـة اسـتخدام هـذه علـى االئتمـان مـوظفي وتـدریب ،وائتمانیین مصرفیین
 .  والتكالیف الجهدقت و الو ر توفی على تساعده كما أدق بشكل قراراته االئتمانیة اتخاذ

المســتجدات والمتغیــرات الطارئـــة علــى المنظومــة االقتصـــادیة  مواكبــةالتصــور المقتـــرح لتبنــي  ةرور ضــ - 2
فــــي األنظمــــة  الرابعــــة الصــــناعیة والثــــورة مــــيلالع التقــــدم حركــــةو بوجــــه خــــاص، عــــام والبنــــوك  بوجــــه

 والتعامالت اإللكترونیة.
  

  

 


