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 تسم اهلل انرمحن انرحٍم
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 ٌَكَادُ زٌَْتُهَا ٌُضًِءُ وَنَىْ نَمْ تَمْسَسْوُ نَارٌ نُىرٌ عَهَى نُىرٍ
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 وأهتناىشكز 
 الذٕ هلل ّالحود تحصٔ، ّل تعد ل التٖ ًعوَ علٔ ّأخزااً أّلاً الشكز لَ ّحدٍ هلل الحود

 ّالصالج تالقدرج، الش٘اء علٔ ّاقتدر تالعشج التصار عي ّاحتجة تالعظوح تجلًٔللقلْب

 علِ٘ن صل اللِن ،الطِار الوٌتجث٘ي ّصحثَ الَ ّعلٔ هحود ًثًٖالِدٓ علٔ ّالظالم

 .كث٘زا تظل٘وا ً ّطلن جوع٘يأ

علي  حموي  أ.م.د. الأًاطاتا ًٕالكازٗنً ّالهتٌااى تالشاكز اتقادم تالجو٘ال العزفااى ّاجة هي

 الجِاد ُاذا فاًٖاخازا  الكث٘از الثاز لِا كاى ق٘وح ّتْجِ٘اخ ارشاداخ هي اتداٍ لوا فارس 

 الصاحح ّدّام التْف٘ا  كال القلاة هاي لَ ّأتؤٌ الجشاء خ٘زعًٌٖ هللا ،ًفجشاٍ الك٘ف٘ح تِذٍ

  حّالعاف٘

م.د. أ. و ّالقتصااد اإلدارج كل٘اح عو٘ادعيء  فزمياى  د..أالأً تالشاكزًّالتقادٗز أتقادم كواا .

 ها  ّتعااّى رعاٗاح هاي أّلاٍْ لواارئ٘ضًقظنًالعلاْمًالوال٘احًّالوصازف٘حًًحلبنا هك   سينب

 . التْف٘  دّامًلِن هتوٌ٘االعل٘اً الدراطاخ طلثح

 ّأعضااء رئا٘ض للظاادج ّالهتٌااى تالشاكز ٗتقادم اى الثاحث علٔ ٗولٖ العزفاى ّاجة ّاى

......ًّاتقادمًءًالجاشا هللاًخ٘از فجاشاُن هٌاقشاحًرطاالتًًِٖنلقثاْل الوحتازه٘ي لجٌاحًالوٌاقشاح

علأًجِااْدُنً الحصااائًّٖالوادق ًالل إًّْالوقاْمالعلواًًٖالوقاْمتشاكزًّٕتقادٗزًٕالأً

ً.ّل ْٗااًًّاحصائ٘ااًًتشكلِاًالالئ ًعلو٘ااًالوثذّلحًفًٖاظِارًالزطالحً

ًفٖ ًتدرٗظٖ ًعلٔ ًاشزفْا ًالذٗي ًاألفاضل ًلألطاتذج ًالجشٗل ًتالشكز ًأتقدم ًأى هزحلتًًّٖٗظزًٖ

ًّالواجظت٘ز ً الثكالْرْٗص ًّأخص ًهٌِن ح.د عباس كاظن  ،هيثن ربيع حلحسناوي ح.دتالذكز

ح.م.د هاشن جبار  ن،كوال كاظ ح.م.د ،حليساريحمو  كاظن  ح.م.د حل عو ، ح.د صءح حلكىحس ،

ً.ح.م.د عب  حلفتاح جاسن ،ح.م.د  سينب هك  حلبنا  ح.م.د عل  حمو  فارس، ،حلحسين 

ً

،  سيف ، جهاد ، ضيا  )الواجظت٘زًفًٖهزحلحًسهالئًٖالًٔاخْتًّٖكواًأتقدمًتالشكزًّالعتشاسً

ً.ًعذرح  (، سيوا  ، ريام ، سهزح  ، وفا  

ًلًٗفْتًٌٖأىًأشكزً ًًهويًطثقًًْٖفٖسهالئًًٖطائزكوا مسي ، ) مسي كزين الدراطاخًالعل٘ا

.ًالذٗيًكاىًلِنًالفضلً( حسوا ، سينة، روح  ،هزين  ،  شيوا ، مسيي ، مي ر ، عء  ، هادي 

خاًفًٖالدعنًالوعًٌْٕلٖ. إلًٔالطتا ًالوظاعدًالدكتْرّشكزاًا ً.(حلوسعىدي عباس كزحر) صاًا

ًّإلًٔالعاهل٘يًتالشكزًالجشٗلًللعاهل٘يًّأتقدم ًالدراطاخًالعل٘ا ًًفًٖشعثح ًكل٘ح ًاإلدارجفًٖهكتثح

ً.تدًٍّهيًتعاّىًفًٖتْف٘زًالوصادرأجاهعحًكزتالءًلواًً،ّالقتصاد

ًٗقتضًّٖاجةًالْفاءً حمساى وعل  )الوقزتْىًصدقائًٖألًتعو٘ ًشكزًّٕتقدٗزًٕأتقدمىًأكوا

ًفلكنًهًٌٖكلًالشكزًّالهتٌاى.ً(ورع  وكزحر

سمو أنجاز ىذه الرسالة ولم يرد أسيام مباشر وغير مباشر في أواستميح العذر كل من كان لو 
 ىنا .

 جزى اهلل الجميع كل الخير وىو ولي التوفيق

 الباحث 

 ب



 :  المستخلص

عبدددد  ا ددددتذ ا  اتددددةل  قيدددددى تددد   ت ويددددف ةتاةيددددك تغيردددد  اس دددد ة  وتت يددد  ت ددددت    هددددلد اس  ا دددد  هددد  ت
 ددد  تاشددد ا   ال ا دددتذ ا ل تددد  أ تددددب،ي   يددد ي  عدئددد  ةتذددددم ر استتددد   وتت اددد  )هي شدددتد  ي هي ااددد ا ي ةتددد  ي د

ومعدل العائد علىى قىا الملة ى  ، ومعىدل معدل العائد على الموجودات ، ذدت  بدس،دئ  استت ا  ةه  و  ت  )
طة  االمخىاطة  ائئتماي ى  ، مخىي ا  غي  ت  ا تذ ا  ا ب،  تاش ا  سلتذدم ر ةه  ود  تد  ) العائد على الودائع

                   ،يادددد  توةادددد  تدددد سةقدددد  تدددد  ا دددد اة هددددلد اس  ا دددد   .ي السىىىى ول  ، مخىىىىاطة  ةا، المىىىىال ، مخىىىىاطة  اسىىىىعاة ال ائىىىىد 
تد   وتدد. 2017 - 2006تد  عدد   سلتد ر  استدسيد  األة ا اس،د ا  ت   د  اد   دة  تتدد   ت د يد  عشد ر 10) )

ت  دد   تشددول  اس  ا دد   لإ  ئ  استدسيدد  سلتتددد   عيادد  اس  ا دد اس ددةا اسرددده ر  ادد االعتتددد  علددب اسبيداددد  اس دداةي  
لب اس،ةائ  ةاستذدم  ع ت  ي  لسكةتد هة   تغدار ق ة  استتد   عيا  اس  ا  غة  ت، ا  ت   ت ويف ةتاةيك 

 اإلغتدددددددئي است دددددددييى اذتبددددددد  ةتغليدددددد  ا  دددددديد  اس  ا دددددد  إغتدددددددئيد  بد ددددددتذ ا  اسبدددددد ات  ة ةقدددددد  تدددددد    استتدددددد اي 
(Exell,Spss)   ه   اس  ا   إسبت  ا   اسةتة. 

 تغيرد  ت ويدفس ي  لب ودا  است  ي  عالق  هادكأ  ب فهد هة أ  ت  اال تاتد د  ود  ع  إسبذلت  اس  ا       
 ت،اةيددد  سددد يهد اس،دئددد  تاشددد ا  اتددددئ  وداددد  استددد  استتدددد    تيدددك اددد  اس،دئددد  تاشددد ا  تددد  ب،ددد  اددد  اس ددد ة 
 است،اةيدد  اس،دئدد  تاشدد ا  علدب سلت ويددف إي دبيدد  استدد  ي  عالقد  ودادد  ا دد ي اس، اقدد   اسشدتد) تتدد   عدد ا  إغتددئيد  

 قمدعدددد  أة تدددادعد  أة أشدددذد  إسدددب اس ددد ة  تدددا  اددد  است ويدددف أاددد ام أ  علدددب يددد   هدددلا اددد   ةبدستددددس   ايددد 
 إي دبيدد  ودادد  استدد  ي  عالقدد عدد  أ   ا ددال    استتدد اي  اس،ةائدد  ااذيددد  إسددب اس دسدد  ادد  يددا   تغدد  ر  اقتتددد ي 

 تاشددد ا  اتددددئ  وداددد  استددد  استتدددد    تيدددك اددد  استذددددم ر تاشددد ا  تددد  ب،ددد  اددد  اس ددد ة  تغيرددد  ت ويدددفس
 أاد ام أ  علدب يد   هدلا ادد  ةبدستددس  وود   اس  ا د  عياد  استتدد   عد  ا دال    إغتدئيد   ت،اةي  س يهد استذدم ر
 استذددم  اد  فيدد ر إسدب يدا     تغد  ر اقتتدد ي  قمدعدد  أة تاددم  أة أشدذد  إسدب اس  ة  تا  ا  است ويف

 .استت اي 

 القةوض ، عائد ، مخاطة (ةلمات م تاق   : )مق ظ  قةوض ، تةة ز مق ظ  القةوض، تيو ع مق ظ  

 

  



 د
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 :   المقدمة  

 أجماليالمصارف والتي تنعكس نتائجو عمى  أنشطةىم أبرز و أمن بشكل عام يعد االئتمان المصرفي     
النشاطات  كثرأالعممية االئتمانية من  تعتبرذ إفي كل من حالتي الربح والخسارة، الحسابات المالية لممصرف 

تقديم  فضاًل عن القروضزيادة منح  فيكما ساىمت المنافسة المتزايدة بين المصارف  ،ربحية بالنسبة لممصارف
طر كبر من المخاأحجم  إلىزيادة في التعرض  أيضاً رافق ذلك  ،لممقترضين األخرىالتسييالت االئتمانية 

بعض  دركتأ ذإالمصرف التعامل مع ىذا المخاطر بطرق تقميدية،  إدارةلم يعد بمقدور الئتمانية، ونتيجة لذلك ا
وال سيما مع المركز واالسم )الثقة( غير كافية،  أساسمنح االئتمان القائمة عمى  جراءاتإن أ من تمك المصارف

وما يرافق ذلك  ،حدى استراتيجيتي التركيز أو التنويع في محفظة القروضحول اتباع أالمناقشات  الجدل وتزايد 
و أترض واحد لمق المصرفن العديد من البمدان تمتمك مجموعة من القواعد التي تحد من تعرض أ ذإ من مخاطر،

لجنة بازل لمرقابة  وتستند بذلك عمى مقررات ) ،حجة لصالح ضرورة التنويع يعدن ىذا اقطاع واحد، وبذلك ف
ىو أن  الحديثةذلك فأن أحد المبادئ األساسية لنظرية المحفظة  فضاًل عن( 2001موريس، ،1991المصرفية ،

تقميل  ويكون ذلك عن طريق، يةرفالمصمحفظة القروض التنويع يمكن أن يساعد في تقميل المخاطر الخاصة ب
ىناك العديد من المصارف التي تقرر تركيز أنشطة  المقابلب. و القروض المكونة لممحفظةلمجموعة  العوائدتباين 

ومن ىنا نشأت مشكمة  ،استنادًا لنظرية تمويل الشركات وضيا لمقطاعات التي تتمتع فييا بخبرة وميزة نسبيةقر 
البحث التي تعبر عن عدم الموازنة في منح القروض لمقطاعات من اجل زيادة مستوى التركيز أو التنويع في 

وفي ضوء األزمة  عمى ذلك وبناءاً  .المصرف نظروالذي يقمل المخاطرة ويزيد العوائد من وجية  ،محفظة القروض
، أصبح ىذا الموضوع المصرفية الموجوداتواحدة من أىم  القروض ىيمحفظة ، وبالنظر إلى أن المالية األخيرة

 توصيات قد تفيد وتساعد المصارف عمى اتخاذ القراراتب والخروج الوصول إلى نتائججل من أ ،ذا أىمية قصوى
 .زيادة االستقرار الماليوتسيم في المالئمة 

المصرفي  القطاعالعاممة في التجارية  لمصارفعينة من التحميل تطبيقي  أجراءستيدف يا البحث ن ىذإف لذا   
وكيف يؤثر ىذا االختيار عمى عائدىا  ،الخاصة بيا القروضع محفظة يتنو ز و يتركوقياس مدى  ،العراقي

الجانب النظري  األولتضمن الفصل يربعة فصول، ألى إ تقسيموتم فقد  البحث أىدافتحقيق لو  ،ومخاطرىا
التركيز والتنويع في المبحث الثاني  تناول بينما ،محفظة القروض المصرفية فيو األولتناول المبحث إذ  ،لمبحث

الفصل الثاني فقد  أما ثالث العائد والمخاطرة المصرفية.في حين تناول المبحث ال ،محفظة القروض المصرفية
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لمجموعة عرض  امني األولالمبحث  تناول ذإ الجيود المعرفية السابقة،من بعض و  الدراسةمنيجية عنوان ب كان
 .الدراسةمنيجية  إلىالمبحث الثاني  تطرقفي حين  الدراسات السابقة،من 

محفظة القروض التركيز والتنويع في  تأثيرقياس  متضمناً  ،لمبحثالجانب التطبيقي  تناولالفصل الثالث فقد  أما 
 األولالمبحث  ذىبمباحث رئيسة،  أربعة حيث تضمن، عمى عائد ومخاطرة المصارف عينة البحث فيةر المص
فييا، في حين ذىب المبحث  المستعممةوكيفية حساب المؤشرات  البحثنبذة مختصرة عن عينة  إعطاء إلىمنيا 

لقياس منيا  الثالثذىب المبحث بينما ، الدراسةعينة مدى تركيز وتنويع محفظة القروض تحميل  إلىالثاني منيا 
التركيز مؤشر  تأثيرقياس بتحميل و  ىتمافقد  الرابعما المبحث أ، مخاطرة المصارف عينة البحثو عائد مؤشرات 

 إلى الدراسة تتوصموقد  .عمى عائد ومخاطرة تمك المصارف الدراسةوالتنويع في محفظة قروض المصارف عينة 
تم صياغة ذ إ، لتوصياتامن  جممةتم صياغة ساسيا أوعمى  ،الدراسةالتي تمخضت عنيا و  ستنتاجاتا مجموعة

 .الدراسةذه يخير لواألفي الفصل الرابع عمى مبحثين  والتوصيات الستنتاجاتاتمك 
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 المبحث االول

 ..ومكوناتها المفاهيمي لمحفظة القروض المصرفية األساس
 the concept and Historical development of the انًفهىو وانتطىر انتارٌخً نهًحفظت  1-1 

portfolio: 

االقتصادي ماركويتز عام  دــي عمى الحديثةقبل ظيور نظرية المحفظة ير مفيوم المحفظة بشكل عام ــظ      
كـان ىناك مفيوم لممحفظـة االستثمارية أو ما يشابو ىذا المفيوم بصورة تدل عمى قدم فكـرة حيث  ،1952

مقولة "ال تضع البيض كمو  اعتمـاد األفراد كمؤسسات أو شركات أو حتى مفكرين اقتصاديين عمى ىوالمحفظة و 
والذي قدم  (جون ويميامز) يناالقتصادياحد أوائل ( عمى يد 1938يرت بداياتيا في )والتي ظ  في سمة واحدة"،

باالعتماد عمى القيمة الحقيقية، أو ما يعرف باألرباح المخصومة  األسيم أسعاركيفية تحرك لتفسيرًا 
(discounted dividends)،  أن المفاىيم األساسية أذ ذكر ىاري ماركويتز مؤسس نظرية المحفظة الحديثة

أثناء القراءة في المكتبة عمى ما يعرف بنظرية قيمة  األيامظيرت لديو عندما اطمع في احد لنظرية المحفظة 
 ارىذه النظرية في االعتب تأخذ حيث لجون  بور وليامز، Theory of Investment Value) االستثمار)

في  اً واحد زءً ــــج حميل وتقييمـــيتم بتت انيإ خرآ بمعنى، فقط في المحفظة الكمي االستثمار حجم إلى العائد منسوباً 
     ، تي تحتوي عمييا مكونات المحفظةال خاطرةمبنظر االعتبار عنصر ال  أخذتوال  وىو العائد أال المحفظة

((Rubinsten,2006,75. ىاري رية ـــيا نظـأسوعمى ر يرت بعدىا ـــــــــــــــريات التي ظـــاذج والنظــــــــــــــإال أن النم
 االقتصاد في النظرية لمساىماتو رائداً  باعتباره كبير بتقدير حظى الذي ((Harry Markowitz زـــماركويت
 (1952)في  قام إذ ،"الحديثة المحفظة نظرية" باسم اآلن يعرف لما األساس كمتقد ش ،الشركات وتمويل المالي

(. ثم من Mangram,2013:59) اليةــــبنشر مقالتو المشيورة تحت عنوان )اختيار المحفظة( في مجمة الم
حيث ، (تنويع الكفوءالو اختيار المحفظة )خصوص تحت عنوان يذا الكتاب ب بتأليفماركويتز بعدىا قام 

الحد ما يسمى ب صياغة فضاًل عنبين موجودات المحفظة، ( التباين - )الوسطية ــــــــــــــــــــــز فيو عمى اىمـــــــــــــــــــــرك
         عائد متيم بين الـــمفاضعمى  باالعتماد ،المثمى محافظيماختيار  عمىلمستثمرين لمساعدة االكفوء 
                   حفظةـــــممل المكونةالية ــــالم األوراق عوائد بينفيما االرتباط  تالـــــاب معامـــرورة حســضوكذلك  والمخاطرة

( Elton&Gruber,1997:1744). 

              و ( 1963عام  Sharp )و (1961عام  Treynorمثال) أاد الفكر المالي رو بعد ذلك من جاء      
( Mossin 1966عام)   و(Lintner  1969عام )و( Black 1972عام )Haugen,2002:2)) .حيث 

طورت مفيوم المحفظة االستثمارية، وعالجت  ماركويتز والتي أطروحاتعمى تبسيط  يمدراساتعممت جميع 
   أغمـب األخطاء ومـا زالت ىناك دراسـات تعالج المشكالت التي تواجو المستثمرين المستخدمين ليذه األداة 

)المدرسة التقميدية  مفيوم المحفظة عمى مدرستين وىما تناقشتم تقسيم النماذج التي  المالية الميمة، لذا 
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Traditional School)1 ،المدرسة الحديثة و(Modern School)2 وبني ىذا التقسيم عمى االفتراضات التي ،
 عمى جائزة نوبل عام ماركويتزىاري ل ــــحص إذ .(142: 2008)باكير، أعتمدىـــا كل أنموذج عند ظيوره

 .(Benninga,2008 :236نظرية المحفظة الحديثة) ما يعرففي القيمة  مساىمتوبسبب ( 1990)

نيا عبارة عن مجموعة أوراق أ( "عمى Websterقاموس )ل وفقاً ت المحفظة االستثمارية بشكل عام عرف      
المالية مثـل المصارف  المؤسسات تمسكياأوراق تجاريـة  ىيالمستثمـر أو  يحتفظ بيامالية 

(Webster,2003:110 في حين عرفيا .)Amenc & Le Sourd,2003:6) ) توليفة من  أنياعمى
 بنظرخذ الحصول عمى العائد المطموب مع األالتي تدار في سبيل تحقيق ىدف المستثمرين في  الموجودات

أنيا مجموعة من  أو .صيص الموجوداتاالعتبار القيود المفروضة عمى المستثمرين من حيث المخاطرة وتخ
 ،في المستقبل لممستثمرعائد متوقع والتي من المفترض أن تحقق أقصى  ،نة لممحفظةالموجودات المكوٌ 
ل من ـــــــــــــــرفيا كـــــــــــــــــــع نـــــــــــــــفي حي (.(Hirschey,2001:525 رة ممكنةـــــــــأدنى مخاط وبالمقابل تحقق

(Corrado,2000:487)  و (Fischer,1996:560)  توليفة من الموجودات. أوعبارة عن حزمة  أنياعمى 
                        تثمرــــــــــــــــــــــــــــة يحتفظ بيا المســـــــــــــــــــة وغير ماليــــــــــــــماليــوعة موجودات ـــــــــــــــــــمجم أنيا عمى يضاأت ــــــــــــــــــعرف كما

Cecchetti & schoenholtz,2015:56)). 

محفظة لى مفيوم إالبد من التطرق  ،عام المحفظة االستثمارية بشكلمفيوم مى ع تم التعرفن أبعد و     
والتي يتم  ،مجموعة القروض التي تم منحيانيا أعمى تعرف ذ إ ص،المصرفية عمى وجو الخصو  القروض

ومؤسسات  لممصارفالرئيسية  الموجوداتحيث تمثل محافظ القروض  ،االحتفاظ بيا لغاية تاريخ سدادىا
القروض التي يدين بيا المقرض، حيث يتم إدراج محفظة القروض  إلىببساطة  تشير ىي و ، اإلقراض األخرى

لمستحقة دة الفائل والمان رأس امل ی کعلروض لقا محفظةقيمة د تعتم، وصل في الميزانية العمومية لممقرضكأ
  (.(Awuitor,2015:22دة لفائوالمبلغ داد اصل اسل حتماروض والتي تعني االئتمانية للقدارة الجط اسومتو

والتي القروض  متنوعة منعمى انيا توليفة  (Mokaya & Jagongo,2014:88)كل من الييا  أشارفيما 
الكفوءة دارة الفان ا وعميو، المخاطرة من عند مستوى مقبول عائدقصى أجل تحقيق أالمصرف من  يستعمميا

لسالمة  وضرورياً  أساسياً  اً مر أ يعد ألنو ،األمثلنويع محفظة قروضيا بالشكل لممصرف تعمل من اجل ت
 ،وتواريخ االستحقاق ،قروض مختمفة من حيث النوععدة من  ةتشكيمة محددانيا  عمىكما عرفت  .المصرف

كفوءة من خالل المحافظة عمى االختيار الناجح لتشكيمة القروض بما يسمح  إدارةيحتفظ بيا المصرف ويديرىا 
نيا مجموعة أو أ .(179 :2006، رزقالمتوقع من ذلك االستثمار )ط بالعائد ـــــــمن تدنية المخاطر دون التفري

                                                           
1
 ٌعٌر يي المدرسة التقلٌدٌة : اعتمدت هذه المدرسة على ما ٌعرف باسم التنوٌع الساذج من خالل جمع اكبر عدد من الموجودات داخل المحفظة والذي ال 

 .(Van Horn & Wachowicz , 2009 :104)اهمٌة للعالقة بٌن تلك الموجودات بقدر وضع اكبر عدد منها 
2

عندما اصدر كتابه )انموذج المحفظة االساس( والذي  Markowitzالمدرسة الحدٌثة : اعتمدت هذه المدرسة على المدخل الكمً والمعلمً الذي قدمه  

لبٌان كفاءة تنوٌع المحفظة وانما لغرض تنوٌع ه لٌس وضح فٌه اسلوب قٌاس المخاطرة بواسطة استخدام تباٌن العوائد واشار الى انه اسلوب مقبول حٌث ان

 (.(Brown & Reilly , 2009:182المحفظة بشكل كفوء 
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التالي فان وب ،أو حتى الوكاالت الحكومية وتديرىا ،أو شركات االستثمار ،من القروض التي تمتمكيا البنوك
 العائدات المتكررة التي تنشأ عنيا مدفوعات القرض بسب امتالك القروض ول محفظة القروض ىي أصو 

(John,2017:1). 

 : The importance of bank loan portfolioاهًٍت يحفظت انمروع انًظرفٍت  2-1-1

يث يمثل اإلقراض النشاط التجاري الرئيسي لمعظم ح ،مكوناتيا أىميةة القروض من ىمية محفظأ أتنش      
 ،الرئيسي في المصارفالبنوك التجارية. وعادة ما تكون محفظة القروض ىي أكبر األصول ومصدر الدخل 

كان ذلك بسبب معايير أسواء ، وسالمة البنك امنفيي تعد واحدة من أكبر مصادر المخاطر عمى  وبذلك
            كانت حيث  ،ضعف في االقتصاد امالمصرفية ضعف إدارة مخاطر المحافظ  امائتمانية متساىمة 

خفاقات  ببـــــــــــريخيًا السأمشكالت محفظة القروض ت                 تعتبر  ونتيجة لذلك ، ارفــــــــــــالمصالرئيسي لخسائر وا 
                      المة البنكـــــــــــوس امنيفة االئتمان أمًرا أساسًيا لضمان ــــــــــــلمحفظة القروض ووظ الكفؤةاإلدارة 

(Comptroller’s Handbook,2017:1.)  أداةمحفظة القروض تتجسد في كونيا  أىميةوبالتالي فان 
وىما المخاطرة  اإلطالقثمارية عمى تعممية اس أيةاستثمارية تعمل عمى تحقيق التوازن بين اىم عنصرين في 

المتمثمة بالحد من المخاطر وتعظيم العائد من خالل االستفادة من  ألىدافوتحقيق المصرف  عن فضالً ، والعائد 
محفظة القروض  أىميةوبذلك يمكن تحديد  (.30، 2015فائق،وء في المحفظة )ــــــويع الكفـــــتطبيق مبدأ التن
 :بالنقاط التالية 

دنى المستويات الممكنة من أتحقيق اقصى العوائد لممصرف عند  تسيم محفظة القروض السميمة في ( أ
  (.Mokaya & Jagongo,2014:88) االئتمان  المخاطر المصاحبة لقرارات منح

دارة تحديد اىمية المحفظة فيتظير   ( ب فييا، لكونيا  والتحكم االقراض عممية في المتأصمة المخاطر وا 
 .(Comptroller’s Handbook,2017:1)ورقابي رئيسي إشرافي بنشاط تزود االدارة

د من ــــرف، ألنو يتأثر بالعديـــــالي ألي مصــــــركز المــــىامأ ضمن قائمة الم تحتل محفظة القروض مركزاً   ( ت
ل محفظة القروض ـــتعم ذإرات مثل نسبة ىامش الربح لمخدمات التي تقدم من قبل المصرف، ـــــالمتغي

 (.2006:  193وآخرون ،، رة) الدغيم ـــــائد والمخاطـــــــــوازنة بين العـــــغة لممصيــع ــــعمى وض

 :Loan Portfolio Objectivesأهداف محفظة القروض 3-1-1 

: تمثل الربحية الحافز الرئيسي واالكبر من استثمار اموال المصرف وبما فييا محفظة قروض  الربحيةتعظيم  ( أ
      يم الربحية ىو ما يعطي لممحفظة سمة النجاح، حيث يكون ن نجاح المحفظة في تعظأذ إلمصرف، ا

تسعير القروض في المصرف  وأسسمبنية عمى سياسات ذلك من خالل نسب مقبولة وممكنة 
Greg,2009:199).) 

http://www.fdpkc.com/
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ذ يعمل المصرف عمى إالمحفظة ىو التامين ضد المخاطر، حد اىداف تشكيل أن إ:  تخفيض المخاطرة ( ب
و منطقة جغرافية أضمن قطاع ضبط مكونات محفظتو من خالل السيطرة عمى تركيز محفظة القروض 

 .Greg,2009:199)معينة )
ان أغمب المؤسسات المالية تستخدم المحفظة كمصدر أولي لمسيولة ولتقميل مخاطر السيولة   : إدارة السيولة ( ت

( (Hempel & Simonson,1999 : 275-276. 
 يعدمو المحفظة ن نأذ إ، الرأسماليةيادة القيمة يم الثروة ونمو راس المال وبالمحصمة ز : بمعنى تعظ النمو ( ث

     ح العممية االستثماريةلنجا نو يعتبر مؤشراً أذي يجب عمى كل مصرف تحقيقو، حيث اليدف الجوىري ال
 (.158: 2004 ،عادل )

 (.Comptroller’s Handbook,2017:13)ـتمعالح المجـصجعميا في المشروعة و  ـمانتـاالئ حاجاتتمبية  ( ج

 :Loan Portfolio Components  يكىَاث يحفظت انمروع   4-1-1

أىم جوانب  نيا تمثلأ اذ ،ساسي لمحفظة القروضالمكون األ المختمفة شكاليابأالمباشرة القروض  تعد       
عنيا  الناتجةائد و مثل العت، كما تمثل الجزء األكبر من الموجوداتوالتي ، المصرفاستثمار الموارد المالية في 
 أنشطةالقروض عمى مستوى مكونات محفظة التي تمثميا  األىميةوبسبب  ،الجزء األكبر من اإليرادات

 بتمك المكوناتعناية خاصة  المصرفدارة في ، فان من الضروري أن تمنح اإلالمالية والمصرفية المؤسسات
 محفظة دارة مكوناتإلمصرف غير الكفوء في اداء أن أل ،بحيث يتم وضع سياسة مالئمة تضمن سالمتيا

ميط الضوء عمى يكون من المالئم تسسوعميو  .(1: 2006)الدغيم، فالس المصرفإالقروض قد يؤدي الى 
 القروض.نواع أو  ىميةألى إلتعرض أمفيوم القروض، ثم 

 Concept of loans : يفهىو انمروع  1-4-1-1

جل أمن  ،تي تنشأ بين المصرف والمقترضوالترتيبات ال اإلجراءاتنيا مجموعة من أعرفت القروض عمى       
 ئتمانيةاأل تفاقيةاألالحصول عمى النقد فورا وبالمقابل يكون التسديد في المستقبل وضمن شروط محددة تتضمنيا 

Kapoor, et al,2006:118) .) ساس مبادلة أمبنية عمى الثقة والتي تقوم عمى تمثل عالقة مديونية أو أنيا
، وفي وقت معين عمى شكل نقود نمعي بدلن يتعيد المدين بدفع أعمى  ،دفع نقود في الحال أوخدمات و أسمع 

نيا تمثل أذ إ .(Saunders&Cornett,2003:230و خدمات، وعادة ما يكون التعيد بالدفع نقدا )أو سمع أ
صل المبمغ مع الفائدة عمى ألمؤسسة المالية والتي يجب تسديد كمية المبالغ التي يتم إقراضيا لمعمالء من  قبل ا

في نفس إال أن القروض  .(Hand& Henley,1997:523)دد منتظمةــــــــعادة ما يكون في مو شكل أقساط، 
حين تاريخ يألنو ال يمكن تحويميا إلى نقد حتى  ،تعد واحدة من أقل موجودات المصرف المتداولة سيولةالوقت 

استحقاقيا، فعمى سبيل المثال إذا منح مصرف ما قرضًا ولمدة سنة واحدة فأنو من غير الممكن الحصول عمى 
 ( .Mishkin , 2007 :223)المدةإال بعد انتياء  اإلجماليمبمغ القرض 
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 :Loans Importanceهمية القروض أ2-5-1-1 

من اىم واكبر الموجودات في واحدة تعد  نياأذ إلمصرف، عمى مستوى ا اً تمعب القروض المصرفية دورا ىام     
 أىدافوفي ديمومة عمل المصرف وتمكينو من تحقيق  األىميةالمصارف وأكثرىا ربحية  لما ليا من دور بالغ 

جاذبية بالنسبة  األكثرتمثل القروض الجانب  كما(. (Mishkin, 2010 : 229التي وضعيا عمى المدى البعيد 
خاصة  أىميةفان المصرف يولي  وبذلك، را لمعوائد المرتفعة الناتجة من ىذا النشاطنظ في المصارف لالستثمار
والمشاريع االقتصادية المختمفة حسب  األنشطةتمويل ن القروض تسيم بعممية أ اًل عنفض، اإلقراضلنشاط 

 أيضاال سيما وان القروض تسيم وتوفير فرص العمل،  اإلنتاجيةادة وكذلك المساىمة الفاعمة في زي ،احتياجاتيا
وبذلك فان القروض زمة لشراء السمع المعمرة وغيرىا، الال األموالاالستيالك من خالل منح المستيمكين بزيادة 
بما يخدم سياسة البمد االقتصادية وميما في زيادة مستويات االستقرار والنمو االقتصادي  أساسيادورا  تؤدي

(Channon,D,1992,89).  كل عام فوائد ىامة تتجسد بزيادة المصرفي بش لألئتمانخرى فان أمن ناحية
المدير المالي  يمتمكن أمن الميم  وبالتالي صار ،المالكينفي تعظيم ثروة  يسيم والذي بدوره ،رباح المؤسسةأ

 (.Besely & Brigham 2000: 570) بكفاءةاالئتمان  أنشطة إدارةكيفية حول دراية كاممة 

 Loans Types :انمروع  اَىاع3-5-1-1 

، ريخ االستحقاقتواحسب ذ يمكن تصنيفيا إ، عديدة  صناف قروض المصرف من زواياأ لىإيمكننا النظر      
 نواعألوفيما يمي توضيح مفصل ،  غرض ، وحسب الضمان ، وحسب القطاع، وكذلك حسب ال النشاطحسب و 

 .القروض المصرفية

 :Classification of loans by maturity dateتواريخ االستحقاق قروض حسب التصنيف  - أ
 : Short-term loansاالجل  ةوض قصير قر  -1

كما  ،سنة فما دون استحقاقيا أجالالمصرفي، وتتراوح  القطاعيعد ىذا النوع من القروض األكثر انتشارا في      
نفقاتيا  لتمويلاألعمال أو  لمنشئاتالحاصل في راس المال العامل  العجزفي سد  عادةتسيم ىذه القروض 

ىذا  انفي العادة، كما  منخفضة تكونالخاصة بيا  الفوائداستحقاقيا فإن أسعار  أجالونظرا لقصر  ،الجارية
كما إن النوع األساسي  .(Shapiro&Sarin,2009:478في الغالب بدون ضمان)يكون  التسييالتالنوع من 

و ما يعرف بقروض أىي )القروض قصيرة اآلجل(،  األعمال لمنشئاتمن القروض التي تقدميا المصارف 
توجد ىناك صيغتين أساسيتين حيث  (.Gitman, 2000: 630، )(Self-Liquidation)التسييلذاتية 

أو  وكل منيما أما أن يكون مكفوالً  ،(المباشرة لمقروض قصيرة اآلجل وىما)السحب عمى المكشوف( و)القروض
وطبيعة العالقة  ،معميلوالذي بدوره يعتمد عمى ظروف العميل الشخصية، مثل التاريخ التجاري ل ،مكفولغير 



  ومكوناتها.. رفيةــــــــمحفظة القروض المصاألساس المفاهيمي ل: األول المبحث ................. ألولاالفصل 
 

8 
 

لمطموبة عادة ن المصارف بطبيعتيا تنفر من المخاطرة، لذا فأن بعض صيغ الضمانات اأكما  ،مع المصارف
 (.Mc Menamin ,1999: 658)ما تكون مشددة 

  Intermediate Term Loans :قروض متوسطة االجل  -2

. حيث (Gup,1983:531) سنوات خمس إلى السنة الواحدةمن مدة استحقاقيا  تتراوحىي تمك القروض التي    
كما يمكن استخداميا  ،تمويل الصادرات فضاًل عنديد التوسع الصناعي والتج ألغراضىذه القروض  تستعمل
ائد و اذ انو من المتوقع ان يسددىا المقترض من خالل االرباح والع ،االستثمارات بالموجودات الثابتة لتمويل

وبالتالي فان اسعار الفوائد عمى ىذه القروض تكون اقل من الفوائد عمى  متولدة من ناتج العمميات الجارية،ال
 (.168: 2011والطراد،، )عبداهلل جل األالقروض طويمة االجل واعمى من الفوائد عمى القروض قصيرة 

 :long term loans قروض طويمة االجل   -3

 ألغراض يسبشكل اساىذه القروض  تستعملحيث  ،ض التي تزيد مدتيا عن خمسة سنواتىي تمك القرو     
 ،مرافق ماديةو بناء أو التجييزات ألموجودات الثابتة كشراء المعدات و تمويل اأطويمة االجل تمويل االستثمارات 

وغالبا ما تسعى الشركات لمحصول عمى قروض بمبمغ مقطوع عمى أساس كمفة ميزانية مشروع الشركة المقترح 
  (.Rose&Hudgins,2013:556وية)ـى شكل دفعات شيرية أو ربع سنعمومن ثم تتعيد بتسديد القرض 

منيا طبيعة المنطقة التي يقدم ، عديدةعوامل  تحدد وفقتمحفظة ال قروضاالكبر من نسبة الوبشكل عام، فأن    
االرباح المتوقع ان يحصل عمييا عن كل قرض  فضاًل عن، المال رأسوكذلك حجم  ،رف خدماتوـــــفييا المص

 .( Rose, 2005:519)خرآارنة بقرض ـــــــمق

 :Classification of loans by sector القطاعالقروض حسب تصنيف   - ب
 :  Mortgage Loans العقاريةالقروض  -1

، ومدة ىكذا نوع والمساكنلشراء االراضي  واألفراد تمويل المشروعات ألغراضعادة تمنح ىذه القروض        
       فان ىذا سيؤدي، وبالتالي من ثالثين سنة ألكثرحيث تصل  األجل،من القروض في العادة تكون طويمة 

و أار الذي تم بناؤه ــــــــــــــد العقونة بسنـــــــــــــــالقروض مضما تكون مثل ىذه ــــــــــوغالبا م ،لى زيادة مخاطرىاإ
اذ تنطوي ىذه القروض عمى رىونات طويمة االجل لممباني السكنية  .(Rose&Hudgins,2008,514)شراؤه

 (.Thomas,2006:211القروض قصيرة األجل لمقاولي البناء ) فضاًل عنوالتجارية 
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 :Business loans القروض التجارية   -2

، حيث تشكل نسبة ال يستيان بيا ضمن االنشطة االقراضية نشطة التجاريةالقروض لتمويل األ تمنح ىذه     
عادة لتمويل التجارة   وتستعملأي انيا تقل عن سنة واحدة،  لممصرف وعادة تكون ىذه القروض قصيرة االجل

تيراد وقروض اخرى ــــــما بين قروض ممنوحو لمتصدير واالسالداخمية ، وتوزع  أمسواء كانت التجارة الخارجية 
تقدم القروض التجارية في كثير من األحيان و . ( 107:1999امل )أرشيد وجودة، ــــــلتمويل راس المال الع

 (.Quiry,et al,2009:518ه العمالت ) ذلكون الشركات بحاجة لي األجنبيةعمالت الب

 : Industrial loansالقروض الصناعية  -3

يتم منحيا آلجال متوسطة أو طويمة ما تمنح ىذه القروض في العادة لمصناعيين من ذوي المين والحرفيين وغالبا 
كما تقدم لمشركات لتمويل شراء المخزون وتمبية الوظائف ودفع ، الدورة الصناعية لمجية المقترضةوذلك حسب 
 (.Rose & Hudgins,2008: 514الضرائب )

 :Agricultural loansالقروض الزراعية   -4

جل شراء األسمدة أمن  لممزارعينالزراعية اذ تقدم  االنشطة دعم ىكذا نوع من القروض في أىميةير تظ      
والبذور وغالبا ما تكون قصيرة أو متوسطة األجل، وفي نفس الوقت تكون مخاطرتيا مرتفعة لكونيا تتأثر 

القروض لممزارعين لممساعدة في تمويل الزراعة  تقدم ىذهكما . ( 103: 2012)الجميل ، الموسميةبالتقمبات 
 . (Rose & Hudgins, 2008:515وحصاد المحاصيل وكذلك لدعم التغذية واالىتمام بالثروة الحيوانية)

 Classification of loans in terms of type ofَىع انضًاٌ  يٍ حٍثتظٍُف انمروع  - ث

guarantee: 

 Secured loans : المضمونةالعينية او القروض  -1

جل أقترض لممصرف الذي يمنح القرض من يتطمب ىذا النوع من القروض تقديم ضمانات عينية من قبل الم
، اراضيمباني ، الموافقة عمى منح القرض، وتكون ىذه الضمانات بالعادة عمى شكل موجودات ثابتة )

دفع ما بذمتو  عنتعثر المقترض  وفي حال ،)اوراق مالية( قابمة لمتسييلموجودات عمى شكل آالت( أو 
 (.(Besley & Brigham,2006:586المقدم من قبل المقترض التصرف بالضمانالحق بممصرف يكون لف

  Unsecured loans :   القروض غير المضمونة  -2

ن أ شريطة ،الممكية كضمان استعمالانية لممقترض من دون ـــدارة االئتمــتمنح ىذه القروض اعتمادا عمى الج    
ن معدالت الفائدة عمييا تكون أن ما يميز ىذه القروض ىو أ، و عةتكون درجة التصنيف االئتماني لممقترض مرتف

وتكون ىذه القروض أكثر عرضة (. CHEN,2018:1ــة عمى القروض بضمان)اعمى من تمك المفروض
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تعيد المقترضين بسداد القروض  باالعتماد عمى ىذه القروضعتبار ان المصرف يمنح لمخاطر االئتمان، عمى ا
اذ ان نسبة القروض  (.Ferrell,et al., 2008:494) ييا في موعد السداد المتفق عميوموا عمــــالتي حص

ن يتم االحاطة الكاممة بالمخاطر المحتممة وكذلك أقد تزداد في الدول المتقدمة بعد المقدمة بدون ضمانات 
 .(Klapper, L,2001:14)االستثمار بالقطاع المقترضب النمو في ــــــمن نس التأكد

 :Classification of loans by credit basisاالئتماني  األساسصنيف القروض حسب ت  - ث
 Loans and Advance:القروض والسمف  (1

ذ تعد القروض واحده من أىم أنواع إ في ىذا المبحث. سبق وان تم التطرق لمفيوم القروض بشكل تفصيمي   
، كونيا تسيم في تمبية احتياجات المقترضين عمى اختالف اشكاليا سواء كانت استعماالً االئتمان واكثرىا 

لتمويل المشروعات االستثمارية طويمة االمد، ام لتمويل احتياجات راس المال العامل، حيث توضع مبالغ 
محددة يتم االتفاق  ولمددية احتياجاتيم ـــــــــــــــرف بيدف تغطــــــــــــــئن المصرف زباـــــــــــالقروض ىذه تحت تص

 المقترض بالوفاء بالتزاماتو تجاه المصرف وحسب الشروط المتفق عمييا بكيفية تسديد الدفعات اذ يتعيد عمييا،
حب منيا ضمن حدود المبمغ (. أما السمف فيسمح بموجبيا البنك لمزبون بالس170: 2011)عبداهلل والطراد،

 (.133: 2001)نور،  المصرح بو وفق ضمانات محدده كتحويل دخل العميل الشيري  إلى البنك

 : Overdraftالسحب عمى المكشوف   (2

قصى لالئتمان الممنوح من قبل ألابين المقترض والمصرف والذي يحدد الحد  اتفاقيةتمثل ىذه التسييالت     
يقدميا المصرف لزبائنو ضمن حدود سقف زمني محدد مباشرة ئتمانية أالمصرف، وىو بذلك يمثل تسييالت 

ديد لسقف التمويل ـــــنو تمأ أو(. (Brealey,et al.,2001:185يستطيع الزبون المقترض السحب منو 
          ل فوريـــــــحوبة وبشكـــالغ المســـاء لممبــــــانية استدعـــــرف مع أمكــــــير األجل من قبل المصــــالقص

(Neale &McElroy, 2004: 467 .)ارف من ىذا االئتمان فائدة تحدد قيمتيا وفقا ــــقق المصــوبذلك تح
            الزبونمة مع ــــعمى ص رفــــــــــالمص، فضاًل عن ذلك يبقى الزبوناب ـــــــــــــلممدة التي أنكشف فييا حس

                     إيجاباً  أمواء كان سمبًا ــــــــــعو المالي والتجاري وتقييمو ســـــــــابعة وضـــــمتمن يل ـــــمستمر مما يس بشكل
(James & Smith,2006:1.)  

 : Discount facilities)خصم االوراق التجارية( تسهيالت الخصم  (3

تكون في العادة من أنواع االئتمان المصرفي، و  اً نوعالمصرف  قبلعممية خصم االوراق التجارية من  تمثل      
المقترض  العميلمساعدة لنوع من التسييالت ال ىذامنح  عمىالمصارف  وتعملسنة،  اقل من األوراقآجال ىذه 

استخدام االوراق التجارية لمحصول بالمصارف  وتسمح، بشكل مؤقتبظروف غير موآتية  فيما اذا مرالجيد 
 .(Besley & Brigham,2006,586) واسع من مصادر االئتمان قدرعمى 
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 :Credit Card  بطاقة االئتمان (4

، وىي Open-end credit))و المستمرأ ذو النياية المفتوحة من أنواع االئتمان تعد واحدهىذه البطاقة         
يتمكن حامميا من كي يصدرىا المصرف لحيث المصرف لمزبون،  قبلمنح من ي  بمثابة ائتمان  تعد بذلك

بواسطتيا  يستطيعالبطاقة ىذه حامل  نأ عن فضالً سيما االئتمان االستيالكي،  وال ،الحصول عمى االئتمان
وقد ظيرت بطاقات االئتمان ىذه في الواليات المتحدة  .( (Kapoor,et.al, 2006:12 ء السمع والخدماتاشر 

ذ إ ،اليوم واحدة من أفضل النماذج المستخدمةاصبحت و (. Sayer,1988:1) 1920االولى في عام لممرة 
استخداميا لتسييل المدفوعات الضرورية مثل النقل  يمكنيم، أدوات شخصية لمعميل بمثابةىذه البطاقات  تعتبر
 (. Edwards , 2004 : 476) والوقود

 : Revolving Credit القروض المتجددة )االئتمان الدوار( (5

حق بالتجديد لمرة واحدة او الولمعميل  ،تكون ىذه القروض عمى شكل كمبيالة وتستحق بعد عدة شيور       
ويعد  (Kagk,2018:1).التشغيل  ألغراضمحددة قد تصل الى ثالثة سنوات وتمنح بالعادة  مدةاكثر خالل 
 في الغالب ستعمليخط ائتمان رسمي  حيث يعد بمثابة ،مانيةـــــئتاألييالت ـــــمن التس داً جدي اجدد نوعـــالقرض المت

من تسديد مبالغ  العمالءخاللو  يتمكن منحيث (. (Besly&Brigham,2003:585من قبل الشركات الكبيرة 
 المتجددالمقترض من سحب مبمغ من الحساب  مزبونل يمكناذ  المصرف،و  بين الزبونيتم االتفاق عمييا  ةدمحد

يستفيد منيا الزبون المقترض التي و ميزة ىذا الحساب إن  اذ. (Shapiro&sarin,2009:479) في أي وقت
ان دون وبالكيفية التي يرغب بيا بباألموال المتاحة في أي وقت يشاء و  التصرف الزبون بإمكانىي أنو يضا أ

 .Kidwell,et,al.,2008,393)) مرة قرض جديد في كلمنح  حاجة لمتفاوض عمى ترتيبتكون ىناك 

 : Criteria for granting loans انمروعيؼاٌٍر يُح   4-5-1-1

في ىذا االطار يمكننا القول أنو قبل أن يمنح االئتمان ألي زبون يجب عمى المصرف أن يقيم الجدارة       
          استخدام نموذج بلالئتمان أو  Five CS))الـ من خالل استخدام Credit Worthiness االئتمانية

 Capacity toدرة عمى االقتراضــــــقالو  ،Characterية ـــــــــالشخص ((Six CSتشمل التي رة و ــــــــــتقييم المخاط
Borrowing ، حالة رأس المال( المركز الماليو(Capital Status ، المحيطة والظروف  Conditions، 

ن ىذه المعايير بمجمميا تعمل عمى أذ إ .control  (Rose, 2002: 529)والرقابة ،  Collateralوالضمان 
  (Dickerson , 1995:300). الزبون لمحصول عمى القرض المطموبتقييم صالحية 

 

 



  ومكوناتها.. رفيةــــــــمحفظة القروض المصاألساس المفاهيمي ل: األول المبحث ................. ألولاالفصل 
 

12 
 

 :Six Csالمعايير الخاصة بالزبون  - أ
 :Characterانشخظٍت  (1

 حيث تعتبر اكثر الركائز تأثيراً  ،العميل تعد الركيزة األساسية األولى عند قرار منح االئتمان شخصـــــيةن أ       
تحديد الىو  التحميل االئتمانيب القيامعند ىم األمسعى الفإن  لذا، ليا ارفـــــالمص عمى المخاطر التي تتعرض

األوساط المالية، داخل  ةطيبأمينة وسمعة و  نزييةكان العميل يتمتع بشخصية  فاذا ،لـــــــالعمي لشخصيةيق ــــالدق
الحصول عمى دعم كذلك ان المطموب و ــــاالئتم عمى منحوكان أقدر عمى إقناع المصرف  كافة اتهعيدبتوممتزمًا 

ويتم ذلك من خالل االستعالم الجيد وجمع المعمومات والبيانات عن  (.(Sinkey , 1998 :512 لوالمصرف 
 (.Michael, 2011 :6االجتماعي والعممي) محيطيوالعميل من 

 :Cash Flowانتذفك انُمذي    (2

وان تحديد قدرة العميل عمى الوفاء بالتزاماتو يتطمب تحمياًل  ،و قابمية العميل عمى سداد الدينأىو إمكانية    
وبشكل  ،واضحةلمقترض مصادر تدفقات نقدية لتدفقاتو النقدية ومصادر سداد الدين، أي يجب أن يمتمك الزبون ا

التدفقات ) كل من عام يكون لدى العمالء) المقترضين( ثالثة مصادر فقط يعتمدون عمييا لتسديد ديونيم وىي
األموال التي يحصل عمييا من خالل ، و  بيع الموجودات أو تسييمياو ،  النقدية المتولدة من الدخل او المبيعات

 .Rose , 1999 : 530 ) )(السندات االسيم او إصدار

 :Capacityالقدرة   (3

دفع الفوائد وتعني باختصار قدرة الزبون عمى تحقيق الدخل وبالنتيجة قدرتو عمى االلتزام بسداد القرض وب     
التي يتعرض  المخاطر حجمالتي تؤثر في  الميمة ن معيار القدرة ىو أحد المعاييرأذ إ ،والمصاريف والعموالت

تفاصيل من التعرف عمى  المعيار ليذا دراستوالبد لممصرف عند  لذا ، منح االئتماني ماالمصرف عند ليا
 نفسو مع المصرف كانت أً المصرفية السابقة سواء وتعامالتو، الماضيةالخبرة  المقترض و المركز المالي لمزبون

 االئتماني القرار يزاد اطمئنان متخذكمما  إيجابيةالجانب  ليذادراسة الكانت نتائج  كمماف ،أية مصارف أخرى أم
مواعيد  وحسب شروط المقترحة لمقرضـــــــــــمل اوفق ةالمطموب التزاماتوقدرة المقترض محل الدراسة عمى سداد ب

 .Rose , 2005:533)) عميياداد التي يتم االتفاق ـــــــــــــالس

 :Conditionsانًحٍطت  انظروف (4

               داد القرض ــــــــــــعمى س يلـــــــــــــــالعمفي قدرة  ةؤثر الم العامةادية ـــــــــــــــروف االقتصــــــــــــــالظ يقصد بيا       
(Kapoor,et al.,2012:192)ر الظروف العامة والخاصة االئتمان فحص تأثي متخذ قراريجب عمى  . كما

المناخ االقتصادي العام  ة،إن المقصود ىنا بالظروف العام اذ ،النشاط أو المشروع المراد تمويموب المحيطة
، ال سيما فيما يتعمق بالتشريعات النقدية التشريعي الذي تعمل ضمنو المؤسسةلممجتمع، وكذلك اإلطار القانوني و 

تؤثر عمى ىذه العامة  الظروفوالجمركية التي تنظم أنشطة التجارة الخارجية )تصديرا واستيرادا(، حيث أن 
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، مثل النشاط الخاص الذي يمارسو الزبونترتبط ب فأنيااما الظروف الخاصة  ،مختمفةال االقتصادية قطاعاتلا
الحصة السوقية لمنتجات أو خدمات المشروع، أو شكل المنافسة، أو دورة حياة المنتج أو الخدمة المقدمة من 

في مرحمة  أم، النموفي مرحمة أم  التقديممرحمة ىل ىو في ، أي حياتوالعميل، أو موقع المشروع من دورة 
 .((Jessup,2000:468 ، أم انو في مرحمة االنحداراالستقرار

 Collateral:  انضًاٌ  (5

وال يحق لو التصرف  ،قترض تحت تصرف البنك كضمان لمقرضىي مجموعة األصول التي يضعيا الم     
في  المصرفباألصل المرىون إال بعد دفع اصل مبمغ القرض والفائدة ، ألن األصل المرىون سيصبح حق 

ة ــــــومن الممكن ايضا ان يكون الضامن شخصا ذو كفاءة وسمعة مالي ،الة عدم قدرة المقترض عمى السدادح
    مكو المقترض يمما  كل. او انيا ( 196:  2006وآخرون ، ) الدغيم ارية مؤىمة لضمان مبمغ القرضــــــوتج

                  رفيـــــــــــــلتوثيق القرض المص رفـــــــــــــــترىن لدى المصولة والتي ـــــــــــــــــــغير منق وأودات منقولة ــــــــــــــــــــمن موج
(MacDonald& Koch, 2006:356). 

 :Controlو انسٍطرة انرلابت أ (6

عكسي عمى  تأثيرا يتمركز عنصر المراقبة بالسؤال عن ما اذا كانت التغييرات في القوانين والتنظيمات لي     
        ية لنوعية القرضـــــــــــــمطات التنظيمــــــــــــــــالس د ومعاييرـــــــــــــذا كان طمب القرض مستوفي لقواعإالمقترضين وما 

(Rose& Hudgins, 2002: 532.) 

 :((Hempel&Simonson,1999:345انًؼاٌٍر انخاطت بانًظرف   - ب

درجة السيولة التي يمتمكيا المصرف حاليًا ومقدرتو عمى توظيفيا، بمعنى قدرة المصرف عمى الوفاء  (1
المودعين القدرة عمى تمبية طمبات سحب الودائع من قبل ، التزاماتو والمتمثمة بعنصرين رئيسين ىما ب

 وكذلك تمبية طمبات االئتمان المقدمة اي السمف والقروض لتمبية الحاجات المجتمعية.
 والتي يعمل في إطارىا. مصرف عند اتخاذ قراره االئتمانيالتي ينتيجيا ال االستراتيجية  (2
 لى تحقيقو في المرحمة القادمة.إىدف المصرف العام الذي يسعى   (3
المصرف وبالخصوص كوادره البشرية المدربة والمؤىمة لمقيام بوظيفة االئتمان، القدرات التي يتمتع بيا  (4

 .تجييزات ومعدات الكترونية حديثة وكذلك التكنموجيا المعتمدة والمطبقة في المصرف وما يمتمك من
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 Basic considerations affecting inالقروض محفظةالمؤثرة في تكوين  األساسيةاالعتبارات  6-1-1
loan portfolio composition: 

 Liquidity Needs :متطمبات السيولة   - أ

ي تأسيولة محور اىتمام المستثمرين وت، اذ تعتبر اللعقبة االكبر بالنسبة لممستثمرينتمثل متطمبات السيولة ا   
 ،عام اقل سيولةودات المادية بشكل ذونات الخزانة في مقدمة قائمة الموجودات االكثر سيولة بينما تعتبر الموجأ

جية االلتزامات وبالتالي تتطمب اعتبارات السيولة من المستثمرين ضمان توفير قدر كافي من االموال لموا
 (.Reilly & Brown,2012:45، ومن دون الخروج عن مسار الخطة االستثمارية )واالعباء الطارئة

 : Time Horizonاالفق الزمني   - ب

في محفظة  لمادية عمى المدى الطويل والقصيرا واإليراداتالزمني لالستثمار  األفقىناك عالقة بين     
االستثمار كمما تزداد مخاطرة االستحقاق  مدةذ كمما تزداد إ ،ه العالقة ال تعتبر عالقة مثاليةن ىذأ، كما القروض

 (.Brentani , 2004 : 3)خملمدائنين ومخاطر التض

 Tax considerations :المحددات الضريبية  - ت

ارية في ضوء وعادة ما يتم تقييم اداء االستراتيجية االستثم ،االستثمارية بشكل مباشر بالضرائبثر القرارات أتت   
، ية وغيرىاالمفروضة عمى المشاريع االستثمار م تمك أ، سواء كانت ضرائب شخصية عدة اعتبارات ضريبية

 (.Bodie,et.al,2014:2بالنسبة لالستراتيجية االستثمارية )وبالتالي تعتبر القضايا الضريبة محورية 

 :Legal and Organization Considerationsالقانونية والتنظيمية  االعتبارات - ث

ن بنظر االعتبار الموائح والقوانين في الدول التي يعممو  يأخذوان أاالعتبارات تفرض عمى المستثمرين  هن ىذإ    
ن ىذه الموائح التنظيمية والقوانين أمى المشروعات االستثمارية ، حيث ثار كبيرة عآفييا ، اذ ان ليذه االعتبارات 

عمى سيولة المستثمرين  تأثيرقد تؤثر عمى اسعار الفائدة المفروضة عمى القروض وبالتالي سيكون ليا 
(Maginn et al ,2007:315). 

 Transaction costs : كمف المعامالت  - ج

لعدم وجود اتفاق حول تحديد كمف المعامالت فان تحديد كمفتيا بشكل عام سيمثل الفرق ما بين  بالنظر    
، وبصيغة أساساسعر السوق الحالي والمعروف السعر المدفوع من قبل المستثمر بما في ذلك العمولة وبين 

 (.(Solnik&Mcleavey , 2009 : 214الضرائب والعمولة التي تدمج مع الصفقة  أجمالي أخرى،

 



  ومكوناتها.. رفيةــــــــمحفظة القروض المصاألساس المفاهيمي ل: األول المبحث ................. ألولاالفصل 
 

15 
 

 :Management of banking loan portfolio ادارة محفظة القروض المصرفية  7-1-1

إدارة المخاطر المتأصمة في عممية االئتمان والتحكم  تمثل ادارة محفظة القروض العممية التي يتم من خالليا     
 ،تعد من العمميات المنطقية والميمة جًدا 1(LPMالقروض )فييا، ونظًرا ألن مراجعة العمميات في إدارة محفظة 

تقييم الخطوات التي و  LPMدارة محفظة القروض إا أساسًيا، بحيث يتضمن تقييم يً إشراف اً فإنيا تمثل نشاط
ذ يركز التقييم عمى ما تقوم بو إتحكم فييا طوال عممية االئتمان، لتحديد المخاطر وال المصرفتتخذىا إدارة 

تتطمب ميمة مدراء محافظ القروض في المصارف اإلدارة لتحديد المشاكل قبل أن تصبح مشاكل، وبالتالي 
، ن ىذه الميمة  ليست سيمة عمى االطالقأذ إاختيار العناصر التي تتكون منيا محفظة القروض المصرفية، 

سس التي تضبط تشكيمة ومكونات عمى القواعد واأل باالعتمادختيار العناصر القابمة لمنمو أ عممية وذلك لكون
الفيم  طمبتت معقدبيئة واإلطار االستثماري الال، وادارة ىذه التشكيمة المكونة لمحفظة القروض ضمن المحفظة
المستمر والسريع والتفاعل التكيف كذلك بشكل دقيق و و الظروف المحيطة ب الكامل واإللمام

  .(Comptroller’s Handbook,2017:1)امعي

محفظة القروض وكذلك السياسات االئتمانية المتبعة في ادارة محفظة القروض  إدارةأسس ىنا الى  سنتطرقلذا 
 .في محفظة القروض  األموالمداخل تخصيص  فضاًل عن

 The Basis of loan portfolio managementأسس إدارة يحفظت انمروع 1-7-1-1 

 (Greg,2009:5): أىميان ـــــــــــومعديدة  أسسبنظر االعتبار  األخذمحفظة القروض  إدارةعند  يمكن  

 تجّنب المخاطر المرتفعة.لغرض محفظة القروض التحّفظ والعقالنية عند اتخاذ القرارات التي تعنى بإدارة  - أ
 لالستثمار ووضع أولوّيات لكّل منيا. اعداد قائمة بمجموعة من القروض كبدائل متاحة - ب
 .المصرف أىدافالقروض التي تالئم  تحديد التوقيت المناسب عند اختيار وبناء ىيكل محفظة - ت
قيمة وكذلك الفائدة  سعارأ عمى أتطر التي  وكذلك التقمباتالقروض  المراقبة والمتابعة المستمرة لطمبات - ث

 محفظة.ال القروض التي تتكون منيا
 .القروض محفظةإدارة عمميات صين في تّ خومء اخبر باالستعانة  - ج

 

 Credit Policy usedيحفظت انمروع انًظرفٍت  إدارةفً  انًستخذيت االئتًاٍَت  انسٍاساث2-7-1-1 

in the Management of the Bank Loan Portfolio: 

وقواعد توجيـــــــيية لالئتمان يطبقيا المســـــــتخدمون عند أدارتيم  مبادئنيا أتعرف السياسة االئتمانية عمى      
لمعمل المصـــــرفي، حيث تحدد ىذه السياســـــــة خصائص القروض المفضـــــــمة وتضع اإلجــــــراءات ذات الصمة 

                                                           
1
 Loan portfolio managment 
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نيا مجموعة (. كما عرفت با Koch & Macdonald,2000:619وكذلك توثيق ومراجعة منــــــــح القروض )
قواعد وارشادات تضعيا اإلدارة العميا التي تتحكم بعمميات أدارة االئتمان لمراجعة ومراقبة أالداء في تحديد 

سة االئتمانية لممصرف في وضع يتمثل اليدف الرئيسي لمسياإذ   (.Franklin,2010:5امتيازات االئتمان)
ددة لتوجيو موظفي االئتمان عند اتخاذ القرارات الخاصة بشأن منح تسييالت ــــــومعايير مح ،امــــــــــــعر إطا

إذ أن  ،عن كونيا أداة لمساعدة اإلدارة في تحديد أىدافيا والتخطيط ليا ومراقبتيا ، فضالً من عدمومصرفية 
، وفي حال غيابيا المصرفمانًا لوحدة وانسيابية العمل داخل ــيشكل ض المحفظة إدارةفي  ود ىكذا معاييرـــــــوج

تعتبر  كما (. Bartel & Yipping,2000:223)االئتمانيةاذ القرارات ــــــس اتخـــات في أســــــيؤدي إلى اختالف
 أىدافيافي المصرف ميمة لمغاية بيدف التأكد من أن القروض التي سيتم منحيا ستحقق  االئتمانية السياسات

المرسومة، كما يجب أن تكون السياسة اإلئتمانية مكتوبة بصيغة تساعد في إتخاذ القرارات السميمة، لكونيا 
مبادئ توجييية محددة يمتزمون بيا عند منح  ،تعطي موظفي المصرف بشكل عام وقسم االئتمان بشكل خاص

ن أ من المفترض ألنوكل عام، وبالنتيجة  يجب أن يكون تشكيل محفظة القروض ذو نوعية جيدة بش ،القروض
داء المحفظة إن أ فضاًل عنمن قبل المصرف، المتبعة  انـــاالئتمة ــــــــــمحفظة القروض المصرفية تعكس سياس

   (.(Rose & Hudgins,2008:519مة ـــــــــــــية حكيــــــة اقراضــــالجيد ىو نتيجة لسياس

كانت مرنة  االئتمان أيًضا بسياسة االئتمان المرسومة من قبل المصرف سواءومع ذلك يجب أن تمتزم إدارة     
يجب أن تكون ىذه القروض ممنوحة  ذإ ،القروض ىو الذي يقوم بمنح القروضفمسؤول ، أو متحفظة أو مغامرة

وسيولة استردادىا بشكل كامل، وأن تكون المخاطر االئتمانية ضئيمة، مع  بإمكانيةبشكل ناجح، كما وتتصف 
  كما ينبغي ان تكون سياسات االئتمان ىذه  .((Mishkin,2001:223حقيق المصرف ألرباح مناسبة منيات

  ىذه  مرنو بحيث تستجيب لمتغيرات المحتممة لكي تعكس الظروف والتطورات الحالية من اجل استثمار
             ة بتنظيم االئتمان الموضوعة من قبل األجيزة ــــــــــــــــــــــــــــكوسائل متوافقة مع الشروط والمتطمبات الخاص السياسات

                           ة بالمصرفـــــــــــــــــــــداف االئتمان الخاصـــــــــــــــــــــــلتخطيط وتحديد أى لإلدارة زاً ــــــــــــــــــــــــــالرقابية عمى المصارف وحاف
(David & Charles, 2001: 55 .) 

 :Elements of credit policyػُاطر انسٍاست االئتًاٍَت  2-7-1-1-1

لديو وتحقيق عوائد مناسبة من خالل  المتاحةيمكن لممصرف التجاري ضمان االستخدام الحسن لمموارد     
 :ناصر السياسة االئتمانية التاليةاالستخدام السميم لع

 :    profitabilityانربحٍت   ( أ

يجب عمى  المصرف أن يستثمر أموالو بالشـــــكل الذي يحقق لو  أكبر قدر ممكن من الربح كاالستثمار في      
المالية التي تجـــــني لو أرباحًا رأسمـــــــالية أو من خــــالل الحصـــــول عمى العموالت والفوائد عن  األوراقمحفظة 

 (. Noor, Al-Nami,2003:67طريق منح التســــييالت االئتمــــانية )
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 :Safetyاالياٌ  ( ب

بالنسبة إلى اجمالي % 8ال تزيد عن نسبتو ان إذ حجمو صغر برأس مال المصرف التجاري  يتميز        
قد تم  المودعين لديوتأكد من أن أموال ي ان عمى المصرف بالتالي يجب، و 1مقررات لجنة بازلل الموجودات وفقا

 .  ( 38:  2009 ) الشمري ، ةائد مناسبو استردادىا مع تحقيق ع يضمنالذي  االسممبالشكل وتوجيييا توظيفيا 

 :Liquidityانسٍىنت  ( ث

ىذه من  اً استثمار جزءن يتم أبما أن الودائع تشكل الجزء األكبر من أموال المصارف التجارية، لذا يجب        
ذ قد تتعرض إ ،تجاه طمبات سحب الودائع بالتزامات المصرففي موجودات تتسم بالسيولة العالية لموفاء  األموال

 . (591:  6002) الدغيم وآخرون ، حالة عدم وفائو بيذه االلتزامات سمعة المصرف لمخاطر كبيرة في

 الربحية

 
 السيولة  االمان                       

 ( ػُاطر انسٍاست االئتًاٍَت1انشكم رلى)

 2002 ، ،ػًاٌوانُشر هتىزٌغن، دار انظفاء 1طانؼًهٍت" ، انًظذر : انشًري ، طادق : إدارة انًظارف "انىالغ وانتطبٍماث  

 .42:ص

 

 Investment strategiesيحفظت انمروع إدارةفً  انًستخذيت االستثًارٌت  االستراتٍجٍاث 3-7-1-1

used in managing the loan portfolio: 

يمكن أن يتبّنى إحداىا المصرف لالستثمار في المحفظة  تيناستثماريّ  ينتاستراتيجين نمّيز بين أ من الممكن    
 بما في ذلك محفظة القروض المصرفية :، بشكل عام االستثمارية 

 : strategy Conservative investmentانًتحفظت االستثًارٌت  االستراتٍجٍت - أ

بالموجودات  من االستثمار بالموجودات المتداولة قياساً  حجم اكبر االستراتيجيةيذه المصارف وفقًا لتستخدم      
األجل لى الموجودات طويمة إجل نسبة االستثمار بالموجودات قصيرة األ ارتفاعبمعنى  الثابتة،

Onwumere,et.al.,2012:195) .)المستثمرة بموجودات سائمة  األموالمن  األكبرتضع النسبة  أنيا أي
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 تميلإذ  (.(Kwenda&Holden,2014:570المخاطرة مقابل موجودات اقل سيولة لكنيا اكثر ربحية منخفضة
تمــــــيل  ، في حيناألعمال في العالية التقمبات فترة خالل المتحفظة، االستراتيجية اعتماد إلى غالباً المصارف 

ذ تحاول بعض إ .( (Kungu,et.al.,2014:28 التقمبات انخفاض وقت في إلى االستراتيجية اليجــــــــــومية
ختيار أ رونة وتعمل عمىالوقت تتسم بالمنيا في نفس أال أمتحفظة،  ائتمانية استراتيجيةالمصارف أتباع 

الجيدين الذين يقومون بالوفاء  المقترضيننيم من فئة أ أي ،جيدة ائتمانيةيتسمون بمراكز  محتممين مقترضون
المحددة، ومن جية آخرى ال ينبغي لممصــــــارف أن تكون متحفظة جدًا حتى ال تفوت فرصًا  باألوقات بالتزاماتيم

 (.Mishkin,2001:229جيدة لإلقراض والتي تتسم بارتفــــاع اسعار الفائدة عمييا)

 : strategy  investment Aggressiveالهجوميةاالستثمارية  االستراتيجية - ب

من  مرتفعة عوائدبتحقيق  ونيرغب كانوافي ما اذا  االستراتيجيةه ىذ اتباعالمصرف عمى المدراء في يعمل     
التركيز عمى  االستراتيجيةيذه ل ال المصرف وفقيفض، إذ خالل االستثمار بالحد االدنى من الموجودات المتداولة

عمى أ دـــــنيا تحقق معدل عائأال إاالستراتيجية بمخاطرة عالية يز ىذه ـــــتتم حيث ،القروض طويمة األجل تقديم
الموجودات  معتتعامل  االستراتيجية ىذه كما ان (.(Sohail,et.al.,2016:41ض المخاطر المرتفعة ــــلتعوي

 قصيرة الموجودات في الستثمارمن ا مستوى اقل وبالتالي فانيا تستخدم األعمال، تشغيل لتسييلفقط  المتداولة
 النفقات، وانخفاض المتداولة، الموجودات نخفاضإ إلى فأنيا تؤدي لذا ،األجل طويمة الموجودات مقابل األجل
  .((Kungu,et.al.,2014:28المخاطر عن لمتعويض المطموب العائد زيادة فضاًل عن المخاطرة، وارتفاع

 Asset allocation in loan portfolio انمروع يحفظت دارةإ فً  انًىجىداثتخظٍض 4-7-1-1 

management                      

د العديد من البدائل حد المشاكل الرئيسية التي تواجو المستثمرين ىي في كيفية تخصيص ثرواتيم مع وجو أ      
خرى وجود العديد من التعقيدات األ فضاًل عن ،، وبالمقابل تواجو المؤسسات المالية ذات المشكمةاالستثمارية

تقوم  نأوبالتالي يجب  ا بشكل سميم،واستثمارى األفراد أموالدارة إىذه المؤسسات متخصصة ومسؤولة عن لكون 
بشكل عام وفي  المالية المؤسساتفي  صولاألقرار تخصيص  يعد . لذابتحديد خصائص كل مطموباتيا

 تتجسد، حيث المحفظةالتي تتصدر االستثمار في من القرارات اليامة  المصارف عمى وجو الخصوص واحداً 
في رسم وتحديد خطط االستثمار  صولاألىمية في المصارف من خالل الدور الفاعل لقرار تخصيص تمك األ
االستثمار تختمف بالنسبة  أولويات نإوبالتالي ف ،فيو ساسياً أ ان تشكيل محفظة القروض جزءاً  يعتبروالذي 

عمى التركيز عمى  األساسنيا تتفق بالدرجة أال إ صولاأللمحفظة القروض من ناحية مداخل تخصيص 
. وىذا ما (Chen,et.al,2013:285)وىذا ىو ىدف وجوىر تشكيل المحفظةالمبادلة بين المخاطرة والعائد 

  .في ىذا المبحث الموجوداتلتوضيح مداخل تخصيص  حيزاً ىمية بالغة ويفرد أ جعل الباحث يعير
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 The importance and concept ofانًظرفٍتض انًىجىداث ٍهًٍت ويفهىو تخظأ1-4-7-1-1 

allocation of banking assets                              

 في تفسير التباين في عوائد األىميةبالغ ال تأثيرهمن خالل  الموجوداتاىمية قرار تخصيص  تتجمى     
 تباين% من 90يقرب  الموجودات يفسر مان قرار تخصيص ألى إالدراسات مجموعة من ذ تشير إاالستثمارات، 

المكونة  الموجوداتمن  موجودعوائد كل  تباين% من 40وبالمقابل يفسر وسطيا ما يقارب  عوائد المحفظة،
 الموجودات% لمتوسط عوائد 100بمقدار  عطي تفسيرأين أضئيال في  ان ىناك احتماالً حين لممحفظة، في 

كما ثبت من خالل مراجعة البيانات التاريخية والدراسات  .(Roger,et.al,2000,32)المكونة لممحفظة
في عممية إدارة  حاسماً  يعد عنصراً  الموجوداتلالدعاء القائل بأن قرار تخصيص  قوياً  التجريبية وجود دعماً 

   يتمتعون بو من خبرة االستثمار الجيدون بعض القيمة ألداء المحفظة لما  اذ قد يضيف مديرو إ ،المحافظ
 الموجودات    يص ــــــــــــــــــــبمرور الوقت ىو قرار تخص  مخاطرىا و در الرئيسي لعائد المحفظةــــــن المصأوكفاءة، اال 

Reilly, F & Brown.2011:50).) نو عممية اتخاذ القرار بشان أعمى تخصيص الموجودات  إذ يعرف
كل  وـــــن عرفــــــفي حي (.Bodie, K., et al,2010:8)وعة واسعة من الموجودات ـــــــاالختيار من بين مجم

اتخاذ القرار حول عممية توزيع ثروة المستثمرين بين اصناف  ( عمى انيا (Reilly,F & Brown.2011:32من
 . الموجودات المختمفة لغرض استثمارىا

 :Money allocation Approachs   يذاخم تخظٍض االيىال 2-4-7-1-1 

التي المداخل  انواع من ةثالث تشتمل عمىن ميمة  تخصيص الموجودات في محفظة القروض المصرفية إ  
 :ن يتبع احداىا في تخصيص الموجودات أيمكن لمدير المحفظة  

 :The Pool Funds Approachيذخم يجًغ االيىال  - أ

ن تصب في أ ينبغيمن جميع المصادر  لتي تم الحصول عميياان موارد المصرف أ الىالمدخل  يشير ىذا     
ثم بعد ذلك يتم توزيع ىذه الموارد عمى  ،عن نوع وطبيعة المصدر وتاريخ استحقاقو مجمع واحد بغض النظر

 المالية باألوراقستثمار القروض واال مثل أشكاليا،ختمف بنود االستخدامات المختمفة كالنقدية واالستثمارات بم
المحافظة عمى  عن فضالً تخفيض المخاطرة وتعظيم العائد  إلىاالولويات وبالشكل الذي يؤدي  ويتم ذلك حسب

  (.(Bodie,et.al,2014:2 السيولة

  The Assets Allocation Approach  :األطىل تىزٌغيذخم  - ب

واحد من مقابمة كل لمسيولة والربحية داخل المصرف ل عديدة نشاء مراكزإيعتمد ىذا المدخل عمى فكرة      
ذاتو وبالتالي في المصرف  فرعياً  ن كل نوع من الموارد الذاتية والودائع تعد مصرفاً أي أ ،مصادر االموال

ساس الموائمة لتواريخ االستحقاق لممطموبات )الموارد المالية( مع تواريخ استحقاق بنود أعمى  األموالتخصص 
 .(31: 2000،اتحاد المصارف العربية ) االستثمارات أوالموجودات 
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 : Liability Management Approachانًطهىباث  إدارةيذخم  - ث

رات في اتخاذ واالستثما األموالعمى توظيف  لمقائمينتقوم الفكرة الرئيسية ليذا المدخل عمى منح الحرية     
االستثمارات وبالتالي فان ىذا مويل ليذه ــــلتاادر ــــحجم توفر مص أو، من دون االرتباط بمقدار قراراتيم التنفيذية

ما من خالل الحصول عمى تسييالت ائتمانية من مصارف أموال يعتمد عمى عممية توفير مصادر األ المدخل
 تعد من ميام لجان توظيف االموالوالتي و شيادات االيداع أو من خالل طرح سندات أة و محمية خارجي

Sun., et al,2005:53)). 

 :Efficient Frontier and Optimal loan Portfolioانحذ انكفىء ويحفظت انمروع انًثهى  8-1-1

لو من االتجاىات معين  بمصرف الخاصة نظرالكذلك من وجية يعتبر مصطمح المحفظة المثمى ن إ     
 لمصرفمثمى بالنسبة المحفظة ال نإيعني آخر، مما  مصرفوميول ختمف عن اتجاىات تما قد والميول 
 و مطر)والعكس صحيح )ص(  مثال مجازف لمصرفمثمى بالنسبة المحفظة ال)س( غير وليكن مثاًل  متحفظ

التي  ةالكفوءالمثمى من مجموع المحافظ  محفظتويختار سالمستثمر ن إبالمحصمة فو  (.205: 2005، تيم
مخاطرة عند مستوى دنى أمن المخاطرة، أو تمك التي تعرض  ى عائد متوقع عند مستوى معينـــقصأرض ــتع

  (.Sharpe , et.al ,1999 : 171) معين من العائد المتوقع

من  مقــــــبول مستوىألي  متــــوقعأعمى عائد  تقدمافظ التي ـــــ" المحنيا تمكأبعرفت المحفظة المثمى      
نيا " أو أ. ((Brigham &  Ehrhardt,2011:935" ددــــائد محـــــــممة ألي عـــــــمخاطرة محت ادنىأو  ةخاطر ـــــالم

تمك المحفظة التي تتكون من توليفة متوازنة ومتنوعة من االصول واألدوات االستثمارية، وبشكل يجعميا اكثر 
. (Gangadhar&Bahu,2006 : 290 ")دارتيامالئمة لتحقيق أىداف المستثمر مالك المحفظة أو من يقوم بإ

عام  (ىاري ماركويتز)والذي ابتكره  ،الحد الكفوءمنحنى ما يعرف بعادة عمى في الالمحفظة المثمى تقع حيث ان 
والعائد عمى المحور االفقي بين المخاطرة  المبادلة الذي يمثلدناه، و أعمى الرسم البياني الموضح ( و 1959)

مثل جميع المحافظ لتعظيم يمنحنى ال ىذا نأ إذ، االستثماريةلمجموعة من المحافظ عمى المحور العمودي 
 :  معين من المخاطرة عند مستوىالعائد 
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 العائد                                                                                    

 
 المخاطرة                           

 ومنحنيات السواءء و ( الحد الكف2الشكل رقم)
Source: Reilly,Frank&Brown,Keith,"Investment Anaylasis portfolio Management", seventh 

Edition, 2003:p230. 

لمستثمر ما، يجب أن نعرف موقف المستثمر تجاه المخاطر عن طريق دالة  المثمىتحديد المحفظة ول     
ذ يبين الشكل السابق منحنيات سواء تفضيالت إ ،يعرف بمنحنيات السواء المبادلة بين العائد والمخاطرة، أو ما

 إلى جنب مع الحد الكفوء، بين المخاطرة والعائد المتوقع جنباً  ( والتي تحدد المبادلة u1,u2,u3المستثمرين ) 
والتي من خالليا يتم تحديد المحفظة المفضمة بالنسبة لممستثمر بحسب مبادلتو بين العائد والمخاطرة 

(Brown& Reilly,2003:230)  محفظة الكفوءة التي تحقق لو اكبر منفعة والتي تقع الإذ يختار المستثمر
 السواء والتي تظيرىا منحنيات ،مستثمرمالتماس بين الحد الكفوء والمنحنى الذي يحقق اعمى منفعة لعند نقطة 

المتجنب المستثمر ، األول ىو فظة المثمى لنوعين من المستثمرينلكل لممستثمر، إذ يمكن اختيار المح
، أي عند النقطة د الكفوءسواءه عند الجزء السفمي لمح الذي يفضل أن يختار محفظة تمس منحنيات ،لممخاطرة

(X) يختار محفظة تمس منحنيات سواءه عند  ذي يفضل أنال ، أما الثاني فيو المستثمر األقل تجنب لممخاطرة
 المثمىيختار محفظتو  سوفوبالنتيجة فأن المستثمر العقالني  ،(Y، أي عند النقطة )لمحد الكفوء الجزء العموي

عائد عند  اختيار المحفظة التي تحقق اكبر )وىما لمعيارين أساسيين وفقاً  الكفوءةمن بين مجموعة المحافظ 
 )اختيار المحفظة التي تحقق أقل مخاطرة عند مستوى معين من العائد(مستوى معين من المخاطرة( أو

(Besterson,2000:33) 
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 المبحث الثاني 2-1 

 محفظة القروضفي تنويع الو تركيز ال

 .. تمهيد

وىما النظرية ، وض من األدبيات المصرفية الحاليةتنبثق نظريتان رئيسيتان عن استراتيجيات محفظة القر       
يجب أن تنوع  المصارفتفترض النظرية المصرفية التقميدية أن ذ إ التقميدية ونظرية تمويل الشركات، المصرفية
حتمال التخمف عن أفالس أو ، ألن ىذا يقمل من احتمال اإلبر القطاعات االقتصادية المختمفةع قروضيا محافظ
القضاء عمى تأثير الصدمات  المصارفتستطيع ذ إ، االقتصاديةيع في مختمف القطاعات من خالل التنو  السداد

ساسي عبر قطاعات حيث أن المقترضين ينتشرون بشكل أ ،الخاصة بيا القروضعمى محافظ الشخصية 
         عند  اديةــــــــــــــغير المتنوعة بشكل جيد ىي أكثر عرضة لمتقمبات االقتص ارفـــــــــــــــــفالمص اقتصادية مختمفة،

 دـــــــــــــكل جيـــــالمتنوعة بش ارفــــــــــــــــالمصن ـــــــــــز فييا أنشطتيا مــــــــــــــــــقطاعات التي تركد الــــــــــــــــتعرض أح
.(Adzobu,et.al, 2017:1276) أن تكون متنوعة  تجادل النظرية المصرفية التقميدية بأن المصارف يجب إذ

ن المصرف األقل تنوًعا يكون أكثر عرضة لمكساد االقتصادي نظًرا ألنو يعرض نفسو لبعض بقدر اإلمكان، أل
بالنسبة  األسيلإلى أن التنويع يجعل من  1القطاعات، وعالوة عمى ذلك تشير عدة نماذج لنظرية الوساطة

(.  كما توحي Leon, 2017:283ومراقبون لممقترضــــــين) لممقرضين تحقيق المصـــــــــداقية في دورىم كمحققون
ذات التركيز القطاعي المرتفع تميل إلى زيادة  القروضالنظرة التقميدية في نظرية التمويل الحديثة إلى أن محفظة 

 .(Ho,et. al., 2018:2)ارتباط ضروف المصرف مع ضروف ىذه القطاعات افتراضياً مخاطر االئتمان بسبب 

كما وال تزال آثار التركيز مقابل التنويع في محافظ قروض المصارف إحدى المناقشات غير المستقرة في     
يجب أن تتخصص  المصارفأن ترى نظرية تمويل الشركات  نإ، فاألخرىمصرفية فمن وجية النظر األدبيات ال

رات بالميزة النسبية لتطوير الخب من خالل تركيز أنشطتيا عمى قطاعات أو مجاالت عمل معينة من أجل التمتع
، بتطوير المصارف من خالل تخصصيا في عدد قميل من القطاعاتتقوم اذ  في المجاالت التي تركز عمييا،

كما أنو يحسن قدرة ، التخمف عن السداد، مما يقمل من مشكمة المقترضين بشكل أفضل قدرات القدرة عمى فحص
ي أعمال المقترض في وقت مبكر من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة المصرف عمى الكشف الفعال عن التدىور ف

نظرية تمويل الشركات بأنو صحاب أجادل كما ي(Adzobu,et. al., 2017:1276). لمتخفيف من المخاطر
أن تركز نشاطيا عمى قطاع معين من اجل االستفادة من الخبرات في كيفية إنجاز األعمال في  لممصارفينبغي 

                                                           
1

 القروض محافظ تنويع أن كيف فيها أظهر والتي المالية الوساطة نظرية( 1894) عام في Diamond دايموندالعالم االقتصادي  وضعنظرية الوساطة :  

 مع أنه نموذجه ويوضح عنهم، نيابة القروض رصد بمهمة وتقوم( المودعين) لمقرضيها وكالء بمثابة فالمصارف االئتمان، مراقبة تكلفة من يقلل أن يمكن
 المصارف لدى اصبح لذلك ونتيجة الصفر، من تقترب التكاليف فان مستقلة، مشاريع خالل من المشاريع ألصحاب المقدمة والقروض المودعين عدد زيادة

 (.Aarflot & Arnegård,2017:9) المستقلة او المرتبطة غير مشاريع لديها التي القطاعات من ممكن عدد ألكبر قروضها محافظ لتنويع حافًزا
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، ووفًقا ليذا المشيد نتوقع ات التي تقرضياالمركزة خبرة في القطاع المصارفىذه القطاعات، وبالتالي ستكتسب 
 (.Leon, 2017:283أن يزداد األداء مع التركيز)

الدراسات الحديثة في األدبيات المصرفية أنو من خالل التركيز عمى اإلقراض لبعض بعض  أثبتتذ إ   
المصارف تحصل عمى المعرفة الخاصة بيذه الصناعة، وبالتالي تحسين قدراتيا في االختيار الصناعات، فإن 

والمراقبة، ويمكن أن يساعد ذلك جزئيًا عمى تقميل المخاطر االئتمانية لممصارف وتحسين أدائيا، وبسبب ىذه 
روض غامض وغير المفاضمة المحتممة بين مخاطر ومكاسب التركيز، فإن األثر الصافي لمتركيز عمى الق

 .(Ho,et. al., 2018:2)معروف

 : Concentration Strategyتركيز استراتيجيت ان 1-2-1

إن تقديم القروض يبقى من أىم الخدمات التي توفر  أال ،تنوع الكبير في الخدمات المصرفيةعمى الرغم من ال     
، اًطا مربًحا ومصدًرا ىاًما لمدخلليس فقط نش لممصارففإن تقديم القروض لممصارف، ومع ذلك معظم الدخل 
أن تتعامل ليس فقط  المصارف أثناء التحكم في محافظ القروضعمى  ذ ينبغيإ مصدًرا لممخاطر، يعدولكن أيًضا 

، أي أنو يجب عمييا أال تقتصر فقط عمى تقدير سداد الديون االئتمانية لمعمالء مع مشاكل قياس القدرة عمى
عمى مخاطر  ، بل يجب أيًضا أن ُتركزمات المالية في الحاضر والمستقبلى تحمل االلتزاقدرات العميل عم

التي تعد المصدر الرئيسي ، و س محفظة قروضيا بدقةقيا فضاًل عن ،، والتي تزيد من مخاطر االئتمانالتركيز
حد تركيز القروض يكمن في أبعد أن تالحظ أن ف ،ومكوناتيا  سبياونأن تقوم بتقييم قيمة المحفظة ، أي لممخاطر

 لمتحكم في مخاطر التركيزيجب أن تحاول تنويع المحفظة أو تطبيق تدابير أخرى القطاعات 
.(Skridulytė&Freitakas, 2012:51-52) 

(  كإدارة لتقميل ومتابعة 1111تم مناقشة مخاطر التركيز ألول مرة كمسألة تنظيمية في لجنة بازل في عام)     
عمى أنيا "التعرض  مخـــــــــــاطر التركـــــيزحاالت التعرض الكبيرة لممؤسسات المالية، حيث عرفت لجنة بازل 

ــــــبيرة في  ظل ظـــــــــــــــــــروف السوق المعاكسة، والتي المحتمل الذي يمكن أن يكون مصدر بعض الخســــــــائر الك
كما  .(Slime, Hammami,2016:44) ـموبات المصرفدات ومطيمــــــــــــــــــــــكن أن تؤثر عمى كل من موجــــــــــــو 

 المصرفية نتيجةظير في محفظة القروض التي ت صور المخاطر االئتمانية واحدة من أنياعمى  يضاً أعرفت 
و أاالىتمام بصناعات معينة نتيجة و أمن الزبائن،  معينةمجموعة  أوركز المصرف في التعامل مع زبون تل

ثر بعوامل اقتصادية من النشاطات التي تتأمجموعة  أو، و مناطق جغرافية محددةأاقتصادية قطاعات 
 (.(Dullmann & Masschelein,2006:1موحدة
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 (Onyiriuba, 2016:680-681) :مخاطر التركيز في اإلقراض المصرفي إلىاذ يشير مصطمح  

 عندما يمتمك محفظة قروض في قطاعات اقتصادية معينة. المصرفخطر انخفاض قيمة عمميات  (1
 .تتكون محفظة قروضو من عدد قميل من القروض الكبيرةألزمة سيولة، عندما  المصرفتعرض  احتمال (2
عندما تتضمن محفظة قروضو أنواع قميمة من التسييالت سيولة إلى أزمة  المصرفتعرض  احتمال (3

       االئتمانية.

تواجو المصارف مفاضمة بين فوائد مراقبة االئتمان ومخاطر التركيز، والتي من المتوقع أن تتمتع المصارف    
تمان الخاصة بمحفظة التي لدييا محفظة قروض مركزة بقدرات مراقبة أفضل، مما قد يقمل من مخاطر االئ

القروض، في حين أنيا تواجو مخاطر ائتمانية متزايدة بسبب التركيزات القطاعية، فإذا كانت مخاطر عوائد 
المصارف ستكون أعمى بالنسبة في القرض خارجية، أي خارج تأثير المصرف، فإن مخاطر محفظة االئتمان 

ك فإن مخاطر عوائد القرض إلى حد ما تكون داخمية، لممصارف ذات التنوع األقل في محفظة االئتمان، ومع ذل
أي أنيا يمكن أن تتأثر بالمصرف، وبسبب أنشطة الرقابة التي تقوم بيا المصارف فانو ليس من الواضح ما إذا 

 (.Jahn, et., al., 2013:3)ة أقل خطورة من المصارف المركزة كانت المصارف المتنوع

لية دولرات الخبر اتشيكما ويرتبط ظيور مخاطر التركيز ارتباًطا وثيًقا بتوجـــــيات المصـــــارف التــــــجارية، اذ    
ألساسي ل الماز رأس اکربالتالي مو ،المصرفة ظمحفر علی خسائر مباشر تأثي اھلز کيرلتطر امخاأن لی إ
أن قع ولمتا نمز من قبل المصارف أمر ضروري. وءة، وبالمحصمة فإن قياس ومراقبة مخاطر التركلمالز اکرمو
    ل خال نـــــــــــــــبو مظ تفحــــــــــتل الذي اــــــــــمــلرأس افاية ــــــــــــة لكــــــــخميت داتقييمااء زبإجن الئتمات ااـــــسسؤمم وتق

ر االرتباط بين اــــــــــــــــــــــثز في المحفظة  وآيـــــــــــــــة التركعاازــــــــــــــلمن الئتماا طزاـــــــــمخذج اــــــــــــنم استعمال
 . (Bandyopadhyay,2010:2)مكوناتيا

ذ إة البنك إلدارة مخاطر االئتمان، وبالنتيجة تمثل محفظة القروض المتوازنة عاماًل حاسمًا في نجاح استراتيجي   
محفظة من مجموعة من األصول الخطرة المنتشرة عبر مجموعة من يتحقق التوازن المطموب عندما تتألف ال

ئتمان الخاصة بو مع إيالء القطاعات االقتصادية، وبالتالي يجب عمى المصرف أن يسعى إلى نشر مخاطر اال
لمتخفيف من تمك المخاطر، ويمكنو القيام بذلك عن طريق التخطيط ألنشطة اإلقراض الخاصة بيا  اً كبير  ماً اىتما

بطريقة تمكنو من تقديم القروض الممنوحة لممقترضين وتأمينو لممخاطر في القطاعات والصناعات المختمفة، 
خاطر تركز المحفظة حيث تتمثل إستراتيجية إدارة مخاطر االئتمان في أنو يجب عمى المصرف أن يتجنب م

(Onyiriuba, 2016:680.) 
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 ،(Freitakas, 2013:6) ىها ــــــــــــــــــــموباب نظهىر مخاطر تركيز االئتمان ـــــــــوهىاك ػذة أس   

(CEBS, 2010:6) 

 بعض البنوك تتخصص في مجاالت معينة من األنشطة بيدف قيادة السوق.ن أذ إ ، تخصص البنوك - أ
في بعض األحيان يظير خطر التركيز االئتماني عندما ينشأ نشاط  :عمى ربح أعمىالسعي لمحصول  - ب

ربح أعمى من متوسط  جابيات التركيز االئتماني وتتوقعتقيس إي فالمصارف ، اقتصادي سريع النمو
 األرباح.  

يشير إلى  مخاطر التركيز التي قد تنشأ من  :Intra-risk concentration التركيز داخل  مخاطر - ت
 التفاعالت بين التعرضات المختمفة لممخاطر ضمن فئة مخاطر واحدة.

إلى مخاطر التركيز التي قد تنشأ من  : يشيرInter-risk concentration التركيزبين  مخاطر - ث
نبع التفاعالت بين قد ت ، اذالتفاعالت بين التعرضات المختمفة لممخاطر عبر مختمف فئات المخاطر

 . ري مشترك أو من تفاعل محفزات الخطالتعرض لممخاطر المختمفة من عامل خطر أساس
 :Type of concentrationز  ـــيانترك أوــــــــــــــــــىاع  1-1-2-1

)غالبًا ما  تنشأ مخاطر التركيز في المحافظ االئتمانية المصرفية إما من خالل التعرض المفرط ألسماء معينة   
يشار إليو بتركيز االسم الواحد( أو من التعرض المفرط لقطاع واحد أو لعدة قطاعات ذات ارتباط كبير)أي 
التركيز القطاعي(، وبشكل عام تنشأ مخاطر التركيز االئتماني من نوعين من التنويع غير الكامل، النوع األول 

التنويع غير الكامل لممخاطر الشخصية في المحفظة، الذي يرتبط ب (Name concentration) ىو تركيز االسم
    تركيز القطاع النوع الثاني فيو أماإما بسبب صغر حجميا أو بسبب التعرضات الكبيرة لجيات معينة 

(Sector concentration)  والذي يتعمق بالتنويع غير الكامل عبر مكونات المخاطر النظامية، والمتمثمة
يمكن أن يكون ىناك مخاطر ف، المصرفموجودات بالنسبة ل أما (.Figini, Uberti,2012:1) بالعوامل القطاعية

يمكن أن تحتوي و  ،فيمكن أن تكون ىناك تركيزات في أدوات الضمان ،من حسابات خارج الميزانية تركيز ناتجة
ويمكن  ،لعممة محددةالتعرض في إذا كان ىناك ارتفاع  ،عمى سبيل المثالفمخاطر السوق أيًضا عمى تركيزات، 

 ،أن ينصب التركيز في مطموبات المصرف عمى إعادة تمويل األدوات أو إعادة تمويل الحسابات خارج الميزانية
 .(Hibbeln,2010:57)يمكن أن تؤدي ىذه التركيزات إلى زيادة مخاطر السيولة بالتالي و 

 أنواع من مخاطر تركيز االئتمان: ثالثةفي األدبيات، غالبا ما يتم التمييز بين و 

 :Name concentrationتركيز االسم:  1) 

ينجم تركيز االسم نتيجة لقيام المصرف بتوجيو االئتمان لزبون واحد بسبب ضخامة مركزه، مقابل االمتناع     
عندما يكون حجم  األسماءمخاطر تركيز  أذ تنشإ(. 12: 2007)مفتاح ومعارفي،األخرينعن تقديمو لمزبائن 

يمكن و  ،بمجموع تعرض المحفظة المقترضين الفرديين كبير مقارنةأو أن التعرض لبعض ، المحفظة صغيراً 
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ولكن في  وعت بشكل جيد،ـــــــــقد تنليفترض أن المخاطر  ،كون لديو محافظ كبيرة بما فيو الكفايةتأن  لممصرف
       إذا ف ،عمى الرغم من كــــــــبر حجميا فظةــــــــــــــفي المح اً يز االسم موجودــــــــــــــــــاالت يكون تركـــــــــــــــكثير من الح

  الـــــــــــــــــــــالم ص في متطمبات رأســـــــــــــــــــــــــن أن يؤدي إلى نقــــــــــــــــــز ىذا يمكــــــي خطر التركيــــــــــــــــيتم تالف لم
(Brostrom & Scheibenpflug, 2017:9) 

 Sector concentration :ز انقطاػي يانترك 2) 

ترتكز احتمالية تخمفيم ، بحيث يشير مصطمح "التركيز القطاعي" إلى تعرضات كبيرة لمجموعات محددة       
    نمذجة  وحتى إذا كانت ،المواقع الجغرافيةعن الدفع عمى عوامل أساسية مشتركة، مثل قطاعات الصناعة أو 

يزات نفسيا خصائص مختمفة ــــــــــــــادة، فإن لمتركــــــــــــــــابية في العـــــــــــىذه األنواع من القطاعات متش
(Hibbeln,2010:58). و صناعات اقتصادية أو لقطاعات أ األفرادجة التعرض المفرط لقطاع نو يحدث نتيأ اي

ذ يختمف المقترضون بدرجة حساسيتيم لممخاطر بشكل عام، فضال عن ذلك فان بعض المصارف ال إمترابطة، 
تيتم بالظروف االقتصادية التي يعممون فييا ونتيجة لذلك يتعثر المقترضون بالسداد، لذا فان التقييم الواقعي 

 .((Bonti & et al.,2003 ,5ــــــــاطر االئتــــــــمان لقياس مخــــ أساسلمتخمف عن السداد يعد عنصرا 

ل بشکزة کرمروض لقت محفظة اکانفإذا   تركز االئتمان في قطاع معين،ز القطاعي ىو يفالتركوبالتالي      
المحفظة، علی ر کبير ـــثع أاطــــــــــــلقلك اات ذمدــــــــــلصون يکد فق، نمعيع اطفي قت کارللشن الئتماافي رط فـــــــم

 ،أىمية كبيرة اذيعد  صارفـــلمماعي بحكمة في المحافظ االئتمانية ــــــــــــقابل فإن إدارة مخاطر التركيز القطـــــــــوبالم
 ول ما إذا كان يجب ترجمة مستويات معينة منـــــــــــاؤل حـــــــــــــتس ستقرار التنظيمي والمالي ، ُيثارومن منظور اال

 .(Dullmann, Masschelein,2006:176) افيةــــــالية إضــــــــــــــالتركيز القطاعي إلى متطمبات رأسم

 :customers concentration  تركيز انؼمالء3) 

أمًرا ميًما بشكل متزايد لكل من الباحثين  المؤسسات الماليةأصبح فيم تأثير تركيز العمالء عمى قرارات    
فالعميل ىو أحد أصحاب   (Chang, et al., 2017:2).بحت قواعد العمالء أكثر تركيًزاوالممارسين حيث أص

 ،، والذي لو تأثير ميم عمى العممية اليومية وصنع القرار في المؤسسةلممؤسسةالمصمحة الخارجيين الميمين 
بشكل رئيسي بعوامل مثل تكوين المساىمين، وحجم وتركيز خطة التشغيل، وأموال ويتأثر تركيز العمالء 

 اساً ـــــــــــــــــتأثير تركيز العمالء يأتي أس  د أن ـــــــــــــــمن خالل مراجعة وتحميل األدبيات ذات الصمة، وجو  ، المؤسسة
 .(Qian,2018:2175)(رات الحوكمةـــــــــــــــتأثي)و (الماليةائقة ـــــــــــــــــآثار الض)ين: ـــــــــــــــــمن جانب
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 Managing Concentration Credit Risk: ز االئتماوييإدارة مخاطر انترك2-1-2-1 

راسات ذ توحي الدإ، يجيات عمل المصارفاستراتبز االئتماني مرتبطة بشكل وثيق يركن نشوء مخاطر التإ    
فظة قروض المصرف، وبالتالي مباشرة بحدوث خسائر في مح تأثيراتز ليا يمخاطر التركن أوالتجارب الدولية ب

ثير أيض تــــــــــتخف أوتسكين ، زيدارة مخاطر التركإذ يقصد بإ ،المصرفس مال أفائية و ر يعمى القدرة اال سيؤثر
عرض المفرط ــــــــوالمرتبــــــــطتين بالت ،لمسوق رطةـــــــــاسية المفــــــــــــر الحســــــــومخاطية العامة ــــــــــر النظامـــــــــــالمخاط

 (.Bandyopadhyay, 2010, 2) القـــــروضمحفظة حدوث خســـــــــــائر في  إلىوالتي تؤدي  ،فرادلممقترضين األ

 Monetary)ي : ـــــــــــػهى ما يه رفــــــــــــماوي في انمصـــــــــاالئتز يطر انتركاخمدارة إمم شتر تإ

Authority of Singapore,2006,17) 

دارةمراقبة  المخاطر االئتمانية التي تظير في محفظة القروض  (1  أز االئتماني الذي ينشيمخاطر الترك وا 
لى قطاع إ أو ،وعة زبائن مترابطينممج أوزبون  إلىو ويوجو جزء كبير من ،القروضمنح  عندما يتم
 و مجموعة من الدول ذوات االقتصاديات المترابطة.ألى دولة إو أو صناعة معينة أ ،محدد اقتصادي

عمى سبيل المثال  ،ز اليامةيز في محفظة القروض من خالل مراقبة جوانب التركيقياس مخاطر الترك (2
ليا ن مثل ىكذا تطورات سيكون أذ إمعينة خالل الدورة االقتصادية،  التعرض لصناعة محددة في مرحمة

 ثير عمى نوعية قروض المحفظة وعمى المقترضين.أت
وتقديم تقرير حول  ،ز عند المستوى المقبول بالنسبة لممصرفيوضع الحدود المالئمة لتحديد مخاطر الترك (3

 العميا لغرض مراجعتيا ومناقشتيا. اإلدارة إلىز يمخاطر الترك
الكتشاف مواطن الضعف  ،وقيم الضماناتوجودة ونوعية الموجودات متابعة اتجاىات النمو في القروض  (4

 في محفظتيا.
لغرض تقييم مخاطر مجموعة مقترضين  ،((Stress Testsوضاع الضاغطة القيام باختبارات األ (5

طر تسعير المخا مثالً  ،زيمخاطر الترك لخفضالمناسبة  اإلجراءاتمعاكسة واتخاذ  لظروفيتعرضون 
 .ياالئتمان التركيز خطرضد التحوط من أجل  التوريق وأ ،س المالأو ر أ ،وزيادة االحتياطيات اإلضافية

من خالل متابعة ومراقبة محفظتيا  ،ن تكون متيقظة بشكل دائمأمحفظة القروض  إدارةعمى  وبالتالي يجب
ل ظلمخاطرة في نية ليا عند مستوى معين ومقبول من ابالحسبان السقوف االئتما األخذع م ،االئتمانية

 ات التي تواجييا.التيديدات والتحدي
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 Policies to Limit or Reduceز االئتماوي يمه خطر انتركأو انتقهيم وسائم انحذ 3-1-2-1  

:Concentration of Credit Risk  

ية افلعدم كعود يتعثر وفشل المصارف  أسبابن أ إلى 2003خمصت لجنة بازل بتقريرىا الصادر في عام    
دارةرقابة   فضاًل عنمرتفعة المخاطر لتحقيق معدالت عائد عالية،  قروضوكذلك تبني محافظ  ،االئتمان وا 

 فضالً  ،النوعي أوالجغرافي  ًا أكانح االئتمان سواءز عند منيالترك أو ،عدم اتباع القواعد المصرفية الصحيحة
سموح قروض تتجاوز الحدود المعمى جل الحصول أياسية التي تفرض عمى المصارف من عن الضغوط الس

(. وبالتالي 333: 2010دالحميد،)عباألخرىالمخاطر االئتمانية  باالضافة الى ،بيا من قبل البنك المركزي
 ز االئتماني ومنيا :يلتخفيف مخاطر التركعديدة طرق تباع إ إلىت المصارف ئلج

 : Diversify the Loan Portfolioمحفظت انقروض تىىيغ   ( أ

من خالل توزيع ف مخاطر التركيز االئتماني، ومنيا تخفي ،كبيرة لممصرف فوائدمحفظة القروض تنويع  يحقق   
نواع متعددة من المقترضين والقطاعات االقتصادية وكذلك مناطق جغرافية مختمفة أونشر القروض عمى 

(Machiraju,2008,198). 

 : Limitation انتقييذ أوانتحذيذ   ( ب

صبح البد من أوالصناعات والمناطق الجغرافية،  الشركات الماليةروف ظبسبب التغييرات الغير متوقعة في    
ن يحدد السقف االئتماني بطرق أذ يمكن لممصرف إنواع القروض، ألتحديد سقوف االئتمان لكل  أنظمةوضع 

     الخسائر الناتجة ارف الى ــــــــــــــــومستويات وشروط مختمفة، ويرجع السبب الرئيسي ليذا التحديد ىو تعرض المص
           يا ــــــــــــــــدة زبائن تكون ظروفيم المالية مرتبطة مع بعضــــــــــــــــــــــع أوزبون واحد  إلى ةالقروض الممنوحعن 

(Machiraju, 2008 ,198.) 

 Coverage:انتغطيت   ( ث

الصرف سعار أوكذلك  ،ر الفائدةاعسأسيطرة والتحكم بمخاطرة تقمبات لم أسموبالتغطية بوصفيا  تستعمل     
والقروض  األموال مختمفة مثل الموائمة بين مصادر أشكاالً  األسموبخذ ىذا أذ يإ ،وانخفاض السيولة في المصرف

تخدام سعر تحصيل القروض بنفس العممة التي منح بيا القرض او باس أو، واألحجام االستحقاقجال آمن حيث 
المشتقات المالية كالخيارات  باستعمالو من خالل التحوط أا في القروض طويمة االجل وخصوص  ،المعوم الفائدة

 (.(Machiraju ,2008 ,199 والمستقبميات
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 : Insuranceانتأميه   ( ث

يتضمن طمب المصرف من الزبون القيام بالتامين لمصمحة المصرف ضد مخاطر التخمف عن السداد لدى      
ن يحصل عمى التعويض المالئم من أون بتاريخ االستحقاق يحق لممصرف ففي حال لم يسدد الزب ،شركات التامين

 .(15: 2010قبل شركة التامين)شاىين،

 Diversification Strategy : انتىىيغاستراتيجيت 2-2-1 

تمثل قمب مجموعة كبيرة من والمؤسسات المالية  اتالتنويع في أنشطة أعمال الشرككانت قضايا التركيز و لقد    
من المواضيع  اً ن التنويع يعتبر واحدأذ أ (Acharya, et.al., 2002:7).تمويلالالمتعمقة ب مؤلفات الحديثةال

       مالية،  رورية بالنسبة لممصرف كمؤسسةــــــــــــىذه االستراتيجية تعتبر ضأن  كمااليامة في األدبيات المالية، 
         اطرــــــــمخالزيادة األداء وتقميل ة بيا لــــــالخاص القروضارف من تنويع محافظ ـــــــــــكونيا تمكن المص

(Turkmen& Yigit,2012:111) .إستراتيجية أعمال تسمح لمكيان بدخول مجال عمل  يعتبر بمثابةالتنويع ف
سور ذا تم تنفيذ ىذه االستراتيجية بنجاح تكون بمثابة اف ىو تقميل المخاطر وتحسين العوائد،جديد بيدف أساسي و 
يقصد بو الحد من المخاطر فالتنويع ىو مفيوم   .(Jain,2017:120) نحاالت عدم اليقي لحماية المؤسسة من

تخصيص االستثمارات بين مختمف األدوات المالية والصناعات وفئات االستثمار األخرى  عن طريق
(Mangram,2013 : 66) .ىتماماً أولي ية  وءالكففي محفظة القروض  لمخاطراإلدارة  ديثن الفيم الحأذ إ 

المرتبطة باإلقراض المفرط يتم التعامل مع التنويع كأداة رئيسية تسمح بتفادي المخاطر ذ إلتنويع القروض،  كبيراً 
 .(Freitakas, 2013:5) لنشاط االقتصادي أو تركيز القروضلبعض قطاعات ا

 :Portfolio diversification methodsتىىيغ انمحفظت  أسانية1-2-2-1 

 :Naive Diversificationانتىىيغ انسارج  - أ

كثير من األكاديميين ، قد لفتت اىتمام الالمحفظة ذات الوزن المتماثل أو،  N/1التنويع الساذج  أسموبإن       
المال بالتساوي بين  ينص التنويع الساذج عمى تقسيم مخصصات رأس ثيح .(Bowie Li, 2018:21)والباحثين

ن االضطرار إلى التعمق والتعقيد دو  ية لممحفظة بطريقة بسيطة وبديييةبيدف تقميل المخاطر الكم جميع األصول
 وواحدة من أكثر .(Lhabitant, 2017:91)ة حاليا لحل مشاكل تحسين العائدفي القوانين الرياضية المستخدم
والتي  سع ىي استراتيجية التنويع الساذج،في سياق بناء المحفظة عمى نطاق وا قواعد االختيار البسيطة المطبقة

لفــــــــــــردية لبدائل بغض النظر عن الخصائص ا بين مجموعة اختيارات معينةتساوية ص أوزان ميتتضمن تخص
جية  األوزان ـــــــــــــــــيا استراتيــــــــــــاعدة عمى أنــــــــــــــار إلى ىذه القــــــــــــــــــــــغالبًا ما يش ، لذااالخـــــــــــــتيار األساســـــــــية

عمى  األسموبخر، يعتمد المستثمر وفقا ليذا آبمعنى  .N (Giorgi, Mahmoud,2016:2)/1ساوية أوـــــــــــــــــــــالمت
دخالياوزان متساوية أاختيار عدد من الموجودات وبشكل عشوائي وب والتي ستعمل عمى تخفيض  ،المحفظة وا 

وبالنتيجة ستقتصر مخاطرة المحفظة  ،مخاطر المحفظة غير النظامية والتي تؤثر عمى مخاطر المحفظة الكمية
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التضع كل  عمى مقولة ) األسموبىذا  فيذ يعتمد إ، السوق فقط والمتمثمة بمخاطر عمى المخاطر النظامية
 (.Frankfurter&Frecka,1981:3البيض في سمة واحدة( )

 ل التالي:ـــــــــــــــــــتباين المحفظة بالشك يكونإذ ( ،iلكل  wi = 1 / Nالة األوزان المتساوية )ــــــــــــــــفي حف  
:(Lhabitant, 2017:92) 

…………..(1)                                       

 ن :أإذ 

 = االرتباط  
 = االنحراف المعياري  

تباين المحفظة نو  يتكون إذ تشير إلى أنويع الساذج، تقدم المعادلة السابقة رؤى مفيدة حول الفوائد المحتممة لمت   
ويعتمد النوع الثاني عمى متوسط  ريق زيادة عدد األصول في المحفظة،يمكن تخفيض األول عن ط من حدين،

د األدنى لتباين المحفظة المتنوعة ـــــــــثل الحــــــــــــــــــنو يمأ يأ ،االرتباط بين األصول وليس عمى عدد األصول
 :(Lhabitant, 2017:92) اليـــــــــــــحو التـــــــــــــــالمعادلة السابقة عمى النبسذاجة. لذا يمكن إعادة كتابة 

……….(2) 

انخفض ( كمما 2) ،يقل تقمب المحفظة عندما يزداد عدد األصول في المحفظة ( 1)مما يدل بوضوح عمى أنو 
، و ــــــــــــــــحفظة ىــــــــــد من تقمب المـــــــــــــــــــــ( الح3) ،ممةـــ، زادت منافع التنويع المحتمتوسط االرتباط بين األصول

وكما موضح في الشكل  (2)يتم التخمص من جميع المخاطر الشخصية كبيرة جداً  Nح ــذلك عندما تصب ويكون
 (Lhabitant,2017:92).  أدناه

                                                                                            

 

                                                           

استثمارٌت بانكامم. عهى عكس  ٌقصذ بانمخاطزة انشخصٍت ، وانتً ٌشار إنٍھا أًٌضا بانمخاطزة غٍز اننظامٍت ، بأنھا انخطز انمتعهك  بأصم معٍن مثم انسھم  ونٍس محفظت (2)

عار انفائذة( ، ٌمكن تخفٍف انمخاطز انشخصٍت من خالل تنوٌع انمخاطز اننظامٍت )انخطز اإلجمانً انذي ٌؤثز عهى جمٍع األصول ، مثم انتقهباث فً سوق األوراق انمانٍت أو أس

  انمحفظت.

  .https://www.investopedia.com/terms/i/idiosyncraticrisk.aspJAMES CHEN, Idiosyncratic Risk, Idiosyncratic Risk , investopedia, Jun 22, 2018 نهمزٌذ أنظز : 

 

https://www.investopedia.com/terms/i/idiosyncraticrisk.asp
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 انمخاطزة                                                                                                                                                          

 
       انموجوداث فً انمحفظتعذد  

 انتنوٌع فً تقهٍم مخاطزة انمحفظتمنافع  (3انشكم )

Joseph, C., "Credit Risk Analysis, Portfolio Credit Mitigation" 1st Ed.,Mc Graw-Hill, 

New Delhi,2006,65. 

خفاض تكاليف نأ بالرغم من منو، المحتممةىو انخفاض المنافع  ،التنويع الساذج أسموبن ما يعاب عمى أ ذإ    
وعالقة المخاطرة بالعائد  ،باالعتبار االرتباطات بين الموجودات المكونة لممحفظة يأخذنو ال أالمعامالت فيو، كما 

Andersen & Musajev,2010:4).) 

 : Markowitz's diversification   تىىيغ ماركىيتزب_ 

      افظ ـــــــــــــــ( عمى أىمية مح1152بدأت النظرية الحديثة لتنويع المحافظ االستثمارية عندما أكد ماركويتز )   
ير الرأسمالي من ، وأدت رؤى ماركويتز فيما بعد إلى تطوير نموذج التسعلتباين الكفوءة إلدارة االستثمارا-متوسط

تؤكد  . اذ (Kupiec,2015:2) ين المخاطر والعائد المتوقع، وىو أول نموذج توازن يربط ب(1164قبل شارب )
د نفس أن المحفظة متنوعة إذا لم يكن من الممكن تقميل التباين أكثر عن ( عمى1152نظرية محفظة ماركويتز )

 توى تنويع المحفظةــــــــــــــــــتخدم كدليل لمسويعني ىذا أن تباين المحفظة يس المستوى من العائد المتوقع،
.(Theron&Vuuren,2018:2)( عمى أن المحفظة متنوعة 1152) بتعبير آخر تنص نظرية ماركويتز أو

 أعمى متوقع دــــــــــــــــى مخاطر أقل او عائإذا لم تكن ىناك محفظة تحتوي في نفس الوقت عمفقط بشكل جيد 
(Behr, et al, 2007:8). إذا لم تكن ىناك محفظة أخرى في تنويعيا ، تكون المحفظة كفوءة  ثالثبتعبير  أو

 قع و )عمى األكثر( مخاطر متساوية)عمى األقل( وال محفظة ذات عائد أعمى متو ذات مخاطر أقل وعائد متساو 
(Kamp,et. al., 2005:5).  
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تم  ذإمفة من أجل تحسين أداء المحفظة، ختالم الموجوداتتوزيع االستثمارات بين  إلىيستند تنويع ماركويتز و    
و محفظة التباين من خالل مفيوم ماركويتزمن قبل  1152إدخال التحميل الرياضي لتنويع المحفظة في عام 

من بين جميع المحافظ االستثمارية تباين ضئيل  إذا كان لدييا ،كفوءةالحفظة الم والتي تسمى المتوسط الكفوءة
وتحديد العائد المتوقع  ومن ثم فإن تنويع المحافظ يساعد عمى التحكم في مخاطر المحفظة ،لمعدل العائد المتوقع

اليدف من التنويع ىو تعظيم العوائد وتقميل المخاطر من خالل بالتالي فان و (Fernholz,2010:1). فييا
عمى  كل مختمف مع نفس الحدث )األحداث(،االستثمار في األصول المختمفة التي يمكن أن يتفاعل كل منيا بش

سبيل المثال ، تسببت األخبار السمبية المرتبطة بأزمة الديون األوروبية بشكل عام في انخفاض البورصة إلى حد 
 الذىـــــــــبض السمع مثل ــــــــ، كان لألخبار نفسيا تأثير إيجابي عام عمى أسعار بعفي الوقت نفسو و يرـــكب

(Mangram,2013 66). 

 

 

 

 

 

 

         
 ػهى مخاطرة انمحفظتماركىيتز تىىيغ (  تاثير 4) شكم رقم 

     .2004،اإلسكندرية، مصر، ، المكتب العربي الحديث"مدخل تحميمي معاصر ،ارة المالية اإلد"هندي ، منير إبراهيم ،  -المصدر

( يعكس العالقة بين العوائد التي تتكون (COV ن وجود معامل التباين المشتركأ( 4يبين الشكل رقم )    
بين عوائد االستثمار، وبالتالي فان التنويع الكفوء  التباينالمحفظة منيا، فالتباين المشترك يحدد مدى واتجاه 

 (.101:  2004اذج )ىندي ، ــــــــويع الســـــــــــمخاطر المحفظة بكفاءة أعمى من التن ضتز من شأنو أن يخفيلماركو 
مقابل كمما انخفض معامل االرتباط بين عوائد المكونات الفردية لممحفظة انخفضت مخاطر عوائد المحفظة وبال

( 1-( و)1ن قيمة معامل االرتباط تنحصر بين )أحيث  ،افضل االستثمارات المقترحةوبالتالي يعتبر 
Marling,2012: 3).) 
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 :Diversification in the Loan Portfolioفي محفظت انقروض انتىىيغ  2-2-2-1

ن أذ إة عمى مخاطر التركيز االئتماني، في السيطر  األساليبىم أحد أيعتبر التنويع في محفظة القروض    
تعثر المصرف في تحصيل تمك القروض،  إلىالتركز في منح القروض لقطاعات اقتصادية محددة قد يؤدي 

ارف المجوء الى اتباع احدى ــــــــــــكالكساد المالي والتضخم وبالتالي عمى المص ،ظروف  اقتصادية معينة لبض
تمك المخاطر عمى مناطق  الجغرافي لغرض نشر أوسياسات التنويع في محفظة القروض، كالتنويع القطاعي 

 (.  159: 2012و قطاعات مختمفة)مامندي،أجغرافية 

 قسم الى الى عدة انواع :ي مكن انلذا فان التنويع في محفظة القروض ي

 Geographical Diversification : انتىىيغ انجغرافي1) 

المحفظة محفظة المتنوعة لدييا مخاطر إئتمانية إجمالية أقل من الإلى أن  نظرية المحفظة الحديثة مبادئشير ت   
تضمن مخاطر ت مخاطر االئتمانعمى حقيقة أن وتستند يذا االفتراض تأخذ بنظرية المحفظة إذ أن ، كثر تركيًزااأل

يمثل المخاطر التي ال يمكن تنويعيا، أي بعبارة أخرى  لألئتمانإن الخطر المنتظم  حيثمنتظمة وغير منتظمة، 
اقتصادي محمي أو إقميمي أو  بانكماش المرتبط المصارفتقصير المتمثمة بمخاطر مخاطر السوق، اذ انيا ال

ما يتعمق عندتنويع نفسو فييا(، و  المصرفتي يختار المنطقة الجغرافية ال، اعتماًدا عمى معيار التنويع )دولي
التخمي  المصرف، يمكن أن تتجسد المخاطر المنتظمة بفقدان االئتمان الذي ال يستطيع األمر بالتنوع الجغرافي

     (David, Dionne,2005:20-21) .عنو إذا كان يسعى لتغطية جميع القطاعات في منطقة جغرافية معينة

ن خالل مجموعة متنوعة من القنوات، عمى ُيّمّكن التنويع الجغرافي من تعزيز قيم المؤسسات المالية ماذ     
الحد من التعرض لمصدمات ، قد تؤدي المستويات األعمى من التنويع الجغرافي إلى سبيل المثال

قد يتدىور  المحفظة المركزة جغرافياً الفكرة ىي أن أداء و  .(Yildirim, Efthyvoulou, 2018:227)المحمية
ال ينبغي أن  من ركود أو صدمة اقتصادية سمبية، ومن ناحية أخرىبشكل كبير عندما يعاني االقتصاد المحمي 

بخسائر ائتمانية فردية )في منطقة إقميمية واحدة( حيث يتم تعويضيا  جيدجغرافيًا بشكل  ةمحفظة المتنوعالتتأثر 
يا في جميع المناطق اإلقميمية األخرى في تالتي تم جمع المصارفمعة ومدفوعات من خالل الفوائد المج

فة ليا ارتباط االفتراض الكامن وراء ىذا المنطق ىو أن التطورات االقتصادية في المناطق المختم نأذ إحفظة، مال
ن أرتباط منخفض، كما ا ذات اً ــــــــــلقروض القائمة أيضا تعثروبالتالي فإن احتماالت  منخفض أو حتى سمبي،

ر المنتظمة المتوقعة في المستقبل، مختمفة لتعويض الخسائ لدييا طرق ارفــــــــــــــالمصر ىو أن ــــــــــــىناك افتراض آخ
دمات االقتصادية ـــــــــــــوضيا لمصقادرة عمى تقميص حساسية محافظ قر  المصارفيجب أن تكون ومن ىنا 

 .(David, Dionne,2005:20-21) يا جغرافياً ــــــــــــــالل تنويعـــــــــــمن خ (قميميةاإل -المحمية)
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 industrial diversification :انتىىيغ انصىاػي 2) 

 وبما أن الصناعات تتركز في كثير من إلى درجة التنويع الجغرافي،التنويع ىذا النوع من يعزى  غالبا ما   
متنوع جيًدا جغرافًيا قادًرا عمى تغطية  مصرف، فمن الطبيعي أن يكون ىناك األحيان في مناطق جغرافية معينة

 ناعيــــــــــــــــص الصـــــــــــداف محددة لمتخصـــــــــــــــــــو ليس لديو أىــــــــــــــــــ، عمى افتراض أنناعات في محفظتوالعديد من الص
.(Boateng,2011:22) 

 :Sectoral Diversification انتىىيغ انقطاػي  3)

لتنويع القطاعي التي تحدث مسألة التركيز أو التنويع في إستراتيجية ا المصارفتناولت مؤلفات كبيرة في تمويل   
الحالية، تيا التجارية أو السوقية أعمال تجارية جديدة ال عالقة ليا بعممياالدخول في إلى  المصرفسعى يعندما 

تقترح نظرية التمويل الكالسيكي أن التنويع يجب أن يكون وسيمة لمحد من المخاطر داخل محفظة األصول  اذ
ساطة المالية، ، فالنظرية تبرز أن التركيز يزيد من تكمفة الو ر المتماثمة في األسواق المصرفيةنظًرا لممعمومات غي

، مما يشجعيم عمى "وضع البيض في أكثر البنك لمقترض واحد د تحد من تعرضتمتمك العديد من البمدان قواعذ إ
اعات التي ـــــــــاركة في القطـــــــــشالمـ ررــــــقـت المصارفمن ناحية أخرى فإن بعض و  ىذا من ناحية،  من سمة واحدة"

، والتي أدت في وقت الحق إلى  2002أزمة الرىن العقاري في عام ن أذ إ، بمزايا نسبيةفييا وتتمتع  لدييا خبرة
باالقتصاد  وثيقاً  ارتباطاً ط العقارات التي ترتب لقطاعالكبير  إلى التعرض أسبابياعود تاألزمة المالية العالمية 

في الواليات بكامميا الصناعة المصرفية  بعرقمة القروضتسبب فييا تركيز محفظة التي ن ىذه األزمة أذ إالكمي، 
     (Belguith,Bellouma,2017:35) . المتحدة

 :Cost of Loan Portfolio Diversificationتكهفت تىىيغ محفظت انقروض 3-2-2-1 

، فقد يؤدي التوغل في قطاعات جديدة لموصول إلى محفظة بتكمفةعادة ما يأتي التنويع في محفظة القروض      
تكون من تكمفة التنويع لمحفظة ت تتمثلذ إ (Bebczuk, Galindo,2005:3) .أكثر تنوًعا إلى تكاليف عالية
بالنسبة ما أ .(BOATENG,2011:23) كاليف المعاممة وتكاليف المراقبةمجموع تاألسيم عمى سبيل المثال ب

تتمثل العوامل الرئيسية لتكاليف التنويع األساسية في تكاليف المراقبة وتكاليف االستثمار المرتبطة  لممصارف
ع يــــــــــــــالتنو أن تشترك فييا مثل:  لممصارفمن استراتيجيات التنويع التي يمكن و  ،تراتيجيات التنويع المختمفةباس

، يمكن أن تكون التكاليف الضمنية ىي التكاليف جغرافيع اليلمتنو بالنسبة  فمثالً  ،ي، الصناعالقطاعي، الجغرافي
قد و  ،، تكاليف العمالة ، تكاليف التدريب( في منطقة معينةالتسويق تكاليف المرتبطة بإنشاء مكتب محمي )
 تلتقييم ومراقبة الصناعاالالزمة  والخبراتستثمارات اال والقطاعات إلى يتطمب التنويع عبر الصناعات

(BOATENG,2011:24). 

 ألنو ,القروض محفظة تنويعوقيود عمى  حدود وضع تقتضي التي تقدم فان الباحث يؤيد الفكرة وبناءا عمى ما    
 نيا تعتقدأل محافظيا تنويع في اإلدارية باإلفراط كفاءةال وعدم مخبرةتفتقر ل التي المصارفمن بعض  تعمل ربما



  ..رفيةــــــفي محفظة القروض المصع يو ــــــــــيز والتنـــــالترك:  المبحث الثاني.الول ......................الفصل ا
 

35 
 

 يفترض ان ىناك الذي الكفؤء التنويع مبدأ مع اساساً  يتعارض ذاوى، دح ألدنى ةالمخاطر  قد يخّفض ذلك بأنّ 
ن أذ إ ،وعند مستوى معين من العائد احدودى بأدنى عندىا المخاطر تكونوالتي  ،لممحفظةى مثم تنويع درجة

 .اعني المتوّلدة العوائد تذبذب رتفاعأو  تشتت المحفظة يعنيمما  لى حدوث تاثيرات عكسية ،إيؤدي  تجاوزىا 

 Measuring indicators ofتركيز والتنويع في محفظة القروضقياس المؤشرات 3-2-1  
concentration and Diversification of the loan portfolio: 

ترجيًحا متساوًيا لجميع القطاعات بناًء عمى افتراض التنوع  )التنويع(يز قاييس التقميدية لمتركتفترض الم   
)تنويع( محفظة  زيدية  االكثر استخداما لقياس تركوتتمثل المقاييس التقمي (Langrin & Roach,2008:7).التام

 :التالية مقاييسالالقروض ب

 Hirschman-Herfindahl-Index(HHI):)ىيرشمان ىيرفيندال( )مؤشر  (1
 ( Gجيني معامل  )مؤشر  (2

والتنويع في محفظة القروض وىما ز يذ اننا سنتعرض ألبرز ىذه المؤشرات واكثرىا شيوعا في قياس التركإ
 .ىيرفندال( ومؤشر )جيني( –مؤشر )ىيرشمان

 (HHI) "هيرشمان -هيرفيندال" مؤشر1-3-2-1  

 في تركيزال لحجم مقياًسا ، HHI أو  Herfindahl-Hirschman مؤشر باسم المعروف المؤشر يعد     
ىذا النموذج  سمي اذ ،الشركات بين فيما المنافسة مدى لقياس مؤشر كونو عن فضالً  المصارف محفظة قروض

 مفيومكما أنو يعتبر  ، ( Albert O. Hirschman و Orris C. Herfindahl)االقتصاديين عمى اسم مبتكريو
 ،االتكنولوجي إدارة وأيًضا االحتكار، ومكافحة ،بين الشركات المنافسة قانون في واسع نطاق عمى يطبق اقتصادي

 أنو عمى يعرف إذ ،الشركات واندماج االستحواذ مخاطر لقياس كمؤشر المتحدة الواليات في استخدامو تم كما
 األحيان بعض في تقتصر) االقتصادية القطاعات أو الصناعة داخل لمشركات السوق حصص مربعات مجموع
 من يتراوح أن يمكن إذ. حقيقية ارقام أو ككسور السوق حصص عن التعبير يتم حيث  ،( شركة 50 أكبر عمى
( HHIىيرشمان )-مؤشر ىيرفيندالكما يعد  .(hayes,2019,1) نقطة( 10000 الى 1) من أو( 1.0 إلى 0)

ممعادلة وفقا ل HHI))يتم حساب و  ،بين المؤشرات التراكمية لمتركيزواكثرىا شيوعًا أحد المقاييس األكثر استخدامًا 
 (Adzobu, et,. al.,2017:3): التالية

(3)............. 
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 ن :أإذ 

r2bti التعرض النسبي لكل قطاع = 

 .تمثل عدد القطاعات   nحيث أن   قيمة المؤشر تمثل 

بشكل متساو لكل  المصرفض ( أن التنويع الكامل يعني تعر HHIل )ىيرفندا-يفترض مؤشر ىيرشمان  
كمما و  ،اع واحدــــــــــا في قطـــــــــمتركز تمامً  المصــــــــــرف، فإن  1ىو  HHIإذا كان ف (،iالقطاعات االقتصادية )

 (Adzobu, et, al., 2017:3). القروضظة ـــــــــع التركيز في محفــــــــــــرتفأ، HHIرتفعت قيمة أ

نويع في قياس حجم التركيز والت ستخداماً واألكثر أدق يعد المؤشر األHHI) مؤشر )في حين يرى )مامندي( ان   
( 10000ولغاية ) يمة ىذا المؤشر تتراوبح ما بين )صفر( كحد ادنىن قالقروض المصرفية، إذ أ في محافظ
معدوم منخفض أو ن التركيز ( نقطة فأن ىذا يعني أ1000اقل من )يمة المؤشر ذا كانت قفأ ،عمىنقطة كحد أ

ن ي بأن ىذا يعنـ فأنقطة (1200( الى )1000ما لو كانت قيمة المؤشر تتراوح مابين )، أتاممرتفع أو والتنويع 
( نقطة فأن ىذا يعني 10000الى )( 1200بين ) ما لو كانت قيمة المؤشر تتراوح ماالتركيز والتنويع معتدلين أ

 (.241: 2012معدوم )مامندي،منخفض أو تام والتنويع مرتفع أو ن التركيز بأ

 Risk-adjusted HHI : انمؼذل حسة انمخاطر لهيرفىذا -مؤشر هيرشمان1-1-3-2-1  

ومع ذلك فإن القطاع نفسو لديو مخاطر نظامية مختمفة  ،التقميدي التعرض النسبي لكل قطاع HHI))يساوي   
عممتنا الدروس المستفادة من األزمات المصرفية في الثمانينات فقد  ،حيث يتحرك االقتصاد كمو صعودا وىبوطا
إذ ترجع أزمة الرىن  ،ال ينبغي أن تتعرض كثيرا لقطاعات قميمة المصارفوأوائل التسعينات من القرن الماضي أن 

اد الكمي ــــــــــــــاص باالقتصـــــــــارات التي ترتبط بشكل خــــــــــــــــالعقاري جزئيًا إلى كثرة التعّرض لصناعة العق
.(Chen,2013:1233) 

من خالل  HHIعمى أساس  التركيزقياس  توسيعينبغي  والمخاطر النظامية لكل قطاع، فإنمن أجل تعديل و    
معدل حسب المخاطر لكل جديد  HHIببناء القيام ومن ثم  ،القطاع كأوزان التعرض النسبي Betasإدخال بيتا 

 (Chen,2013:1235) .عمى النحو التاليو  tفي وقت  مصرف

 

............... (4)   
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it β  تعكس المخاطر النظامية لكل قطاع، والتي يتم تعريفيا عمى أنيا التباين المشترك بين عائد السوق وعائد =
δمقسوًما عمى تباين عائد السوق  cov(RMt ,Rit )القطاع

2
RMt

     

…………(5) 

 Gini coefficient (G) :مؼامم جيىي 2-3-2-1

امو أيًضا لتحديد ومع ذلك يمكن استخد ،بشكل عام لعدم المساواة( كمقياس Gغالبًا ما يستخدم معامل جيني )    
 ,Kamp) عمى النحو التالي tفي وقت  b لمصرف Giniُيحسب مؤشر اذ  ،محفظة القروضتنويع و       تركيز

2005:7) (Freitakas,2013:6): 

6)...............) 

 ن : أإذ 

  
 نفأوبالتالي  ،حصص التعرض النسبي لمحفظة القروض، مرتبة حسب الحجم بترتيب تصاعدي xi^حيث تمثل   

VJ قيمة مؤشر  ماأ ،ن أصغر التعرضات في محفظة القروضىي الحصة المتراكمة مGini  من صفر إلى
سيكون د واألقرب إلى الواح ،، كان التوزيع األكثر مساواة لمقروض في المحفظةكمما اقتربنا من الصفرو  ،واحد

ومن ثم يحدد المعامل القريب من الصفر المحفظة التي تنوعت فييا القروض  ،توزيع عديم المساواة في المحفظة
من الناحية العممية عندما تكون قيمة و  ،يحدد المعامل القريب من الواحد محفظة عالية التركيزو  ،بشكل جيد

 .(Freitakas,2013:6 ) تركيز عاليذات يمكن القول أن المحفظة  0.300معامل جيني أعمى من 
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 )الؼائذ والوخاطرة( الثالثالوبحث 3-1 

Return and Risk 

     تمهيد:   

لتحقيق العوائد، المصارف، ىو  بما فييا، المؤسسات المالية أمواللتوظيف  األساسن اليدف أ في، شك  ال   
تكون مقروءة  نأكما يجب ، محددة ةاستراتيجيتباع إمؤسسة مالية  عمى كل يجبالعوائد  ىذهحقيق ولغرض ت

، وعالقة تطبيقيا بأنشطتياالمرتبطة  رالمؤسسة عمى التعامل مع المخاطتمك قدرة مدى  بعناية من جانب
االعتبار في اختيار  بنضر يةعوامل السوقالضرورة أخذ  عن ، فضالً خرآمن جانب والمالية البشرية  ومواردىا

وما يترتب  ،لممصرفوضع المالي واحد من أىم العناصر في تقييم ال يعد موضوع العائدتمك االستراتيجية. كما 
، لذا فان المؤسسات المالية بشكل عام اليةمن مخاطر ع يحققو المصرفالذي يمكن أن  عمى زيادة العائد

بما يؤدي إلى تعظيم و ، والمخاطرة العائدبين ما مبادلة الوالمصارف عمى وجو الخصوص ستسعى لتحقيق 
لذا سيقدم ىذا المبحث توضيحا لالطار المفاىيمي   .والعكس صحيح المخاطر عند مستوى مقبول منالعائد 
بعد ثم ، أيضاً  ومؤشرات قياسيا وأنواعياومؤشرات قياسو، ومن ثم التعرف عمى مفاىيم المخاطرة  وأنواعولمعائد 

أن محفظة القروض تمثل عتبار عمى أذلك سيتم التطرق لموضوع عائد ومخاطرة محفــظة القروض المصرفية 
 .حد متغيرات الدراسة الرئيسةأ

 Returnالعـائـد  1-3-1

 :Return Conceptهفهـىم الؼـائـذ 1-1-3-1 

" الربح الناتج من مبادلة السمع أو من العمل أو  عمى انو( Webster  قاموس ) حسبيعرف العائد    
عمى  ((Nothrup,2004:193كما تم تعريفو من قبل(. Webster, 2003 : 1216االستثمار أو غيره " )
 العائدمبمغ معين يمثل  فضاًل عنمبمغ االستثمار  استرجاعبعد  أرباحعمية المستثمر من  انو مقدار ما يحصل

األولـــــــية  االستثمارقيمة الفرق بين بأنو "  أيضاً رف كما عٌ  .المخاطر وتحمملنتيجة عادلة نتيجة  تعتبر وىذه
    في حين عرف كل من. ((Feibel , 2003 : 16 ن"ـــــــمن الزم مدةالنيائيـــــــة خــــــــالل  وقيمتو

Gangadhar & Baha,2006:28)) أنيامن االستثمار أو  التي تحقـــــقتنسبة األرباح  المبمغ أوانو ب العائد 
دخل اليعبر عن قدرة الموجودات عمى تحقيق ذ إا المستثمر، يقوم بي ات التيستثمار الالمحفز لكل االمكافئ و 

. غيميةــــــــمن عممياتيا التشغيمية وغير التش المؤسسة الماليةربحية  تبينبة ــــالنس ن ىذهأث يحعائد، من الة ـــــــكنسب
     "ددةــــــزمنية مح مدةاستثمار معين خالل  عن الناتجةائر الكمية ـــــاألرباح والخسمقدار انو ب" عرف أيضًا كما 
 (Lowserce & J. Gitman, 2000: 237.) عميو المستثمر قي الذي يحصل ــالتدفق النقدي الحقينو أ وأ

د لفترة ــــويسمى بالعائ المدة أولمن كمفة االستثمار  كنسبةر عنو ــويتم التعبي محددةة ــزمني مدةخالل 
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المتوقعة من  اإلجماليةالخسائر  األرباح أو أو ىو مقدار. (Brigham& Ehrhardt , 2011: 219)االحتفاظ
لييا حجم مضاف إ لألصلاستثمار ما خالل فترة معينة من الزمن والمحسوب بواسطة قسمة التوزيعات النقدية 

 :Gitman , 2009: 228))قيمة االستثمار األولية في بداية المدة التغير في القيمة عمى 

rt   =  
          -    - 

     
 ……..……(7)  

 -أن : ذإ
rt     =المدةالعائد المطموب خالل  معدل تمثل t . 

Ct   لممدة األصلستثمار في لال= التدفق النقدي t – 1  إلىt . 
Pt   لممدة في= قيمة الموجود t. 

Pt  - 1  لممدة= قيمة الموجود t – 1 . 
 t المدةخالل   Pt – (Pt - 1) أثر التغيرات في القيمة فضال عن Ctأثر التدفق النقدي  rtالعائد ذ يعكس إ

Pt  - 1  المدةبداية  فيىي القيمة . 
Pt  المدةنياية  فيىي القيمة . 
 

 :Types Of Return أنىاع الؼائذ 2-1-3-1

 ػىائذ الوىجىداث الواليت : أنىاع - أ

 :كما يمي مختمفة وىي  أشكال ثالث إلىالمالية م عوائد الموجودات تقس
 :devedend األربـاح  هقسىم  (1

ــــــق لممصــــــرف الصــــــافي ىــــــو توزيــــــع جــــــزء مــــــن الــــــربح و       فيــــــو  لألســــــتثماركمكافــــــأة  المــــــالكين إلــــــىالمتحق
Soni&Gaba,2015:1) .) يعـــد مر ـالمستثـــ األصـــلان ـكـــ ااذمـــا موزعـــة  أربـــاحون عمـــى شـــكل ــــــيك نأيمكــن إذ

سنة  انتـك فيما لوالموزعة  األرباحول عمى ــــــــشريك في الحص يعدي فان حامل السيم الــوبالت ،حق ممكية بمثابة
ــــتعـــرض االستثم ااذمـــا المتمثمـــة بالخســـارة  فانـــو يتحمـــل المخـــاطروكـــذلك  ،مربحـــة  خســـارة إلـــى مـــاار فـــي ســـنة ــــــ

((Howells&Bain,2007:24.  أو يمثــل النقــد المســتمم فعــال مــن قبــل المســاىمين ن نــاتج مقســوم األربــاح أكمـا
ــــــــــــــل  ــــــــــــــو يمث ــــــــــــــان ــــــــــــــى اســــــــــــــتثماراتيممعــــــــــــــدل عائ ــــــــــــــة موضــــــــــــــح كمــــــــــــــا و ، د دوري عم ــــــــــــــي المعادل ــــــــــــــةف                           التالي

(Peda, P., & Vinnari, 2018,3: ) 
 (8........)األخير األغالق/ سعر  األرباح= مقسوم  ناتج مقسوم األرباح

 :   Interestsالفـىائـذ  (2

من  األموالتمثل كمفة اقتراض  أنيا أي ،األموالمن قبل مقترض المقرض  إلىىي التعويضات المدفوعة و    
عمى و الفائدة  مدفوعاتشكل عمى العائد  يكون نأويمكن (. Gitman,2009:282)المقترضينر وجية نظ

 أو متغيردفع الفائدة قد يكون  نأذ إ، كالسندات مقترضة أموالتمثل  الموجوداتكانت ما ذا أ ،فترات متقطعة
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 سددلم يالقرض ن أطالما لممقرض  سوف تدفع فأنيا ،ةأو متغير  ةثابت ت الفائدة المدفوعةكانأ اً سواءو ، ثابت
 (.Howells & Bain ,2007 : 24)بعد

 : Capital Gains األرباح الرأسواليت  (3

ــــل    ــــدار  تمث ــــي قيمــــة االســــتثمار مق ــــادة ف ــــر متاحــــو  وعــــادة نفســــوالزي ــــتم بيــــع  لممســــتثمرمــــا تكــــون غي ــــى ي حت
السيم أو  ن حاملأذ إإعادة بيع الموجودات المالية،  تنتج من األرباحىذه و (. (Levinson,2006:7االستثمـــــار

الــربح فــي ىــذه الحالــة يمثــل الفــرق  فــان ،المبمــغ الــذي اشــتراه بــو مــن اكبــرن يبيعــو بمبمــغ أ تمكــنحامــل الســند اذا 
  (.939: 1991الي) رمضان ،ـــــــالرأسم

 :((Mishkin & Eakins,2009:57عمى النحو التالي  الرأسمالية األرباحويمكن حساب  
Capital gains yield =(pt+1 – pt ) / pt………(9) 

 :Types of investment returns ػـىائـذ االستثوـارأنـىاع  - ب

الباحث، و أالدراسات المتبعة من قبل الكاتب و أوفقا لمتقسيمات تختمف و  ،من العائد عديدة أنواعىناك    
 ومنيا األتي :

 :Realized Rate of Return (   )الفؼلي ذ الوتحققـــهؼذل الؼائ (1

     المئوية لحجم التغير في ثروة المستثمر في نياية الفترة عما كانت عميو في بداية ةوىو "النســــب     
              ـب غالبا عمى أســاس ســـــنوي"ن معدل العائد الفعـــــمي يعبر عنو بنسبة مئوية ويحسـأالفترة، أي 

(Moyer :et al, 1981: 28.) نشاط عن  المتحقق فعالمعدل العائد  إلى الفعمييشير معدل العائد ذ إ 
كشف الدخل السنوي  أو ،بيانات الميزانية العمومية السنوية خاللسب من تالذي يحالتشغيمي، و  المؤسسة

 فييشير  ن معدل العائد الحقيقيأ حيث .(Brigham & Ehrhardt , 2011 : 220)لممؤسسة المالية
 ،من دوالر اليومقوتو الشرائية أقل كون الدوالر في المستقبل ست نأ عتبارعمى أوجود التضخم،  إلىحقيقة ال

االستيالك، مع  من ناحيةبين الحاضر والمستقبل ما يقيس المبادلة  قيالحقيالعائد معدل  وبالتالي فان
 إلىر معدل العائد المتحقق ييشكذلك . و (Welch,2009:99)في األسعارير االعتبار التغي بنظراألخذ 

معدل  أىميةتكمن حيث  .(Gangadhar & Bahu , 2006 : 29)بالفعلاألرباح المتحققة والمستممة 
حديد في ت كأساسذلك وك ،في المصرف األداءمقاييس كواحد من اىم يستخدم  كونوفي  ،العائد المتحقق

معدل العائد ذ يمكن حساب إ (.(Alexandri&Jelita,2014:58العائد المتوقع والمخاطرة في المستقبل 
  :(  ,1999:992Rao) األتيةالصيغة باستخدام  المتحقق

 (10)..........       فؼلا + هقسىم االرباح الوىزع  السىقي السهنراث الفؼليت في السؼر يالتغي

  للستثوار األوليوبلغ ال
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 Expected rate of Return: معدل العائد المتوقع  (2

 دــــــــــــــــــــروف عدم التأكـــــــــــــظ لـــــــــــــفي ضالذي يتنبأ بو و  تثمرــســـــــــــــــــــالم من قبل المتوقــــــــــــــــــعد ــــــــــالعائ يمثل     
(Ross , et.al , 2002 : 243.)  الممكنالمتوسط الموزون لنتائج العائد  انوب أيضايعرف العائد المتوقع و،    
       رفـــــــــــــــن يعـــــــــــفي حي (. Hall, 2012:56يا ) ـــــــحدوث باحتمالمرتبطة ون ــــــــستكجة ـــــــــــــكل نتي نأذ إ

Mc Menamin ,1999 : 189) ىذه تمثل ذإ ،احتماالً عائد المستقبمي األكثر ال ،نوأ( العائد المتوقع عمى 
حتماالت المتوسط المرجح ال نوأعمى  أيضارف كما عٌ  .تحقيقو ممكنعائد  بكلاألوزان االحتماالت الخاصة 

      ل منــــــــــــــــــــكيرى في حين  .(Bodie et al , 2014 : 128ل سيناريو)ــك لــضفي معدالت العائد 
Jordan & Miller , 2009:381)معمومات االستثمار من خالل بويمكن التنبؤ  ىذا النوع من العائد نوأ(  ب 

      وفقا دير ىذا العائد ــــــــــــــــــــتق يتم دىاـــــــــــــــثم بع الة السوق والعوامل المؤثرة بو،ــــــــــــــــــوكذلك حالمتاحة 
 ائد عمى االستثمارو يل العــــــــممقياس ليعد بمثابة بانو  أي(. Howells&Bain,2000:95) المتاحة ممعطياتل

Fabozzi&Peterson,2003:275) .)في حالة البيانات  التالية الصيغةوفق العائد المتوقع ب ــــــــــــويحس
 :( (Jones ,2000 :160االحتمالية 

         




m

i

iRiRE
1

)11.(..........Pr)( 

   ERالعائد المتوقع =. 

 Ri        المدة= العائد من. 

 Pri  الحدث وقوع=احتمالية. 

 M  عدد العائدات =.  

 :( (Berk et al  , 2014 : 316انات تاريخية يالتالية فيما اذا كانت الب الصيغةويحسب وفق 

E(    
   

 
           

 اذ ان : 

Rj ∑  =محددةزمنية  لفترةالعائد المتحقق  مجموع. 

N   = المطموب حسابيا الفترة 

E(R) =  العائد المتوقع 
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 :Required Rate of Return العائد المطموب معدل  -ج

مستوى معين  وعندستثمار لالقبل أن يذىب المال  المساىمين بو الذي يقبلالحد األدنى لمعدل العائد  ىوو    
تحمميم  مقابللكي يعوضيم  ،أنو المعدل الذي يطمبو المستثمرونأو  (.Hitchner, 2003:16)  المخاطرةمن 

في  هالمستثمر عند استثمار  المطموب من قبلالعائد يمثل  نوإذ أ. ((Weston,et.al.,1996:207المخاطرة 
المخاطرة كذلك و  ،األمواليذه ل في االستيالك الحاليتعويضًا عن التأخير  ،معين موجود أو ،مالية معينة أداة

المستثمرين  بإمكانالعائد المطموب فأنو  يحددوعندما  .(Parrino et al,2012: 201) المصاحبة لو
يكون العائد  نأويمكن ار، ـــــــــــالستثممن االعائد المتوقع مع  مقارنتو تمكنيم مناستخدامو كمقارنة مرجعية 

االستثمار من فاذا كان العائد المتوقع  ،يكون وقد ال ،موب لممستثمرـطلمعائد الم مشابياً الستثمار من االمتوقع 
     ذا ما اأ، ةـــــــمار يعد ذو قيمـــــــاالستثن أىذا يدل عمى تثمر فأن ــــــالمسالمطموب من قبل ائد ـــــــأكبر من الع

                  مفيداً د ذلك االستثمار ــــــيع و الفان الذي يطــــمبو المستثمر،ائد ـــــــــــل من العـــــــــــــــع أقــــــكان العائد المتوق
(Mc Menamin,1999 : 189. )   

 ةمعروف لموجود مالي هجراء شراء، مستثمرال من قبل أقل نسبة عائد متوقعة ن العائد المطموب يمثلأ كما   
 عالوة المخاطرةو من المخاطرة،  الخاليالعائد  معدلىما و من مكونين  تتألفىذه النسبة ن أذ إ، مسبقاً  مخاطرتو

Gangadhar&Bahu,2006:29)) . الرأسمالية األصولتسعير  وذجــــــنم نأحيث  (CAMP)1  ن أ إلىيشير
عالوة  عن فضالً  ةالخالي من المخاطر معدل العائد  يتكون من ،الموجوداتب عمى دل العائد المطمو ــمع
 .(Howells & Bainn,2007:408) وجودـــــلمممعامل بيتا طة ـــــية التي يتم تمثيميا بواسوقــــــالس ةمخاطر ال

 ،في السوق المشتركينالخطورة التي يتعرض ليا المصرف من قبل  حجممعدل العائد المطموب عمى  ويعتمد
االستثمار بالسندات  مثللممستثمر الحصول عميو، لذي يمكن من المخاطرة ا الخاليالعائد  معدل وعمى

 التالية ادلةـــــــــــــالمعائد المطموب وفق ـــــــــــــــــدل العب معـــــــــــــــ. ويحس((Pilbeam,2010,217الحكومية 
(Khun,et.al.,2012:35 ) : 

RR = Rf + Bi( Rm – Rf)………(13) 

 ن:أ حيث
RRالعائد المطموب : . 
Rf الخالي من المخاطر.: العائد 
Bi :حساسية السيم لمخاطر السوق. 

Rm :عائد السوق.ال 
(RM-RF)  يةمخاطرة السوقال: عالوة. 

                                                           
1
 Capital assets pricing model 
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        ارــــــــن االستثمــــــــــــــــم المطـــــموبائد ــــــــــــــــــكمما ارتفعت درجة المخاطرة كمما ازداد الع ي فانوـــــــــــوبالتال
(,2002: 22 Livingstone & Grossman ). 

  Measurements used in measuring return:ة في قياس العائدمالمستخد المقاييس3-1-3-1 
 :Profit margin هامش الربح  - أ
 فعمى سبيل المثال(. Block & Hirt,2000:56)اإلجماليةعمى المبيعات  الصافي الدخلوىو حاصل قسمة    
كانت  أرباحون أفان ىذا يعني   ،بالمئة 2 ربح مصرف ما قدن أالتقارير المالية لمسنة الماضية  كشفتاذا 

ويحسب ىامش الربح وفق الصيغة التالية  (.Gibson,2009:297)الكمية بالمئة من المبيعات 2تساوي 
Block & Hirt , 2000 : 56)): 

 …..…..(14)  
          

     
 Profit  Margin   = 

 
 :Rate of Return on Assets د عمى الموجوداتل العائـمعـد  - ب

 اإلدارةمدى كفاءة  إلى والتي تشير ،المصرفربحية التي تستخدم في تحميل النسب الرئيسية  حدأىو    
ىذا المعدل  أنذ أ. (Kangarloei,et.al.,2012:1)لموجوداتو المتاحة األمثلستخدام في تحقيق اال يةالمصرف

 يةــــــــيس الربحــــــــــــــمن خالل مقاي ،اىمينـــــــــــــــالعوائد لممس أو ،األرباحعمى توفير  رفـــــــــــــالمصيقيس قدرة 
(Rosenbaum&Pearl,2013:58). المصرف  إدارة كفاءةمدى  يقيمالعائد عمى الموجودات  معدلن أ أي

ىذه  ثم يتم مقارنة .((kidwell,et.al.,2012:438معينة من الموجوداتباستخدام كمية  األرباحتوليد  عمى
        يعني  فان ىذابة ــــــــــــالنسىذه فكمما ارتفعت  ،ناعةــــــــــبمعيار الصتقارن أو  الماضيةالسنوات نسب النسبة ب

                              ـس صحيــــــحــــــــوالعكــــ ا،ـوداتيــــــــــخدام موجـــــــــــــــــاستفي  سة الماليةــــــــــــــالمؤس أوالمنشاة ارتفاع كفاءة 
(Brigham & Ehrhardt,2005:454).  الصيغةكما في  الموجوداتمعدل العائد عمى  قياسويمكن  

 :  (Ross et al, 2010 : 110) األتيالرياضية 

ROA =          

             
×100 )……….(15)) 

معدل أىميا ضرب ىامش الربح في ومن  ،عدة طرائق خالل النسبة من الحصول عمى ىذه أيضا ويمكن   
 (:(Block&Hirt,2000,56 دوران الموجودات

ROA =Profit Margin x Asset Turnover……………(16) 

أنيا ال تيمل موضوع نسبة  فضاًل عن ،معدل دوران الموجودات بنظر االعتبارتأخذ ىذه إن الطريقة  حيث    
زيادة معدل دوران تقوم ب ،معدل العائد عمى االستثمارلزيادة و  من المؤسسات المالية،فأن بعض  ولذلك، الربحية
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 عائد عمى االستثمارعمى  مما يمكنيم من الحصول، محددة من الربحيةعمى نسبة  الحفاظمع  ،الموجودات
 ألخرى المنافسة.ا و المؤسسات الماليةأات الشركالذي تحققو  لممعدلمشابو  أواعمى 

 Rate of Return on Equity (ROE) :معـدل العائـد عمى حـق الممكية  -ج

 عمى شكل نسبةالدخل صافي مقدار  حيث تبين ،األموالرؤوس  إدارةالكفاءة في مدى ىذه النسبة تبين    
في  يةالمصرف اإلدارةمدى كفاءة تحديد  خالل تقيس الربحية من أنيا، بمعنى مئوية من حقوق المساىمين

ذ أ .Ermenyi,2015:192)) األرباحالمساىمين لتوليد  المستثمرة والمقدمة من قبل األموالرؤوس استخدام 
فان العائد  وبالنتيجة ،ن قبل مساىميياالمقدمة إلى الشركة م األموال من المتحققة أوالمتولدة  قيس العوائدت أنيا

ين ـــــــالفوائد، مثل متوسط حقوق المساىم مصـــــروفاتن ــــــمالصــــافية  األرباحمن قياس ـــــيتضعمى حق الممكية 
معدل العائد  لذا فان .(Rosenbaum & Pearl , 2009 : 36) ، وصافي الدخــــل في البســــــــطامــــــالمقفي 

د ــــــعمى معدل عائ المؤسسةحصول  الربحية، النير الميمة في قياس ن المعايـــــم يعتبر واحداً  عمى حق الممكية
 نظرائيماكبر من  مكافأة عمى مونــــيحصالمساىمين إن عمى يدل  ،ن معدل الصناعةـــــم اكبرعمى حق الممكية 
   تية اآل ق المالكين وفق الصيغةو عمى حق (. ويحسب معدل العائدBlock & Hirt,2000: 56في الصناعة )

(Gitman , 2000: 129): 

× 100 ……………………(17) ROE =          

     
 

ا اليدف قد يتحقق أو ال من خالل ىذان و  ،أصولو الماليةىو تعظيم قيمة  لممصرف يإن اليدف الرئيس ذإ   
فأن كل  وبالتالي ،المخاطرة في دةزياألن القرض يمثل  ،العائد عمى حق الممكية زيادةفي القروض  استخدام
ذا كان المصرف إ ولذلك .( (Block&Hirt,2000:58األخرى الحالة بشكل منفصل عن ياتقيم قد يتمحالة 

وبالتالي  ،ىعمأعالوة مخاطرة البة الدائنين ببسبب مط ،تزدادكمفة الدين  فانكثر من االزم دين  يحصل عمى
 . Ermenyi,2015:192))معدل العائد عمى حق الممكيةمن  يخفضفان ىذا 

  : Rate of return on deposits  العائد عمى الودائع  معدل -د

بالنسبة لمعظم المحممين  ،من أفضل مقاييس أداء الربحية في المصارف اً معدل العائد عمى الودائع واحد يعد   
العمالء من أجل تحقيق  إيداعاتمن  اإلفادةالماليين، حيث تعكس ىذه النسبة مدى قدرة إدارة المصرف عمى 

الصافية  األرباح(. حيث يحسب معدل العائد عمى الودائع عن طريق قسمة Dufera , 2010:29) األرباح
من  االرباحذ تعكس ىذه النسبة مدى قدرة المصرف في الحصول عمى أالودائع،  أجماليبعد الضرائب عمى 

 (: Adam,2014:171واالحتفاظ بيا في المصرف، حيث تقاس ىذه النسبة حسب الصيغة اآلتية ) الودائع

=  هؼذل الؼائذ ػلى الىدائغ
صافي الربح بعد الضريبة

مجموع الودائع
 ×111(...........18) 
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   :  Riskالوخـاطرة    2-3-1

   تمييد:

ن عمميا أذ إثر الصناعات تعرضا لممخاطرة، أن الصناعة المصرفية تعتبر واحدة من اك ،مما ال شك فيو  
بطبيعتيا  وتعاظمتن ىذه المخاطر قد تغيرت أذ إعمى المخاطر السيما في الوقت الحاضر،  األساسمبني في 

تنامي  فضاًل عن ،نتيجة لمتطورات التي حصمت في التحرير المالي وكذلك المستحدثات في العمل المصرفي
استعمال األدوات المالية المستحدثة، والتي ساعد عمى نشوئيا التقدم التكنولوجي الكبير في الصناعة المصرفية، 

صبح ألقطاع المصرفي عمى وجو الخصوص، و وبالتالي فقد اكتسب موضوع المخاطرة أىمية قصوى لدى ا
خاطرة، لكي تواكب حجم التغييرات ىتمامو ينصب حول الدراسات الدقيقة والمستفيضة وبشكل مستمر لممأ

وجيات نظر  إلى، اصبح من الضروري التطرق أعالهوبظل المعطيات  ،األعمالالمتسارعة والكبيرة في بيئة 
أنواعيا أبرز موضوع المخاطرة بتمعن، من خالل استعراض لمفيوم المخاطرة و  والباحثين المختمفة حول الكتاب

 ومؤشرات قياسيا، بشكل ناجح وسميم في القطاع المصرفي.  دارتياأالتي تواجو العمل المصرفي وكيفية 

 :Risk conceptهفهـىم الوخـاطرة 1-2-3-1 

 ظيرتذ إاإلدارة المــــــــالية،  مجالالباحثين في الميتمين و باىتمام العديد من  المخاطرحظي موضوع لقد     
 تفعر فقد  ،المخاطرة ـــات نظر الباحثين المــــــــختمفة حول مفيومــــــتعكس وجي والتي تعريفــــــــــــات الالعديد من 
 أوارة ـــــالتعرض لمخس أور ـــــــــالخط أوازفة ـــــالمج" أنيا( عمى Webster) ويبستر قاموس حسبالمخاطرة 
     "تثمرــــلدى المس غير محبب شيءلى إتشير  فأنيا أخرىارة ــبعب أو ،وب بوـير مرغـبشْي غ اإلصابة

(Brigham & Ehrhardt,227:2009). ةالمالي المخاطرة عرففقد المخاطر المالية  إدارة وســــــــقام أما    
        مونةــــــــــــــــمضيرات غير يــــــــــــــلتغ التعرض ليا نتيجة ن الممكنـــــــمارة التي ـــــــــــــــــــالخسا مقدار عمى أني

(Gastineau & Kiritzman,1996:141 .) تقمب العائد الفعمي عن العائد المتوقع" اأنيعرفت ايضًا عمى"   
 (Herbert B.Mayo, 1988, 8.) تكون  حيث، بشكل سمبي استثمار أيفي  األمرنتياء أحتمـــال أ أنيا أو

المحيطة  التأكدمن عدم حالة  ىي أو(.  Malz ,2011:50)العوائد المتوقعةاقل من فيو المتحققة  العوائد
  OCC1( مكتب المراقب المالي لمعممة) عرفبينما  .(Berg,2010:79 ) واألحداثالنتائج بالمستقبل و 

االوضاع  عمىسمبي  ستؤثر بشكل األحداثن أ يةانيا "احتمالب اإلشرافيمنظوره  المخاطرة المصرفية وفق
المخاطرة ن أ إذ المشروعات،قيمة  أو ،اتاالمتياز  أوراس المال  و ،المصرفالمالية الحالية أو المتوقعة 

                                                           
1      OCC  للعملة المالي المراقب مكتب (the Office of the Comptroller of the Currency )امريكا في الوطنية المصارف اكبر على يشرف 

 في الكبيرة المصارف عل لألشراف الماليين المراقبين نواب كبار اجتماع يقرره لما وفقا منها الكبيرة المصارف هذه وتشمل تعقيدا واكثرها

 .occ,2013:4))واشنطن
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 أيضاتم تعريفيا في المجال المصرفي كما  .(OCC,2018:8" )فئاتيا ناحيةقد تكون مترابطة من  المصرفية
في العائد المتوقع تذبذب ىي و أ، " احتمال تعرض المصرف لخسائر غير مخطط ليا وغير متوقعة أنياعمى 
 األىدافأثير عمى تحقيق الت من حجمآثار سمبية ليا االستثمار  حيث  ينتج عن ذلك ، استثمار ماعمى 

طرح من خالل  المصرفي المجالف المخاطرة في يعر يمكن ت . كذلك(Keegan,2004: 9)المصرفية
 أسعار نأ؟، وىل القادمالشير ستزداد في الودائع  نأىل  ،سيجدد فرصتو؟ن الزبون أ: ىل  التاليةالتساؤالت 
اذا حصل أرباحو  سيخسرالمصرف  نأوىل  ،؟سترتفع أنيام أالقادم  األسبوعستخفض في الفائدة 
 (.Rose,1999:170ذلك؟)

 : Types of Riskالوخاطرة  أنـــــــــــــــــــــىاع 2-2-3-1

 تي ينظرال نظرهحسب وجية كل خر آ إلى و كاتبأباحث من  المخاطر ألنواعتختمف التقسيمات بالنسبة     
 ،المؤسساتفي  تحدثمتطورات التي وفقا لتختمف ن أيمكن  المخاطرة  أنواعن أكما ، المخاطرة إلىمن خالليا 
وبالتالي فان ىناك عدد   ،مختمفة من المخاطر ألنواعرض تتعالمصارف عمى وجو الخصوص وان ال سيما 

 أشيرىا : ومن من الباحثين العديدتصنيفات لممخاطرة اعتمد عمييا ال من

 :)المخـــــــــاطر المصـــــــــرفية( المخــــــــاطرة الخـــــــــاصالتصـــــــــميل  -ب التصــــــــميل العـــــــــا  لممخــــــــاطرة    -أ
 : (رية المحفظةفي اطار نظ)التصنيف العام لممخاطرة  -أ

 :  أنواعثالثة يذا التصنيف إلى ل وفقاالمخاطرة حيث قسمت 
 المخاطرة الكمية -3غير النظامية    المخاطرة  - 9المخاطرة النظامية    -1

 Systematic Risk : المخاطرة المظامية (1

واسطة ب التخمص منيايمكن  والتي ال ،الشركات عمى جميع لعوامل سوقية تؤثر تعودالمخاطرة التي  ىي
 تمك  ىيو أ .(Gitman، 9222: 919األحداث السياسية) كذلك و  ،التضخمو التنويع، ومن أمثمتيا الحرب، 

واحد  يؤثر  منظمن ىناك خطر أ أي المخاطر المنتظمة،ب وتسمى، الموجوداتمعظم  فيالتي تؤثر  المخاطر
 .(Jordan& Miller 2009:383,)و كبيرة وبنسب متفاوتةأغيرة ص أكانت سواء الموجوداتعدد كبير من  في

في والمؤسسات المالية  اتـــالشركتؤثر عمى  من المخاطر أخرى أنواعمن حقيقة أن ىناك  ىذا النوع نشأي حيث
 وفي حال (.Brealey, et.al, 2001 : 167) ماتــــالمنظ جميعتيدد  وبالتالي الد،ــــالكمي لمباد ـــاالقتص

 سبب في أحداث اىتزاز ماليتت نأيمكن فأنيا  ،إلى النظام المالي العالميوانتقاليا انتشار المخاطرة النظامية 
 (.Rose,1996;431في مؤسسات مالية أخرى ) واسع نطاق عمى
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 : (912:  9213) العامري ،   التاليةمخاطرة النظامية وفق المعادلة اس اليقيمكن و  

Systematic Risk = B2


2Rm………..(19) 

 ن :أ حيث

B2  = السوقيةمعامل بيتا مربع 

 
2Rm  ي= تباين معدل العائد السوق  

 : Unsystematic Risk  المخاطرة الغير مظامية  (9

والتي الخسارة التي يتكبدىا المصرف  حيث تعني احتمال ،السيطرة عمييا من الممكنىي المخاطرة التي و    
تنتج التعامالت التي  تحد منفرض قيود  من خالل أو ،المخاطر تخفيضتقنيات  بواسطة تخفيضيا يمكن

تكون  أنياقطاع معين، كما  أوالمخاطرة التي تصيب شركة  تمك أنيا أو .((Haneef,2012:309المخاطر
عمى ىذه المخاطرة تؤثر ن أيمكن ذ إ .( Beark et al , 2012 : 335)العام عن النشاط االقتصادي بمعزل
شركات ا بالنسبة لمــــفريدة من نوعي تعتبرر ــــألن ىذه المخاط ،الموجوداتوعة صغيرة من ـــواحد، أو مجم موجود
تستخدم  المحددة، حيث الموجوداتمخاطر فريدة من نوعيا أو المخاطر ال أحياناطمق عمييا ــي ذإ، األصولأو 

  .(Jordan & Miller, 2009: 383) بالتبادلىذه المصطمحات 

      النوع الثاني  أما "المخاطرة المالية"ىو  األول ،نوعين إلىالمخاطر الغير نظامية تقسم ن يمكن أ       
لمشركة               جة عن السياسة الماليةــــــــــــــــــالنات المخاطر إلىالنوع األول شير يحيث  "مخاطرة األعمال" فيي
(Rose, et al., 1998: 478). تمويل عممية في  الشركةو ـــــالدين الذي تستخدم جمــــبح والتي تتعمق

في  .(Feaber: 2000: 42بر)ـــــالمالية أك مخاطركمما كانت ال كبيرةالدين بة ــــت نسموجوداتيا، فكمما كان
بة مئوية ـــــجة عن نســـوالنات ،ائبوالضر  الفــوائدفي األرباح قبل ية ئو ماللتغير انسبة  إلىالنوع الثاني شير ي حين

بسبب  المخاطرةبالتالي تنشا ىذه و  (. Weston , Brigham, 1993: 639المبيعات)حجـــــم ير في ـــــمن التغ
 (.Jones,1996;427)بعمميات المؤسسة المالية نفسيا تتعمقمشاكل 

 الصيغة اوفق حيث تقاس ،نظاميةالير غلقياس المخاطرة  األبرز اإلحصائيمعامل التباين المقياس  ذ يعدإ   
 : (912:  9213) العامري ، تية اآل

 

CV(Rj) = (Rj)/ R j……………..(20) 
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 CV(Rj) (الغير نظامية )المخاطر اختالف=  معامل. 
  (Rj) معائدل= االنحراف المعياري.  
j =  R  المتوقعمتوسط العائد. 
 
 :Total Riskالمخاطرة الكمية  (3

تشير  أنياكما  ،استثمار أليالغير نظامية و كل من المخاطرة النــظامية تشتمل ىذه المخاطـــــرة عمى مجموع   
         اينـــالتب وعــــــــــــــمجم إلىتشير  أنيا أو (.Gitman, 2000 :212التباين الكمي لمعائد عمى االستثمار) إلى
 نـــــاطرتيـــمجموع المخ نــــم ةجـــــــــــــــــــوالنات ةالمتوقعوائد ـــــــــــــــــــالععن  ةحققـــــــــــــــــــالمت العوائدمعدل  في

Weston&Copeland,1988:363)) .عمى االستثمارالمتوقع التباين الكمي في معدل العائد تمثل  أنيا أي 
(. وبالتالي يمكن التعبير عنيا al, Archer,et 1983:119)المالية أو أي استثمار آخر الموجوداتفي 

 :((Ross,et.al ,2002:262بالصيغة الرياضية البسيطة التالية 

 (21.........)نظاميةالمخاطرة  الغير  المخاطرة النظامية + =   مجموع المخاطرة

 :ممخاطرة )المخاطر المصرفية(ل الخاصالتصميل  -ب

الباحثين  اب وـــــــــــــالكتات نظر العديد من ــــــــــــــووجي آلراء تبعار ـــــتصنيفات المخاطوتعددت ت ـــــــــــــلقد تنوع     
 كــــــل من يافـــصنحيث  ،عمى وجو الخصوصرفية ــــــــــــــــــــوالمخاطرة المص عموماً رة ـــــــالمخاط مجال في

Ramzan&Zafar,2014:201) )فضاًل عنالسوق  مخاطر وولة مخاطرة االئتمان ومخاطرة السي إلى 
 ،االئتمانمخاطرة  إلىالمصرفية المخاطر  (Bessis,2010:26) في حين صنف. التشغيمية المخاطر

فضاًل ، وقيةـــــــــــــــوالمخاطر الس الفائدة، أسعارومخاطرة  ،التطابق()عدم التوافقمخاطرة عدم و ،  مخاطرة السيولةو 
 عن فضالً الفقرات خارج الميزانية  مخاطر أضاف( فقد Rose,1999:170)أما الصرف. أسعار مخاطر عن
. بينما صنف تراتيجيةـــــــــــ، والمخاطر االسماليةـــــــــــــــالرأسالمخاطر و  ،خاطر السمعة، والمخاطر القانونيةم
(Hull,2010:34-35) المخاطرة وكذلك االئتمانية،  المخاطر إلى 9بازل لمجنة  وفقا مخاطر المصرف

 إلىة ( المخاطر Kytle&Ruggie,2005:5)كل من صنف  في حين. المخاطرة التشغيمية عن فضالً السوقية، 
     .والتكنموجية ،سياسيةالو  ،االقتصادية المخاطركل من،  ىيو أنواع عامة  ثالث
 غيرالمؤسسات ما بين المؤسسات المالية و في مخاطر مشتركة مجموعة ك لن ىناأمما سبق يتضح     

اىتمامات عمى جل التي تستحوذ المتزايدة و  وأىميتياتصنيفات وتنوعيا تمك المن تعدد  وعمى الرغم ،المالية
ز عمى سيرك ن الباحثأ أال، تمك المخاطر والتعامل معيا إدارةوبالخصوص في كيفية  المصرفية اإلدارة

والتي سيعتمدىا ، لمصرف والتي ليا تأثير مباشر عمى محفظة القروض بشكل خاصفي اة يالمخاطر الرئيس
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س المال أر السيولة وكذلك مخاطر ر ان ومخاطالباحث في الجانب العممي من البحث والمتمثمة بمخاطر االئتم
 .الفائدة أسعار رمخاط فضاًل عن

 :  Gredit Risk اطرة االئتماميةـــــــــــــالمخ (1
المشترطة من  المدةخالل والمبمغ األساسي من قبل المقترض فشل في دفع الفائدة ال ويقصد بيا    

والفوائد  صل المبمغأانيا مخاطر نكول تسديد ب أيضاكما تعرف (.  (Gangadhar&Bahu, 2006: 22الزمن
( عمى (Dietrich يافي حين عرف .(Hempel&Simonson,1999:98أو جزء منيا) ايبعض ،عميوالمترتبة 

 ذ تكون ىذهإ ،لقاء التسييالت المقدمةالتزاماتيم  عمى سداد ،المتعاممة مع المصرف األطرافقدرة عدم  أنيا
بعدىا قد تخمف ومن  ،القرض استممن المقترض قد و كأن يك (سمفعمى شكل )قروض و  عادةفي الالتسييالت 
ن الطرف أ يةحتمالأمن تنشأ  التجاري  العملفي  وان نتائج مخاطرة االئتمان .(Dietrich,2006:8)عن السداد

خ ـــــــــــــــــقبل تاري أوالتزاماتو التعاقدية في ديد ــــــــــتسعمى  ون قادراً ـــــــــلن يكوف ـــــــــسالمصرف  والذي يتعامل مع
 (. Young,2001:2) االستحقاق

 ناحيةتكون أكثرىا أىمية من  وقد ،األكثر وضوحا في مجال الخدمات المصرفيةاالئتمانية تعد المخاطر    
 إفالستؤدي إلى حاالت  ربماكبيرة جدا  خسائرالكبار توليد  العمالءمن  قميللعدد  ذ يمكنإ، الخسائر المحتممة

عجز المقترضين عن ل نتيجةالقروض  عدم تحصيل يةالمخاطر باحتمال حيث تتعمق ىذه ،في المؤسسة المالية
المدفوعات التي يتم  ةأيضا مخاطر  تتضمنبل  ،يذا الحدب االئتماندرجة مخاطر  تنحصروال بالتزاماتيم، الوفاء 
 أسواقكمف تمويل المصرف من  تزداد وبالتالي ،أسعار الفائدةمشاكل في زيادة لممصرف سبب ي مما ،تأخيرىا
درجة في تدىور  والتي ينتج عنيا ،درجة تصنيف جودة ديون المصرففي انخفاض عنيا ينتج  والتي المال،

لممخاطر  أشارتفقد لجنة بازل لمرقابة المصرفية  أما .(Rose,2002, 165)لممصرف التصنيف االئتماني
 أور تصنيف االئتمان يبسبب تغي جزئياً  أو كمياً مسددة تمثل احتمالية فقدان القروض الغير  أنياعمى االئتمانية 
ستخدام كل من التصنيف االئتماني الجأ المصارف تمقد  ذإ .((Abiola&Olausi,2014:296ىيكمتوأعادة 

 ممخاطراالئتماني بمثابة دليل لالتصنيف  ذ يعتبرإ، الخاصة بيم يةمخاطرة االئتمانالتقييم الداخمي ل أوالخارجي 
رض ـتالمق يقيم بواسطتيا التي األسسديد ــــــــــــــاالئتمان وتحودة ــــــــجم لتقييم ـــــــــــدعذلك كوك ،يةاالئتمان

(Colquitt,2007:299.) ن سببأ إلىعن لجنة بازل تشير 1999عام فان الوثيقة االستشارية الصادرة  لذلك 
المقابمة،  واألطرافلممقترضين  يةمعايير االئتمانال إلى بشكل مباشررجع ي ،الرئيسمشاكل المصرفية الخطيرة ال

 المخاطر إدارةالذي تمعبو  الميمالدور  تثبت األدلةكل ىذه ن إحيث  ،محفظةالمخاطر  إدارةضعف وكذلك 
ن أ حيثعن النجاح المستدام لممصرف،  فضالً  ،بشكل عامالمصرفية  ةالمخاطر  إدارةاالئتمانية في منيجية 

( فان جميع 1999بازل )مجنة ووفقا لنو أ إال، وضوحااالئتمانية  المخاطركبر واكثر مصادر ا تعتبرالقروض 
 (.  Zhao ,2007:10)طرىذه المخامثل المصرف ، داخل وخارج الميزانية ، تتعرض ل أنشطة
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لتنفيذ  يستخدمياالتي يمكن لممصرف أن و  ية،مخاطر االئتمانالة إلدارة يالرئيس المبادئن ىناك عدد من أ كما  
 عندالمصرف  يستخدمياوسائل المناسبة التي المن خالل اختيار  االختيار() ،منياو منح االئتمان  عندسياستو 

 وكذلك، و لجنة االئتمانأمكتب  من خاللمحصول عمى االئتمان المقدمة لطمبات الومعالجة  ،إقراض األموال
وتحديد  ،العمالءلمختمف مستويات  رف بتحديد مسؤولية اتخاذ القرار االئتمانيقيام المص من خالل)التحديد( 

نسبة بخاصة الشروط الأنظمة واضحة وتحديد  بواسطة ،لممصرف إقراضيا لطالبي التمويل بإمكانالمبالغ التي 
 ،الموجودات أجماليإلى  لمموجودات الخطرةحد األقصى مراقبة الوكذلك  ،القروض مجموعالقروض الكبيرة إلى 

تنويع القطاعات االقتصادية كذلك و  والتنويع الجغرافيلمحفظة االئتمانية بتنويع ا المتمثلالتمويع( )فضاًل عن 
    .( Saunder&Marica, 2008:34) االئتماني  زيمن أجل تجنب مخاطر الترك

  أدناهوكما في مجموعة من النسب واسطة المخاطرة االئتمانية بيمكن قياس   قياس المخاطرة االئتمامية :  ( أ
(Rose&Hudgins,2002:188): 

  / الموجودات أجماليالقروض 
 الموجودات أجمالي/  األجلقروض متوسطة ال  . 
  / االئتمان النقدي.   أجماليالقروض المتعثرة 
 االئتمان النقدي أجمالي / المعدومة الديون صافي. 
  / االئتمان النقدي. أجماليمخصصات خسائر الديون المعدومة 
  الودائع.  أجمالي/  اإلجماليةالقروض 

 :  Liquidity riskمخاطرة السيولة  (2

ل       األموا ب ىذهــــــــــية طمبات المودعين عندما يريدون سحــــــــــعدم القدرة عمى مواجويقصد بيا    
Gangadhar & Bahu , 2006 : 24) .)ىي عدم قدرة المصرف عمى مقابمة متطمبات السيولة بكمف  أو

عدم تطابق بسبب  يتعرض المصرف ليذا النوع من المخاطرقد إذ . ((Rose&Hudgins,2013:487معقولة
من تاريخ  أطول وداتــــــــــــــــــــالموجذ يكون تاريخ استحقاق إ، وداتــــــــــــوالموج حقاق المطموباتــــــيخ استار و ت

ورأسمال كاٍف موجودات ذات جودة عالية  لديوفالمصرف الذي  (.(Ariffin,2012:78 المطموباتحقاق ــــــــــاست
 أصبحتالتي و  ،السيولة مخاطرالسيولة الكافية لمواجية ب تفظحين يفشل اذا لم أ المحتملمن  ،جيدة وأرباح
والمجموعة الواسعة من منتجات  ،الكبيرةبسبب المنافسة  ،وقتنا الحاضرلممصارف في  تحدي وقمق مصدر
دارةويل ــــــــىيكل التممن التطورات التكنولوجية التي غيرت  فضاًل عن ،التمويل يولة ـــــــــــوالس عموما،المخاطر  وا 

قد يواجو المصرف مشاكل سيولة مؤقتة تجعل ذ إ (.Arif&Anees,2012:183)الخصوص عمى وجو
يعد المجوء إلى حيث  ،المركزي البنكأو قد يمجأ إلى االقتراض من  ،أخرىالمصرف يقترض من مصارف 

 مرتفعة نتيجةتكون التي ستكاليف القرض في أوليما  ،تأثير سمبي من جانبينذو  المركزي االقتراض من البنك
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المصرف في وسمعة تأثيره عمى مكانة يتمثل بالجانب الثاني  أما ،قاضاىاالرتفاع معدالت الفائدة التي يت
 مخاطرإدارة في  األساسيالعنصر  يعدفان تنويع مصادر التمويل  لذلك (.Duttweiler,2009,4السوق)
مراقبة  فضاًل عن ،المناطقكذلك و  واألسواق العمالء وأنواع األجل أساسيتخذ ىذا التنويع عمى ذ إ، السيولة

 دــــــــــــــــتعالتي  ،والودائع ألجل الءـــــــــــــالعمالتي تضم حسابات ، واألخربين الحين  األساسية التوازن بين الودائع
طرق ساعدت الحيث  ،قصرأ جالآوذات عادة اكثر تقمبا في الالتي ىي  ة،ممــــــــــــــوالودائع بالج، اكثر استقراراً 
 .(Aaron et al.,2007:44) مثل التوريق في تنويع مصادر التمويل الحديثة نسبياً  واألساليب

 كالتاليب وىي ـــــــالنس نـــــــــــــرة السيولة وفق مجموعة مــــــــــمخاط يمكن قياس : قياس مخاطر السيولة ( أ
(Koch & McDonald,2000:137): 

  الموجودات.  أجماليالممموكة لدى المصارف /  واألرصدةالنقد 
 الموجودات أجماليالنقد في المصرف /  أجمالي. 
  الموجودات. أجمالي/  األجلالنقدية واالستثمارات قصيرة  أجمالي 
 الموجودات. أجمالياالئتمان النقدي /  أجمالي 
 .الموجودات المتداولة / المطموبات المتداولة 
  الودائع. أجماليالنقدية لدى المصارف /  واألرصدةالنقد 

 Capital Risk :  الـــلمأمخاطرة راس  (3

ن متطمبات أوقية، كما السلمطموبات ال من القيمة ـقأوقية ــالسلموجودات قيمة ان أ إلىىذه المخاطرة تشير     
ادت دز اكمما نو أ أي ،المخاطرةتوى ــــــــــــــمسب إيجابياً  مرتبــــطةلممتمك لمصــــرف اال اــــــــــــــمس أبكمية ر  االحتفاظ

 .(Casu,et.al.,2006:275)عة ـر المتوقـــــية المخاطـــــمواجو زيادة راس المـــــال من اجل ـب عميـيج رةـــــمخاطال
انخفاض  ن يتحملأ%، يمكنو 12 بمقدار نسبة رأس المال إلى الموجودات لديون المصرف الذي أبوىذا يعني 

 ترتبطمخاطرة رأس المال  ةــــــــعالق نأ كما %،5بة ـــــــــــــنس يمتمكقيمة موجوداتو اكثر من المصرف الذي ب
  .(Hempel & Simonson,1999:67ق الممكية )ــــــــــــــح إلىة ومن ثم العائد ــــــــــمع الرافعة المالي اً ـــطردي

        تالي وعة من النسب وىي كالـــــــــــــــمجمبيمكن قياس مخاطرة راس المال  قياس مخاطرة راس المال : ( أ
 : ( 26 – 23،  9212) الشيخمي : 

  إجمالي الموجودات. رأس المال / 
  الخطرة/ الموجودات  رأس المال. 
  القروض. أجمالي / رأس المال 
  الودائع. أجمالي / رأس المال      
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 :Interest Rate Riskالفائدة  أسعارمخاطرة   (4

كبيــرة عمــى ىــامش ربــح  المصــرف، فعنــدما  ترتفــع  تــأثيراتإن تحركــات أســعار الفائــدة فــي الســوق ليــا    
كانـت أسـعار الفائـدة التـي يـدفعيا أ سـوآءاً  ،أسعار الفائدة فان ذلك سيؤدي إلـى ارتفاع في تكاليف المصرف

مــن مصــادر التمويــل لمصــرف عمــى الودائــع لعمالئــو، أم كانــت أســعار فوائــد التمويــل الــذي يحصــل عميــو ا
ن ألكـي يسـتطيع  ،الفائـدة عمـى الودائـعفـي رفـع أسـعار  وفي ىـذه الحالـة سـيكون المصـرف ممزمـاً  ،المختمفة

كمـــا إنص مصـــاريف الفوائـــد التـــي يـــدفعيا  ،منافســـة أخـــرىمصـــارف  إلـــىيحـــتفظ بعمالئـــو مـــن عـــدم التحـــول 
 ،واسـتثماراتو فـي األوراق الماليـة روضـوكبر من أرباح الفوائـد عمـى قأمصرف عمى التزاماتو تعتبر أسرع و ال

ـــوداتو عــن معــدل  عاليــةأمــا عنــدما تــنخفض أســعار الفائــدة، وكــان لــدى المصــرف مرونــة  فــي أســعار موجـــــ
الموجودات الســـــريع بمــــــعدل  أرباحبسبـــــب انخفاض  لديو،فإن ذلك يؤدي إلى تآكل ىامش الربح  مطموباتو
ن ىـذا النـوع مـن المخـاطرة يشـير إلـى تغيـر أ(. كمـا Rose ,2002,167االقتـراض )في كمـــــف و منأسرع 

ــة التغيــر فــي أســعار الفائــدة، والتــي تنشـــــــــأ نتيجــة لعــدم التطــابق بــين نســــب  مركــز المصــرف المــالي لمقابم
ــــاسة لســـعر الفائـــدة، كمـــا  ــــموبات الحســ ــــاسة لســـعر الفائـــدة إلـــى المطــ ــــودات الحســـ عمـــى عوائـــد  وتـــؤثرالموجـ

 إذ(. Alexander&Balina,1995;10) ـموباتوطــــــو ومتــــــادية لموجوداصـــــيمـــــة االقتـرف وكـــــذلك القمصـــــال
الماليـــة بســـبب  الموجـــودات"التقمبـــات التـــي تحصـــل  فـــي عوائـــد  أنيـــاعمـــى مخـــاطر اســـعار الفائـــدة عرفـــت 

ن التغيــرات أىــي احتماليــة  أو(. Jones، 9222:  993الفائــدة") أســعارالتغيــرات الحادثــة فــي مستــــــويات 
ــأفــي معــدالت الفائــدة ســيكون ليــا  المحفظــة االســتثمارية،  أو ،الماليــة األدوات وأداءر ســمبية عمــى جــودة آث

 ن يكـون مصـدراً أتمثـل نشـاط المصـرف العـادي، ويمكـن نيـا أعن المصرف بالكامـل، عمـى افتـراض  فضالً 
الفائـدة تيـدد بشـكل كبيـر  أسـعارن زيـادة مخـاطر إفـ خـرأومن جانب  واألسيم األرباحقيمة  من جانب ىاماً 

. ومــع ذلــك ال تخضــع كــل موجــودات ومطموبــات (Milanova,2010:396س مــال المصــرف )أدخــل ور 
صــــبح مــــن الضــــروري التمييــــز بــــين الموجــــودات أســــعر الفائــــدة بــــنفس الطريقــــة، لــــذا المصــــرف لمخــــاطرة 

وبـــين  ،طـــول مـــدة معينـــة )مـــثال ســـنة واحـــدة( والمطموبـــات ذوات المعـــدل الثابـــت والتـــي تحمـــل معـــدل ثابـــت
 مـثالً ن يعـاد تسـعيرىا خـالل مـدة معينـة أحساسية لسعر الفائـدة، التـي يمكـن الموجودات والمطموبات ذات ال

  (.Casu,et.al.,2006:262) ثالثة أشير
الفائدة من خالل قسمة الموجودات الحساسـة لسـعر الفائـدة )االسـتثمار فـي  أسعارويمكن قياس مخاطرة    

( عمى المطموبات الحساسة لسعر الفائدة )القـروض والودائـع التـي يحصـل األجلالموجودات المالية قصيرة 
 (.Rose,1999:174عمييا المصرف()
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 :Type of intrest rate riskمخاطرة سعر الفائدة  أمـــــــــــــــــواع -أ
  مخاطر إعادة التسعير Repricing Risk: 
عــادة تســعير موجــودات المصــرفتوقيــت تــافــي خــتالف نتيجــة الىــذه المخــاطرة  تنشــأ        ريخ االســتحقاق وا 

Nakas and Hattori,2002;442)). 
  مخاطرة ممحمى العوائدYield Curve Risk : 
عـــدم ن أذ إ، األجــلوقصــيرة  األجــلالفائــدة طويمــة  أســعارفــرق بـــين نتيجــة لوجــود المخــاطرة  ىــذه تنشــأ   

وميـل رات فـي شـكل يـلتغيالرئيسـية لتعـرض المصـارف  األسـبابمـن  اً يعـد واحـدالتسـعير  إعـادةفي  التطابق
قــل، وكــذلك أبمعــدالت فائــدة و قصــيرة  بآجــال لألمــوال إقراضــوعــن  أربــاح، فالمصــرف يحقــق لعائــدامنحنــى 
 أجـالن العالقـة بـين أ أالعمـى، أفائـدة بمعـدالت و  األجلمن االستثمار في موجودات طويمة  األرباحيحقق 

يــرات غيــر تســبب تغي وبالتــالي ،وســريع ن تتحــول بشــكل كبيــرأيمكــن  األجــلوالقصــيرة الطويمــة االســتثمار 
 .Kolapo&Fapetu,2015,1221))المصرفومصروفات  إيراداتمتوقعة في 

  األساسمخاطرة Basic Risk: 
متوقعـة فـي غيـر يـرات تغ إلـىقـد تـؤدي  والتـي ،الفائـدة حـدوث تغييـرات فـي معـدالت عنـدىـذه المخـاطرة  أتنش    

ىـذه  أتنشـ نأويمكـن  ،ات االسـتحقاقات المتماثمـةو الفقرات خـارج الميزانيـة ذكذلك التدفقات النقدية و ىامش الربح و 
 ،مختمفــةال األســسعــدد مــن تكــاليف المطموبــات يعتمــدان عمــى  الموجــودات و مــنعائــد كــان ال المخــاطرة فيمــا اذا

يـــرات غيـــر ين تســـبب تغأممكـــن مـــن الوالتـــي  ،ىـــات مختمفـــةااتجفـــي  األســـسالحـــاالت تتحـــرك تمـــك وفـــي بعـــض 
       .((Ngalawa&Ngare,2014:13واإليرادات المصروفاتمنتظمة في 

  مخاطرة الخياراتOptionality Risk: 
محـــافظ الموجـــودات فـــي  أدرجـــتالفائـــدة الناتجـــة مــن الخيـــارات التـــي  أســـعارلمخـــاطرة  ميمـــاً  تعــد مصـــدراً   

صــعوبة مــن ناحيــة القيــاس  األكثــروالمطموبــات وفقــرات خــارج الميزانيــة فــي المصــارف وتعــد ىــذه المخــاطرة 
 (.Kolapo&Fapetu,2015,1221) والسيطرة

 
  Return and risk of banking  loansرفيتــــهحفظت القروض الوص اطرــــذ وهخـــػائ3-3-1 

portfolio:  

 :Loan Portfolio Returnػائذ هحفظت القروض 1-3-3-1 

 الموجودات عوائد مجموع بالضرورة يعكس ال القروض، محفظة ذلك في بما محفظة أي عائد أن        
نة نما ليا، المكوص  في التذبذب أن عن فضالً  العوائد، تحقيق في المحفظة تمك إدارة لكفاءة انعكاس يعتبر وا 
 العميا واالدارات المصرف إدارة فان لذلك لدييا، القروض بمحفظة األساس بالدرجة يرتبط المصرف إيرادات
 مقبول عائد وتحــــــــقق  ومتسقة  متوازنة القروض محفظة  عمى بالحــــــــــــفاظ المتمثصمة مسؤوليصاتيا تحمل عمى تعمل
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 المودعيــــن مصالح حمـــــاية عن فضالً  المطمــــــوب، الربح ىامش و المال راس عمى الحفاظ مع لممساىمين
(Comptroller`s Handbook , 19 .)القيمة في الزيــــــــادة مقدار  أنصو عمى القروض محفظة عائد يعرف إذ 

نة لمموجودات الرأسمــــــــــــــــــالية   من  كــــــــــــــل عرفو حيـــن في .(Acharya, V., Hasan,2001:11) ليا المكوص
(Howells , P., Bain, 2000:95 )عميو يحصل أن المستـــــثمر يتوقع الذي االستثمار من العـــــــائد  أنو عمى 

 المستثمرة النســـــــب تغيير خالل من لممحفــــــــظة المتوقع معدصليم من يغيروا أن المستثمرين بإمكان أنو كما منيا،
 .ليا المكونة الموجودات في

 الوحفظت ػائذ قياس هؤشراث Portfolio return measurement indicators: 

 المتوقعة عمى عوائدال معرفة من خالل إحصائياً المصرف  قروض محفظةل المتوقع العائد تقدير باإلمكان    
المعدل  أساسعمى  عموماً محفظة اليحسب عائد ذ إ (Gareth,2003: 52). ممحفظةل المكونة القروض
في  ا موضحكمو  ،فيو مارـــــاالستث بنسبة مضروب منياواحد  كل، المتوقعة لموجوداتيا لمعائداتالموزون 

  (:(deLlano-Paz et al. 2017:638 الصــــــيغة التالـــــــية

E(rP)  = Wa (ra) + Wb (rb)……(22) 

 ن أو  ، aالموجود في النسبي االستثمار وزن يمثل  Wa) )و ،معدل عائد المحفظةيمثل  E(rp)أن حيث      
(ra)  عائد الموجود ىوa ،  وWb)موجود ال في النسبياالستثمار الوزن  ( بمثلb ،  انو ((rb  عائد ىو

 ىذا وبالتالي فان، وزن معين عند تكوين المحفظةفي المحفظة لو كل موجود ن أنالحظ ىنا  إذ .bالموجود 
 أوزان مجموعفان  ، لذاقيمة المحفظة أجمالي إلى بالنسبة مثالً a) الموجود )ب الجزء المستثمر حجميمثل الوزن 

   .(Jordan & Miller , 2009 ; 353) (1)يساوي الموجودات 

 معدل مؤشرب المتمثل المحاسبية الربحية مقاييس حدبأ في المصارف محفظة القروض عائد اسيقيمكن كما 
 في المالية المتاحة لمموارده استثمار  من أرباح توليد عمى المصرف قدرة يحدد والذي القروض محفظة عائد

 :(Cornett &McNutt ,2006:31)ةالتاليلصيغة ا في موضح وكما ،مصرلم ربحية األكثر اإلقراض أنشطة

 (23).……القروض أجمالي  /القروض من الفوائدالعموالت و   =القروض محفظة عائد معدل

 :Loan portfolio riskهخاطر هحفظت القروض  2-3-3-1

بالقروض الداخمة في تكوينيا عموما وما يحيط  ،الصمحيطة بمحفظة القروض المصرفيةتتجمى المخاطر      
و  اإلفالسن مخاطر محفظة القروض تنشأ بسبب حاالت أ عتبارأوذلك عمى  ،لقروض من مخاطربتمك ا

تكون  ن ىذه المخاطرأذ إ، تقمل من قدرتو عمى التسديد أووالتي تحدص  ،المقترضليا العسر المالي التي يتعرض 
أو بسبصب الغرض الذي ُمنح القرض من  ،أنشطتوأو إلى  ،نتيجة لعدصة مسبصبات، فقد تعود إلى المقترض نفسو



  ..العائـــــــــــــد والمخاطرة المصــــــــــــرفية:  الثالثالمبحث .................ل االول ................ـــــــــــــــــالفص
 

55 
 

مة فان ىذا قد يتسبص أجمو  عجز لممصرف في تحصيل قيمة محفظتوب في ، وربصما تعود إلى الغير، وبالمحصص
ليكون بمقدوره  ،كميا، لذلك البد من أن يكون المصرف عمى اطالع  ودراية  تامصة  بالمخاطر ىذه أوجزئيًا 

وبالمحصمة فان مخاطر محفظة القروض المصرفية ما  .المالئمة لتجنصبيا والحد منيا واإلجراءاتتخاذ التدابير إ
           لمحفظةاالئتمانية( والتي تتكون منيا ا األنشطة) ائتمانية ناتجة عن منح القروضىي إال مخاطر 

  .(125: 9222،الحميدعبد )

  مؤشرات قياس مخاطر المحفظةPortfolio risk measurement indicators: 

 كبير، بشكل تختمف الكمية المحفظة مخاطرة فأن  المحفظة، عائد حساب في المتبعة  الطريقة  عكس عمى    
 لذلك يضــاف ولكن فقط، لممحفظة المكونة الفردية الموجـــــودات لمخاطر الموزون المعدل تتضمن ال أنيا إذ

       المخاطـــــــــــــــــــرة تخفيــــــض في  كبــــيراً  دوراً  يمـــــــــــعب والذي المحفظة، موجـــــــــــــــودات بين المشــــــــــــترك التبايـــن
                               معــــــاً  مباشــــــــــــــــرةً  جمعـــــــــــــــــيا تم أذا فيما نفســـــــيا الفردية الموجــــــــــــــــودات مخاطــــــــــــــــــــــرة من أقــــــــــــــــــل وجعميا

(Brigham & Ehrhardt , 2014:979 .)اىم يعد المحفظة مخاطرة حساب في األسموب ىذا أن حيث 
                عــــــــام األولـــــــــــى طروحــــــاتو في(  )ماركـــــويتز بو جاء ما وابرز الحديثة المحفظة نظرية استنتاجات

 (1959 )((Brown & Reilly,2011:189 .قياس طريق عن المحفظة مخاطرة قياس يمكن إذ       
                      التالية يغةــــــــــــــــــالص وحسب ودات،ـــــــــــــــالموج من n)) عدد من المتكونة ظةـــــــــــــــلممحف ياريـــــــــــــــــــــــــالمع االنحراف

(Garcia et al. 2017:13): 

   )24..(..........2 212,121

2

2

2

2

2

1

2

1  wwwwP  

 -أن:  إذ
Wi :داخل المحفظة. موجودكل  وزن 
P: .االنحراف المعياري لممحفظة 
i :   المحفظة.  داخل موجوداالنحراف المعياري لكل 

2,1.االرتباط فيما بين مكونات المحفظة : 
والذي يأخذ  عمى التباين المشترك لمكونات المحفظة ) باألساسوبالمحصمة فان صيغة المخاطرة تعتمد     

 يس عمى المعدل الموزون لمكونات المحفظةـــــــــإلى االنحراف المعياري( ول التربيعي لمكوناتو وصوالً  الجذر
(Solink, 2000:654 ويرجع السبب في ذلك .)ن حد التباين المشترك بين الموجودات يصور طبيعة أ إلى

ن االرتباطات بين عوائد الموجودات في الواقع العممي عادة ما أين عوائد تمك الموجودات، وطالما العالقة ب
قل من المعدل الموزون لمخاطرة الموجودات أمخاطرة المحفظة في الغالب تكون  تكون اقل من الواحد، فان
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ذ يمكن استخراج إ، موجباً  ين الموجودات تاماً اذا كان االرتباط ب أال ،الفردية وال تكون مساوية  لممعدل الموزون
 (: Jones ,2000:166الية ) ــــالتباين المشترك بين موجودين في حالة البيانات االحتمالية وفق الصــيغة الت

𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗 = Σ(𝑅𝑖 −𝑅  𝑖 )(𝑅𝑗 −𝑅   𝑗 ) × 𝑃i………(25) 

Cov ij = j و i بين   التباين  المشترك 
Ri     = i لمموجود الفعمي  العائد 
𝑅  𝑖    = 𝑖 متوسط عائد الموجود    

                                                                           j =    𝑅 J  متوسط عائد الموجود 
 Pi      = احتمالية حدوث العائد

يغة ــــــــراج التباين المشترك بين موجودين وفق الصــــــــــــــفيمكن استخية ــــــــــــما اذا كانت البيانات تاريخأ
 (:Loung,2009:7)التالية

 ………..(26)   

      

نة لممحفظة من خالل معامل االرتباط االرتباطقياس  أيضايمكن      والذي يبين مدى  ،المشترك لمقروض المكوص
      مثالً عشوائيين  متغيرينأي بين  حيث يتراوح معامل االرتباطتجاه، )قرضين( بنفس اال ارتباط متغيرين عشـوائيين

(A  وB  بين )1ـص ــوناقـ 1 (Michalk,2001:217)ن اىم مكون في تركيبة التباين المشترك ىو أد ـ. لذا نج
(. وبالنتيجة (Gitman et al,2011,168ودينــــــياس لدرجة العالقة بين موجـــــاط، لكونو يعتبر مقـــــمعامل االرتب

عمى االنحراف  ( مقسوماً conversation( يساوي التباين المشترك )corelationفان معامل االرتباط )
 :(Ross,et.al,2000:355) مموجودين وكما في الصيغة التاليةالمعياري ل

    …………..(27) 

 
 راتــــــــــالمؤش حدأ عمى عن طريق االعتمادصرفي الم قطاع ال في القروض محفظة مخاطر قياسكما يمكن 

 (.123: 9225)الخطيب، ةــــــــالتالي المالية

 القروض أجمالي/ فييا المشكوك الديون نسبة. 
 القروض أجمالي/ العائد صافي نسبة. 
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 المحفظة أجمالي /المضمونة غير القروض نسبة. 
 المحفظة أجمالي/)بعد ُتسدصد ولمالمستحقة القروض )منتظمة غيرال االئتمانية التسييالت نسبة. 
 سنويصة ربع بصورة االقتصادي النشاط قطاعاتل اوفق المحفظة تبويب حول بيانات. 
 عيني ضمانب يالتيوتس، عيني ضماندون ب يالتيتس إلى المحفظة توزيع حول بيانات. 
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 خالصة الفصل : 

لمحفظة امفاىيم وبعض التطور التاريخي  إلىىذا الفصل من  األولالمبحث لقد تطرق الباحث في     
محفظة استثمارية مصغرة عمى الرغم من اختالف  تعدن محفظة القروض أ اعتبارعمى  ،بشكل عام االستثمارية

 أىميةمن ثم قام بتوضيح و  ،ثم بعدىا تطرق لمفاىيم محفظة القروض عمى وجو الخصوصمكوناتيا ، بعض 
ىدفين وىما تعظيم الربحية  بأىمىداف محفظة القروض والمتمثمة أ فضاًل عن ،محفظة القروض المصرفية
ك حاول بعد ذل .المختمفة بأشكاليافي المصارف محافظ القروض  أنواع تطرق إلىوتخفيض المخاطرة، ومن ثم 

األساسي مكونات محفظة القروض المصرفية بخطوطيا العريضة والمتمثمة بالمكون الباحث تغطية موضوع 
معايير منح القروض  عن فضالً وتصنيفاتيا المختمفة  وأىميتيامفيوم وقروض  وىو القروض موضحاً  أال فييا،

االعتبارات الرئيسية المؤثرة في  إلىتطرق الباحث  ىابعدثم  بنوعييا الخاصة )بالزبون( والخاصة )بالمصرف(.
محفظة القروض  إدارةتوضيح كيفية  إلىعمد الباحث من بعدىا  .الخمس بأشكالياتكوين محفظة القروض 

محفظة  إدارةمفيوم السياسة االئتمانية المتبعة في  إلى. كما تطرق أدارتياالمتبعة في  واألسسالمصرفية 
التي يمكن لممصرف  ،قروض المصرفيةمحفظة ال إدارةالسياسات المتبعة في  أنواعوكذلك  ،القروض بشكل عام

 في المصرف موضوع تخصيص الموارد إلىالباحث  أشاركما  روضو.محفظة ق إدارةفي  أحداىا يتبنىن أ
طط االستثمارية في ىذا الموضوع في رسم وتحديد الخ ألىمية ،األموالوكذلك مداخل تخصيص  ،وأىميتو

 فيو. أساسيان تشكيل محفظة القروض جزءا أوالذي يعتبر  المصرف،

من خالل  ،ويع في محفظة القروضموضوع التركيز والتن إلىتحول الباحث  فقد المبحث الثاني في أما   
م التركيز اىيمف إلى تعرضثم بعدىا  ،التركيز والتنويع في محفظة القروض الجدلية حول نظرياتال إلىطرق الت

ومن ثم ناقش الباحث  ،وكذلك مفاىيم التنويع وطرق التنويع في محفظة القروض ،التركزات االئتمانية وأنواع
 ركيز والتنويع في محفظة القروض وكيفية قياسيا.مؤشرات الت

من خالل توضيح مفيوم العائد  ،في المبحث الثالث حاول الباحث تغطية موضوع العائد والمخاطرة المصرفية 
عوائد االستثمار في  عن فضالً  ،تقسيمات عوائد الموجودات المالية بشكل عام إلى أشارثم ومن  ،المصرفي
خالل من  ،مخاطرةالموضوع  إلىومؤشرات قياس تمك العوائد، ثم بعدىا تطرق الباحث  ،رفاالمصقطاع 

ثم بعدىا  ،ومفيوم مخاطرة المصرف عمى وجو الخصوص ،عامال ياالتعرف عمى مفيوم المخاطرة المالية بشكم
نظامية والكمية  لنظامية واالاالمتمثمة بالمخاطرة المخاطرة وفقا لتصنيفيا العام  أنواع إلىتعرض الباحث 
ة يالمتمثمة بالمخاطر االئتمانتصنيفات المخاطر الخاصة بالقطاع المصرفي  عن فضالً ، ومؤشرات قياسيا

 إلىتعرض الباحث  وأخيراً مؤشرات قياس تمك المخاطر،   عن فضالً ، الفائدة وأسعارس المال أوالسيولة ور 
 .المصرفية عائد ومخاطرة محفظة القروضمفيوم ومؤشرات قياس 
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 الدراسة الدراسات السابقة ومنهجيةبعض الفصل الثاني: 

 الدراسات السابقةبعض األول:  المبحث 1-1

 دراسات العربية:  - أ

 :(6002،شاهين) دراسة  1.

السياسات االئتمانية وتشـكيل محفظة االئتمان في "دور أدوات التحميل المالي في ترشيد الدراسة عنوان  
 . البنوك"

كان اليدف الرئيسي ليذه الدراسـة ىو بيـان دور أدوات التحميـل المالـي ومدى قدرتيا في الكشـف المسبق    
دارة محفظـة االئتمان المصرفية وتقييميا فنيـًا ومالياً  فضاًل عن ،عن المشاكل دور والوقـوف عمى ال  ،تكوين وا 

ميداني عمى عينة من  أسموبىذه الدراسة وفق  أجراءذ تم إبـو في ترشـيد قرارات االئتمان. الذي تمع األساس
 مسئولي إدارات االئتمان الرئيسية في القطاع المصرفي الفمسطيني كافة.

 تل المرتبةـــــــــــتح ن التسييالت االئتمانية بأنواعيا المختمفةأاستنتاج رئيسي مفاده  إلىتوصمت ىذه الدراسة     
الطمب عمييا بظل التحسن  ع في منح االئتمان عند زيادةن البنوك تتوسأية بعد التوظيفات الخارجية،  إذ الثان

  الذي تشيده الظروف االقتصادية في البمد.

كونيا تركز عمى قطاع مصرفي آخر  أوالً في مجال تطبيقيا  (شاهين)عن دراسة  تميزتالدراسة الحالية    
ركزت عمى دراسة اثر تركيز  أنياغير القطاع المصرفي الفمسطيني، وىو القطاع المصرفي العراقي. كما 

 ن ىذهأفضاًل عن  ،وليس بناء محفظة القروض ،مخاطرة المصرفو وتنويع محفظة القروض عمى عائد 
نماتنويع والتركيز في محفظة القروض ثر استراتيجيتي الأاالعتبار  بنظرالدراسة لم تأخذ  تشكيل محفظة  وا 

في في ترشيد سياسات االئتمان.  المستخدمة في التحميل االئتماني األدواتاالئتمان بشكل عام ومعرفة دور 
 .لدراسة )محفظة االئتمان المصرفي(حد متغيرات اا ألمتطرقيفي  كمنأن وجو الشبو بين الدراستين ي حين

 (:6002)عثمان، محمد داود، دراسة   2.

 "أثر مخففات مخاطر االئتمان عمى قيمة المصارف"الدراسة عنوان 

: مان عمى قيمة المصرف والتي تتضمنركزت ىذه  الدراسة عمى تحديد أثر استخدام مخففات مخاطر االئت     
مخاطر  ضدويع محفظة االئتمان، والتأمين والرقابة عمى االئتمان، وتن الجيد، وتجزئة السوق، اإلقراضمبادئ 
المصارف التجارية العاممة  في القطاع المصرفي أدراك  دراسة أىمية فضاًل عنن، واستراتيجية المصرف، االئتما

وأثر ذلك عمى  ،األردني لمخاطر محفظة االئتمان وفي مقدمتيا مخاطر عدم السداد أو مخاطر التعثر االئتماني
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 "Tobin's Q، إذ استخدم الباحث نموذج "لممساىمينمن خالل العوائد المتحققة ام، بشكل عقيمة المصرف 
 1002متكونة من احدى عشر مصرفًا تجاريًا اردنيًا لمفترة من  الدراسة، فيما كانت عينة لتقدير قيمة المصرف

 .1002ولغاية 

، االئتمان و قيمة المصرفات مخاطر بين مخفف موجبن ىناك أثر أاستنتاج رئيسي وىو  إلىالباحث خمص  
كما أظيرت الدراسة أىمية الحفاظ عمى نوعية و تركيبة محفظة االئتمان وتقميل مخاطرتيا ضمن المستويات 

 المقبولة وذلك لغرض الحفاظ عمى قيمة المصارف.

)عثمان و محمد داود( عن الدراسة الحالية في كونيا ركزت عمى تحديد اثر مخففات مخاطر  تختمف دراسة  
من خالل التطبيق عمى عينة من المصارف  رفعمى قيمة المص (تنويع محفظة االئتمان) وبضمنيا  ،االئتمان

عمى كل من عائد  ضتنويع محفظة القرو تركيز  سة الحالية عمى  تحديد أثر كل مناألردنية، بينما تركز الدرا
عمى عينة من المصارف الحالية إذ تم تطبيق الدراسة  ،ختالف مجال التطبيقفضاًل عن أومخاطرة المصرف، 

تنويع محفظة  وضوع )ن وجو الشبو بين الدراستين يظير من تعرض الدراستين لمأفي حين  ،العراقيةالتجارية 
 تغيرات الدراسة الحالية.مالقروض( كأحد 

 (: 6000دراسة )الموسوي،  3.

 .)تنمية الموارد المالية واثرها في محفظة االئتمان المصرفي(الدراسة  عنوان

    ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجيات تنمية الموارد المالية بواسطة المتغيرات الفرعية والتي تضمنت   
استراتيجية تنمية الودائع، واستراتيجية الحصول عمى االئتمان، واستراتيجية  ) استراتيجية زيادة رأس المال، و

ىذه الدراسة عمى  عينة من  أجريتتخفيض االحتياطي القانوني( عمى محفظة االئتمان المصرفي، حيث 
  العاممة في القطاع المصرفي العراقي. واألىميةالمصارف التجارية الحكومية 

جعمو يدور في حمقة مما يعدم إتباع المصرف إستراتيجية تنموية ستنتاج رئيسي وىو الى ا توصمت ىذه الدراسة  
دراكيم أما ، مفرغو عند تبنيو إستراتيجية معينة فأن نجاحيا مرىون بمدى استيعاب موظفي المصرف ليا وا 

صيغ لممبادلة بين ن تجنب الوقوع في المخاطر االئتمانية ووضع فضاًل عن أ، عرفتيم بدورىا في النجاح والبقاءوم
 العائد والمخاطرة من أجل تحقيق أعمى عائد عند أقل مخاطرة ممكنة ىما جوىر محفظة االئتمان المصرفي.

ويع والتركيز في ناثر استراتيجيتي الت ركزت عمى تحميلالدراسة الحالية تختمف عن دراسة )الموسوي( في كونيا 
حين ، في كمتغير تابع الدراسةمحفظة القروض المصرفية كمتغير مستقل عمى عائد ومخاطرة المصارف عينة 

ن وجو أ أال. ئتمان المصرفي كمتغير تابععمى اثر تنمية الموارد المالية عمى محفظة اال (الموسوي)ركزت دراسة 
 .ان المصرفي كأحد متغيرات الدراسةوع محفظة االئتمالشبو بين الدراستين ينبع من كونيما تطرقا لموض
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 :(6002، والعبادي وش)خرب سةادر . 4

 (يالمصرفي األردن القطاع لدى االئتمانية والتسهيالت القروض محفظة أداء تقييمعنوان الدراسة ) 

د العوامل المؤثرة تحديمن اجل والتسييالت االئتمانية، محفظة القروض  ألداءتقييم  أجراء سةاالدر  ىذه يدفتاست  
ىذه الدراسة عمى  أجراءتم  إذ، التي تتعرض ليا محفظة القروضة العوائد وتخفيض مخاطر في سبيل زيادفييا، 

، أما مدة الدراسة فقد امتدت لمفترة  ياألردن عاممة في القطاع المصرفي( من مصرفًا تجاريًا 21عينة مكونة من )
 .1001ولغاية  2991من عام 

 سرأ كفاية ومعدل المصرف حجم وبين ،القروض محفظة أداء بين طردية عالقة وجود إلى سةادر ال خمصت
 أداء بين عالقة وجود عدم فضاًل عن .واإلعالن الدعاية عمى اإلنفاق ومعدل الودائع، توظيف ومعدل المال،
 .المصرفية عالفرو  عدد وبين القروض محفظة

ئتمان االتقييم جودة وأداء محفظة عمى عن الدراسة الحالية، في كونيا ركزت ( خربوش والعباديتختمف دراسة )  
في حين ركزت الدراسة الحالية عمى معرفة حجم التركيز التنويع في محفظة القروض وما  ،والتسييالت المصرفية

وجو الشبو ن أ أال فضاًل عن اختالف مجال التطبيق بين الدراستين، .ا عمى عائد ومخاطرة المصرفمىو أثرىي
 ة.ان المصرفي كأحد متغيرات الدراسبين الدراستين ينبع من كونيما تطرقا لموضوع محفظة االئتم

 :(6002دراسة )افين ، فائق:   5.

 (أثر تنويع محفظة القروض في عائد ومخاطر المحفظة )الدراسة عنوان 

 التعرف فضاًل عن ،ومخاطرة المحفظة عائد عمى القروض محفظة تنويع أثر تحديد إلى الدراسة ىدفت ىذه   
 في المالية المنشورة البيانات عمى الباحثة اعتمدت وقد القروض، محفظة تنويع في مثالية اكثر المصارف عمى
 في عاممة تجارّية مصارف عمى ستة اشتممت واّلتي الدراسة عينة المصارف من الصادرة الرسمية المالية القوائم
 البيانات عمى االعتماد تمإذ  ،1021ولغاية عام  1009أربعة سنوات من عام  ولمدة الّسوري، المصرفي القطاع

 المالية. القوائم الربع سنوية في

الثنين من  المحفظة عائد عمى ذا داللة معنوية القروض محفظة لتنويع وجود اثر إلى الدراسة خمصت    
المصارف  قروض محفظة عائد عمى القروض محفظة لتنويع ثرأ ال يوجد حين في ،الدراسةالمصارف عينة 

 مخاطر عمى القروض محفظة وجود اثر لتنويع إلى الدراسة توصمت كذلك ،الدراسة المتبقية عينة األربعة
 مخاطر عمى القروض محفظة لتنويع معنويثر أيوجد  ال حين في ،الدراسةنصف المصارف عينة  في المحفظة
 يؤثر ال القروض في محفظة التنويع أنّ  فضاًل عن .في عينة الدراسةالمصارف الثالثة المتبقية  قروض محفظة
  مجتمعة. الدراسة عينة في المحفظة ومخاطرة عائد عمى معنوياً 
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القروض عمى عائد  اختمفت الدراسة الحالية في كونيا ركزت عمى تحديد اثر كل من تركيز وتنويع محفظة   
محفظة القروض فقط عمى عائد  فائق( عمى معرفة اثر تنويعبينما ركزت دراسة )افين، ، ومخاطرة المصرف

حيث تم تطبيق الدراسة الحالية عمى  بين الدراستين، التطبيقمجال ، كما وان ىناك اختالف المحفظةمخاطرة و 
ما من ناجية التشابو بين الدراستين فان أ ،اممة في القطاع المصرفي العراقيعينة من المصارف التجارية الع

 .، فضاُل عن عائد ومخاطرة المحفظةتنويع محفظة القروض المصرفية قد تعرضا لموضوعكمييما 

:دراسبثاألجنبيت -ة

:(Winton,A.1990)دراست.1

 ."التنويعوالتخصيصفياإلقراض،واحذةسلّتفيالبيطالتضعكل"الدراسة  عنوان

"Don’t Put All Your Eggs in One Basket, Diversification and Specialization in 

Lending" 

تركيز المع  ومقارنتيا تنويعيا بواسطةتخفيف مخاطر محفظة القروض  وأساليبسبل عمى سة راالد ركزت ىذه  
ىذه الدراسة عمى عينة من المصارف  أجراءذ تم إ المصارف.س مال أور أداء  عمىأثر ذلك  وبيان ،المحفظةفي 

 .األمريكيةالتجارية في الواليات المتحدة 

قطاعات اقتصادية وصناعات مناطق جغرافية و  إلىمحفظة القروض في تنويع السة إلى أن راصت الدخم   
 فيلممخاطر،  معتدل تعرض لمقروض يكون عندمافقط أداء المصارف  عمى إيجابيأثر  لويكون  ربما ،فةمختم
في ف ،)تعرض مرتفع لممخاطرة( مرتفع سمبي جانب لمقروض يكون عندما منخفضةأن فوائد التنويع تكون  حين

المفرطة أن المصارف استنتاج مفاده إلى  أيضاً سة راالد توصمت، فرص فشل المصرف من التنويعيزيد  ىذه الحال
، بمعنى أن خبرةلمأو مجاالت جديدة تفتقر  قطاعات إلىتمنح قروض ك التي تمأو  قروضيافي تنويع محفظة 

 عمى العائد متوسط خفض إلى يؤديربما  ،فعالية الرقابة لدى المصارف تكون منخفضة في القطاعات الجديدة
 فضاًل عنالمال، س أر من  اكبرمستويات المصارف إلى  إلىتحتاج  وبالتالي ربما ،لمرقابة الخاضعة القروض
  .التركيزالتنويع أكثر جاذبية من من يجعل  ربماالمنافسة الشديدة بين المصارف  وجود ذلك فإن

( عن الدراسة الحالية في كونيا تطرقت إلى أساليب تخفيف مخاطر االئتمان Winton)دراسة  اختمفت   
بين استراتيجيتي التنويع والتركيز في محفظة القروض، واثر ذلك عمى أداء ورأس مال مقارنة بين  أجراءمتضمنة 

ركزت عمى اثر تركيز وتنويع محفظة القروض المصرفية عمى عائد المصرف، في حين أن الدراسة الحالية 
اسة در  ذ تم تطبيقإ ،مجال التطبيق، كما أن ىناك اختالف آخر بين الدراستين متمثل بومخاطرة المصرف

Winton)) تكمن في كونيما  فأنياالشبو بين الدراستين  أوجو أما. االمريكية عمى عينة من المصارف التجارية
 كأحد متغيرات الدراسة فضاًل عن مخاطرة رأس المال وضوع تنويع وتخصيص محفظة القروضتطرقا لم
 .المصرفي
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(Behr,P. & lee, S. 2004دراست).2

(الشركبثوتمويلالبنوكمراقبتعلىاالئتمبنمخبطرتحويلآثبر)عنوانالذراست:

(The effects of credit risk transfer on bank monitoring and firm financing) 

استيدفت ىذه الدراسة اختبار لعالقة األثر ين تحويل المخاطر المصرفية المرتبطة بالقروض المصرفية عمى     
كثافة الرقابة التي تقوم بيا المصارف عمى المدينين من جانب، وما اذا كان ىناك أثر لتحويل المخاطر االئتمانية 

أشارت الدراسة إلى أىمية التنويع في محفظة القروض عمى حجم التمويل المتاح في االقتصاد من جانب آخر، إذ 
كأحد التدابير المنطقية في تحويل المخاطرة، إذ تم أجراء ىذه الدراسة عمى عينة مكونة من مصرفين لدييما حجم 

 تمويل كبير فضاًل عن انيما يمتمكان شدة رقابية عالية عمى المدينين.

 بالمصرف الخاصة االئتمان محفظة تنويع عمى يعمل قد االئتمان مخاطر نقل أنخمصت الدراسة إلى    
 أن األحيان من كثير في يقولون الباحثين من العديد أن حين في مدينيو، لمراقبة لمصرفا دوافع ويخفض

إال أن  ،المصارف تقدميا التي التمويل مصادر تقميل إلى يؤديلدى المصارف،  المراقبة دافع انخفاض أو تراجع
 تزيد أن يمكن االئتمان مخاطر تحويل إمكانية أن التحميلنتائج  تأظير إذ  ،معاكس ستنتاجا إلى الدراسة توصمت

 .االقتصاد في المتاح لمتمويل الكمي الحجم من

اختبار لعالقة األثر ين تحويل المخاطر ( عن الدراسة الحالية في كونيا تطرقت إلى Behr)دراسة اختمفت    
الرقابة التي تقوم بيا المصارف عمى المدينين من جانب، وما  كثافةالمصرفية المرتبطة بالقروض المصرفية عمى 

في االقتصاد من من قبل المصارف اذا كان ىناك أثر لتحويل المخاطر االئتمانية عمى حجم التمويل المتاح 
الدراسة الحالية ركزت عمى اثر تركيز وتنويع محفظة القروض المصرفية عمى عائد ، في حين أن جانب آخر

دراسة  ذ تم تطبيقإ ،مجال التطبيقومخاطرة المصرف، كما أن ىناك اختالف آخر بين الدراستين متمثل ب
Behr))  كونيما تكمن في  فأنياالشبو بين الدراستين  أوجو أمااالمريكية.  من المصارف التجارية اثنينعمى
 كأسموب لتخفيض أو تحويل مخاطر محفظة القروض. وضوع تنويع محفظة القروضتطرقا لم

 (:(David,C.,Dionne,2005 دراست 3. 
 ."تنويعمحفظتالقروضالمصرفيّت"الدراسة  عنوان

(Banks loan portfolio diversification)"" 

مصارف في القطاع  أربعةتنويع المحافظ االئتمانية في اكبر  أساليبركزت ىذه الدراسة عمى توضيح    
ذ ناقشت ىذه إ تحديد اليدف الرئيسي من تنويع المحفظة االئتمان المصرفية. إلىالمصرفي السويدي، باإلضافة 

الدراسة طرق وأساليب المصارف عينة الدراسة في إدارة محافظيا االئتمانية وكيفية تنويعيا باستخدام نظرية 
 وبالتالي معرفة مدى كفاءة تمك المصارف في تنويع محافظيا االئتمانية. ،محفظة الحديثة لماركويتزال
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إلدارة  انت تخصص جزء من جيودىا ومواردىاتوصمت الدراسة إلى أّن البعض من المصارف عينة الدراسة ك   
محافظيا االئتمانية والعمل عمى تنويعيا وفقًا ألسس وتحميالت متعددة، تأخذ بنظر االعتبار تفادي وجود ارتباط 
قوي بين مكونات محافظيم االئتمانية بعكس نظيراتيا التي ترى بأّن تنويع المحفظة يعتبر أمر بدييي وذلك بسبًب 

 لجيات متعددة ومختمفة. حجم تمك المصارف الكبير وقياميا بمنح القروض

تنويع المحفظة  وأساليبكونيا ركزت عمى توضيح طرق ي ف( عن الدراسة الحالية  David)تختمف دراسة   
فضاًل في المصارف عينة الدراسة من دون القيام باختبار أثر التنويع عمى عائد أو مخاطرة المصرف،  االئتمانية

قيا كان عمى عينة من المصارف الكبرى في السويد، في حين أن الدراسة الحالية عكفت عمى ين مجال تطبأ عن
التجارية المصارف  القروض عمى عائد ومخاطرة عينة مندراسة وتحديد أثر كل من تنويع وتركيز محفظة 

تنويع محفظة  اساليبوجو الشبو بين الدراستين فانو ينبع من كونيما تعرضا لدراسة وتوضيح  أما العراقية.
 القروض المصرفية.

 :chang & hsu,2007). دراسة )4

(أختببرمحفظتاالئتمبنعلىأسبسالتقييمالذاخلي)

(Back Testing Credit Portfolio On Internal Rating Based) 

ومعرفة  ،الخاصةلمحافظ االئتمانية عينة من امجموعة بيانات تجريبية لوأختبار ىذه الدراسة تحميل  تستيدف   
عن الحد األدنى التنظيمي  المتمثمة بمتطمبات كفاية رأس المال فضالً  مدى تطابقيا مع مقررات لجنة بازل

تعمل في القطاع المصرفي  أئتمان( محفظة 109ى عينة من مكونة من )ىذه الدراسة عم أجراء، إذ تم لممخاطر
 .التايواني

م في المصارف عينة الدراسة ىو من أىم الدفاعات التي يمكنيا الصمود أما أن رأس المال إلىخمصت الدراسة   
المخاطر بين محفظة  إلى، كما أن ىناك اختالفات كبيرة في درجة الحساسية مخاطر محفظة االئتمان المصرفية

 .ائتمانية وأخرى

 مقررات لجنة بازل مطابقةمدى  تحميلكونيا ركزت عمى ي ف( عن الدراسة الحالية chang)تختمف دراسة   
المتمثمة بمتطمبات كفاية رأس المال فضاًل عن الحد األدنى التنظيمي لممخاطر، مع أداء المحافظ االئتمانية لعينة 

، في حين أن الدراسة الحالية عكفت عمى دراسة وتحديد أثر كل من تنويع وتركيز من المصارف التجارية التايوانية
وجو الشبو بين الدراستين فانو  أما العراقية.التجارية المصارف  عينة من القروض عمى عائد ومخاطرةمحفظة 
 .فضاًل عن المخاطر المصرفية المصرفية االئتمانمحفظة  كونيما تعرضا لدراسة وتوضيحينبع من 
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 . (Roach, Brian, L.,2008) دراست5.  
لقروضالفرديتدليلمههيئتمحفظتاقيبسآثبرالتركيزوالمخبطرعلىالعوائذالمصرفيت:الدراسة " عنوان

 "كبفيجبمبي

"Measuring the Effects of Concentration and Risk on Bank Returns: Evidence 

from a Panel of Individual loan Portfolios in Jamaica" 

ركزت ىذه الدراسة عمى تحديد اثر تركيز محفظة القروض عمى عوائد المصرف، حيث تّمت ىذه الدراسة    
 فيالتي تسمح بتقدير وحساب أثر أداء تركيز محفظة القروض  النوعيةباالعتماد عمى مجموعة من البيانات 

 القطاع المصرفي في جامايكا.  عوائد عينة عينة من المصارف العاممة في
القطاع الخاص في عام  إقراضفي  ّن القطاع المصرفي عينة الدراسة  كانت لديو ميوالً أ إلىتوصمت الدراسة     
توصمت الدراسة  .األفرادرتفاع نسبة القروض الممنوحة لقطاع أ فضاُل عن(، 1000( مقارنة ب عام )1002)

من تنويعيا ربما يكون اكثًر  لقروض بدالً فإّن تركيز محفظة االحديثة، إلى أّنو وخالفًا لنظرية المحفظة أيضا 
 .النظامية الحد األدنى من المخاطر ناحية تحقيقمع جاذبية 

في كونيا تركز عمى دراسة آثر تركيز محفظة القروض عمى عن الدراسة الحالية  ((Roachتختمف دراسة     
التركيز والتنويع  في محفظة القروض ن الدراسة الحالية تركز عمى قياس مستوى إفي حين عوائد المصرف فقط، 

تم تطبيق ىذه الدراسة عمى  إذكذلك فان مجال التطبيق مختمف ، ا عمى كل من عائد ومخاطرة المصرفواثرىم
مجموعة المصارف التجارية العاممة في القطاع المصرفي الجمايكي، في حين تم تطبيق الدراسة الحالية عمى 

لموضوع  تطرقابين الدراستين فانو يكمن في كونيما قد  وجو الشبو أما ية.ة من المصارف التجارية العراقعين
 .يةالمصرف العوائد فضاًل عنالتركيز في محفظة القروض المصرفية 

 
 :Tabak & et.,al:2011)) دراسة. 6

 عنوان الدراسة )تأثير تركيز محفظة القروض عمى عائد ومخاطرة المصارف البرازيمية(

The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk))

 إلى يؤدي المصرف مستوى عمى االئتمان محفظة تركيز كان إذا تستيدف ىذه الدراسة أجراء تحميل تجريبي لما
( مصرفًا 92مكونة من )البيانات الشيرية لعينة  ، إذ تم استخدامويسيم بتقميل المخاطر المصرفية أفضل أداء

( شيرًا امتدت من عام 27ولفترة مكونة من ) لتجارية العاممة في القطاع المصرفي البرازيميمن المصارف اتجاريًا 
 .(1009( إلى عام )1001)

 ويقمل العوائد من زيدالم إلىيؤدي في المصارف عينة الدراسة  القروض محفظة تركيز أن خمصت الدراسة إلى  
 يتناقص المصرف عائد عمى التركيز تأثيرإذ أن  ،)المخاطر االئتمانية( السداد عن التخمف مخاطر من أيًضا
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في  التنويع بدرجة تأثراً  أقل لمدولة والممموكة األجنبية المصارف أنأيضًا  يبدو المصرف، مخاطرتدريجيًا مقارنًة ب
 . محفظة القروض المصرفي

تم تطبيق ىذه الدراسة عمى مجموعة  إذ تطبيقيا،مجال  يفعن الدراسة الحالية  ((Tabakتختمف دراسة     
ة من ، في حين تم تطبيق الدراسة الحالية عمى عينالبرازيميالمصارف التجارية العاممة في القطاع المصرفي 

الدراسة في ( اعتمدت عمى البيانات الشيرية لعينة Tabakفضاًل عن أن دراسة ) المصارف التجارية العراقية.
، كما أن ىذه الدراسة قد تجاىمت حين أعتمدت الدراسة الحالية عمى البيانات السنوية لممصارف عينة الدراسة

بعض مؤشرات المخاطرة وركزت فقط عمى مؤشر المخاطرة االئتمانية في حين أن الدراسة الحالية لم تتجاىل كل 
بين الدراستين فانو يكمن في  وجو الشبو أما أسعار الفائدة،من مؤشرات مخاطرة السيولة ورأس المال فضاًل عن 

 .يةالمصرفوالمخاطر  العوائد فضاًل عنلموضوع التركيز في محفظة القروض المصرفية  تطرقاكونيما قد 
 
 أوجه االفادة من الدراسات السابقة : -ت

منيجيـات ىـذه الدراسـات، بالشـكل الـذي مكّنـو التعـرف مـن خـالل السـابقة، مـن الدراسـات  اإلفـادةاستطاع الباحث   
عمى بعض المصادر والدوريات والبحـوث . فضاًل عن التعرف ىيكل الدراسة الحاليةو تصميم منيجية صياغة و من 

، فضـال" لمدراسـة الحاليـةبناء اإلطار النظـري عمييا والرجوع ليا كمصادر في ن االطالع التي أمك والعمميةالنظرية 
المفاىيميـــة  الجانـــب النضـــري لمدراســـات الســـابقة مـــن اجـــل تعزيـــز المرتكـــزات الفكريـــة واألســـسعمـــى  االطـــالععـــن 

عــن االطــالع عمــى الجانــب التطبيقــي لمدراســات الســابقة مــن اجــل التعــرف عمــى الوســائل  ، فضــالً لمدراســة الحاليــة
الجانــب المــالي واختبــار  مالئمــة مــن اجــل تحميــل رىــاتاكواختيــار  ،واألســاليب اإلحصــائية والماليــة المســتخدمة فييــا

توصــمت اليــو الدراســات الســابقة مــن نتــائج مــن اجــل  االطــالع عمــى اىــم مــا فضــاًل عــن، الدراســة الحاليــةفرضــيات 
 إكمال وتعزيز ما توصمت اليو تمك الدراسات من نتائج . 
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 الدراسة الدراسات السابقة ومنهجية :بعض الثانيالفصل 

 الدراسةمنهجية   : الثانيالمبحث 2-1 

 مدراسةلة الباحث عن المشكمة التي شخصيا تعد منيجية البحث العممي االطار الذي ينطوي عمى خطة ورؤي    
يا وكذلك العالقات بين حل وفيم لمظاىرة التي تم دراست إلىمحاولة الوصول عنيا من خالل  اإلجابةوكيفية 
المرسومة  الدراسةالل منيجية خالرئيسية لمبحث يتم تحديدىا من  األىداف. وبالنتيجة فان تحقيق متغيراتيا

 .ومن خالل مجموعة الفقرات التاليةوالمحددة ليذا الغرض 

 : الدراسةمشكلة    1-2-1

ثنين من اىم االستراتيجيات المالية أتمثل استراتيجيتي التركيز والتنويع في محفظة القروض المصرفية 
عمى جل تحقيق أأمن  ،رف عمى وجو الخصوصالحديثة التي تستخدميا المؤسسات المالية بشكل عام والمصا
عام الرىن العقاري  أزمةومن الجدير بالذكر أن  العوائد من القروض وعند مستويات معينة من المخاطر،

 ،الرئيس ىو األسس غير السميمة في منح االئتمان سببياالتي عصفت باقتصادات الدول الكبرى كان ( 8002)
إذ ، الالزمة األثر السمبي الكبير عمى اقتصادات العالم التي أصبحت تشيد ركودًا واضحاً  تمكلتداعيات  وقد كان

األمر الذي المصرف، قروض محفظة في تعثر ال سببياكان  مصارف،فشل الأن معظم حاالت تأريخيًا  ثبت
ذلك سيسيم في الحفاظ عمى سالمة ومتانة  عمى اعتبار أن ،يستدعي وجوب إدارة ىذه المحفظة بطريقة سميمة

التي تعبر عن  الدراسةومن ىنا نشأت مشكمة سالمة االقتصاد بشكل عام.  وبالنتيجةالمصرف بشكل خاص، 
مما قد المختمفة القطاعات االقتصادية أو  الصناعاتإلى األشخاص أو  عدم الموازنة في القروض الممنوحة

في اإلجابة عمى  الدراسةوبالنتيجة تتمخص مشكمة يتسبب في زيادة المخاطر وانخفاض العوائد المصرفية، 
 : األتيةمجموعة التساؤالت 

 تميل إلى اتباع استراتيجية التركيز أم التنويع في محافظ قروضيا. ىل أن المصارف عينة الدراسة  - أ
، فضاًل عن المصارف عينة الدراسةما ىو مستوى تركيز وتنويع محفظة القروض في المصارف عينة    - ب

 .الدراسة مجتمعة
من المصارف  كل مصرفعائد  فيفي محفظة القروض HHI) لمؤشر التركيز والتنويع ) تأثيرىل ىناك  - ت

 .مجتمعة الدراسةوفي المصارف عينة  الدراسةعينة 
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مخاطرة كل مصرف من المصارف  فيفي محفظة القروض HHI) لمؤشر التركيز والتنويع ) تأثيرىل ىناك  - ث
 .مجتمعة الدراسةوفي المصارف عينة  الدراسةعينة 

 :  الدراسة أهمية 1-2-2

ويستدل عمى ذلك  ،المصارفيعتبر اإلقراض النشاط الرئيس لعمل ، إذ امن أىمية موضوعي الدراسةتنبثق أىمية 
عائد األمر الذي سينعكس بالتالي عمى  ،إلى أجمالي موجودات المصرفالقروض نسبة من خالل ما تشكمو 

 :  األتيةمن خالل النقاط  الدراسة أىميةذلك يمكن إبراز في ضوء و  ،ومخاطرة المصرف بشكل عام

 ىأحد ستخدامأحول ومقبولة  نتائج معقولةالوصول إلى  امن خالل محاولتي اأىميتي الدراسة تكتسب ىذه - أ
ل حالة عدم التأكد من أجل تحسين في ظ ،استراتيجيتي التركيز أو التنويع في محفظة القروض المصرفية

 العوائد وتخفيض المخاطر المصرفية.
 .الدراسةعائد ومخاطرة المصارف عينة استراتيجيتي تركيز وتنويع محفظة القروض واثرىما في  أىمية إبراز - ب
وىو )القطاع  أالالقتصاد لواحد من اىم القطاعات في ا امن خالل دراستي اأىميتي الدراسةكتسب ت - ت

( والذي يعتبر حمقة الوصل داخل االقتصاد الوطني والذي يتم االعتماد عميو في تمويل مختمف المصرفي
وبذلك فانو يسيم من خالل األنشطة اإلقراضية واالستثمارية األخرى، القطاعات في االقتصاد الوطني 

 .  االقتصاديوالنمو وبشكل فاعل في البناء 
عمى حد توجد ىناك ندرة في دراسة تركيز وتنويع محفظة القروض في الدراسات العربية وخاصة العراقية   - ث

 لممكتبة العربية والعراقية عمى وجو الخصوص.  إضافةشكل تل ةً مرشح الدراسة هما يجعل ىذعمم الباحث، 

 : الدراسة أهداف3-2-1 

 .الدراسةقياس مدى تركيز وتنويع محفظة القروض في المصارف عينة تحميل أو  ( أ
وفي  الدراسةالمصارف عينة كل مصرف من عائد  فيمحفظة القروض وتنويع تركيز  تأثيرالتعرف عمى  ( ب

 .مجتمعةالمصارف 
 الدراسةمصارف عينة كل مصرف من المخاطرة  فيمحفظة القروض  تنويعتركيز و  تأثيرالتعرف عمى  ( ت

 .مجتمعةالمصارف وفي 
ة القروض في المصارف المختارة  كل من استراتيجيتي تركيز وتنويع محفظ وأىميةالتعرف عمى ماىية  ( ث

 .يجيات المتبعة في القطاع المصرفيثنين من اىم االستراتأك
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 العراقيتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات لتقويم عمل المصارف العاممة في القطاع المصرفي  ( ج
والتي تحقق اعمى عائد ممكن عند مستوى معين  ،لمحفظة القروض األمثلالشكل  إلىمن اجل التوصل 

 دنى مخاطرة ممكنة عند مستوى معين العائد .أ أومن المخاطرة 

 :  الدراسةات فرضي 4-2-1

 من خالل االتي : األساسية الدراسة فرضيات تنبثق

 .راتيجية التنويع في محفظة القروضاتباع است إلىعينة الدراسة تميل المصارف  :األولى الرئيسةالفرضية 

مؤشرات العائد  فيمحفظة القروض  تنويعو تركيز ل إحصائيةداللة  ذو تأثيريوجد ال :  الفرضية الرئيسية الثانية
 .الدراسةفي المصارف عينة 

 وتنبثق عنيا الفرضيات الفرعية التالية :

 :Hoجودات عمى المو عائد ال رمؤش في تركيز وتنويع محفظة القروضل إحصائيةداللة  ذو تأثير ال يوجد (Y1 )
 . الدراسةفي المصارف عينة 

H0  : عمى حق الممكية عائد ال مؤشر فيتركيز وتنويع محفظة القروض ل إحصائيةداللة  ذو تأثيروجد يال       
( (Y2 الدراسةالمصارف عينة في. 

 :Ho عمى الودائع )العائد  رمؤش فيتركيز وتنويع محفظة القروض ل إحصائيةداللة  ذو تأثيرال يوجد (Y3 في
 . الدراسةالمصارف عينة 

مؤشرات  فيتركيز وتنويع محفظة القروض ل إحصائيةذو داللة  تأثيريوجد ال :  لمدراسة الثالثةالفرضية الرئيسية 
 . الدراسةفي المصارف عينة  المخاطرة

 الفرعية التالية :وتنبثق عنيا الفرضيات 

H0  االئتمانية ) مخاطرةال مؤشر فيمحفظة القروض وتنويع تركيز ل إحصائيةداللة  ذو تأثير وجدي: ال(Z1 
 . الدراسةممصارف عينة ل
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H0  السيولة )مخاطرة  مؤشر فيتركيز وتنويع محفظة القروض ل إحصائيةداللة  ذو تأثيروجد ي: ال(Z2 
 . الدراسةممصارف عينة ل

H0  راس المال )مخاطرة  مؤشر فيتركيز وتنويع محفظة القروض ل إحصائيةداللة  وذ تأثيروجد ي: ال(Z3 
 . الدراسةممصارف عينة ل

H0  الفائدة ) أسعارمخاطرة  مؤشر فيتركيز وتنويع محفظة القروض ل إحصائيةداللة  وذ تأثيروجد ي: ال(Z4 
 . الدراسةممصارف عينة ل

 : طرق جمع البيانات 5-2-1

 الجانب النظري : ( أ

والدوريات  واألجنبيةالعربية المصادر عمى مجموعة من  الدراسة،الجانب النظري ليذه في اعتمد الباحث 
وتحديد مدى تركيز معرفة بناء االطار النظري ليذه الدراسة، و ت السابقة من اجل االدراسو والمقاالت الرصينة 

  . الدراسةعمى عائد ومخاطرة المصارف عينة  وتأثيرىماوتنويع محفظة القروض 

 الجانب العممي : ( ب

عينة  المصارف عن الصادرة المالية التقارير عمى الخاصة بالجانب العمميات البيان جمع في الباحث اعتمد   
 الخاصة المشاىدات عدد أصبحت ، حيث(8022( ولغاية )8002عشر سنة من عام )اثنى ( 28ولمدة ) الدراسة

مائة   (120)المشاىدات فقد بمغت أجمالي أما، عشر مشاىدة اثنى( 28) الدراسة عينة واحد من المصارف بكل
 خالل الموقع من الدراسة عينة لممصارف المالية التقارير عمى وقد تمكن الباحث من الحصول مشاىدة، عشرونو 

 .المقابالت الشخصيةو  لألوراق المالية العراق لسوق الرسمي

 :الدراسة وعينةمجتمع 6-2-1 

 :الدراسةمجتمع  ( أ
والمدرجة فيي سيوق  العراقي المصرفي القطاع في العاممة االىميةة المصارف التجاري كافة الدراسة مجتمع يتضمن 

 المركزي المنشورة من قبل البنك اإلحصائيات إلى استناداً  تجارياً  ( مصرفاً 82عددىا) البالغالعراق لألوراق المالية 
وقيد  ،جييد إقراضيينشياط  تتميز بكونيا تمتمك التي التجارية المصارف نالباحث عينة الدراسة م اختار ذإالعراقي. 

 ،الدراسيةمميا ييوفر سمسيمة زمنيية طويمية يمكين اعتمادىيا فيي  نسيبياً  ليسيت بالقصييرة زمنيية ميدة منيذ تأسيسييا وتيم
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القطاعيات االقتصيادية  إليىن المصارف عينة الدراسة كانت مفصحة عين تفاصييل قروضييا الممنوحية أ عن فضالً 
 الدراسة. أجراءالمختمفة وبشكل شفاف ما يعني توفر البيانات المطموبة لغرض 

 :الدراسةعينة ( ب

  الدراسيةحييث قيام الباحيث باختييار عينية  الدراسيةالعينة القصدية عند اختييار عينية  أسموباعتمد الباحث عمى     
المصيييارف  أجمييياليمييين  كعينييية( عشيييرة مصيييارف 20والمتكونييية مييين ) أدنييياه(  2)  فيييي الجيييدول تفاصييييميا الظييياىرة
 العينية، حييث بمغيت نسيبة الماليية لألوراقوالمدرجة في سوق العراق  ،وعشرون مصرفاً  أربعةالبالغ عددىا  التجارية

 . (%41)الكمي من المجتمع 

 ( 1الجدول ) 

 (بالدينار)المبالغ  لمدراسةالمصارف التجارية العراقية المختارة كعينة 

 التأسيس دراس المال عن سنة التأسيس  اسم المصرف  التسمسل
 150000000 1992 التجاري العراقي 1
 100000000 1992 بغداد 2
 100000000 1993 االستثمار العراقي 3
 400000000 1993 األوسطالشرق  4
 400000000 1995 العراقي األىمي 5
 200000000 1998 االئتمان التجاري 6
 600000000 1999 الخميج التجاري 7
 300000000 2004 الشمال 8
 400000000 2005 المنصور التجاري 9
 250000000 2005 أشور 10
 الدراسةالباحث اعتمادا عمى التقارير المالية لممصارف عينة  إعدادمن  المصدر:             
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 "الدراسةلمتغيرات  والتطبيقيالتحميمي  الجانب"الفصل الثالث 

 "افيه المستخدمةوالمؤشرات  اومتغيراته الدراسةعينة لتوصيف " األولالمبحث 1-1 

عمن  فضم ا  ،فييم الدراسمة  أجمرا تمم  مجتمع وعينة الدراسة التي حولنبذة مختصرة عمى ىذا المبحث  ينطوي
الع ئممد  لتركيز والتنويممع و المتمثمممة بممو الدراسممة  متغيممرا التممي تممم اعتم دىمم  فممي مؤشممرا  نسممو والمختصممر لم توضممي 

 :وكم  يمي  والمخ طرة 

 : الدراسةعينة حول  نبذة مختصرة 1-1-1

 تمثيميمم يمكممن  ،ث ثممة رئيسممة  أعمممدةيتكممون مممن  فممي العممرا  وال سمميم  الممدول جميممعالمصممرفي فممي  القطمم عأّن       
ك فمة الرق بيمة والتشمريعية ل السمطةيمثل ، كونو اليرم ذلك سأر المركزي عمى  المصرفيكون  ىرم، حيثعمى شكل 
 أخمممر ج نمممووممممن  ج نمممواليمممرم تتكمممون ممممن المصممم رف التج ريمممة ممممن  ق عمممدتي أمممم ، الم ليمممة داخمممل البممممد األنشمممطة

شمممرك    عمممن فضممم ا   ،التمممأمينشمممرك   وكمممذلك  الحكوميمممةالمصممم رف  مثمممل ،ةمختمفمممال بأنواعيممم المؤسسممم   الم ليمممة 
 بشممكل عمم م يتسممم ب لقممدرةأن الجيمم ز المصممرفي المتطممور ذ إ م ليممة المختمفممة المؤسسمم   المممن  وغيممر ذلممك الصمميرفة

مجمم ال  الفممي  توظيممف تمممك الممموارد ةعمم دإ ع ليممة مممن اجمملكفمم  ة ف عميممة و الممموارد الم ليممة بوتخصممي  عمممى جممذو 
 األصمممعدةمختممممف  عممممىتحقيممم  المزيمممد ممممن التطمممور والتنميمممة المسمممتدامة  إلمممى، ممممم  يمممؤدي المختمفمممة سمممتثم رية الا

الجيم ز  ضممن  اا ميمم لمغ يمةتعمد جمز  فأنيم  ،عممى وجمو الخصمو المص رف التج ريمة  أم ، والمستوي   والمج ال 
  واالجتم عية االقتص ديةفي الحي ة  األىميةب لغ  دوراا ، كوني  تؤدي المصرفي

 : الدراسة المستخدمة في قياس متغيرات: المؤشرات   2-1-1

، والم لية اإلحص ئية واألس ليومجموعة من المؤشرا  والنسو  ستخدامأتم  فقد الدراسة أىدافتحقي  من اجل 
 :يمي لكل متغير وكم    المستخدمةمن المؤشرا   واحدلكل محدد رمز  إعط  تم كذلك و 
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  زهاو الدراسة ورمقياس متغيرات المؤشرات المستخدمة في  معادالت ( 2 الجدول )

 صيغة المعادلة المتغير رمز المتغير المؤشر
تركيز وتنويع  HHIهيرشمان( -مؤشر )هيرفندال

 محفظة القروض
X 

 
  ص في الدخل Y1 العائد العائد عمى الموجودات معدل

  مجموع الموجودا  
×100 

  ص في الدخل Y2 العائد العائد عمى حق الممكية معدل

 ح  الممكية 
×100 

ص في الرب  بعد الضرائو Y3 العائد العائد عمى الودائع  معدل
مجموع الودائع

×100 

 اجمررررررالي إلرررررىالقرررررروض والسررررررمف 
 الموجودات 

 اجم لي  القروض Z1 مخاطرة 
مجموع الموجودا 
×100 

النقرررد بالصرررندوق ولرررد  المصرررارف 
 الودائع جماليأ إلى

  اجم لي النقد ب لصندو  Z2 مخاطرة 
مجموع الودائع

×100 

 اجم لي  راس لم ل Z3 مخاطرة  الموجودات  جماليأ إلىراس المال 
مجموع الموجودا 
×100 

الفائرردة  الموجررودات الحساسررة لسررعر
المطموبررررات الحساسررررة لسرررررعر  إلررررى
 الفائدة

الموجودا  الحس سة لسعرالف ئدة Z4 مخاطرة 
المطموب   الحس سة لسعر الف ئدة
×100 

 

 : كيفية حساب مؤشر هيرشمان 1-2-1-1

 :(هيرفندال-)هيرشمانساب مؤشر لية حآ - أ

، وا مممممممممممخط مجموعة  لممسيتم حس و مؤشر )ىيرشم ن ىيرفندال( لكل واحد من المص رف بشكل منفرد من خ   
عمى ط مممممممممممممممممممممممممرف التج ري العراقي فقممممممممممممممممص ليقوم الب حث بعرض طريقة الحس و لمؤشر ىيرشم ن الخ   بس ذإ
نفسي : ن بقية المص رف سيتم حس بي  ب لطريقةأ عتب را  
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: األولىالخطوة   -  

:وكم  يمي  0226التج ري العراقي خ ل ع م  لممصرف   (   )  االئتم ني: نقوم بحس و حجم التعرض     

= مقمدار القمروض  0226حجم التعرض االئتم ني لمقط ع التج ري لمصمرف التجم ري العراقمي خم ل عم م  (1
القممروض لمصممرف  أجممم لي/  0226لمصممرف التجمم ري العراقممي خمم ل عمم م  الممنوحممة مممن قبممل االتج ريممة 
  0226قي خ ل ع م ار العالتج ري 

= مقممممدار  0226 حجممممم التعممممرض االئتممممم ني لمقطمممم ع الصممممن عي لمصممممرف التجمممم ري العراقممممي خمممم ل عمممم م  (0
القمروض لمصمرف التجم ري  أجمم لي/  0226  القروض الصممممن عية لمصمرف التجم ري العراقمي خم ل عم م

  0226 قي خ ل ع مار الع
= مقمدار القمروض  0226م حجم التعرض االئتم ني لمقطم ع العقم ري لمصمرف التجم ري العراقمي خم ل عم  (3

قي خ ل ار العالقروض لمصرف التج ري  أجم لي/  0226العق رية لمصرف التج ري العراقي خ ل ع م  
  0226ع م 

= مقمدار القمروض  0226الزراعي لمصمرف التجم ري العراقمي خم ل عم م  االئتم ني لمقط عحجم التعرض  (4
قمممي ار العالقمممروض لمصمممرف التجممم ري  أجمممم لي/  0226الزراعيمممة لمصمممرف التجممم ري العراقمممي خممم ل عممم م  

  0226خ ل ع م 
= مقممدار القممروض  0226حجممم التعممرض االئتممم ني لمقطمم ع الممم لي لمصممرف التجمم ري العراقممي خمم ل عمم م  (5

قمي خم ل ار العالقمروض لمصمرف التجم ري  أجمم لي/  0226الم لية لمصرف التج ري العراقي خ ل ع م  
  0226ع م 

= مقمدار القمروض  0226لمصمرف التجم ري العراقمي خم ل عم م  الخدميحجم التعرض االئتم ني  لقط ع  (6
قي خ ل ار العالقروض لمصرف التج ري  أجم لي/  0226لمصرف التج ري العراقي خ ل ع م   الخدمية
  0226ع م 

= مقممدار القممروض  0226لمصممرف التجمم ري العراقممي خمم ل عمم م  األفممرادحجممم التعممرض االئتممم ني  لقطمم ع  (7
القممممروض لمصممممرف  أجممممم لي/  0226لمصممممرف التجمممم ري العراقممممي خمممم ل عمممم م   األفممممرادالممنوحممممة لقطمممم ع 

  0226التج ري العراقي خ ل ع م 
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= مقمدار قمروض  0226لمصرف التج ري العراقمي خم ل عم م  الخ رجيقط ع محجم التعرض االئتم ني  ل (8
القمممروض لمصمممرف التجممم ري  أجمممم لي/  0226عممم م  لمصمممرف التجممم ري العراقمممي خممم ل  القطممم ع الخممم رجي
  0226العراقي خ ل ع م 

= مقممممدار  0226لمصممممرف التجممم ري العراقمممي خممم ل عممم م  األخمممر حجمممم التعمممرض االئتمممم ني  لمقط عممم    (9
القممروض  أجممم لي/  0226لمصممرف التجمم ري العراقممي خمم ل عمم م   األخممر القممروض الممنوحممة لمقط عمم   

  0226ع م  قي خ لار العلمصرف التج ري 

 م ممممممممممممممممممممؤشر )ىيرشم ن ىيرفندال( لمصرف التج ري العراقي خ ل عقيمة نقوم بحس و :    الخطوة الثانية -
وكم  يمي :  0226   

=  مربمع مقمدار التعمرض االئتمم ني لمقطم ع التجم ري لمصمرف العراقمي مؤشر ىيرشمم ن ىيرفنمدال لمصمرف التجم ري
+ مربمع مقمدار التعمرض االئتمم ني لمقطم ع الصمن عي لمصمرف التجم ري العراقمي 0226 ع مالتج ري العراقي خ ل 

+ 0226 + مربع مقدار التعرض االئتم ني لمقط ع العق ري لمصرف التج ري العراقي خ ل ع م0226 خ ل ع م
قمممدار + مربمممع م0226 مربمممع مقمممدار التعمممرض االئتمممم ني لمقطممم ع الحكمممومي لمصمممرف التجممم ري العراقمممي خممم ل عممم م

+ مربع مقدار التعرض االئتمم ني 0226 التعرض االئتم ني لمقط ع الزراعي لمصرف التج ري العراقي  خ ل ع م
لمصمممرف  األفمممراد+ مربمممع مقمممدار التعمممرض االئتمممم ني لقطممم ع 0226 لمقطممم ع المممم لي لمصمممرف التجممم ري خممم ل عممم م

لمصممرف التجم ري العراقممي  الخم رجيقطم ع ممربمع مقممدار التعمرض االئتممم ني ل+ 0226 التجم ري العراقمي خمم ل عم م
 خممم ل عممم م لمصمممرف التجممم ري العراقمممي األخمممر مربمممع مقمممدار التعمممرض االئتمممم ني لمقط عممم    +0226خممم ل عممم م 

0226   

وىي  0226رف التج ري العراقي خ ل ع م وب لت لي نحصل عمى ن تج قيمة مؤشر ىيرشم ن ىيرفندال لممص     
( ولغ يمممة 0226طريقممة يمكننممم  حسممم و مؤشمممر ىيرشممم ن ىيرفنمممدال لمسمممنوا  ممممن )، وبمممنفس ال مشممم ىدة واحمممدةتمثممل 

لممصم رف  ىبيرفندال( -نحسو قيمة مؤشر )ىيرشم ن أيض وبنفس الطريقة    لمصرف التج ري العراقي (0217)
 هلكل مصرف عمى حد ن تم تطبي  ق نون مؤشر ىيرشم ن ىيرفندالأوبعد   ولجميع السنوا  المتبقية عينة الدراسة

 ن:أ ذإقيمة لممؤشر)مش ىدة(  وعشرون( م ئة 102سوف نحصل عمى ) فأنن ولكل سنة من سنوا  الدراسة 

 قيمة لممؤشر  120مش ىدة مم  يعني  120سنة =  X   12مصرف  10
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 الفصل الثالث )الجانب التحميمي والتطبيقي لمتغيرات الدراسة (

 تركيز والتنويع في محفظة القروض(التحميل المالي لمؤشرات الالمبحث الثالث )2-1 

ض المصارف العشرة عينة لتركيز والتنويع في محافظ  قرو ا المبحث التحميل المالي لمؤشرات اسنتناول في ىذ   
عمى اعتبار  ،(HHI) (Hirshman Herfindhal Indicatorمؤشر التركيز والتنويع )ذ تم استخدام إ الدراسة.

يتم حسابو عمى  ذإ. المصرفية في قياس التركيز والتنويع في محافظ القروض استخداماً  واألكثر االدقنو المؤشر أ
لكل القطاع االقتصادي من القروض الممنوحة والمتكونة منيا محفظة القروض  نسبةمربع  أجمالي أساس

، فاذا عمى( نقطة كحد أ01111ح ما بين )صفر( كحد أدنى ولغاية )أن قيمة ىذا المؤشر تتراو  كما .مصرف
 ،تاممرتفع أو معدوم والتنويع منخفض أو ن التركيز ن ىذا يعني أ( نقطة فإ0111قل من )كانت قيمة المؤشر أ

ن ىذا يعني بان التركيز والتنويع فإ ،نقطة (0011) إلى( 0111بين ) لو كانت قيمة المؤشر تتراوح ما أما
( نقطة فان ىذا يعني بان التركيز 01111) إلى( 0011بين ) لو كانت قيمة المؤشر تتراوح ما أما ،معتدلين

 . ممعدو منخفض أو تام والتنويع مرتفع أو 

فٍ   HHI)انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت ودرجت انتركُس وانتُىَغ ) األهًُت(  3انجذول )

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ ) (انتجارٌ انؼراقٍ)يصرف 

 HHI اخري انخارجٍ انًانٍ االفراد انخذيٍ  انسراػٍ انؼقارٌ انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 50.11 10.16 - 4.79 15.87 6.18 7.74 1.05 4.10 3005 

6002 62.26 12.94 - 3.01 11.18 4.50 - 0.92 5.19 4225 

6002 49.56 9.87 - 1.91 17.91 10.39 6.97 - 3.30 3045 

6002 57.02 15.78 - 1.72 18.12 6.46 - - 0.90 3874 

6000 65.10 10.14 4,12 0.95 13.19 5.04 - 0.39 1.07 4559 

6000 71.15 7.05 2,55 0.08 11.31 7.40 - - 0.45 5299 

6006 74.01 9.16 - 0.60 10.12 6.11 - - - 5701 

6003 78.13 6.73 - - 8.14 7.00 - - - 6264 

6002 72.15 13.23 1,22 2.31 6.08 7.01 - - - 5473 

6002 80.43 4.55 - 0.18 3.14 8.41 3.29 - - 6576 

6002 77.14 5.93 - - 5.23 12.20 - - - 6161 

6002 70.12 6.59 2,42 - 9.34 11.53 - - - 5186 
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 4947 1.25 0.19 1.50 7.68 10.80 1.29 0.66 9.34 67.26 انًؼذل

 .Excel2010انًصذر : اػذاد انباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت نهًصرف انًبحىثت باستخذاو برَايج  

من قبل مصرف التجاري العراقي لكل واحد من القطاعات االقتصادية  لقروض الممنوحةا حجم أعالهيبين الجدول 
ذ بمغ متوسط إ2017). -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من  HHI))ودرجة التركيز والتنويع ،المختمفة
ن معدل التركيز خالل مدة الدراسة في محفظة أ( درجة مما يعني 4947خالل كامل مدة الدراسة ) HHI)مؤشر )

، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة المؤشر ىذه التجاري العراقي مرتفع بشكل كبيرقروض مصرف 
     في عام  HHI))عمى درجة لمؤشرأبمغت  في حينقروض المصرف.  محفظةانخفاض التنويع في  إلىتشير 

في محفظة قروض  أيضانخفض ن ىناك تركيز مرتفع مقابل تنويع مأ( نقطة مما يعني 6576وبواقع ) 2015) )
فيما  80,43%)ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت )إ ،المصرف

 (HHI)دنى درجة لمؤشرأبمغت ما في .19,53%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةكانت النسبة 
محفظة ن ىناك تركيز مرتفع مقابل تنويع منخفض في أ( نقطة مما يعني 3005وبواقع )(  (2006في عام

ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت إقروض المصرف، 
%(، تمتيا 15,87) االجتماعيةمن مجموع القروض الممنوحة، في حين بمغت نسبة قطاع الخدمات  %50,11))

 أجمالينسبيا من  ومتفاوتةضئيمة  األخرىبينما كانت نسب القطاعات  10,13) نســـــبة القطاع الصناعي )
 .الممنوحة القروض

 

 

 

 فٍ يحفظت قروض انًصرف انتجارٌ خالل سُىاث انذراستHHI) ( َىضح حجى انتركُس وانتُىَغ )2شكم رقى)        
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في   HHI)ودرجة التركيز والتنويع ) النسبية لمقروض الممنوحة لمقطاعات االقتصادية األهمية( 4الجدول)
 %( 6002 – 6002لمفترة من ) (بغداد)مصرف 

خذياث  انسراػٍ انؼقارٌ انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

 يجتًغ

َقم 

 ويىاصالث

HHI 

6002 68.93 12.23 7.67 9.49 - 1.58 5055 

6002 62.38 16.94 4.03 11.73 - 4.92 4356 

6002 73.41 9.45 10.19 5.45 - 1.50 5614 

6002 59.06 11.57 - 13.82 - 15.53 4054 

6000 54.37 14.63 11.87 8.14 - 10.99 3498 

6000 75.00 10.22 9.85 4.92 - - 5850 

6006 87.84 - 6.45 0.040 - 6.72 7802 

6003 91.97 0.027 7.78 0.20 - - 8519 

6002 98.19 0.29 - 0.075 - 1.43 9643 

6002 25.08 0.026 - 0.035 69.99 4.86 5551 

6002 32.45 8.41 4,.65 0.85 43.57 9.06 3619 

6002 44.64 10.83 9.53 2.56 31.75 6.90 3263 

 5569 5.29 14.35 4.76 6.15 7.88 64.44 انًؼذل

 Excel2010الباحث باالعتماد عمى البيانات المالية لممصارف المبحوثة باستخدام برنامج  إعدادالمصدر : 

قروض الممنوحة من قبل مصرف بغداد التجاري لكل واحد من القطاعات االقتصادية ال حجم أعالهيبين الجدول 
ذ إ 2017). -(2006 نـــــرف لمفترة مــــــظة قروض المصـــــــــــــــــفي محف HHI)يز والتنويع )ـــــالمختمفة ودرجة الترك

ن معدل التركيز خالل مدة الدراسة أ( درجة مما يعني 5569خالل كامل مدة الدراسة ) HHI))بمغ متوسط مؤشر 
عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة المؤشر ، بينما  مفرطفي محفظة قروض مصرف بغداد مرتفعة بشكل 

في  (HHI) لمؤشرمصرف.  في حين بمغت اعمى درجة القروض  محفظةتنويع في انخفاض ال إلىىذه تشير 
في محفظة  شبو معدوممقابل تنويع  شبو تام،تركيز ن ىناك أمما يعني  ،( نقطة9643وبواقع )2014) عام )

ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت إ ،قروض المصرف
بمغت ادنى درجة فيما  .1,81%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة  %98,19))

ن ىناك تركيز عالي نسبيا مقابل تنويع أ( نقطة مما يعني 3263( وبواقع ) (2017في عام (HHI)لمؤشر 
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بشكل  أيضاركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري  إذ ،منخفض في محفظة قروض المصرف
%( 10,83) نسبة القطاع الصناعي فيما كانت   ،من مجموع القروض الممنوحة 44,64%)كبير وبنسبة بمغت )

القروض  أجماليمن  نسبياً  ومتفاوتةضئيمة  األخرىبينما كانت نسب القطاعات %( 9,53ونسبة القطاع العقاري )
  .الممنوحة

 

 

 

 

نوات الدراسةــــــــــــــــالل ســــــــــــخ بغدادة قروض مصرف ـــــــــــفي محفظHHI) م التركيز والتنويع )ـــــــــــــ( حج2شكل )   
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فٍ   HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت (2انجذول )

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ ) (االستثًار انؼراقٍ)يصرف 

خذياث  انسراػٍ انؼقارٌ انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

 اجتًاػُت

َقم 

 ويىاصالث

تشُُذ 

 وبُاء

كهرباء 

 وغاز

قطاع 

 خارجٍ

HHI 

6002 66.10 21.23 - 1.05 11.61 - - - - 4955 

6002 71.52 12.83 - 0.94 13.71 - - - - 5468 

6002 57.64 19.25 - 0.22 22.87 - - - - 4216 

6002 79.52 9.95 - 0.88 9.65 - - - - 6516 

6000 47.37 28.51 - 2.58 19.38 - 2.16 - - 3443 

6000 19.80 78.70 - 0.15 1.33 - - - - 6587 

6006 53.09 28.18 0.36 0.16 11.97 0.14 - - 6.09 3793 

6003 72.51 4.32 0.016 0.095 20.97 0.97 1.10 - - 5718 

6002 93.65 1.33 - 0.044 4.34 0.60 0.015 - - 8791 

6002 54.98 41.94 - 0.033 1.92 - - 1.12 - 4786 

6002 42.32 22.66 - 33.98 1.03 - - - - 3460 

6002 89.08 3.56 = - - - 0.97 6.38 - 7989 

 5476 0.50 0.63 0.35 0,14 9.89 3.33 0.031 22.24 62.29 انًؼذل

 Excel2010باستخدام برنامج يانات المالية لممصارف المبحوثة الباحث باالعتماد عمى الب إعدادالمصدر :  

التجاري لكل واحد من القطاعات  االستثمارلقروض الممنوحة من قبل مصرف حجم ا أعالهيبين الجدول 
 2017).-(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من   HHI)االقتصادية المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

ن معدل التركيز خالل مدة أ( درجة مما يعني 5476خالل كامل مدة الدراسة ) HHI))ذ بمغ متوسط مؤشرإ
، وعمى العكس من ذلك فان متوسط درجة بشكل كبير مرتفعالدراسة في محفظة قروض مصرف االستثمار 

 HHI))ت اعمى درجة لمؤشربمغ في حين .قروض المصرف محفظةفي انخفاض التنويع  إلىالمؤشر ىذه تشير 
 أيضان ىناك تركيز مرتفع جدا مقابل تنويع منخفض جدا أمما يعني  ،( نقطة8791وبواقع ) 2014) في عام )

ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت إ ،في محفظة قروض المصرف
في حين بمغت ادنى  .6,35%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة  %93,65))

ن ىناك تركيز عالي نسبيا مقابل تنويع أمما يعني  ،( نقطة3443( وبواقع )(2010في عام  (HHI)درجة لمؤشر 
ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير  إذ ،منخفض في محفظة قروض المصرف
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في %( 28,51من مجموع القروض الممنوحة  فيما كانت نسبة القطاع الصناعي  ) 47,37%)وبنسبة بمغت )
 ومتفاوتةضئيمة  األخرىبينما كانت نسب القطاعات  %(19,38) االجتماعيةحين بمغت نسبة قطاع الخدمات 

 القروض الممنوحة .  أجماليمن نسبيا 

 في محفظة قروض مصرف االستثمار خالل سنوات الدراسةHHI) ( حجم التركيز والتنويع )2شكل )

  HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت (2انجذول رقى )

  %(6002 – 6002نهفترة يٍ ) ( األوسطانشرق )فٍ يصرف 

 HHI أخري انًانٍ انُقم انخذيٍ  انسراػٍ بُاءو تشُُذ انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 59.01 11.86 - 2.79 10.87 - - 15.44 3987 

6002 56.95 19.95 - 1.01 7.18 - - 14.89 3915 

6002 34.57 17.78 - 0.51 6.41 - - 40.70 3209 

6002 47.36 16.79 - 1.60 11.62 11.90 - 10.69 2918 

6000 32.11 8.87 10.75 7.74 26.53 11.04 2.93 - 2119 

6000 28.78 6.05 5.55 1.02 44.94 10.60 3.02 - 3037 

6006 29.37 3.98 4.97 0.41 50.78 7.96 2.48 - 3551 

6003 29.80 4.00 5.28 0.31 50.09 8.01 2.50 - 3511 

6002 29.80 4.00 5.28 0.31 50.09 8.01 2.50 -  3511 

6002 29.80 4.00 5.28 0.31 50.09 8.01 2.50 -  3511 

6002 41.06 - - 0.12 8.23 - - 50.58 4312  

6002 78.32 7.59 7.62 0.036 - 5.35 1.07 - 6279 

 3655 11.02 1.41 9.20 26.40 1.61 3.72 8.73 41.41 انًؼذل

 Excel2010باستخذاو برَايج  رف انًبحىثتاً انبُاَاث انًانُت نهًصانباحث باالػتًاد ػه إػذادانًصذر : 

0

2000

4000

6000

8000

10000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 خالل مدة الدراسة( HHI)مؤشر التركيز والتنويع 



  ..تحميل المالي لمؤشرات التركيز والتنويع في محفظة القروضالالمبحث الثاني : .............. الثالثالفصل 
 

82 
 

التجاري لكل واحد من القطاعات  األوسطالشرق لقروض الممنوحة من قبل مصرف حجم ا أعالهيبين الجدول 
 2017). -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من  HHI)االقتصادية المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

ن معدل التركيز خالل مدة أمما يعني  نقطة،( 3655خالل كامل مدة الدراسة ) HHI)ذ بمغ متوسط مؤشر )إ
عمى العكس من ذلك فان متوسط ، بينما بشكل كبير مرتفع األوسطالدراسة في محفظة قروض مصرف الشرق 

عمى درجة لمؤشر أبمغت  في حين قروض المصرف . محفظةالتنويع في انخفاض  إلىدرجة المؤشر ىذه تشير 
((HHI ( في  أيضامقابل تنويع منخفض ن ىناك تركيز كبير أطة مما يعني ( نق6279وبواقع ) 2017) في عام

ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت  ذإمحفظة قروض المصرف 
في حين بمغت ادنى  .21,68%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة  %78,32))

مقابل تنويع  مرتفعن ىناك تركيز أ( نقطة مما يعني 2119( وبواقع )(2010في عام  (HHI)درجة لمؤشر 
ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير أفي محفظة قروض المصرف  منخفض

 االجتماعيةفي حين بمغت نسبة قطاع الخدمات  من مجموع القروض الممنوحة، 32.11%)وبنسبة بمغت )
من نسبيا  ومتفاوتةضئيمة  األخرىبينما كانت نسب القطاعات  11,04) %(، تمتيا نســـــبة قطاع النــقل )26,53)

 .القروض الممنوحة أجمالي

 

 خالل سُىاث انذراست األوسطانشرق فٍ يحفظت قروض يصرف HHI) ( َىضح حجى انتركُس وانتُىَغ )8شكم رقى)        
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  HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت(2انجذول رقى )

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ ) (األههٍ)فٍ يصرف 

 انقطاع 

 انسُت

كهرباء  خارجٍ انًانٍ انُقم انخذيٍ  انسراػٍ انؼقارٌ انصُاػٍ انتجارٌ

 وغاز 

 HHI اخري انسُاحٍ

6002 57.39 38.93  2.52       1.16 4816 

6002 58.85 38.42  2.70 0.03       4946 

6002 67    2.70   2    4       5238 

6002 81.67 14.45  1.53 2.35       6886 

6000 89.06 7.60   0.5 2.3       7994 

6000 38    4.70   4.5 52.8       4274 

6006 100             10000 

6003 36.61 4.14   1.93 57.30       4644 

6002 37.42 0.89  15.57 0.003 10.39 0.96 1.29 1.11 1.16 0.66 30.54  2689 

6002 48.82 8.78  17.74 0.028 1.06 0.053    11.22 12.25  3052 

6002 43.27 9.19 12.09 0.013 25.76      9.66 2859 

6002 46    7.00 20.0  2.00     16.0 9.00 2906 

 5025 5.12 2.32 1.16 1.11 1.29 0.062 13.16 1.31 5.45 11.40 58.67 انًؼذل

 Excel2010انباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت نهًصرف انًبحىثت باستخذاو برَايج  إػذادانًصذر :  

اري لكل واحد من القطاعات ــــــالتج األىميلقروض الممنوحة من قبل مصرف حجم ا أعالهيبين الجدول    
 - (2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من   HHI)االقتصادية المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

( درجة مما يعني ان معدل التركيز 5025خالل كامل مدة الدراسة ) HHI)اذ بمغ متوسط مؤشر ) 2017).
عمى العكس من ذلك فان مرتفع بشكل كبير ، بينما  األىميخالل مدة الدراسة في محفظة قروض مصرف 

بمغت اعمى درجة  في حين . قروض المصرف محفظةالتنويع في انخفاض  متوسط درجة المؤشر ىذه تشير الى
في  معدوممقابل تنويع  تامتركيز الن أ( نقطة مما يعني 10000وبواقع ) 2012) في عام ) HHI)لمؤشر )

وبنسبة بمغت  حصراذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري إ ،محفظة قروض المصرف
بمغت ادنى درجة بينما  .0%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة  %100))

مقابل تنويع نسبيا ن ىناك تركيز مرتفع أمما يعني  ،( نقطة2689( وبواقع ) (2014في عام  (HHI)لمؤشر 
القطاع التجاري ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى إ ،في محفظة قروض المصرف أيضانسبيا منخفض 

 فيما جاءت نسبة القطاع الصناعي  من مجموع القروض الممنوحة 37,42%)بشكل كبير وبنسبة بمغت )
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%( في حين بمغت نسبة 15,57)القطاع العقاري بنسبة بمغت تمتيا نسبة %( 30,54)بالمرتبة الثانية وبواقع 
 أجماليمن نسبيا  ومتفاوتةضئيمة  األخرىبينما كانت نسب القطاعات  (10,39) االجتماعيةقطاع الخدمات 

  .القروض الممنوحة

 فٍ يحفظت قروض يصرف االههٍ خالل سُىاث انذراستHHI) ( َىضح حجى انتركُس وانتُىَغ )2شكم رقى)         
  HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت (2انجذول رقى )

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ )(  انًُصىر )يصرففٍ 

 HHI انُقم انسُاحت شراء سُاراث انخذيٍ  انسراػٍ بُاءتشُُذ و انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 71.25 28.75       5903 

6002 64.39 35.61       5414 

6002 66.17 33.83       5522 

6002 70.90 19.22  0.80 4.05  5.03  5438 

6000 62.48 16.95  1.79 7.42  9.26 2.10 4339 

6000 67.94 5.18 7.88 1.22 6.53 0.25 10.97  4869 

6006 74.76 4.33 6.37 0.28 6.63  7.36 0.23 5746 

6003 83.98 5.33  1.20 3.96  5.46 0.045 7127 

6002 87.85 2.63 5.57 0.88 3.04    7765 

6002 89.05 2.50 4.93 0.77 2.74    7968 

6002 86.01 3.49 6.68 0.61 3.11    7464 

6002 90.84 2.33 4.50 0.83 1.47    8280 
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 6319 0.19 3.17 0.021 3.24 0.69 2.41 13.34 76.30 انًؼذل

 Excel2010باستخذاو برَايج نهًصرف انًبحىثت انًصذر : اػذاد انباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت  

لقروض الممنوحة من قبل مصرف المنصور لكل واحد من القطاعات االقتصادية حجم ا أعالهيبين الجدول   
ذ بمغ إ 2017). -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من  HHI)المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

راسة في الل مدة الدن معدل التركيز خأمما يعني  نقطة( 6319خالل كامل مدة الدراسة ) HHI))متوسط مؤشر
عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة المؤشر ىذه ، بينما مرتفع بشكل كبير منصور محفظة قروض مصرف ال

     في عام  HHI))بمغت اعمى درجة لمؤشر في حين. قروض المصرف محفظةالتنويع في انخفاض  إلىتشير 
في  أيضامقابل تنويع منخفض بشكل كبير ن ىناك تركيز مرتفع أمما يعني  ،( نقطة8280وبواقع )2017) )

ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت أ ،محفظة قروض المصرف
بمغت ادنى بينما . 19,53%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة  %90,84))

يع ن ىناك تركيز مرتفع مقابل تنو أ( نقطة مما يعني 4339)( وبواقع  (2010في عام  (HHI)درجة لمؤشر 
عمى القطاع التجاري خالل ىذا العام ذ ركز المصرف في منح قروضو إمنخفض في محفظة قروض المصرف، 

 16,95) من مجموع القروض الممنوحة، تمتيا نســـــبة القطاع الصناعي ) 62,48%)بشكل كبير وبنسبة بمغت )
 القروض الممنوحة. أجماليمن نسبيا  ومتفاوتةضئيمة  األخرىقطاعات بينما كانت نسب ال

 

 خالل سنوات الدراسة (المنصور)في محفظة قروض مصرف HHI) ( يوضح حجم التركيز والتنويع )00شكل رقم)             
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  HHI)انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت ودرجت انتركُس وانتُىَغ ) االهًُت (2انجذول رقى )

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ ) (االئتًاٌ نتجارٌ)فٍ يصرف 

 HHI اخري انُقم انخذيٍ  انسراػٍ بُاءتشُُذ و انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 53.17 17.75 - 7.09  18.78 1.03 3.18  3556 

6002 47.08 14.93 0.93 6.11 22.59 3.12 5.24 3025 

6002 22.29 34.63 4.62 - 36.21 - 2.25 3033 

6002 29.51 23.62 6.37 3.75 34.65 - 2.10 2688 

6000 19.42 36.18 2.41 0.89 39.51 - 1.59 3256 

6000 13.03 41.82 1.39 - 43.74 - - 3834 

6006 14.59 3.27 4.92 - 77.20 - - 6207 

6003 4.46 0.82 - - 94.70 - - 8988 

6002 - 3.25 - - 96.74 - - 9369 

6002 - - - - 100 - - 10000 

6002 - - - - 100 - - 10000 

6002 - - - - - - - - 

 5814 1.20 0.34 55.34 1.78 1.62 14.68 16.96 انًؼذل

 Excel2010رف انًبحىثت باستخذاو برَايج اانباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت نهًص انًصذر : اػذاد 

لقروض الممنوحة من قبل مصرف االئتمان التجــــــاري لكل واحد من القطاعات حجم ا أعالهيبين الجدول       
  -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من   HHI)االقتصادية المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

ن معدل التركيز خالل أمما يعني  نقطة،( 5814خالل كامل مدة الدراسة ) HHI))ذ بمغ متوسط مؤشرإ2017).
مدة الدراسة في محفظة قروض مصرف االئتمان مرتفع بشكل كبير ، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط 

عمى درجة لمؤشر أفي حين بمغت  قروض المصرف . محفظةالتنويع في ض انخفا إلىدرجة المؤشر ىذه تشير 
((HHI ( ن التركيز ألكل منيما مما يعني  ،( نقطة10000عمى التوالي وبواقع ) 2017) و)2016) خالل عامي

ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى إ ،السنتينتمك محفظة قروض المصرف خالل تام مقابل تنويع منعدم في 
 األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة  100%)التجاري حصرا وبنسبة بمغت )القطاع 

ن ىناك أمما يعني  ،( نقطة2688( وبواقع ) (2009في عام (HHI)بينما بمغت ادنى درجة لمؤشر  .%0))
ركز المصرف في منح ذ إ، في محفظة قروض المصرف أيضاً تركيز مرتفع نسبيا مقابل تنويع منخفض نسبيا 

من مجموع القروض الممنوحة  فيما تمتيا 29,51%)قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت )
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%( بينما كانت 23,62%( جاء بعد ذلك القطاع الصناعي بنسبة بمغت )34,65نسبة القطاع الخدمي وبواقع )
ومن الجدير بالذكر أن المصرف  .قروض الممنوحةال أجمالينسبيا من  ومتفاوتةضئيمة  األخرىنسب القطاعات 

 لمؤشر التركيز والتنويع خالل تمك السنة. ( مما يعني عدم وجود درجة 7102) لم يمنح أية قروض خالل عام

 صرف االئتًاٌ خالل سُىاث انذراستفٍ يحفظت قروض يHHI) ( َىضح حجى انتركُس وانتُىَغ )00شكم رقى)              

  HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت (00)انجذول رقى 

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ ) (شىرآ)ٍ يصرف ف

 HHI االخري األفراد انخذيٍ  انسراػٍ بُاءتشُُذ و انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 28.27 3.16 3.10 - 13.55 51.92 - 3698 

6002 24.10 4.78 2.20 2.26 16.40 47.19 3.07 3113 

6002 33.53 - - 4.65 15.91 45.16 1.15 3439 

6002 29.01 1.89 2.50 3.37 11.32 50.18 1.73 3511 

6000 25.17 1.06 - 3.11 10.54 59.74 0.38 4324 

6000 40.37 0.84 - 1.90 6.49 50.40 - 4216 

6006 32.99 0.45 - - 5.35 55.15 0.06 4158 

6003 24.81 1.22 - 0.19  73.78 - 6060   

6002 14.56 - - 0.059  84.20 1.18 7303 

6002 11.75 - - -  88.25 - 7926 

6002 8.59 - - -  91.40 - 8492 

6002 2.07 - - -  97.93 - 9592 

 5486 0.62 66.27 6,63 1.29 0,65 1.11 22.93 انًؼذل

 Excel2010انباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت نهًصرف انًبحىثت باستخذاو برَايج  انًصذر : اػذاد
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شور التجاري لكل واحد من القطاعات االقتصادية آن قبل مصرف لقروض الممنوحة محجم ا أعالهيبين الجدول 
ذ بمغ إ 2017). -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من  HHI)المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

ن معدل التركيز خالل مدة الدراسة أمما يعني  نقطة،( 5486خالل كامل مدة الدراسة ) HHI)متوسط مؤشر )
، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة لتجاري مرتفع بشكل كبيرافي محفظة قروض مصرف اشور 

بمغت اعمى درجة لمؤشر  في حين . قروض المصرف محفظةالتنويع في انخفاض  إلىالمؤشر ىذه تشير 
((HHI ( ن ىناك تركيز مرتفع بشكل كبير مقابل تنويع أ( نقطة مما يعني 9592وبواقع ) 2017) في عام

بشكل كبير  األفرادذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع إفي محفظة قروض المصرف  أيضاخفض من
بينما  .2,08%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة 97,93%)وبنسبة بمغت )

ن ىناك تركيز مرتفع أمما يعني  ،( نقطة3113( وبواقع ) (2007في عام  HHI)بمغت ادنى درجة لمؤشر 
منح قروضو خالل ىذا العام عمى  ذ ركز المصرف فيإيع منخفض في محفظة قروض المصرف، مقابل تنو 

         التجاريمن مجموع القروض الممنوحة، تمتيا نســـــبة القطاع  47,19%)بشكل كبير وبنسبة بمغت ) األفرادقطاع 
ضئيمة  األخرىبينما كانت نسب القطاعات  16,40% )فيما كانت نسبة القطاع الخدمي بواقع )24,10) )

 القروض الممنوحة. أجمالينسبيا من  ومتفاوتة

 فٍ يحفظت قروض يصرف اشىر خالل سُىاث انذراستHHI) حجى انتركُس وانتُىَغ )( َىضح 06شكم رقى)       
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  HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت(  00انجذول رقى )

 %( 6002 – 6002نهفترة يٍ ) انخهُجفٍ يصرف 

 HHI افراد انُقم  انخذيٍ  انسراػٍ بُاءو تشُُذ انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 54.0 6.00 9.00 5.00 26.0 - - 3734 

6002 57.0 4.00 7.00 8.00 24.0 - - 3954 

6002 65.0 3.00 8.00 9.00 15.0  - 4604 

6002 55.0 5.00 11.0 6.00 23.0 - - 3736 

6000 51.0 3.00 14.0 2.00 30.0 - - 2819 

6000 42.0 4.00 16.0 2.00 35.0 1.00 - 3266 

6006 30.0 9.00 20.0 7.00 28.0 6.00 - 2250 

6003 32.0 10.0 15.0 9.00 26.0 8.00 - 2170 

6002 47.0 10.0 13.0 7.00 18.0 5.00 - 2876 

6002 46.0 11.0 14.0 9.00 14.0 6.00 - 2746 

6002 33.96 - - 6.90 19.11 - 40.04 3169 

6002 57.34 - - 22.40 10.61 - 9.63 3994 

 3276 8.36 2.16 22.4 7.78 10.58 5.41 47.53 انًؼذل

 Excel2010انًصذر : اػذاد انباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت نهًصرف انًبحىثت باستخذاو برَايج  

لقروض الممنوحة من قبل مصرف الخميج التجاري لكل واحد من القطاعات حجم ا أعالهيبين الجدول   
 2017). -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من  HHI)االقتصادية المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

ن معدل التركيز خالل مدة أمما يعني  نقطة،( 3276خالل كامل مدة الدراسة ) HHI)اذ بمغ متوسط مؤشر )
، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة المؤشر مرتفعالتجاري  الخميجالدراسة في محفظة قروض مصرف 

في عام  HHI))بمغت اعمى درجة لمؤشر في حين قروض المصرف. محفظةالتنويع في انخفاض  إلىىذه تشير 
في  أيضانخفض ن ىناك تركيز مرتفع بشكل كبير مقابل تنويع مأمما يعني  ،( نقطة4604وبواقع ) 2008) )

بشكل كبير وبنسبة بمغت  التجاريذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع إمحفظة قروض المصرف 
بمغت ادنى درجة بينما  . 45%)) األخرىلمقروض الممنوحة لمقطاعات  اإلجماليةفيما كانت النسبة %55))

يع مقابل تنو نسبيا ن ىناك تركيز مرتفع أ( نقطة مما يعني 2170( وبواقع )(2013في عام  (HHI)لمؤشر 
 التجاريذ ركز المصرف في منح قروضو خالل ىذا العام عمى القطاع إمنخفض في محفظة قروض المصرف، 
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فيما 26%) ) الخدميمن مجموع القروض الممنوحة، تمتيا نســـــبة القطاع  32%)بشكل كبير وبنسبة بمغت )
نسبيا من  ةضئيمة ومتفاوت ألخرىابينما كانت نسب القطاعات  15% )بواقع ) البناء والتشييدقطاع كانت نسبة 

  القروض الممنوحة. أجمالي

 
 خالل سُىاث انذراست انخهُجفٍ يحفظت قروض انًصرف HHI) ( َىضح حجى انتركُس وانتُىَغ )03) شكم رقى

  HHI)ودرجت انتركُس وانتُىَغ )انُسبُت نهقروض انًًُىحت نهقطاػاث االقتصادَت  األهًُت ( 06انجذول رقى )

 %( 6002 – 6002فٍ يصرف انشًال  نهفترة يٍ )

 HHI االتصاالث انًانٍ انسُاحت  انخذيٍ  انسراػٍ بُاء تشُُذ و انصُاػٍ انتجارٌ انسُت/انقطاع

6002 63.55 10.14 18.07 0.89 1.49 4.74 0.76 0.32 4494 

6002 60.12 14.01 21.38 1.07 2.21 - 0.42 0.79 4274 

6002 70.04 12.15 13.11 0.45 3.14 1.12 0.10 - 5236 

6002 71.17 4.89 14.21 0.056 7.02 2.28 - 0.37 5345 

6000 73.35 - 16.16 1.24  9.25 - - - 5728 

6000 84.96 - - 0.23 14.8 - - - 7437 

6006 52.05 - 46.10 0.079 1.76 - - - 4837 

6003 47.88 10.62 18.57 0.90 22.01 - - - 3235 

6002 46.44 6.73 39.13 1.19 6.51 - - - 3776 

6002 40.65 11.99 41.57 - 5.78 - - - 3557 

6002 39.67 11.11 45.07 - 4.13 - - - 3633 

6002 44.62 12.51 38.89 - 3.98 - - - 3675 

 4602 0.12 0.10 0.67 5.72 0.51 26.02 7.85 57.88 انًؼذل

 Excel2010انباحث باالػتًاد ػهً انبُاَاث انًانُت نهًصرف انًبحىثت باستخذاو برَايج  انًصذر : اػذاد 
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لقروض الممنوحة من قبل مصرف الشمال التجاري لكل واحد من القطاعات حجم ا أعالهيبين الجدول     
 2017). -(2006في محفظة قروض المصرف لمفترة من  HHI)االقتصادية المختمفة ودرجة التركيز والتنويع )

ن معدل التركيز خالل مدة أمما يعني  نقطة،( 4602خالل كامل مدة الدراسة ) HHI)ذ بمغ متوسط مؤشر )إ
الدراسة في محفظة قروض مصرف الشمال التجاري مرتفع، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة المؤشر 

في  HHI)بمغت اعمى درجة لمؤشر ) في حينقروض المصرف .  محفظةالتنويع في انخفاض  إلىىذه تشير 
 أيضاً نخفض ن ىناك تركيز مرتفع بشكل كبير مقابل تنويع مأمما يعني  ،( نقطة7437وبواقع )2011) عام )

ذ ركز المصرف في منح قروضو عمى القطاع التجاري بشكل كبير وبنسبة بمغت إ ،في محفظة قروض المصرف
بمغت ادنى بينما  . 15,04%)) األخرىالممنوحة لمقطاعات  لمقروض اإلجماليةفيما كانت النسبة %84,96))

يع ن ىناك تركيز مرتفع نسبيا مقابل تنو أ( نقطة مما يعني 3235( وبواقع )(2013في عام  (HHI)درجة لمؤشر 
ذ ركز المصرف في منح قروضو خالل ىذا العام عمى القطاع التجاري إمنخفض في محفظة قروض المصرف، 

               من مجموع القروض الممنوحة، تمتيا نســـــبة القطاع الخدمي 47,88%)بمغت )بشكل كبير وبنسبة 
 األخرىبينما كانت نسب القطاعات  18,57% )فيما كانت نسبة القطاع البناء والتشييد بواقع )%22,01) )

 القروض الممنوحة. أجمالينسبيا من  ومتفاوتةضئيمة 

 .خالل سُىاث انذراست انشًاليصرف فٍ يحفظت قروض HHI) انتركُس وانتُىَغ )( َىضح حجى 02) شكم     
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 يجتًؼت انذراستػُُت خالل فترة انذراست نهًصارف HHI)  )يتىسط يؤشر هُرشًاٌ هُرفُذال  (03جذول ) 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 انسُت

يؼذل 

((HHI 

4320 4269 4454 4497 4207 4867 5405 5552 6120 5567 5317 4516 

 . Excel2010انًصذر : اػذاد انباحث باستخذاو برَايج 

عمى أذ بمغ إ مجتمعة . الدراسةة لممصارف عينة ـــخالل فترة الدراس (HHI)متوسط مؤشر  أعالهبين الجدول ي
في ن معدل التركيز أمما يعني  نقطة،( 6120الدراسة لممصارف مجتمعة ) سنواتخالل  HHI)مؤشر )لمتوسط 
مرتفع بشكل مفرط ، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة  الدراسةروض القطاع المصرفي عينة محفظة ق

فيما بمغت ادنى درجة لمتوسط . قروض القطاع المصرفي محفظةانخفاض التنويع في  إلىالمؤشر ىذه تشير 
ن معدل التركيز في محفظة أي ( درجة مما يعن4207خالل سنوات الدراسة لممصارف مجتمعة ) HHI)مؤشر )

مرتفع نسبيا ، بينما عمى العكس من ذلك فان متوسط درجة المؤشر ىذه  الدراسةقروض القطاع المصرفي عينة 
  ،قروض القطاع المصرفي بشكل عام محفظةىناك  انخفاض في تنويع  إلىتشير 

 لكل واحد من المصارف عمى حده، فضاًل عن المصارف نتائج التحميل المالي لمؤشر التركيز والتنويعفان  بالتالي
)القطاع التجاري( عمى مركزة عمى قطاعات محددة  إقراضيةة ـــــــــــــــتبع سياست مجتمعة، تشير إلى أنيا الدراسةعينة 

حقق منيا عوائد مرتفعة مقارنة أن ت عمى أمل ،ه القطاعاتفي ىذ بميزة نسبية تمتعا تيربما لكونواجو الخصوص، 
والناجمة عن تدىور الوضع السياسي في  األخرىالقطاعات االقتصادية  أنشطةلتدىور  أو ،األخرىبالقطاعات 

 .اإلمكان، لذا فان المصارف تحاول تجنبيا قدر تيامخاطر  ةـــــــــــــــــمما يزيد من درجالبمد ، 

اتباع  إلىتميل المصارف  والتي تنص عمى ) لمدراسة األولىرفض الفرضية الرئيسة  إلى يشيروبالتالي فان ىذا  
تميل المصارف إلى اتباع وقبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى )  ،(استراتيجية التنويع في محفظة القروض

 .(في محفظة القروض التركيزاستراتيجية 

 انذراستخالل سُىاث  يجتًؼت انذراستػُُت ًصارف نافٍ يحفظت قروض HHI) انتركُس وانتُىَغ ) ( يتىسط حجى02شكم ) 
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 ( لدراسةلمتغيرات ا والتطبيقيالتحليلي  الجانبالفصل الثالث ) 

 ( العائد والمخاطرة المصرفية مؤشراتل التحليل المالي) الثالثالمبحث 3-1 

 (  y) لمؤشرات المتعلقة بالعائدا1-3-1 

 ( : y1تحليل معدل العائد على الموجودات)  ( أ

 هأه،جالبلسصهنسالججببج ن أليب هنسسبب هى بب هتحتسب هذب اهنسبسببن هالب هسبب صهفسبال ه بلمصهفنبب هنسال بف همببصهب  
هكل هنمضصهنلسبسن هس ال ف .هلك اله،ن ك اللهزن  هذ اهنسبس

سكبصهسبب هالب هجههه،نس فنس ىيب ههسكصهجنح هال هنسال لف (هy1)هبسن نسسبجي هس بتلئجنس (14) نسج جصه فهال هظيهههه
يضببلهالتجسببطهأجينببي ههه(هسكببصهال ببف هسبب صهكلالببصهالبب  هنس فنسبب ،y1التجسببطههبسببن ه)جكبب سيهينببي ههسبببجن هنس فنسبب ،

نسالنحجثب هنسعبل هسكبصهنسال بلف ههنسالتجسبطهمضً هى جسكصهسب هى  هح  ه،هه،س ال لف هنسالنحجث هككصy1) بسبببببن ه)
هنسبتلئجهنألسفى.العهالقلفب ه نسالعتال هسنسالعيلفيهنسالع صههنالثلن هيع نس يهجهه،ككصال  هنس فنس هس صه

هنسال لف ههنسالقلفب بتلئجه ف هظأهههه هس ج جصهفف هنسالنحجث ني  كصهال ف ،هههالتجسطهى هطفيقهه(41)هجمقل
هنس فنس  همتف  هكلالص هه أنه،س ص هآال ف  هشجف هأى  ف  ههحقق هنسالججج ن الع ص هى   هy1)هىلئ  هههههههجنجنفع(

هنسالنحجث هال لف هنسني هههالججج نتنستثاللفهههمص هنسال لفههأنكفذجههنشجفن هال ف ههى  ي صهجذ نهه،(5.04%)
هحي  هنألأهمص ه هنسال ف  هذج هنالستثاللف هال ف  هتحقيقلًه  ه)هفص هنسالججج ن  هى   هنسعلئ  جنجنفعهه(y1سالع ص

ه. هنالستثاللفهمصهنستثاللفهالججج نتهالاللهي صهى  هنبسفلضهكفلء ههال فهه1.83%))

(،هميالله2.91كال  له)ألف هنسالنحجث هس صهال  هنس فنس هننسالع صهنسسبجيه)نسالعيلفي(هسجاليعهنسال هن غمصهحي هههه
نسسبجي،هنسالعيلفيهال لف هبسن هأى  هال هنسالع صههنفنع ال لف هني هنأل ب هجنالى  ،هإ هحقق هنستفنجح هبس ه

ال هنسالع صههفصأبسن ههتنقي نسالال لف هنسحقق ههجنسالتالث  هنال ف ه)نشجفهجنسالب جفهجنالئتالل هجنسس يج(همصهحي 
ه.نسالعيلفيهنسسبجي

س ال لف هىيب هنس فنس هههالعهنسالع ال هنسسبجي 2.91) جنسنلسغه)نسالقلفب هني هنسالع صهنسالعيلفيههأض ف هبتلئجههه
هه-2012 هه 2011 -ه- - 2009هه2008هه- 2006 - 2007  هنسسبجن ه)أبج ههى  هح  ،هجسكصهسب هككص

هه2013 )  - 2016ه 2015-2014نسسببببببببجن ه)ه أي هبببببب،همصهحال هنسالع صهنسالعيلفيهكنفأالع صهتحققهمي ل
هنستصهح ث هزال هنساللسي  سيهنسن هنألف هيكج هن هه،نسسبجيال هنسالع صهنسالعيلفيهه ب أ(هحقق هالع ال ه -2017

ه.سعلفهنسبفطأسفلضهبنسحف هجنهبتيج 
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 )%(انذراست عَىت نهمصارف( y1)  انموجوداث عهي انعائذ معذل ( 41جدول ) 

 . Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002مه نهسىواث  انمبحوحتانمانَت نهمصارف  انبَاواثعهي  مصذر : اعذاد انباحج باالعتمادنا

 

الشرق  االستثمار بغداد التجاري السنة 
 االوسط

 المتوسط الشمال    الخليج اشور    االئتمان المنصور االهلي

6002 1.28 2.93 0.17 1.90 -1.69 4.60 3.99 4.78 3.31 3.64 2.96 
6002 1.13 6.19 2.38 3.98 3.62 12.1 6.12 8.02 3.49 5.95 5.30 

6002 2.08 4.04 1.62 2.46 4.98 6.09 5.46 6.40 6.42 4.85 4.44 
6002 2.06 2.32 0.97 2.19 0.74 3.84 2.46 7.83 3.10 4.17 2.97 

6000 6.83 1.69 1.80 1.74 1.26 2.64 1.63 4.49 2.27 2.80 2.72 

6000 2.90 2.39 1.48 2.76 1.35 3.52 3.54 5.91 3.29 3.87 3.10 
6006 4.50 1.93 0.17 2.96 4.57 2.98 4.09 7.38 7.26 3.54 3.94 

6002 2.65 1.82 3.46 2.70 2.56 3.80 1.91 3.93 6.07 2.47 3.14 
6002 2.05 2.07 4.23 0.53 1.13 2.33 2.15 2.10 4.43 1.24 2.23 

6002 1.75 0.43 3.17 0.80 0.43 1.91 1.88 2.26 1.22 -0.65 1.32 
6002 1.78 1.68 1.76 -0.075 4.60 1.30 0.97 3.85 0.73 -0.81 1.58 
6002 2.18 6.51 0.69 1.78 0.47 1.12 1.40 3.58 0.70 -5.54 1.29 
 2.91 2.13 3.52 5.04 2.97 3.85 2.34 1.98 1.83 2.83 2.60 المتوسط
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 6071ولغاية  6002 للمدة من الدراسةعينة مصارف للعائد على الموجودات ال ( 71شكل )  

 ( :Y2معذل انعائذ عهي حك انمهكَت ) تحهَم  ( ب

ه،جالبلسصهحقبجقهنسالسبلذالي أى ب هه،سبب تحتس هذ اهنسبسن هال هس صهفسال ه بلمصهفنب هنسال بف همبصهب ليب هنسهههه
 (15) نسجب جصهه بفهالب ظ هيإه،يب هنالبجنصهنسالبلسكي ظنسال بف همبصهتجههكفبلء ه  صهى ب هك البلهزن  هذب اهنسبسبن ههإ

جكب سيهينبي ههسكبصهسبب هالب هسببجن هنس فنسب ،جهه،(هسكبصهجنحب هالب هنسال بلف هىيبب هنس فنسب y2)هنسسببجي هسبسبن  نسبتلئج
هس ال لف هنسالنحجث y2) (هسكصهال ف هس صهكلالصهال  هنس فنس ،ههجيني هنيضلهالتجسطهبسبببببن ه)y2التجسطههبسن ه)

جنسبب يهه،نسالتجسببطهنسعببل هسكببصهنسال ببلف هنسالنحجثب هسبب صهالبب  هنس فنسبب هككببصهمضبً هىبب ككبصهجسكببصهسببب هى بب هحبب  ه،ه
نببي هنسال ببلف هه ببف هبتببلئجهنسالقلفببب ظجفبب هنهيعتنببفهنالثلنبب ههنسالعبب صهنسالعيببلفيهنسالعتالبب هس القلفببب هالببعهنسبتببلئجهنألسببفى.

حققهأى ب هههنغ ن هف  هال ف هأنه،نس فنس هال ف هس صهكلالصهمتف كصهسه(y2)بسن ههى هطفيقهالتجسطههنسالنحجث 
نسال بلف هأهنكفبهكبل ههنغب ن  هال بف هأجذ نهي صهى ب ه،ه(%14.09(هجنجنفعه)y2)ههحقهنسال كي الع صهىلئ هى  ه

سالعب صهنسعلئب ههفبصهتحقيقبلًهذبجهنألهنالذ بص هال بف هأمصهحي هه،نسالنحجث ني هنسال لف ههحقجقهنساللسكي ستثاللفهأهمص
.همبصهحبي هحقبجقهنسالبلسكي سبتثاللفهأمبصهبسفلضهكفلءتبههأى  هالاللهي صهه%4.59))ه(هجنجنفعy2حقهنسال كي ه)ى  ه

(،هميالببله%10.28فبب هن ببغه)كال  ببلهأنأ هنسالعبب صهنسسبببجيه)نسالعيببلفي(هسجاليببعهنسال ببلف هنسالنحجثبب هسبب صهالبب  هنس فنسبب ه
الب هنسالعب صهنسالعيبلفيهنسسببجي،هه بب أفنع هال لف هبسبن هأى  ،هإ هحقق هنجح هبس هنسال لف هني هنأل ب هجنألتفه

البب ههى بب أ(همببصهحببي هحققبب هنسال ببلف هنسالتنقيبب ههبسببن هجنستجببلفيهسببتثاللفجنألهذ ببصجنألهنسشبباللصجنسالتالث بب هنال ببف ه)
البعهنسالعب ال هنسسببجي هه%10.28) )هاللهسجهنف بلهنسالقلفبب هنبي هنسالعب صهنسالعيبلفيهجنسنبلسغهأه.نسالع صهنسالعيلفيهنسسبجي
 - 2009هه2008هه- 2006 - 2007 )ه هنسسبجن أبج هه،جسكصهسب هى  هح  ،هككصس ال لف هىيب هنس فنس ه

،همبصههنسسببجيهكنبفهالب هنسالعب صهنسالعيبلفيأىلئب هى ب هحبقهنسال كيب ههتحقبقهمي بلهالعب صهه)ه2012 هه 2010 -ه-
 بب هالبب هأ(هحققب هالعب ال ه - 2017ه– 2016-2015ه-2014ه2013 --2011حبببببببي هن ههنسسبببببببببجن ه)

ه.نسالعيلفيهنسسبجينسالع صه
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 )%( ( نهمصارف عَىت انذراستy2انعائذ عهي حك انمهكَت  )  ( 21جذول ) 

 

. Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002 مه نهسىواث انمبحوحت نهمصارف انمانَت انبَاواث عهي باالعتماد انباحج اعذاد:  انمصذر

انشرق  االستخمار بغذاد انتجارً انسىت / انمصرف

 االوسط

 انمتوسط انشمال   انخهَج اشور االئتمان انمىصور االههٌ

6002 3.29 16.30 1.60 15.88 0.00 14.57 42.35 18.73 11.22 11.17 13.51 

6007 3.69 29.56 24.85 32.10 6.63 5.17 28.22 20.47 17.42 15.60 18.37 

6002 6.36 23.51 19.57 21.97 11.30 33.90 19.84 17.31 37.54 14.60 20.59 

6002 5.10 17.05 8.67 16.19 1.35 16.55 8.00 14.8 13.55 16.96 11.82 

6020 14.74 13.65 11.83 11.98 2.55 5.39 7.16 15.87 9.70 19.72 11.26 

6022 5.31 15.01 8.47 13.38 2.37 8.75 10.35 11.82 9.84 16.36 10.17 

6026 9.23 12.11 1.17 12.93 9.97 12.74 13.07 11.60 20.70 20.65 12.42 

6022 4.52 11.01 14.38 10.29 8.23 10.71 5.85 8.44 15.61 12.63 10.17 

6022 3.24 12.95 10.18 1.17 2.64 7.30 4.63 3.40 10.45 5.56 6.15 

6021 2.64 1.92 6.22 1.95 0.88 7.46 3.86 3.79 3.07 -1.68 3.01 

6022 2.69 7.16 3.51 4.08 8.16 9.27 1.62 2.77 1.85 -1.77 3.93 

6027 3.44 8.87 1.41 -0.22 1.00 5.11 2.12 5.07 1.31 -8.99 1.91 

 10.28 10.07 12.69 11.17 12.26 11.41 4.59 11.81 9.32 14.09 5.35 انمتوسط
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 6027ونغاٍت  6002 مهنهمذة  انذراستعَىت همصارف حك انمهكَت ن انعائذ عهي ( 27شكم )       

 ( y3تحهَم معذل انعائذ عهي انودائع )    ( ث

ذبب اهنسبسببن ههه هزيببل  أهحيبب ه،جالببلسصهنسج نئببعأفنبب هنسال ببف هى بب ههتحتسبب هذبب اهنسبسببن هالبب هسبب صهفسببال ه ببلمصههه
كبصه(هسy3)هنسسببجي هسبسبن  نسبتبلئج ( 16 ) نسجب جصه بفهالب ظ هيإه. نف هج نئبعهزنلئببهإت صهى  هكفلء هنسال بف همبصه

(هy3،هجكب سيهينبي هالتجسبطههبسبن ه)نشبكصهالبفبف هسكبصهسبب هالب هسببجن هنس فنسب جههجنحب هالب هنسال بلف هىيبب هنس فنسب 
س ال بلف هنسالنحجثب هككبصهجسكبصهسبب هy3)  سكبصهال بف هسب صهكلالبصهالب  هنس فنسب ،ههجينبي هنيضبلهالتجسبطهبسببببببن ه)

نسبب هنسالتجسببطهنسعببل هسكببصهنسال ببلف هنسالنحجثبب هسبب صهالبب  هنس فنسبب هككببصهجنسبب يهيعتنببفهنالثلنبب ههى بب هحبب  ه،هنلالضببلم ه
جمقبلههنسالنحجثب جفب هنظ بف هبتبلئجهنسالقلفبب ههنبي هنسال بلف هههنسالع صهنسالعيلفيهنسالعتال هس القلفب هالعهنسبتبلئجهنألسبفى.

فبب ههنشببجف هال ببف هأنببهسبب صهكلالببصهمتببف هنس فنسبب هال ببف ،سكببصهه(y3)(هىبب هطفيببقهالتجسببطههبسببن هه41س جبب جصه)ه
أهكببل ههنكفببهنشببجف هال ببف هأ(هجذبب نهيبب صهى بب ه% 14.08(هجنجنفببعه)y3)هنسج نئببعالعبب صهىلئبب هى بب ههحقببقهأى بب 

فببصهتحقيقببلهنألهكببل هنسشبباللص هال ببف هأمببصهحببي هه،نببي هنسال ببلف هنسالنحجثبب هج نئببعهنسزنببلئ سببتثاللفهأنسال ببلف همببصهه
نالالبجنصهنسالج ىب هسبتثاللفهأبسفلضهكفلءتههمبصهإالاللهي صهى  هه،%1.88)(هجنجنفعه)y3)نسج نئعهسالع صهنسعلئ هى  ه

كال  بببلهفببب هن بببغهألف هنسالنحجثببب هسببب صهالببب  هنس فنسببب هنمبببصهحبببي هأ هنسالعببب صهنسسببببجيه)نسالعيبببلفي(هسجاليبببعهنسال بببه.س يبببه
الب هنسالعب صههى  أال لف هبسن ههث ث ى  ،هإ هحقق هنجح هبس هنسال لف هني هنأل ب هجنأل%(،همياللهتفهه5.25)

الب ههفبصأهمصهحي هحقق هنسال بلف هنسالتنقيب هبسبن ه،(نشجفهجنستجلفيهجنسس يجبجي،هجنسالتالث  هنال ف ه)نسالعيلفيهنسس
الببعهنسالعبب ال هنسسبببجي هه%5.25) )هالعيببلفيهجنسنببلسغالببلهسببجهنف بببلهنسالقلفببب هنببي هنسالعبب صهنسأهسسبببجي.نسالعبب صهنسالعيببلفيهن
 ه2011 ه 2010 -ه- - 2008ه 2007 ) هنسسبجن أ،هجسكصهسب هى  هح  ،هبج هس هككصس ال لف هىيب هنس فن

 ههأنسالعيببببلفيهنسسببببجي،همببببصهحببببببببببي ههنكنبببفهالبببب هنسالعببب صهنسج نئببببعتحقبببقهمي ببببلهالعببب صهىلئبببب هى ببب هه)ه-2012–2013
 بب هالب هنسالعب صهنسالعيبلفيهأ(هحققب هالعب ال ه- 2017ه 2016-2015ه-2014ه-2006 -2009)ببجن نسسب

ه.نسسبجيه
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 ( 72جدول ) 

 )%(( نهمصارف انتجارٍت عَىت انذراستy3معذل انعائذ عهي انودائع  ) 

انسىت / 

 انمصرف

انشرق  االستخمار بغذاد انتجارً

 االوسط

 انمتوسط انشمال    انخهَج اشور االئتمان انمىصور االههٌ

6002 2.66 4.00 0.21 2.37 -5.48 8.38 4.67 9.83 5.02 6.09 3.78 

6007 2.49 8.81 2.91 4.86 8.49 6.97 8.69 13.73 4.67 13.22 7.48 

6002 4.77 5.43 2.14 3.25 9.36 4.79 8.75 10.86 9.30 7.70 6.64 

6002 4.94 2.81 1.20 2.70 1.73 3.19 4.02 12.7 4.28 5.88 4.35 

6020 17.36 2.01 2.26 2.17 2.61 5.42 2.25 15.4 3.24 4.20 5.69 

6022 8.61 3.00 1.96 3.65 3.30 6.13 6.03 14.34 5.36 6.75 5.91 

6026 11.79 2.40 0.22 3.94 9.96 3.03 6.47 27.66 11.83 6.34 8.36 

6022 9.18 2.30 4.86 3.78 3.85 6.18 3.03 16.9 11.38 4.15 6.56 

6022 7.61 2.54 8.06 1.01 2.06 3.62 4.31 8.37 7.94 1.05 4.66 

6021 8.23 0.35 6.73 1.63 0.86 2.95 7.18 8.48 2.41 0.58 3.94 

6022 6.25 2.53 4.00 4.66 15.8 1.84 2.76 15.54 1.84 -2.91 5.23 

6027 7.48 1.42 1.62 -0.17 1.56 1.51 4.65 15.20 1.59 -30.5 0.44 

 5.25 1.88 5.74 14.08 5.23 4.50 4.51 2.82 3.01 3.13 7.61 انمتوسط

 

 . Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002 مه نهسىواث انمبحوحت نهمصارف انمانَت انبَاواث عهي باالعتماد انباحج اعذاد:  انمصذر                       
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 6071ولغاية  6002 منللمدة  الدراسة عينة مصارف لل الودائعالعائد على  (  71شكل )              

 

 :(Z) المتعلقة بالمخاطرة المؤشرات2-3-1 

  (Z1)الموجودات  جماليألى إالقروض  تحليل نسبة  ( أ

جالببببلسصهأالبببب هسبببب صهفسببببال هنسقببببفجضهجنسسبببب  هى بببب هتسببببتس  هذبببب اهنسبسببببن همببببصهفيببببل هنسالسببببلطف هنالئتاللبيبببب ه
هس ال ف هجنسعك ه حي .هس هنفتفلعهنسالسلطف هنالئتاللبي إيفه هنفتفلعهذ اهنسبسن هيشأ هإنسالججج ن ،ه

ىيب هسكصهال ف هال هنسال لف ه(هZ1)نسالججج ن ههنجاللسصنسقفجضهنس ههبسن  بتلئجه (16) فف هنسج جص يني هههه
سبب صهمتببف هسكببصهال ببف ه(هZ1بسببن ه)هالتجسببطههينببي هجكبب سيهى بب هحبب  ه،ههجسكببصهسببب هالبب هسبببجن هنس فنسبب نس فنسبب ه

مضببً هجسكبصهسبب هالب هسببجن هنس فنسب هى ب هحب  ه،ههسال بلف جاليبعهننسالعب صهنسسببجيهسهيضبلًهأفنسب هكلال ب ،ههجينبي هنس 
نسالعب صهنسالعيبلفيهنسالعتالب ههنس فنس هككبصهجنسب يهيعتنبفهنالثلنب هنسالتجسطهنسعل هسكصهنسال لف هنسالنحجث هس صهال  هى 

هس القلفب هالعهنسبتلئجهنألسفى.

ه)هنسالنحجث ني هنسال لف ههنظ ف هبتلئجهنسالقلفب ههه هس ج جصهفف  سكصهه(Z1)بسن هه(هى هطفيقهالتجسط41جمقل
(هZ1)بسن هالسلطف ههنالستثاللفهنستجلفيهف هحققهأى  س صهكلالصهمتف هنس فنس هنل هال ف ههى  هح  ،هال ف 
س السلطف هنالئتاللبي هال ههتعفضلًههكثفنألذجهنالستثاللفهنستجلفيه هال ف هأجذ نهي صهى  هه،(% 25.68جنجنفعه)

 1.91)(هجنجنفعه)Z1)سبسن ههفصهتحقيقلًهكل هنألهنستجلفينالئتالل ه هال ف هأمصهحي هني هنسال لف هنسالنحجث ،ه
ه.نس فنس السلطفتههنالئتاللبي هالقلفب هنلسال لف هنسالتنقي هىيب هبسفلضهأالاللهي صهى  هه%
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ههاللأههه ه)نسالعيلفي( هنسسبجي هن ال سنسالع ص هنس فنس  هال   هس ص هألف هنسالنحجث  ه)مكال  ل هن غ هميالله13.55ق  ،)%
ى  هال هنسالع صهنسالعيلفيهأه(Z1)ال لف هبسن ههسالس ى  ،هإ هحقق هجنألهنجح هبس هنسال لف هني هنأل ب تفه

(همصهحي هحقق هنسال لف هنالستثاللف،ههنسشفقهنالجسطه،هنالذ صه،هنسس يجه،هنسشاللصنسسبجي،هجنسالتالث  هنال ف ه)
هفصهال هنسالع صهنسالعيلفيهنسسبجي.أه(Z1)بسن ههنسالتنقي 

هأههه هسج هنسالأالل هني  هنسالقلفب  هببببببف بل هس ال ببببببببهلفيبببببنسالعيع ص هنسعل  هنسالنحجث  هنس فنسببببببب لف  هال   ههههههههههههلسغهببببجنسنهسكلالص
بجن هبببببببببب هنسسأ هبببببببلف هىيب هنس فنس هككصه،هجسكصهسب هى  هح  ،هبجببببببالعهنسالع ال هنسسبجي ههس ال 13.55%)  )
كنفهأهZ1)بسن ه)تحققهمي له 2015 -2016 - 2017) -ه -2014ه2013ه-2012 ه2011 -ه 2010 -)

 ب هال هأ(هحقق هالع ال ه 2007 - 2008  - 2009 ) ههنسسببجن أنسالعيلفيهنسسبجي،همصهحببببببي ههال هنسالع ص
هالسلجي هس الع صهنسعل هنسالعيلفي.ه(Z1)ف هحقق هبسن ه2006) نسسبجي،همصهحي هن هسب ه)نسالع صهنسالعيلفيه

جسغلي ه2006)  بسفلضهال حجضهجنشكصهت فجصهال هىل ه)أس هججج هإ(ه41جنسشكص)(ه17يشيفهنسج جصهفف ه)ه
 نفن هنسال لف همصهالب هإبلتجهى هتسج هه،مصهالع ال هنسالسلطف هنالئتاللبي هس ال لف هنسالنحجث ه2008)ىل ه)

هنأل هنسقفجضهنسن  هالالل هنسفتف  هت ي هس ص هجنالجتاللىي  هنسسيلسي  هنستبنؤهأضطفننل  هى   هف فت ل هى   هنس   ى
هلسضفج هجنسالتغيفن هنسسيلسي هجنالفت ل ي هس ن  هجك سيهى  هنستلك هال هف ف هنسالقتفضي هى  هنسجملءهنلستزناللت  .ن

هن  هنالهأمصهحي  هنسجضع هن ءنًههنلستحس فت ل ي ههجنسبالج هىل  ه)(2009)  ال  هىل  نسن هزيل  ه2013) جسغلي 
هن ىهنس هزيل  همصهالب هه،نالفت ل ي هنسالست ف ال سجال هنسن  هنسبفطي هجنستججههبحجهنالستثاللفهمصهنسقطلىل ه الالل

ه هسالسلطف هنسال لف  هتقنص هيعبص هالالل هنسفتف  هت ي هنستحس هأنسقفجضهس ص هى   ه سي همص هالستب   هنى   ههههههئتاللبي 
هنسعل  هنالفت ل ي هنسجضع هن.مص هنس  هنسالع ال  ه سي هنع  هىل   هألث  هالف  هأبسفلض هال سفى هنسفتف  هههههههههههههس ص

هيكج هه، عج نًه2014) ) هف  هإ  هبتيج  هنستصهى ف هنلسن   هنساللسي  هنسبفطهأبسفلضهأنسن هنسحف هجنالزال  سعلف
نشكصهالب هنسقفجضهبسفلضهالع ال هأس هإ ىهأالال هه،تجف هنالستثاللفهجتنلطؤهىج  هنالفت ل هجنس يهتسن همص

هىل .

ه

ه
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  ()%انذراست  عَىت نهمصارف (Z1)  (َتتماومخاطرة األئان) انموجوداث جمانٌأوسبت انقروض اني  (  17 الجدول )

انسىت / 

 انمصرف

انشرق  االستخمار بغذاد انتجارً

 االوسط

 انمتوسط انشمال   انخهَج اشور االئتمان انمىصور االههٌ

6002 15.29 13.07 25.42 6.68 15.99 0.75 6.40 3.65 17.38 30.9 13.55 

6007 12.19 14.48 17.44 4.16 13.67 0.23 5.20 5.41 10.03 28.8 11.16 

6002 4.94 8.39 0.00 2.72 13.36 2.24 1.42 1.22 7.43 17.8 5.95 

6002 3.20 9.68 10.71 11.44 17.44 2.04 3.04 9.86 12.27 22.6 10.23 

6020 0.18 18.81 30.79 24.54 33.14 20.13 2.20 18.66 12.96 2.5 16.39 

6022 0.34 16.64 38.49 28.27 26.56 24.16 2.17 25.94 18.96 29.1 21.06 

6026 0.79 10.55 47.74 24.10 20.01 1.57 1.30 18.92 39.41 27.6 19.20 

6022 1.18 11.80 46.90 26.71 21.30 11.30 0.41 16.84 30.84 30.4 19.77 

6022 1.59 12.40 29.62 27.50 26.87 11.49 0.20 1.70 30.07 3.7 14.51 

6021 2.15 12.19 22.43 22.21 34.35 21.94 0.01 3.22 34.58 4.7 15.78 

6022 2.33 16.24 17.89 13.00 21.53 10.37 0.57 4.61 35.85 38.1 16.05 

6027 2.34 15.08 20.69 17.31 22.27 8.86 0 2.78 33.85 42 16.52 

 13.55 23.18 23.64 9.40 1.91 9.59 22.21 17.39 25.68 13.28 3.88 انمتوسط

 Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002 مه نهسىواث انمبحوحت نهمصارف انمانَت انبَاواث عهي باالعتماد انباحج اعذاد:  انمصذر                    
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 6071ولغاية  6002 منللمدة  الدراسةعينة  جمالي الموجودات للمصارفنسبة القروض الى أ ( 71شكل )               

 

 :)مخاطرة انسَونت( ((Z2انودائع  اجمانٌني إخرى بت انىقذ فٌ انصىذوق وانمصارف األتحهَم وس ( ب

هى  هىنسبق همصهنس ب جقهجنسال لف هنالسفهفسال هتستس  هذ اهنسبسن همصهفيل هالسلطف هنسسيجس هال هس صه
هإه،جاللسصهنسج نئعأ هيشيفهنس ههبسفلضأ هأ  هنسبسن  هفتفلعهأذ ا همصهنالسلطف  هسال ف هجنسعك ه حي .نسسيجس 

(هسكصهZ2)جاللسصهنسج نئعهأنسال لف هنالسفىهنس هنسبق همصهنس ب جقهجههبسن  بتلئج (18)  نسج جصهفف ي بببببببببببببينهحي 
(هZ2بسن ه)هالتجسط هنس فنس هى  هح  ه،هجك سيهيني هال ف هال هنسال لف هىيب هنس فنس هجسكصهسب هال هسبجن

هكلال  هنس فنس  هجيني هسكصهال ف هس صهمتف  ه هنسال لف هيضلًهأ ، هال هسبجن ههنسالع صهنسسبجيهسجاليع جسكصهسب 
ه ه، هى نس فنس هى  هح   هنس فنس هككصهمضً  هسكصهنسال لف هنسالنحجث هس صهال   جنس يهيعتنفهه،نسالتجسطهنسعل 

هنألسفى.نسالع صهنسالعيلفيهنسالعتال هس القلفب هالعهنسبتلئجههنالثلن 

ه(Z2)(هى هطفيقهالتجسطههبسن هه18ني هنسال لف هنسالنحجث ههجمقلهس ج جصهفف ه)هجف هنظ ف هبتلئجهنسالقلفب ههههه
(هZ2)سيجس هبسن ههنستجلفيهف هحققهأى  هنشجف هال ف هأسكصهال ف هى  هح  ه،هس صهكلالصهمتف هنس فنس هن

ه) هه،(% 173.11جنجنفع هى   هي ص هأجذ ن هال ف  ههنشجف  هسهتعفضلًههفصنألنستجلفي هالسلطف  هني هنسسيجس  ال 
 هال ف هأ،همصهحي هنسالبلس هنسجف الجنصهكلمي هست ني هالتط نل هنسسيجس همصهأنهظسكجب هيحتفهنسال لف هنسالنحجث 

هي صهى  هه%59.12)(هجنجنفعه)Z2سبسن ه)هفصهتحقيقلًهنستجلفيهكل هنألهنسس يج هنسسيجس هس يهالسلطفههفتفلعأالالل ه 
ه.نس فنس القلفب هنلسال لف هنسالتنقي هىيب ه
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%(،ه97.56مصهحي هأ هنسالع صهنسسبجيه)نسالعيلفي(هس ال لف هنسالنحجث هس صهال  هنس فنس هنلكال  لهف هن غه)ههه
هتفه هجنألميالل هنأل ب  هني  هنسال لف  هبس  هنجح  هحقق  هإ  ه)هث ث ى  ، هبسن  هنسالع صهأه(Z2ال لف  هال  ى  

ه ه هنال ف ه)نالستثاللف، هجنسالتالث   همصهحي هحقق هنسال لف ههنشجفنسالعيلفيهنسسبجي، هنالذ صه( هنس فنس ه، ىيب 
هفصهال هنسالع صهنسالعيلفيهنسسبجي.أ(هZ2نسالتنقي ههبسن ه)

البعه%97.56) )هبببلسغببببببب ههجنسنببنسالقلفب هني هنسالببببببع صهنسالعيبببببلفيهنسعل هس ال ببببببببلف هنسالنحجث هسكلالصهال  هنس فنسببببىب هه
ه 2014ه2013-) هنسسبببببببببببجن هأسكصهسب هى  هح  ،هبجببببببب هنسالع ال هنسسبجي ههس ال ببببببلف هىيب هنس فنس هككصه،هجه

هي هن ههنسسبببجن نسالع صهنسالعيلفيهنسسبجي،همصهحببكنفهال هأهZ2)تحققهمي لهبسن ه) 2015 -2016 - 2017) -
الب هنسالعب صهه بب أ(هحققب هالعب ال ه 2007-2006 – 2008  - 2010-2009 -2011 - 2012 )

ه.نسالعيلفي

س صهنسعلالي هنبس هنسسيجس ههظمصهنالحتفلهظال حجههتزني س هججج هإ(ه02جنسشكصهفف ه)(ه18يشيفهنسج جصهفف ه)ههههه
ثب هنعب ذلهه،نسسيلسي هجنالجتاللىي هس صهت يهنسفتف هبتيج هس ضفننل هنس فنس يب هس ىهنسال لف هىه0221جه0221

هال،هإ2013)جسغلي هىل ه)2006) ال هىل ه)هس صهنسفتف هنسالالت  ن أ هنسال لف هنلالحتفلضهنبس هسيجس هالتزني  ه
هن ب  هالجنج ب ه،نبسب هسبيجس هالفتفعب ههظمبصهنالحتفبلالضبطف ههتزنيب  هذببليهأهتنبي ه بعج نًه2014) ببههنعب هىبل ه)أ

مضبببً هىببب هىببب  هفببب ف هنسال بببلف هى ببب هنستبنبببؤهنالبببلهسبببتؤجصهنسيبببههه، بببلف نالستزنالبببل هنساللسيببب هس الجههط نبببل هنسسبببح 
نسببن هنالزالبب هنساللسيبب هجنسحببف هنستببصهحبب ث هسبب صهت ببيهنسفتببف ،هى بب هنسببف  هالبب هالعفمبب هنال نفن هنالجضببلعهمببصهنسن بب ه

هالفنح .نسال فمي هن هنالحتفلضهنبس هسيجس هالفتفع هسيك ف لهنسع ي هال هنسففصهنالستثاللفي هنس
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 (71الجدول )

 %نهمصارف انتجارٍت عَىت انذراست (Z2))مخاطرة انسَونت( جمانٌ انودائعأ انيخرى انىقذ فٌ انصىذوق وانمصارف األوسبت 

انسىت / 

 انمصرف

انشرق  االستخمار بغذاد انتجارً  

 االوسط

 انمتوسط انشمال انخهَج   اشور االئتمان انمىصور االههٌ

6002 40.40 77.39 96.17 57.91 209.28 80.44 53.12 44.28 57.90 77.23 79.41 

6007 40.67 63 130.73 57.91 180.49 55.83 66.33 64.06 47.52 123.00 82.95 

6002 54.60 50.65 136.28 52.35 112.74 64.7 79.33 39.22 41.84 106.21 73.79 

6002 26.67 72.2 129.70 50.44 130.19 58.2 72.17 73.7 30.93 82.07 72.63 

6020 53.30 71.06 107.52 78.61 98.03 53.88 48.70 119.94 39.96 67.60 73.86 

6022 130.56 65.4 83.23 74.23 145.25 61.67 74.99 148.89 44.56 68.59 89.74 

6026 122.60 77.61 82.17 73.19 166.40 49.1 51.37 117.16 61.38 83.22 88.42 

6022 198.37 72.81 81.71 75.34 106.32 43.71  51.68 190.45 88.40 73.62 98.24 

6022 111.18 66.53 138.45 76.48 121.08 48.89 64.70 272.65 80.21 75.98 105.62 

6021 160.62 97.1 138.94 97.67 116.40 88.4 182.08 281.37 59.81 56.18 127.86 

6022 97.17 103.56 167.89 129.41 124.07 116.63 94.77 351.22 71.99 61.91 131.86 

6027 93.25 129.67 156.84 132.28 217.30 86.20 113.53 374.39 84.96 74.48 146.29 

 97.56 79.17 59.12 173.11 79.40 67.30 143.96 79.65 120.80 78.92 94.12 انمتوسط

. Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002 مه نهسىواث انمبحوحت نهمصارف انمانَت انبَاواث عهي باالعتماد انباحج اعذاد:  انمصذر     
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 6071ولغاية  6002للمدة من  الدراسةعينة مصارف يولة للمخاطرة الس (60شكل )

 

 )(Z3) الموجودات)مخاطرة راس المال س المال الى اجماليأتحليل نسبة ر  ( ت

 هأجاللسصهنسالججج ن ،هأى  هه هنساللصأفهال هس صهفسال هه، هنساللصأفهالسلطف هتستس  هذ اهنسبسن همصهفيل ههههه
هس ال ف هجنسعك ه حي .ه هنساللصأفهالسلطف ههنبسفلضلعهذ اهنسبسن هيشيفهنس هفتفأ هأ

(هسكصهال ف هال هنسال لف هىيب هZ3نسالججج ن ه)س هالجالجعهإ هنساللصهأفههبسن  بتلئج (19) نسج جص يني 
هال هسب  هجسكص هالتجسطهبسن نس فنس  هيني  هجك سي ه، هى  هح   هسكZ3)ه هسبجن هنس فنس  همتف ه( صهال ف هس ص

هى همض ًهجسكصهسب هال هسبجن هنس فنس هى  هح  ه،ههيضلهنسالع صهنسسبجيهسجاليعهنسال لف أجيني ههنس فنس هكلال  ،
هسكصهنسال لف ه هنسالع صهنسالعيلفيهنسالعتال هنسالتجسطهنسعل  هنس فنس هككصهجنس يهيعتنفهنالثلن ه نسالنحجث هس صهال  

هس القلفب هالعهنسبتلئجهنألسفى.

سكصهه(Z3)(هى هطفيقهالتجسطههبسن هه41ني هنسال لف هنسالنحجث ههجمقلهس ج جصهفف ه)ههنظ ف هبتلئجهنسالقلفب ههه
هنس فنس هن (هجنجنفعهZ3بسن ه)ههلفيهف هحققهأى  بببببنستجهنشجف هال ف هأال ف هى  هح  ه،هس صهكلالصهمتف 
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ال هني هنسال لف هه هنساللصأفهالسلطف هسهتعفضلًههفصنألذجهنستجلفيههنشجف هال ف هأ(هجذ نهي صهى  ه47.15%)
الاللهي صهى  هه%14.37)(هجنجنفعه)Z3سبسن ه)هفصهتحقيقلًهنستجلفيهكل هنألهنغ ن نسالنحجث ،همصهحي هن هال ف ه

ه.نس فنس القلفب هنلسال لف هنسالتنقي هىيب هه هنساللصهس يهأفهه السلطفههفتفلعأ

ه)هاللأههه هن غ هف  هنلكال  ل هنس فنس  هال   هس ص هنسالنحجث  هس ال لف  ه)نسالعيلفي( هنسسبجي هميالله32.32نسالع ص ،)%
ى  هال هنسالع صهنسالعيلفيهأه(Z3ال لف هبسن ه)هنفنع ى  ،هإ هحقق هنجح هبس هنسال لف هني هنأل ب هجنألتفه

هجنسالتالث  هنال ف ه) هنستجلفينسسبجي، ه ههنشجف، هنالذ صه، همصهحي هحقق هنسال لف هنسال جفه، هنس فنس ه( ىيب 
ه(هنفصهال هنسالع صهنسالعيلفيهنسسبجي.Z3نسالتنقي ههبسن ه)

ههههبلسغهبببببببببببببع صهنسالعيبببببلفيهنسعل هس ال ببببببببلف هنسالنحجث هسكلالصهال  هنس فنسببببببب ههجنسنببببببببببببببببببببببف بلهنسالقلفب هني هنسالأهجاللهسأ
 هنسسبببببببببببجن ههأ،هجسكصهسب هى  هح  ،هبجببببببب هالعهنسالع ال هنسسبجي ههس ال ببببببلف هىيب هنس فنس هككصه32.32%)  )

 ههأنسالعيلفيهنسسبجي،همصهحببببببي ههكنفهال هنسالع صأهZ3)تحققهمي لهبسن ه) 2015 -2016 - 2017) -ه (2014
(هحقق هالع ال هن ب هال ه 2007 - 2008  - 2009  - 2010 - 2011 – 2012 - 2013نسسببجن )

هههنسسبجي.نسالع صهنسالعيلفيه

القلفب هال هنلسهالفتفع هبسنيلًههنس فنس  هنساللصهمصهنسال لف هىيب هأ هبس هفهأس هإ(ه19نسج جصه)هتشيفهبتلئجههههه
ه3نسال فمي هنستصهت هجضع لهال هفنصهسجب هنلزصه هنساللصهنسكلمصهسالجنج  هنالستزنالل أنفههظالتط نل هجشفجطهنالحتفل

ه هنساللصهنستصهف هتتعفضهس لهنسال لف هىيب أالسلطف هفه هذبليهتجب هسأالاللهيعبصهنه،لن هجنالشفن هنسال فمصس فف
ه هنساللصأ هذبليهتزني همصهبس هفهأهضلًه هيني هنسج جصهنيإجنسبلجال هى هط نل هسح هنسزنلئ هسج نئع  ،هه،نس فنس 

هببس صهنسف هيكج هه عج نًه2014) ال ه)تف  هنساللسي ف  ههنسن هنسحف هجنالزال  ضفجف هنس هنسال لف هست ى هأالالل
ه.ى  هسالجنج  هنسالسلطفهنسالحتال  هجنستصهف هت   هنسال ف هجتعفضههس م  أ هاللصهأنبس هفههظنالحتفل
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 (41جدول )

 Z3%)) انمال()مخاطرة راس  جمانٌ انموجوداثوسبت رأس انمال اني أ

انسىت / 

 انمصرف

انشرق  االستخمار بغذاد انتجارً  

 االوسط

 انمتوسط انشمال انخهَج   اشور االئتمان انمىصور االههٌ

6002 36.45 15.99 17.74 9.02 56.91 85.05 6.99 29.7 27.30 30.23 31.54 

6007 28.15 14.56 22.69 7.62 48.84 69.62 13.91 31.36 15.75 32.65 28.52 

6002 29.31 12.89 23.71 7.37 35.43 51.8 20.71 31.03 10.42 28.22 25.09 

6002 28.80 10.60 26.31 9.86 53.16 47.2 23.35 36.3 19.33 19.41 27.43 

6020 29.39 10.41 30.48 11.38 46.49 43.5 16.81 37.4 20.95 11.24 25.81 

6022 40.41 12.90 30.51 14.97 54.15 36.77 22.52 39.40 29.36 19.04 30.00 

6026 34.08 13.45 26.44 18.32 29.65 33.8 17.81 55.99 24.47 13.09 26.71 

6022 44.80 14.17 29.77 19.38 28.02 31.68 24.88 60.3 31.99 16.47 30.15 

6022 55.65 13.68 44.75 36.60 40.59 28.31 39.99 57.30 36.74 20.03 37.36 

6021 60.26 16.13 45.31 37.03 46.66 25.7 40.42 55.33 36.99 31.59 39.54 

6022 58.98 20.82 43.26 38.06 41.44 22.64 49.24 65.31 37.40 44.09 42.12 

6027 54.27 16.83 43.57 32.43 43.18 18.99 52.45 66.43 49.72 57.42 43.53 

 32.32 26.96 28.37 47.15 27.42 41.26 43.71 20.17 32.05 14.37 41.71 انمتوسط

 . Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002 مه نهسىواث انمبحوحت نهمصارف انمانَت انبَاواث عهي باالعتماد انباحج اعذاد:  انمصذر                                          
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 6071ولغاية  6002عينة البحث للمدة من مصارف لل راس المال(مخاطرة 67شكل )

 

  (Z4): سعار انفائذةني انمطهوباث انحساست ألإسعار انفائذة انموجوداث انحساست ألتحهَم وسبت  ( ث

نسفلئ  هى  هسعلفهنسالججج ن هنسحسلس هألال هس صهفسال ههسعلفهنسفلئ  أالسلطف هتستس  هذ اهنسبسن همصهفيل ههههه
س ال ف ههسعلفهنسفلئ  أالسلطف هفتفلعهأس هإذ اهنسبسن هيشيفههضنبسفل هأ هإ،هسعلفهنسفلئ  هنسحسلس هألنسالط جنل ه

هجنسعك ه حي .

سببعلفهنسفلئبب  هنسب هنسالط جنببل هنسحسلسب هألسبعلفهنسالججبج ن هنسحسلسبب هألهبسببن  بتبلئج (20)  ينبي هنسجب جصهففببههه
سبب هالب هسببجن هنس فنسب هى ب هحب  ه،هجكب سيههينبي هه(هسكصهال ف هال هنسال لف هىيبب هنس فنسب هجسكبصهZ4)نسفلئ  هه

جسكبصههنسالعب صهنسسببجيهسجاليبعهنسال بلف هيضلًهأ صهمتف هنس فنس هكلال  ،ههجيني ه(هسكصهال ف هسZ4التجسطههبسن ه)
نس فنسب هككبصههنسالتجسبطهنسعبل هسكبصهنسال بلف هنسالنحجثب هسب صهالب  همضبً هىب سب هال هسببجن هنس فنسب هى ب هحب  ه،ه

هنسالع صهنسالعيلفيهنسالعتال هس القلفب هالعهنسبتلئجهنألسفى.هجنس يهيعتنفهنالثلن 

سكصهال ف هه(Z4)بسن ه(هى هطفيقهالتجسطه20جمقلهس ج جصه)هنظ ف هبتلئجهنسالقلفب هني هنسال لف هنسالنحجث ههه
(ه%7.10(هجنجنفعه)Z4ن ه)ببببسهف هحققهأى  ههنسعفنفصهنستجلفي هال ف هأح  ه،هس صهكلالصهمتف هنس فنس هنهى  

هي صهى  ه هببببببببببببببببببب هال أجذ ن هنألنسعفنفصهف هنستجلفي هسهتعفضلًههفصذج هنسفلئ  أالسلطف  ههسعلف هني  نسال لف هال 
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الاللهه% 0.59)(هجنجنفعه)Z4سبسن ه)هفصهتحقيقلًهنستجلفيهكل هنألهنسشفقهنالجسط هال ف هأنسالنحجث ،همصهحي ه
هالقلفب هنلسال لف هنسالتنقي هىيب هنسنح .هسعلفهنسفلئ  هس يهأهالسلطف هفتفلعأي صهى  ه

%(،هميالله2.06مصهحي هأ هنسالع صهنسسبجيه)نسالعيلفي(هس ال لف هنسالنحجث هس صهال  هنس فنس هنلكال  لهف هن غه)ههه
ى  هال هنسالع صهنسالعيلفيهأه(Z4ال لف هبسن ه)هث ث ى  ،هإ هحقق هنجح هبس هنسال لف هني هنأل ب هجنألتفه

هىيب هنس فنس هه(همصهحي هحقق هنسال لف نستجلفيهنسعفنفصه،هنسالب جف،ههنالئتالل ه)نسسبجي،هجنسالتالث  هنال ف ه
هفصهال هنسالع صهنسالعيلفيهنسسبجي.أ(هZ4بسن ه)هنسالتنقي 

البعه%2.06) )هجنسنبببببلسغهالنحجثب هسكلالبصهالب  هنس فنسبببببببب بلف هنس ببلفيهنسعبل هس اليبنسالعهعب صسالنسالقلفب هني هنناللهىب هههه
هههههههههههههههههنسالعبببببببب ال هنسسبببببببببجي ههس ال ببببببببببببببلف هىيببببببببب هنس فنسبببببببب هككببببببببصه،هجسكببببببببصهسببببببببب هى بببببببب هحبببببببب  ،هبجببببببببببببببب هن هنسسبببببببببببببببببببجن ه

كنبفهالب هأهZ4)تحققهمي لهبسبن ه) 2015 -2016 - 2017) -2014 ه-2011 -ه 2008-2007 2009-)
(هحققب هالعب ال ه 2006 - 2010  - 2012 - 2013 )ه ههنسسبببجن أنسالعيبلفيهنسسببجي،همبصهحبببببببي ههنسالعب ص

سب صهسببجن هنس فنسب همبصههجنبسفلضبلًهه هذبليهت نب  هجنضب هنفتفلىبلًهأجنلستلسصهمه. ب هال هنسالع صهنسالعيلفيهنسسبجيأ
الالبلهيعببصهىبب  هه،سبعلفهنسفلئبب  همبصهنسال بلف هىيبب هنسنحبب نسحسلسب هنسبب هنسالط جنبل هنسحسلسب هألبسب هنسالججبج ن ه

 هفبب هيعببج هنسسببن همببصه سببيهإمببصهتجببب هالسببلطفهنسببعلفهنسفلئبب  .ه ىهن نفن هنسال ببلف ه هجنضببحهفؤيبب  فنسبب هجهججببج ه
ىالجالبًل.سجضعهنالفت ل يهنسالضبطف هنسن هنجنستغ س لهس لسح  هى  هنسق ف هى  هنستبنؤهنتحفكل هنسعلفهنسفلئ  ه
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 (60) جذول                                                                                                                           

 % (مخاطرة اسعار انفائذة) Z4))ر انفائذة اسعر انفائذة اني انمطهوباث انحساست ألاسعانموجوداث انحساست أل وسبت

انسىت / 

 انمصرف

انشرق  االستخمار بغذاد انتجارً

 االوسط

 انمتوسط انشمال انخهَج   اشور االئتمان انمىصور االههٌ

6002 0.96 1.72 1.51 1.32 3.37 1.49 0.76 1.36 1.14 1.08 1.47 

6007 0.99 2.94 2.80 2.18 4.81 2.69 2.26 0.21 1.62 0.43 2.09 

6002 1.34 2.48 3.75 1.63 3.00 2.16 2.01 2.01 2.61 0.24 2.12 

6002 8.40 2.61 1.64 1.07 1.79 3.77 1.53 1.02 1.68 0.06 2.36 

6020 6.22 1.16 0.52 0.10 1.43 2.96 3.04 0.47 1.24 0.01 1.71 

6022 11.25 1.67 0.03 0.14 0.72 5.74 1.18 0.36 1.19 0.03 2.23 

6026 8.37 1.99 0.06 0.14 0.48 4.15 1.41 0.69 0.74 0.01 1.80 

6022 8.60 0.84 0.08 0.23 0.54 4.19 1.56 0.25 0.54 0.03 1.69 

6022 9.63 1.50 0.00 0.08 0.36 2.79 6.29 0.24 0.40 2.01 2.33 

6021 11.04 0.86 0.04 0.01 0.19 0.95 9.88 0.85 0.24 1.63 2.57 

6022 10.73 1.12 0.06 0.09 0.25 1.68 7.67 0.19 0.37 0.95 2.31 

6027 7.68 0.95 0.87 0.10 0.13 0.87 8.78 0.25 0.16 1.07 2.09 

 2.06 0.63 0.99 0.66 3.86 2.79 1.42 0.59 0.95 1.65 7.10 انمتوسط

. Excel 2010 بروامج باستخذاو 6027-6002 مه نهسىواث انمبحوحت نهمصارف انمانَت انبَاواث عهي باالعتماد انباحج اعذاد:  انمصذر
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الدراسةالجانب التحميمي والتطبيقي لمتغيرات : الفصل الثالث   
  الدراسة متغيرات رختباوأتحميل  :المبحث الثالث 4-1 

عمممم   رتبمممم    فضممممال    و ؤشمممم  ت  إحصمممم  ي     لد  سمممم بممممي   تتيمممم     لعالقمممم    تحميمممم   ل بحمممم همممم   يتضمممم   
 تحميممم  عالقممم     ممم  إلممم هممم   , و كممم له ي مممدح  ل بحممم   فمممذ هممم ض  لف ضمممي   أو ف ضمممي   وبيممم    مممد  قبمممو  ل

( Y  ل تتيم   لتم ب   و ل ت  م  ب لع  مد  و( X) التركيـز والتنويـعHHI)  ل تتيم   ل سمت    ل ت  م      بمي  و ال تب ط
(, ومعـدل العادـد عمـ  حـق الممكيـة Y1عمـ  الموجـودات ): معـدل العادـد   يشمت    لع  مد عمم  إZ) و ل رم ط    

(Y2( ومعدل العادد عم  الودادع )Y3)  ,  مجمـوع الموجـودات إلـ القروض والسمف تتضم    فأن   ل ر ط    أ 
  (Z1الودادـع أجمـالي إلـ النقد بالصـندوق ولـدا المصـارف , و   (Z2 , الموجـودات  أجمـالي إلـ س المـال أور
((Z3 المطموبــات الحساســة لســعر الفادــدة إلــ الفادــدة  , والموجــودات الحساســة لســعر ((Z4 , لممه  مم  رممال  و 

 لبمم       مم  رممال   لحصممو  عممم   قي  مم   إلحصمم  ي   لتمم  تمم و ل  مم يي   مم    سمم لي    ج وعمم   العت مم د عممم  
 Microsoft Excel  ( وSPSS Statistics v.25   م مممممم ل ت   إللكت ونيم سب  مممممممم إلحصم  ي   لر صم  ب لح 

2016). 
 
 (Y) ان لعللذ( ومؤشلل اث X) مؤشلل  انت زٍللل وانتى ٌلل بللٍه واالرتبللل   انتحهٍللم اصائلللعً ن الللت ا  لل   1-4-1

 .Z)وانمخل  ة )

 النحد     ع دل   ستع   ت   ف د لن ج   عن   و لف ضي    لف عي    وتحميم    ل  يس  لد  س    ف ضيالرتب   
 ب    لحدممممممممممم رت فضال  ع  ,  لد  س ونوع   ود ج  قوت   بي   تتي     تأ ي ل ي    د  وجود عالق   ,(b لبسيط  
 ؤش  حت  و   ك     د    z)(y)    لع  د و ل ر ط    ل ؤش    هن ه وجود أ و ل ي يعن  (Constant-a) ل  ب  

 لتب ي   ستو  لمتعبي  ع   رتب   تحمي  ( F  ن و ج  سترد   حي  ت  ف . س وي صف يHHI)   لت كيز و لتنوي 
       نت    ب دح( Sig ستو  داللت      العت  د عم   ت  إ ,بي   ل تتي ي   لتأ ي  عنوي   وتحديدلرط  النحد   
 ل عت د   ل عنوي       ستو   لدالل   كب , ف    ك ن  0.05) و لب لت   ب لد  س  ل عت د   ل عنوي   ستو   لدالل 

ف    له يعن  عالق   ق أ       ك ن  أ,  لد  س   تتي    بي   عنوي    تكو  غي  د ل   لتأ ي فأ  عالق   ب لد  س 
يسترد  ف  (  ل ي R2ت   سترد    ع     لتحديد   ك  ,  لد  س   تتي   بي   إحص  ي       دالل   عنوي    لتأ ي 
 تأ    ب    ؤش     لع  د و ل ر ط   لت  تتي     ل    X) لت كيز و لتنوي    ل ست    ؤش   لفس ض ينسب      قي  

(Z)(Y) . ت   سترد    ع       تب ط  لبسيط  ف  حي r    ال تب ط ود ج  عالق  ل ي   نوع ( ك  ي   إحص 
 .Y ) (Z  لت بع    ؤش     لو ( x  ل ست     ؤش  لقوت   بي  
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 مئ ف انتجلري ان  الً : 1-1-4-1

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم  مم   جمم   رتبمم   ف ضممي   - أ
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 ..    يم ( 21ف د تبي      لجدو     ل نب    عن  

( Y( في مؤشرات العادد ) Xالتركيز والتنويع )   HHI)واالرتباط بين مؤشر ) التيثيرعالقة ( 12جدول )
 لمصرف التجاري العراقيZ) والمخاطرة )

 .(SPSS v.25   إلحص    لب ح  ب العت  د عم   لب ن     أعد د ل صد : 

 Y1)ف   ص ح  لتج  ي  لع  قم  لكم   م   عمد   لع  مد عمم   ل وجمود     b)   قي    ع     النحد   أ -
 12.6-%)  32-%)قد بمتم    Y3)و عد   لع  د عم   لود     Y2) و عد   لع  د عم  حق  ل مكي   

ل ؤش   لت كيز  إحص  ي   سمبي      دالل   عنوي   تأ ي   هن ه عالق  أعم   لتو ل      يعن    %1.4) 
فمم  حممي  ك نمم  Y2,Y1)  و لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   لع  ممد عممم   ل وجممود    فمم   ؤشمم X) و لتنمممممممموي   

  أن مم  أال إيج بيمم Y3)   عممم   لود  مم و ؤشمم     لع  ممد X) بممي   ؤشمم   لت كيممز و لتنويمم     لتممأ ي عالقمم  
(  لتمم  ت ممي  F(  لرمم ى ب ي مم   Sig  لكممو   سممتو   لداللمم  حصمم  ي   إ   داللمم   عنويمم  ضممعيف  وليسمم   

 (.  0.05و لب لغ    لد  س  عنوي   لن و ج  قد ك ن   كب     قي    ستو   لدالل   ل ي ت   عت  دض ف  
و عمد   لع  مد عمم   Y1)لكم   م   مممممممعد   لع  مد عمم   ل وجمممممممود      R2)    قي م   ع  م   لتحديممممممد  أ  -

عمم  342.),(232.),(002.) قممممممد بمتمممم    Y3)و عممممممد   لع  مممممممممممد عمم   لود  مممممم   Y2) حمممممممق  ل ممممكي   
 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X)   نسمب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   أ لتو ل ,     يعن  

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.041 -.320 4.777 -2.186 .039 -.585 .342 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.111 -.126 3.014 -1.736 .113 -.481 .232 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.070 .014 .021 0.145 .887 .046 .002 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.095 .325 6.120 2.473 .026 .626 .392 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
-.251 2.630 7.505 2.740 .021 .655 .429 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.062 .783 21.337 4.619 .001 .825 .681 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.006 .170 5.062 2.250 .048 .580 .336 
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و عمد   لع  مد عمم  32.2%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   34,2%)  لع  مد عمم   ل وجمود   هم   
 .2.%) لود     

 حصم  ي   إ    داللم   عنويم    توسمط   ل مو    هنم ه عالقم    تبم ط عكسمي ألم  إr)   يشي   ع     ال تب ط -
نم  ضمعيف  وليسم  ك  أن م  أال, y) 1 عمم   ل وجمود   و ؤشم   لع  مد x) شم   لت كيمز و لتنويم   ؤ بمي   

 ه  فم  ظم(  لSigلكو  قي    ستو   لداللم    Y2,Y3)    ر       ؤش     لع  د     حص  يإ    دالل  
 (.0.05و لب لغ   ب لد  س كب     قي    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د أ لن و ج ك   

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم     ل  ل مم   ل  يسممي   لد  سمم  مم   جمم   رتبمم   ف ضممي    -  
و لف ضي    لف عي  (  الدراسة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز

    يم  . (21ف د تبي      لجدو    ل نب    عن   
و رم ط    لسميول      Z1) صمممممم ح  لتج  ي لك      ر ط    ال ت م     لف   b)   قي    ع     النحمممممد   أ -

  (Z2    و ر ط        ل(Z3    سع    لف  د   أو ر ط (Z4   (17%)  263%)  32.5%)قد بمت 
ل ؤشممم   إحصممم  ي        داللممم   عمممممممنوي  إيج بيممم  تمممأ ي   هنممم ه عالقممم  أ  ممم  يعنممم   ,عمممم   لتمممو ل  (78.3)

ب رمم ط    ال ت مم   و رمم ط    لسمميول   ي   ؤشمم     ل ر طمممممم    ل ت  ممم فمم  ج مممممممممممممX)   لت كيممز و لتنمممممممموي  
 Z1,Z2,Z3,Z4)  لف  د    أسع  و ر ط        ل    و ر ط   

و رممممممممم ط    لسيمممممممممول              Z1)لكمممممممم   مممم   ل ممممممممر ط    ال ت مممممم ني    R2)     قي مممم   ع  مممممممممممممم   لتفسممممي بمتمممم -
  (Z2     و رمممممممم ط        ل(Z3    عمم   392.) (429.)(681.)(336.)سممممممع    لف  ممممممممممممممد   أو رمممممم ط

 ممم   لتتييممم     لتممم  تطممم أ عمممم  X)   ؤشممم   لت كيمممز و لتنويممممممممممممم    نسمممب   ممم  يفسممم ض أ لتمممو ل ,   ممم  يعنممم  
 68.1%)     ل م     و رم ط   42.9%) و رمممممممم ط    لسممممممممميول     39.2%)  ل ر ط    ال ت  ني  ه   

  ,33.6%) لف  د    أسع  و ر ط   
    داللم   عنويم   إيج بيم وجمود عالقم    تبم ط  إلم ( 21 ه  ف   لجدو   ظ لr)  يشي   ع     ال تب ط   -

 مم  ج يمم   ؤشمم    x)  لت كيممز و لتنويمم     ؤشمم ت  وحمم  د جت مم  بممي   ل توسممط  و ل ويمم  بممي   ,إحصمم  ي   
 .Z1,Z2,Z3,Z4) ل ر ط    
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 مئ ف بغذاد انتجلري:2-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تمنى عممم    لمبحم   ل  يسمي   ل  نيمم   م   جمم   رتبم    لف ضممي   - أ
و لف ضمي    لف عيم  ( الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 .. لت ل  لجدو   ف   لنت    ك      ظف د  ل نب    عن   

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ (عالت  22جذول )

 نمئ ف بغذادZ) وانمخل  ة )

 .(SPSS v.25)الباحث باالعتماد عم  البرنامج االحصادي  أعدادالمصدر: 

و عممد   Y1)فمم   صمم ح بتممد د لكمم   مم   عممد   لع  ممد عممم   ل وجممود     b)   قي مم   ع  مم   النحممد   أ -
 3.1-%)  3.2-%)   مممممممممممممممممممممقممد بمت Y3)و عممد   لع  ممد عممم   لود  مم   Y2)  لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   

 فمم X)    ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي  سمممبي تممأ ي هنمم ه عالقمم   أ   مم  يعنمم   ,عممم   لتممو ل   1.2-%) 
(  لرم ى Sigلكمو   سمتو   لداللم   ل عنويم    إحصم  ي    عنويم      داللم  ليسم   أن م  أال ؤش     لع  مد 

 فمم   لجممدو  , قممد ك نمم   كبمم   مم  قي مم   سممتو   لداللمم   لظمم ه  (  لتمم  ت ممي   عنويمم   لن ممو ج Fب ي مم   
 Sig)   0.05  وبو ق   لد  س  ل ي ت   عت  دض ف .) 

و عد   لع  د عم  حمق  Y1)لك      ممممممعد   لع  د عم   ل وجممممممود      R2) قي    ع     لتحديمممممد    أ  -
عمم   لتمو ل , 154.),(008.),(016.) قمد بمتمممم     Y3)و عمممممد   لع  ممممممممممد عم   لود  ممممم   Y2)  ل مممكي   

 مم   لتتييمم     لتمم  تطمم أ عممم   عممد   لع  ممد X)   نويمممممممممممم ؤشمم   لت كيممز و لت  نسممب   مم  يفسمم ض  أيعنمم     م 
و عمد   لع  مد عمم   لود  م  08.%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   15,4%) عمم   ل وجمود   هم   

 (%1.6 .   

 انمستمم

 انتلب 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B t F sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.050 -.032 -1.347 1.814 .208 -.392 .154 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.350 -.031 -0.281 .079 .784 -.089 .008 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.041 -.012 -0.399 .159 .698 -.125 .016 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.168 -.064 -1.517 2.300 .160 -.432 .187 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
1.013 .403 1.363 1.858 .203 .396 .157 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.161 .027 0.556 .309 .591 .173 .030 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.018 .003 0.302 .091 .769 .095 .009 
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بمي   ت  وحم  بمي   لضمعيف  و لضمعيف  جمد      هن ه عالقم    تبم ط عكسمي أ إل r) يشي   ع     ال تب ط    -
 إحصمم  ي    عنويمم  ليسمم      داللمم   أن مم  أالy1,y2,y3) و ؤشمم     لع  ممد  x)  لت كيممز و لتنويمم     ؤشمم 

(  لضممم ه  فممم   لن مممو ج كممم    كبممم   ممم  قي ممم   سمممتو   لداللممم  Sigلكمممو  قي ممم   سمممتو   لداللممم   ل عنويممم   
 (.0.05و لب لغ    لد  س  ل عت د ( Sig   ل عنوي  

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد العممم   و لتمم  تممنى  لمد  سمم   ل  ل مم  ل  يسممي   مم   جمم   رتبمم    لف ضممي   -  
عيم  و لف ضمي    لف  ( الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز

 .   يم  ف د تبي  ل نب    عن   
             و رمم ط    Z1)   رم ط    ال ت م    مممممممممممممممممممممممم ح بتمد د لكم   مممممممممممممممممممممممممممممممفمم   صb)    قي م   ع  م   النحممممممد  أ -

                                       مممممد بمتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممقZ4)  لف  مد    أسمممممممممممممممممممممممممممممع     ممممممو ر ط Z3) ط        ل    مممممممممممممممممممممممممممممممو رZ2)    لسيول 
  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ه عالقمممممممممممممممممممممممممممممممم  هنأ  يعنم  ممممممممو ل    مممممممممممممممممممممممعم   لت %2,7) (03.%)  %40.3)  6.4-%) 

 z2) رمم ط    لسمميول       مم   ؤشمم   ممممممممممممممممكفمم  X)   مممممممموي مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل ؤشمم   لت كيممز و لتن إيج بيمم  تممأ ي 
 عنويممم      داللمم  ك نممم  ليسمم    أن مم  أال z4) لف  ممد     أسممع  و رممم ط    z3) و رمم ط        ل مم    

كبمم   مم  قي مم   سممتو  أ ه  فمم   لن ممو ج كمم   ظمم(  لSigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   ل عنويمم     إحصمم  ي   
    بي   ؤش   لت كيز و لتنويم    لتأ ي ف  حي  ك ن  عالق   ,(0.05و لب لغ  ( Sig  ب لد  س  لدالل   ل عت د 

  (X   و ؤش   ل ر ط    ال ت  ني (Z1 أيض    أحص  ي   غي  د ل  و  سمبي. 
                Z1)  م ني مممممممممممممممممممم   ل مممممر ط    ال ت ممممممممم   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملكمممR2)  ي ممممممممممم   لتفسممممممممممممممممممممممممممممممممممم ع  ممممممم  مممممممممممممممممممممم   قي مممممممممممممممممبمت -

   د  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لف   أسمع  و رممممممم ط    Z3)    ممممممممممممم   ل أو رممممممممم ط     Z2) ممممول    ممممممممممممممممممم ط    لسيممممممممممممممممممممممممممممممممممممو رممم
  نسب     يفس ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم    أمعم   لتو ل , وه  يعن  0,09) 187. ),(157. ),(030.)  
  (X   و رم ط   18,7%)    ل ر ط    ال ت  ني  هم    مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ؤش ي     لت  تط أ عم مممممممممممممممممممممممممممم لتتي

د  ممممممممممممممممممم لف   ع  ممممممممممممممأس ط   مممممممممممممممممممممو ر 3%)   ل م     أ      مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو ر ط15,7%) يول   ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لس
 (% .9 .  

ت  وحم   إحصم  ي   ليسم      داللم   عنويم   إيج بيم وجمود عالقم    تبم ط  إلم r)   ع  م   ال تبم ط   يشمي  -
 z2) رم ط    لسميول    وكم   م   ؤشم   ,x)   لت كيمز و لتنويم    ؤشم بمي   بمي   لضمعيف  و لضمعيف  جمد   

( Sigلكمو  قي م   سمتو   لداللم   ل عنويم   z4)   لف  مد     أسمع  و رم ط    z3) و رم ط        ل م    
فمم  حممي   . (0.05و لبمم لغ   ب لد  سمم  لضمم ه  فمم   لن ممو ج كمم    كبمم   مم  قي مم   سممتو   لداللمم   ل عت ممد 

 وغيم سممبي  z1)   و ؤشم   ل رم ط    ال ت  نيم  x)  بمي   ؤشم   لت كيمز و لتنويم     ال تبم ط ك ن  عالقم  
  .أيض    د ل   عنوي 
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 مصرف االستثمار التجاري:3-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد ال و لتمم  تمنى عممم   لمبحم   ل  يسمي   ل  نيمم   م   جمم   رتبم    لف ضممي   - أ
و لف ضمي    لف عيم   (.الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادد مؤشرات في القروض محفظة تنويع و لتركيز

 .. لنت    ك   ف   لجدو   لت ل  ظ   ف د   ل نب    عن  

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 22جذول )

 نمئ ف االستثملرZ) ) وانمخل  ة 

 .(SPSS v.25)المصدر: اعداد الباحث باالعتماد عم  البرنامج االحصادي 

و عمد   Y1)لك      عد   لع  د عم   ل وجود      الست    ف   ص ح  b)   قي    ع     النحد   أ -
 5.8-%)  70.1-%)قمممد بمتممم    Y3)و عمممد   لع  مممد عمممم   لود  ممم   Y2)  لع  ممد عمممم  حمممق  ل مكيممم   

ل ؤشمم    إحصمم  ي       داللمم   عنويمم    سمممبي  تممأ ي   هنمم ه عالقمم  أ  مم  يعنمم   ,عممم   لتممو ل   %4.2) 
. وعمم   لعكم   م   لمه ف مد ك نم  عالقم  Y1)  عم   ل وجمود   لع  د  ف   ؤش X)  لت كيز و لتنمممممموي   

 إحصمم  ي ليسمم      داللمم   Y3)و Y2) و ل ؤشمم     لت بعمم    X)بممي   ؤشمم   لت كيممز و لتنويمم     لتممأ ي 
فم   لجمدو    لظم ه  (  لتم  ت مي   عنويم   لن مو ج F(  لر ى ب ي م   Sigلكو   ستو   لدالل   ل عنوي   

 (.0,05و لب لغ   ب لد  س    قي    ستو   لدالل   ل عت د  أق ك   
      و عمممد   لع  مممد  Y1)لكممم   ممم   مممممممممعد   لع  مممد عمممم   ل وجمممممممممود      R2)    قي ممم   ع  ممم   لتحديممممممممد  أ  -

 ,( 036.  , (384.)مممم  ممممممممممممممممممممممممد بمتممممممق Y3)و عممممممد   لع  مممممممممممد عمم   لود  مممممم   Y2)   ق  ل مممكي  ممممممم  حممعم
تتيي    تط أ عم     X)  ؤش   لت كيز و لتنويمممممممممم      نسب     يفس ضأيعن      ,  لتو ل  عم  099.)  

                            

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.069 -.701 5.250 -2.291 .041 .- 620 .384 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.124 -.058 .190 -0.435 .672 -. 19 .036 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.009 .042 1.093 1.045 .320 -.314 .099 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.215 .067 .074 0.272 .792 .085 .007 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
1.047 .256 .193 0.439 .670 .138 .019 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.207 .209 1.688 1.299 .223 .380 .144 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.017 -.014 .404 -0.635 .539 -.197 .039 



  ..متغيرات الدراسة حميل وأختبارت:  الرابعالمبحث ....................................... الثالثل ــــــــــــــــالفص
 

118 
 

و عمد   لع  مد 3.6%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   38.4%)  عمد   لع  مد عمم   ل وجمود   هم   
 .9.9%)عم   لود     

                     لت كيمز و لتنويم   ؤشم بمي     دي مممممممممممممممممممممممممممممط  ه عالقم    تبم ط ممممممممممممممممممممممممممممممم  هنأ إلم r) يشي   ع  م   ال تبم ط   -
  (x  و ؤشم     لع  مد (Y1,Y3   وعكسمي  فم   ل ؤشم (Y2فم  كم   إحصم  ي ن م  ليسم      داللم  أ أال

(  لضمم ه  فمم   لن ممو ج كمم    كبمم   مم  قي مم   سممتو  Sigكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   ل( Y3و Y2)  مم   
    و    ممو  توسممط   ل فمم  حممي  ك نمم  عالقمم   ال تبمم ط (.0.05و لبمم لغ   ب لد  سمم   لمم ي تمم   عت مم دض لداللمم  

حص  ي دالل   عنوي    .Y1)ف   ؤش   لع  د عم   ل وجود     و  
 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  ل مم     ل  يسممي   لد  سمم ف ضممي   مم   جمم   رتبمم    -  

و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز
 (   يم  .22ف د تبي      لجدو     ل نب    عن   

و ر ط    لسميول   Z1)لك      ر ط    ال ت       الست    ف   صمممممم ح  b)   قي    ع     النحمممممد   أ -
  (Z2   و رم ط        ل م(Z3    لف  مد    ع  مممممممممممممممممممممممممممأسو رم ط  (Z425.6%)  6.7%)   ممممممممممممممقمد بمت 

      ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي  إيج بيمم  تممأ ي   هنمم ه عالقمم  أ  مم  يعنمم   ,عممم   لتممو ل  (%1.4) (%20.9)
  (X    لكو  قي    ستو   لداللم   ل عنويم   إحص  ي ضعيف  وليس   عنوي    أن   أال  ل ر ط   ف   ؤش
 Sig0.05   و لب لت ب لد  س   (  لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عت د .) 

          و رمممممم ط    لسيممممممول    Z1)   م   ل مممممر ط    ال ت ممم ني  ممم ممممممممممممممممممممممممملكمم  R2) ي  ممممممممممممممممممممممبمت   قي    ع  مممممممممم   لتفس -
  (Z2    و رممممممممم ط        ل م(Z3    039.)    144.)  007.) (019.)  لف  مد    أسمع  و رمممممممم ط 

 لتتيي     لت  تطم أ عمم     X)   نسب     يفس ض  ؤش   لت كيز و لتنويمممممممممم     أيعن       عم   لتو ل , 
و رم ط    14.4%)  و رم ط        ل م  1,9%) و رم ط    لسميول   0.7%)  ل ر ط    ال ت  نيم  هم   

 . 3.9 %) لف  د    أسع  
  ؤشم بمي  ضمعيف   إيج بيم وجود عالق    تب ط  إل  (23 ه  ف   لجدو   ظ لr)  يشي   ع     ال تب ط   -

لكمو   إحصم  ي ليسم      داللم   أن م  أالZ1,Z2,Z3,Z4)  ؤشم     ل رم ط    ف  x)  لت كيز و لتنوي   
  كبمم   مم  قي مم   سممتو   لداللمم   ل عت ممدأ(  لضمم ه  فمم   لن ممو ج كمم   Sigقي مم   سممتو   لداللمم   ل عنويمم   

 (.0.05   و لب لت ب لد  س 
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 : األوسطمصرف الشرق   4-1-4-1
 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    لمد  سمم  ل  نيمم    مم   جمم   رتبمم   ف ضممي   ل  يسممي  - أ

و لف ضمي    لف عيم  (الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القـروض محفظـة تنويـع و لتركيز
 ..     لنت    ك   ف   لجدو   لت ل ظف د   ل نب    عن   

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 22جذول )

 ا وسطانش ق نمئ ف Z) ) وانمخل  ة

 (SPSS v.25   إلحص    لب ح  ب العت  د عم   لب ن     أعد د ل صد : 

 Y1)لكم   م   عمد   لع  مد عمم   ل وجمود        وسمط لشم ق ف   ص ح  b)   قي    ع     النحد   أ -
 1.5-%)   مممممممممممممممممممممممممممممممممممقممد بمت Y3)و عممد   لع  ممد عممم   لود  مم   Y2) و عممد   لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   

    سممبي  ل ؤشم   لت كيمز و لتنممممممموي   تمأ ي   هنم ه عالقم  أ    يعنم   ,عم   لتو ل   5.2-%)  32.3-%) 
  (X لكو   ستو   لدالل   ل عنوي    ,إحص  ي    عنوي      دالل    ليس  أن   أالف   ؤش     لع  دSig )

   لداللم   كبم   م  قي م   سمتو ك نم  فم   لجمدو ,   لظم ه   (  لت  ت ي   عنوي   لن و جF لر ى ب ي    
 (.  0.05و لب لغ   لد  س   ل ي ت   عت  دض ف  

د   لع  د عمم  ممممممممو ع Y1)لك      ممممممعد   لع  د عم   ل وجممممممود      R2)      لتحديمممممد  مممممممم   قي    عأ  -
عمم  0.018),(0.119),(0.118) قد بمتمممم    Y3)و عمممممد   لع  ممممممممممد عم   لود  ممممم   Y2) حق  ل مممكي   

 أ عم   عد  مممممم   لتتيي     لت  تط X)   نسب     يفس ض  ؤش   لت كيز و لتنويمممممممممم    أ لتو ل , وه  يعن  
و عممد   لع  ممد عممم  11.9%) و عممد   لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   1.8%)  لع  مد عممم   ل وجممود   همم   

 .11.8%) لود     

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.025 -.015 .186 -0.431 .676 -.135 .018 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.236 -.323 1.351 -1.162 .272 -.345 .119 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.047 -.052 1.339 -1.157 .274 -.344 .118 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.244 .692 6.128 2.475 .038 .603 .363 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
.149 1.770 7.293 2.701 .022 .649 .422 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.007 .569 2.683 1.638 .132 .460 .212 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.008 -.004 .035 -0.187 .855 -.059 .003 



  ..متغيرات الدراسة حميل وأختبارت:  الرابعالمبحث ....................................... الثالثل ــــــــــــــــالفص
 

120 
 

و ؤشم    x)  لت كيمز و لتنويم     ؤشم   هن ه عالق    تب ط عكسي  بي  أ إل r) يشي   ع     ال تب ط    -
(  لضمم ه  فمم  Sigلكمو  قي مم   سممتو   لداللمم    إحصمم  ي ليسمم      داللمم   أن مم  أالy1,y2,y3)  لع  مد  

 (.0.05   و لب لت ب لد  س    لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عت د
 يوجـد ال   ل  يسمي  و لتم  تمنى عمم   لد  سم  ف عي   ل  ني   ل نب    ع  ف ضي ج   رتب    لف ضي   لأ    -  

 عينـة المصـارف فـي المخـاطرة مؤشـرات فـي القـروض محفظـة وتنويـع لتركيـز إحصـادية داللـة ذو تيثير
    يم  .      لنت   أظف د و لف ضي    لف عي   ل نب    عن   ( الدراسة

 Z1  (.692)لكم   م   رم ط    ال ت م       وسط لش ق ف   صمممممم ح  b) قي    ع     النحمممممد    بمت  -
           لف  مد   ع  ممممممممممممأسو ر ط   Z3   (.569)   ط        ل   مممممممممممممممممممممممممممممممممو رZ2) (1.770) و ر ط    لسيول   

  (-.004) (Z4  ل ؤشم   لت كيمز   إحصم  ي        داللم   عنويم و  إيج بيم  تمأ ي   هنم ه عالقم  أ  م  يعنم
فم  حممي   Z2).( و ؤشمم   رم ط    لسمميول   Z1 ال ت  نيم   كمم   م   ؤشمم    ل رم ط   فم  X) و لتنممممممموي   

 Z3)فممم  كممم   ممم   ؤشممم   رممم ط        ل ممم     إحصممم  ي    عنويممم      داللممم  ليسممم    لتمممأ ي ك نممم  عالقممم  
(  لضمم ه  فم   لن ممو ج كم    كبمم  Sigلكممو  قي م   سممتو   لداللم    ,Z4) لف  مد    أسممع  و ؤشم   رم ط   

 (. 0.05   و لب لت ب لد  س      قي    ستو   لدالل   ل عت د
          مول   مممممممممممممممممممو رمممممم ط    لسيمممم Z1)  لكممممم   م   ل مممممر ط    ال ت ممم ني  R2) ي  مممممممممممممممممم   ع  ممممممممممم   لتفسممممممممممممبمتم   قي  -

  (Z2 مممممممو رمممممممم ط        ل    (Z3    212.)   363.) (422.)   د  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لف   ع  مممممأسو رممممممم ط                
 م   لتتييم     لتم  X)      لت كيمز و لتنويممممممممممم مممممم  نسمب   م  يفسم ض  ؤشأعمم   لتمو ل , وهم  يعنم  003.)  

و رممم ط        ل ممم    42.2%)  لسممميول   و رممم ط   36,3%) تطممم أ عمممم   ل رممم ط    ال ت  نيممم  هممم   
 . 3.%) لف  د    أسع  و ر ط    %21.2) 

     , توسط   ل و  إيج بي وجود عالق    تب ط  إل  (24 ه  ف   لجدو   ظممم لr) يشي   ع     ال تب ط   -
لم  تكم   أن م  أالZ1,Z2).  ل ر ط     ؤش    ف  x)  لت كيز و لتنوي     ؤش بي   إحص  ي   دالل   عنوي  

حصمم  ي        داللمم   عنويمم  ( Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   Z4) و  Z3) فمم  كمم   مم   ل ؤشمم      و  
 (.0.05   و لب لت ب لد  س   كب     قي    ستو   لدالل   ل عت دأ لض ه  ف   لن و ج ك   
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 التجاري: األهميمصرف   5-1-4-1

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم  مم   جمم   رتبمم   ف ضممي   - أ
و لف ضمي    لف عيم  ( الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

      لنت    ك   ف   لجدو   لت ل ..ظف د  ل نب    عن   

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 22جذول )

 ا ههًنمئ ف Z) ) وانمخل  ة 

 .(SPSS v.25  عد د  لب ح  ب العت  د عم   لب ن     الحص    المصدر: 

 Y1) لتجم  ي لكم   م   عمد   لع  مد عمم   ل وجمود       همم ف   صم ح  b)   قي    ع     النحد   أ -
 50.1%)  22.3%)قمد بمتم    Y3) لع  د عمم   لود  م   و عد  Y2) و عد   لع  د عم  حق  ل مكي   

فمم  X) ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي    إيج بيمم  تممأ ي   هنمم ه عالقمم  أ  مم  يعنمم   ,عممم   لتممو ل   %2.6) 
.  ف  حي   Y3)ف   ؤش   لع  د عم   لود      إحص  ي   ضعيف  وليس   عنوي    أن   أال ؤش     لع  د 

ف  ك      X) بي   ؤش   لت كيز و لتنوي    إحص  ي    عنوي      دالل   إيج بي  تأ ي ك ن  هن ه عالق  
 .Y2) و لع  د عم  حق  ل مكي   Y1)  ؤش ي  لع  د عم   ل وجود    

و عمد    لعممممممممم  د عمم   Y1)لك      ممممممعد   لع  د عم   ل وجمممممممود      R2)    قي    ع     لتحديمممممد  أ  -
عممم  375.),(396.),(012.) قممممممد بمتممممم    Y3)و عمممممممد   لع  ممممممممممممد عممم   لود  ممممممم   Y2) حممق  ل مممممكي   

    لتتيي     لت  تط أ عمم   عمد  X)   نسمممممب     يفس ض  ؤش   لت كيز و لتنويمممممممممم   أ لتو ل  ,     يعن  
و عمد   لع  مد عمم  39.6%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   37.5%) ل وجمود   هم    لع  مد عمم   

 .1.2%) لود     

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

A B F t Sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.009 .220 4.632 2.152 .044 .613 .375 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.021 .501 6.858 2.619 .037 .629 .396 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.033 .026 .123 0.351 .733 .110 .012 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.242 .420 8.188 2.861 .017 .786 .618 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
1.497 -.114 .042 -0.205 .843 -.064 .004 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.465 -.057 .187 -0.432 .675 -.136 .018 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.008 .323 6.323 2.515 .035 .644 .414 
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و    داللمم   عنويمم  بممي   توسممط   ل ممو    هنمم ه عالقمم    تبمم ط ط ديمم  أ إلمم r) يشممي   ع  مم   ال تبمم ط    -
 عنويم   إحصم  ي ليسم      داللم   أن م  أال Y2) .(  (Y1و ؤشم     لع  مد x)  لت كيمز و لتنويم     ؤشم 

( Sig( لكمممو  قي ممم   سمممتو   لداللممم   ل عنويممم   y3( و ؤشممم     لع  مممد   Xبمممي   ؤشممم   لت كيمممز و لتنويممم   
 (.0.05و لب لت    ب لد  س  لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عت د  

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد التممنى عممم    و لتمم  ل  ل مم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي     مم   جمم   رتبمم   -  
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز

 (   يم  .25ف د تبي      لجدو     ل نب    عن  
و رم ط    لسميول       Z1)لكم   م   رم ط    ال ت م       همم فم   صممممممم ح  b)   قي م   ع  م   النحممممممد   أ -

  (Z2   و رممم ط        ل ممم(Z3    لف  مممد    أسمممع  و رممم ط  (Z4   11.4-%)  42%)قمممد بمتممممممممم 
 إحصمم  ي   ط ديمم      داللمم   عنويمم   تمأ ي   هنمم ه عالقمم  أعممم   لتممو ل    م  يعنمم    5.7-%) (%32) 

         لف  ممد   أسممع  و ؤشمم   رمم ط   Z1) فمم   ؤشمم   ل رمم ط    ال ت  نيمم   X) ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي   
  (Z4 ,لت كيمز و لتنويممممممممممممممممممممممممممممممم           ممممممممممممممممممبمي   ؤش  لتممأ ي   عالقم  ممممممممممممممممممبين   عم   لعكمممممممممم      له ف د ك ن   
  (X   رمم  و ؤشمم     ل رمم ط     (Z2,Z3  لكممو  قي مم   إحصمم  ي   ضممعيف  وليسمم      داللمم   عنويمم

 ب لد  سم (  لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    سمتو   لداللم   ل عنويم   ل عت مد  Sig ستو   لدالل   
 (. 0.05و لب لت   

و رمممممم ط    لسيممممممول        Z1) ل مممممممممممممر ط    ال ت مممممممممممم ني   لكمممممممممممممممممممممممم   م  R2) بمتمممممممممممم   قي ممممم   ع  مممممممممم   لتفسمي   -
  (Z2    و رممممممممم ط        ل مممممممممم(Z3    618.) (004.) (018.) ( 441.) لف  مممممممممد    أسمع  و رممممممم ط 

 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم  X) ممم     نسمب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممأعمم   لتمو ل ,   م  يعنم  
و رم ط    1.8%)و رم ط        ل م     4.%) و رم ط    لسميول   61,8%)  ل رم ط    ال ت  نيم  هم   

 . 44.1 %) لف  د    أسع  
 توسمط   إلم قوي  وجود عالق    تب ط ط دي    إل ( 25 لض ه  ف   لجدو   r)  يشي   ع     ال تب ط   -

          ممم  كممم   ممم   ؤشممم   ل رممم ط    ال ت  نيممم  x)  لت كيمممز و لتنويممم     ؤشممم     داللممم   عنويممم  بمممي    ل مممو  
  (Z1   لف  مممد    أسممع  و ؤشممم   رممم ط (Z4 .عنويمم  بمممي   ؤشممم   إحصممم  ي ليسمم      داللممم   أن ممم  أال 

(  لضمم ه  Sig( لكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   Z2,Z3    رمم  ( و ؤشمم     ل رمم ط   X لت كيممز و لتنويمم   
.(0.05و لب لتمممممم    ب لد  سمممممم اللمممممم   ل عنويمممممم   ل عت ممممممد  فمممممم   لن ممممممو ج كمممممم    كبمممممم   مممممم  قي مممممم   سممممممتو   لد
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 مصرف المنصور التجاري : 6-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي    مم   جمم   رتبمم   - أ
 لف عيم  و لف ضمي    (الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 ..ف د ظ     لنت    ك   ف   لجدو   لت ل   ل نب    عن  

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 22جذول )

 نمئ ف انمىئ رZ) ) وانمخل  ة 

 .(SPSS v.25) اإلحصاديالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد عم  البرنامج 

و عمد   Y1)لك      عد   لع  د عمم   ل وجمود      ل نصو ف   ص ح  b) قي    ع     النحد     أ -
 15.9-%)  10.3-%)قممد بمتمم    Y3)و عممد   لع  ممد عممم   لود  مم   Y2)  لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   

ل ؤشممم   إحصممم  ي       داللممم   عنويممم   سممممبي   تمممأ ي   هنممم ه عالقممم  أعمممم   لتمممو ل    ممم  يعنممم    %9.1) 
           مممممممممممممممممممممممممممممممممممممو لع  مد عمم   لود   Y1) عمم   ل وجمود      ؤشم     لع  مدكم   م  فم  X)  لت كيمز و لتنممممممموي   

   .(Y3بي   ؤش   لت كيز و لتنوي    إحص  ي    عنوي      دالل  ليس  ك ن    أن   أال (X و ؤشم   لع  مد
(  لتمم  ت ممي   عنويمم  F(  لرمم ى ب ي مم   Sigلكممو   سممتو   لداللمم   ل عنويمم     Y2)عممم  حممق  ل مكيمم   

و لبم لغ   لد  سم ف   لجدو  , قد ك ن   كب     قي    ستو   لدالل   ل ي ت   عت م دض فم    لظ ه   لن و ج 
 0.05  .) 

د   لع  مد ممممممو ع Y1)  د عمم   ل وجمممممممود    ممممممممممممممممممممملكم   م   مممممممعد   لع  R2)      لتحديممممممد  ممممممم   قي    عأ  -
عمم  503.),(070.),(372.) قد بمتممم    Y3)و عمممممد   لع  ممممممممممد عم   لود  ممممم   Y2) عم  حق  ل مممكي   

 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X)   نسمب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   أيعن       لتو ل , 

 المستقل
 التابع

 
X مؤشر التركيز والتنويع 

A B F T SIG r R2 

 Y1()503. 709.- 013. 2.949- 8.701 103.- 103. العاددعم  الموجودات 

Y2)070. 265.- 406. 0.867- 753. 159.- 215. )العادد عم  حق الممكية 

Y3)372. 610.- 047. 2.223- 4.943 091.- 103. )العادد عم  الودادع 

Z1)008. 088. 785. 0.279 078. 057. 059. )المخاطرة االدتمانية 

Z2)208. 456. 136. 1.620 2.627 738. 207. )مخاطرة السيولة 

Z3)342. 584. 046. 2.274 5.172 869. 961. )مخاطرة راس المال 

Z4)314. 561. 045. 2.363 5.584 062. 067. )مخاطرة اسعار الفاددة 
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و عد   لع  د عمم   لود  م  7%) و عد   لع  د عم  حق  ل مكي   50.3%)  لع  د عم   ل وجود   ه   
 (%37.2  . 

ت  وح  قوت    إحص  ي       دالل   عنوي     هن ه عالق    تب ط عكسي  أ إل r) يشي   ع     ال تب ط    -
ك نم  ضمعيف   أن م  أالy1,y3) و ؤشم     لع  مد  x)  لت كيمز و لتنويم     ؤشم بمي   ل توسمط   ل ويم  و  بي 

 Y2)و ؤشم   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   x)   بمي   ؤشم   لت كيمز و لتنويم    إحصم  ي     داللم  وليسم  
(  لضممم ه  فممم   لن مممو ج كممم    كبممم   ممم  قي ممم   سمممتو   لداللممم   ل عنويممم  Sigكمممو  قي ممم   سمممتو   لداللممم   ل

 (.0.05   و لب لت  لد  س ب   ل عت د
 إحصــادية داللـة ذو تـيثير يوجـد الو لتم  تممنى عمم    ل  ل م   ل  يسمي    لد  سم ف ضمي     م   جم   رتبم    -  

و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز
    يم  . (25ف د تبي      لجدو     ل نب    عن  

و رم ط    لسميول   Z1)لك      ر ط    ال ت م      ل نصو ف   صمممممم ح  b) قي    ع     النحمممممد     أ -
  (Z2ل م   مممممممممممممممو ر ط        (Z3    لف  ممد    أسمع  و رمم ط  (Z473.8%)  5.7%)   ممممممممممممممممممممممممقمد بمت 
 إحص  ي       دالل   عنوي   ط دي  تأ ي   هن ه عالق  أ    يعن   ,تو ل عم   ل 86.9 %) (%6.20) 

 أال ,Z3,Z4) لف  ممد    أسممع       ل مم   و رمم ط     رمم ط  فمم   ؤشمم    X) ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي   
 ؤشممم     ل رممم ط    ال ت  نيممم  و رممم ط    لسممميول  كممم   ممم  فممم   إحصممم  ي    عنويممم   لممم  تكممم      داللممم   أن ممم 
 (Z1,Z2     لكو   ستو   لدالل   ل عنويSig   لض ه  ف   لن و ج ك  )كب   م  قي م   سمتو   لداللم  أ

 (. 0.05   و لب لت ب لد  س    ل عت د
      و رمممممم ط    لسيممممممول    Z1)   ممم ني مممممممممم      ل ممممر ط    ال ت مممممممممممممممممممممممممممملك  R2)    ع  مممممممممم   لتفسي  ممممم   قي ممممممبمت -

  (Z2 مممممممممممممممممو رمممممممم ط        ل    (Z3 008.)(208.)(342.)(314.) د  ممممممممممممممم لف   أسمع  مممم ط   ممممممممممممممممو رمم 
 لتتييم     لتم  تطم أ عمم   م  X)   ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   نسمب   م  يفسم ض  أيعنم     م عمم   لتمو ل , 

 34.2%)و رمم ط        ل ممم     20,8%)     رمم ط    لسممميول و 08.%)  ل رمم ط    ال ت  نيمم  هممم   
 .31.4 %) لف  د    أسع  و ر ط   

    داللم   عنويم   إيج بيم وجود عالق    تب ط  إل  (26 لض ه  ف   لجدو   r)  يشي   ع     ال تب ط   -
     ل ممم    رممم ط   كممم   ممم   ؤشممم    فممم  x)  لت كيمممز و لتنويممم     ؤشممم بمممي   توسمممط   ل مممو   ,إحصممم  ي 
كم   م  فم   إحص  ي    عنوي      دالل   ل  تك ك ن  ضعيف  و  أن   أالZ3,Z4)   لف  د   أسع  و ر ط   

( Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   ل عنويمم   Z1,Z2)  ؤشمم     ل رمم ط    ال ت  نيمم  و رمم ط    لسمميول   
 (.0.05   و لب لت ب لد  س    لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د لض ه  ف  
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 مصرف االدتمان التجاري:7-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي    مم   جمم   رتبمم    - أ
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 ..أدن ضظ     لنت    ك   ف   لجدو  ف د   ل نب    عن  

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 22جذول )

 نمئ ف االعتملنZ) ) وانمخل  ة

 .(SPSS v.25   إلحص    لب ح  ب العت  د عم   لب ن     أعد دالمصدر: 

و عمد   Y1)لك      عد   لع  د عمم   ل وجمود      ال ت    ف   ص ح  b)   قي    ع     النحد   أ -
 13.2-%)  1.8-%)قمد بمتم   Y3)   مممممممممممممممممممممممممممو عمد   لع  مد عمم   لود  Y2)  لع  د عمم  حمق  ل مكيم   

فمم  X)  مممممموي  مممممممممممم  ل ؤشمم   لت كيمز و لتنممسممبي تممأ ي   هنمم ه عالقم  أ  مم  يعنم   ,عمم   لتمو ل   2.5-%) 
(  لرمم ى Sigلكممو   سممتو   لداللمم   ل عنويمم    إحصمم  ي   ضممعيف  وليسمم   عنويمم   أن مم  أال ؤشمم     لع  ممد 

 كبم   م  قي م   سمتو   لداللم   لم ي تم  ك نم  فم   لجمدو    لظم ه  (  لت  ت مي   عنويم   لن مو ج Fب ي    
 (.  0.05و لب لغ    لد  س  عت  دض ف  

و عمد   لع  مد عمم   Y1)لكم   م   مممممممعد   لع  مد عمم   ل وجمممممممود      R2)    قي م   ع  م   لتحديممممممد  أ  -
عممم  144.),(136.),(145.) قممد بمتممممم    Y3)و عمممممممد   لع  ممممممممممممد عممم   لود  ممممممم   Y2) حممق  ل مممممكي   

 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X) نسب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم     أ لتو ل , وه  يعن  
و عمد   لع  مد عمم  13.6%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   14,4%)  لع  مد عمم   ل وجمود   هم   

 . 14.5%) لود     

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.039 -.018 1.684 -1.298 .223 -.380 .144 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.193 -.132 1.586 -1.259 .236 -.370 .136 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.068 -.025 1.683 -1.297 .225 -.379 .145 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.034 .280 8.733 2.955 .012 .784 .615 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
.632 .287 .721 0.849 .416 .259 .067 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.205 .120 .979 0.989 .346 .299 .089 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.020 .034 1.424 1.193 .260 .353 .125 
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و ؤشم    x)  لت كيمز و لتنويم     ؤشم   هنم ه عالقم    تبم ط عكسمي  بمي  أ إل r)   يشي   ع     ال تب ط -
( Sigلكمممو  قي ممم   سمممتو   لداللممم   ل عنويممم    إحصممم  ي ليسممم      داللممم   أن ممم  أالy1,y2,y3)  لع  مممد  

 (.0.05و لب لغ   ب لد  س  لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عت د 
 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد العممم    و لتمم  تممنى ل  ل مم   ل  يسممي    لد  سمم  ف ضممي    مم   جمم   رتبمم   -  

( ف ممد تبممي   مم  الدراســة عينــة المصــارف فــي المخــاطرة مؤشــرات فــي القــروض محفظــة وتنويــع لتركيــز
 .   يم  (27 لجدو   

 و رم ط    لسميول   Z1)لكم   م   رم ط    ال ت م      ال ت م  ف   صممممممم ح  b)   قي    ع     النحمممممد   أ -
  (Z2      ل مم    و رمم ط (Z3    لف  ممد    أسممع  و رمم ط  (Z428.7%)  (28.8%)  ممممممممممممممممممممممممقممد بمت 
 إحصم  ي       داللم   عنويم    إيج بيم  تأ ي   هن ه عالق  أ    يعن   ,عم   لتو ل  %12.0) (%3.4) 

 عنويم       داللم   لم  تكم    أن م  أال Z1) ل ر ط    ال ت  نيم    ف   ؤش X) ل ؤش   لت كيز و لتنمممممموي   
(  لضمم ه  فمم   لن ممو ج Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم    Z2,Z3,Z4)فمم   ؤشمم     ل رمم ط     إحصمم  ي   

 (. 0.05   بح  و لب لت لد  س  ب  ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عت د
        مممول  مممممممممممممو رمممممم ط    لسيممم Z1)م ني    مممممممم ل مممممر ط    ال ت ملكممممم   م   R2) ي  ممممممممممممممممممممممبمتم   قي م   ع  ممممممممممم   لتفس -

  (Z2 ممممممو رمممممممم ط        ل    (Z3    عمم   615.) (067.)(089.)(125.)د   مممممممم لف   ع  ممممممأسو رمممممم ط
 مم   لتتييمم     لتمم  تطمم أ عممم  X) و لتنويمممممممممممم       نسممب   مم  يفسمم ض  ؤشمم   لت كيممز أ لتممو ل ,   مم  يعنمم  

و رم ط    8.9%)و ر ط        ل      6.7%) و ر ط    لسيول   61.5%)  ل ر ط    ال ت  ني  ه   
 . 12.5%) لف  د    أسع  

    داللم  قويم  و  ط ديم وجمود عالقم    تبم ط  إلم ( 26 ه  فم   لجمدو   ظم لr)  يشمي   ع  م   ال تبم ط   -
ك نمم   أن مم  أالZ1)   ال ت  نيمم   ل رمم ط     ؤشمم   مم x)  لت كيممز و لتنويمم     ؤشمم بممي   إحصمم  ي  عنويمم  
لكمو  قي م  Z1,Z2,Z3)     رم  فم   ؤشم     ل رم ط    إحصم  ي   داللم   عنويم   لم  تكم     و  ضمعيف  

  و لب لتم ب لد  سم    لداللم   ل عت مد(  لض ه  ف   لن و ج كم    كبم   م  قي م   سمتو  Sig ستو   لدالل   
 0.05.) 
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 مصرف اشور التجاري :8-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي    مم   جمم   رتبمم   - أ
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 .. أدن ضظ     لنت    ك   ف   لجدو  ف د   ل نب    عن  

( Y( في مؤشرات العادد ) Xالتركيز والتنويع )  HHI)واالرتباط بين مؤشر ) التيثيرعالقة ( 18جدول )
 شور التجاريآلمصرف Z) والمخاطرة )

 .(SPSS v.25   إلحص    عد د  لب ح  ب العت  د عم   لب ن    المصدر: 

و عد   Y1)لك      عد   لع  د عم   ل وجود     أشو ف   ص ح  b) قي    ع     النحد     أ -
        22.7-%)  65-%)قد بمت    Y3)و عد   لع  د عم   لود     Y2)  لع  د عم  حق  ل مكي   

ل ؤش   إحص  ي       دالل   عنوي   عكسي  تأ ي   هن ه عالق  أعم   لتو ل      يعن    21.4-%) 
 .Y1,Y2,Y3)  ؤش     لع  د ج ي  ف  X)  لت كيز و لتنمممممموي   

و عمد   لع  مد عمم   Y1)لكم   م   مممممممعد   لع  مد عمم   ل وجمممممممود      R2)    قي م   ع  م   لتحديممممممد  أ  -
عمم  610.),(772.),(463.) م   ممممممممممممممممممممقمد بمتمم Y3)و عمممممد   لع  مممممممممممد عمم   لود  مممممم   Y2) حق  ل مممكي   

 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X)   نسمب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   أيعن       لتو ل , 
و عمد   لع  مد عمم  77.2%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   61 %)  لع  مد عمم   ل وجمود   هم   

 .46.3%) لود     

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1انم ج داث( )ان لعذعهى 
.084 -.650 15.649 -3.956 .003 -.781 .610 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.230 -.227 33.875 -5.820 .000 -.879 .772 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.238 -.214 8.607 -2.934 .015 -.680 .463 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.166 -.131 1.444 -1.202 .257 -.355 .126 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
-1.116 5.080 125.372 11.197 .000 .962 .926 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.171 .547 34.106 5.840 .001 .879 .773 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.013 -.012 2.882 -1.698 .120 -.473 .224 
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بممي   إحصمم  ي       داللمم   عنويمم  قويمم    هنمم ه عالقمم    تبمم ط عكسممي  أ إلمم r)  ع  مم   ال تبمم ط   يشممي   -
 y1,y2,y3) .و ؤش     لع  د  x)  لت كيز و لتنوي     ؤش 

 إحصــادية داللـة ذو تـيثير يوجـد الو لتم  تممنى عمم     ل  ل م   ل  يسمي   لد  سم ف ضمي     م   جم   رتبم    -  
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز

 (   يم  .28ف د تبي      لجدو     ل نب    عن   
     و رمم ط    لسمميول   Z1)لكمم   مم   رمم ط    ال ت مم     شممو آفمم   صمممممممم ح  b)   قي مم   ع  مم   النحمممممممد   أ -

  (Z2   و رم ط        ل م(Z3    لف  مد    أسمممممممممممممممممممممممممممممع  و رم ط  (Z4   508%)  13.1-%)قمد بمتم 
    داللمممم   عنويمممم    إيج بيمممم  تممممأ ي   هنمممم ه عالقمممم  أ  مممم  يعنمممم   ,عممممم   لتممممو ل   %54.7)(1.2-%) 

         كممم   ممم   ؤشممم     رممم ط    لسممميول  و رممم ط        ل ممم  فممم  X) ل ؤشممم   لت كيمممز و لتنممممممممموي    إحصممم  ي   
  (Z2,Z3أسممع  فمم   ؤشمم ي  رمم ط    ال ت مم   و رمم ط    إحصمم  ي   لمم  تكمم      داللمم   عنويمم    أن مم  أال 

(  لضمم ه  فمم   لن ممو ج كمم    كبمم   مم  قي مم   سممتو  Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   Z1,Z4)    لف  ممد 
 (. 0.05   و لب لت ب لد  س    لدالل   ل عت د

         مول  مممممممو رمممممم ط    لسيمممم Z1)مم      ل ممممر ط    ال ت مم ني    مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملكمم  R2) بمت   قي    ع  مممممممممم   لتفسي   -
  (Z2 مممممممممو رمممممممم ط        ل    (Z3    125.)(926.)(773.)(224.) د   ممممممممممم لف  أسمممممممممممممممممممممممممممممع  و رمممممم ط 

 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم  X)   نسب     يفس ض  ؤش   لت كيمز و لتنويممممممممممم     أعم   لتو ل ,     يعن  
 77.3%)و رمم ط        ل مم     92.6%) و رمم ط    لسمميول   12.5%)  ل رمم ط    ال ت  نيمم  همم   

 .22.4%) لف  د    أسع  و ر ط   
    دالل   عنوي  قوي  ط دي  وجود عالق    تب ط  إل  لض ه  ف   لجدو   ( r)  يشي   ع     ال تب ط   -

يول  و رمم ط        ل مم             ممممممممممممممممم لس رمم ط       مممممممممممممممممممممممممممفمم   ؤشx)  لت كيممز و لتنويمم     ؤشمم بممي    إحصمم  ي   
  (z2,z3بممي   ؤشمم   لت كيممز و لتنويمم    إحصمم  ي   داللمم   عنويمم   لمم  تكمم      أن مم  أال (X  مم  كمم   مم 

(  لضم ه  Sigلكو  قي    ستو   لداللم   ( Z4,Z1 لف  د    أسع   ؤش     ل ر ط    ال ت  ني  و ر ط   
  (.0.05   و لب لت ب لد  س   ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د
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 مصرف الخميج التجاري:9-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي    مم   جمم   رتبمم   - أ
و لف ضمي    لف عيم  ( الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 .. أدن ضظ     لنت    ك   ف   لجدو  ف د  ل نب    عن   

( Y( فً مؤش اث ان لعذ )Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 22جذول )

 نمئ ف انخهٍجZ) ) وانمخل  ة

 .(SPSS v.25   إلحص    لب ح  ب العت  د عم   لب ن     أعد دالمصدر: 

و عمد   Y1)لكم   م   عمد   لع  مد عمم   ل وجمود      لرممي فم   صم ح  b)   قي م   ع  م   النحمد   أ -
        408.-%)  14.5-%)قممد بمتمم    Y3)و عممد   لع  ممد عممم   لود  مم   Y2)  لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   

فمم  X) سمممبي  ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي    تممأ ي   هنمم ه عالقمم  أ  مم  يعنمم   ,عممم   لتممو ل   3.91-%) 
( Sigلكمو   سمتو   لداللم    إحصم  ي    عنويم      داللم  ضمعيف  وليسم    أن م  أال , ؤش     لع  مدج ي  

فم   لجمدو  ك نم   كبم   م  قي م   سمتو   لداللم    لظم ه  (  لتم  ت مي   عنويم   لن مو ج F لر ى ب ي م   
 (.  0.05و لب لغ    لد  س  ل ي ت   عت  دض ف  

و عمد   لع  مد عمم   Y1)لكم   م   مممممممعد   لع  مد عمم   ل وجمممممممود      R2)    قي م   ع  م   لتحديممممممد  أ  -
عمم  174.),(094.),(199.) قمد بمتمممم    Y3)و عممممممد   لع  مممممممممممد عمم   لود  مممممم   Y2) مكي   ممممممممق  ل مممممممممح

 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X)   نسب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   أ لتو ل , وه  يعن  
و عممد   لع  ممد عممم  9.4%) و عممد   لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   17,4%)  ل وجممود   همم    لع  ممد عممم  

 .19.9%)   مممممممممممممم لود  

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.081 -.145 2.102 -1.450 .178 -.417 .174 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
-.671 .408 1.039 1.019 .332 .307 .094 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
.156 -.309 2,421 -1.556 .065 -.247 .199 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.559 -1.012 3.083 -1.756 .062 -.453 .205 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
.917 -1.020 1.298 -1.139 .281 -.339 .115 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.350 -.209 .146 -0.382 .711 -.120 .014 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.005 .048 2.059 1.435 .182 .413 .171 
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                   يز و لتنويمم مممممممممممممم لت ك  ؤشمم بممي   ي  مممممممممممممممم ه عالقمم    تبمم ط عكسممممممم  هنأ إلمم r)  ط   مممممممممميشممي   ع  مم   ال تب -
  (x    لع  د  و ؤش  (y1,y2,y3لكمو  قي م   سمتو   لداللم    إحصم  ي ليسم      داللم   أن م  أالSig )

 (.0.05   و لب لت ب لد  س    لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عت د
 إحصــادية داللـة ذو تـيثير يوجـد الو لتم  تممنى عمم    ل  ل م   ل  يسمي    لد  سم ف ضمي     م   جم   رتبم    -  

و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز
    يم  . (29ف د تبي      لجدو     ل نب    عن  

    و رم ط    لسميول   Z1)لكم   م   رم ط    ال ت م      لرممي فم   صممممممم ح  b)   قي م   ع  م   النحممممممد   أ -
  (Z2       ل ممم   و رممم ط (Z3    لف  مممد    أسمممع  و رممم ط  (Z4   102-%)  101-%)قمممد بمتممم 
       ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي  سمممبي  تممأ ي   هنمم ه عالقمم  أعممم   لتممو ل    مم  يعنمم    20.9-%) (%4.8) 
  (X    ل ر ط  ف   ؤش     (Y1,Y2,Y3 يج بي     ليس   أن   أال  لف  د  أسع   ر ط    ف   ؤش  و  

(  لضمم ه  فمم   لن ممو ج كمم    كبمم   مم  Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم   ل عنويمم     إحصمم  ي   داللمم   عنويمم  
 (. 0.05   و لب لت ب لد  س   قي    ستو   لدالل   ل عت د

         ممممول   مممممممممو رممممممم ط    لسيممم Z1)م ني    مممممممممممممممممممممملكمممممم   مم   ل ممممممر ط    ال ت م  R2) بمتم   قي مم   ع  مممممممممممم   لتفسممي   -
  (Z2    و رمممممممم ط        ل م(Z3    عمم   205.)(115.)(014.)(171.) لف  مد    أسمممممممممممممممممممممع  و رممممممم ط

 أ عممم  ممممممممممممممممممممم مم   لتتييمم     لتمم  تطX)    ؤشمم   لت كيممز و لتنويمممممممممممم   نسممب   مم  يفسمم ض أ لتممو ل ,   مم  يعنمم  
 1.4%)و رمم ط        ل مم     11.5%)     لسمميول   مممممممممممممممممممممو ر ط20.5%)  ل رم ط    ال ت  نيمم  همم   

 . 17.1%) لف  د    أسع  و ر ط   
بممي  ضممعيف   عكسممي ود عالقم    تبمم ط ممممممممممممممممممموج إلمم ( 29 لضم ه  فمم   لجممدو   r) يشمي   ع  مم   ال تبمم ط   -

ليس   أن   أال( Z4وط دي      ؤش   Z1,Z2,Z3)  ؤش     ل ر ط       X)  لت كيز و لتنوي     ؤش 
(  لضمم ه  فمم   لن ممو ج كمم    كبمم   مم  قي مم  Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم    عنويمم  إحصمم  ي       داللمم  

 (.0.05   و لب لت ب لد  س    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د
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 مصرف الشمال التجاري:10-1-4-1 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي      مم   جمم   رتبمم - أ
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 ..    يم ( 33ف د تبي      لجدو     ل نب    عن  

( Y( فً مؤش اث ان لعذ ) Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 23جذول)

 نمئ ف انشملل ان  الZً) ) وانمخل  ة

 .(SPSS v.25   إلحص    لب ح  ب العت  د عم   لب ن     أعد دالمصدر: 

و عد   Y1)لك      عد   لع  د عم   ل وجود      لش   ف   ص ح  b)   قي    ع     النحد   أ -
 49.4%)  14.6%)قد بمت    Y3)و عد   لع  د عم   لود     Y2)  لع  د عم  حق  ل مكي   

ل ؤش   إحص  ي       دالل   عنوي   إيج بي  تأ ي   هن ه عالق  أ    يعن   ,عم   لتو ل  %33.5) 
ف   ؤش   لع  د  إحص  ي   ل  تك   عنوي    أن   أالY1,Y2)  ف   ؤش     لع  د X)  لت كيز و لتنمممممموي   

   عنوي   لن و ج مممم(  لت  ت يF(  لر ى ب ي    Sig ستو   لدالل   قي   لكو  , Y3) عم   لود     
غ ممممو لب ل  لد  س  دض ف  ممممممم   ستو   لدالل   ل ي ت   عت مممممممممممممممم, قد ك ن   كب     قي ف   لجدو   لظ ه  

 0.05  .) 
د   لع  مد عمم  ممممممممممو ع Y1)لك   م   مممممممعد   لع  مد عمم   ل وجمممممممود      R2)    قي    ع     لتحديمممممد  أ  -

عممم  329.),(384.),(135.) قممد بمتممممم    Y3)و عمممممممد   لع  ممممممممممممد عممم   لود  ممممممم   Y2) حممق  ل مممممكي   
 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X)    ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   نسمب   م  يفسم ض أيعن       لتو ل , 

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
-.044 .146 5.070 2.252 .040 .574 .329 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
-.127 .494 6.246 2.499 .031 .620 .384 

Y3) ان لعذ عهى ان داع( 
-.135 .335 1.558 1.248 .240 .367 .135 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.285 .116 4.112 2.028 .045 .558 .311 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
.742 .106 .047 0.217 .833 .068 .005 

Z3انملل( )مخل  ة راس 
.491 -.464 1.920 -1.386 .196 -.401 .161 

Z4 انفلعذة( أس لر)مخل  ة 
.033 -.040 .255 -0.505 .625 -.158 .025 
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و عمد   لع  مد عمم  38.4%) و عمد   لع  مد عمم  حمق  ل مكيم   32,9%)  لع  مد عمم   ل وجمود   هم   
   . 13.5%) لود     

 ل و   توسط  ,  إحص  ي   ط دي      دالل   عنوي    هن ه عالق    تب ط أ إل r) يشي   ع     ال تب ط    -
 عنويم  داللم    ه    ال تبم ط لم  يكم   و أ أالy1,y2) .و ؤش     لع  د  x)  لت كيز و لتنوي     ؤش بي  

(  لض ه  ف   لن و ج كم   Sigلكو  قي    ستو   لدالل   Y3)     ؤش   لع  د عم   لود      إحص  ي   
 (.0.05و لب لغ   ب لد  س  كب      ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د 

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد الو لتمم  تممنى عممم    ل  ل مم   ل  يسممي    لد  سمم ف ضممي     مم   جمم   رتبمم   -  
و لف ضمي    لف عيم   (الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز

 (   يم  .33ف د تبي      لجدو     ل نب    عنه
     و رم ط    لسميول  Z1)لكم   م   رم ط    ال ت م      لشم   فم   صممممممم ح  b)  النحممممممد      قي م   ع  م أ -

  (Z2    و ر ط        ل(Z3    لف  مد    ع  ممممممممممممممأسو ر ط  (Z410.6%)  16.4%)   ممممممممممممممممممممممممممممقمد بمت 
    داللم   عنويم   إيج بيم  تمأ ي   هنم ه عالقم  أ  م  يعنم   ,و ل مممممممممممممممممممممممممممممعمم   لت 46.4- %) (4-%) 

ممممممممميول             مممممممم    لسممممممممممممط    ال ت  نيمم  و رمم  ل رمم ط    ممممممممممممممممممممممفمم   ؤشX)   ل ؤشمم   لت كيممز و لتنمممممممموي  إحصمم  ي   
  .(Z1,Z2 ل مم   أفمم   ؤشمم ي  رمم ط      إحصمم  ي    عنويمم      داللمم  وليسمم   ك نمم  سمممبي   أن مم  أال                       
  (Z3   لف  د    أسع  و ر ط (Z4    لكو  قي    ستو   لداللSig  لض ه  ف   لن و ج ك    كب   م  )

 (. 0.05   و لب لت ب لد  س   قي    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د
       مممول   ممممممممممممممممممو رمممممم ط    لسيممم Z1)     ل ممممر ط    ال ت مم ني ممممممممم   ممممممممممممممممممممممممممملكR2)    ع  مممممممممم   لتفسي  ممممممممبمت   قي  -

  (Z2    و رممممممممم ط        ل م(Z3    ممممممممممممممعم311.)(005.) (161.)(025.)   لف  مد   أسمع  و رممممممم ط  
 أ عممم  مممممممممم مم   لتتييمم     لتمم  تطX)      لت كيممز و لتنويمممممممممممم مممممم ض  ؤشمممممممم  نسممب   مم  يفسأيعنمم     مم  لتممو ل , 

و رم ط    16.1%)و ر ط        ل      5.%)  لسيول    و ر ط  31.1%)  ل ر ط    ال ت  ني  ه   
  . 25%) لف  د    أسع  

      توسط   ل و ,ط دي  وجود عالق    تب ط  إل  (33 ه  ف   لجدو   ظ ل r) ال تب ط  يشي   ع     -
     ل  تك   أن   أال .Z)  ال ت  ني    ل ر ط     ؤش ف  X)  لت كيز و لتنوي     ؤش بي   دالل   عنوي  

 أسع  و ر ط    Z3)   و ر ط        ل    Z2)    لسيول  ر ط       ؤش  ك     ف   إحص  ي دالل  
(  لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عنوي  Sigلكو  قي    ستو   لدالل    لف  د  
 (.0.05   و لب لت ب لد  س    ل عت د
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 : مجتمعةالمصارف  11-1-4-1

 إحصــادية داللــة ذو تــيثير يوجــد ال و لتمم  تممنى عممم    ل  نيمم   ل  يسمم    لد  سمم  ف ضممي   مم   جمم   رتبمم   - أ
و لف ضمي    لف عيم  ( الدراسـة عينـة المصـارف فـي العادـد مؤشـرات فـي القروض محفظة تنويع و لتركيز

 .. أدن ضف د ظ     لنت    ك   ف   ل نب    عن   

( فً مت سط Xانت زٍل وانتى ٌ  )   HHI)واالرتبل  بٍه مت سط مؤش  ) انتأ ٍ عالت ( 23جذول )

 مجتم ت.نهمئلرف عٍىت انذراست Z) وانمخل  ة )( Yمؤش اث ان لعذ ) 

 .(SPSS v.25   إلحص    لب ح  ب العت  د عم   لب ن     أعد دالمصدر: 

لك      عد   لع  مد عمم   ل وجمود     جت ع   لد  س عين   ل ص  ح ف   b)   قي    ع     النحد   أ -
 (Y1    و عممد   لع  مممد عمممم  حمممق  ل مكيمم (Y2  لود  ممم   و عمممد   لع  ممد عمممم (Y3    46-%)قمممد بمتممم       
   عنويم    داللم  ليسم  سممبي   تمأ ي   هنم ه عالقم  أ    يعنم   ,عم   لتو ل  3.4-%)   46.8-%) 

ليسم  ك نم   أن م  أالY3) و   Y2)و   Y1) ج يم   ؤشم     لع  مد فم  X) ل ؤشم   لت كيمز و لتنممممممموي   
(  لتم  ت مي   عنويم   لن مو ج F(  لر ى ب ي    Sigلكو   ستو   لدالل     ,إحص  ي    عنوي      دالل  
و لبممم لغ   لد  سممم  كبممم   ممم  قي ممم   سمممتو   لداللممم   لممم ي تممم   عت ممم دض فممم  ك نممم  , قمممد فممم   لجمممدو   لظمممممممممممممم ه  

 0.05  .) 
و عمد   لع  مد عمم   Y1)لكم   م   مممممممعد   لع  مد عمم   ل وجمممممممود      R2)    قي م   ع  م   لتحديممممممد  أ  -

عممم  059.),(269.),(011.) قممد بمتممممم    Y3)و عمممممممد   لع  ممممممممممممد عممم   لود  ممممممم   Y2) حممق  ل مممممكي   
 م   لتتييم     لتم  تطم أ عمم   عمد  X)   نسمب   م  يفسم ض  ؤشم   لت كيمز و لتنويممممممممممم   أيعن       لتو ل , 

 انمستمم

 انتلب 

 

X  ٌ مؤش  انت زٍل وانتى 

a B F t sig r R
2 

 Y1)ان لعذعهى انم ج داث( 
.053 -.046 .629 -0.793 .446 -.243 .059 

Y2)ان لعذ عهى اك انمهكٍت( 
.333 -.468 3.678 -1.918 .084 -.519 .269 

Y3 ان داع ()ان لعذ عهى 
.036 -.034 .112 -0.335 .745 .-105 .011 

Z1)انمخل  ة االعتملوٍت( 
.007 .291 8.296 2.880 .016 .698 .487 

Z2)مخل  ة انسٍ نت( 
.116 1.745 2.451 1.566 .148 .444 .197 

Z3)مخل  ة راس انملل( 
.114 .424 2.059 1.435 .182 .413 .171 

Z4)مخل  ة اس لر انفلعذة( 
.012 .018 1.354 1.164 .272 .345 .119 
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و عممد   لع  ممد عممم  26.9%) و عممد   لع  ممد عممم  حممق  ل مكيمم   5.9%)  لع  مد عممم   ل وجممود   همم   
 .1.1%) لود     

                    لت كيممز و لتنويمم    ؤشمم بممي        تبمم ط عكسممي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  هنمم ه عالقأ إلمم r) يشممي   ع  مم   ال تبمم ط    -
  (x ؤش     لع  د  ج ي  و  (y1,,y2.Y3 لكو  قي    ستو   إحص  ي  عنوي  ليس      دالل   أن   أال

 ب لد  سم (  لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عنويم   ل عت مد Sig لدالل   ل عنوي   
 (.0.05و لب لغ  

 إحصــادية داللـة ذو تـيثير يوجـد الو لتم  تممنى عمم    ل  ل م   ل  يسمي    لد  سم ف ضمي     م   جم   رتبم    -  
و لف ضمي    لف عيم  ( الدراسـة عينة المصارف في المخاطرة مؤشرات في القروض محفظة وتنويع لتركيز

    يم  . (31ف د تبي      لجدو    ل نب    عن   
 Z1)لك   م   رم ط    ال ت م      لد  س  ف  عين  ممممممممممممممممممممممممممممف   ل ط ع  ل ص b)   قي    ع     النحمممممد   أ -

 29.1%)قمد بمتم   Z4)  لف  مد    أسمع  و رم ط    Z3)  و رم ط        ل م  Z2) و رم ط    لسميول   
    داللمممم   إيج بيمممم  تممممأ ي   هنمممم ه عالقمممم  أعنمممم    مممم  ي ,عممممم   لتممممو ل  %42.4)(%1.8)  %174.5) 

    ضمعيف  وليسم   ك ن  أن   أال ال ت  ني  .  ل ر ط    ف   ؤش X)  لت كيز و لتنمممممموي   ل ؤش   عنوي  
( Sigلكممو  قي مم   سممتو   لداللمم    Z2,Z3,Z4)     رمم  فمم   ل تتيمم     لت بعمم   إحصمم  ي    عنويمم  داللمم  

 (. 0.05   و لب لت ب لد  س    لض ه  ف   لن و ج ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د
            مول   مممو رمممممم ط    لسيمممم Z1)  ممم ني مممممممممممممممممم      ل مممممر ط    ال ت ممممممممممممممممممممممممممممممملكمم  R2) بمت   قي    ع  مممممممممم   لتفسي   -

  (Z2     ل     أو رمممممممم ط   (Z3    عمم   119,) 48.7. ),(197. ),(171.)  لف  مد    أسمع  و رمممممم ط
 أ عمم  مممممممممممممممم م   لتتييم     لتم  تطX)      لت كيمز و لتنويممممممممممم ممممممممممممؤش  نسمب   م  يفسم ض  أيعنم     م  لتمو ل , 

 17.1%)و رمم ط        ل مم     19,7%)  لسمميول    و رمم ط  48,7%)  ل رمم ط    ال ت  نيمم  همم   
 .11.9 %) لف  د   سع   أو ر ط   

 توسمط   ل مو       إيج بيم وجود عالق    تب ط  إل ( 31 ه  ف   لجدو   ظ لr)  يشي   ع     ال تب ط   -
 أن مم  أالZ1).  ال ت  نيمم    ل رم ط    فم   ؤشمم x)  لت كيمز و لتنويمم     ؤشمم بمي   إحصمم  ي   داللم   عنويم  
و رم ط    Z2) فم  كم   م   ؤشم     رم ط    لسميول    إحص  ي   ليس      دالل   عنوي  ك ن  ضعيف  و 

 ه  فم   لن مو ج ظم(  لSigلكمو  قي م   سمتو   لداللم    Z4)  لف  مد    أسمع  و ر ط    Z3)      ل     
 (.0.05   و لب لت ب لد  س   ك    كب     قي    ستو   لدالل   ل عنوي   ل عت د
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 : اصائلعًوتلعج انتحهٍم  2-4-1

  لد  سمم  ل نب  مم   مم  ف ضممي     ولمم  بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (1
 رمؤشـ فـيتركيز وتنويع محفظـة القـروض ل إحصاديةداللة  وذ تيثيرال يوجد  ل  يس  و لت  تنى عم   

وهمم  كمم   مم   , صمم  ح ف ممط أ بعمم ( فمم  الدراســةفــي المصــارف عينــة ( Y1) ـــــوداتعمــ  الموجالعادــد 
ــيج ( األوســط)مصــرف بغــداد ومصــرف الشــرق   عمم  فضممال   ومصــرف االدتمــان التجــاري ومصــرف الخم

. فمم  حممي  تمم   فممذ ف ضممي   لعممد  وقبممو   لف ضممي   لبديممم  و لتمم  تممنى  جت عمم   لد  سمم  ل صمم  ح عينمم  
ـــيثير يوجـــد )عمممم   ـــة ذو ت ـــ  العادـــد مؤشـــر فـــي القـــروض محفظـــة وتنويـــع لتركيـــز إحصـــادية دالل  عم

( ف  ست   ص  ح     ص  عشم    صم  ح وهم  كم   م  الدراسة عينة المصارف في (Y1)الموجودات
 شور , التجاري , الشمال (.آ,  , المنصور األهمياالستثمار ,  

  لد  سمم  ل نب  مم   مم  ف ضممي   بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   ل  نيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (1
 فـي القروض محفظة وتنويع تركيزل إحصادية داللة ذو تـيثير وجدي ال   م و لت  تنى ع  ل  ني  ل  يس  
 م   صم  عشم    سمبع   صم  ح( فم  الدراسـة عينة المصارف في (Y2) الممكية حق عم  العادد مؤشر

, مصرف االدتمان, مصـرف  األوسطمصرف الشرق  االستثمار ,بغداد , مصرف )مصرف ه  ك     و 
فم  حمي  تم   , ككم   لد  سم  ل صم  ح عينم   فضال  عم  ( التجاري , مصرف الخميجمصرف المنصور , 

 تركيــزل إحصـادية داللـة ذو تـيثير وجـدي)   فمذ ف ضمي   لعمد  وقبمو   لف ضمي   لبديمم  و لتم  تمنى عممم  
( ف  الدراسة عينة المصارف في(Y2)  يةــــــــــــالممك حق عم  العادد مؤشر في القروض محفظة وتنويع
 .( , الشمالشورآ,  األهمي ص  ح     ص  عش   وه  ك        ال  

  لد  سمم  ل نب  مم   مم  ف ضممي    ل  ل مم  بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (3
 فـي القـروض محفظة وتنويع تركيزل إحصادية داللة ذو تيثير يوجدال  )و لت  تنى عم    ل  ني  ل  يس  
فم     نيم   صم  ح  م   صم  عشم   وهم   (الدراسـة عينـة المصـارف فيY3  الودادع عم  العادد مؤشر

مصــرف الشــرق االوســط , مصــرف  ,األهمــي, المصــرف االســتثمار بغــداد , مصــرف مصــرف  كمم   مم   
  لد  سمم  ل صمم  ح عينمم   عمم  فضممال   ( التجــاري , مصــرف الخمــيجمصــرف االدتمــان, مصــرف الشــمال , 

 ذو تــيثير يوجــد )    لف ضممي   لبديممم  و لتمم  تممنى عممم , فمم  حممي  تمم   فممذ ف ضممي   لعممد  وقبممو   جت عمم 
 فــي(Y3)  الودادــع عمــ  العادــد مؤشــر فــي القــروض محفظــة وتنويــع تركيــز لمؤشــر إحصــادية داللــة

,  المنصور( ف   ص في  ف ط     ص  عش    ص  ح وه  ك       ص ح  الدراسة عينة المصارف
 .(اشور ص ح 

 ل نب  مم   مم  ف ضممي   لبحمم     ولمم  بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (4
 فـيمحفظة القـروض تنويع تركيز و ل إحصاديةداللة  ذو تيثير جديو ال  )و لت  تنى عمم    ل  ل   ل  يس  

ف  ر س   ص  ح     ص  عش   وه   (الدراسةلمصارف عينة في ا(Z1) االدتمانية مؤشر المخاطرة 
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فمم  حممي  تمم   فممذ ف ضممي   لعممد  وقبممو  , شممو  ,  لرمممي  (نصممو  , آ   بتممد د ,  السممت     ,  ل كمم   مم  
ــيثيريوجــد   ) لف ضممي   لبديممم  و لتمم  تممنى  ــة  وذ ت ــز ل إحصــاديةدالل ــعتركي ــي وتنوي مؤشــر المخــاطرة  ف

ــة  ــي اZ1 االدتماني ــة ف         و ل ت  ممم     لد  سمم فمم   ل صمم  ح  ل تب يمم   مم  عينمم  ( الدراســةلمصــارف عين
 ( ,  صم ح  ال ت م   ,  صم ح  لتجم  ي ,  صم ح  لشم      همم ,  صم ح    وسط   ص ح  لش ق 

 .فضال  ع   ل ص  ح عين   لد  س   جت ع 
  لد  سمم  ل نب  مم   مم  ف ضممي     ل  نيمم  بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (5

 فيمحفظة القروض تنويع تركيز و ل إحصاديةداللة  ذو تيثيريوجد  ال  )و لت  تنى عم    ل  ل   ل  يس  
ص  عش   وه  كم  ف  سبع   ص  ح    أ (الدراسةلمصارف عينة في ا(Z2) السيولة مؤشر مخاطرة 

فضمال  عم   ل صم  ح عينم    لشم   ( ,  لرممي  ,   همم  ,  ل نصمو  ,  ال ت م    بتد د ,  الست     ,   
ذو   تــيثيريوجـد  )فم  حمي  تم   فمذ ف ضمي   لعمد  وقبممو   لف ضمي   لبديمم  و لتم  تمنى  . جت عم   لد  سم 
لمصـارف عينـة فـي ا(Z2) السيولة مؤشر المخاطرة  محفظة القروض فيتنويع تركيز و  إحصاديةداللة 
,  صم ح  شمو     وسط   ص ح  لش ق  و ل ت  م     لد  س ف   ل ص  ح  ل تب ي     عين  ( الدراسة

  .( ,  ص ح  لتج  ي
  لد  سمم  ل نب  مم   مم  ف ضممي     ل  ل مم  بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (6

مؤشـر  فـيتنويـع لمؤشـر تركيـز و  إحصـاديةذو  داللـة  تيثيريوجد  ال  )و لت  تنى عم    ل  ل   ل  يس  
ف  سبع   ص  ح     ص  عش   وه  كم   م   (الدراسةلمصارف عينة في ا(Z3) راس المال مخاطرة 

فضمال  عم   ل صم  ح عينم   ,  ال ت    ,  لرممي  م  لشم   (   وسط,  لش ق   هم    بتد د ,  الست     ,
 تـيثيريوجـد   )     ف  حي  ت   فذ ف ضي   لعد  وقبو   لف ضي   لبديم  و لت  تمنى   جت ع ,  لد  س 

فـي Z3 راس المـال مؤشـر المخـاطرة  فـيمحفظـة القـروض تنويـع لمؤشـر تركيـز و  إحصـاديةذو  داللـة 
فممم   ل صممم  ح  ل تب يممم   ممم  عينممم   لبحممم  و ل ت  مممم      صممم ح  ل نصمممو , ( الدراســـةلمصـــارف عينـــة ا

 .(,  ص ح  لتج  ي  ص ح  شو 
  لد  سمم  ل نب  مم   مم  ف ضممي     ل  ل مم  بممو  صممح   لف ضممي   لف عيمم   إلمم   إلحصمم   نتمم     لتحميمم   تشممي  (7

محفظـة القـروض تنويـع تركيـز و ل إحصـاديةذو  داللـة  تـيثيريوجـد  ال  )و لت  تنى عم    ل  ل   ل  يس  
فم  سمبع   صم  ح  م   صم  عشم    (الدراسـةلمصارف عينة في اZ4 الفاددة  أسعارمؤشر مخاطرة  في

فضمممال  عممم    لرممممي  ,  لشممم   (  ال ت ممم  ,  شمممو ,   بتمممد د ,  السمممت     , لشممم ق  الوسمممط , وهممم  كممم   ممم  
يوجد  ) ف  حي  ت   فذ ف ضي   لعد  وقبو   لف ضي   لبديم  و لت  تنى  .كك   لد  س  ل ص  ح عين  

فـي  Z4سـعار الفادـدة أ المخـاطرة مؤشـر فـيمحفظـة القـروض تنويـع تركيـز و ل إحصاديةداللة  ذو تيثير
,   همممم  و ل ت  مممم      صممم ح   لد  سممم فممم   ل صممم  ح  ل تب يممم   ممم  عينممم  ( الدراســـةلمصـــارف عينـــة ا

 .(  ص ح  ل نصو  ,  ص ح  لتج  ي
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  "األستنتاجات والتوصيات " عالفصل الراب

 "ستنتاجاتاأل"المبحث االول  

 همممتذت صيمملذ ممم ذذمثمرمسمم مثيهمماذذاوصممصتسممتاتاتااذمثتمم ذمأامممذتقممميمذ ص مم ذأيتضمم نذامملمذمث   مم ذ         
ى صيمم ذاتممام ذذوفمم ذضممو ذ،مثمرمسمم ثرا مماذىصممئذىاممممذو  مماارفذمث صممارتذىيامم ذأوذتركيمموذوتاويممفذ  المم ذمثقممرو ذ

ثصتأكممذذمثمرمسم فم ذذمثت ذتممذمىت اماماومث اثي ذمإل صامي ذذساثيبثألذوفقاذترممهاإتمذمث يااااذمثت ذمث عصو ااذوذت صيلذ
ذستاتاتااذمآلتي :وصلذإثئذمأمثتذتمذفقمذمثارضياا نذص  ذ

ثمم ذت يمفذمث صمارتذكذتوتم ذىمامذنذااماأذHHI) ومسما ذما مول)ذ اتمام ذمثت صيملذمث ماث ذذت ينذ منذ م ل (1
ىصمئذذ،ىصمئذ سمابذسياسم ذمثتاويمفذكمانذلثمكذ،ت اعذسياس ذمثتركيوذف ذ  ال ذمثقمرو إف ذذمثمرمس ىيا ذ

منذتتعر ذثهاذومثت ذقمذ غ ذمثالرذىنذمرت ذمث  اارفذمثت ذ نذمث  كنذ اهاذ لذت قيقذىومممذ رتاع ذأ
 .ف س إىسارذمث صرتذموذإتتس بذف ذ

مثتاويممفذذمثقامماعذمث ممارت ذ قممرو ذت ممينذ ممنذ مم لذاتممام ذمثت صيمملذمث مماث ذىممممذوتممومذتاويممفذفمم ذ  المم ذ (2
  اارذمثت ذ نذمث  كنذمنذتتعر ذثهاذمث صارتذف ذمثمثتغرمف (،ذ همتذمست مم  ذك يارذثصت واذضمذ

  يم ذمالى الذمث  صي .
مذركممواذفمم ذ مماهذقروضممهاذو  ممكلذقممذ،مثمرمسمم ذنذمث صممارتذىيامم أ ذاتممام ذمثت صيمملذمث مماثذ ممنذ مم لذت ممين (3

مثتتاريذف ذ صرتذث توساذمثقرو ذمث  او  ذثصقااعذذىصئذاس  أذكااالذإذ،ىصئذمثقااعذمثتتاري اراذ
ثممئذمث  مماكلذإلذقمممذيعممومذمثسمم بذفمم ذلثممكذإ،ذماممئذاسمم  ذفمم ذ صممرتذمالمت ممانأذكااممافمم ذ ممينذ،ذمث اصممور

كاثقاماعذمثصمااى ذومثورمىم ذذ،ف ذمث صممومث عوقااذمثك يرفذمثت ذتتعر ذثهاذمثقااىااذمالقتصامي ذمال ر ذ
  مماذقمممذياممت ذىممنذلثممكذ  مماارذ رتاعمم ذت مماولذمث صممارتذتتا همماذ،ذومثقااىممااذمال ممر ومثعقمماريذومث ممم  ذ

ومثت ذذ،مثقااعذمثتتاريف ذت يوذ هاذأاهاذتمث صارتذذتر مثاس ي ذمثت ذذمامث يوذذفضً ذىنذ،مث ستااعقمرذ
 تصكهممماذمث صمممارتذفممم ذ ذتاث  رماذمثتمممومث ت ثصممم ذ مممذ، مممنذمث ؤ ممملذمنذت قمممقذمث صمممارتذ اهممماذىوممممممذ رتاعممم 

ذ،وأ كاايم ذمثك متذمث كمرذىماذتمماورذ اثم ذمثو مونذم ومثهاذف ذمثقرو ذمث  او  ذثصقاماعذمثتتماريذمستث ار
مالسمتث ارذفم ذقااىمااذىمممذذمثتم ذتماتمذىمنذومقتصماميااذمث تممذما اما ذتكماثيتذمث عما  اذفضً ذىن

 .ذم ر 
منذااممماكذتاممماواذفممم ذت قيمممقذ عمممملذمثعامممممذىصمممئذمث وتمممومماذ مممينذت مممينذ مممنذ ممم لذاتمممام ذمثت صيممملذمث ممماث ذ (4

لذإ.ذمممذميتا يم ذثكاهماذ ا الم ذاسم ياًذ عممالاذىا  مكلذىمامذلذ ققماذمث صمارتذإذ،مثمرمسم مث صارتذىيام ذ
  ممماذيعاممم ذأنذذ،ىصمممئذ عممممالاذمثعامممممذىصممئذمث وتمممومماذ قاراممم ذ اث صمممارتذمال مممر أ قممقذ صمممرتذ غممممممذ

و صمرتذ مورذآت هذفم ذلثمكذ صمرتذو نذثمذذ صرتذ غمممذكانذمكاأذمث صارتذف ذمستث ارذ وتوممت ،
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،ذواملمذي ميرذمثمئذأام ذأقملذااس ذف ذ صرتذمالستث ارذمثتتماريذقلذ عملذثص ؤ رأف ذ ينذ صغذذ،مث اصور
 ف ذمستث ارذ وتوممت .مث صارتذكاا فذ

 ذ عمممالاذفممذ تااوتمم قمممذ ققمماذاسممبذذمسمم مثمرذنذمث صممارتذىيامم ذأت ممينذ ممنذ مم لذاتممام ذمثت صيمملذمث مماث ذ (5
  مماذيعامم ذأنذمث صكيمم ذىصممئذاسمم  ذىاممممذىصممئذ ممقذأذ( صممرتذذ غممممم لذ قممقذ،ذإمثعاممممذىصممئذ ممقذمث صكيمم 

 مينذفم ذ،ذلثمكذ صمرتذمث صمي ذتم هذفم ذ صرتذ غمممذكانذمكاأذمث صارتذف ذمسمتث ارذم موملذ سماا ي ،
والمذي ميرذمثمئذمام ذكمانذأقملذذمثمرمس ىصئذ قذمث صكي ذ  لذ مفذذمائذاس  ذىاممأذ(اص مأذ صرت  ققذ

ذ.مث صارتذكاا فذف ذمستث ارذأ وملذ ساا ي 

فممم ذذميضممماًذذمثوممممممفذقممممذ قمممقذاسمممبذ تااوتممم ىصمممئذمنذ عمممملذمثعامممممذذت مممينذ مممنذ ممم لذاتمممام ذمثت صيممملذمث ممماث  (6
  ممماذيعاممم ذأاممم ذكمممانذأكامممأذمثتتممماريذ مممورذآصمممرتذىصمممئذاسممم  ذفممم ذ ألذ صغممماذإذ،مثمرمسممم مث صمممارتذىياممم ذ

مائذ عملذىامممذىصمئذأف ذ ينذ ققذ صرتذمث  الذمث صارتذىيا ذمثمرمس ذف ذمستث ارذومممفذو اما ذ،ذ
،ذوامملمذي مميرذمثممئذأامم ذكممانذمقمملذمث صممارتذكامما فذفمم ذأسممتث ارذومممممفذذثومممممفذ قارامم ذ اث صممارتذمث ت قيمم م

 .ذمثو امنذثمي 
فممم ذذمت اايممم اسمممبذمث  ممماارفذمالت قيمممقذفممم ذذما اممما ااممماكذنذأذ،اتمممام ذمثت صيممملذمث ممماث ذت مممينذ مممنذ ممم ل (7

  كلذىام،ذاات ذىنذما اا ذمالستث ارذف ذ تماالاذ ماهذمثقمرو ذومثتسمهي اذذمثمرمس مث صارتذىيا ذ
ثممممئذمت مممماث ذمث وتممممومماذفمممم ذ صممممرتذإىصممممئذاسمممم  ذث مممماهذمثقممممرو ذاسمممم  ذألذ صغمممماذإذ،مالمت اايمممم ذمال ممممر 

مث صمممارتذىياممم ذذثص  ممماارفذمالمت اايممم ذ قاراممم ذ  قيممم مث صمممارتذتعرضمممًاذ  ممماذيعاممم ذماممم ذمكثمممرذذ،مالسمممتث ار
فمم ذ صممرتذذماممئذاسمم  ذثص  مماارفذذمالمت اايمم ذألثممكذ صممرتذمث صممي ذ،ذفمم ذ ممينذ صغمماذذ ،ذتمم هذفمممثمرمسمم 

،واملمذي ميرذمثمئذأام ذمقملذمث صمارتذىيام ذذمثمرمسم مالمت انذمثتتاريذ قارا ذ اث صارتذمث ت قي ذ  لذ ممفذ
 .مثمرمس ذتعرضًاذث  اارفذمالمت ااي 

 تالاذ اسمبذسميوث ذ رتاعم ذ  مكلذأقمذذ،مثمرمس مث صارتذىيا ذذنأاتام ذمثت صيلذمث اث ذذت ينذ نذ  ل (8
 ومتهم ذاص مااذمثسم بذ هممتذذ،ثئذ مذ ماإرتذكاااذ تتا  ذث  اارفذمثسيوث ذنذمث صاأ  اذيعا ذذ،ك ير

فمم ذت قيقهمماذذتامماواذمثمرمسمم لذ ققمماذمث صممارتذىيامم ذإذ،مثسممريع ذومثتمم ذتعممر ذمث صممرتذث  مماارفذىاثيمم 
سميوث ذ منذثصقملذ  ماارفذأذآ مورلذ قمقذ صمرتذإذ.مثمرمس   لذ مفذذ رآثئذإ نذ صرتذذثاسبذمثسيوث 

ذىصمئذ  ماارفأ صمرتذمث صمي ذفم ذ مينذ قمقذت هذف ذلثكذ صرتذمالاص ،ذذمثمرمس  ينذمث صارتذىيا ذ
 .ثصسيوث ذ قارا ذ اث صارتذمث قي 

سذ مالذأقممذم تالماذ اسمبذرذذ،مثمرمسم ريم ذىيام ذنذمث صمارتذمثتتاأاتمام ذمثت صيملذمث ماث ذذت ينذ منذ م ل (9
ات م ذىمنذمثانذااماكذتوتم ذىمامذا موذتتامبذمث  ماارفذأ،ذ  ماذيعام ذمثمرمسم  م لذ ممفذذمذ ماثئذ مإ رتاع ذ

نذأكمممماذمثاتمممام ذألذإذ،رتامث صمممىسمممارذإموذثمممئذتصممماي ذإومثتممم ذقممممذتمممؤميذذ،اثيممم ذومالقتصمممامي و مممااذمث مأ
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  ماذيمملذذ،  قيم ذمث صمارت قارام ذمثئذمت ماث ذمث وتمومماذسذمث الذأ  ذثرذىصئذاسأ ورذقمذ ققذآ صرتذ
ت ماث ذأثمئذإسذمث مالذأمائذاس  ذثمرذأف ذ ينذ ققذ صرتذ غمممذذ،ىصئذما اا ذ  اارفذرأسذمث الذثمي 

  مماذيممملذىصممئذمرتامماعذ  مماارفذرأسذمث ممالذثميمم ،ذ قارامم ذ اث صممارتذىيامم ذذمثمرمسمم مث وتممومماذ مم لذ مممفذ
 .مال ر ذمثمرمس 
ذ قنذأاتام ذمثت صيلذمث اث ذ  لذت ينذ نذ(ذ11 ذف ذمث صارتذقم ذو تل ل   ذ تااوت    اارفذقاذاس ًا
  اذيعا ذىممذوتومذمرمس ذورؤي ذومض  ذثم ذمممرماذمث صارتذ  أنذت ركااذمسعارذذ،سعارذمثااممفأ

سعارذأىصئذاس  ذث  اارفذأ صرتذمثتتاريذمثعرمق ذمثىصئذمستغ ثهاذث صص تهمذ،ذألذ ققذمثااممفذومثع لذ
ذمثا ذىيا  ذمث صارت ذ ين ذ ن ذذ،مثمرمس اممف ذىصئ ذيمل ذمسعارذمرتااع  ا ذ قارا ذذمثااممفذ  اارف ثمي 

  اذيعا ذذمثمرمس مائذمثاسبذ  لذ مفذأوساذمث رقذمال يا اذ ققذ صرتذذ،مثمرمس  اث صارتذىيا ذ
 .مال ر ذمثمرمس  صارتذىيا ذثمي ذ قارا ذ اثذ ا ال مثااممفذذمنذ  اارفذمسعار

تركيمموذ  الممم ذ ؤ ممرذثذميتا يمم كااممماذذتممأثيرمثى قمم ذت ممينذ ممنذ مم لذاتممام ذمثت صيممملذمال صممام ذمنذ(ذ11
ذ ؤ مرماذمث  ماارفذثمميهاذذ ذت يفذمث صارتذمثت ذكاااذاتام فذمث  اارف ع ذ نذ ؤ رماذذف مثقرو ذ
فمرماذمثتركيموذأذنيمملذىصمئذأفمانذاملمذذو اثتماث ،ذككملذمثمرمس فضً ذىنذمث صارتذىيا ذم صاميًا،ذذ عاوي 

ويمامفذفم ذمث  ماارذيمؤميذمثمئذذ،ذقااىمااذمقتصمامي ذ  مممفأوذذ امااقذأ  ا ذأوف ذ اهذمثقرو ذمثئذ
 .مث صرفي 

تركيممموذ  الممم ذقممم ذمثتمممأثيرذكااممماذسمممص يي ذث ؤ مممرذت مممينذ مممنذ ممم لذاتمممام ذمثت صيممملذمال صمممام ذمنذى ذ(12
ذ عاوي مثعاممذثميهاذذم ذ ؤ رمامث صارتذمثت ذكاااذاتاذ ذت يف ع ذ نذ ؤ رماذمثعاممذفذف مثقرو ذ
فقمممذكاامماذى قمم ذمثتمماثيرذإيتا يمم ذثصتركيمموذىصممئذ ؤ ممرماذمثعاممممذذ(،ذىممممذ صممرتذ مث مم املذمثعرمقمم م صممامياًذ

صمااىااذذنذاملمذيمملذىصمئذأنذأفمرماذمثتركيموذفم ذ ماهذمثقمرو ذمثمئذأ م ا ذأوفإمث عاوي ذفي .ذو اثتاث ذ
 يؤميذف ذمثغاثبذمثئذما اا ذمثعومممذمث صرفي .ذ،قااىااذمقتصامي ذ  ممفذأو
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 "يات ـــــــتاجات والتوصــــــــستناأل "عــــــل الرابـــــــــالفص

 "يات ـــــــــالتوص "حث الثاني ـــــــالمب

ع ذ   مبصذ ز     مرذ  يبحيذ   مدز سذ إميهذ   و مرذ  ر صذ  مر صذي و حذز   مبقرزثذ و   أهذا   مبحثذ   يقدم         
 أد ئه   ه  :بسر ى الزرق ء ح بز ع ره  بن  جل   خاه  حبظز  العرح زأ  مدز س عيب    مرج زي 

 مبص ز   مرذ  ك بذو براذز و  مبخذ طزة  قز ضرخفيض بسر ى  مرزكي  ف  بثفظ   ضز زة  معبل ع   (1
  مبزرفعذذذ   مبخذذذ طز ي وبسذذذر    رجبذذذ  يذذذ دة  مع  ئذذذد  بذذذن  جذذذل ، براذذذز و  مع ئذذذد ببخفضذذذ  ،مذذذديه  بزرفعذذذ 

بذذن بخذذ طز رق يذذل     مثذذد  سذذ عدهم ع ذذ ر ئل   مطذذزا  مرذذ  ا يبكذذبهم  رحذذ ع بجب عذذ  بذذن  م سذذإ ،مذذديهم
حز هذ   يذ دة بسذر ى  مرب يذ  فذ  أ بذن   ي دة     مثف ظ ع    مع  ئد عبد بسر ى بثذدد،  مرزكي   الئرب ب  

 .همظبث ف
 ،  صذب ع أ ،  ثدمبقرزض ضبن ضز   بعيب  مثجم  مقز ض  مببب ث   رثديد سق    ئرب بي  ضز زة (2

  رذذرمئم بذذذ  قذذذدزة  مبصذذز  ع ذذذ  ب  جهذذذ   مرقيذذد حهذذذ  حثيذذذ  أ  ببطقذذ  جيز فيذذذ  بثذذذددة، ،  قطذذ ع بعذذذينأ
 بن خمل دز س   رث يل  مس ا   مط   ع    مقز ض.  مخس ئز  مبثرب  

بين أ مرذذفضذذمع عذذن  ) حركذذ ز و  مهبدسذذ   مب ميذذ   مثدي ذذ ( مباذذرق و  مب ميذذ   عحذذز أسذذرخد مضذذز زة  مرثذذ ط  (3
  . مر  ررعزض مه  بثفظ   مقز ض  مبصزفي بخ طز  مضد    مريطي 

مذذذديه  حبسذذذ  بزرفعذذذ  ض  عذذذدم  الفذذذز ط ح الثرفذذذ  ى  مبصذذ ز بسذذذ   مسذذذي م   مع ميذذذ  مذذذد سذذذر ب زأضذذز زة   (4
 رطذ يز بثفظذ   مبر ثذ  سذر ب ز ألفزص   سريملأف   ، مبجبدةهاه  الب  ل  سرف دة بن ألحثي  يبكبهم 

 .جل  مثص ل ع    مب يد بن  الزح حأبن  مقز ض 
 و مذ  قط عذإبذب   مقذز ض عبذد   مع ئذد   مبخذ طزة  مبح دمذ  حذين عب يذ   ذز أ عرح زحبظز  أل الخا  ضز زة (5

 حذذين  ن يكذذ ن هبذذ ا رب سذذ  حذذين ثجذذم  مبخذذ طزة أجذذل ضذذب ن أبذذن  ،أ  صذذب ع و بثذذددة     اذذخ ص 
 ط حذذذذ و  مقذذذذز ض  مبقدبذذذذ حرقيذذذذيم  دز سذذذذ  د ز و  مبصذذذذ ز  بذذذذن خذذذذمل قيذذذذ م إ ،بعذذذذدل  مع ئذذذذد  مبط ذذذذ  
 .س سه  يرم رثديد بعدل  مع ئد  مبط    جز ء رثبل ر ا  مبخ طز بخ طزه    مر  ع   أ

امذا    ، مدز سذ عيبذ  م بصذ ز   مرج زيذ   الهربذ م حذ مرب ي  فذ  بثفظذ  قذز ض  مقطذ ع  مخذ زج  ضز زة   (6
بذن  مببكذن  مرذ   م رثذ ط  ضذد  مبخذ طزد مي  كخيذ ز و جديذدة سر ب ز و  ئرب بي  أ مدخ ل ف  بن خمل 

 .د خل  مح دحيئ   العب ل  مه  ضبنررعزض ن أ
 الاذذذز في   مع يذذذ   حبذذذ  فيهذذذ    رطحيذذذا برط حذذذ و  رع يبذذذ و  ر جيهذذذ و  مسذذذ ط و  مزق حيذذذ  حمرذذذ  م ضذذذز زة  أل (7

 مبصذز    مرذ  قذد ررسذ  فذ   هذ رجب   مبخ طز  مع مي   مر  قد يرعزض مجل أبن  3برط ح و مجب  ح  ل
  مذا   مذ   مب يذد بذن  البذ ن  مبصذزف إ و يذرد  ن رطحيذا هذاه  مبرط حذأعرحذ ز أع ذ   ،فمسهإعس زه    إ

 .يبعكس حد زه ع    مع  ئد  مبصزفي 
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سذذ مي   مرث يذذل أثذذد  أ فذذا بثذذ فظ  مقذذز ض فذذ    مكفذذ ء  مرب يذذ  أرطحيذذا بحذذد هبيذذ أع ذذ   ضذذز زة  مرأكيذذد (8
 مذا   ح ماذكل ،حذين  مقذز ض  مببب ثذ   مرحذ ين  مباذرزا دز س  عمق و  الزرح ط  بن خمل اما  ، مع ب 

د ء  رثقيذا ح يذ دة  رثسذين  ألببذ  يسذهم ،  معكسحذين بذن  مبخذ طزة   بسذر ى بعذ دع    مع  ئد عبذأثقا ي
 .ب ن  مبصزف بسر ي و بقح م  بن  أل

 ز عذذ    مصذذب ع   رفعيذذل د ز  مقط عذذ و  القرصذذ دي   مبخر فذذ  فذذ   مح ذذد  ببهذذ   مقطذذ ع  مضذذز زة دعذذم   (9
 عذذذدم  ،ب ذذذل هذذذاه  مقط عذذذ وفذذذ   بذذذب   مقذذذز ض ب ز  سذذذر أل بذذذن خذذذمل  يذذذ دة بسذذذ ،   معقذذذ ز    مخذذذدب 

ببذذذ  يسذذذهم ح يذذذ دة  مببذذذ   القرصذذذ د   كذذذاما خ ذذذا حيئذذذ   سذذذر ب زي  ، فقذذذطقرصذذذ زه  ع ذذذ   مقطذذذ ع  مرجذذذ ز  أ
حثي  رسهم ف  رثسين بسر ى  مبعيا  م سك ن  خ ا  مب يد بن  ،ث ضب   برط زة ف  بخر    مبج الو

 .ف   مح دحب   مرثري   مفزص  معبل  رط يز 
م بصذذز  بذذن   مع  ئذذدضذز زة  يذذ دة  ألعربذذ د ع ذ  بذذب   مقذذز ض بذذن أجذل  مثصذذ ل ع ذذ   مب يذد  (01

خذذمل  السذذرف دة بذذن  مرييذذز و  القرصذذ دي   مرذذ  رثذذد   كذذاما رق حذذ و أسذذع ز  مف ئذذدة عحذذز دز سذذ   رث يذذل 
دعذم  مفزص  مبر ث    مرهديذد و  مرذ  ر  جذه  مبصذز  بذن أجذل رجبحهذ  قذدز  مبسذرط ع،  امذا بذن خذمل 

 مد ميذذذ  بذذذن  جذذذل حبذذذ ء بثفظذذذ  فضذذذمع عذذذن  السذذذرع ب  حذذذ مخحز و  مبث يذذذ     رطذذذ يز بكرذذذ   د زة  الئربذذذ ن، 
 قز ض  مبصز   مب   .
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 المصادر العربية :1-1 

:الكتب -أ
 .الكريمالقران -1
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Abstract: 

The purpose of this study is to measure the concentration and diversification of the 

loan portfolio as an independent variable by using the( Hirschman-Herfndal) model 

and its effect on the Bank's return and risk as two dependent variables Three indicators 

were used for the return on banking, (rate of return on assets, the rate of return on 

equity and the rate of return on deposits). while four risk indicators were used (credit 

risk, liquidity risk, capital risk, interest rate risk). The study was conducted on a 

sample of ten (10) commercial banks listed in the Iraq Stock Exchange for the period 

from 2006 to 2017. The annual data appearing in the financial statements of the 

sample banks,  The problem of the study was the identification of the concentration 

and diversification of the banks' loan portfolios, and their impact on the returns and 

the banking risks. The hypotheses of the study were statistically tested and analyzed 

using statistical programs and standards (Exell, Spss) in order to reach the objective of 

the study.                                                                                                                            

The study concluded to a number of conclusions, the most prominent of which is that 

there was a negative impact of the loan portfolio concentration in some of the return 

indicators in all banks where the results of the return indicators have a statistically 

significant.Thus, this indicates that excessive concentration of loans to specific 

individuals, industries or economic sectors, often leads to a decline in bank returns, as 

well as that the impact of the relationship was positive for the concentration of loan 

portfolio in some of the risk indicators in all banks that It was The results of the risk 

indicators have a statistically significant, as well as the sample banks as a whole. Thus, 

this indicates that excessive concentration in granting loans to specific people, regions 

or economic sectors leads to an increase in banking risks.                                          

 

Keywords: (loan portfolio, loan portfolio concentration, loan portfolio diversification, 

return, risk)                                                                                                                         
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