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 الملخص
أثر إدارة مخاطر اإلئتمان  على كفاءة األداء المالى للبنوك " دراسة تطبيقيه على قطاع البنوك 

 التجارية المصرية"
 مقدمة البحث

 أن يمكن فشله اى دولة حيث أن في امهم ادور  لها المالي النظام و سالمة  كفاءةإن            
 االستقرار لضمان هاما شرطا المصرفي القطاع قوةتعتبر  كما للدول . االقتصادية التنمية يعطل
األهداف  أحد هو للبنوك المالي الوضع تقييمفإن  لذلك ونتيجة ، اإلقتصادى للدول والنمو

 الهادفة المؤسساتأحد  التجارية البنوكتعتبر  .صانعى القرارو للجهات التنظيمية  ةاألساسي
 لمن القروض منح و من ثماألفراد والشركات  من الفائضة األموال جذبعلى التى تعمل   للربح
يصاحبها بعض المخاطر التى قد تنتج عن  القروضهذه  ولكن المالي الدعم إلى حاجة في هم

 العالم اقتصاديات معظم في التجارية البنوك أن إلى اإلشارة تجدر كما .عدم سداد تلك القروض
, و  أخرى  مالية مؤسسة أي مع مقارنة قروضال منحفى عملية  المهيمنةالمؤسسات المالية  هي

 . مصر مثل الناشئة االقتصادات تعزيز في حيويا دورا التجارية البنوك تلعبعالوة على ذلك 
 

 ،الفشل و الضوائق المالية عن الناتجة المشكالت العديد من من البنوك معظم عانتلقد           
 يزال ال االئتمان لمخاطر التعرض إن .التنظيمية السلطات قبل من إغالقها تم قد منها وكثير

يصنف الباحثين سوء و ضعف إدارة  حيث ،فى القطاع المصرفى  للمشاكل الرئيسي المصدر
 بنوكال لدى  يكون  أن يجب مخاطر اإلئتمان على أنه السبب الرئيسى لمشاكل البنك و بالتالى

 وكذلك ية االئتمان مخاطرال مراقبةرصد و  و وقياس تحديد إلى الحاجةأهمية  تام عن  وعي
 االئتمان مخاطر إدارة, ومن ثم فإن المخاطر هذه ضد كافرأس مال   ما إذا كان لديهم لتحديد

 لضمانهو أمر ضرورى  و المصرفي القطاع في اإلقراض عملية من يتجزأ ال جزءا أصبحت
 . القروض سداد عن التخلف معدل انخفاض

        
 القوي  حيث يعكس األداء األهمية بالغ أمر هول فعالية إدارة مخاطر اإلئتمان و أهميةإن            
دعم فقط تال  االئتمان مخاطرل فعالةال دارةاإل حيث أن. ككل االقتصاد وكذلك التجارية للبنوك

 االقتصاد فيالنمو  و االستقرار تحقيق في أيضا تسهم اإلستدامة والربحية للقطاع المصرفى لكنها
أصبحت  للبنوك المالي واألداء االئتمان مخاطر إدارة بين العالقة فإن ،الصدد  هذا فيو . ككل

 ، السياسات وصانعي البنوك  على الرقابية والجهات لألكاديميين كبير إهتمام وتركيز  مصدر
 تؤثر على االئتمان مخاطر إدارة كانت إذا ما بصورة تطبيقية  التأكد بمكان األهمية منولذلك 

    .تهلمعرف الدراسةتسعى هذه  ما هو وهذا. فى البيئة المصرفية المصرية  التجارية البنوك أداء
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 مشكلة البحث 
 المؤسسات تتعرض مستمر، تزايد في االقتصادية التنمية تفرضها التي لتحدياتألن ا نظرا         

 ألن جدا حساسة المصرفي العمل طبيعة إن .كبيرة لمخاطر الوقت الحالى في والمالية المصرفية
 مؤسساتال هى التجارية البنوك تعتبر .العمالء من ودائع إلتزامات البنك هى من٪ 85 من أكثر

 على المدى بعيدة آثار لها أدائها في تغييرات و بالتالى أى هيمنة فى اى اقتصاد األكثر المالية
و  العمالء من الودائععلى قبول  لتلك البنوكيرتكز النشاط االساسى للدخل و  , ككل االقتصاد

 قد مما السداد عن التخلف مخاطر فى حدوث العمليةتتسبب هذه  و قد للمقترضين القروض منح
 تواجهها التي العديدة المخاطر بين لذلك من اإلفالس، ذلك في بما البنك فى ضوائق مالية يوقع 
   .للبنوك المالي األداء على كبير تأثير لديها التى االئتمان مخاطرهناك  البنوك

 
 تزداد عندماحيث  التي تواجه البنوكاألساسية المخاطر  أحدمخاطر االئتمان تعتبر           

يؤثر على رأس مال البنك و ذلك ألن البنك سيبحث عن مصادر قد فإن ذلك  االئتمان مخاطر
سينخفض  ذلك، إلى باإلضافة ،مختلفه لتخفيف الخسائر وتلبية سحب األموال من قبل المودعين 

عالوة على  .الربحية معدل في انخفاض إلى يؤدي سوف وبالتالي ،معدل السيولة لدى البنك 
%  60أن مخاطر األئتمان تمثل ما يقرب من  McKinse & Company(1997)ذلك فقد أكد

 % لكل منهما ,20من مخاطر البنك فى حين تمثل مخاطر السوق و المخاطر التشغيلية 
دارة ومراقبة وقياس تحديد فإن وبالتالي    .للبنوك جدا هام و ضرورى أمر  هي االئتمان مخاطر وا 

 
 البنوك المتعثرة لدى القروض من كبير لتراكم األخالقية والمخاطر االختيار سوء أدى وقد         

 والتي المتعثرة القروض تراكم من طويلة فترة منذ المصري  المصرفي القطاع عانى قدل .التجارية
 القروض تسبب فى زيادة الذي الرئيسي العاملحيث كان  ،1990 أواخر في ذروتها وصلت
فى منح قروض بضمانات غير مؤكدة  تتسبب التي القانونية القصور أوجه هو مصر في المتعثرة

 القروض نسبة بلغت فقد (2014) المصرى  المركزي  لبنكا لتقرير وفقاو عالوة على ذلك  ,
 إلى يدفعنا مما٪ 8.6 إلى 2014 ديسمبر نهاية في المصري  المصرفي النظام فيالمتعثرة 

 للزيادة ونظرا .المصرية البنوك أداء على تؤثر أن المنتظمة غير القروض لهذه يمكن كيف دراسة
 اإلدارة الفعالة ممارسات على ةالثاني بازل يةاتفاقت شدد فقد ،المتعثرة القروض في الهائلة

 أداءإن ف و من ثم . البنك أداء تحسين إلى تؤدى المطاف نهاية فيوالتى  االئتمانية لمخاطرل
ستمرارية   اإلدارة و الصحيح القياس على كبير بشكل يعتمد الحياة قيد على هاوبقاء البنوكوا 
إن ف (Mc Menamin 1999)  ل وفقا و عالوة على ذلك  .االئتمان لمخاطر السليمة الفعالة و
 المؤسسات في األعمال من العديد لفشل الرئيسي السبب يعتبر االئتمان مخاطر إدارة ضعف
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حيث  للبنوك، الجيد األداء ألجل حاسمة أهمية ذات االئتمان مخاطر إدارة لقد أصبحت .المالية
 خالل من الجيد األداء من مزيد إلى ؤديت أن اشأنه من هائتمانيجودة العملية األ أن المتوقع من

 التي الفرص خلق وكذلك المال، رأس فى مستوى  زيادة و جيدة، إنتاجية ،عالى ربح تحقيق مستو
 األداء على وتأثيرها االئتمان مخاطر إدارة أهمية لذلك فإن. المعيشة مستوى  تحسين شأنها من

  .الدراسة هذه لعمل دفع الباحث للبنوك المالي
 
  للبنوك المالي األداء على االئتمان مخاطر إدارة أثر درست التي التطبيقية الدراسات معظم        

كما أكد  االئتمان مخاطر إدارة لقياس عملال إطار ضمن   المال رأس كفاية لم تأخذ فى إعتبارها
 هى الدراسات هذه التى توصلت اليها النتائج فإن ذلك، على عالوة. إتفاق بازل األول و الثانى 

على  .لطرح العديد من التساؤالت  السياسة وصناع لألكاديميين المجال يترك مما متباينة نتائج
و جد بعض الباحثين أن إدارة مخاطر اإلئتمان تؤثر بشكل إيجابى على األداء سبيل المثال , 

 ;Achou ,Tenguh,2008 ; Hosna et al.,2009)المالى للبنوك و من هذه الدراسات : 

Fredrick ,2010;Kargi,2011 ;Afriyie and Akotey,2012; Boahene et 

a.,2012)   ر اإلئتمان تؤثر بشكل سلبى على فى حين وجد باحثين آخرين أن إدارة مخاط
 Li,2007; Poudel,2012; Kaaya and ),.األداء المالى للبنك و من هذه الدراسات : 

 ;Kithinji,2010) اإلئتمان هى التى تؤثر على األداء المالى للبنك ومن هذه الدراسات : 

Epure and Lafuente ,2012) . لذلك قد نستنج ضمنيا من هذه الدراسات السابقة أن أثر
مما دفع الباحث  إدارة مخاطر اإلئتمان على األداء المالى للبنوك ربما يكون غامض نوعا ما
 لدراسة أثر ادارة مخاطر اإلئتمان على األداء المالى للبنوك فى البيئة المصرية. 

 
 مختلف نحو بشدة اتجهت المحلية الدراسات معظم للباحث، نطاق معرفة في ،ذاته الوقت في        

 منظور من خاصة االئتمان، مخاطر دارةإل ستراتيجياتاألو  تقنياتوالت والممارسات األدوات
 بين واضحة عالقة لم تتبنى المحلية الدراسات هذه أن ذلك، على عالوة. والمراجعة المحاسبة

دفعته  فجوة وجد الباحث سبق، ماكل   على بناء .للبنوك التجارية والربحية االئتمان مخاطر إدارة
 لدى هناك أثر هلو تتمحور هذه الدراسة حول سؤال رئيسى :  .الدراسة هذه لعمل هذه الدراسة

 سيسعى البحث اهذ مصر؟ في التجارية للبنوك المالي األداء كفاءة على االئتمان مخاطر إدارة
 على االئتمان مخاطر إدارة ربأث تتعلقالتى  مختلفةال عتباراتتلك اإلل نظرا .الجواب على للعثور
  :التالي النحو على البحثية األسئلة من عددا يطرح الباحث مصر، في للبنوك المالي األداء
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معدل  ) الربحية مؤشراتب مقاسا للبنوك  المالي األداء كفاءة على المتعثرة القروض أثر هو ما. 1
 ؟(الملكية حقوق  على العائدمعدل  و األصول على العائد

 مؤشراتب مقاسا للبنوك  المالي األداء كفاءة على مخصصات خسائر القروض أثر هو ما. 1. 2
 ؟(الملكية حقوق  على العائدمعدل  و األصول على العائدمعدل  ) الربحية

 مؤشراتب مقاسا للبنوك  المالي األداء كفاءة على حجم القروض والتسهيالت  أثر هو ما. 1. 3
 ؟(الملكية حقوق  على العائدمعدل  و األصول على العائدمعدل  ) الربحية

 ) الربحية مؤشراتب مقاسا للبنوك  المالي األداء كفاءة على المال رأس كفاية تؤثر مدى أي إلى. 4
  ؟(الملكية حقوق  على العائدمعدل  و األصول على العائدمعدل 

 العائدمعدل  ) الربحية مؤشراتب مقاسا للبنوك  المالي األداء كفاءة على البنك حجم أثر هو ما. 5
  ؟(الملكية حقوق  على العائدمعدل  و األصول على

 
 أهمية البحث

 
 أهمية البحث من زوايا مختلفة كما يلى :  ثقتنب

 األهمية النظرية  :أوال
  مشكلة من تعاني المصرية البنوك معظم أن هام و حيوى حيث وقت في البحث هذا يأتي 

 بالضروى  التيو  العالمية المالية األزمة ظل تبعات في السداد عن التخلف مخاطر أرتفاع
   .أدائها على تؤثر قد

  األداء على وأثره موحد كإطار المال رأس وكفاية االئتمان مخاطر إدارة بين العالقة أهمية 
 نظري  إطار الباحث يقدم سوفأيضا  .السابقة للدراسات مكمل والذى يعتبر المالى للبنوك 

دارة ،(بازل ياتاتفاق) المصرفية اللوائح بشأن مبسط دارة المخاطر، وا   االئتمان مخاطر وا 
 الدراسات بسبب العربية المكتبة إلى إضافة بمثابة ذلك اعتبار يمكن لذلك .المالي واألداء
  .المجال هذا في النادرة العربية

 األهمية التطبيقية  :ثانيا
  لدراسة  مصر في أهمية كثراأل المالية القطاعات من اواحد على الدراسةهذه  تطبيق سيتم

نتائج هذه  كانت إذا وما التجارية المصرية البنوك أداء على االئتمان مخاطر إدارةأثر 
 .ال أم سابقةال دراساتال تدعم سوف الدراسة

  السداد عن التخلف مخاطر مشكلة لتقليل الدراسة محل للبنوك توصيات و مقترحات تقديم 
 إلى توصيات تقديم إلى باإلضافة. المستقبل في للبنوك التجارية المالي األداء كفاءة وتحسين
  .المستقبلية والدراسات األبحاث 
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 أهداف البحث 
 األداء كفاءة على االئتمان مخاطر إدارة أثر وتحليل دراسة على لبحثل الرئيسي الهدفيرتكز       

 :يلي ما تحقيق إلى البحث يسعى ،وعالوة على ذلك . المصرية التجارية للبنوك المالي
 للبنوك التجارية  الربحية أداء على المتعثرة القروضحجم  أثر وتحليل دراسة  
 للبنوك التجارية  الربحية أداء على القروض خسائر مخصصات أثر وتحليل دراسة  
 للبنوك التجارية الربحية أداء على والتسهيالت القروضحجم  أثر وتحليل دراسة  
 لتلك البنوك الربحية أداء على تؤثر التجارية البنوك اموال رؤوس كفاية كانت  إذا ما فحص 
 للبنوك التجارية  الربحية أداء على البنك حجم أثر وتحليل دراسة  

  فروض البحث
 هذه درجنت ووالدراسات السابقة  البحث أسئلة مع تمشيا الدراسة فروض قام الباحث بصياغة     

 :يلي ما في الفروض
 علدددددددى العائددددددددمعددددددددل   علدددددددى المتعثدددددددرة  القدددددددروض نسدددددددبةل : يوجدددددددد أثدددددددر معندددددددوى األول الفررررررررض. 1

 .األصول
 علددددددى العائدددددددمعدددددددل   علددددددى المتعثددددددرة  القددددددروض نسددددددبةل : يوجددددددد أثددددددر معنددددددوى الثررررررانى الفرررررررض .2

 .حقوق الملكية
معدددددددل   علددددددى لنسددددددبة مخصصددددددات خسددددددائر القددددددروض  : يوجددددددد أثددددددر معنددددددوى الثالررررررث الفرررررررض. 3

 .األصول على العائد
معدددددددل   علددددددى لنسددددددبة مخصصددددددات خسددددددائر القددددددروض  : يوجددددددد أثددددددر معنددددددوى الرابرررررر  الفرررررررض. 4

 .حقوق الملكية على العائد
 العائدددددددمعدددددددل   علددددددىلنسدددددبة القددددددروض و التسددددددهيالت  : يوجددددددد أثددددددر معنددددددوى الخررررررام  الفرررررررض. 5

 .األصول على
 العائدددددددمعدددددددل   علددددددىلنسددددددبة القددددددروض و التسدددددهيالت  : يوجددددددد أثدددددر معنددددددوى السرررررراد  الفرررررررض. 6

 .حقوق الملكية على
 علدددددى العائددددددمعددددددل   علدددددىكفايدددددة رأس المدددددال   لمعددددددل : يوجدددددد أثدددددر معندددددوى  السررررراب  الفررررررض. 7

  .األصول
 علدددددى العائددددددمعددددددل   علدددددىكفايدددددة رأس المدددددال   لمعددددددل : يوجدددددد أثدددددر معندددددوى  الثرررررامن الفررررررض. 8

  .حقوق الملكية
  .األصول على العائدمعدل   علىلحجم البنك   : يوجد أثر معنوى  التاس  الفرض. 9

حقددددددوق  علددددددى العائدددددددمعدددددددل   علددددددىلحجددددددم البنددددددك   : يوجددددددد أثددددددر معنددددددوى العاشررررررر الفرررررررض. 10
 .الملكية
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 منهجية البحث
  

 :التالية العناصر ويشمل البحث  في المستخدمة المنهجية القسم هذا يتناول

 

 أوال: أسلوب البحث 

 

  إدارة في تحديد عالقات البحث المقترحة بين  االستقرائىقام الباحث باستخدام المنهج
مخاطر اإلئتمان و األداء المالى للبنوك . حيث أشار الباحث الى سؤال البحث وال ينوى 
الذهاب إلى ابعد من ذلك . وقد استند الباحث فى صياغة سؤال البحث الى النظريات 

 والدراسات السابقة فى هذا المجال.  
 لبحث . حيث استخدم كما استند الباحث إلى المنهج الكمي فى تحليل و دراسة متعيرات ا

 لبنوكلل السنوية التقارير من جمعها تم التي البيانات لتحليل المتعدد االنحدار نماذجالباحث 
 على لالجابة التحليالت إجراءب قام الباحث االنحدار، نتائج على اعتمادا. محل الدراسة 

   .الوصفي المنهج باستخدام التحليالت عرض و قد تم. ثالبح تساؤالت
 

 ثانيا: مجتمع و عينة البحث  

 

 ( 17( بنك منها )20والبالغ عددها ) المصرية التجارية البنوك جميع البحث مجتمع يمثل
 . ( بنوك للقطاع العام3من القطاع الخاص والمشترك و )ك بن

  مخاطر إلدارة الكمي األثر و تحليل فحص هو الدراسة من األساسى  الهدفيتمثل 
 5 خالل بالتطبيق على القطاع المصرفى المصرى  للبنوك األداء المالى  على االئتمان
و قد اعتمد الباحث فى اسلوب إختيار  (.2014-2010)تتمثل فى الفترة من  سنوات

العينة على العينة غير اإلحتمالية فى شكل عينة تحكمية و يستند طريقة و حجم إختيار 
  العينة على المعايير والمبررات التالية :

 لللبنوك محل الدراسة  للبحث محددةال فترةال مدى على متسقة المطلوبة بصورة بياناتال توافر (  أ
 الدراسة فترة خالل اندماج أي في محل الدراسة  البنوك تشارك لم  (ب
 .المصري  الجنيهب المالية القوائم إصدارب تقوم البنوك محل الدراسة  ( ج
 ( بنك ممن 20( بنك من إجمالى )12) اختيار تم قدف أعاله، المذكورة المعايير إلى وبالنظر

 تنطبق عليهم المعايير السابقة .
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 البيانات  وأدوات تحليل ثالثا: جمع
 
 5 لمدةرئيسى للبيانات  مصدرقام الباحث باإلعتماد على التقارير المالية السنوية للبنوك ك 

 استخدام تم حيث  .للبنوك محل الدراسة ( 2014-2010) تتمثل فى الفترة من سنوات
 الخاصة بتلك البنوك محل الدراسة لتحليل وفحص عالقات البحث المقترحة. الثانوية البيانات

 على العائدمعدل ) الربحية نسب حساب طريق عن البيانات تحليل قام الباحث بجمع و
نسبة مخصصات  المتعثرة، القروض نسبة ،(الملكية حقوق  على العائدمعدل  و األصول
 الطبيعي اللوغاريتم و المال رأس كفاية نسبة ،القروض و التسهيالت  نسبة ,القروض خسائر

   .الدراسة فترة من سنة كل عن البنوك أصول جماليإل
  السالسل الزمنيةباستخدام أسلوب تحليل القطاعات و قام الباحث((Panel data analysis 

 سنوات 5 لفترة بياناتال جمع تم حيث ،(.التاسع راإلصدا) EViewsبرنامج  باستخدام
 بين العالقة  ;الدراسة في المتعدد و قام الباحث بإجراء نماذج اإلنحدرا ،للبنوك محل الدراسة 

 على تلك البعدين )القطاعات , السالسل الزمنية(  ; مستقلة وعدة متغيرات واحد متغير تابع
 

 قيا  متغيرات البحث

 

إعتمد الباحث فى دراسته على اثنين من المتغيرات األساسية، إدارة مخاطر االئتمان كمتغير     
مستقل وكفاءة األداء المالي للقطاع المصرفى كمتغير تابع، باإلضافة إلى استخدام حجم البنك 

 كمتغير رقابى  و ذلك إستنادا للدراسات السابقة. 
 

 إلئتمان أوال : المتغير المستقل : إدارة مخاطر ا
 وهي متغيرات مستقلة فرعية  أربعة الباحث اختار قدف ، إستنادا إلى الدراسات السابقة   
(NPLR، LLPR، LAR و(CAR أداء على تؤثر التي االئتمان مخاطر إدارة لقياس كمؤشرات 

 مخاطر إدارةقياس ل كمؤشرات المتغيرات هذه تم إستخدام و إختبار وقد. للبنوك  الربحية 
 على سبيل المثال و ليس الحصر :  السابقة , الدراسات من العديد في االئتمان

Hosna et al., (2009)   ، Kithinji (2010) , Kargi (2011)  ،   Onaolapo 

(2012) ، Boahene et al.,(2012)  ،   Poudel (2012) and  Awoke (2014).   
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 )أداء الربحية( ثانيا : المتغير التابع : كفاءة األداء المالى للبنوك 
كمؤشرات لقياس أداء الربحية للبنوك وذلك  (ROE  and ROA) نسب استخدمقام الباحث ب    

إستنادا ايضا إلى العديد من الدراسات السابقة التى إعتمدت على هذه المؤشرات كمقياس أساسى 
قياس ل كمؤشرات المتغيرات هذه تم إستخدام و إختبار وقداألداء المالى للقطاع المصرفى . لقياس

 على سبيل المثال و ليس الحصر :  السابقة , الدراسات من العديد في أداء الربحية البنوك 
Naceur and Kandil (2006) , Li (2007)   ,  Achou & Tenguh (2008) , 

Nawaz et al.,(2012)   , Boahene et al., (2012) , Kolapo et al.,(2012).  

 

 ثالثا: المتغير الرقابى : حجم البنك 
المحددات الداخلية ألداء الربحية للبنوك التجارية و هو  أحد يسعى الباحث إل دراسة وتحليل    

تعود عالقة البحث بين إدارة مخاطر أجل تجنب احتمال أن . و من  إدارة مخاطر اإلئتمان
لذلك قام الباحث بإدخال أحد إلى بعض العوامل األخرى ،  اإلئتمان و األداء المالى للبنوك 

و إستنادا الى العديد من الدراسات السابقة  فإن أكثر المتغيرات الرقابية التى  المتغيرات الرقابية 
دارة مخاطر اإلئتمان و كفاءة األداء المالى استخدمت فى دراسة عالقة البحث المقترحة بين إ

 Bizuayehu (2015) and Li  للبنوك هو حجم البنك , على سبيل المثال و ليس الحصر : 

& zou (2014)   و تعود أهمية إستخدام المتغير الرقابى إلى مدى أهمية تأثيره فى العالقة بين ,
 . ختلفة محل الدراسةبين البنوك المالمتغير المستقل و المتغير التابع 

 
 رابعا: وصف متغيرات البحث 

 
: هى نسبة إجمالى القروض المتعثرة إلى إجمالى القروض  NPLR)(نسبة القروض المتعثرة 

. القروض غير المنتظمة أو القروض المتعثرة أو القروض المعدومة هى تلك والتسهيالت 
القروض التى يعتبرها البنك خسائر محتملة لألموال و ذلك بسبب التخلف عن سداد تلك 

 في االئتمان مخاطر إدارةقياس ل كمؤشرالمتغير  اهذ تم إستخدام و إختبار وقدالقروض .  
 :  على سبيل المثال و ليس الحصر السابقة , الدراسات من العديد

Achou & Tenguh (2008) , Hosna et al., (2009) , Kithinji (2010) , 

Kargi (2011), Boahene et al. (2012) , Mwangi (2012) , Kolapo et 

al., (2012), Afriyie & Akotey(2012 ) Magali (2013) , Rufai (2013) 

,Abiola & Olausi (2014) and  Alshatti (2015)  

القروض مخصصات خسائر : هى نسبة إجمالى  LLPR)(نسبة مخصصات خسائر القروض 
 القروض خسائر احتياطيات أو القروض خسائر مخصصات إلى إجمالى القروض والتسهيالت .
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 الخسائر مقابل  كإحتياطى  السنوية األرباح من البنك بها يحتفظ التى األموال مجموع هي
وقد تم   .يفقدها البنك  ائتمانية تسهيالتاى  لتعويض أو ،القروض المتعثرة  من المحتملة

المتغير كمؤشر لقياس إدارة مخاطر االئتمان في العديد من الدراسات  اإستخدام و إختبار هذ
 :  السابقة , على سبيل المثال و ليس الحصر

Kolapo et al., (2012), Abdel Megeid (2013) , Rufai (2013), 

Aghababaei et al., (2013) , Odunga et al., (2013)  and 

Kodithuwakku (2015).   

إلى إجمالى  و التسهيالت  هى نسبة إجمالى القروض:  (LAR)نسبة القروض و التسهيالت 
 يتيح حيث البنك من للعميل الممنوحة االئتمانية التسهيالتهى  والسلف القروضالودائع.  

فى و قت متفق  مع تسديد تلك األموال إضافة الى الفائدة  البنوك أموال من االستفادة للعميل
المتغير كمؤشر لقياس إدارة مخاطر االئتمان في العديد من  اوقد تم إستخدام و إختبار هذ عليه.

 :  الدراسات السابقة , على سبيل المثال و ليس الحصر
Kithinji (2010), Kargi (2011), Kolapo et al., (2012) Agu et 

al.,(2013) ,  and Aghababaei et al., (2013) .  

ستند يتعتبر نسبة كفاية رأس المال المؤشر األساسى الذى  :  (CAR)كفاية رأ  المال  معدل
مية األمثل لألموال التى كعليه منطمى القطاع المصرفى وصناع السياسات المصرفية لتحديد ال

قد يستخدمها البنك عند مستويات معينه قد تهدد وجود و توافر أموال الودائع لدى البنك سواء 
وقد تم كانت هذه األموال فى صوره )رأس مال , أرباح محتجزة, او اى احتياطات أخرى ( . 

العديد من الدراسات المتغير كمؤشر لقياس إدارة مخاطر االئتمان في  اإستخدام و إختبار هذ
 :  السابقة , على سبيل المثال و ليس الحصر

Hosna et al., (2009) , Mwangi (2012), Poudel (2012) , Afriyie & 

Akotey(2012 ), Rufai (2013), Abiola & Olausi (2014) , Alshatti 

(2015).   

 حيث من البنك حجم يتم قياس:  ( log TAحجم البنك ) اللوغاريتم الطبيعى إلجمالى اإلصول 
إستنادا للدراسات السابقة فانه هناك مقياس شائع لقياس حجم البنك وهو  .األصول موقف

 كمتغير رقابى المتغير  اوقد تم إستخدام و إختبار هذاللوغاريتم الطبيعى إلجمالى أصول البنك . 
 :  في العديد من الدراسات السابقة , على سبيل المثال و ليس الحصر

Boahene et al. (2012) , Bizuayehu (2015) and Li & zou (2014) and 

Awoke (2014).  
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هو نسبة صافى الربح بعد الضرائب الذى يحققه البنك :  (ROA)معدل العائد على األصول 
المتغير كمؤشر  اوقد تم إستخدام و إختبار هذخالل فترة معينة إلى اجمالى اصول البنك . 

 :  في العديد من الدراسات السابقة , على سبيل المثال و ليس الحصر أداء الربحية لقياس 
Naceur & Kandil (2006) , Li (2007), Achou & Tenguh (2008),  

Kithinji (2010),  Kolapo et al.,  (2012), Afriyie & Akotey(2012 ), 

Magali (2013) , Li & Zou (2014) , Abiola & Olausi (2014) , 

Alshatti (2015).   

 
: هو نسبة صافى الربح بعد الضرائب الذى يحققه  E(RO( حقوق الملكيةمعدل العائد على 

المتغير كمؤشر  اوقد تم إستخدام و إختبار هذالبنك خالل فترة معينة إلى اجمالى حقوق الملكية .
 :  في العديد من الدراسات السابقة , على سبيل المثال و ليس الحصر أداء الربحية لقياس 

 Hakim & Neaime (1999), Naceur & Kandil (2006), Achou and 

Tenguh (2008), Hosna  et al.,(2009), Fredrick (2010),  Afriyie & 

Akotey(2012 ), Magali (2013), Li & Zou (2014) , Abiola & Olausi 

(2014) , Alshatti (2015).   

 
 حدود البحث

 أوال : حدود موضوعية 

 ،NPLR) فقط يقتصر البحث على اختبار ودراسة العالقة بين إدارة مخاطر االئتمان باستخدام  
LLPR، LAR و(CAR  وكفاءة و  إدارة مخاطر االئتمانكمتغيرات فرعية و مؤشرات لقياس

  (ROE  and ROA) باستخدام مؤشرات أداء الربحية فقط للقطاع المصرفى  األداء المالي
  رقابى .كمتغير log TA) ) بنكالباإلضافة إلى حجم 
 ثانيا : حدود مكانية 

 ا البحثذه تطبيقب حيث قام الباحث. المصرية التجارية البنوك على فقط البحث تطبيق يتم  
 بيانات توافر :التالية المعايير مع تتطابق ال التي البنوك باستثناء المصرية التجارية البنوكعلى 
 أي في محل الدراسة  البنوك تشارك لم لللبنوك محل الدراسة , محددةال فترةال مدى على متسقة
و  .المصري  الجنيهب المالية القوائم إصدارب تقوم البنوك محل الدراسة , الدراسة فترة خالل اندماج
 . إلعتبارات الصالحية واإلعتمادية ذلك

 ثالثا: حدود زمنية :
 الزمنية الفترة الباحث اختار قدف ،تعميم النتائج على مجتمع البحث ل كافية بيانات جمع أجل من
  .(2014-2010 )من
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 هيكل وخطة البحث 
فصدول، يبددأ كدل فصدل منهدا بمقدمدة تعبدر  خمسةتحقيقا ألهداف البحث يتكون البحث من 

 عن محتوياته بشكل مختصر، وتتدرج فصول البحث كما يلى:

 الفصل األول : اإلطار العام للبحث  
يتناول هذا الفصل اإلطار العام للبحث ويشمل هذا الفصل عشرة بنود أساسية هى: مقدمة    

البحث، مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، فروض البحث، أسلوب البحث، طريقة 
 لى حدود البحث وهيكله.إقياس متغيرات البحث، المفاهيم المستخدمة فى البحث، باإلضافة 

 اسات السابقة الفصل الثانى : الدر 
 هيتناول الفصل الثانى الدراسات السابقة التى تعرضت لموضوع البحث أو بعض جوانب   

الدراسات العربية، الدراسات األجنبية  :بنود هى ةلى ثالثإوقد تم تقسيم هذا الفصل  ,المختلفة
 والتعليق على الدراسات السابقة. 

 اإلطار النظرى للبحث الفصل الثالث : 
 إدارة البنوك، في المخاطر ، بازلإتفاق  تطور: المصرفية التشريعات الثالث الفصل يتناول   

دارة االئتمان لمخاطر الرئيسي المصدر االئتمان، مخاطر المخاطر،  في االئتمانية المخاطر وا 
 إدارةقياس  االئتمان، مخاطر إدارة أهمية االئتمان، مخاطر إدارة واستراتيجيات أساليب البنوك،
 بين النظرية العالقة و أخيرا التجارية للبنوك والربحية المالي األداء محددات ، االئتمان مخاطر

  .المالي واألداء االئتمان مخاطر إدارة
 الفصل الرابع : منهجية البحث و تحليل البيانات 

حيث يتناول هذا الفصل المنهجية التى ، و تحليل البيانات يتناول الفصل الرابع منهجية البحث   
استخدمت فى البحث و التى تحتوى على منهج و أسلوب البحث , طرق و مصادر جمع 
البيانات , مجتمع و عينة البحث , طرق تحليل البيانات , قياس متغيرات البحث , أساليب 

 التحليل اإلحصائى , نتائج التحليل اإلحصائى . 
 التوصيات  الفصل الخامس : النتائج و

التى توصل لها  النتائج أهم الباحث يستعرض حيث الميدانية، الدراسة نتائج الفصل هذا يتناول   
و  ص بعض التوصيات وليها البحث، واستخلإ. قام الباحث بعرض النتائج التى توصل البحث 
  مجاالت لبحوث مستقبلية.الباحث  تنفيذ التوصيات، وأخيرًا اقترح لعمل خطة قام ب
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 نتائج البحث 

 :النتائج التالية لقد تم اختبار فروض البحث إحصائيًا وتوصل الباحث إلى

كدل أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى و جدود أثدر معندوى لنسدبة القدروض المتعثدرة علدى  .1
مدددن معددددل العائدددد علدددى األصدددول و معددددل العائدددد علدددى حقدددوق الملكيدددة ممدددا يثبدددت صدددحه 

 و الفرض الثانى  الفرض األول 

مخصصددددات خسددددائر أوضددددحت نتددددائج التحليددددل اإلحصددددائى و جددددود أثددددر معنددددوى لنسددددبة  .2
على كل من معدل العائد على األصول و معدل العائد على حقوق الملكية ممدا  القروض

 الثالث و الفرض الرابع  يثبت صحه الفرض 

القدددددروض و  إجمددددالى أوضددددحت نتددددائج التحليدددددل اإلحصددددائى و جدددددود أثددددر معنددددوى لنسدددددبة .3
على كدل مدن معددل العائدد علدى األصدول و معددل العائدد علدى حقدوق الملكيدة  التسهيالت

 الخامس و الفرض السادس   مما يثبت صحه الفرض 

علددى لمعدددل كفايددة رأس المددال جددود أثددر معنددوى  عدددمأوضددحت نتددائج التحليددل اإلحصددائى  .4
أثدددر بينمدددا يوجدددد   السدددابع و بالتدددالى يدددرفض الباحدددث الفدددرض معدددل العائدددد علدددى األصدددول

يثبددت صددحه ممدا حقدوق الملكيددة علدى معدددل العائدد علددى لمعدددل كفايدة رأس المددال معندوى 
   الثامن الفرض 

أوضددحت نتدددائج التحليددل اإلحصدددائى عدددم جدددود أثددر معندددوى لحجددم البندددك علددى كدددل مدددن   .5
عددل العائدد علدى حقدوق الملكيدة و بالتدالى يدرفض الباحدث معدل العائد على األصدول و م
 الفرض التاسع والفرض العاشر 

 توصيات البحث
 البحث، وما انتهى إليه من نتائج، يوصى الباحث بما يلي:وحدود في ضوء أهداف ومشكلة ومنهجية 

، NPLR ،LLPRمؤشددرات  ينبغددي علددى البنددوك التجاريددة المصددرية أن تأخددذ بعددين االعتبددار .1
LAR ،CAR  التددددي أثبتددددت نتددددائج التحليددددل اإلحصددددائى أهميتهددددا فددددى تحديددددد و إدارة مخدددداطر

 كمحدد داخلى لألداء المالى للبنك  اإلئتمان
 مددن خددالل  االئتمددان مخدداطر إلدارة فعددال نظددام تصددميم المصددرية التجاريددة البنددوكينبغددى علددى  .2

ضددع أجددراءات سددليمة و ذلددك بو  االئتمددان مخدداطر للتعامددل مددع  مناسددبة بيئددة و تددوفير  إيجدداد
فيددة للرقابددة علددى لعمليددات المددنح اإلئتمددانى والتددى تتضددمن تحديددد و تجهيددز كافددة الضددواب الكا

مخدداطر اإلئتمددان . باالضددافة الددى أن يكددون القددرار اإلئتمددانى فددى البنددوك التجاريددة يسددتند إلددى 
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دراسة وتحلليل المخاطر المتعلقة بالمشروع الممدول و تقيديم وضدع المقتدرض و عددم االعتمداد 
 بشكل اساسى وكلى على الضمانات فى منح القروض 

فى  جاىت ك ايت ىأ  ال ال ىت    ينبغى على البنوك المصرية ضرورة االلتدزام بالمعدايير الدوليدة  .3

 الرقتبأ الدقيقأ عل  إدا ة جختطر اإلئت تن 

 مددع تتوافدق التدي االئتمددان ومعدايير سياسدات تضددع أن المصدرية التجاريدة لبنددوكا علدى نبغديي  .4
 لمخددداطر التعدددرض مسدددتوى  خفدددض مدددن أجدددل للبندددك العامدددة واألهدددداف التنظيميدددة المتطلبدددات
. االئتمدان مخداطر تصدنيف نظدام تتبندى البندوك جميدععلى  ينبغيكما . بهم الخاصة االئتمان

حيث أن هذا النظام بمكن البنك من تحديد مستوى المخاطر بالنسبة لكل مقترض مما يضمن 
 اإلدارة الفعالة والدورية للقروض . 

دارة  .5 ينبغدددى أيضدددا علدددى البندددوك التجاريدددة المصدددرية دأن تتبندددي ممارسدددات سدددليمة للحوكمدددة ، وا 
شدددطة المصدددرفية المخددداطر التدددي يتعرضدددون لهدددا فدددي إطدددار نهدددج متكامدددل، والتركيدددز علدددى األن

و عدالوه علدى  .االحترازيدة طبقدا ل إتفاقيدات بدازل لممارسات المصدرفية با و اإللتزاماألساسية 
تعزيز تطبيق اليات الحوكمة فى البندوك ألن االدارة السدليمة تعتبدر أمدرا هامدا لبقداء  يجبذلك 

  .سسات على المدى الطويل ؤ ونجاح الم
للعوامددل والمحددددات الداخليدده  االهتمددام مددن مزيدددا المصددري التجاريددة  كو البندد عطدديت أن يجددب  .6

لددددألداء المددددالى للبنددددك كددددإدارة مخدددداطر اإلئتمددددان عددددن كددددل مددددن عوامددددل الصددددناعه او العوامددددل 
االقتصددادية حيددث توصددلت نتددائج البحددث إلددى أهميدده غدددارة مخدداطر اإلئتمددان و أثرهددا المعنددوى 

  معنوى. على ربحيه البنك فى حين أن حجم البنك لم يكن له أى تأثير 
 كدددون ي أن والدددذى يجدددب  االئتمدددان مخددداطر دارةإل فريدددق إنشددداءصدددرية مال البندددوك ينبغدددى علدددى .7

:  االئتمددددان مخدددداطر تقليددددل فددددي تسدددداعد أن شدددأنها مددددن التددددى التاليددددة اإلجددددراءات عددددن مسدددؤول
دارة تخطدديط فددي المشدداركة هيكددل و سددلطة  و تحسددين  تطددوير , محفظددة األعمددال المصددرفية وا 

و قيداس  تحديددفعالة والتى مدن شدأنها تمكدن البندك مدن  أنظمة وضع , للعمالء  االئتمان منح
و كدددذلك تحديدددد المشددداكل اإلئتمانيدددة و حجدددم المخصصدددات المطلوبدددة  أداء محفظدددة القدددروض 

 .لمواجهه اى مخاطر متوقعة 
أن تتوافدددق السياسدددات االئتمانيددده فدددى البندددوك مدددع التغيدددرات فدددى االوضددداع  االقتصدددادية  يجدددب  .8

ى االقتصددداد ككدددل  او فدددى قطاعدددات معيندددة و خاصددده ان بيئددده االسدددتثمار المصدددرية سدددواء فددد
 ك تتصف بالتقلبات االقتصادية مما يزيد من توقعات مخاطر اإلئتمان فى البنو

تنميددة المددوارد البشددرية فددى البنددوك فددى مجددال إدارة مخدداطر اإلئتمددان و ذلددك بالتدددريب ينبغددى  .9
أنظمددة التصددنيف الددداخلى ل ئتمددان و اسدداليب قيدداس و والتعلدديم المسددتمر خاصددة فددى نددواحى 

 .و تحديد كفاية رأس المال 2تخفيف مخاطر االئتمان الوارده فى مقررات بازل 


