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َّيُّم ٕاّن يف ثدبريَك ما يُغين عن احِلَيل, وٕانَّ يف َلَرِمَك  "انل

لَل, ؤأّن يف ما ىو فوَق ألَمل, وٕاّن يف ُحلِمَك ما يسدُّ الَ 

َعفِوَك ما ميحو امزنَل, انلّيّم فبقّوِة ثدبرِيك وفيِض مَرِمَك 

وِسَعة ُحلِمَك وعظمِي َعفُوَك, صّّل وسّّل وابرك عىل 

س ّيدان محمّد وعىل أِِٓلِ وََصِبِو صالًة ثُنجينا هبا من لكَّ 

اي َمن بيدِه ملكوُت لّكِ يشء, انلّيّم ال هفتقر ؤأهَت  ءيش

 ُ ُّنا وال ه ضاُم ؤأهَت حسبُنا ؤأهَت عىل لّكِ يشٍء قدير يف رب

 لُكِّ مَمحٍة وهََفٍس عدد ما وسَعُو ِعُّل اّلّل"

 أٓمـيــــن
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 قول امعامد ألصَفياين

اموغرُّيَ ىذ ٕايّن رٔأيُت ٔأهّو ما َلتََب ٔأَحُدُُه يف يَوِمِو ِلتااًب ٕاال قاَل يف غَِدِه، " 

َم ىذا ماكَن ٔأفضل، ماَكَن َأحسن ومَو  َِّد ذاَك ماَكَن يُس َتحسن، ومَو ُقّدِ ُزي

وىذا ِمن ٔأعَظِم امِعرب، وىو َدميٌل عىل  ومو تُرَِك ذاَك ماَكَن ٔأمجل،

امبَََش. ستيالِء امنّْقِص عىل مُجَلِ ا  
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 اإلىداء

يالكِ انسبىس ...  إىل سهطبَخ  لهيب ًاننجًخ انّيت رجعش يف زًدِ زدْك األَُس...

يٍ عهًّزين فهسفخ اندَّْب رُجنَ عهَ انزضذْبد ًانفداء ... َجع احلنبٌ ًانعطبء ًانصّرب ... 

 أيهِ املزجدد يف ىره احلْبح... فربضبىب ٌّفمين اهلل.... انكهًخ األًىل ....

إىل ججييت انشبخمخ ًَرباسِ املضِء ًسندُ احلنٌٌ... انشًعخ انّيت حترتق نزنري ننب 

  ...انطسّك...يَضم انصرب ًانزأَِّ

إىل سندُ املكبفخ ًاملضذِّ... انّرُ ًاسبَِ يف انسسّاء ًانضسّاء ًعهًّين يعنَ 

 انشيبيخ ًانعطبء... يَضم انكسو ًاحلَصو احلنٌٌ...أخِ انصدًق... 

إىل اننٌز انّرُ أَبز دزثِ ثضْبء اندعى ًاملضبثسح ... لندّم انفكس ًاإلصساز املفعى ثبنطًٌح... يٍ 

 كبٌ شسّكِ ًيؤَسِ يف أصعت أّبيِ...أخِ املعطبء... 

...  املضبثس جخ ًانجيجخ ... شَجك انٌد... يَضم انشيى انفيتّ...أخِإىل عجك انطْ  

  دح.إىل إشسالخ صجبدِ ًّبمسْنخ عًسُ... ثسًخ انعبئهخ ًزًح املسح ًانطْجخ...أخيت انفسّ

يٍ ىّْئٌا يل  انظسًف ًاألدٌال ًاَزظسًا إىل دُزّرِّ انسلْمزني...سنبثم أَُسِ... 

...... ىجخ انصدالخ...صدّميتّ انغبنْزنييعِ حلظخ انفسح ًانكًبل  

إىل كم يٍ ّسعيى انمهت ًال رسعيى ىره انصفذخ ...يٍ ًلفٌا جببَيب ًكبٌَا يل سنداً داعًبً 

لنبدّم انٌدًيسشداً يعْنبً...
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 ال ّسعين يف ىرا املمبو إالّ أٌ أشكس ً أمحد اهلل سجذبَو أٌ ىداَِ ًًفمين هلرا.

 ًًفبءً ًاعرتافبً ثبجلًْم  أًد أٌ  ألدّو شكسُ ًايزنبَِ :

جليده ًصربه عهِّ ًرعبًَو انجنّبء يف  اإلشساف عهَ ىره  ملشسيف اندكزٌز
خ.  ًعهَ يب لدّيو يٍ َصخ ًرٌجْيبد ًإزشبد  سبمهذ يف جنبح  ىره  اندزاس ,انسسبنخ  

انّرُ كبٌ نزٌجْيبرو انصّبدلخ ًيالدظبرو انعطسح عًْك  ألسزبذُ اندكزٌز انفبضم
 األصس ألٌ رسٍ ىره انسسبنخ اننٌز.

عهَ رفضّهيى ثمجٌل ينبلشخ ىره انسسبنخ  ًحتًّهيى عنبء إىل انسّبدح 
 لساءهتب.

انعهًِ نكهْخ اننبئت  ًأخص ثبنشكس اندكزٌز  
 االلزصبد انرُ جبد يف عٌَو يل ًنطالة اندزاسبد انعهْب يف كهْخ االلزصبد 

ملب لديٌه يل يٍ دعى يف إجنبش اندزاسخ  ًكرنك أرٌجو 
 انزطجْمْخ

يف كهْخ االلزصبد ملب أيدًَِ ثو  ًأرمدّو ثبنشكس ًانعسفبٌ 
 يٍ أحببس ًدزاسبد.

.أمسَ آّبد انشكس   

كًب ال ّفٌرين أٌ أشكس انسّبدح احلضٌز كمٍّ ثبمسو ًنمجو يٍ شيالء اندزاسخ نزفضّهيى حبضٌز 
.املنبلشخ  

دّكى  يزًنّْخ أٌ ّنفع انجبدضــني ًّمدّو  انفبئدح املسجٌح ينو نكم ًىــب ىــٌ انــجذش أضعــو ثني أّ
 يــٍ سْطّهع عهْو يسزمجــالً...
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 ممخص البحث
 

أثر تنويع محفظة القروض في عائد المحفظة ومخاطرىاا فاي المصاارف الخاّصاة العامماة ىدفت الدراسة إلى معرفة 
و التعاااارف عمااااى المصاااارف األكثاااار مثاليااااة فااااي تنويااااع محفظااااة القااااروض ضاااامن  ,فااااي القطاااااع المصاااارفي السااااوري

القاوائم المالياة الرسامية الصاادرة عان  فايالبيانات المالية  باالعتماد عمىوقد قامت الباحثة المصارف عينة الدراسة. 
لمادة أرباع  واّلتي شممت ستة مصارف تجارّية خاّصاة عامماة فاي القطااع المصارفي الّساوري, المصارف عينة البحث

، وتم االعتماد عمى البيانات الربعياة لمقاوائم المالياة، وقاد تام تحميال واختباار 2012-2009سنوات في الفترة الزمنية 
 .SPSS (PASW18)الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية والبرنامج اإلحصائي 

بيبموس  مصرفيفظة في كِل من يؤثر معنويًا في عائد المح تنويع محفظة القروضوتوصمت الدراسة إلى أّن 
المصارف عودة، في كِل من  تنويع محفظة القروض معنويًا في عائد محفظة القروض ال يؤثرفي حين وبيمو، 

يؤثر معنويًا في مخاطر  تنويع محفظة القروضالعربي، والدولي. كذلك توصمت الدراسة إلى أّن  سورية والخميج،
تنويع محفظة القروض معنويًا في  ال يؤثرية والخميج، في حين سور مصرفي بيبموس و المحفظة في كِل من 

 . والدوليالعربي،  عودة، في كِل من المصارف بيمو، محفظة القروض مخاطر

ال يؤثر معنويًا في عائد ومخاطر المحفظة في عينة  تنويع محفظة القروضوتوصمت الدراسة أيضًا إلى أّن  
وعة من المقترحات والتوصيات لممصارف العاممة في القطاع ممجبالمصارف مجتمعة، واختتمت الباحثة 

المصرفي السوري لموصول إلى الشكل األمثل لتنويع محفظة القروض بحيث يحقق أعمى عائد بأقل مخاطر 
 .ممكنة
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 (Research Terms) مصطمحات البحث

 (:(Loan Portfolioمحفظة القروض 

 .وأىم استثمارات, وتعتبر من المصرف بيا يستثمرقروٍض عّدة, تشير إلى المحفظة االستثمارية المكّونة من 

 :((Loan Portfolio Diversificationتنويع محفظة القروض 

تسيم في خفض درجة المخاطر التي يتعّرض  وتواريخ االستحقاق النوع مختمفة  تشكيمة جديدة من القروضتكوين 
 .ليا عائد المحفظة دون أن يترّتب عمى ذلك تأثيٌر عكسيٌّ عمى حجم العائد

 :(Portfolio Return)عائد المحفظة 

 صورة فوائد.مقدار الزيادة في القيمة الرأسمالية لألصول المكّونة ليا, في 

 (: (Portfolio Risk مخاطر المحفظة

, وليس بالضرورة أن تساوي مخاطر عن العائد المتوقع االنحراف المعياري لعوائد األصول المكّونة لممحفظة
ّنما تكون مخاطر المحفظة ككل أقل من مخاطر كل أصل داخل  المحفظة مجموع مخاطر األصول المكّونة ليا, وا 

 2.رتباط بين تمك األصولاال ض درجةانخفاالمحفظة بشرط 

 

   

  

                                                           
2
Eugene, F.,and Brigham, E.,(2007), Fundamentals of Financial Management, Thomson South- Western, 

Eleventh Edition, P259. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام للبحث

 :Research Introductionمقدمت البحث -1

تعّد المصارف وسيط حيوي ىام لتنشيط االقتصاد، حيث تمعب دورًا ىامًا في تكوين األموال عبر تمقييا 
الودائع وتوظيفيا في شكل قروض، وبذلك ُيعتبر اإلقراض من أىم النشاطات المصرفية وأكثرىا ربحية حيث 

العمل عمى إدارة المخاطر بشكٍل  المصارفبتنعكس نتائج عممياتيا عمى التنمية االقتصادية ككل، مّما يستدعي 
 عام ووضع سياسات واستراتيجّيات عقالنية عمى كافة المستويات بما فييا اإلقراض. 
إلى أدنى حّد  المخاطر لتقميصلذا تولي المصارف القروض أىمية بالغة وتعمل عمى اتباع كافة السبل الممكنة 

لجياٍت قد تتعسر في الوفاء بالتزاماتيا وفقًا لمشروط واآلجال المتفق  )الناجمة عن منح القروض خاّصًة تمكممكن 
، وفقًا لآلجال المتفاوتة والقطاعات والمناطق قائمة عمى التنويع الجيدالقروض الومنيا تشكيل محفظة ) عمييا

العوائد المتولدة عن من  معّينالجغرافية المختمفة، تجنبًا لممخاطر االئتمانية المحتممة وسعيًا لمحفاظ عمى مستوى 
 االستثمار في المحفظة.

وبذلك تأتي ىذه الدراسة إللقاء الضوء عمى مفيوم القروض المصرفية ومحفظة القروض كأصل من أصول 
المصرف البالغة األىمية وسياسات التنويع المختمفة، والعوامل التي يتم بناًء عمييا تشكيل التوليفة األمثل لمحفظة 

إلى معرفة العوامل األكثر أىمية واألقل أىمية التي تؤثر في اتخاذ قرارات بناء محفظة القروض، باإلضافة 
القروض، وأثر ذلك في عائد ومخاطر تمك المحفظة من خالل دراسة واقع تنويع محفظة القروض في بعض 

تائج المصارف السورية وأثر ذلك في العائد المطموب ومعرفة مصادر مخاطر المحفظة والسعي لمخروج بن
 وتوصيات قد تفيد المصارف وتساعد في اتخاذ القرار. 

 :Research Problemمشكمة البحث -2
يعتبر العائد الذي تحققو المصارف التجارية من القروض من أىم اإليرادات، ولكن تتوقف أىمية ىذا 

بأدنى وض العائد عمى حجم المخاطر المرتبطة بو، فمن الميم لكل مصرف أن يحقق أعمى عائد من القر 
يأتي ىذا و لذلك تسعى المصارف إلى اتّباع استراتيجّيات يمكن أن تخّفض من المخاطر  ،رمخاطال مستويات

وبناًء عمى ذلك  البحث الختبار أثر إحدى ىذه االستراتيجّيات وىي تنويع المحفظة في عائد المحفظة ومخاطرىا،
 تتمخص مشكمة البحث باإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 عينة الدراسة مجتمعة؟ مصارفىو أثر تنويع محفظة القروض في عائد محفظة القروض لم ما 
  عينة الدراسة؟ مصارفما ىو أثر تنويع محفظة القروض في عائد محفظة القروض لكل مصرف من 
 عينة الدراسة مجتمعة؟ مصارفما ىو أثر تنويع محفظة القروض في مخاطر محفظة القروض لم 
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 عينة الدراسة؟ مصارفحفظة القروض في مخاطر محفظة القروض لكل مصرف من ما ىو أثر تنويع م 
  ما ىو المصرف األكثر مثالية في التنويع بين المصارف عينة الدراسة؟ 

 

 :Research Importanceأهمية البحث -3

 لبحث في االعتبارات التالية: اأىمية تتجمى 
مكونات االقتصاد، وىو القطاع المصرفي الذي يعد حمقة تنبع أىمية البحث من خالل تناولو لقطاع ميم من  -

وصل في االقتصاد الوطني ويقوم بتمويل القطاعات االقتصادية كافة، وبذلك يساىم بشكل فاعل في البناء 
 االقتصادي،

تنويع محفظة القروض في الدراسات العربية ما يجعل ىذا البحث مرشحًا ليشكل إضافة ىناك ندرة في دراسة  -
 لممكتبة العربية. 

التجارية  ، بالنسبة لممصارفوأثرىا في عائد ومخاطر المحفظة تنويع محفظة القروضاستراتيجية إبراز أىمية  -
 العاممة في القطاع المصرفي السوري. الخاّصة

 :Research Objectivesأهداف البحث -4
 تتمخص أىداف البحث باآلتي:

 توضيح أىمية استراتيجية تنويع محفظة القروض كأحد أىم االستراتيجيات التي تتبعيا المصارف. .1
 التعرف عمى أثر تنويع محفظة القروض في عائد المحفظة.  .2
 التعرف عمى أثر تنويع محفظة القروض في مخاطر المحفظة.  .3
 التعرف عمى المصرف األكثر مثالية في تنويع محفظة القروض ضمن المصارف عينة الدراسة.   .4
وعدددة مدددن المقترحدددات والتوصددديات لممصدددارف العاممدددة فدددي القطددداع المصدددرفي السدددوري لموصدددول إلدددى متقدددديم مج .5

 الشكل األمثل لتنويع محفظة القروض بحيث يحقق أعمى عائد بأقل مخاطر ممكنة. 
  

 : Previous Studiesالدراسات السابقة -5
 بعنوان: 1(Chen,Y., and others.2013)دراسة  .1

"Sectoral Diversification and the banks`Return and Risk: Evidence from 

Chinese listed Commercial Banks". 

 التجارية في الصين""التنويع القطاعي وعائد ومخاطر المصرف: دراسة حالة قائمة من المصارف 
                                                           

1
 Chen, Y., et al., (2013), Sectoral Diversification and the banks` Return and Risk: Evidence from Chinese listed 

Commercial Banks, Journal of Banking and Finance,. 
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تناولت ىذه الدراسة آثار التنويع القطاعي في عائد ومخاطر المصارف في الصين، مع األخذ باالعتبار 
 . ((HHIلمقاييس تنويع جديدة كالمخاطر المنتظمة لقطاعات مختمفة ومقارنتيا بمقياس 
دور في انخفاض عائد المصارف  خمصت الدراسة إلى أّن تنويع محفظة القروض لعدة قطاعات اقتصادية كان لو

ومخاطرىا في الوقت نفسو، باإلضافة إلى أّن محفظة القروض في المصارف الصينية تعتبر أكثر تنويعًا مقارنًة 
بمصارف البمدان التي شممتيا الدراسات السابقة وىذا قد يعود إلى التنظيم الشديد والرقابة الفّعالة عمى القطاع 

 المصرفي الصيني. 
 بعنوان " أثر مخففات مخاطر االئتمان عمى قيمة المصارف"  2(2008)عثمان، محمد داود، دراسة  .2

 تناولت الدراسة تحميل أثر استخدام تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان عمى قيمة المصارف وتشمل: 
االئتمان مبادئ االقراض الجيد، تجزئة السوق، تنويع المحفظة االئتمانية، التأمين عمى االئتمان، الرقابة عمى 

باإلضافة الى دراسة أىمية إدراك المصارف التجارية األردنية لمخاطر المحفظة االئتمانية  المصرف، واستراتيجية
التعثر االئتماني وأثر ذلك عمى قيمة المصارف من خالل  التي تكون المحصمة النيائية ليا مخاطر عدم السداد أو

 العوائد المتحققة. 
إلى وجود أثر ايجابي بين قيمة المصرف ومخففات مخاطر االئتمان، كما أظيرت الدراسة أىمية  الباحثخمص 

ذلك لممحافظة المحافظة عمى تركيبة ونوعية المحفظة االئتمانية والتقميل من مخاطرىا ضمن المستويات المقبولة و 
 عمى قيمة المصارف.

وأوصت الدراسة بضرورة االنتقال من األساليب التقميدية في تخفيف مخاطر االئتمان إلى األساليب األكثر تقدمًا 
 يا أن تحافظ عمى القيمة واألداء.التي من شأن

 بعنوان:  Viral, V., Hasan, I.2008))3دراسة  .3
"Should Bank Be Diversified: Evidence from Individual Bank Loan 

Portfolios". 

 " هل ينبغي أن تُنوَّع المصارف: حالة محافظ القروض في المصرف"
تناولت الدراسة أثر تنويع محفظة القروض في عائد ومخاطر المصارف االيطالية محل الدراسة وحاولت 

تنويعيا بإقراض قطاعات عديدة وصناعات المصارف نحو تخصيص محفظة القروض أو اتجاه  إمكانيةتوضيح 
 مختمفة، وقد كان لمتركيز أو لمتنويع لمحفظة القروض أثر في أداء المصارف.

                                                           
2

، التجارية األردنية مصارفدراسة تطبيقية على قطاع ال: مصارفأثر مخففات مخاطر االئتمان على قيمة ال(، 2008عثمان، محمد ) 

 العربية للعلوم المالية والمصرفية، أطروحة دكتورا مقدمة إلى قسم المصارف، كلية العلوم المالية والمصرفية. األكاديمية
 

3
 Acharya, V., Hasan, I., Saunders, A.,( 2008), Should Banks Be Diversified? Evidence from Individual Bank Loan 

Portfolios. Working Paper, London Business School London, forthcoming in: Journal of Business.  
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حيث أشارت الدراسة إلى أن درجة تقبل المصرف لممخاطر قد يكون لو دور في أثر تنويع محفظة القروض في 
 العائد والمخاطر.

كان لو أثر طفيف في زيادة  وصناعات متعددةبحسب قطاعات خمصت الدراسة إلى أن تنويع محفظة القروض 
عائد المصرف وزيادة مخاطره وأثر غامض في أداء المصرف بالنسبة لممصرف المتحوط لممخاطر، بينما أثر 
سمبي جوىري في عائد المصرف مصحوبًا بمستويات عالية من المخاطر وبالتالي أثر سمبي في األداء بالنسبة 

تع بدرجة تقبل مرتفعة لممخاطر. أوصت الدراسة بعدم االفراط في التنويع وتجنب التوسع في لممصرف الذي يتم
اقراض الصناعات أو القطاعات الجديدة والتي تواجو مستويات منافسة شديدة باإلضافة لمصناعات التي تفتقر 

 لمخبرة لما ليا من أثر سمبي في عائد المحفظة وأداء المصارف.
 بعنوان:  Brian, L., Roach, K.2008))4دراسة  .4

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

Evidence from a Panel of Individual loan Portfolios in Jamaica". 

تناولت ىذه الدراسة آثار تركيز محفظة القروض في عوائد المصرف، حيث تّمت الدراسة باالعتماد   
 ثر أداء تركيز محفظة القروض لمقطاع المصرفي في جامايكا.أجموعة بيانات فريدة تسمح بتقدير عمى م

 2007أشارت النتائج إلى أّن القطاع المصرفي محّل الدراسة كان أكثر ميواًل إلقراض القطاع الخاص في عام 
 ، مع تزايد نسبة القروض الممنوحة لمقطاع الفردي.2000مقارنًة ب عام 

لدراسة إلى أّنو خالفًا لنظرية المحفظة التقميدية فإّن تركيز محفظة القروض عوضًا عن تنويعيا قد يكون وخمصت ا
 أكثر اّتساقًا مع تحقيق الحد األدنى من المخاطر المنتظمة.

 بعنوان: (Kamp,A.,Behr,A.,2007)  5دراسة  .5
"Diversification and the banks` risk – return characteristics: evidence from 

Loan portfolios of German banks".  

 حالة محافظ القروض لممصارف األلمانية".دراسة "التنويع وعائد ومخاطر المصرف: 
تخصيص محفظة القروض  الستراتيجيةتناولت ىذه الدراسة الفرق بين اتباع بعض المصارف األلمانية 

وتمك التي تتبع استراتيجية تنويع محفظة القروض وتوضيح أثر كلٍّ منيا في عائد ومخاطر المصارف محل 
 الدراسة.

                                                           
4
 Brian, L., Roach, K., ( 2008), Measuring the Effects of Concentration and Risk on Bank  Returns: Evidence 

from a Panel of Individual loan Portfolios in Jamaica, Journal of Business 15 September. 
5
 Kamp, A., Behr, A., (2007), Diversification and the banks` risk – return characteristics: evidence from Loan 

portfolios of German banks, Journal of Banking and Finance. 
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خمصت الدراسة إلى أن المصارف المتخصصة تسعى لمستويات عائد أعمى من تمك التي تتبع سياسة التنويع، 
سب أقل من مخصصات خسائر القروض ونسب القروض وفي الوقت ذاتو فالمصارف المتخصصة تحتفظ بن

 الغير محّصمة.
وىذا ما يشير إلى أن الفائدة من التخصص تفوق الفائدة من التنويع لمحفظة القروض، حيث أنيا تحقق مستويات 

 عائد أعمى من تمك األخيرة. 
 بعنوان: 6(David,C.,Dionne,C.,2005)دراسة  .6

"Banks` loan portfolio diversification". 
  "تنويع محفظة القروض المصرفّية". 

تيدف ىذه الدراسة إلى توضيح طرق تنويع المحافظ االئتمانية في المصارف التجارية األربعة الكبرى في 
 القطاع المصرفي السويدي، باإلضافة لمعرفة اليدف األساسي من تنويع المحفظة.

ناقشت الدراسة أساليب تمك المصارف في إدارة محافظيا االئتمانية وتنويعيا باستخدام نظرية ماركويتز لتنويع 
 المحفظة وبالتالي معرفة مدى كفاءة المصارف السويدية في تنويع محافظيا االئتمانية.

فظيا االئتمانية خمصت الدراسة إلى أّن بعض المصارف كانت تخصص جزء من مواردىا وجيودىا إلدارة محا
والقيام بتنويعيا وفقًا ألسس وتحاليل عديدة، تأخذ باالعتبار تفادي وجود ارتباطات قوية بين مكونات المحفظة 
بعكس نظيراتيا التي كانت تعتبر أّن تنويع المحفظة ىو أمر بدييي وذلك نظرًا لحجم تمك المصارف وقياميا 

 بإقراض جيات عّدة ومختمفة.
 
 بعنوان " أثر التسهيالت المصرفية عمى قطاعات االقتصاد"  7(2004خمود عطية،  دراسة )الفميت، .7

تناولت الدراسة تحديد أثر التسييالت المصرفية لممصارف العاممة في فمسطين عمى القطاعات 
 االقتصادية المختمفة، باإلضافة لمتعّرف عمى واقع المصارف العاممة في فمسطين وأىم المشكالت التي تقف عائق

 أمام تقدُّميا في التنمية االقتصادية.
إلى أّن المصارف العاممة في فمسطين لدييا رغبة بالتوّسع في منح التسييالت لمختمف القطاعات  الباحثة تخمص

االقتصادية، باستثناء القطاع الزراعي وذلك بسبب ارتفاع درجة المخاطرة فيو، ومع ذلك فإّن المصارف ال تقوم 

                                                           
6
David, C., Dionne, C.,( 2005), Banks` loan portfolio diversification, Master`s and Bachelor`s thesis, Industrial 

and Financial Economy, School of Economic and Commercial Law, at the University of Gothenburg. 
 

7
أثر التسهيالت المصرفية على قطاعات االقتصاد المختلفة: دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين (، 2004الفليت، خلود ) 

 ، أطروحة ماجستير مقدمة إلى قسم إدارة األعمال، كلية التجارة.االسالمية بغزةالجامعة 
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يا في دعم التنمية االقتصادية داخل فمسطين، ويعود ذلك لعدة أسباب منيا قمة خبرة ىذه بالدور المطموب من
 المصارف، باإلضافة إلى ارتفاع المخاطر التي تحيط باالقتصاد الفمسطيني. 

أوصت الدراسة بإعادة النظر في السياسات االئتمانية المطبقة في المصارف، وأن تكون أكثر مرونة وانفتاح في 
 ل مع العمالء وأن تناسب ظروف العميل الفمسطيني.التعام

  
 بعنوان:(Winton,A.,1999)8 دراسة .8

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

Specialization in Lending". 

 " ال تضع كل البيط في سلّت واحدة؟ التنويع والتخصيص في اإلقراض".

مخاطر محفظة القروض عبر تنويعيا ومقارنتيا مع تركيز المحفظة تناولت الدراسة سبل تخفيف 
 وتوضيح أثر ذلك في أداء المصارف ورأسماليا.

خمصت الدراسة إلى أن تنويع محفظة القروض بحسب قطاعات اقتصادية ومناطق جغرافية وصناعات مختمفة قد 
لفوائد قد تتحقق إن كان التنويع ينطوي يكون لو أثر ايجابي في أداء المصارف وتخفيض مخاطرىا، إال أن ىذه ا

عمى قروض متوسطة المخاطر بينما العكس صحيح إن كانت القروض المكونة لممحفظة مرتفعة المخاطر مما 
 يسيم في فشل المصارف.

أضافت الدراسة إلى أن المصارف التي تفرط في تنويع محفظة القروض أو تمك التي تقرض مناطق أو مجاالت 
جديدة تفتقر لمخبرة قد تحتاج مستويات أعمى من رأس المال، باإلضافة إلى ذلك فإن المنافسة الشديدة بين 

 المصارف قد يجعل التنويع أكثر جاذبية من التخصص. 
ارف بعدم االفراط في تنويع محفظة القروض وتجنب االقراض لقطاعات اقتصادية جديدة أوصت الدراسة المص

 . واستمراريتياتفتقر لمخبرة والمحفوفة بالمخاطر، لما لذلك من آثار سمبية في أداء المصارف 
 :أوجه االختالف عن الدراسات الّسابقة 5-1

 : الباحثةسة الحالية التي قامت بيا ىناك مجموعة من االختالفات بين الدراسات السابقة والدرا

: ركزت عمى دراسة مخففات مخاطر االئتمان ومن ضمنيا تنويع (2008دراسة )عثمان، محمد داود،  -
المحفظة االئتمانية وأثرىا عمى قيمة المصارف بالتطبيق عمى المصارف األردنية، في حين أن الدراسة الحالية 
تركز عمى دراسة أثر تنويع محفظة القروض فقط في كل من عائد ومخاطر محفظة القروض وكذلك مجال 

 إذ تم تطبيق الدراسة عمى المصارف السورية.  التطبيق مختمف 

                                                           
8
 Winton, A.,( 1999), Don’t Put All Your Eggs in One Basket? Diversification and Specialization in Lending., 

University of Minnesota: Twin Cities. 
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أثر التسييالت المصرفية لممصارف العاممة في : ركزت عمى دراسة (2004دراسة )الفميت، خمود عطية،  -
في حين أن الدراسة الحالية تركز عمى دراسة أثر تنويع محفظة  فمسطين عمى القطاعات االقتصادية المختمفة،

 لمحفظة بالتطبيق عمى المصارف السورية.القروض في عائد ومخاطر ا
دراسة ،  ((Viral, V., Hasan, I.2008دراسة ،  (Chen,Y., and others.2013)دراسة  -

Kamp,A.,Behr,A.,2007)) دراسة ،(Winton,A.,1999)  أثر  ىذه الدراسات عمى دراسة ركزت
وليس لمحفظة القروض في كل من  وكذلك أداء المصارف تنويع محفظة القروض عمى العائد والمخاطر لممصرف

يطاليا ، بينما تركز الدراسة الحالية عمى دراسة أثر تنويع محفظة القروض في عائد وألمانيا عمى الترتيب الصين وا 
ومخاطر محفظة القروض تحديدًا وليس عائد ومخاطر المصرف ككل ومجال التطبيق يختمف إذ أن الدراسة تم 

 ى المصارف السورية. تطبيقيا عم
آثار تركيز محفظة القروض في عوائد : تركز عمى دراسة ((Brian, L., Roach, K.2008دراسة  -

في جامايكا، عمى الرغم من أن تركيز محفظة القروض ىو مؤشر لقياس تنويع محفظة القروض إال أن  المصرف
الدراسة الحالية تختمف عن ىذه الدراسة بأنو يتم دراسة أثر تنويع محفظة القروض في عائد المحفظة وليس عائد 

وبالتطبيق عمى المصارف  المصرف، كذلك تركز عمى دراسة أثر تنويع محفظة القروض في مخاطر المحفظة
 السورية.  

 تنويع المحفظة االئتمانية طرققامت ىذه الدراسة بتوضيح : (David,C.,Dionne,C.,2005)دراسة  -
في المصارف دون اختبار أثر التنويع عمى العائد أو المخاطر وذلك في السويد، في حين أن الدراسة الحالية 

 . قامت بدراسة أثر تنويع محفظة القروض في عائد ومخاطر المحفظة في المصارف السورية

 :Variables Researchمتغيرات البحث -6

 :Independent Variableالمستقل  المتغير-أ
 تنويع محفظة القروض  -

  :Dependent Variablesالتابعة  المتغيرات-ب
 عائد محفظة القروض  -

 مخاطر محفظة القروض  -

 البحث  الروابط بين متغّيرات( 1/1ويوضح الشكل )
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 متغيرات البحثنموذج يوّضح ( 1/1الشكل )

   النموذج العام

 المتغيرات التابعة                                                                                  

 المتغير المستقل  

 

 

 

 

 النموذج الخاص

 

 

 

 

 

 

  

إلجمالي  عائد المحفظة

  المصارف  

إلجمالي مخاطر المحفظة 

  المصارف 

 تنويع محفظة القروض

 إلجمالي  المصارف 

لكل عائد المحفظة 

 مصرف على حدا 

تنويع محفظة 

القروض لكل 

 مصرف على حدا 

مخاطر المحفظة لكل 

 مصرف على حدا 
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 :Research Hypothesisفرضيات البحث -7

 الفرضية الرئيسية األولى: 
H01لممصارف عينة البحث  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض في عائد المحفظة

 مجتمعة. 
 وتنبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية: 

1. H0 في عائد المحفظة.لمصرف بيبموس : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
2. H0 في عائد المحفظة.لمصرف بيمو : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
3. H0 في عائد المحفظة.لمصرف عودة : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
4. H0 في عائد المحفظة.لممصرف العربي : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
5. H0 في عائد المحفظة.لمصرف سورية والخميج : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
6. H0 في عائد الدولي لمتجارة والتمويل ممصرف ل: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض

 المحفظة.
 الفرضية الرئيسية الثانية:

H02لممصارف عينة البحث  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض في مخاطر المحفظة
 مجتمعة. 

 وتنبثق عنيا الفرضيات الفرعية اآلتية:
1. H0:  القروض لمصرف بيبموس في مخاطر المحفظة.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة 
2. H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف بيموال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
3. H0: .ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض لمصرف عودة في مخاطر المحفظة 
4. H0: ممصرف العربي في مخاطر المحفظة.ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض ل 
5. H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف سورية والخميجال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض 
6. H0:  فددي مخدداطر الدددولي لمتجدارة والتمويددل ال يوجدد أثددر ذو داللددة إحصدائية لتنويددع محفظددة القدروض لممصددرف

 المحفظة.
 الفرضية الرئيسية الثّالثة:

H03:  تنويع محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة. فيال يوجد فرق جوىري 
 الفرضية الرئيسية الرّابعة:

H04:  محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة. عائد فيال يوجد فرق جوىري 
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 الفرضية الرئيسية الخامسة:
H05:  محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة مخاطر فيال يوجد فرق جوىري  . 

 Research Sample and Populationمجتمع وعينة البحث: -8

  مجتمع البحث:أواًل: 
 .يتكون مجتمع البحث من جميع المصارف التجارية الخاصة العاممة في القطاع المصرفي الّسوري

 لؤلسباب التالية:وقد تّم استثناء المصارف األخرى من مجتمع البحث 
تم استثناء المصارف العاّمة ألّنيا تتبع لمّدولة وبالتّالي تخضع لمؤّثرات تتعمق بسياسات الحكومة المالية والنقدية -

 عند توجيو مواردىا نحو االستثمارات المختمفة لتحقيق أىداف اقتصادّية محّددة.
فيي تطّبق مبادئ الّشريعة االسالمّية في نشاطاتيا  ض،بالقرو تم استثناء المصارف اإلسالمّية ألّنيا ال تتعامل -

 المصرفية.
 ثانيًا: عينة البحث:

باختيار ستة  الباحثةلقد تّم االعتماد عمى أسموب العينة القصدية في اختيار عينة البحث، وقد قامت 
 مصارف لتطبيق الدراسة عمييا وىي: 

 مصرف بيبموس  -
 الفرنسي(. -مصرف بيمو)السعودي -
 مصرف عودة  -
 . الدولي لمتجارة والتمويلمصرف  -
 مصرف سورية والخميج -
 مصرف العربي سورية. -

% 85إذ تشّكل مجتمعًة ما يقارب  رأسمال،المصارف الخاصة التي تتميز بأّنيا تممك أعمى  الباحثةوقد اختارت 
ما يعني توفر سمسمة زمنية  من مجموع رأسمال القطاع المصرفي الخاص وتّم تأسيسيا منذ فترة زمنية طويمة نسبياً 

 .طويمة
 بالميرة الّسورية رأس المال االسمي تاريخ التأسيس  المصرف
  BBS 20/10/2005  6,120,000,000 بيبموس

 BBSF 29/12/2003 5,000,000,000الفرنسي  -بيمو السعودي
 BASY  1/8/2005 5,724,500,000عودة

 3,000,000,000 13/4/2006 سورية والخميج
 IBTF 30/4/2003 5,000,000,000الدولي لمتجارة والتمويل 

 
 2012المصدر: المعمومات المالية المنشورة في القوائم المالية لممصارف عينة البحث وفقًا لعام 
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 : Research Methodologyمنهجية البحث -9

 في تحقيق أىداف البحث واختبار فرضياتو عمى المنيجية التالية: الباحثةاعتمدت 

وذلك باالستفادة من المراجع العربية واألجنبية  االستقرائيعمى المنيج  الباحثةاعتمدت  الجانب النظري:
والمقاالت والدوريات المحكمة والدراسات السابقة من أجل التوصل إلى معرفة أثر تنويع محفظة القروض في عائد 

 ومخاطر المحفظة. 

 والمتمثل بدراسة تطبيقية عمى عينة من المصارف التجارية الخاصة العاممة في القطاع: الجانب العممي
في جمع البيانات المالية عمى القوائم المالية الرسمية الصادرة عن  الباحثةالمصرفي السوري، وقد اعتمدت 

، وتم االعتماد عمى البيانات الربعية  2012-2009دة أربع سنوات في الفترة الزمنيةالمصارف عينة البحث لم
مشاىدة،  16لمقوائم المالية، بحيث أصبحت عدد المشاىدات الخاصة بكل مصرف من المصارف عينة الدراسة 

بالحصول عمى القوائم المالية الرسمية لممصارف عينة البحث من الموقع الرسمي لسوق دمشق  الباحثةوقد قامت 
 SPSSيل واختبار الفرضيات باستخدام األساليب اإلحصائية والبرنامج اإلحصائي وقد تم تحم ،9لؤلوراق المالية
(PASW18).  

                                       :Research Limitsحدود البحث -10
في ىذه الدراسة عمى عينة مدن المصدارف التجاريدة الخاصدة العاممدة فدي القطداع  الباحثةستعتمد  الحدود المكانية:
 المصرفي السوري.

تدم اسدتبعاد قدد و ، 2012-2009ستتناول الدراسة البياندات الماليدة لمفتدرة الزمنيدة الممتددة مدن عدام  نية:الحدود الزم
العربيدة السدورية مدن أزمدة وآثارىدا التدي  ، وذلدك بسدبب مدا تشديده الجميوريدة2012دراسة بياندات الفتدرة مدا بعدد عدام 
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 الثانيالفصل 

 القروض المصرفية وتشكيل محفظة القروض
Banking Loans and Loans Portfolio Forming  
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 الفصل الثاني
 وتشكيل محفظة القروضالقروض المصرفية 

 تمييد:
 

تحتل القروض المقام األول بين استثمارات المصارف والتي ُتعتبر المصدر الرئيسي إليراداتيا. كما أن 
 .حساسيةاإلقراض من أىم النشاطات المصرفية 

تشّكُل إدارة نشاطاتيا ومزاولة أعماليا عبر االعتماد عمى مصادر تمويٍل متعّددٍة إلى لذا تسعى المصارف 
حيث  التزامات عمى عاتقيا، ىذا ما يمنع المصرف من استثمار تمك المصادر بشكٍل اعتباطيٍّ وغير مدروس،

يرتبط تنفيذ سياسات إدارة األموال بضرورة اختيار المنيج المناسب لممصرف إلدارة األصول وااللتزامات، أي 
فظة القروض ومحفظة األوراق المالّية باإلضافة إلى توزيع الموارد عمى االستثمارات المختمفة كاالستثمار في مح

 .جالاستثماراٍت أخرى يمارسيا المصرف سعيًا لبموغ أىدافو، وىذا ما كّون لدى الباحثة ميواًل لمبحث في ىذا الم
اليدف األساسي من ىذا سّيما وأّن  ،في عالم استثمارات المصارف اً جوىريّ  اً لمحفظة القروض دور إّن 
وفي ضوء ىذا اليدف يتم  ،مستويات مقبولة من العائدوتحقيق من مخاطر القروض  التخفيض ىواالستثمار 

تصميم الخطط االستراتيجية لممصرف التي من خالليا يتم تحديد المعايير وعمى أساسيا يتم اختيار القروض 
نة لممحفظة.  المكوِّ

ويتناول المبحث األّول توضيح ماىّية القروض والمبادئ  رئيسّية،ويمتد ىذا الفصل عمى ثالثة مباحث 
األساسّية ليا حيث ترى الباحثة أّنو كان من الضروري التطّرق لمفيوم القروض كمدخل تمييدي لمحفظة القروض 

 ويأتي المبحث الثاني إلبراز المداخل الرئيسّية اّلتي تظير المناىج العممّية تشكيميا،اّلتي تشّكل القروض أساس 
وصواًل إلى مفيوم ومرتكزات محفظة  المصارف،التي تتخصص في توزيع األموال عمى االستثمارات المتعددة في 

 القروض وأىمّيتيا واّلتي نوّضحيا من خالل المبحث الثّالث. 
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 المبحث األّول
 المبادئ األساسّية لمقروض المصرفّية

The Basic Principles of Banking Loans 

 
 تمييد:

ُتعتبر القروض االستثمار األكثر جاذبية لممصرف عمى اإلطالق والذي يمكن من خاللو تحقيق الجزء 
 األكبر من األرباح وبدونو تفقد المصارف دورىا كوسيط مالي في االقتصاد.

ألّن عدم كفاءة أداء المصرف في مزاولة ىذا  االىتمام،ما يستدعي من إدارة المصارف أن تولي اإلقراض فائق 
ومن خالل الصفحات القادمة سنحاول تسميط الضوء عمى محفظة القروض  المصارف،النشاط قد يؤدي إلفالس 

 ومبادئيا لذا انطالقتنا ستكون من خالل تقديم صورة واضحة عن القروض وأبرز أنواعيا. 
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 :(Concept of loans and its Importance) فيوم القروض، أىمّييام 1-1

 :(Loans Concept)مفيوم القروض  1-1-1

لمعمالء سواء عمى شكل مبمغ من المال أو عمى شكل المصرف ونقصد بيا القروض الدائنة اّلتي يقّدميا 
 فوائدىا ايرادًا لممصرف.  وتشّكل، إذ ُتعتبر من موجودات المصرف خدمات مصرفية

تسميف المال الستثماره في اإلنتاج واالستيالك وىو يقوم عمى عنصرين رئيسيين ىما "ُتعّرف القروض عمى أّنيا و 
 1.("الثقة والمدة)

تمك الخدمات المقّدمة لمعمالء والتي يتم بمقتضاىا  " 2بأّنياالقروض المصرفية  عبد المّطمب الحميد،وعّرف عبد 
عمى أن يتعّيد المدين بسداد تمك األموال وفوائدىا وتدعم  الالزم،إمداد المؤسسات واألفراد في المجتمع بالتمويل 

 . "ىذه العممية بضمانات تكفل لممصرف استرداد أموالو في حالة توقف العميل عن السداد
ويتجّسد القرض في ذلك الفعل الذي  األفراد،فعل من أفعال الثقة بين "  3بأّنورض أيضًا وُيعّرف طاىر لطرش الق

أو يعده بمنحيا إياه أو يمتزم بضمانو  المدين،يقوم بواسطتو المصرف أي الدائن بمنح أموال إلى شخص آخر ىو 
نقضاء المدة أو الفترة المتفق عمييا أمام اآلخرين وذلك مقابل ثمن تعويض ىو الفائدة ويتعّيد المدين بالتسديد بعد ا

 ."بين الطرفين
ويجدر عمى إدارة المصرف أن تعمل عمى توفير متطمبات السيولة بحيث تمبي عّدة احتياجات من أىّميا 

فإذا كان  ،Liquidity for Loans))القروض وىذا ما يسّمى بالسيولة لمقابمة  بالقروض،االحتياجات المتعّمقة 
مستوى الطمب عمى القروض أكبر من حجم الودائع في المصرف فإّن عمى اإلدارة أن تحاول تدبير مصادر 

 4.إضافية لمقابمة ىذا التفاوت من خالل زيادة حجم الودائع أو أي طريقة أخرى مناسبة
يرتكز بصورة أساسية عمى الثقة التي يولييا  عقد مديونيةىو  القرض بأنّ  الباحثة تستنتجوبناًء عمى ما تقّدم  

فو مبمغًا من المال لسّد احتياجاتو التمويمية بناًء عمى  معنوي(،طبيعي/ )ما المصرف لشخٍص  ليضع تحت تصرُّ
 .بحيث يقوم العميل في نيايتيا بالوفاء بالتزاماتو أي أّنيا عبارة عن عالقة دائن ومدين عمييا،شروٍط مّتفٍق 

  

                                                           
1
 .33, دٌوان المطبوعات الجامعٌة, الجزائر, صمحاضرات فً اقتصاد البنوك(, 4222اكر)القزوٌنً, ش 
2
 .326-325, الدار الجامعٌة اإلسكندرٌة,صالبنوك الشاملة عملٌاتها وإدارتها(, 4222عبد الحمٌد, عبد المطلب) 
3
ٌّات البنوك(, 4223طاهر لطرش)   .87, دٌوان المطبوعات الجامعٌة, الجزائر, صتقن
4
 .377ن, صل للنشر, عّمادار وائ ,الطبعة األولى ,إدارة االئتمان(, ;;;3)أرشٌد عبد المعطً, وجودة محفوظ 
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 :(Loans Importance)أىمّية القروض  1-1-2

عمل عمى إشباع االحتياجات ت كونيا الوطني،لمقروض المصرفّية دوُر بالغ األىمّية في االقتصاد 
 5.التمويمية لممنشآت االقتصادية

ّن النسبة التي تمّثميا أو  العالم،في معظم دوِل  المورد الرئيسي لمدخل بالنسبِة لممصارفوىي بالمقابل تشّكل 
وذلك بسبب  الواحدة،القروض في محفظتو إّنما تختمف من دولٍة ألخرى بل من مصرٍف آلخر ضمن الدولة 

 6.اختالف المصارف من حيث الحجم والموقع الجغرافي وباألخّص من ناحية السياسة التي يتبعيا المصرف
 :7ويمكن تمخيص أىمّية القروض المصرفية في اآلتي

فيي المجال األكثر جاذبية لالستثمار نظرًا  المصرف،الجانب األكبر من أصول التجارية ل القروض تمثّ  (1)
 لذا فإّن المصارف تولي القروض عناية خاصة. ،الرتفاع العوائد المتوّلدة من ىذا النشاط

 اإلنتاجية والعمالة.تمويل مختمف األنشطة والمشروعات االقتصادية وفقًا الحتياجاتيا والمساىمة في زيادة  (2)
وذلك بمنح المستيمكين التمويل الالزم لشراء السمع االستيالكية  االستيالك،تساعد القروض عمى زيادة  (3)

 المعّمرة وغيرىا.
 ،8تؤدي القروض دورًا فريدًا في ضمان مستويات من النمو واالستقرار بما يخدم السياسة االقتصادية لمبمد (4)

 9.في دعم االقتصاد الوطنيكمساىمة سومة وبما يكفل تحقيق األىداف المر 
اّلذي يبرز دور المصرف في  (2/1)وتوضح الباحثة أىمّية القروض عمى مستوى المصرف من خالل الشكل 

 القيام بالوساطة المالية بين الجيات اّلتي لدييا فائض مالي وتمك اّلتي تحتاج إلى تمويل.
 ( أىمية المصرف كوسيط 2/1)الشكل 

 
 

 

 

 من إعداد الباحثة المصدر:

                                                           
5
 .87, دراسة لنٌل درجة الماجستٌر, قسم علوم التسٌٌر, الجزائر,صٌة قصٌرة األجلمصرفتسٌٌر القروض ال(, 4224موترفً, آمال) 
6
 .327ص ،مرجع سابق ،(4222عبد الحمٌد, عبد المطلب) 

7
 CHannon , D,(1992).bank strategic management and marketing, Manchester University, John wiley & Sons 

ltd P89. 
8
 .49, الوّراق للنشر والتوزٌع, عّمان, ص3, طإدارة االئتمان المصرفً والتحلٌل االئتمانً(, 4224الزبٌدي, حمزة محمود) 
9
 .825, األكادٌمٌة العربٌة للعلوم المالٌة والمصرفٌة, معهد التدرٌب المالً والمصرفً, صأساسٌات العملٌات المصرفٌة(, 4227الشّماع, خلٌل) 

 اقتصاديةوحدات 
لدييا فوائض 

 مالية

المصرف 
 كوسيط مالي

ٌّة  وحدات اقتصاد

فً حاجة إلى 

 أموال
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 (: Loans Typesتصنيفات القروض ) 1-2

الضمان  الغرض، واالستخدام، االستحقاق،يمكن النظر إلى القروض المصرفية من زوايا عّدة مثل تاريخ 
 :اّلتي تخدم عممّيات تنويع محفظة القروض وفيما يمي بعض تمك التصنيفات ،10والمستفيد

 القروض من حيث تاريخ االستحقاق:1-2-1

 يمكن تقسيم القروض إلى ثالثة أنواع رئيسية من حيث تاريخ استحقاق القرض: 

o ( قروض قصيرة األجلShort-term loans:) 

الحساب ونقصد بيا القروض اّلتي يمنحيا المصرف لتمويل شراء المخزون لمنشأة ما أو البيع عمى 
وتّتسم ىذه القروض بأّنيا ذاتية الّتصفية أي أّنيا توفي أصل  التشغيمّية،المدينة( أو لتسديد المصروفات  الذمم)

وفي ذات الوقت  القرض،أو يفوق( مبمغ )يساوي القرض وفوائده من التدفق النقدي اإليجابي لمعممّية الممّولة واّلذي 
 نة،سومّدتيا تكون عادًة أقل من  ،11تساعد القروض قصيرة األجل في زيادة مستويات الّسيولة في المصرف

 ونفّرق ىنا بين: "،قروض رأس المال العامل"وتسّمى 

ونقصد بيا القروض اّلتي تمنحيا المصارف : (Seasonal loans)قروض رأس المال العامل الموسمّية  -
لممحالت التجارّية الكبرى وصانعي المالبس وغيرىم من المنشآت اّلتي تواجو زيادة موسمّية في الّطمب عمى 

أي ىي القروض اّلتي تؤّدي إلى زيادة األصول الجارية لممنشأة واّلتي ُتسّدد فيما بعد  ،12التنبؤ بيامنتجاتيا ويمكن 
في نفس الّسنة المالّية عبر تخفيض ىذه األصول. وعادًة يتّم الحصول عمى القروض الموسمّية تحت ما يسّمى 

ذوي الجدارة االئتمانية القوّية حتى اّلذي يمنحو المصرف لكبار المقترضين  ،Line of credit 13بخط التمويل
يتجنبوا التكاليف اّلتي تترّتب عمى الّتأخير في الّسداد عندما يواجيون بالحاجة إلى أرصدة فإّنيم يحصمون عمى 

 14.خطوط االئتمان من مصارفيم عند بداية سنتيم المالّية
واّلتي تكون ذات خاصّية غير  :(Non-Seasonal loans)قروض رأس المال العامل غير الموسمّية  -

موسمّية وتتّم بواسطة السندات األذنية قصيرة األجل اّلتي يمكن تجديدىا في تاريخ االستحقاق أو يتّم سدادىا 
وما يمّيز ىذه البدائل ىو أّن المقتِرض ُيمزم بتحديد مركزه المالي وجدارتو االئتمانية  آخر،باالقتراض من مصرٍف 

                                                           
10
 .:5, صمرجع سابق(, 4232عوف, وهٌبة) 
11
 .837, صمرجع سابق, (4227الشّماع, خلٌل) 

12
 Murfin, J., Petersen, M.,(2014), Loans on Sale: Credit market seasonality, borrower need, and lender rent 

seeking, Journal of Financial Economics, Northwestern University and NBER, P10. 
13

 http://www.jedc.org/business/loantypes 
14

 .8;7, صمرجع سابق, (4227الشّماع, خلٌل)  
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ا يعيب ذلك االقدام عمى تجديد األوراق يؤّدي إلى زيادة حجم القروض المحّددة األجل وم آخر،بواسطة مصرٍف 
Term loans. 

o قروض متوسطة األجل :(Medium-term loans)  
سنوات بغرض تمويل المشاريع  7ونقصد بذلك القروض الموّجية لالستثمارات اّلتي ال تتجاوز مّدتيا  

 :15ونمّيز في ىذا الّصدد بين نوعين من القروض متوسطة األجل واالنتاجّية،والعمميات الصناعّية 

حيث يكون بإمكان المصرف المقِرض إعادة خصم ىذه القروض لدى مؤسسة مالية لمتعبئة: قروض قابمة  -
أخرى أو لدى المصرف المركزي لمحصول عمى السيولة في حال تعّرضت لنقص السيولة قبل حمول موعد 

 يخّفض من مخاطر الوقوع في أزمة سيولة.استحقاق القرض وىذا ما 

حين يكون المصرف غير قادر عمى إعادة خصم ىذه القروض في حال تعّرضيا : لمتعبئةقروض غير قابمة  -
لذا يزداد احتمال تعّرض المصرف ألزمات السيولة في حال التوّسع  استحقاقيا،لنقص في السيولة قبل حمول موعد 

 في منح ىذه القروض. 

o  يمة األجلقروض طو (Long-term loans:) 
وىي القروض اّلتي ُتمنح لتمويل الزيادة الّدائمة في رأس المال العامل والموجودات الثابتة أو لتمويل 

، 16سنة 20سنوات وتمتد رّبما إلى  7االستثمارات الضخمة اّلتي تحتاج لمبالٍغ ضخمة ولمّدة زمنّية قد تتجاوز 
لذلك ال تقوى معظم المصارف التجارّية عمى تزويد تمك المشروعات بمثل ىذه القروض وتعمل عمى منحيا 
المصارف المتخّصصة اّلتي تعتمد عمى مصادر تمويل طويمة األجل، وتمتاز ىذه القروض بارتفاع مخاطرىا نظرًا 

وسائل كفيمة لتجّنب  عن ان لمبحثفي بعض األحيوالّشاممة لطول مدة القرض ما يدفع المصارف المتخّصصة 
مخاطرىا قدر المستطاع وتشترك مع مثيالتيا من المؤسسات المالّية لمنح ىذه القروض، أو قد تقوم بطمب 

 17.ضمانات حقيقّية ذات قيمة عالية
صارف وغالبًا ما تقوم المصارف التجارية العامة والزراعية بمنح القروض القصيرة والمتوسطة األجل، بينما تعمل م

 االستثمار بتقديم القروض الطويمة األجل. 
أّما من حيث توقيت دفع الفوائد نمّيز بين القروض اّلتي ُتسّدد فوائدىا مع قيمة القرض في تاريخ االستحقاق 

 18.والقروض اّلتي يتّم حسم الفائدة منيا مقّدمًا ويمتزم المقتِرض بدفع قيمة القرض عند حمول أجل االستحقاق

                                                           
15
 .;4, صمرجع سابق(, 4232عوف, وهٌبة) 
16
 .844, صمرجع سابق(, 4227ل)الشّماع, خلٌ 
17

, دراسة لنٌل درجة CPA, دراسة تطبٌقٌة بمصرف القرض الشعبً الجزائريدور القروض فً تفعٌل االستثمارات(, 4236سعاد, دحاوي) 

 .37-36الماجستٌر, كلٌة العلوم االقتصادٌة والتسٌٌر, جامعة بلقاٌد, الجزائر, ص
18
ةإدارة (, ;422كنجو, كنجو وآخرون)  ٌّ ٌّة,المؤسسات المال  ..346حلب, ص , مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامع
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 روض من حيث نوعّية النشاط اّلذي يمارسو المقتِرض:الق 1-2-2

 يأتي نمّيز أبرز ىذه القروض: وفيما

: تشّكل غالبية القروض اّلتي تمنحيا المصارف التجارية (Business Loans)قروض منشآت األعمال  -1
األعمال بالحّد األدنى من معدالت الفائدة وذلك بسبب وجود عالقة تاريخية تربط المصارف بمنشآت 

الصناعّية والتجارّية وغالبًا ما ُيشترط في عقد اإلقراض ضرورة احتفاظ المنشأة برصيد معّوض يمّثل نسبة 
% من قيمة القرض وقد ال يشترط تقديم رىن وعادًة ما يكون المعّدل األساسي ىو الحد األدنى لمعدالت 20

  ونمّيز في ىذا الّصدد بين عّدة أنواع:، 19الفائدة
o  العادّيةالقروض (Ordinary Term loans)،  ويمكن تسديدىا  سنة،وتصل فترة استحقاقيا إلى أكثر من

 عمى دفعات أو دفعًة واحدة.
o  المتجّددةالقروض الدائرة أو (Revolving Credit Agreement)،  ما يمّيز ىذه القروض أّنيا تشمل بنودًا

توّضح الحد األقصى لمقرض اّلذي يمكن عقده دفعًة واحدًة وفترة االستحقاق النيائي لمعقد وبنودًا أخرى لحماية 
والحد األدنى من  المقَترضين،كالقيود اّلتي تُفرض عمى المقترض فيما يتعّمق باالقتراض من  المقِرض،

ذ شكل كمبيالة تستحق بعد عّدة شيور ولمعميل حق التجديد لمرة أو أكثر خالل مّدة وتأخ 20األصول الجارية
 21.محددة قد تصل إلى ثالث سنوات وعادًة يتم منحيا ألغراض التشغيل

o  الّطمبالقروض تحت (Standby Credit)،  عبارة عن اتفاق يتّم بمقتضاه اعطاء المصرف الحق لمعميل
 22.في الحصول عمى قرض بسقٍف محدٍد في أي وقٍت شاء لكن خالل فترة معّينة

o  ولو أن  معّينة،القروض اّلتي تتحّدد في ظل اتّفاق يضع حّد أقصى بما يمكن لمعميل أن يقترضو خالل فترة
 ض ما يحتاجو طالما ال يتجاوز بذلك الحد األقصى المتّفق عميو.يسّدد القرض أو جزء منو ثّم يعيد اقترا

قروض تمويل التجارة الخارجّية: عندما يقوم تاجر ما باستيراد بضاعة من أحد المصّدرين في العالم الخارجي  -2
 Acceptances)وبقوم المستورد ىنا بتحرير كمبياالت مقبولة ) التجارة، لتمويل ىذهتمنح المصارف القروض 

ث يعتمد المصرف ىذه الكمبياالت ويبدي التزامو بدفع قيمتيا عند استحقاقيا فتبدو عممية االستيراد كما لو حي
 23.كانت ممّولة مباشرًة من المصرف لحساب العميل

                                                           
19
 .42, صمرجع سابق(, 4236سعاد, دحاوي) 
20
 .347, صمرجع سابق(, ;422كنجو, كنجو وآخرون) 

21
 http://www.investopedia.com/terms/r/revolvingcredit.asp Consulted at 5/1/2015. 

22
 http://www.businessdictionary.com/definition/demand-loan.html Consulted at 5/1/2015.  

23
 .42, صمرجع سابق(, 4236سعاد, دحاوي) 

http://www.investopedia.com/terms/r/revolvingcredit.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/revolvingcredit.asp
http://www.businessdictionary.com/definition/demand-loan.html
http://www.businessdictionary.com/definition/demand-loan.html
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(: يمنحيا المصرف  Call Loansقروض السماسرة لالستثمار في األوراق المالية)قروض حين الّطمب -3
مرىونة باألوراق المالية التي سيتم شراؤىا وغير محّددة بأجل استحقاق معّين، الوسطاء الماليين وتكون 

 وبإمكان المصرف أن يطمب القرض متى شاء كما يمكن الغاؤىا في أي وقت.
(: تقّدم المصارف الكبيرة القروض الضخمة (Financial Institution Loansقروض المؤّسسات المالية  -4

 كات االستثمار واالّدخار والمصارف المتخّصصة.إلى المؤّسسات المالية مثل شر 
:حيث يتم إقراض الفائض من االحتياطي  (Commercial banks Loans)قروض المصارف التجارية -5

القانوني لدى بعض المصارف والمودع في المصرف المركزي إلى مصارٍف أخرى تعاني من عجز في ىذا 
 تدنية النخفاض المخاطر والتكاليف اإلدارّية.االحتياطي، تكون الفائدة عمى مثل ىذه القروض م

o  ونمّيز ىنا نوعًا آخر من قروض المصارف التجارية اّلتي تنجم عن إبرام اّتفاق عمى شراء إحدى المصارف
التجارية جزءًا من األوراق المالية من مصارٍف تجاريٍة أخرى مع احتفاظ ىذه األخيرة بحق إعادة الشراء بسعٍر 

 .متفق عميو مسبقاً 
(: وتمنح المصارف قروض قصيرة األجل ومنخفضة المبالغ Consumer Loansقروض األفراد المستيمكين) -6

 24.لألفراد لتمويل شراء الّسمع المعّمرة مثل السيارات والثالجات...الخ. عمى أن يتم رّدىا عمى دفعات شيرياً 
ن قروضًا قصيرة األجل لتمويل (: تقّدم المصارف التجارية لممزارعي(Agriculture Loansقروض زراعّية -7

 شراء البذار واألسمدة وما يمزم المزارع من مستمزمات االنتاج.
(: تمنح المصارف التجارية ىذه القروض لتمويل المشاريع العقارية  (Real Estate Loans عقارّيةقروض  -8

وبضمان العقار الضخمة التي تحتاج إلى أموال كبيرة ولمدة طويمة قد تصل إلى أكثر من ثالثين سنة 
، إاّل أّنو أحجمت عن تقديم ىذه القروض المصارف الصغيرة وأصبحت الكبيرة منيا تتصّدى لمثل ىذه 25نفسو

القروض إلى أن حال األمر إلى ظيور مصارف متخّصصة لتمويل المشاريع اّلتي تحتاج مبالغ ضخمة 
 26.لمعظم القطاعات االقتصادّية

 القروض من حيث معيار الضمان: 2-1-3
ونبرز مفيوميا  مضمونة،يمكننا تقسيم القروض وفقًا ليذا المعيار إلى قروض مضمونة وأخرى غير 

 :27كالتالي
 
 

                                                           
24
 .44-43, صمرجع سابق(, 4236سعاد, دحاوي) 
25

ة (, 4227نّصار, صّدٌق)  ٌّ ٌّة مقارنة فً المصارف االسالم ٌّة المباشرة, دراسة تحلٌل العوامل المحّددة لقرار منح التسهٌالت االئتمان

ٌّة العاملة فً قّطاع غّزة ٌّة االقتصاد, جامعة غّزة, ص, دراسة مقّدمة للحصول علوالتجار  .;5ى درجة الماجستٌر فً إدارة األعمال, كل
26
 .349, صمرجع سابق(, ;422كنجو, كنجو وآخرون) 
27
 .62, صمرجع سابق(, 4232عوف, وهٌبة) 
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o قروض مضمونة :(Secured loans)  

 :28تنقسم القروض من حيث الضمانات بشكٍل عام إلى

  قروض مضمونة بضمانات عينية. -
 .قروض مضمونة بضمانات شخصّية -

ّنما يكون ىذا الضمان تكميمّيًا  قد يطمب المصرف من المقتِرض تقديم رىن معّين كضمان لمقرض وا 
إذ يطمب المصرف الضمانات أساسًا بعد التأّكد من سمعة  عنيا،لعناصر الثّقة الموجودة أصاًل وليس بدياًل 

 29.المقتِرض المالّية وجدارتو االئتمانّية
مثاًل في حال منح القروض العقارّية قد يشترط  الممتمكات،فة من القروض برىن أنواع مختم تُقّدم 

المصرف رىن العقار اّلذي يمنحو الحق في مصادرة وبيع العقار لتغطية أي أرصدة غير مدفوعة ومستحقة من 
 القرض.

ة قد والقروض الزراعيّ  شراؤىا،أّما القروض االستيالكّية تكون عادًة مضمونة برىن ممكّية الّسمع الممّول 
ومن الممكن تقديم األسيم والسندات كضمان لبعض  الزراعّية،تكون مضمونة بالماشية أو بالمحاصيل أو اآلالت 

 القروض.
كما  تقديميا،ترى بعض المصارف أّن قروض المخزون الّسمعي قد تكون أنسب القروض اّلتي يمكن 

اّصة إلجراء التوّسعات في المصانع وشراء تكون محّببة لرجال األعمال اّلذين يمكنيم استخدام أرصدتيم الخ
معّداتيم حيث لدييم فرص الحصول عمى قرض مضمون بشكٍل دائم لتمويل شراء الّسمع وىذا ما يساعدىم في 

 30.الحصول عمى الخصم عند سداد قيمة مشترياتيم نقداً 
قروض مرىونة بضمانات ويمكن أن تكون ال ،عينيةقروض مرىونة بضمانات كل ما تّم ذكره ىي 

وذلك بأن يوّقع عمى عقد القرض مع  السداد،ما يعني أن يقوم طرف ثالث طبيعي/ معنوي بضمان  شخصّية،
 31.وفي حالة عجز األخير عن الّسداد يكون الضامن مسؤواًل عن الوفاء بالقرض المدين،

o قروض غير مضمونة(Unsecured loans) : 
يتم منح ىذه القروض بناًء عمى الجدارة االئتمانّية لممقترض دون استخدام الممكّية كضمان بشرط ارتفاع 
درجة التصنيف االئتماني لممقترض، وتتمّيز ىذه القروض بأّن معّدالت الفائدة عمييا تفوق تمك اّلتي ُتشترط عمى 

                                                           
28
ٌّة العلوم , دراسة مقّدمة لنٌل الماجستٌر فً علوم التخطر القرض واستراتٌجٌة البنك التجاري فً معالجته(, 4232معاذ, وكرٌف)  سٌٌر, كل

ٌّة وعلوم التسٌٌر, جامعة الدكتور ٌحٌى فارس, المدٌة, ص ٌّة والتجار  .:4االقتصاد
29
 .63, صمرجع سابق(, 4227نّصار, صّدٌق) 
30
 .4;6, ص مرجع سابق(, 4227الشّماع, خلٌل) 
31
 .:34, صمرجع سابق(, ;422كنجو, كنجو وآخرون) 
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دون أن يشترط عميو ضمانات شخصّية أو وفي ىذه الحالة يقّدم المصرف القرض لمعميل  ،32القروض بضمان
عينّية، وال نقصد بذلك أن ىذه القروض غير مأمونة إذ كما سبق وأشرنا إلى أّن طمب المصرف لمضمان إّنما يتّم 
بعد توّفر شروط الجدارة االئتمانّية لمعميل، وىنا يكتفي المصرف بوعٍد بالّسداد في الموعد المتّفق عميو مستندًا في 

 معتو الطّيبة ومركزه المالي والثّقة بمقدرتو عمى الوفاء. ذلك إلى سُ 
33ويرى 

Klapper, L  أّنو قد تزداد نسبة تقديم القروض بدون ضمانات في البمدان المتقّدمة بعد التأّكد من نسبة
 نمو االستثمار في القطاع المقتِرض واالحاطة التاّمة بالمخاطر المحتممة 

 القروض بدون ضمانات لمشركات الكبيرة لعّدة أسباب نذكر منيا:وقد تفّضل بعض المصارف تقديم 
وغالبًا تكون معمنة بشكٍل  باستمرار،تنشر الشركات والمؤّسسات الكبرى حساباتيا المالّية وبيان أرباحيا  -1

.  شيريٍّ
تمتاز ىذه الشركات بازدياد فرص الحصول عمى التمويل الالزم من مصادر عّدة كاالقتراض من شركات  -2

 34.التأمين أو من مصارٍف أخرى
إذ أّنو ُيمنح في ظروٍف خاّصٍة كمحاولة  ضمان،ميما يكن ال يجدر بالمصرف التوّسع في منح القروض بدون 

أو االحتفاظ بعميٍل جّيد، إاّل أّنو في أّي حالة من الحاالت ال ُيحّبذ منح القروض الغير  جديد،لكسب عميٍل 
 35.مرىونة بضمان بمبالٍغ كبيرة

ل وحجمو قد يمعب دورًا أساسّيًا في اشتراط تقديم الضمانات لمحصول ت ضيف الباحثة أّن طبيعة المشروع المموَّ
عمى القرض المطموب، كما أّن انخفاض مستوى ال تناسقّية المعمومات المتوّفرة لدى المصرف عن المشروع أو 

ت، إذ قد تحجم المصارف عن منح القروض الالزمة القّطاع المقتِرض قد ُيعتبر المحّدد األساسّي الشتراط الضمانا
لممشروعات والمنشآت الّصغيرة والمتوّسطة في حال عدم تقديم الضمانات الكافية والجّيدة، كون المصارف ال 

 ،الّرغبة في الّسداديتوفر لدييا اإللمام الكافي بالمعمومات الكاممة عن تمك الجيات من حيث القدرة و 
وىذا ما يؤّثر عمى فرصة المنشآت الّصغيرة في الحصول عمى القرض الالزم بدون تقديم الضمانات المطموبة 

ويتّم ذلك بشكٍل خاص في البمدان الّنامية حيث قد تحجم المصارف عن منح القروض  الكبيرة،مقارنًة بالمنشآت 
ضعف تنفيذ قرارات القضاء من ناحية الضمانات  لممنشآت الّصغيرة لو توّفرت الّسيولة لدييا ورّبما يكون الّسبب

 في تمك البمدان.

تجدر اإلشارة إلى دور المصارف  القروض،وبعد توضيح األنواع المختمفة لمقروض كونيا أساس تشكيل محفظة 
بينما تقوم المصارف المتخصصة بعمميات االقراض المتوسط والطويل  اختالفيا،الشاممة في منح القروض عمى 

                                                           
32

 http://www.investopedia.com/terms/u/unsecuredloan.asp  Consulted at 6/1/2015.    
33

  Klapper, L,(2001), The Uniqueness of short-term collateralization, Working Paper 2544, The Word Bank: 

Development Research Group, p14. 
34
 .5;6, صمرجع سابق(, 4227الشّماع, خلٌل) 
35
 .63, صمرجع سابق(, 4227نّصار, صّدٌق) 

http://www.investopedia.com/terms/u/unsecuredloan.asp
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أو قد يرجع  والصناعّية،كالمصارف العقارية والزراعّية  ،في نشاٍط اقتصاديٍّ معّيٍن تعُكُسو تسميتيااألجل 
 التخصص إلى مقابمة حاجات إقراضّية من نوٍع خاص كما ىو الحال مثاًل بالنسبة لمصارف االستثمار واألعمال.

 

 (:Loans targetsأىداف القروض ) 1-3

وعمى سبيل  مقبول،وتحقيق عائد  اتنمية أنشطتي األولى إلىتيدف المصارف من منح القروض بالدرجة 
 ذكر بعض تمك األىداف نورد اآلتي:

 تحقيق عائد مناسب ومقبول بالنسبة لممصرف. (1)
 تغطية العجز المالي لمجية طالبة القرض. (2)
عجمة التنمية االقتصادّية وفقًا لمخطة العاّمة  تنمية نشاط المصرف بصورٍة مستمّرٍة في إطار المساىمة في دفع (3)

 36.لمدولة
 كالقضاء عمى البطالة والعناية بالمجتمع وتمبية حاجاتيم التمويمّية. االجتماعّية،باإلضافِة إلى بعض األىداف  (4)

 (:Determinants of the interest rate on loansعمى القروض ) الفائدةمحددات سعر  1-4

 يتم وفقيا تحديدالمصارف عمى مجموعة من األسس يتّم مراعاتيا في سياسة اإلقراض العاّمة اّلتي  تعتمد
بالحسبان عّدة عوامل تؤّثر في يتم األخذ أسعار الفائدة عمى القروض، إذ ال يمكن تحديدىا بشكٍل اعتباطي، و 

مى كّل قرض يغّطي تكمفة خدمة تحديد سعر الفائدة المسَتيَدف، بحيث تضمن المصارف بأّن سعر الفائدة ع
 القرض باإلضافة إلى أّنو يحّقق ليا ىامش ربح محّدد.

Rosenberg, R., et alوعّرف 
سعر الفائدة عمى القروض بأّنو العائد عمى رأسمال المصرف المستثمر من   37

زمنّيٍة محّددٍة، ويختمف  ذي يحصل عميو المرء جّراء تنازلو عن التصّرف بأموالو اّلتي يقرضيا لفترةٍ لّ خالل السعر ا
بذلك السعر باختالف المّدة) شيرّية/ سنوّية(، وحجم القرض حيث تزداد المخاطر بطول مدة القرض وبناًء عمى 

 ذلك فإّن سعر الفائدة يتحّدد باتفاق المقِرض والمقتِرض ووفقًا لمعرض والطمب.

                                                           
36
 .38, كلٌة التجارة, جامعة بنها, صالمحاسبة عن القروض واالئتمان (,4224حجازي, وفاء) 

37
 Rosenberg, R., et al.,(2013), Microcredit Interest Rates and their Determinants 2004-2011,Produced by 

CGAP, MIX and KFW, No7, P4  
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38عّرف و 
 Eugene, F., Brigham, E بأّنو المعّدل اّلذي يغطي تكمفة حصول سعر الفائدة عمى القروض

المصرف عمى األموال إلقراضيا وتكمفة خدمة القرض باإلضافة إلى تحقيق ىامش ربح مستيدف لممصرف 
 .ن سعر الفائدة ثابتًا أو عائماً المقِرض، وذلك وفقًا لشروٍط محددة ومتّفق عمييا من الطرفين، وقد يكو 

عمى القروض بأّنو ثمن اإلقراض والمتمّثل بنسبة الّرسوم اّلتي يجب عمى  سعر الفائدة 39وقد عّرف الشّماع، خميل
 المستفيد من القرض دفعيا لممقِرض.

يأخذ باالعتبار بالدرجة األولى القيود البّد وأن بناًء عمى ما سبق ترى الباحثة بأّن سعر الفائدة عمى القروض 
 ادي الّسائد في البمد وسالمة الجياز المصرفي.المفروضة من المصرف المركزي واّلتي تعكس الوضع االقتص

تعّرف الباحثة سعر الفائدة عمى القروض بأّنو، المعّدل اّلذي يحقق التوزان بين عرض األموال من ِقبل المصرف و 
والطمب عمييا من ِقبل المقتِرض، ويحقق ىذا المعّدل أىداف المصرف بتغطية تكمفة خدمة القرض والتعويض عن 

ويعمل  مخاطر التخّمي المؤقت عن األموال لممقتِرض، باإلضافة إلى تحقيق ىامش ربح محّدد، وجزء من 
المصرف بشكٍل أساسيٍّ عمى وضع جدوٍل مرشٍد لمسؤولي اإلقراض في المصرف يحّدد وفقو ىيكل أسعار الفائدة 

 عمى القروض، مع األخذ باالعتبار لتكمفة القرض وأجل استحقاقو ودرجة مخاطره.
بشكٍل عام ينبغي عمى المصرف أن يسعى إلى توحيد أسعار الفائدة عمى القروض ذات النوعية الواحدة لتعزيز و  

ثقة العمالء بو، حيث من الطبيعي أن تتفاوت أسعار الفائدة عمى القروض اّلتي تتفاوت في تكمفتيا ودرجة 
تزيد عن تمك المضمونة، كما أّن سعر مخاطرىا فمثاًل، إّن سعر الفائدة عمى القروض غير المضمونة حتمًا س

الفائدة عمى قرٍض مقّدم لعميل ذو جدارة ائتمانّية مرتفعة يكون أقل من سعر الفائدة عمى قرٍض مقّدم لعميل ذو 
 جدارة ائتمانّية منخفضة.  

اآلجال وُيراعى عند تحديد تكمفة كل نوع من القروض تغطّية الحد األدنى من تكمفة خدمة القروض الكبيرة ذات 
القصيرة وغير المرىونة بضمان، والمصحوبة بأدنى مستوى من المخاطر إلى الحد األعمى من تكمفة خدمة 

 40 القروض الّصغيرة ذات المخاطر المرتفعة، مثل قروض المستيمكين.
ة عمييا القروض اّلتي يقّدميا المصرف لكبار المقترضين )الشركات الكبيرة(، تتمّيز بانخفاض سعر الفائد كما أنّ 

 :41مقارنًة بتمك المقّدمة لصغار المقترضين )الشركات الصغيرة(، وذلك لعّدة أسباب نذكر منيا
 يفّضل المصرف تقديم قروض األعمال إلى المنشآت الكبيرة اّلتي تّتخذ شكل شركات كونيا أكثر استقرارًا. -1

                                                           
38 Eugene, F., and Brigham, E.,(2007), Fundamentals of Financial Management, Thomson South- Western, 

Eleventh Edition,P537. 
39
 .346, صمرجع سابق(, 4227الشماع, خلٌل) 

 
40
 .347-346, صجع سابقمر(, 4227)الشماع, خلٌل 
41
 .44, صمرجع سابق (,4224حجازي, وفاء) 
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ا المالّية بانتظام وتكون معمنة، وىذا تيتّم الشركات الكبرى بسالمة قوائميا المالّية وتعمل عمى نشر بياناتي -2
ما يسّيل عمى المصرف تقييم المركز المالي ليذه الشركات، وفيما عدا سعييا الدائم إلى تحسين ورفع جدارتيا 

 االئتمانّية لدى وكاالت التصنيف االئتماني مّما يمّيزىا عن الشركات الصغيرة.
ىا وانتظاميا نظرًا أّنيا تعمل عمى مبدأ التنويع في كما أّن الشركات الكبيرة تتمّيز باستقرار عوائد -3

 استثماراتيا.
 :42كاآلتياّلتي تؤّثر بشكٍل أو بآخر في تحديد أسعار الفائدة عمى القروض يمكننا ذكر أىم العوامل األساسّية و 

o وتعتبر المحك األساسي في تسعير القروض.ممصرفالمتاحة لموال األ تكمفة ، 
o  اّلذي يحّدده المصرف المركزي. الفائدةسعر 
o .تكمفة إدارة القرض 
o .درجة المنافسة بين المصارف 
o حيث تنخفض أسعار الفائدة عمى القروض قصيرة األجل ألّنيا تصبح مستحقة السداد آجال االستحقاق ،

 خالل األجل القصير وبالتالي يمكن لممصرف إعادة اقراضيا عّدة مّرات.
o .حجم الطمب عمى القروض 
o  القرض.حجم 
o بين الربحية والسيولة، إذ أّن وجود أموال قابمة لإلقراض وزائدة عن اعتبارات السيولة لدى  المواءمة

 المصرف يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة عمى القروض وذلك في حدود ىيكل أسعار الفائدة.
o قابمة لمتسييل  عمى القروض المكفولة بضمانات سائمة أو ، حيث تكون أسعار الفائدةدرجة المخاطرة

 والعكس بالنسبة لمقروض بدون ضمان. ىا األدنى،الفوري عند حدّ 
حرية المصارف في تحديد وعمومًا إّن ىذه العوامل تؤّثر في تسعير الفائدة عمى القروض مجتمعًة، إاّل أّن 

سعر الفائدة عمى أسعار الفائدة غير مطمقة، إذ يتدّخل المصرف المركزي بشكٍل مباشر ويعود ذلك إلى أىمّية 
 القروض كأداة بالغة التأثير والخطورة، وليا أبعادىا المالية والنقدية واالقتصادّية.

لذا تمارس المصارف المركزية في جميع الدول وبصرف النظر عن طبيعة نظاميا االقتصادي، تأثيرًا كبيرًا 
لتحقيق أىداف  في حدود مخّططة ومقصودةومباشرًا في تحديد أسعار الفائدة وال تتركيا لممنافسة الحّرة إاّل 

، وتخضع سياسة تسعير الفائدة لممراجعة من حين إلى آخر وفقًا لمتطّورات اّلتي تمحق سياسية اقتصادّية
 43.بالعوامل المؤّثرة فييا

                                                           
42
ٌّة, السٌاسة االئتمانٌة فً البنوك العاملة فً فلسطٌن(, 4226عٌسى, أمجد)  , دراسة مقّدمة لنٌل درجة الماجستٌر فً إدارة السٌاسة االقتصاد

 .87-86ص.ة النجاح الوطنٌة, نابلس, فلسطٌن, 394-393كلٌة الدراسات العلٌا, جامع ص
43
 .88, صمرجع سابق(, 4226عٌسى, أمجد) 
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تحّدده  حصر العوامل اّلتي وال يسيل األىمّية،وأخيرًا ترى الباحثة أّن تحديد سعر الفائدة عمى القروض أمٌر بالغ  
ىذا ويختمف العبء  بالحسبان،إذ أّن توقيت طمب القرض قد يخمق المزيد من االعتبارات اّلتي يجدر أخذىا 

تقترضان نفس المبمغ وتدفعان سعر فائدة نفسو يختمف  االئتماني لمنشأتيناالئتماني لكل مقتِرض أي أّن العبء 
عمى كلٍّ منيما وذلك بسبب تباين شروط المقترضين فيما يتعّمق بالّرصيد المعّوض وطريقة الّسداد ومتطّمبات 

 الضمان وسائر الشروط اّلتي قد يحّددىا المصرف في عقد القرض.

ونة الكافية لتعكس مستوى أسعار الفائدة في سوق رأس لذا ينبغي أن تّتصف أسعار الفائدة عمى القروض بالمر 
 المال.

بناًء عمى ما تقّدم خمصت الباحثة إلى أّن القروض تشّكل الجانب األكبر واألىم من أصول المصرف، إذ يؤّدي 
خذ اّلتي تكون بحاجة إلى أموال، وتتّ  والوحداتمالية  ي بين الوحدات اّلتي لدييا فوائضالمصرف دور الوسيط المال

مختمفة وتواريخ استحقاق متباينة، كما أّن سعر الفائدة عمى القروض يم تحديده وفقًا لعّدة عوامل  القروض أشكال
 بحيث يغطي تكمفة خدمة القرض باإلضافة إلى تحقيق عائد مقبول لممصرف.

 المصرف،ن إيرادات بالقروض اّلتي تشّكل الجزء األكبر م األساسية المتعمقةالمبادئ  تّم توضيحاآلن وبعد أن 
الرئيسية لتوزيع  مناقشة المداخلالتعّرف عمى محفظة القروض وأىدافيا وأىمّيتيا وأنواعيا، ومن ثّم ننتقل إلى 

براز أولويات وضوابط تخصيص الموارد المالّية لالستثمار في  األموال وتخصيصيا في أوجو االستثمار المختمفة وا 
الممنوحة لمعمالء المادة الخام لبنائيا وىذا ما نتطّرق لتفصيمو في المبحث محفظة القروض التي تشّكل القروض 

 الثاني.
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 المبحث الثاني

 المصرفمداخل تشكيل محفظة القروض في مفيوم و 

Concept and Approaches of Loans Portfolio Formation  

 تمييد:

 المختمفة،تتعّدد المداخل واألساليب المستخدمة لتخصيص الموارد المالّية لدى المصرف في االستثمارات 
ويسيم ذلك في توضيح أولوّيات االستثمارات في المصرف، وتيدف الباحثة من ىذا التطرق إلى إبراز أىمّية 

ك فيما إن كان قرار االستثمار في وترتيب محفظة القروض في ظل استثمارات المصرف المتعددة وبالتالي إدرا
محفظة القروض يرتبط بقدر االستثمار في محفظة األوراق المالّية أم العكس لذا البّد من إيجاز بسيط لمفيوم 

 ومبدأ كلٍّ من تمك المداخل لموصول إلى مفيوم محفظة القروض وتصنيفاتيا . 

 ويمكننا طرح التساؤالت اآلتية في ىذا الصدد:

o مصرف عمى توزيع األموال في مجال االستثمار في المحافظ بما فييا محفظة القروض؟كيف يعمل ال 
o  ىل يرتبط قرار تحديد مبمغ األموال المستثمرة في محفظة القروض بذلك المبمغ المستثمر في محفظة األوراق

 المالّية؟
o ض المخاطر؟ ىل لمداخل تخصيص األموال في المصرف دوٌر في تحسين جودة عوائد االستثمار وتخفي 

مناقشة المداخل الفكرّية التي ترشد المصارف و  وتصنيفيا القروض محفظةمفيوم  لتوضيح ويأتي ىذا المبحث
  44.لالستثمار في محفظة القروض واألوراق المالّية، واإلجابة عمى التساؤالت السابقة

  

                                                           
44
 .;44, صمرجع سابق, (;422وآخرون)كنجو, كنجو  
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  األىمّيةالمفيوم و  المصرفّية،محفظة القروض  2-1

Banking Loans Portfolio, the concept and Importance: 
ُتعتبر األموال المخصصة لالستثمار في القروض أكبر من االستثمار في األصول النقدّية واألوراق 

مصدرًا رئيسيًا إليرادات المصرف، القروض محفظة عائد الناتج عنيا وُيعتبر عائد المالّية، وذلك الرتفاع معّدل ال
  45.ه وتقّدمونمو بو التزاماتو ويسعى إلى تحقيق  يواجو

فال يخمو أي مشروع من المخاطر، لذا ينبغي تشكيل محفظة  المخاطرة،وبالمقابل يخضع ىذا االستثمار لعنصر 
 القروض بناًء عمى أسٍس ومرتكزاٍت سميمٍة في ضوء األىداف المنشودة لممصرف والمجتمع والبمد.

 :(Loans Portfolio Concept)مفيوم محفظة القروض  2-1-1

 ، وقد جاء في تعريفيا مايمي:46ُتشير كممة "محفظة" إلى وجود أكثر من استثمار
محفظة القروض كإحدى أىم االستثمارات المصرفية بأّنيا:" التشكيمة  47عادل رزق، عّرف -1

المحددة من قروٍض عّدة مختمفة النوع، وتواريخ االستحقاق، يحتفظ بيا المصرف ويقوم بإدارتيا إدارًة 
كفوءًة والمحافظة عمى االختيار الناجح لتشكيمة القروض، مّما يسمح بتخفيض المخاطر دون 

 ."لمتوقع من ذلك االستثمارالتضحية بالعائد ا
 :48عرَّف محّمد، عمرو المحفظة االستثمارية بشكٍل عاٍم بأّنيا -2

" أداة مرّكبة من أدوات االستثمار تتكّون من أصمين أو أكثر وتخضع إلدارة شخٍص مسؤوٍل عنيا يسّمى مدير 
إذ يمكن أن تكون جميع ، وتختمف المحافظ االستثمارية في تنويِع أصوليا، (Portfolio manager)المحفظة 

 Financial)، مثل الذىب والعقار، ويمكن أن تكون جميع أصوليا مالّية (Real Assets)أصوليا حقيقية 
Assets).مثل السندات، أذونات الخزينة والقروض ...الخ ، 

 لكن في أغمب األحوال تكون أصول المحفظة من النوع المختمط.
ل القروض التي يتمُّ اختيارىا بطريقٍة منيجّيِة تأخذ باالعتبار المخاطرة وتعمل المصارف عمى تكوين محفظٍة تشم

 والعائد عمى االستثمار بالّنسبِة لتمك القروض.
االستثمار في محفظة القروض يزيد عن  حيث أنّ وباعتبار محفظة القروض ذات أىمّيٍة حيوّيٍة لممصارف ككل، 

رفع العائد المتوقع من استثماراتو في المحفظة، والتي ، لذا يبحث المصرف لغرض 49% من قيمة األصول50
 يكون ليا مستوًى معّين من المخاطر مقبول من ِقَبِمو.

                                                           
45

  .398ص, 4ط,والتوزٌع للنشر المناهج دار, عّمان, المصرفٌة العملٌات إدارة(, 4225)وهٌب خالد, الراوي
46

 http://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_(finance) consulted at 11/1/2015. 
47
 .374ر, بٌروت, اتحاد المصارف العربٌة, صدعائم االدارة االستراتٌجٌة لالستثما(, 4228رزق, عادل) 
48
 59, ص3ترجمة, ط, دمشق, دار طالس للنشر والاتخاذ القرارات االستثمارٌة فً القطاع المالً(, 4232محّمد, عمرو) 
49
 . :5, صمرجع سابق(, 4232محمد, عمرو) 
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وىي تمك المحفظة المكّونة من توليفٍة متنّوعٍة ومتوازنٍة من القروض الممنوحة  كفؤةويسعى جاىدًا لتشكيل محفظٍة 
 داف المصرف واستمراريتو.لمعمالء، وبكيفّية تجعميا األكثر مالئمة لتحقيق أى

سّمة  بيا،وبناًء عمى ما تقّدم في التعاريف الّسابقة خمصت الباحثة إلى التعريف اآلتي لمحفظة القروض و ُيقصد 
ومدى  والمخاطرة،من القروض الممنوحة والتي تعتمد في تكوينيا عمى موقف المصرف من العالقة بين العائد 

و خارج منيا في الحجم الكّمي لممخاطرة والعائد اإلجمالي لممحفظة ويتم إسيام كل قرض ُمضاف إلى المحفظة أ
تنويعيا من مختمف األنشطة الصناعّية والتجارية لتقميل المخاطر ألدنى حدودىا والحفاظ عمى مستويات مقبولة 

 ومؤّكدة من العائد.

 

 :(Loans Portfolio Importance)أىمية محفظة القروض  2-1-2

مع تزايد أىمية االستثمار في المحافظ االستثمارية لدى المصارف، فضاًل عن تزايد عدد األصول 
 باتت أموال المودعين تشّكل الجسر األساس الذي تُبنى عميو محفظة القروض. إذوتنّوعيا. 

حيث تتجّسد أىميتيا كونيا أداة استثمارّية تساىم في تحقيق الموازنة بين العنصرين األىم عمى اإلطالق في أية 
عممية استثمارية ىما العائد والمخاطر، باإلضافة إلى بموغ المصرف أىدافو المتمّثمة بتعظيم العائد والحد من 

 محفظة. المخاطر واالستفادة من خالل تطبيق مبدأ التنويع في ال
 :(Loans portfolio Types ) أنواع محفظة القروض 2-1-3

ارف التي تتمّيُز تمتاُز بِو القروض وانتشاِر أنواٍع متعّددٍة ومختمفٍة  من المص االختالف الذيإّن طابع 
قروٍض ذات مّيزٍة تُخّصيا عن غيرىا من المصارف، ىو ما أضاف إلى محفظة القروض المصرفّية  حكلٍّ منيا بمن

 سمات متعددة وألوان مختمفة.
إذ مّيزت الباحثة بين عّدة أنواع من محافظ القروض والتي تّم اشتقاقيا تبعًا لطبيعة عمل المصارف وأنواعيا، 

 وىي:
 محفظة القروض التجارّية: (1)

المحفظة من القروض التي تمنحيا المصارف التجارية باختالف أنواعيا، حيث تقوم ىذه تتشّكل ىذه 
المصارف بتوظيف مواردىا في أصوٍل ذات سيولة عالية سعيًا لمحفاظ عمى مبدأ التوافق بين مصادر األموال 

ُتمنح لشرائح الجميور واستخداماتيا. لذلك تشتمل ىذه المحفظة عمى قروٍض قصيرة األجل بأنواعيا المختمفة والتي 
 50.كاّفًة، ونذكر منيا محفظة التجزئة التي نجدىا لدى المصارف الفردّية
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 محفظة القروض المتخصصة: (2)
وتتكّون ىذه المحفظة من قروٍض متوسطة وطويمة األجل تقوم بمنحيا المصارف التنموّية التي تختّص 

ىذه المحفظة بارتفاع المخاطر نظرًا القتصارىا عمى  بتمويل قّطاٍع معّيٍن من القطاعات االقتصادّية، لذلك تتصف
 تركيز اإلقراض لقطاٍع معّيٍن دون اآلخر وطول فترة االستحقاق. وىنا نمّيز بين:

 محفظة القروض الزراعّية: - أ
وتنطوي عمى القروض الزراعّية التي تقوم بمنحيا المصارف الزراعّية لمنيوض بقّطاع الزراعة حيُث تمتد 

 سنة وبضمان األراضي الزراعّية والمحاصيل والماشية. 20ى ىذه القروض حت
 محفظة القروض الصناعّية: - ب

تتكّون ىذه المحفظة من القروض الصناعّية المتوسطة وطويمة األجل التي تمنحيا المصارف الصناعّية 
ة وذلك مقابل لممنشآت الصناعّية، لمنيوض بالقطاع الصناعي في الدولة والمساىمة في دعم التنمية االقتصاديّ 

 ضمانات عينّية مختمفة.
 محفظة القروض العقارّية: - ت

تتكّون المحفظة العقارّية من قروض متوسطة إلى طويمة األجل تقّدميا المصارف العقارّية لتساعد وتسّيل 
واحدًة  عممّية بناء المساكن وبالتالي النيوض بقطاع االسكان في الدولة، وتتمّيز ىذه القروض بأّنيا ال ُتمنح دفعةً 

ّنما بنسبة ما تّم بناؤه من العقار وبضمان العقار الممّول  51.وا 
 محفظة القروض المتنوعة: (3)

تستثمر في ىذه المحفظة المصارف المتنوعة التي تقوم بمنح قروض متنوعة لعّدة قطاعات اقتصادّية، 
روعات االستثمارّية مثل محفظة القروض المتنوعة لدى مصارف االستثمار التي تقّدم القروض لتمويل المش

الضخمة التي ال تمّوليا المصارف التجارية وغالبًا تكون طويمة األجل، ومحفظة القروض لدى المصارف 
   52.الّشاممة

 
وتتفاوت في مكّوناتيا من حيث حجم ونوعية  مختمفًة،مّما سبق ترى الباحثة بأّن محافظ القروض قد تّتخذ أنماطًا 

القروض وآجال االستحقاق ومستوى التنويع والتي تتحدد في إطار ضوابٍط محددٍة سوف يتم التطرق ليا خالل 
البحث، وميما يكن تشير الباحثة إلى أّن محفظة القروض المتنّوعة ىي تشكيمة األصول األنسب الستثمارات 

محفظة القروض وأثره في العائد والمخاطر موضوعًا ىاّمًا لمبحث من وجية نظر  المصرف وىذا ما جعل تنويع
 الباحثة.  
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أصبح بإمكاننا ة، والتعّرف عمى تصنيفاتيا المختمفالقروض المصرفية محفظة وبعد التمييد والتوضيح لماىية 
 .ضلوّية االستثمار في محفظة القرو مداخل تشكيل المحفظة ومعرفة أىمّية وأو ل التطرق

 

 Concepts of Assets Allocation :تخصيص األموال في المصارف  مفاىيم 2-2

in Banks 
من أىم القرارات اّلتي تتصّدر في المشاريع عمومًا والمصارف خصوصًا قرار تخصيص األموال ُيعد 

حيث تتجّسد أىمّية ذلك لدى المصارف عبر الّدور الفّعال لقرار تخصيص األموال في  ،االستثمار في المحفظة
تكوين محفظة القروض جزءًا أساسّيًا منو. وتختمف أولويات االستثمار في محفظة  يعتبرتخطيط االستثمار اّلذي 

تحقيق األولى عمى تخصيص األموال إاّل أّنيا تجتمع في التركيز بالّدرجة  مداخلالقروض المصرفّية ضمن 
تخصيص األموال حّيزًا من التوضيح في ىذا  داخلالمخاطر، وىذا ما جعل الباحثة تعطي لمالموازنة بين العائد و 

 البحث.
Roger, G., et alوأشار 

أّن لقرار تخصيص األموال في المصارف أثر جّيد في تفسير التغّيرات في إلى   53
% من التباين في عوائد 40إلى أّن قرار تخصيص الموارد يفّسر وسطّيًا عوائد االستثمارات، إذ أشار الباحثون 

 % من تباين عوائد كل أصل مكّون لممحفظة.90المحفظة، في حين يفّسر ما يقارب 
54ويشير

 Soekarno, S& Maya في تحسين عائد محفظة تساىم استراتيجّيات تخصيص األموال أّن إلى
منح القروض لجياٍت متعّددة أي تنويع محفظة القروض اعتمادًا عمى القروض وتعزيز العوائد الناجمة عن 

نة لممحفظة مع مرور الوقت.  القروض معتدلة المخاطر مّما ينتج عنو تحقيق توازن عوائد القروض المكوِّ
داء تجدر االشارة أيضًا  إلى أىمّية مستوى الخبرة والكفاءة اّلتي يتمّتع بيا مدير المحفظة حيث يحّسن ذلك من أ

المحفظة، إاّل أّن المصدر الرئيسي لعوائد المحفظة ومخاطرىا مع مرور الوقت ىو قرار تخصيص األموال في 
  55.أوجو االستثمارات المتعّددة
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 : Assets Allocation Approaches مداخل تخصيص األموال 2-3

من بين أنواع البدائل  لألموالالبحث عن توزيع مناسب بالسياسة المالية لممصرف المستثمر  تيتم
المجازفة قدر اإلمكان إاّل ضمن حدود تحّممو لممخاطر  تخفيضمع  عائد،أكبر لتحقيق االستثمارية المتاحة 

 56.ورغبتو بيا

57وأشار كلٍّ من 
 Reilly, F & Brown, K إلى أّن تخصيص الموارد ىي عممّية اتخاذ قرار بشأن الكيفّية اّلتي

المالّية بين مختمف البدائل االستثمارّية المتاحة وال يمكن لممستثمر االستغناء عن ىذا  سيتّم وفقيا توزيع الموارد
 القرار كونو بمثابة المرشد لتشكيل محفظتو االستثمارّية.

58كما عّرف 
Bodie, K., et al  تخصيص األموال بأّنيا االستراتيجّية االستثمارّية اّلتي تيدف إلى موازنة

خصيص أصول المحفظة وفقًا ألىداف المصرف ودرجة تقّبمو وتحّممو لممخاطر ونطاق المخاطر والعائد عبر ت
االستثمار، وبالتّالي فإّن المصارف تعمل عمى تنويع محافظ القروض من خالل توزيع القروض بين مختمف 

  الشركات، الصناعات والبمدان مع األخذ باالعتبار لتوفير متطّمبات الّسيولة اّلالزمة.

Soekarno, S& Maya, Sمن  وعّرف كلٍّ 
59

تخصيص األموال بأّنيا االستراتيجّية االستثمارّية اّلتي تخّصص  
األموال المتاحة بين مختمف البدائل االستثمارّية بنسٍب محّددة والحفاظ عمى توازن تمك النسب دورّيًا عن طريق 

 ستثمار فييا.الحفاظ عمى نفس النسبة في كاّفة البدائل االستثمارّية اّلتي تّم اال

وتعّرف الباحثة تخصيص األموال بأّنيا استراتيجّية اختيار األصول االستثمارّية المالئمة لممصرف المستثمر 
ووضع حدود لممبالغ المخّصصة لالستثمار في كل أصٍل من األصول مقبولة المخاطر، مّما يساعد في تحقيق 

 والتحّكم بنسب األصول داخل المحفظة. التوازن بين عائد المحفظة ومخاطرىا من خالل الضبط 

وقد تنّوعت المناىج الفكرّية التي تحكم توزيع األموال في المصارف والمؤسسات المالية األخرى، إاّل أّنيا تتّفق 
جميعيا في الّسعي نحو أفضل تركيب لجانب األصول يحقق أعمى معّدل ممكن لمربحّية في إطار المحددات 

 المصرف.والقيود التي يخضع ليا 

االعتماد عمى أسموٍب مناسٍب لتعبئة موارده المالّية واستثمارىا مداخل تخصيص األموال تتطّمب من المصارف 
 تندرج منيا المداخل اآلتية لتوزيع األموال عمى بنود االستثمار:و بفاعمّية، 
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 :The Pool Funds Approach)مدخل كومة األموال ) 2-3-1

المدخل تتمّثل في أّن الموارد المتاحة لممصرف من كاّفة المصادر يجب أن تنصير الفكرة األساسّية ليذا 
في مجّمٍع واحٍد بغّض النظر عن طبيعة المصدر وتاريخ استحقاقو، ومن ثّم القيام بتوزيع ىذه األموال عمى بنود 

لّية وذلك وفق أساس األولويات االستخدام المختمفة كالنقدية واالستثمارات المتنوعة بما فييا القروض واألوراق الما
 بما يؤّدي إلى تعظيم الربح وتخفيض المخاطر والمحافظة عمى السيولة.

 :60وُترتَّب األولوّيات كاآلتي
 متطمبات أولّية، وتشمل األصول الّسائمة كاالحتياطات األولّية. -1
الخزانة واألوراق المالّية متطمبات ثانوّية، وتشمل األصول ذات السيولة الّسريعة كاالستثمار في أذونات  -2

 الحكومّية...
محفظة القروض والّسمفيات، يتم تسخير الجزء األكبر من حجم األموال لالستثمار في ىذه البند نظرًا الرتفاع  -3

معّدل العائد عمى االستثمار فيو، وُيعتبر أفضل من العائد الناجم عن االستثمار في النقدّية وفي األوراق 
ا يقّيد المصرف بحدود االستثمار في محفظة القروض ال يتحّدد إاّل بالتعميمات االئتمانّية المالّية. إذ أّن م

 61.الّصادرة عن السمطات النقدّية والمصرف المركزي باإلضافة إلى أىداف المصرف العاّمة

 روضالقتتحّدد تبعًا لمعائد المتوّقع من تمك القروض وبالتالي فإّن المبالغ المخّصصة لالستثمار في 
في حال كان معّدل العائد عمى القروض أكبر  األوراق المالّيةتحتل األولوية عمى حجم االستثمارات في و 

 ، والعكُس صحيح. من معّدل العائد عمى االستثمار في األوراق المالية

 

 استثمارات مالّية أخرى: -4
حدود المخاطر التي تتقّبميا االدارة التي تدّر عوائدًا أكبر من غيرىا، وبالتأكيد في إطار  المقصود بيا تمك

 وتمبية متطمبات السيولة في األجل الطويل أي عند تصفية تمك االستثمارات.
 من الطبيعي أّن ليذا المدخل مزايا وعيوب يمكن توضيحيا باآلتي:

o الحجم. تتمّثل أىم مزايا ىذا المدخل في سيولتو وتكمفتو االدارّية المنخفضة وأكثر مالئمًة لممصارف صغيرة 
o  وُيعاب بعدم قدرتو عمى استيعاب التداخل بين عناصر جانبّي األصول وااللتزامات ويصبح المصرف أكثر

عرضًة لمخاطر تغّير أسعار الفائدة في حال عدم التوازن بين مصادر األموال واستخداماتيا ويعمد ىذا 
 المدخل إلى التركيز عمى توفير السيولة أكثر من الربحّية.
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o  مدخل بديل الستثمار األموال المتاحة يسّمى مدخل تخصيص الموارد.  لذا ظير 

الباحثة أّن االستثمار في محفظة القروض تحتل األولوية عمى االستثمار في محفظة  ترىمّما سبق 
األوراق المالية بعد تأمين المتطّمبات األولّية والثانوّية في المصرف وذلك في ضوء مدخل كومة األموال، وىذا ما 

مالّية يرتبط إلى حدٍّ كبيٍر بقرار يقود إلى نتيجٍة مفادىا أّن قرار تحديد مبمغ األموال المستثمرة في األوراق ال
 اإلقراض، نظرًا الرتفاع العائد عمى القروض.

 :The Asset Allocation Approach)مدخل تخصيص الموارد )2-3-2

يقوم ىذا المدخل عمى أساس إنشاء عّدة مراكز لمسيولة والربحية في المصرف تقابل كل مصدر من 
 واع الودائع أو الموارد الذاتّية يعّد مصرفًا فرعّيًا داخل المصرف ذاتو )مصادر األموال، بمعنى أّن كل نوع من أن

(Banks within a Bank حيث يتّم تخصيص األموال عمى أساس مواءمة تواريخ استحقاق بنود الخصوم أو ،
 62.الموارد المالّية المستخدمة مع تواريخ استحقاق بنود األصول أو االستثمارات

63وقد أشار
Lastavica إلى ضرورة مواءمة تواريخ االستحقاق بين الموارد واالستثمارات، من خالل نموذج ،

، حيث خمص عبر ىذا النموذج إلى وجود فجوة موجبة وأخرى سالبة بين تواريخ استحقاق Gap Model الفجوة 
 الموارد وتواريخ استحقاق االستثمارات كاآلتي:

 الفجوة الموجبة: -1

استحقاق الموارد المالّية المتاحة لدى المصرف أطول من فترة استحقاق األموال تحدث عندما تكون فترة 
التي استثمرىا المصرف، وبالتالي فإّن تغيُّر أسعار الفائدة عمى االستثمارات بمعّدالت أسرع من تغّير أسعار الفائدة 

ى القروض الممنوحة في تغييٍر مستمرٍّ عمى الموارد المالّية المستخَدمة في تمويل االستثمارات، ومع بقاء الفائدة عم
 نحو االرتفاع وثبات الفائدة عمى الموارد المالّية لدى المصرف تكون الفجوة الموجبة في صالح المصرف.

 الفجوة السالبة: -2
تحدث عندما تكون فترة استحقاق الموارد المالّية المتاحة لدى المصرف أقصر من فترة استحقاق األموال 

لمصرف، وبالتالي فإّن تغّير أسعار الفائدة عمى الموارد بمعّدالت أسرع من تغيُّر أسعار الفائدة التي استثمرىا ا
 عمى االستثمارات التي يتمُّ تمويميا من تمك الموارد.

، إلى ضرورة تقسيم مصادر األموال وفقًا لتاريخ االستحقاق ثّم توجيو تمك الموارد إلى 64ويشير كنجو وآخرون
 تاريخ استحقاٍق مماثٍل.استثماراٍت ذات 
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أي يتّم استخدام المصادر المالّية طويمة األجل في تمويل االستثمارات طويمة األجل كاألصول الثابتة والقروض 
طويمة األجل، في حين يتّم استخدام الودائع اآلجمة وودائع التوفير في تمويل االستثمارات متوسطة األجل، 

 ائع تحت الطمب فيمكن استخداميا في تمويل االحتياطي القانوني والثانوي.كالقروض واألوراق المالّية أّما ود
وُيفيد ىذا النموذج المصارف في تحسين الربحية وذلك عبر التنبؤ باتجاه أسعار معّدالت الفائدة، أي عندما تشير 

د وتاريخ استحقاق التوقعات إلى ارتفاع معّدالت الفائدة يصبح من األفضل أن يكون تاريخ استحقاق الموارد بعي
 65.االستثمارات قريب، والعكس صحيح

 وتتمّثل المّيزة األساسّية لمدخل تخصيص األموال في:
 تقميل حيازة المصرف من األصول السائمة وبالتالي تعظيم ربحّية المصرف.  -1
بيقو في وُيالحظ بأّن سيولة تطبيقو ومحدودّية أعبائو اإلدارّية جعمتو أكثر شيوعًا خاّصًة بعد نجاح تط -2

 المصارف الّصغيرة والمتوسطة الحجم.
 إاّل أّنو ُيعاب عمى ىذا المدخل:

عدم صحة االفتراضات التي تقوم عمييا في كاّفة الظروف، حيُث أّن بعض المصارف تتمّيز باختالفاٍت  -1
أقل موسمّيٍة أي قد يكون الطمب عمى القروض في أعمى مستوى والودائع المتوافرة لدى ىذه المصارف عند 

 مستوى.
 66.عدم مرونتو، بمعنى عدم سرعة استيعابو لممتغّيرات في البيئة االقتصادّية عند تخصيص األموال -2

وبالّتالي تشير الباحثة إلى أّن استثمار المصرف في محفظة القروض في ظل مدخل تخصيص 
الموارد يتحّدد بشكًل أساسي في ضوء تواريخ استحقاق الموارد المالية لديو، باإلضافة إلى التوقعات 

يحمي  بشأن تغييرات أسعار الفائدة عمى القروض واتجاىاتيا، وترى الباحثة أن ىذا المدخل يمكن أن
المصرف من خطأ االقدام عمى تقديم قروض طويمة األجل إاّل ضمن حدود إمكانياتو اّلتي تجّسدىا 

 طبيعة وىيكل الودائع في المصرف. 

 :Liability Management Approach)مدخل إدارة االلتزامات ) 2-3-3

التوظيف واالستثمار في اتخاذ تقوم الفكرة األساسّية ليذا المدخل عمى إعطاء الحرية لمقائمين عمى 
القرارات التنفيذّية دون االرتباط بمدى توافر مصادر تمويل ليذه التوظيفات. ويستند ىذا المدخل عمى أّن عممية 
توفير مصادر األموال سواًء عن طريق الحصول عمى حدوٍد ائتمانّيٍة من المصارف المحمية أو المراسمين بالخارج 

 يداع تعّد مسؤولّية لجنة توظيف الموارد.أو طرح سندات وشيادات ا
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تجدر اإلشارة إلى أّن تطبيق ىذا المدخل يتطّمب توافر مقّومات الّسالمة المالّية لممصرف الذي يتبّنى ىذا 
 المدخل بتوافر النوعّية الجّيدة لتوظيفاتو، وحسن ُسمعتو في الّسوق المصرفي المحمي والخارجي.

مدخل إذا ما تبّين عدم سالمة التوظيفات وخاّصًة القروض المقدَّمة وبالتالي تعثُّر تنشأ المخاطر من تطبيق ىذا ال
عدد مؤّثر من عمالئو المقترضين، ففي ىذه الحالة تنخفض الجدارة االئتمانّية ليذا المصرف وتتحّول عنو 

 67.المصادر الدائمة لإلقراض أو التمويل فيتعّرض لمأزٍق في الّسيولة
شارًة من الباحث ّن مبمغ األموال المخّصصة لالستثمار في محفظة القروض أة في ظل مدخل إدارة االلتزامات وا 

يتحّدد بقرار من لجنة توظيف الموارد في المصرف إاّل أّنو من غير المنطقي أن تُقدم المجنة عمى التوسع في 
 كفؤةعمى توفير مصادر أموال االقراض عمى حساب االستثمارات األخرى مالم تتأّكد من فّعالية نشاطيا وقدرتيا 

 لتفادي الوقوع في خطر السيولة.
ولذا ينبغي عمى المصارف التي تطّبق ىذا المدخل أن تبقى محافظة عمى معّدالت ربحّيتيا مع الحرص الّدائم 

 عمى إدراجيا ضمن قائمة المصارف ذات الترتيب المتقّدم من حيث الجدارة االئتمانّية.

 The Management Science Approach))بحوث العممّيات(  العممّيةمدخل اإلدارة  2-3-4

Operation Research) 

يعمد ىذا المدخل إلى تطبيق بحوث العمميات بنماذجيا الرياضية مثل البرمجة الخطية لتحميل العالقات المتشابكة 
وزيع الموارد عمى أوجو بين مختمف مكونات المركز المالي لممصرف لممعاونة في اتخاذ قرارات رشيدة عند ت

 االستخدامات المختمفة في ظل قيود السيولة وتعظيم الربحية كيدف.
يساعد ىذا المدخل إدارة المصرف بمعرفة وتحديد المشكمة التي تواجييا وتحديد بدائل االستثمار الجّيدة المتاحة 

 68.لدى المصرف واختيار البديل األنسب الستثمار األموال المتاحة فيو
ويتطّمب ىذا المدخل لتحديد أوجو استثمارات المصرف المختمفة وحدودىا استخدام أساليب التحميل الكّمي والتنبؤ 

 :69إلدارة األصول والخصوم في المصرف، بأن يعمل المصرف عمى
 تحديد دالة اليدف المتمثمة إّما بتعظيم الربحية أو بتخفيض التكاليف. -1
 مف عناصر المركز المالي في شكٍل كمي وفي صورة خطية.تحديد العالقات المتداخمة بين مخت -2
ويمي ذلك حصر العناصر المتغيرة التي تخضع لسيطرة متخذ القرار وتمك الخارجة عن سيطرتو)مثل تغّير   -3

 الطمب عمى القروض(.
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ثّم تحديد القيود المفروضة عمى االدارة سواًء أكانت قيودًا داخمّية) مثل توفير السيولة والحد من المخاطر(، أو  -4
خارجية)قرارات السمطة النقدية كنسبة االحتياطي القانوني ونسبة المساىمات في رؤوس أموال 

 المشروعات...(. 
اللتزامات عن طريق إعادة تركيب النموذج بمجموعة وُيفّضل اختبار مثالية التركيب المقَتَرح لألصول وا  -5

 افتراضات مختمفة الختبار حساسّية النتائج لمتغّيرات في الفروض.
 ومن االنتقادات الموّجية إلى منيج االدارة العممية عمى سبيل الذكر ال الحصر:

 توسطة أو الصغيرة.ارتفاع تكاليفو وضرورة توافر كوادر متخّصصة لذلك يصُعُب تطبيقو في المصارف الم -1
من أساسيات نجاح ىذا المدخل تمتع المصرف باالستقرار المالي أو سالمة التنبؤات لمدى التغييرات في   -2

معّدالت العائد وحجم الطمب عمى القروض وسموك الودائع، وىذا ما يصعب تحقيقو في البيئة االقتصادّية 
 المعاصرة.

بيق ىذه النماذج الرياضّية المعّقدة كما تبّين أّن نتائج تطبيق يشير الواقع العممي إلى عدم التوسع في تط  -3
قد تكون مقاربة لما يمكن الحصول عميو من تطبيق المناىج البسيطة في إدارة األصول  ىذه النماذج
 وااللتزامات.

لدراسة وفي ظل ىذا المدخل يتوضح لدينا أّن حجم األموال المستثمرة في محفظة القروض إّنما ىو نتيجًة 
معّمقة لمعطيات عّدة مثل ىيكل ودائع المصرف والطمب عمى القروض ومعّدل العائد عمييا ويتم منح القروض 

 بما يحافظ عمى سيولة المصرف وتحقيق الربحية المناسبة.
 

70يرى تعقيبًا عمى مداخل تخصيص األموال 
Sun., et al  أّنو ميما يكن المنيج المتّبع في تخصيص

فاألىمية الكبرى تكمن في توفر الكوادر البشرية الكفؤ اّلتي تعمل عمى التخصيص الكفوء لتمك موارد المصرف 
الموارد وُيراعى في ذلك الوضع السائد في البمد، إذ أّن التياون في منح القروض لممؤّسسات الّناشئة في حال 

ما تشير إلى انخفاض مستوى كفاءة كانت البمد تمر بمرحمة انتقالّية وتعاني من عدم االستقرار الّسياسي، إنّ 
تخصيص الموارد في المصرف، حيث أشار إلى أّن العالقات الّسياسّية وىيكل ممكّية المؤّسسات طالبة القرض ليا 
دور كبير في إمكانّية الحصول عمى القروض طويمة األجل مثل المؤّسسات الحكومّية اّلتي تتمّقى المزيد من 

 إقراض منخفضة وشروٍط ميّسرة.  القروض طويمة األجل بمعايير
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71وأشار 
Xiuli., et al   أّن لمحكومة دوٌر فّعاٌل في ضبط تخصيص موارد المصرف في االستثمارات

المتعددة والتأثير فييا عبر وضع حد أقصى لمقروض لجياٍت محّددٍة، وىذا ما يتجّسد عبر دور المصرف المركزي 
إذ من الممكن أن يكون تأثير الحكومة عمى  ،الموارد في المصارففي إصدار القوانين الخاّصة بتوجيو تخصيص 

تخصيص الموارد في المصرف الّسعي دومًا لتحقيق أمان القطاع المصرفي ككل ولو كان ذلك عمى حساب 
وبالّتالي التّأثير عمى الشريان المصرفي  ،ضو إلى مخاطر اإلفالسو تحقيق المصرف بحّد ذاتو لعوائد مرتفعة قد تخ

 تدريجّيًا وىذا ما تطمح إليو الحكومة عند فرض قيود عمى تخفيض الموارد في االستثمارات المتعّددة.
بعد توضيح المداخل األساسية التي تساىم في مساعدة المصارف في إدارة استثماراتيا وما يخصصو المصرف 

والذي يسيم بدوره في تحديد القدر الذي يخصصو المصرف  والسندات،يم من موارد لإلقراض واقتناء األس
 لمتوظيف في محفظة القروض واألوراق المالية عبر الموارد الفائضة عن احتياجات السيولة المخططة.

وتعقيبًا عمى ىذه المداخل ترى الباحثة بأّنيا تعتبر مناىج عممّية بالغة األىمّية ساىمت في مساعدة المصارف في 
 قرار تحديد مبمغ األموال المخّصصتوّضح لنا بشكٍل عام أّن  المختمفة،رسم الخطوط العريضة الستثماراتيا 

وء ما تّم تخصيصو لالستثمار في محفظة القروض التي لالستثمار في محفظة األوراق المالّية إّنما يتحّدد في ض
 تحتّل األولوّية في استثمارات المصرف نظرًا ألىمية العائد المتوّلد عنيا.

وخمصت مّما تّمت مناقشتو أّن مدخل تخصيص الموارد يمكن اعتباره أفضل وأكثر كفاءة لتشكيل محفظة 
ريخ االستحقاق حجر الزاوية في بناء سياسات االستثمار في نظرًا ألّنو يرّكز عمى اعتبار مواءمة توا القروض،

المحافظ االستثمارية وأساس توجيو األموال وتخصيصيا لتحقيق العائد المناسب وتوفير السيولة في األجل الطويل، 
الميارات  نظرًا ألىمية دور مدة االستحقاق في التحكم بسيولة المصرف وقدرتو عمى الوفاء بالتزاماتو. إاّل أّن توافر

االدارّية والذكاء والحنكة سوف تستمر كمتطّمبات أساسّية وضرورّية لنجاح قرارات تخصيص األموال في المصارف 
 وكاّفة المؤسسات المالّية.
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 المبحث الثّالث

محفظة القروض ادارة عمىالسياسات االستثمارية وانعكاساتيا   
Investment Policies and their Implications on Loans Portfolio 

Management  

 تمييد: 

 القروض االستثمارية، لمحفظة المكونة العناصر اختيار في في المصارفالمحافظ  مديري ميمة تترّكز
 تضبط التركيبة وقواعد ومراجع أسس عمى اعتماداً  لمنمو القابمة العناصر اختيار حيث من سيل عمل غير وىو

دارة االستثمارية،  معقدة تتطمب استثمارية وبيئة إطار ضمن لمحفظة القروض االستثمارية المكونة العناصر ىذه وا 
 .معيا والسريع المستمر والتكيف دقيق بشكل المحيطة الظروف فيم

لممبادئ والضوابط الرئيسية لتشكيل محفظة القروض والسياسات المتّبعة في إدارة يقّدم المبحث توضيحًا 
لتشكيل محفظة األوراق إذ أرادت الباحثة بذلك إسقاط تمك السياسات والضوابط المتعارف عمييا  ،المحفظة

مكانية االسترشاد بيا في مجال محفظة القروض كونيا محفظة استثمارية.   المالّية الستخداميا وا 
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 Applied Policies Types) أنماط السياسات المّتبعة في إدارة محفظة القروض 3-1

in loans portfolio management)  

ُيعتبر اختيار المصرف الستراتيجّية االستثمار المناسبة الخطوة األولى واألىم عند اتخاذ أّي قرار بتحديد 
الييكل األساسي لممحفظة االستثمارية، ونظرًا العتبار محفظة القروض من المحافظ االستثمارّية لممصرف ما 

باحثة إسقاط السياسات واالستراتيجيات اّلتي تيتّم ببناء المحفظة االستثمارية عمومًا عمى يعني أّنو بإمكان ال
دراك إمكانية تطبيقيا واالسترشاد بيا في تأسيس محفظة قروض في ضوء رغبة  محفظة القروض في المصرف، وا 

استخداميا في إدارة محفظة  أّما عن استراتيجّيات االستثمار اّلتي يمكنالمصرف وقدرتو إزاء المخاطر والعائد، 
 :72القروض، فيي عمى النحو التالي

o .استراتيجّية حذرة: والتي تيدف إلى تحقيق الربح ببطء من استثمار مرتفع المخاطر 
o .استراتيجّية نشطة: تيدف إلى تحقيق ربٍح سريٍع من خالل المضاربة عمى قروٍض مرتفعة العائد 

 االستراتيجّيتين عمى عاممين أساسّيين ىما:يتوقف اختيار إحدى ىاتين 
o .التكمفة: حيث تترافق االستراتيجّية الّنشطة بتكمفة أكبر من االستراتيجّية الحذرة 
o  .الّتنويع: إذ أّن استراتيجّية المحفظة الّنشطة عادًة تتطّمب درجات تنويع أقل من الحذرة 

أن يتبّنى إحداىا المصرف لالستثمار في المحفظة  ونمّيز بين السياسات االستثمارّية الثالثة التي يمكن
 :73بما في ذلك محفظة القروض

 \Conservative Investment Policy) السياسة االستثمارّية المتحّفظة/ الدفاعّية3-1-1

defensive) 

دفاعّية لمواجية التقّمبات  بمعطياتإّن أسموب المصرف المّتبع إلدارة المحفظة يزّود المصرف 
المصرف ىذه السياسة عندما يميل نحو التحّفظ  يسمك والقروض،االقتصادّية والضغوط الموسمّية عمى الودائع 

 إزاء المخاطر االستثمارّية ويرغب في الحصول عمى عائد منتظم وثابت في األجل الطويل.

ّية قصيرة األجل منخفضة المخاطر مثل يمكن لممصرف تشكيل محفظة قروض متحّفظة بمنح قروض تجار 
قروض التجزئة باإلضافة إلى قروض حكومة وقطاع عام اّلتي تتمّيز بثبات معدالت الفائدة عمييا حتى لو امتدت 

 آلجال طويمة.
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 Aggressive)السياسة االستثمارّية اليجومّية كاستراتيجّية لتحسين عائد المحفظة  3-1-2
Investment Policy as a strategy to improve the portfolio's Return)  

ىجومّية تمّكنو من إعادة ىيكل  بمعطياتإّن أسموب المصرف المّتبع إلدارة المحفظة يزّود المصرف 
، إذ يعمل المصرف عمى تبّني ىذه السياسة عندما يرغب بتحقيق عوائٍد 74األصول والخصوم لتحقيق أىدافو

قد يفّضل إذ مرتفعٍة تفوق العوائد المتوّلدة عن اتّباع السياسة الّسابقة، وتترافق ىذه السياسة بارتفاع المخاطر، 
 المصرف وفق ىذه السياسة التركيز عمى منح القروض طويمة األجل.

ن لممصرف أن يتبّنى السياسة اليجومّية كاستراتيجّية لتحسين عائد محفظة القروض، الباحثة عمى أّنو يمك تشير
عبر التوّسع في القروض اّلتي يرتفع معّدل العائد عمييا وبشروٍط ميّسرة ويتوقف نوع القروض عمى عّدة ويتم ذلك 

تياون في شروط االقراض قد يمنح قروض صغيرة لكن بال (مثل سورية)أمور فمثاًل المصرف في البمدان النامية 
 مثل تخفيض الشروط المتعّمقة بالضمانات المطموبة.

أّما في البمدان المتقّدمة واّلتي تتمّيز بوجود سوق مالّية نشطة فمن الممكن لممصرف أن يتوّسع في منح القروض 
ل العمميات االنتاجّية أو لتمويل عمميات التداول باألوراق المالّية اّلتي ترتفع مخاطرىا، أو القروض الضخمة لتموي

 العقارّية أو االستثمارّية الكبيرة.

إاّل أّنو تشتّد المخاوف من جّراء تبّني ىذه السياسة في االقراض حيث ترتفع المخاطر بامتداد األجل كما أّنيا  
ي تخّولو ، في حين يدرك المصرف بأّنو ال يمتمك الصالحيات اّلت75ترتفع بالتياون في شروط السياسة االقراضية

لتعويم معدل الفائدة عمى القروض مرتفعة المخاطر ألّنيا تخضع لسمطة المصرف المركزي وقد يعمل ىذا األخير 
عمى تغيير معّدالت الفائدة بحيث يمنح لممصارف مجااًل محّددًا ال يمكنيا تجاوزه في حال حدوث تغييرات 

 اقتصادّية مثل التضخم.

يكون مبررًا لمخوض في المخاطر وخاّصًة المصارف اّلتي يعتبر األمان ىو  لكن العائد المرتفع ال يمكن أن 
أساس استمرارّيتيا لذا يجدر اتخاذ التدابير الالزمة لتجّنب المخاطر قدر المستطاع وبما يتالءم مع قدرة المصرف 

 ورغبتو في تحّمل المخاطر.

  (Balanced Investment Policy): السياسة المتوازنة 3-1-3

يختار المصرف الرشيد العقالني ىذه السياسة التي تخمق التوازن بين العائد والمخاطر، وتشّكل المحفظة 
المثمى التي تتكّون من تشكيمٍة متنّوعٍة من القروض وبشكٍل يجعميا أكثر مالئمًة لتحقيق أىداف المصرف 

قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل والتي يتم المستثمر أو من يتوّلى إدارتيا، وبذلك تجمع ىذه المحفظة بين القروض 
تقديميا لعّدة قطاعات عمى اختالفيا أي يمكن أن تتضّمن محفظة القروض المتوازنة قروض لقطاع األفراد والمالي 
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والحكومي و الصناعّي والزراعي والعقارّي وبآجال استحقاٍق متفاوتة ، سوف نولي موضوع محفظة القروض 
 76.من التفصيل في الفصل التاليالُمثمى المتوازنة بشيٍء 

بعد االطالع عمى السياسات االستثمارّية السابقة تتبمور لدى الباحثة فكرة مفادىا أّنو ينبغي عمى المصارف عند 
أن تعمل عمى اختيار السياسة االستثمارية المناسبة اّلتي تحّقق ليا الكفاءة، وأاّل تمتزم بما  القروض،تشكيل محفظة 

الوقت المناسب لتشكيل  اختياريفوق إمكاناتيا في تحّمل المخاطر وخبرتيا اإلدارّية واالستثمارّية، ومعرفة كيفّية 
بأّن المخاطر المحَتَممة تتباين باختالف نوعية  مجاالت اإلقراض المختمفة، باإلضافة إلى االقتناع وضمنالمحفظة 

 وآجال استحقاق األصول المكّونة لممحفظة.   

  :(The Basis of loan portfolio management) أسس إدارة محفظة القروض 3-2

:أىّميا، 77عّدة أسسأن تراع تتطّمب االدارة الناجحة لمحفظة القروض االستثمارية   

 كبدائل استثمارية متاحة ووضع أولوّيات االستثمار لكلٍّ منيا.تحضير قائمة بالقروض  -1
 اختيار التوقيت األنسب الختيار وبناء ىيكل محفظة القروض المالئمة ألىداف المصرف. -2
 في اتخاذ القرارات التي تخّص إدارة المحفظة لتجّنب المخاطر الّشديدة. والّرشدالتحّفظ  -3
ة وقيمة القروض والتغّيرات والتقّمبات التي تطرأ عمى معّدالت الفائدالمتابعة والرقابة لمطمب عمى القروض  -4

 .المكّونة لممحفظة
 لخبراء المتخّصصين في إدارة المحفظة. االستعانة با -5

 : (Loans Portfolio Formation Targets) القروضأىداف تكوين محفظة  3-3

مخاطر االستثمار والحصول عمى أقصى  تخفيضيسعى المصرف عند تكوين محفظة القروض إلى 
حيث أّن تكوين المحفظة بشكٍل عام ينطمق من األخذ بعين االعتبار لعناصر المخاطر والمتمّثمة إّما  ممكن،عائد 

باحتماالت ارتفاع تكاليف االستثمار أو انخفاض حجم العائدات أو االثنين معًا. إذ يحقق تكوين محفظة القروض 
 ف. عددًا من األىداف وكل ذلك في ضوء الخطط المالية المستقبمية لممصر 

 ونذكر من ىذه األىداف:

 (Quality):الجودة  3-3-1

عند إقدام المصرف عمى اإلقراض فيو يتحّمل المخاطرة، لذا ينبغي عميو التعامل في قروض ذات جودة 
عالية، أي منح القروض التي تساىم في المحافظة عمى أصول المصرف ورأس المال األصمي حيث أّن ىذا 
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لكافة المستثمرين وفي طميعة اىتمامات مدير محفظة القروض في المصرف، ويتم رصد اليدف يشّكل اليم األكبر 
اتجاىات رغبة المصرف في القروض الممنوحة سواًء قروض فردية أو موّجية لشرائح محددة أو لممجتمع بأكممو، 

 78.ومنح القروض وفقًا ألسس سميمة وكفؤة

منخفضة المخاطر وأخرى مرتفعة المخاطر كثيرة العوائد. فمن حيث الجودة توجد قروض منخفضة العوائد ولكنيا 
وبالتالي يسعى المصرف لتحقيق جودة المحفظة من خالل اختيار القروض الجّيدة التي تتناسب مع قدراتو 

تتناقص مخاطر المحفظة  وبالتالي، 79وأىدافو، وتساىم في تثبيت واستقرار العائد دون التقميل من العائد المتوقع
 بمرور الوقت.تدريجيًا 

 (: Portfolio Risk) مخاطر المحفظة 3-3-2

أي تكوين المحفظة بما يراعي التأمين ضد المخاطر، ويسعى المصرف لضبط مكونات المحفظة من 
 خالل التحّكم بمستوى تركيز مخاطر المحفظة ضمن صناعة محددة أو منطقة جغرافية محددة.

االستجابة لتغّيرات الظروف، وبالتالي المخاطر وتحديد حجم  ن يشّدد أو يخّففأوبذلك يقّرر المصرف فيما 
 ونوعية القروض التي سيتم قبوليا أو الحفاظ عمييا داخل كل جزء من المحفظة.

 :(Growth)النمو 3-3-3

، وُيعتبر نمو المحفظة اليدف 80أي نمو رأس المال وتعظيم الثروة وبالتالي تضخيم قيمتيا الرأسمالّية
ينبغي لكل مصرف تحقيقو كما يعتبر مؤشرًا لمنجاح في العممّية االستثمارّية، وذلك وفقًا لشروط الجوىري الذي 

 السوق ومستوى المنافسة التي يواجييا المصرف.
لذا يسعى المصرف لموصول إلى مستوى النمو المنشود إذ يميل العديد من المصارف لكي يكون ىدف تعظيم 

ّنما الثروة ورأس المال أىم من اليدف ا لمتعّمق بتحقيق أقصى عائد ممكن. وال مجال لمتعارض بين ىذين اليدفين وا 
 تحقيق أحدىما قد يقود إلى تحقيق اآلخر.

 

 (Profitability): الربحّية 3-3-4

حيث أّن  القروض،الحافز األساسي واألكبر من أي استثمار ألموال المصرف بما في ذلك محفظة  
نجاح المحفظة في تحقيق ىدف الربح وتعظيمو ىو الذي يمنح لممحفظة سمة النجاح. وذلك ضمن حدود نسب 

 ممكنة ومقبولة وبناًء عمى سياسات تسعير القروض في المصرف.
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وبالتالي تدعيم موقف المصرف لضمان بقائو  المودعين،أي تحقيق الربحّية لصالح المساىمين وحماية أموال 
 81.مرارّيتوواست

 :(Meet the liquidity requirements )تمبية متطّمبات السيولة 3-3-5

نظرًا لتعّرض المصارف والمؤسسات المالّية األخرى إلى طمبات المودعين والمقترضين، فإّن الحفاظ عمى 
وىذا ما يخمق الدافع إلى بناء محفظة قروض تضم قروض قصيرة آجال  ،82السيولة النقدّية أمٌر في غاية األىمّية

 االستحقاق تحقيقًا لمبدأ سيولة المحفظة.

حيث يسعى المصرف إلى تحقيق تمك األىداف من خالل  األىداف،قد يكون اليدف مزيج من بعض أو كل ىذه 
 83.سياسة االستثمار المبنّية عمى خطة ُتعتبر بمثابة مرشد واضح لفمسفة وأىداف االستثمار في المصرف

 :(2/2الشكل )ونمّخص ما سبق عبر 

 

 

 

 ( أىداف محفظة القروض2/2الشكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحثة  
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 The basic controls for the)لتشكيل محفظة القروضالضوابط األساسّية  3-4

formation of the loan portfolio) 

يأخذ المصرف عند رسم سياستو واستراتيجّيتو االستثمارّية في أّية محفظة استثمارّية بعين االعتبار 
مجموعة عناصر تؤّثر في صياغة قرارات االستثمار وُتعّد بمثابة ضوابط أساسّية يتّم بناًء عمييا تشكيل المحفظة 

اإلدارة العميا بالتنسيق  لتقومتعرُّف عمى مدى تأثيرىا المصرف لالستثمار فييا، إذ يجب ال يحّددىااالستثمارّية اّلتي 
 عمل عمى وضع البرامج الخاّصة بتمك الّسياسات واالستراتيجّيات.مبينيا ل

وُتَعد محفظة القروض من أىم االستثمارات اّلتي يقوم بيا المصرف ويحكم قرار االستثمار في محفظة القروض 
 :84نذكر منيا وتشكيميا العديد من الضوابط والّسياسات

 :ضوابط االّتساق مع األىداف األساسّية لممصرف 3-4-1

األىداف المخطط ليا وذلك ضمن إطار أىداف المصرف  حيث يتم تشكيل محفظة القروض في ضوء
الرئيسية بشكٍل عام، فالمصرف اّلذي يتمّتع بمركز قوّي لحقوق المساىمين بمقدوره أن يجابو قدرًا أكبر من 

 الناجمة عن االستثمار في محفظة القروض.المخاطر 
 

 :ضوابط التنسيق بين متطّمبات الّسيولة والربحّية3-4-2

وذلك باالستناد إلى طبيعة ىيكل الودائع والتزاماتو حيث تختمف متطّمبات الربحّية والّسيولة من مصرٍف 
 مال.رأس الإلى الودائع  نسبةآلخر وتتأّثر بالظروف البيئّية وأنواع الودائع و 

o في حال كانت ودائع األفراد والمنشآت الّصغيرة تمّثل نسبة كبيرة من ىيكل الودائع في مصرٍف ما، فإّن ذلك ف
يعني استقرارًا نسبّيًا كبيرًا يتيح لممصرف عندئٍذ اّتباع سياسة استثمارّية أطول مدى من مصرٍف آخر تمّثل 

 ىيكل ودائعو.ودائع الشركات والمؤّسسات الكبيرة نسبًة كبيرًة من 
o  والمصرف اّلذي تنخفض فيو نسبة رأس المال إلى الودائع ينبغي عميو اتّباع سياسة استثمارّية محافظة لمغاية

عند تشكيل محفظة القروض لضمان تحقيق عائٍد مرغوٍب فيو، في حين ال يصّح ذلك بالنسبة لمصرٍف يممك 
اسة االستثمارّية المحافظة لن تمّكنو من تحقيق العائد رأس مال كبير نسبّيًا مقارنًة بالودائع، إذ أّن الّسي

 85.المرغوب فيو
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  :ضوابط تحّدد نسبة المخاطر المقبولة لدى المصرف 3-4-3

حيث أّن االدارة المصرفّية الّسميمة ىي اّلتي تقّدر المخاطر تقديرًا سميمًا وتّتخذ القرارات المناسبة بشأن 
المخاطر المقبولة، وما يمكن تحّممو منيا والمخاطر غير المقبولة واّلتي يجب تجّنبيا ومن ثّم يعمل عمى بناء 

 محفظة القروض. 
يحّقق عوائد مرتفعة من محفظة القروض خالل األجل الّطويل عمى قد  العائد المرتفعفالمصرف الباحث عن 

 لممخاطر. المتجّنبعكس المصرف 

 :ضوابط تحديد حجم المحفظة وتوزيع مخّصصاتيا3-4-4

وذلك باالستناد إلى مستوى الّطمب عمى القروض ومقدار الّربح المتوّقع تحقيقو وتوقيتو، باإلضافة إلى 
 ي منح القروض.إجمالي الحدود المسموح بيا ف

في الوقت اّلذي يسعى فيو المصرف إلى تحقيق عائد يفّضل الحصول عمى العائد اّلذي  يحّقق لو درجة معّينة من 
 86.األمان

لذا يجدر عمى إدارة االستثمار في المصرف أن يعمل عمى تخصيص موارده المتاحة بين االستثمار في محفظة 
 :87الظروف االقتصادّية دورًا حاسمًا في توزيع مخّصصات المحفظة كاآلتيالقروض واألوراق المالّية، وتمعب 

 
o :ينخفض الّطمب عمى النقود رغم محاولة المصرف تخفيض معايير قبول طمبات  في حالة الركود االقتصادي

ليذا  االقتراض، ورغم استعداده لتمبية طمبات اقتراض يتقّدم بيا أفراد أو منشآت ليس ليم ودائع لديو. ونتيجةً 
النقص في الطمب يجد المصرف نفسو مضطرًا إلى توجيو ما تبّقى من مخّصصات محفظة القروض إلى 

 االستثمار في األوراق المالّية.
o  في حالة الّرواج االقتصادي ويحدث العكس وزيادة الطمب عمى االقتراض مّما سيدفع المصرف إلى الحصول

 يادة مخّصصات محفظة القروض.عمى أكبر قدر ممكن من الموارد المالّية ولز 

 :ضوابط الحد من تركيزات االقراض وأسس تنويعيا3-4-5

إذ يجدر عمى المصرف وضع أسس تنويع مكّونات محفظة القروض وضوابط وأساسّيات عاّمة لمحد من 
المؤثرة تركيزات االقراض، حيث تعد مجاالت التنويع ومستوياتيا والحدود القصوى آلجال االستحقاق من العوامل 

براز أىم معالم التركيز في كّل نشاط والحدود الحقيقية  في تشكيمة المحفظة. باإلضافة إلى ضوابٍط تتعّمق بتحديد وا 
 ليذه الدرجات، والكفيمة بتخفيض المخاطر ألدنى مستوياتيا وتحقيق مستوى مرغوب بو من العائد.
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 .53, ص3, عّمان, دار وائل للنشر والتوزٌع,طاالستثمارٌةإدارة المحافظ (, 4227)مطر محّمد وتٌم فاٌز 
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 .۱٤٦ص ,سابق مرجع(, 4226)عادل رزق,  
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بالنسبة لممصرف ومن ضرورّيات العمل بالنسبة لإلدارة، وتعمل حيث ُتعد عممية التنويع من األمور المحّددة قانونًا 
نة لممحفظة  المصارف عمى وضع خطٍط واستراتيجّياٍت تحّدد المزيج األمثل من القروض، وتختمف القروض المكوِّ

 من حيث العائد، الضمان، تواريخ االستحقاق، العمالء ودرجة تقّبل المصرف لممخاطر وغيرىا.
ّن اختالف أنوا ع القروض التي تتضّمنيا المحفظة يتوّقف عمى الفمسفة اّلتي تتبّناىا إدارتو واّلتي ال تخرج عن وا 

 88.سياسات االستثمار لدى المصرف
 بناًء عمى ما تقّدم تجتيد الباحثة عمى ما يمي:

o  ار أّن الضوابط آنفة الذكر ىي من أىم المتطّمبات والشروط التي تؤثر بشكٍل أو بآخر في سياسة استثم
 المصرف في أية محفظة استثمارّية، لذا ينبغي أخذىا بالُحسبان.

o   الضوابط التي تتمّثل في االّتساق مع األىداف األساسّية لممصرف إّنما تمّخص وتنطوي مسبقًا عمى كل ما
يمييا من ضوابط حيث أّنيا تتجّسد في تشكيل محفظة القروض ضمن الحدود اّلتي تحّقق لممصرف السيولة 

 ان والّربحّية.واألم
o  ويتوّضح أّن ما يحكم محفظة القروض من ضوابط وأسس يحكم أّية محفظة يستثمر فييا المصرف بما فييا

محفظة األوراق المالّية، إذ أّن ما يدفع المصرف لالستثمار في المحافظ االستثمارّية عمومًا ىي حقيقة واحدة 
 :  (2/3الشكل )ر الممكنة، ونجّسد ذلك من خالل مفادىا تحقيق مستوى مقبول من العوائد بأدنى المخاط
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  David,C., Dionne,C.,(2005),Banks` loan Portfolio diversification, Master`s and Bachelor`s Thesis, 
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 ضوابط تشكيل محفظة القروض( 2/3الشكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحثة

 

  

أهداف المصرف 
ٌّة  الرئٌس

متطلّبات الّسٌولة 
ٌّة  والربح

  المخاطر مستوى
 المقبولة

 المحفظة حجم
  وتوزٌع

 مخّصصاتها

حدود الترّكزات 
ٌّة وأسس  اإلقراض

 التنوٌع
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 خالصة الفصل:

بأّنيا لقد رّكزت الباحثة في ىذا الفصل عمى مفيوم القروض المصرفّية ، فعمدت بدايًة إلى تعريفيا 
بّانيا تشّكل الجانب األكبر من أصول وتحديد أىمّيتيا الخدمات المقّدمة لمعمالء واّلتي تكون الثقة أساس منحيا، 
 المصرف وعوائدىا ىي المورد الرئيسي بالنسبة لممصارف.

معيار ويتم تصنيف القروض وفقًا لعّدة معايير منيا، تاريخ االستحقاق والقطاعات االقتصادّية المقتِرضة و 
ومن ثّم انتقمنا إلى توضيح مفيوم سعر الفائدة عمى القروض باعتبارىا أساس إيرادات المصرف، الضمان وغيرىا، 

ووجدنا أّن ىناك عّدة عوامل تدخل ضمن تحديد سعر الفائدة عمى القروض كما تُفرض عمى المصارف العديد من 
 رف المركزي.القيود القانونية لضبط ىيكل أسعار الفائدة من قبل المص

كما وتعتبر محفظة القروض من أىم استثمارات المصرف وتعّبر عن تشكيمة القروض اّلتي يحتفظ بيا 
وتّتخذ  ،دون أن يؤّثر ذلك عمى عائد المحفظة ويقوم بإدارتيا بحيث تخّفض المخاطر ألدنى مستوياتيا ،المصرف

الّداخمة في تكوينيا، حيث يمكننا التمييز بين  تختمف باختالف أنواع القروض متعّددةً  محفظة القروض أشكاالً 
 والمتخّصصة والزراعّية والصناعية والعقارّية وغيرىا. التجارّيةمحفظة القروض 

كما قمنا بإبراز أولوّيات وضوابط تخصيص الموارد المالّية لالستثمار في محفظة القروض، حيث تبّين 
أساس توجيو األموال وتخصيصيا عند االستثمار في محفظة القروض، لتحقيق العائد  تشّكلمداخل  ىناكأّن 

 المناسب وتوفير السيولة في األجل الطويل. 

منيا السياسة االستثمارّية  ،االسترشاد بياإذ يمكن وتتّبع المصارف عّدة سياسات إلدارة محفظة القروض 
أخذ باالعتبار عّدة ضوابط تعتبر أساسّية لتشكيل محفظة القروض، واليجومّية والمتوازنة، في حين ت المتحّفظة

 متطّمبات الّسيولة والربحّية واألىداف األساسّية لممصرف.منيا ضوابط االّتساق مع 
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 الفصل الثالث

 إدارة االستثمار في محفظة القروض المصرفية
Investment Management in the Banking Loans Portfolio  
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 تمهيد

اّلذي يساعد في دفع عجمة  والمبررُيعتبر العائد الحافز األساسي لالستثمار في أّية عممّية استثمارّية, 
االستثمار في كاّفة المؤّسسات, بما فييا المصارف اّلتي تعمل عمى تحديد العوائد اّلذي ترغب في تحقيقيا في 
صورة ىدف استثماري, وىذا ما تطمح المصارف إليو عند تشكيل محفظة القروض اّلتي تحتّل األولوّية في 

 ت عوائد مرتفعة.استثمارات المصرف ِلما تحققو من مستويا
وانطالقًا من حقيقة أّن محفظة القروض ىي من االستثمارات التي تحمل في طّياتيا مستوياٍت عاليٍة من المخاطر, 

فن استيالل الموارد المالية في إلى عمم  منموال اليير, فنّن العممية االستثمارية بدأت تتحّول أل استثمارباعتبارىا 
ا يبرر البحث المستمر عن المحفظة المتوازنة أو الُمثمى التي تحقق تعظيم الحصول عمى إيرادات المصرف م

 العوائد عند أدنى مستويات لممخاطر. 
بتيطيتو من خالل المباحث الثالث ليذا الفصل إذ يأتي المبحث األّول ليسّمط الضوء عمى  ستقوم الباحثةوىذا ما 

مرورًا بالعوامل اّلتي قد تؤّثر في عائد المحفظة ومؤّشرات قياسيا.  استراتيجّيات تحسين عائد المصرف بشكٍل عام,
باإلضافة إلى إبراز المفاىيم األساسية لمخاطر المحفظة وأسس تنويعيا, و المقاييس التي يمكن االستناد إلييا في 

ة القروض حساب تمك المخاطر ومعرفة ما يسيم في تحديدىا, ونضيف إلى ذلك توضيح استراتيجّية تنويع محفظ
وأساليبيا,  وال نتياون عمى االطالق في مناقشة المبادئ األساسّية لمفيوم المحفظة المتوازنة واإلطار العام 

وىذا , التي يتم بيا تقييم أداء المحفظة, وكذلك معرفة الكيفية الكفؤةلالستثمارات  األمثللمواصفاتيا وتوضيح الحد 
 ما تتم مناقشتو في المبحث الثّالث. 

  



53 
 

   
 

 الَمبحث األّول
 االستراتيجيات األساسّية لتحسين العائد

Return Improvement Strategies  

 تمهيد: 

وترّكز  استثماراتيا,في كاّفة  العائداتتسعى المصارف إلى الحصول عمى مستويات مقبولة ومتزايدة من 
بشّدة عمى رفع مستويات العائد حيث تعتمد في ذلك عمى استخدام استراتيجّيات عّدة لتحسين العائد ورفع معّدالتو 

 إاّل أّن ذلك قد يترافق بمخاطر مرتفعة بسبب طبيعة العالقة بين العائد والمخاطر.

 :Return Concept)مفهوم العائد ) 1-1
 ليا,األصول المكّونة عائدات مجموع بالضرورة  أي محفظة بما فييا محفظة القروض عائد ال يعكس

تذبذبات إيرادات المصرف ترتبط أّن باإلضافة إلى  العوائد,إدارة المحفظة في تحقيق  إّنما ىو انعكاس لكفاءة
بالدرجة األولى بمحفظة القروض لديو لذلك تعمل إدارة المصرف والمجالس العميا عمى تحّمل مسؤولّيتيا المتمّثمة 
ببقاء محفظة القروض مّتسقة ومتوازنة وتيدف لخدمة مجتمعاتيم وتحقق عائد مقبول لممساىمين مع الحفاظ عمى 

 .1لمودعين وىامش الربح المطموبوحماية مصالح ا المال,رأس 
ويمّثل ىذا العائد المصدر  ,المصرفيتوّلد عن محفظة القروض عائد يزيد عن ثمثي اإليرادات الكمية التي يحققيا 

جراء  الودائع,مثل سداد الفوائد المستحقة عمى  األساسية,الرئيسي الذي يعتمد عميو المصرف لمواجية األعباء  وا 
سيرين  رحمة,تعّرف أبو  2.وتنمية األرباح المحتجزة لمواجية التوسعات المستقبمية ن,المساىميتوزيعات عمى 

 ,Hasanوُيعّرف, "مجموع المكاسب والخسائر الناتجة عن االستثمار خالل فترة زمنية محددة."3العائد عمومًا بأّنو

I
4
    &Acharya, V.,  الرأسمالية لألصول المكّونة لياعائد محفظة القروض بأّنو: مقدار الزيادة في القيمة ,

5ويعّرف  والعائد االسمي لألصول في صورة فوائد.
Howells & Bain   ,العائد عمى "العائد المتوقع بأّنو

االستثمار الذي يتوقع فيو المستثمر الحصول عميو وباستطاعة المستثمرين تييير معّدليم المتوقع لممحفظة بواسطة 
 "األصول.تييير النسب المستثمرة في 

                                                           
,p19.  Loan Portfolio Management, Comptroller`s Handbook42 

  
2
, دراسة لنيل درجة الماجستير, قسم إدارة األعمال, كلية التجارة, السيولة المصرفية وأثرها في العائد والمخاطرة(, 2009أبو رحمة, سيرين) 

 .69الجامعة اإلسالمية, غّزة, ص
 
3
 .38, صمرجع سابق(, 2009أبو رحمة, سيرين) 

 
4
 Acharya, V., Hasan, I.,(2001), The Effect of Focus and Diversification on Bank Risk and Return: Evidence from 

Individual Bank loan Portfolio, Published by Elsevier Ltd,P11. 
 42Howells , P., Bain, K(2000), Financial Markets & Institutions, 3th ed. , prentice Hall ,p95. 
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ما ىو إاّل  , وقروض مجتمعةمن تشكيمة الاّلتي يحققيا  الفوائدتعّرف الباحثة عائد محفظة القروض بأّنو مقدار 
 مرآة تعكس كفاءة المصرف في إدارة استثماراتو.

 ( Return Maximizing Mechanisms) آلّيات تعظيم العائد 1-2
وىذا ما يبّرر السعي المتواصل لمعرفة العوامل  العائد,يتمّثل اليدف الرئيسي لكاّفة المصارف في تعظيم 

المؤثرة في العائد والعمل عمى رفع معّدالتو من خالل تجّنب اآلثار الّسمبية ليذه العوامل واالستفادة من آثارىا 
ذه المصارف وانخراطيا بصورة نشطة في عممية ى وتحسين أداءما يسيم في رفع معّدل الكفاءة  االيجابية,

 ونذكر منيا: وجودتيا,التحديث لتطوير بيئة الخدمات المالية 
 تشبُّع األسواق بالمصارف. (1)
 بين الفائدة المدينة والفائدة الّدائنة. الممّثل بالفارق انخفاض ىامش الربح (2)
 المنافسون اليجومّيون الجدد. (3)
 تيديدات التكنولوجيا وتكاليفيا. (4)

ويستمر ظيور عوامل جديدة مع مرور الزمن واالنفتاح التكنولوجي والتقني الذي يشيده القطاع 
 لذلك ينبيي أن يكون المصرف عمى جاىزّية تاّمة إلدراك المؤثرات ومعالجتيا. االقتصادي,

 Return  improving Strategies) استراتيجّيات تحسين العائد في المصارف 1-3

in banks) 
كما سبق وأشرنا إلى أىمّية العائد في المصارف فالبّد لموقوف عمى أىم الُسُبل واالستراتيجّيات التي 

 ومن أىّميا: استقراره,تتّبعيا إدارة المصرف لرفع معّدالت العائد وتحسينو والمحافظة عمى 

 :تعظيم العائد عبر تنويع اإليرادات 1-3-1

 ويتم ذلك من خالل:
o  المصرفية وتقديم خدمات جديدة باستمرار.تنويع الخدمات 
o .التركيز عمى نشاط االستثمار في المحافظ االستثمارّية سواًء محفظة القروض أو األوراق المالّية 
o  قطاع األعمال الصييرة لنشاطيا. باتجاهتنشيط االقراض 
 تخفيض التكاليف التشغيمية 1-3-2

 ويتحّقق ذلك من خالل:
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واعتبار شبكة االنترنت قناة جديدة لتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات المصرفية مواكبة التطور التكنولوجي  1
وبالتالي تخفيض كمفة الخدمات المقدَّمة. حيث أّن استخدام التكنولوجيا المصرفية من شأنو إجراء تخفيض 

 دراماتيكي في التكاليف التشييمية لممصرف وزيادة كفاءة أنظمة تقديم وتوزيع الخدمات.
 التكاليف والنفقات غير االستراتيجّية مثل النفقات اإلدارّية بكاّفة أنواعيا.تخفيض  2
 التخّمص من المنتجات غير المربحة والعمالء غير المربحين. 3

 :الرقابة عمى المخاطر 1-3-3

 :6ويمكن لممصرف تحقيق ذلك من خالل وتخفيضيا,العمل عمى توزيعيا تأتي ىذه الرقابة من خالل 

 المصرف عمى استراتيجّيات تخصيص األصول الختيار البدائل االستثمارّية المناسبة.  اعتماد-1

 نوعّية وجودة أصول المصرف وخاّصًة القروض. تحسين-2

إذ يمكن لممصرف العمل عمى تحسين وتطوير إدارة األصول والخصوم  القروض,بندارة مخاطر  االرتقاء-3
 قراضي.والّسعي المتواصل إلدارة كفؤ لمنشاط اإل

من وجية نظر الباحثة إّن المسار األقل تأثيرًا لرفع معّدالت العائد إنما يكمن في اعتماد المصرف عمى استراتيجّية 
بحّد ذاتيا دون األخرى, إذ ال يمكن لممصرف أن يحقق الكفاءة والفّعالية باعتماد تنويع االيرادات دون تخفيض 

اليف دون المجوء إلى توزيع المخاطر وتنويعيا والحد منيا, أي أّن التكاليف كما أّنو ال يمكن أن يخّفض التك
االستراتيجّيات آنفة الّذكر تعتبر استراتيجّية متكاممة تعمل معًا لتحسين وتطوير نشاطات المصرف ورفع كفاءة 

 إدارة المصرف بما يتناسب مع القدرة المالية واالحترافية لممصرف وضمن خططو االستراتيجّية. 
 االشارة إلى أّن الكثير من المصارف ترّكز عمى تحسين العائد من خالل إدارة أفضل لألصول والخصوم. وتجدر

ّن ميارات إدارة األصول والخصوم يتطّمب أن تكون من األولوّيات األولى وجزًء ميّمًا في االستراتيجّية الكمّية إ
 معّدل العائد عمى االستثمار(.)المصرف ألّن االدارة الجّيدة لألصول والخصوم يمكن أن تزيد من عائد  لممصرف,

 :7وقد يتطّمب ذلك القيام بأمور عّدة منيا
 إحداث تيييرات في االستراتيجّية التسويقّية لممصرف. .1
 إعادة الّنظر في سياسات االقراض وضبطيا. .2
 ارد البشرّية في المصرف.إعادة الّنظر في كفاءة ادارة المو  .3
 تكييف نظم تكنولوجيا المعمومات. .4

                                                           
6
 Soekarno, S., Maya, S, Previous Resource, Published by Elsevier Ltd. 

7
 .49-48, صمرجع سابق(, 2002)اتحاد المصارف العربّية 



56 
 

   
 

 ورّبما يحتاج األمر إلى تعديل الييكل الّتنظيمي ليتمّشى مع تطّورات إدارة األصول والخصوم. .5
 والبّد لإلدارة العميا أن تعطي وقتًا أكبر إلدارة األصول والخصوم. .6

 The affecting factors on loans) العوامل المؤثرة في عائد محفظة القروض 1-4

portfolio`s return) 
توجد مجموعة من العوامل المؤثرة في عائد محفظة القروض ينبيي عمى المصرف إدراكيا وصياغة 

 استراتيجيات اإلقراض وتكوين المحفظة بالتنسيق معيا, ونذكر منيا:
وض الممنوحة يساىم في تراجع تخفيض سقوف اإلقراض لدى المصارف ورفع حدود أسعار الفائدة عمى القر  (1)

 8.معدالت منح القروض ومن ثّم تدني معدالت عوائدىا السنوية
حجم وطبيعة ىيكل الودائع في المصرف, فالمصرف الذي تكون غالبية الودائع لديو تّتسم باالستقرار نسبيُا,  (2)

 تزيد فرص اإلقراض لديو مّما يساىم في تحقيق العائد.
مدى التزام المصرف بالقيود القانونية التي يفرضيا المصرف المركزي, مّما يزيد ثقة العمالء بالمصرف وما  (3)

 9 يتبعو من اجتذاب قدر كبير من الودائع, وبالتالي زيادة فرصة المصرف لمحصول عمى عوائد أكثر.
ة المكّونة لممحفظة, حيث يتم األخذ االعتبارات الضريبية وتأثيرىا عمى اختيار القروض وبالتالي تحديد التشكيم (4)

 10.في االعتبار لمعدالت الضرائب المفروضة عمى إيرادات القروض
سياسات اإلقراض المتّبعة في المصرف, إْن كان المصرف يتّبع السياسة اليجومّية فيو عمى استعداد لتحمُّل  (5)

 مخاطر مرتفعة مقابل رفع مستوى عائد محفظتو والعكس صحيح.
ع, نوعو ودرجتو وىل ىو قائم عمى دراسٍة عممّيٍة أو تنويٌع عشوائّي, باإلضافة إلى مستوى مستوى التنوي (6)

 االرتباط بين عوائد القروض الداخمة في المحفظة.
توافر الكوادر الفنية إلدارة المحفظة, حيث ال يمكن تحقيق عوائد مقبولة ومؤّكدة إاّل إذا توافرت الكوادر  (7)

 11.عمى رسم سياسات كفوءة إلدارة المحفظة و تنفيذىا البشرّية المدّربة والقادرة
 الطمب عمى القروض. (8)
 
 

                                                           
8
العراقية للعلوم , المجلة تأثير العوامل الداخلية بعائد محفظة القروض والتسهيالت االئتمانية في المصارف التجارية(, 2008الخالدي, حمد ) 

 .9, الكوفة., ص24اإلدارية, ع
9
 .565, صمرجع سابق(, 2000عبد الحميد, عبد المطلب ) 
10
 .559, صمرجع سابق(, 2006رزق, عادل) 
11
 .576, صمرجع سابق(, 2006رزق, عادل) 
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 :(Loan`s return Measurements)مؤشرات قياس عائد المحفظة 1-5

من الممكن تقدير العائد المتوقع عمى محفظة القروض المصرفية إحصائيًا بعد معرفة العوائد المتوقعة 
 :13كلٍّ منيا مضروب بنسبة االستثمار فيو كما يأتي 12عمى القروض الداخمة في المحفظة

                         
 حيث أّن:

       العائد المتوقع عمى محفظة القروض=
   &   =   A,Bنسب االستثمار في كلٍّ من 

    = Aالعائد المتوقع عمى االستثمار في القرض         
    = B العائد المتوقع عمى االستثمار في القرض        

وتجدر اإلشارة إلى أّنو من المحتمل أن يكون عائد محفظة القروض أصير أو يساوي أو أكبر من مجموع عوائد 
شا كما ُيقاس عائد محفظة , رة التباين المشترك لتمك العوائدالقروض الفردية المكّونة لممحفظة, وذلك حسب حجم وا 

 Rate of)القروض في المصارف بواحدة من مقاييس الربحية المحاسبية وىو مؤشر معدل عائد محفظة القروض

Return on loan portfolio) والذي يقيس قدرة المصرف عمى توليد األرباح من استثمار موارده المالية ,
 المتاحة في نشاط اإلقراض األكثر ربحية لممصرف.

 : 14آلتيةوُيعّبر عنو وفق الصيية ا

معدل عائد محفظة القروض= الفوائد والعموالت من القروض/ إجمالي القروض, وكّمما ارتفعت ىذه النسبة دّل 
 ذلك عمى ارتفاع كفاءة المصرف في استخدام أصولو والعكس صحيح.

  

                                                           
12

 Gareth D. Myles(2003), Investment Analysis, University of Exeter, P52 
, المملكة العربية السعودية, دار المريخ للنشر, )التحديات الراهنة(األداء المالي لمنظمات األعمال(, 2000السعيد) فرحات جمعة, 13

 .304كلية التجارة, جامعة المنصورة, ص
14
 .55, صمرجع سابق(, 2008الخالدي, حمد) 
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 المبحث الثّاني

 تنويع المحفظة كاستراتيجّية لتخفيض المخاطر

Portfolio Diversification as Decreasing Risks Strategy  

 تمهيد:

يجدر أن يكون عمى استعداد لتحّمل درجة مخاطرة  االقراض,عند إقدام المصرف عمى ممارسة نشاط 
( في تقديم القروض. ما اليير)الودائعمرتفعة قد تكون شديدة الوقع عمى المصرف ألّنو يعمل عمى استخدام أموال 

( اإليداع)الفوائدمثل تكمفة ضياع مبالغ القرض وكذلك تكمفة عمميات  مزدوجة,يعني أّن المصرف سُيحمَّل بتكاليٍف 
يؤّدي بالمصرف إلى التراجع  مالّيًا,وىو ما يمكن أن يترّتب عنو عسرًا  الودائع, استحقاقوالوفاء عند حمول آجال 
 15.وانخفاض درجة األمان

ذ أّن التنويع الجّيد لقروض المحفظة يمكِّن إدارة المصرف من توزيع المخاطر بحيث إن عجزت إ
التدفقات النقدية ألحد العمالء عن مقابمة االلتزام وتسّبب ذلك في تعثُّره فنّن درجة تأثيره عمى محفظة القروض 

 ككل يكون منخفضًا.

 :(Risk Portfolio Concept)مفهوم مخاطر المحفظة  2-1
مفيوم  "والخطر ىو يفرض أي نشاط في المصرف مخاطر تُترجم في شكل تيّير مستويات أدائيا.

 "ُيستخدم لتحديد كل احتمال لتعديل القيمة الكمية أو النوعية ألصول المصرف.
كن أن المخاطر عمومًا حينما تكون األحداث المستقبمية غير معروفة بشكٍل أكيد, ألّن التنبؤات المحتممة يم تتشّكل

تتيّير, وبالتالي ينبيي تجييز مقياس لممخاطر عن طريق التحميل اإلحصائي لتحديد معّدل العائد المتوقع في 
إذ من المؤّكد أّن  الربحية,احتمال عدم تحقيق ىدف " 16المخاطر أيضًا بأّنيا سمير الخطيب, عّرفو  المصرف.

 ."مفيوم المخاطر يرتبط بقوة مخاطر وتأثير العوائد المستقبمية
أّن المخاطر, تعتبر وقائع عدم القدرة عمى احترام التزامات المصرف حال موعد   Bean & Griffith ويرى

 Vanيتوافق ىذا الرأي مع , ألزمة بعدم توفر السيولة الكافيةاستحقاقيا وعدم امتالك القدرة عمى مواجية تمك ا

Horne ّن كاحتمال لمعسر المالي لممصرف يواجو  ىذا العسر المالي)الفني( معو ال يستطيع المصرف أن, وا 
 17.التزاماتو عند استحقاقيا

                                                           
15
 5,ص 5, عّمان, دار المسيرة للنشر والتوزيع, طإدارة المخاطر(, 2009الراوي, خالد) 
16
 .22, اإلسكندرية, المعارف للنشر, صالمخاطر بالبنوك قياس وإدارة(, 2005الخطيب, سمير) 
17
 .293, ص مرجع سابق(, 2000فرحات جمعة, السعيد) 
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18وعّرف 
Keegan  المخاطر بأّنيا, احتمالية تعرُّض المصرف إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط ليا, أو
عمى استثمار معّين, ينتج عنو آثار سمبية ليا قدر من التأثير عمى تحقيق أىداف المصرف  تذبذب العائد المتوقع

 المرجّوة وتنفيذ استراتيجياتو بنجاح.
19ويرى 

McNeil, A et al
بأّن, مخاطر القروض ىي تمك المخاطر المرتبطة بحاالت عدم التأّكد اّلتي تؤّثر   

 في قدرة المصرف عمى الوفاء بالتزاماتو المالية.
المخاطرة  تعّرف الباحثة ولنكون أكثر تخصصًا في توضيح مفيوم مخاطر محفظة القروض)المحفظة االئتمانّية(,

صادر مخاطرة ئتمان ولصيقة بو, ويكاد يستحيل السيطرة الكاممة عمى مفطرة االئتمان أي أنيا توأم اال بأّنيا
شير بذلك إلى أّن المخاطر التي تتعّرض ليا محفظة القروض ما ىي إاّل مخاطر ائتمانية تالمحفظة لتنّوعيا, و 

عبير عن ناجمة عن منح القروض)النشاط االئتماني( التي تتشّكل منيا المحفظة, لذلك سوف تعمد الباحثة إلى الت
 المخاطر االئتمانية بمخاطر القروض.

وُتعتبر القروض من األصول التي تنطوي عمى أكبر قدر من المخاطر, إذ أّن التييُّر في الظروف االقتصادّية 
 العامة ومناخ التشييل لممقترض يؤثر في التدفقات النقدية المتاحة لخدمة الدين.

ولو, ومن ضمنيا مخاطر محفظة القروض والسمفيات والتي قد وترتبط غالبية مخاطر المصرف بالعديد من أص
 تتحقق نتيجة لعوامٍل خارجّيٍة وأخرى داخمّيٍة يمكن بيانيا عمى النحو التالي:

 العوامل الخارجّية: (1)
أو انييار غير متوقع  وتشمل التيّيرات في األوضاع االقتصادّية واتجاه االقتصاد القومي نحو الركود أو الكساد,

 في أسواق المال.
 العوامل الداخمية: (2)

ويأتي عمى رأسيا ضعف إدارة القروض وعدم كفاية جياز التسميف سواًء لعدم الخبرة أو لعدم التدريب الكافي أو 
 .اعدم توافر سياسة رشيدة سواًء لمنح القروض أو متابعتي
 ألّنيا تخضُع ألعمى معدالت العجز عن الّسداد. وترّكز مقاييس مخاطر القروض عمى القروض المقدَّمة
 وىكذا فنّن مخاطر القروض تنجُم عنيا النتائج التالية:

 التأخير في سداد االلتزامات المترتّبة في ذمة المصرف. -
 خسارة جزئّية من إجمالي القروض. -
  20.خسارة كمّية إلجمالي القروض -

                                                           
52  Keegan, M., (2004), Management of Risk, Principles and Concepts, Hm Treasury, The Orange Book, 
working paper. 
19

 McNeil, A., et al,(2005),Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton 
University,p4. 

20
 .528-550, صمرجع سابق(, 2005الخطيب, سمير)  
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 : Loans Risk Types)صور مخاطر القروض ) 2-2
تترّكز المخاطر اّلمحيطة بمحفظة القروض في القروض الداخمة في تكوينيا وما يحيط بيا من مخاطر 
وذلك باعتبار مخاطر محفظة القروض تحدث بسبب حاالت العسر المالّي التي يتعّرض ليا المقتِرض, والتي تحّد 

ات, فقد ترجع إلى المقتِرض ذاتو أو إلى من قدرتِو عمى التسديد أو التعّذر عن ذلك إّنما ىي وليدة عّدة مسّبب
نشاطو أو بسّبب العممّية التي ُمنح من أجميا القرض ورّبما تعود إلى اليير. وىذا بالمحّصمة قد يتسّبب في عجز 
المصرف عن تحصيل قيمة محفظتو كمّيًا أو جزئيًا, لذا البّد أن يكون المصرف عمى دراية تاّمة بيذه المخاطر 

 اتخاذ االجراءات والتدابير المناسبة لتجّنبيا والحد منيا.ليكون بمقدوره 
 :21يأتي وبالتالي بنمكاننا تصوير مخاطر محفظة القروض وفقًا لمصدرىا فيما

 المخاطر المتعّمقة بالعميل: 2-2-1
 ينشأ ىذا النوع بسبب السمعة االئتمانّية لممقتِرض ومدى مالءتو المالّية وُسمعِتِو االجتماعّية ووضِعوِ 

 المالي وسبب حاجتِو إلى القرض واليرض منو.
ولتجّنب ىذه المخاطر يجدر بالمصرف التأّكد من أىمّية العميل ومالءتو المالية وسمعتو  وتحميل طمب 

 القرض المقّدم بحذر. 
 المخاطر المرتبطة بالقطاع الذي ينتمي إليه العميل: 2-2-2

المقتِرض, إذ من المعروف أّن لكل قطاٍع اقتصاديٍّ  ترتبط ىذه المخاطر بطبيعة النشاط الذي يعمل فيو
درجة من المخاطر تختمف باختالف الظروف التشييمية واإلنتاجية والتنافسّية لوحدات ىذا القطاع. ويمكن التحّوط 
من ىذه المخاطر بنجراء دراسة تحميمية لمظروف لتمك الظروف وتوّقع احتمال وقوعيا ودرجة شّدتيا وفي ضوء 

  22.يقرر المصرف فيما إذا يمنح القرض أو يحجم عنو النتائج
 المخاطر المرتبطة بالنشاط الذي تّم تمويمه: 2-2-3

تتعمق ىذه المخاطر بالظروف المحيطة بالعممية اإلقراضية والضمانات المقّدمة والتطورات المستقبمية 
اًل مخاطر اإلقراض بضمان أوراق مالية المتوقعة والمرتبطة بأبعاد العمميات المطموب تمويميا في المستقبل, فمث

يختمف عنو بضمانات عقارية كما وىناك عّدة عوامل داخل الضمانات ذاتيا تزيد من المخاطر أو تقمل منيا, 
 وعند إدراك المصرف ليذه الظروف يمكن أن يتبّنى المواقف التي تجّنبو من التعّرض ليا.

 
 

                                                           
21
 .579-578, صمرجع سابق(, , 2002الزبيدي, حمزة محمود) 
22
 .47, ص5القاهرة, دار الفكر العربي للنشر, ط, قضايا مصرفية معاصرة(, 2004السيسي, صالح الدين) 
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 المخاطر المتعّمقة بأخطاء المصرف:  2-2-4
وتتعمق بمدى قدرة إدارة القروض في المصرف عمى متابعة القروض المقّدمة  23وتسّمى بمخاطر االلتزام

لمعمالء  والتحقق من التزام العميل بالشروط المطموبة, أو عدم قانونية إدارة القروض في المصرف أو انخفاض 
يادة درجة المخاطر عدم قيام المصرف مستويات المقدرة والجدارة, ومن األخطاء التي تحدث والتي تتسّبب في ز 

بحجز ودائع العميل المقتِرض والتي تّم وضعيا كضمان لمقرض وقيام العميل بسحب تمك الوديعة, وىنا تتبمور 
 الوقاية في التأّكد من سالمة وفّعالية تطبيق سياسة االقراض المعتمدة في المصرف.

 المخاطر المتعّمقة بالغير: 2-2-5
اطر بمدى تأثُّر العميل والمصرف بأّية أحداث أو تيييرات خارجة عن إرادتيم, كنفالس وترتبط ىذه المخ

 أحد عمالء المصرف ذو المديونية العالية.
 المخاطر المتعّمقة بالظروف العاّمة لمبمد: 2-2-6

لمبالد, لذا تعود ىذه المخاطر إلى اختالف العوامل السياسّية واألنظمة والقوانين والسياسات االقتصادية 
 24.تختمف من بمد آلخر

 المخاطر المتعّمقة بالبعد الجغرافي: 2-2-7
25ونضيف إلى ما سبق ما أشار إليو 

Carling, K  أّن, مخاطر محفظة القروض تتزايد بازدياد البعد الجيرافي
لى أن بعد بين المصرف والمقترض وذلك بسبب ارتفاع مستويات ال تناسقية المعمومات, واّلذي يؤول تفسيره إ

المسافات الجيرافية بين المصرف والعميل تخمق عوائق عديدة تحد من قدرة المصرف عمى االلمام التام بكافة 
 المعمومات والظروف المحيطة بالعميل والتأّكد منيا.

26وىذا ما أشار إليو أيضًا 
Benjamin, M et al  بأّن, اإلفراط في تنويع محفظة القروض قد تؤّدي إلى ازدياد

تكمفة إدارة المحفظة ومتابعتيا حيث يزداد احتمال تعّرض المصرف لمعسر المالي, واّلذي بدوره قد يتسّبب بزعزعة 
 االستقرار المالي لمقطاع المصرفي بأكممو ويؤول ذلك إلى أثر ال تناسقّية المعمومات.

مكن اعتبارىا مخاطر غير وبناًء عمى ما تقّدم تشير الباحثة إلى أّن كل ما سبق وروده من مخاطر ي     
, واّلتي تتعّمق بالمصرف أو القطاع المصرفي بحّد ذاتو ويمكن تجّنبيا  Unsystematic Risk منتظمة)خاّصة(

عبر التطبيق السميم والكفوء لسياسة االقراض المعتَمدة في المصرف والتنويع الكفء لمحفظة القروض مّما يساىم 
المحفظة ككل. باستثناء المخاطر المتعمِّقة بالظروف العاّمة اّلتي ُتعتبر من في تحجيم المخاطر, واستقرار عوائد 

                                                           
23

 Xiaoliu, Sh., et al,(2012), Grey Clustering Analysis Method for overseas Energy Project Investment Risk 
Decision, School of Economics And Management, Published by Elsevier Ltd, China, P57.  
24

 Xiaoliu, Sh., et al, Previous Source, P58.  
25

 Carling, K., Lundberg, S,(2002), Bank Lending, Geographical Distance, and Credit risk: An Empirical 

Assessment of the Church Tower Principle, Journal of Banking and Finance, P18. 
26

 Benjamin, M et al., Previous Source, p56.  
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, وتنشأ من خالل الظروف االقتصادية العامة بسبب عوامل Systematic Riskالمخاطر المنتظمة)العاّمة( 
لتحكم فييا وال يمكن تجّنبيا عبر التنويع, ألّنيا وليدة عوامل يصعب ا, ركة اقتصادية, سياسية واجتماعيةمشت

 والسيطرة عمييا, وىذا النوع من المخاطر يسيم وبشكل أساسي في تباين العوائد المتوقعة لمحافظ القروض.
27حيث يشير 

Benjamin, M et al  إلى أّنو بمقدور المصرف االستفادة من مزايا التنويع وتوسيع اإلقراض لمحد
من مخاطر التخّمف عن الّسداد وفي الوقت ذاتو الحفاظ عمى الّربحية خالل فترة األزمات االقتصادّية بشرط اجراء 

في كال البمدان النامية  المزيد من التحميل والدراسة لخصائص المقتِرض والتنبؤ لمظروف المحيطة بالقطاع الممّول
 والمتقّدمة.

وبالتالي ينبيي عمى المصارف وضع استراتيجّيات عمل خاّصة لمواجية والحد من مخاطر القروض التي البّد  
 ن ذوي الخطر المنخفض أو المعدوم.وأن تظير رغم حرص إدارة القروض عمى انتقاء العمالء والقطاعات م

خاطر الخاصة بازدياد عدد األصول المكّونة لمحفظة القروض مع تناقص الم ,(1/3) رقم يوّضح الشكل
 ثبات المخاطر العامة التي ال يمكن تجّنبيا بالتنويع.

 
 (: إدارة مخاطر المحفظة3/1الشكل)

 
 
 

 

 

 Source: Eugene, F., Brigham, E., Previous Resource, P265.      

 (Loans Risk Measurements)مؤشرات قياس مخاطر محفظة القروض 2-3
ىذه الحدود  إّن إدارة المصرف مسؤولة عن تحديد حدود لممخاطر عمى القروض اّلتي يقّدميا المصرف,

تأخذ باالعتبار قدرة المصرف عمى تحمُّل الخسائر التاريخّية واستيعاب الخسائر المستقبمية وتحقيق المستوى 
 المرغوب فيو لمعائد.

                                                           
27

 Benjamin, M et al., Previous Source,p18. 

 عدد قروض المحفظة

  المخاطر الكلّية

 المخاطر الغير منتظمة    

 المنتظمة المخاطر

 مخاطر محفظة القروض
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ويمكن أن ُتحّدد تمك الحدود بعّدة طرق إذ بنمكان المصرف تحديد حدود المخاطر الممكن تحّمميا لكل قرض 
ن لممحفظة عمى حدا أو   لممحفظة ككل.مكوِّ

 :28أمثمة عمى الحدود
 مثل وضع قيود عمى اإلقراض لبعض الصناعات أو القطاعات أو لممناطق الجيرافّية. -1
(, وعمومًا ينبيي أن يتم ذلك كّمو في ضوء أثر مال العميل% من رأس 25مثل وضع حدًا أقصى لمعميل) -2

 اإلقراض عمى المخاطرة اإلجمالية لمحفظة القروض.

يتم وضع الحدود أيضًا عمى كذلك  الواحد. دود من دولٍة ألخرى ومصرٍف آلخر ضمن القطاعوتختمف تمك الح
حيث من الضروري أن يكون لدى المصرف نظام لضمان تنبيو اإلدارة  والعائد,أساس العالقة بين المخاطر 

 المصرفية بأّن نشاط اإلقراض يقترب من حدود المخاطر.

وتجدر اإلشارة إلى أّن أّية تعديالت لحدود المخاطر المعتمدة في المصرف تتطمب الموافقة الصريحة من إدارة 
المصرف باإلضافة إلى أّن أي تعديل مقترح لممعايير االكتتابية لممصرف ينبيي تقييمو ليحدد كيفية تأثير التييير 

 29.المقَترح عمى مخاطر المحفظة ككل
 لممحفظة,حفظة أصير أو تساوي أو أكبر من مجموع مخاطر القروض الفردية المكّونة وقد تكون مخاطر الم

شارة التيّير المشترك لعوائد القروض  والذي يقيس االنحراف المشترك, إلى أي  Covarianceوذلك حسب حجم وا 
 30.في نفس االتجاه Two Random Variablesمدى يتحّرك متيّيرين عشوائيين 
 إحصائيًا:  A,B  ذلك لنوعين من القروضويمكن التعبير عن 

وقيمتيا المتوقعة بالفروق بين كل قيمة  Aبالقيمة المتوقعة لحاصل ضرب الفروق بين كل قيمة ممكنة ل
 وقيمتيا المتوقعة, وذلك كاآلتي: Bممكنة ل 

          [        ][        ]           
 

 Correlationويمكن التعبير عن االنحراف المشترك لمقروض المكّونة لممحفظة باستخدام معامل االرتباط 

Coefficient حيث يبّين إلى أي مدى يرتبط متييرين عشوائيين )قرضين( في نفس االتجاه يأخذ معامل ,
 وذلك كاآلتي:فيما يتراوح بين واحد وناقص واحد,  A,Bبين متييرين عشوائيين  (A)االرتباط 

                                                           
28
 .73, صمرجع سابق(, 2002)اتحاد المصارف العربية 

.previous resource,p18.  Loan Portfolio Management,33 
30
 .303, صمرجع سابق(, 2000جمعة, السعيد)فرحات  

103 
Michalk et al(2011), Reducing Risk or Increasing Profit? Provider Decisions in Agreement Networks Service 

Science 3, journal of Economics, p. 217. 
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 وتكون قيمة االنحراف المشترك )التباين( في ىذه الحالة مساوية:

                             
 

 بالتساوي مساوية ل:     فتكون قيمة معامل االرتباط 
     

        

    
  

 
منّمطًا بتقسيمو عمى حاصل ضرب االنحراف          يساوي  A,Bأي أّن معامل االرتباط لعوائد القروض 

 .A,Bالمعياري لكلٍّ من 
 :31, فتُقاس كاآلتيA,Bأّما مخاطر محفظة القروض المؤّلفة من القروض 

     √  
   

    
   

               
 حيث أّن:

      =A,Bنسبة االستثمار في كلٍّ من 
       نسبة التباين =
∑       32العائد المتوقع     

 
    

           
         iالقيم التي يمكن أن يأخذىا عائد القرض 

   احتماالت حدوث كل من القيم الممكنة لمعائد =
      العائد المتوقع لكل قرض =

     االنحراف المعياري =
كما يّتضح أّن االختيار  أي أّن التباين المشترك يدخل بصورة جوىرية في قياس مخاطر محفظة القروض,

 33.الصحيح لمقروض الّداخمة في المحفظة يمكن أن يخّفض من مخاطر المحفظة
 :34وغالبًا يتم قياس مخاطر محفظة القروض في المصارف باالعتماد عمى إحدى المؤشرات اآلتية

 نسبة الديون المشكوك فييا إلجمالي القروض. -
وكّمما ارتفعت ىذه النسبة دّل ذلك عمى انخفاض كفاءة إدارة المصرف في استخدام أصولو, والعكس صحيح, وقد 

 اعتمدت الباحثة ىذا المؤشر لقياس مخاطر المحفظة.
                                                           

  
32

  Behr, A., et al, (2007), Diversification and the Banks risk- return- characteristics evidence from loan 
portfolios of German banks, Discussion Paper Series 2, Banking and Financial Studies,p15. 

33
 .304ص, سابق مرجع(, 2000)السعيد, جمعة فرحات 
34
 .563, صمرجع سابق(, 2005)الخطيب, سمير 
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 نسبة صافي العائد إلجمالي القروض. -
 نسبة القروض غير المضمونة إلجمالي المحفظة. -
 المنتظمة) التسييالت و القروض التي اسُتحّقت ولم ُتسّدد( إلجمالي المحفظة.نسبة التسييالت االئتمانية غير  -
 بيانات عن تبويب المحفظة وفق قطاعات النشاط االقتصادي ولتكن بصورٍة ربع سنوّية. -
 بيانات عن توزيع المحفظة إلى تسييالت بضمان عيني, وتسييالت بدون ضمان عيني. -

 Loans Portfolio Diversification) مفهوم تنويع محفظة القروض 2-4

Concept) :  

 :35تعّددت المفاىيم المرتبطة بتنويع محفظة القروض, وفيما يأتي أىم ىذه المفاىيم وىي

ومخاطرىا  معًا,المحفظة يتضّمن االستثمار في مجموعٍة من األصول والتي تكون عوائدىا ال تتحّرك  تنويع-1
ويسمح لممؤسسات المالية بتقميل تكمفة العممّيات  الفردية,الكمية تكون في حدودىا الدنيا بالمقارنة مع األصول 

 بالمقارنة مع عممّيات تجميع محفظة القروض.

بأّنو تكوين تشكيمة جديدة من القروض تسيم في خفض درجة المخاطر  القروض,أيضًا بتنويع محفظة  وُيقصد-2
 36.يتعّرض ليا عائد المحفظة دون أن يترّتب عمى ذلك تأثيٌر عكسيٌّ عمى حجم العائدالتي 

 :37ويأخذ التنويع صورًا عّدة منيا
 التنويع حسب القطاعات الممّولة. (1)
 التنويع حسب النشاط االقتصادي. (2)
 التنويع حسب تواريخ االستحقاق. (3)
 التنويع حسب اليرض من االستثمار. (4)
 التنويع حسب نوع الضمان. (5)

إذ  المصرف,ال تختمف سياسة تشكيل محفظة القروض عن سياسة التشكيل الخاّصة بمحفظة األوراق المالّية لدى 
وُيفترض بو مراعاة طبيعة ومدى  العمالء,يقصر القروض التي يقّدميا عمى عدٍد من  أالينبيي عمى المصرف 

 االرتباط بين أنشطة العمالء الذين يحصمون عمى قروٍض منو.

                                                           
35
  .566, صمرجع سابق الراوي, خالد وهيب,  
36
 .555, صمرجع سابق(, 2006رزق, عادل) 
37
 .609, صمرجع سابق(, 2005الشّماع, خليل) 
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(, من أىم القرارات االستراتيجية  Major Mix Decision)المزج الرئيسي  لألصولوُيعتبر قرار التنويع األساسي 
لمدير المحفظة, والذي يتم من خاللو تحديد التوليفة األساسية ألصول المحفظة, وبشكٍل أدق تحديد الوزن النسبي 

تبرُز في ىذا القرار ميارُة المدير في الوصول إلى ما و  محفظة منسوبًا لرأسماليا الكّمي.لكّل أصٍل من أصول ال
, والتي يبمغ من خالليا الحد األقصى من مزايا التنويع Optimal Portfolio ُيعرف بتكويِن المحفظِة الُمثمى

, مع تخفيض مخاطرىا Return Maximizationللمحفظةوبدرجٍة تحقُق ىدَفو الرئيسي في تعظيم العائد المتوقع 
38الحدودألدنى 

 .Risk Minimization  وتتدّخل التشريعات في بعض الدول في تشكيمة محفظة القروض
بطريقة تضمن لممصرف تعدد القروض التي يقّدميا المصرف بما يساىم في تجّنب تخفيض المخاطر ذات 

 اليير منتظمة(.)الخاّصة الصبية 

فمثاًل قد يقضي ىدف توثيق العالقات  فّعال,وتجدر اإلشارة إلى وجود قيود عمى حرية المصرف في القيام بتنويع 
مع كبار المودعين عمى جعل القروض مقتصرة عمى العمالء الذين لدييم نشاط في المنطقة التي يخّدميا 

عطائيم األولوّية في اإلقراض  39.المصرف وا 

40ويرى 
Kamp et al ,المنفعة األساسية من تنويع محفظة القروض ىي تحقيق مستويات أدنى من المخاطر  بأّن

Acharya et al أّما تحسين أداء المصرف.مقارنًة بتخصيص محفظة القروض باإلضافة إلى دورىا في 
يرى   41
ف كفاءة أّن تنويع محفظة القروض قد يؤّدي في بعض األحيان إلى زيادة المخاطر وذلك لعّدة أسباب منيا ضع

 المتابعة والّرقابة بسبب ضعف خبرة المصرف إذا توّسع في إقراضو لقطاعات جديدة تحيط بيا مخاطر مرتفعة.

ألّنو قد تقوم بعض  القروض,وتؤّيد الباحثة الفكرة التي تقتضي بوضع قيود وحدود لتنويع محفظة 
باإلفراط في تنويع تمك المحافظ ظّنًا منيا بأّن ذلك قد  اإلدارة,المصارف التي تّتصف بمحدودّية الخبرة وعدم كفاءة 

ض وجود درجة تنويع مثمى وىذا يتعارض مع مبدأ التنويع الكفء الذي يفتر  حدودىا,يخّفض المخاطر ألدنى 
عندىا تكون المخاطر بأدنى حدودىا ويؤّدي تجاوزىا إلى تأثيراٍت عكسّيًة لمتنويع, ألّن ذلك يعني تشتت , لممحفظة

 حفظة وزيادة تذبذبات العوائد المتوّلدة عنيا. الم
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 .205, ص مرجع سابق(, 2005مطر محمد وتيم فايز) 
39
 .46, صمرجع سابق(, 2050محمد, عمرو) 

40 Kamp, A,. et al, Previous Resource,p10. 
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 Manners of diversification loans):  أساليب تنويع محفظة القروض 2-5
portfolio) 

عند تشكيل توليفة القروض يتعّين تنويعيا بأسموٍب ناجٍح يأخذ بعين االعتبار التركيز عمى أىداف 
 :42بما يضمن تحقيق الموازنة بين العائد والمخاطر ونذكر من ىذه األساليب المحفظة,

 أسموب التنويع الساذج)البسيط(: 2-5-1

وىي أّنو كّمما زاد تنويع االستثمارات التي تضّميا  أساسّيٍة,يقوم أسموب التنويع الساذج عمى فكرٍة 
 انخفضت المخاطر التي يتعّرض ليا العائد. المحفظة,

بينما ال يسيم عمى اإلطالق في تخفيض المخاطر  منتظمة,إاّل أّنو يؤّدي إلى خفض المخاطر اليير 
اليير منتظمة( بازدياد عدد األصول الداخمة )الخاّصة العاّمة)المنتظمة( حيُث يمكن التخّمص كمّيًا من المخاطر 

أقصى لممبالغ المستثمرة في نوٍع معّيٍن من وقد يأخذ التنويع الّساذج صورًة تتمّثل في وضع حدٍّ  .43في المحفظة
يزيد حجم القروض المتاحة لقطاع األفراد عن حدٍّ معّيٍن من مجموع  أالكأن يقّرر المصرف  القروض,

 مخصصات المحفظة.

 أسموب تنويع ماركوتز: 2-5-2

درجِة االرتباط  يقضي ىذا األسموب بضرورة االختيار الدقيق لالستثمارات المكّونة لممحفظة وذلك بمراعاة
فنّن المخاطر التي  عالقة,فكّمما كانت ىذه العالقة عكسّية أو مستقّمة أي ليس ىناك  بين عائد تمك االستثمارات.

 يتعّرض ليا عائد المحفظة تكون أقل مّما لو كانت ىناك عالقة طردّية بين عوائد تمك االستثمارات.
ليس فقط في التخّمص من المخاطر الخاّصة بل والتخّمص من ُيضاف إلى ذلك إلى أّن ىذا األسموب قد ينجح 

 جزٍء من المخاطر العاّمة)المنتظمة(.
د استنتج ماركوتز أّنو كّمما انخفض معامل االرتباط بين عوائد االستثمارات الفردّية انخفضت المخاطر التي وق

االرتباط قد يكون موجبًا أو سالبًا  حيث أن معامل44.يتعّرض ليا عائد المحفظة, وُيعتبر أفضل استثمار مقتَرح
 (.1-,1تتراوح بين   )+وقيمتو 
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 .42-45, صمرجع سابق(, 2050محمد, عمرو) 
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 .568, صمرجع سابق(, 2006رزق, عادل) 
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 أسموب تنويع تواريخ االستحقاق:2-5-3

تتمّثل في أّن "تقّمب أسعار الفائدة عمى القروض يترّتب عميو تقمُّبًا  قد يواجو مدير المحفظة بحقيقة عممّية,
 45.أكبر في قيمة القروض طويمة األجل بالمقارنة مع القروض قصيرة األجل

حيث ترتبط درجة المخاطرة ارتباطًا وثيقًا بتاريخ االستحقاق, فكّمما زادت المّدة كّمما زادت احتماالت التيّير في 
 ة الّسائدة ومن المؤّكد أّن ذلك لو تأثيره عمى تذبذب عائد المحفظة.معّدالت الفائد

 46.لذا يحاول العديد من المصارف التجارية ىيكمة استحقاقات أصول المحفظة ضد التيّيرات في معّدالت الفائدة
 :(Laddered Maturity Structure)وىناك طريقتاِن لييكمِة استحقاقات المحفظة

 (:Ladder Maturityالمتتابعة )االستحقاقات  2-5-3-1

وفي ظل ىذه الطريقة يقوم المصرف بتنويع استثماراتو باستحقاقاٍت متتابعٍة بحيث ال تكون ىناك فجوة 
 بين االستحقاقات المختمفة.

ويقتضي ىذا األسموب قيام إدارة المصرف بوضِع حدٍّ أقصى لتاريخ االستحقاق ُتوّزع عمى أساسو الموارُد المالّيُة 
 47.متاحُة لإلقراضِ ال

وتمّكن ىذه الطريقة من احتفاظ  المصرف بمجموعِة قروٍض قصيرِة األجِل باستمراٍر تساعُد عمى تحسيِن معايير 
 السيولِة لديو.

 وتتمّيز ىذه الطريقة بثبات العائد خالل مّدٍة طويمٍة, كما أّنيا تمّكن المصرف من تنويِع استثماراتو وفقًا لألجل.
 

 :(Barbell Maturity Structure)االستحقاقات المتتالية 2-5-3-2

يقوم ىذا األسموب عمى تخصص المصرف في نوعية من االستثمارات أحدىما قصير واألخر طويل 
 األجل, وبيذا فالمصرف يستبعد القروض ذات األجل المتوسط.

 المخاطر الممكنة.إذ أّن القروض قصيرة األجل ترّكز عمى توفير السيولة المطموبة بأقل 
 في حين ترّكز القروض ذات األجل الطويل عمى توفير الربحية.

ويقتضي التطبيق السابق ليذا األسموب من التنويع أن توّزع اعتمادات المحفظة مناصفًة بين القروض قصيرة 
رف بشأِن اتجاه وطويمة األجل, غير أّن الواقع العممي يشير إلى أّن توزيع المخصصات يعتمُد عمى توقعات المص

 أسعار الفائدة, وعمى مدى الحاجة إلى توفير السيولة.
                                                           

 
45

 .43, صمرجع سابق(, 2050محمد, عمرو)
46
 .564-563ص ,مرجع سابق(, 2000عبد الحميد, عبد المطلب) 
47
 .575, صمرجع سابق(, 2006رزق, عادل) 
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وكذلك مسحوبات  االقتراض,فنن كانت التنبؤات تشير إلى اتجاه أسعار الفائدة نحو االرتفاع وأّن كاًل من طمبات 
فيكون من األفضل تخصيص قدر كبير من الموارد خالل  الرواج,العمالء متزايدة كما ىو الحال في فترات 
إّن تقّمب العائد في ظل ىذا األسموب يكون أكبر منو في األسموب  االستثمارات قصيرة األجل والعكس صحيح.

 48.االستحقاقات المتتابعة()األّول 

 The diversification as a) التنويع كاستراتيجّية إلدارة الّسيولة في المصارف 2-6

strategy to manage the liquidity in banks) 

ّسيولة بقد تتعّرض المصارف إلى مواجية طمبات سحٍب كبيرٍة في وقٍت واحٍد مّما يحتم عمييا أن تحتفظ 
سيولة أن يحتفظ المصرف بأموالو في بُيقصد باالحتفاظ  وال-األجلقصيرة –يتناسب مع إجمالي التزامات الديون 

ّنما ُيقصد بالسّيولة في ىذا المجال , ذلك فمن يتمّكن من تحقيق أرباحٍ حيث إن قام ب سائمة,صورة مبالغ نقدّية  وا 
  49.القدرة عمى تحويل بنود االستثمار إلى نقدّية سائمة بسرعة ودون التعرُّض لمخسائر

ومن ىنا يعمد المصرف إلى تنويع محافظو  واحدة,يتّم وضع البيض كّمو في سّمة  أالضي الحكمة االقتصادّية توتق
معتمدًا عمى مزايا التنويع الكفوء اّلذي يرّكز  الّسيولة,االستثمارّية بما في ذلك محفظة القروض كاستراتيجية إلدارة 

 50.عمى تنويع القروض وفقًا ألنشطٍة وأغراٍض مختمفة ومنّوعة إضافًة إلى تنويع آجال االستحقاق

إذ يجدر عمى المصرف وضع إطار  المصرف,قروض تؤّثر في سياسة الّسيولة والّربحّية في حيث أّن مّدة منح ال
استحقاق القروض مع مراعاة أّن القروض المتوسطة وطويمة األجل قد تحّقق لممصرف درجة ربحّية مرتفعة إاّل 

نخفاض ّدي إلى اأّنيا تتسّبب في انخفاض درجة الّسيولة لدى المصرف وىذا يتعارض مع أىداف المصرف ويؤ 
لذا كان التنويع خير الحمول لمواجية ىذه الّثيرات والمساىمة في تحقيق عنصر األمان بتوّفر  درجة األمان لديو.

الّسيولة الاّلزمة وفي الوقت ذاتو تحقيق مستوياٍت مرغوبٍة من الّربحّية وُيعتبر تنويع محفظة القروض وفقًا آلجال 
 ة المحفظة وذلك في إطار موجودات المصرف والتزاماتو.االستحقاق من بوادر إدارة سيول

 :51ومنيا األجل,العوامل اّلتي تشّجع المصرف عمى منح قروٍض متوّسطة وطويمة  ومن

حجم األموال الممموكة ونسبتيا إلى الودائع, حيث ارتفاع ىذه النسبة يمكِّن المصرف من منح قروٍض  (1)
 متوّسطة وطويمة األجل والعكس صحيح.

 ع نسبة الودائع اآلجمة إلى اجمالي الودائع.ارتفا  (2)
                                                           

48
 .45, صمرجع سابق(, 2050محمد, عمرو) 
49
 .24, ص, عّمان5, المناهج للنشر والترجمة, طإدارة البنوك (,2006)الّصيرفي, عبد الفّتاح 

50
 Winton, A., Previous Resource, P4.  

51
, مذكرة مقّدمة الخارجي مصرفدراسة حالة وكالة ال ت المصرفّية المحلّية والخارجّيةإدارة العملّيا(, 2050نصيرة, العطراوي وآخرون, ) 

 .96االقتصادّية, جامعة المدية, صلنيل شهادة الليسانس, قسم العلوم 
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 تنويع قاعدة المودعين. (3)
 حفاظ المصرف عمى نسبة مالئمة من األصول الّسائمة. (4)
 لالستعانة بو في حال التعّرض ألزمة سيولة. األخير,وجود مقِرض المالذ  (5)
 مالءمة الظروف االقتصادّية العاّمة. (6)

كما أّن سياسة الّتصفية الّسنوية لمقروض قد تؤّثر في سيولة المصرف حيث تتبع بعض المصارف سياسة 
الّتصفية الّسنوية لمقروض فيما عدا القروض االنتاجّية وقروض المشاركة وتعمل ىذه الّسياسة عمى رفع درجة 

 52.الئتماني لمعميلالمصرف وتحسين المركز المالي ا ثّم سيولةسيولة القروض المصرفّية ومن 

  

                                                           
52
 .526-522, صمرجع سابق(, 2000عبد الحميد, عبد المّطلب) 
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 المبحث الثّالث
 محفظة القروض المتوازنة

The Optimal Loan Portfolio  

 تمهيد:

يجدر بالمصرف صياغة التوليفة األنسب لمكونات محفظتو بحيث تحقق التوازن والشمولية القابمة لمتحقيق 
لألداء المّتزن عبر إيجاد تناغم متجانس بعيدة عن األوىام لتتناسب مع منطق الواقع المصرفي والمعايير الحقيقية 

بين مكّونات المحفظة, بحيث تمنح لممصرف التوازن بين مستويات السيولة والعائد واألمان المالئمة لو, وتختمف 
درجة التوازن والمثالية لمحفظة عن أخرى إذ تنعزل كل محفظة استثمارية ببنيتيا وتكوينيا, وبالّرغم من الصعوبة 

لك إاّل أّن المصرف األجدر يطمح باستمرار إلى المحافظة عمى محفظتو وبقائيا متوازنة باالعتماد التي تحيط بذ
عمى أسس تنويع متفاوتة ومتناغمة, كما نرى ذلك في المصارف الشاممة اّلتي تسعى إلى تنمية موارىا المالية من 

 اطر االستثمار قدر المستطاع.كاّفة القطاعات كما تقّدم القروض لكاّفة القطاعات أيضًا لمحد من مخ

 :(The Optimal Portfolio Concept)مفهوم المحفظة المتوازنة 3-1

ّنما  تشّكل المحفظة المتوازنة محفظة ُمثمى بالنسبة لكل مصرف إاّل أّن المثالّية ليست مفيومًا ُمطمقًا, وا 
, أي يصُعُب تحديد نموذجًا عاّمًا وموّحدًا يرسم كيانًا محّددًا لممحفظة االستثمارّية الُمثمى من وجية  مفيوٌم نسبيٌّ

 نظر جميع المصارف.

وبالتالي فنّن مصطمح المحفظة المتوازنة يعني كونيا المحفظة الُمثمى من وجية نظر مصرٍف معّيٍن فقط, مصرفًا 
 االتجاىات ما قد يختمُف عن ميول واتجاىات مصرٍف آخٍر.لديو من الميول و 

   53.والعكس بالعكس B, غير الُمثمى بالنسبة لمصرف Aما يجعُل محفظة القروض الُمثمى بالنسبة لمصرف 

البّد من االستعانة بمفيوٍم اقتصاديٍّ ىو مفيوم المنحنيات.  المصرف,وبيدف التعّرف عمى المحفظة الُمثمى لدى 
فنّن ذلك يتطّمب الجمع بين منحنيات  المحفظة,وانطالقًا من أّن نظرية المحفظة تستند إلى أساٍس محدٍد ىو تنويع 

, لموصول إلى ما يسّمى الحد الكفء Indifference Curves( بالنسبة لممصرف المخاطر-العائدسواء )
Efficient Frontier  (3/2) رقمويوضح ذلك من خالل الشكل  كفؤةالذي تمّثل كل نقطة من نقاطو محفظة: 

                                                           
  

53
, رسالة لنيل درجة الدكتوراه, قرار التوزيع األمثل لمكونات محفظة استثمارية باستخدام النماذج اإلحصائية الرياضية(, 2007المرشد, طه)  

 .55-50قسم اإلحصاء, جامعة حلب,ص
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 ( الحد الكفء3/2) رقم الشكل

 

    

 

 

                 

                      

 

Source: Gareth, D., (2003), Investment Analysis, Journal of Finance, P68. 

( منحنيات سواء المصرف والتي تعكس ميولو أو سموكو في مقايضة 2)رقم  نالحظ من خالل الشكل
 .المخاطرة-العائد

العالقة كما يظير فيو اتجاه منحنيات السواء من األسفل إلى األعمى ومن اليسار إلى اليمين لتعكس 
 الطردية بين العائد والمخاطر والتي تجعل المصرف يطمب عائدًا أعمى مقابل أية زيادة في درجة المخاطر.

  Point of Tangency بناًء عمى ما تقّدم تتحّدد المحفظة الُمثمى لممصرف عند نقطة التماس
 .OPألحد منحنيات سواء المصرف المستثمر مع الحد الكفء أو منحنى المحافظ الُمثمى أي في النقطة 
 مّما يعني أّن نقطة التماس تمّثل أعمى مستوى من مستويات الرضا التي يمكن أن يحققيا المصرف.

تكون  Risk Avers طرالذي يحاول تجنب المخاوتجدر اإلشارة ىنا إلى أّن المحفظة الُمثمى بالنسبة لممصرف 
 .Very Risk Aversذات درجة مخاطر أكبر من المحفظة الُمثمى لممصرف المحتاط جدًا لممخاطر 

 :54يمي واآلن بنمكاننا تعريف المحفظة الُمثمى بشكٍل عاٍم بما
ىي تمك المحفظة التي تتكّون من تشكيمة متنّوعة ومتوازنة من األصول أو األدوات  الُمثمى," المحفظة 

 مالك المحفظة أو من يتوّلى إدارتيا".  المستثمر,وبكيفيٍة تجعميا األكثر مالءمة لتحقيق أىداف  الستثمارية,ا
تتمّثل بمحفظٍة مبنّيٍة  الرشيد,مّما تقّدم خمصت الباحثة إلى أّن محفظة القروض الُمثمى من وجية نظر المصرف 

لمقروض الّداخمة في تكوينيا. وتّتسُم بشكٍل أساسي بأّنيا تحقق أدنى درجات االنحراف  كفؤةعمى سياسات تنويع 

                                                           
54
 .206, صمرجع سابق(, 2005حمد وتيم فايز)مطر م 
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المعياري لعوائد األصول المكّونة ليا, إضافًة إلى الموازنة بين عائد المحفظة ومخاطرىا. وتتفاوت المحافظ الُمثمى 
 من مصرٍف آلخر. 

 The principles of building the)مبادئ بناء محفظة القروض الُمثمى 3-2

optimal loans portfolio) 
 تقوم عممّية بناء المحفظة الُمثمى لممصرف الرشيد عمى مبادئ أساسية ىي:

 : (Dominance Principle )مبدأ السيطرة 3-2-1

ويجّسد مبدأ السيطرة  إّن أي قرار يّتخذه مدير المحفظة يتحّدد في ضوء متيّيرين أساسيين ىما العائد والمخاطر,
 :55الحاالت اآلتية

إذا ُخيِّر المصرف بين محفظتي قروض تحققان نفس العائد ولكن مع اختالف درجة المخاطرة المصاحبة لكلٍّ  - أ
 منيما, فنّنو سيختار المحفظة ذات المخاطرة األقل.

ذا ما ُخيِّر بين محفظتين بنفس درجة المخاطرة ولكن مع اختالف العائد المتو   - ب قع من كلٍّ منيما, فنّنو وا 
 سيختار حينئٍذ المحفظة ذات العائد األعمى.

 : (Utility and Preference Principle )مبدأ المنفعة والتفضيل 3-2-2

انطالقًا من ىذا المبدأ الذي ينطوي عمى فكرة مفادىا أّن قرارات المصارف تختمف تبعًا لتفضيالتيم من 
 وأّن تفضيل المصرف نفسو يختمف تبعًا لممواقف التي يتبّناىا من جيٍة أخرى.  جية,

فالمصرف يسعى جاىدًا إلى تعظيم المنفعة, إذ يتطّمب ذلك من المصرف تمييز موقفو تجاه المخاطر 
 56.حيث يختمف معيار المحفظة الُمثمى بالنسبة لمصرٍف باحٍث عن المخاطر أو مصرٍف كارٍه لممخاطر

 

 The cornerstones of an) ُمثمىالقروض الاألركان األساسية لمحفظة  3-3

optimal loans portfolio)  
إاّل أّنو من الممكن  بالّرغم من نسبّية درجة وطبيعة المثالّية والكفاءة لمحفظة القروض في المصارف,

تحديد اإلطار العام لمواصفات المحفظة الُمثمى وذلك من وجية نظر المصرف الرشيد تجاه المخاطر, وذلك 
 :57باآلتي

                                                           
55

 .209- 208, صمرجع سابق(, 2005مطر محمد وتيم فايز) -
56
 .46-45, ص مرجع سابق(, 2007)المرشد, طه 
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 تحقيق العائد المالئم: 3-3-1

حيث يعكس  فيو,استنادًا إلى اعتبار عائد المحفظة حافزًا أساسيًا يعمل عمى جذب المصرف لالستثمار 
خفاقيا.مدى نجاح الم  حفظة وا 

ّنما يجب أن تحقق محفظة القروض توازنًا معقواًل بين  فحسب,إذ ال يقتصر ىدف المصرف عمى العائد المالئم  وا 
 عنصري العائد والمخاطر أي األمان.

 التنويع اإليجابي و التوزيع الجغرافي: 3-3-2

في ظل ىذا العاَلم المّتصل والتشابك بين نشاطات القطاع المصرفي وكاّفة القطاعات األخرى, يستحيل 
نجاح محفظة قروض أحادّية البناء والتوّجو لجياٍت دون األخرى. إذ من الضروري أن تّتسم أصول المحفظة بقدٍر 

ة عمى مجّرد تنويع أصوليا فقط, بل تشمل كاٍف من التنويع اإليجابي مع مراعاة أاّل تقتصر أىداف مدير المحفظ
 أيضًا التوزيع الجيرافي لمقروض فييا بما في ذلك آجال ىذه القروض والعمالت األجنبّية المقّومة بيا.

وذلك حتى يكون باإلمكان تخفيض معظم المخاطر غير المنتظمة التي تتعّرض ليا المحفظة بما فييا المخاطر 
 58.عار الّصرف األجنبيالسياسية, ومخاطر تقّمبات أس

 مالءة مكونات المحفظة: 3-3-3

من الضرورّيات إبقاء محفظة القروض مناسبة لالستثمار في األجل الطويل, وىذا ينبثق من سالمة 
 وتوازن القروض الداخمة في تشكيل المحفظة التي تضمن االستمرارّية وتحقيق العوائد الدورّية في األجل الطويل.

ن لم تحقق المحفظة نتائج مرضّية في بدايات تشكيميا, حيث أّن التركيز عمى العائد السريع قد يؤدي إلى  حّتى وا 
 إىمال جانب المالءة وىذا ما يجعل من محفظة القروض ذات بنية ىّشة يصعُب استمرارىا ونجاحيا. 

 لمحفظة".وىنا نقصُد بالمالءة " درجة جودة وسالمة القروض التي تترّكُب منيا ا
ويتم تقدير مالءة المحفظة بمراجعة أصوليا كافة كأن يتم معرفة المركز المالي لممقترضين لمتوّصل إلى درجة 

 مقدرتو عمى دفع أصل القرض وفوائده في تاريخ االستحقاق.

 الحد األدنى من السيولة: 3-3-4

وبالمقابل ال يمكن أن يكون مستوى السيولة  السيولة,ينبيي أن تحقق أصول المحفظة حّدًا أدنى من 
مرتفعًا جدًا بحيث يتناقُص ذلك مع جوىر االستثمار في المحفظة, إذ أّن الحد األدنى من السيولة لمحفظة 
                                                                                                                                                                                     

57
 .208, صمرجع سابق(, 2005مطر محمد وتيم فايز) 

58
 Morgan D., Samolyk K.(2003), Geograghic Diversification in Banking and its Implications for Bank  

Portfolio choice and Performance, journal of Banking, Feb, P3.  
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القروض يجب أن تتناسب بشكٍل كامٍل مع طبيعة وحجم االلتزامات التي تعّيدت بيا المحفظة أي أموال المودعين 
 محفظة القروض. التي ىي أساس تشكيل

ويختمُف ىذا الحد من محفظٍة ألخرى بحسب نشاطاتيا والتزاماتيا وتوفر ىذه الّصفة لمدير المحفظة مّيزة المرونة 
Flexibility .التي تمّكنو من إجراء أّية تعديالت جوىرّية يراىا مدير المحفظة ضرورية وبأقل قدر من الخسائر 

ة محفظة استثمارية بما فييا محفظة القروض ُيشترط أن تحقق المواصفات وترى الباحثة فيما سبق بأّن بناء أيّ 
السابق ذكرىا, وذلك من منظور المصرف الذي يتمّتع بكفاءٍة وخبرٍة عاليٍة تمّكنيا من التنظيم الصحيح السميم بين 

 األصول المكّونة لممحفظة لتعمل بشكٍل متكامل كوحدٍة واحدة.

 The foundations of)ة القروضأسس تقييم األداء في محفظ 3-4

performance evaluation in loans portfolio) 
تقتضي المبادئ العممية لالستثمار بشكٍل عام أن يتم إخضاع القرارات والسياسات االستثمارية وكذلك 

بقصد الوقوف عمى مواطن القوة فييا لتدعيميا, وتشخيص  اإلنجازات المحققة منيا لعممية تقييٍم مستمرٍة ودورّيٍة,
 مواطن الضعف لعالجيا وتصويبيا. 

 وكذلك األمر بالنسبة لمحفظة القروض المصرفية حيث يكون شأُنيا شأن أّية محفظة يستثمر فييا المصرف.
في المحفظة أّن عممية تقييم محفظة القروض تتطّمب من المصرف إدراك مستوى التركيز  59Guill, Gويرى

ومستوى عائد المحفظة ومخاطرىا إضافًة إلى عوامٍل أخرى تتحّدد وفقًا ألىداف المصرف, وبشكٍل أوضح يشير 
الباحث إلى ضرورة تحديد القروض ذات مخاطر التركيز المرتفعة ومثيالتيا ذات مخاطر التركيز المنخفضة لكي 

 ارة محفظة القروض بشكٍل سميم.يتّم توفير المعمومات اّلتي تسيم في صياغة سياسات إد
وتعمل المصارف الكبرى باالعتماد عمى مؤّشرات عّدة لتقييم محفظة القروض بعد تجزئة محافظ قروضيم إلى 
عّدة محافظ فرعية عمى أساس التصنيفات الداخمّية, قطاعات األعمال, الشركات الفردّية, والمساىمة, األفراد, 

 :60(3/1)ّضح بعض ىذه المؤّشرات من خالل الجدول والمناطق الجيرافية المختمفة ونو 
 
 
 

                                                           
59

 Guill, G,(2007), Credit Portfolio Management at Japanese Financial Institutions- Current Status and 

Challenges- Study Group on Credit Portfolio Management, The RMA journal, P13. 

  
60

 Guill, G, Previous Resource, P13. 
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 ( مؤشرات تقييم محفظة القروض3/1جدول )

 ُيستدّل إليها من خالل المؤّشرات مؤّشرات تقييم محفظة القروض

مؤّشرات إجمالي القروض الممنوحة وحجم  مؤّشرات كمية القروض في المحفظة
 القروض غير المضمونة.

 مؤّشرات إجمالي الفوائد الدائنة. مؤّشرات عائد المحفظة

مؤشرات الزيادة عم حدود اإلقراض ومؤّشر تنويع  مؤّشرات تركيز اإلقراض في المحفظة
المحفظة مثل مؤّشر ىيرشمان اّلذي اعتمدتو 
الباحثة في ىذا البحث لقياس درجة تنويع محفظة 

 القروض.

من منح القروض مثل مؤّشرات الخسائر المتوّقعة  مؤّشرات كمية مخاطر المحفظة
القروض المشكوك في تحصيميا وصافي أعباء 

 القروض.

معّدالت العائد بعد األخذ باالعتبار لتكاليف  مؤّشرات العوائد المعّدلة بالمخاطر
 اإلقراض.

Source: Guill, G,(2007), Credit Portfolio Management at Japanese Financial Institutions- 
Current Status and Challenges- Study Group on Credit Portfolio Management, The 
RMA journal, P14. 

إذ يجدُر عمى القائمين عمى إدارة محفظة القروض تقييم أداء المحفظة دورّيًا, مع األخذ باالعتبار لمبادئ  
 :61جوىرية, نذكر منيا

حفظة عمى أساس قيمتيا الحالية أو العادلة, يجب أن يتم قياس قيمة صافي القروض الّداخمة في تشكيل الم (1)
 وليس عمى أساس تكمفتيا التاريخية.

أن تتم مقارنة األداء الفعمي المتوقع من القروض بعد أخذ حساسية قروض المحفظة ممّثمة بمعامل بيتا  (2)
 لممحفظة بعين االعتبار.

                                                           
61
 .565, صمرجع سابق(, 2005)الخطيب, سمير 
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ة المحفظة ىو عائدىا اإلجمالي, والذي يجب أن يكون العائد عمى االستثمار المعَتَمد أساسًا لتقييم أداء إدار  (3)
يشمل إيراد القروض التي تضّميا المحفظة, ُمضافًا إليو المكاسب أو الخسائر الرأسمالية المحققة وغير 

 المحققة والتي تنشأ عادًة بفعِل تقمُِّب القيمة السوقية لتمك القروض.
يجب احتساب العائد عمى االستثمار بعد ترجيحو بالُبعد الزمني لمتدفقات النقدية المتوقعة من القروض  (4)

ليذه التدفقات وذلك بمراعاة توقيت   Discounted Value الفردية, أي وجوب احتساب القيمة المخصومة
 حدوثيا.

 ئد والمخاطر معًا لتحقيق التوازن بينيما.كما يجُب أن تتّم عممية التقييِم ىذه في إطاِر مراعاِة عنصري العا (5)
كّمما طالت الفترة الزمنّية التي تنقضي بين عممّية التقييم والتي تمييا, كّمما زادت النتائُج دّقًة وموضوعّيًة, لكن  (6)

 .62كونيا أطوُل من الالزِم يقمُل من الفوائِد المحققة من عممية التقييم كأداٍة من أدوات المتابعة والرقابة
الضروري أن تتّم مقارنة أداء كل محفظٍة بأداِء محافظ قروٍض مماثمٍة استنادًا إلى مؤشراٍت معيارّيٍة  من (7)

 توّضح الفروقات فيما بينيا.
 

ومّما سبق تشير الباحثة إلى الّضرورة الممّحة لتقييم أداء محفظة القروض في المصارف باالعتماد عمى 
ثمار فييا مع األخذ بالحسبان عوائد وفوائد القروض الّداخمة في تكوين قيمتيا الحالية ومقارنتيا بتكمفة االست
 ما يضمُن إلدارة المصرف ُحسن سير العممية االستثمارية وفاعمّيتيا. المحفظة,المحفظة خالل فترة حيازتيا ضمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62
 .585-584, صمرجع سابق(, 2005مطر محمد وتيم فايز) 
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 خالصة الفصل:

ظة القروض والعوامل المؤّثرة فيو, لقد تطرقت الباحثة من خالل ىذا الفصل لممفاىيم المرتبطة بعائد محف
وقامت بذكر االستراتيجّيات اّلتي يمكن لممصرف أن يّتبعيا لتحسين العائد ومن ثّم قامت بتوضيح االستراتيجّية 
األىم لتخفيض المخاطر في المصرف, وىي تنويع المحفظة, ومن ثّم قامت الباحثة بتسميط الضوء عمى مفيوم 

 محفظة القروض ومؤّشرات قياسيا. مخاطر المحفظة وصور لمخاطر
ثّم عمدت إلى توضيح مفيوم تنويع محفظة القروض واألساليب المّتبعة في التنويع, وأشارت إلى استخدام 
المصارف لمتنويع كاستراتيجّية إلدارة الّسيولة, ومن ثّم حاولت الباحثة تيطية المفاىيم األساسّية اّلتي توّضح 

التوازن والّشمولّية لمحفظة القروض لكل مصرف, واّلتي تعتبر الُمثمى بالنسبة لكل الخطوط العريضة اّلتي تحقق 
 مصرف, وأسس ومؤشرات تقييم األداء في محفظة القروض.
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 الفصل الرابع

 الدراسة التطبيقية واختبار الفرضيات  

Hypothesis Testing Applied Study and 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة التطبيقية واختبار الفرضياتالفصل الرابع: 

  :في ىذا الفصل المواضيع التالية ةتناول الباحثت

 تصمٌم الدراسة التطبٌقٌةالمبحث األول: 

 البحثنة مجتمع وعي    1-1

 جمع البيانات 2-1

  حساب قيم متغيرات البحث  3-1

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل  4-1

 نتائج التحلٌل االحصائً: المبحث الثانً

 اختبار الفرضيات  1-2

  اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث 2-2
 النتائج والّتوصٌات: المبحث الّثالث

 نتائج الدراسة1-3 

 التوصيات2-3 

 توصيات بدراسات مستقبمي ة 3-3
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 تمهيد:

، وعرض النتائج التي القوائم الماليةىذا الفصل تحميل البيانات اإلحصائية التي تّم جمعيا من  فيسيتّم 
 . وصواًل إلى تقديم جممة من التوصيات المتعمقة بموضوع البحث التطبيقيةتّم الوصول إلييا من خالل الدراسة 
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 المبحث األول
  التطبيقيةتصميم الدراسة 

Applied Study Design 

 تمهيد:
توضيييك كيفييية جمييع  سيييتمّ  كييذلكموضييوع الدراسيية،  عينيية البحييثتحديييد مجتمييع و  سيييتم خييالل ىييذا المبحييث

اإلحصيائية  المقاييس المستخدمة فيي حسياب مييم متاييرات البحيث، ومين ثيم تحدييد ا سياليب البيانات المالية وتحديد
 لمتحميل اإلحصائي لمبحث واختبار فرضيات البحث.  المناسبة

 مجتمع وعينة البحث: 8-8
 مجتمع البحث:أواًل: 

( 81ن مجتمع البحث من جميع المصارف العاممة في القطاع المصرفي الّسوري والبالغ عددىا )يتكو 
مصرفًا خاّصًا وذلك حسب احصائّيات التقرير النيائي لممصرف المركزي الّسوري، واّلتي تشكل نسبتو ما يزيد عن 

 % من المجتمع المدروس. 52
 ثانيًا: عينة البحث:

سييتة اختيييار مامييت الباحثيية ب ، ومييدة القصييدية فييي اختيييار عينيية البحييثالعينيي لقييد تييّم االعتميياد عمييى  سييموب
 مصارف لتطبيق الدراسة عمييا وىي: 

 مصرف بيبموس  -
   (الفرنسي -السعودي) مصرف بيمو -
 مصرف عودة  -
   لمتجارة والتمويل مصرف الدولي -
 مصرف سورية والخميج -
 سوريةمصرف العربي  -

% 85إذ تشيّكل مجتمعيًة ميا يقيارب  ر سيمال،المصيارف الخاصية التيي تتمييز باّنييا تمميك  عميى  الباحثةومد اختارت 
ما يعنيي تيوفر سمسيمة زمنيية  من مجموع ر سمال القطاع المصرفي الخاص وتّم تاسيسيا منذ فترة زمنية طويمة نسبياً 

 .طويمة
 وتّم استثناء:

تخضيييع لمييي ّثرات خارجّيييية عنيييد توجييييو مواردىيييا نحيييو االسيييتثمارات المصيييارف العاّمييية:  ّنييييا تتبيييع لمّدولييية وبالتّيييالي -
 المختمفة لتحقيق  ىداف امتصادّية محّددة.

 المصارف اإلسالمّية:  ّنيا ال تتعامل بالقروض، فيي تطّبق مبادئ الّشريعة االسالمّية في نشاطاتيا المصرفية.-
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 جمع البيانات:  1-2
لية عمى القوائم المالية الرسمية الصادرة عن المصارف عينة اعتمدت الباحثة في جمع البيانات الما

، وتم االعتماد عمى البيانات الربعية لمقوائم المالية، 2012-2009البحث لمدة  ربع سنوات في الفترة الزمنية 
مشاىدة، ومد مامت الباحثة  16من البنوك عينة الدراسة  مصرفبحيث  صبحت عدد المشاىدات الخاصة بكل 

   1.ل عمى القوائم المالية الرسمية لممصارف عينة البحث من المومع الرسمي لسوق دمشق لألوراق الماليةبالحصو 
  :حساب قيم متغيرات البحث 1-3

استخدمت الباحثة مجموعة من القوانين الرياضية والمالية لحساب ميم متايرات البحث وكانت طريقة 
 الحساب عمى الشكل التالي: 

  المستخدمة في قياس تنويع محفظة القروض:المؤشرات 1-3-1
يقاس التنويع في المجاالت االمتصادية والمالية بعدة م شرات إحصائية و شير الم شرات المستخدمة في 

 مياس التنويع ىي: 

 : Hirschman-Herfindahl-Index(HHI)  ىيرشمان-ىرفندالم شر  -

 Shannon Entropy (SE) م شر شانون -

 Daم شر المسافة المطمقة  -

 Drم شر المسافة النسبية  -

في  Hirschman-Herfindahl-Index(HHI)  ىيرشمان-ىرفندالم شر ومد مامت الباحثة باستخدام 
ويتم حسابو من خالل الصياة  ، وذلك بعدمياس التنويع وىو م شر يستخدم لحساب تركيز محفظة القروض

 التالية: 
        

   
 

 

     وتحسب
 من خالل الصياة التالية:      

  
    

  
   

    
   

    

 حيث:

 حد القطاعات إلى إجمالي  مصرفمقدار التعرض االئتماني ويساوي إجمالي القروض التي  مرضيا ال      :

 لجميع القطاعات.  مصرفالقروض التي  مرضيا ال

                                                           
Consulted at 5 January, 2015  www.dse.sy 
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. i لمقطاع/الصناعة   t الفترة الزمنية  في  b        : مصرفالإجمالي القروض التي  مرضيا 
:       

 لجميع القطاعات.  tفي الفترة الزمنية  b مصرفإجمالي القروض التي  مرضيا ال    
 n : عدد القطاعات التي  مرضيا المصرف.

زاد  1وكمما امتربت ميمة الم شر من  n/1و  1بين   (HHI) ىيرشمان-ىرفندالوتتراوح ميمة م شر 
انخفض التركيز وزاد التنويع، فإذا كانت ميمة  n/1التركيز وانخفض التنويع، وكمما امتربت ميمة الم شر من 

فإن التركيز تام والتنويع معدوم،  ي  ن المصرف اعتمد عمى إمراض مطاع وحيد، إما إذا كانت ميمة  1الم شر = 
 2.بادنى حدوده والتنويع تام فالتركيز n/1الم شر = 

 قياس عائد محفظة القروض: 1-3-2
ُيقاس عائد محفظة القروض في المصارف بواحدة من مقاييس الربحية المحاسبية وىو م شر معدل عائد 

، والذي يقيس مدرة المصرف عمى توليد ا رباح من (Rate of Return on loan portfolio)محفظة القروض
 .المالية المتاحة في نشاط اإلمراض ا كثر ربحية لممصرفاستثمار موارده 

 :3وُيعّبر عنو وفق الصياة اآلتية
  / إجمالي القروض الفوائد والعموالت من القروضعائد محفظة القروض =

 وكّمما ارتفعت ىذه النسبة دّل ذلك عمى ارتفاع كفاءة المصرف في استخدام  صولو والعكس صحيك.
 محفظة القروض:قياس مخاطر  1-3-3

 :4الم شر اآلتييتم مياس مخاطر محفظة القروض في المصارف باالعتماد عمى 
 .مخاطر محفظة القروض = الديون المشكوك فيها / إجمالي القروض

 .والعكس صحيك ،ف في استخدام  صولووكّمما ارتفعت ىذه النسبة دّل ذلك عمى انخفاض كفاءة إدارة المصر 

 آلية حساب مؤشر هيرشمان وعائد ومخاطر المحفظة:  4 – 1-3

 أواًل: آلية حساب مؤشر هيرشمان لكل مصرف عمى حدا: 

تم حساب م شر ىيرشمان لكل مصرف عمى حدا من خالل الخطوات التالية )سيتم عرض طريقة 
 : الحساب لم شر ىيرشمان لمصرف عودة فقط حيث  ن بقية المصارف يتم حسابيا بنفس الطريقة(

 
                                                           

2
 Benjamin, M et al.,(2010),The Effect of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks` Return and Risk, 

working paper series 215, P:9 

 
3

، المجلة العراقية للعلوم تأثٌر العوامل الداخلٌة بعائد محفظة القروض والتسهٌالت االئتمانٌة فً المصارف التجارٌة(، 5885الخالدي، حمد) 

 ، الكوفة.51اإلدارية، ع
4
 .838، صمرجع سابق(، 5882الخطيب، سمير) 
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  مقدار التعرض االئتمانً" حساب الخطوة األولى: 
 : 2002عودة فً الربع األول عام  "لمصرف    

  القروض التجارية لمصرف عودة  2009مقدار التعرض لمقطاع التجاري لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009في الربع ا ول 

  القروض الصناعية لمصرف  2009مقدار التعرض لمقطاع الصناعي لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009عودة في الربع ا ول 

  القروض الحكومية لمصرف عودة  2009مقدار التعرض لمقطاع الحكومي لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009ول في الربع ا 

  القروض العقارية لمصرف عودة  2009مقدار التعرض لمقطاع العقارات لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009في الربع ا ول 

  القروض الزراعية لمصرف عودة  2009الربع ا ول مقدار التعرض لمقطاع الزراعية لمصرف عودة في =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009في الربع ا ول 

  القروض المالية لمصرف عودة في  2009مقدار التعرض لمقطاع المالي لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009ا ول / إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع  2009الربع ا ول 

  مروض ا فراد لمصرف عودة في  2009مقدار التعرض لمقطاع ا فراد لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009الربع ا ول 

  القروض ا خرى لمصرف عودة في  2009مقدار التعرض لمقطاع  خرى لمصرف عودة في الربع ا ول =
  2009/ إجمالي القروض لمصرف عودة في الربع ا ول  2009ا ول  الربع

: 2002فً الربع األول لعام  لمصرف عودةهٌرشمان  –حساب مؤشر هٌرفندال الخطوة الثانٌة: 

HHI(x)  

مربع مقدار التعرض لمقطاع  =2002 لمصرف عودة فً الربع األول لعامهٌرشمان  –مؤشر هٌرفندال 
+ مربع مقدار التعرض لمقطاع الصناعي لمصرف عودة في الربع  2009في الربع ا ول التجاري لمصرف عودة 

+ مربع مقدار  2009+ مربع مقدار التعرض لمقطاع الحكومي لمصرف عودة في الربع ا ول  2009ا ول 
رف + مربع مقدار التعرض لمقطاع الزراعي لمص2009التعرض لمقطاع العقارات لمصرف عودة في الربع ا ول 

+  2009+ مربع مقدار التعرض لمقطاع المالي لمصرف عودة في الربع ا ول  2009عودة في الربع ا ول 
+ مربع مقدار التعرض لمقطاع  خرى  2009مربع مقدار التعرض لمقطاع ا فراد لمصرف عودة في الربع ا ول 

 2009لمصرف عودة في الربع ا ول 
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 وهي مشاهدة واحدة 2009عودة لمربع األول لعام  هنا ينتج لدينا مؤشر هيرشمان لمصرف

 وبنفس الطريقة نحسب مؤشر هيرشمان لبقية األرباع لمصرف عودة 

 وبنفس الطريقة نحسب مؤشر هيرشمان لكل األرباع لكل مصرف من المصارف عينة الدراسة: 

 وبعد تطبيق مانون م شر ىيرشمان عمى كل مصرف نتج لدينا: 

 ن )مشاىدة( حيث  نو لدينا:ميمة لم شر ىيرشما 96

 ميمة لم شر ىيرشمان(  96مشاىدة ) ي  96بنوك =  6 ×سنوات  4 × رباع  4

 ومن ثم إجراء التحميل اإلحصائي ليا.  SPSSومن ثم مامت الباحثة بتفريغ ىذه القيم في برنامج 

تم الحساب بالتطبيق عمى مصرف عودة وبنفس  محفظة القروض لكل مصرف على حدا:ثانٌاً: حساب عائد 
 الطريقة تم حساب عائد المحفظة لكل مصرف عمى حدا: 

  عائد محفظة مصرف عودة = إجمالي الفوائد الدائنة لكل القطاعات في مصرف عودة / إجمالي مروض
 مصرف عودة 

 وبنفس الطريقة تم حساب عائد المحفظة لكل مصرف عمى حدا.  

 تم الحساب بالتطبيق عمى مصرف عودة محفظة القروض لكل مصرف على حدا:ر مخاط ثالثاً: حساب

 وبنفس الطريقة تم حساب مخاطر المحفظة لكل مصرف عمى حدا: 

  مخاطر محفظة مصرف عودة = إجمالي الديون المشكوك فييا لكل القطاعات في مصرف عودة / إجمالي
 مروض مصرف عودة 

 ظة لكل مصرف عمى حدا.  وبنفس الطريقة تم حساب مخاطر المحف

 : آلية حساب مؤشر هيرشمان لممصارف عينة الدراسة مجتمعة: رابعاً 

 تم حساب م شر ىيرشمان لممصارف عينة الدراسة مجتمعة من خالل الخطوات التالية: 

لكل مطاع في جميع البنوك مع بعضيا البعض عمى  قروضالمامت الباحثة بحساب مجموع  الخطوة األولى:
 الشكل التالي: 
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بيبموس ربع  مصرفالقطاع التجاري ل =2009مجموع قروض القطاع التجاري لجميع البنوك في الربع األول  
 2009عودة ربع اول  مصرف+ القطاع التجاري ل 2009بيمو ربع اول  مصرف+ القطاع التجاري ل 2009اول 

+  2009الدولي ربع اول  مصرف+ القطاع التجاري ل 2009العربي ربع اول  مصرف+ القطاع التجاري ل
 2009سورية والخميج ربع اول  مصرفالقطاع التجاري ل

 القطاع الصناعي والقطاعات ا خرى القروض في مجموع  تم حسابوبنفس الطريقة 

مقطاع التجاري إلجمالي البنوك = مجموع مروض القطاع التجاري لجميع البنوك ل مقدار التعرض الخطوة الثانية:
)ىنا نحسب مروض جميع  2009/ إجمالي القروض لجميع البنوك في الربع ا ول  2009في الربع ا ول 

 القطاعات ولجميع البنوك معًا( 

  :لمقطاع الصناعي إلجمالي البنوك مقدار التعرضوبنفس الطريقة نحسب  

لمقطاع الصناعي إلجمالي البنوك = مجموع مروض القطاع الصناعي لجميع البنوك في الربع  مقدار التعرض
)ىنا نحسب مروض جميع القطاعات  2009/ إجمالي القروض لجميع البنوك في الربع ا ول  2009ا ول 

 ولجميع البنوك معًا( 

  البامية:لكل القطاعات  مقدار التعرضوبنفس الطريقة نحسب 

 :هيرشمان إلجمالي البنوك –مؤشر هيرفندال الخطوة الثالثة: حساب 

لمقطاع  مقدار التعرضمربع  =2009في الربع األول لعام هيرشمان إلجمالي البنوك  –مؤشر هيرفندال  
لمقطاع الصناعي إلجمالي البنوك في  مقدار التعرض+ مربع  2009التجاري إلجمالي البنوك في الربع ا ول 

+ مربع  2009لمقطاع الحكومي إلجمالي البنوك في الربع ا ول  مقدار التعرض+ مربع  2009الربع ا ول 
لمقطاع الزراعي  مقدار التعرض+ مربع 2009لمقطاع العقارات إلجمالي البنوك في الربع ا ول  مقدار التعرض

لمقطاع المالي إلجمالي البنوك في الربع ا ول  مقدار التعرض+ مربع  2009إلجمالي البنوك في الربع ا ول 
 مقدار التعرض+ مربع  2009لمقطاع ا فراد إلجمالي البنوك في الربع ا ول  مقدار التعرض+ مربع  2009

 2009لمقطاع  خرى إلجمالي البنوك في الربع ا ول 

حساب عائد محفظة القروض تم : الدراسة مجتمعةللمصارف عٌنة : حساب عائد محفظة القروض خامساً 
 لممصارف مجتمعة عمى الشكل التالي: 
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  عائد محفظة القروض لمصرف بيبموس + عائد محفظة =  لممصارف مجتمعةالقروض عائد محفظة
القروض لمصرف بيمو + عائد محفظة القروض لمصرف عودة + عائد محفظة القروض لمصرف سورية 

 القروض لمصرف الدولي + عائد محفظة القروض لمصرف العربي  والخميج + عائد محفظة

حساب مخاطر محفظة تم  محفظة القروض للمصارف عٌنة الدراسة مجتمعة:مخاطر  سادساً: حساب
 القروض لممصارف مجتمعة عمى الشكل التالي: 

 مخاطر محفظة القروض لمصرف بيبموس + مخاطر =  لممصارف مجتمعةالقروض محفظة  مخاطر
ظة القروض لمصرف بيمو + مخاطر محفظة القروض لمصرف عودة + مخاطر محفظة القروض محف

لمصرف سورية والخميج + مخاطر محفظة القروض لمصرف الدولي + مخاطر محفظة القروض لمصرف 
 العربي 

 القٌم المحسوبة لمتغٌرات البحث )مؤشر هٌرشمان وعائد ومخاطر المحفظة( 1-4

للمصارف عٌنة الدراسة مجتمعة التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم  أوالً: البٌانات المالٌة

 :باللٌرات السورٌة

 ( البيانات المالية لممصارف عينة الدراسة مجتمعة4/1جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض عائد محفظة القروض قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .888514266 .585838861 .822285855 الربع األول 5886

 .886848548 .826488388 .888888813 الربع الثاني 

 .883853855 .256548184 .885134384 الربع الثالث

 .882283333 .383388138 .854883811 الربع الرابع

 .851888368 .825833551 .855186423 الربع األول 5888

 .835388858 .884685616 .545185665 الربع الثاني 

 .855623652 .813888888 .542115826 الربع الثالث

 .851355156 .886858141 .538683651 الربع الرابع

 .855381344 .888868555 .815185658 الربع األول 5888

 .831442815 .825185824 .563221385 الربع الثاني 

 .838558255 .821585666 .568652148 الربع الثالث

 .888855888 .831855188 .888848558 الربع الرابع

 .843558822 .855245814 .885458658 الربع األول 5885

 .556423888 .838543825 .885828848 الربع الثاني 

 .258618182 .586654845 .884188656 الربع الثالث

 .552856655 .586388164 .884814856 الربع الرابع
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 بٌبلوس التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم باللٌرات السورٌة:ثانٌاً: البٌانات المالٌة لمصرف 

  لمصرف بيبموس( البيانات المالية 4/2جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض عائد محفظة القروض قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .888558524 882218238. .888253854 الربع األول 5886

 .885588553 .826582838 .888428552 الربع الثاني 

 .883265888 .852222838 .888143185 الربع الثالث

 .821284838 .861328152 .855881863 الربع الرابع

 .888523813 .854258844 .883318428 الربع األول 5888

 .888632354 .858568184 .888334815 الربع الثاني 

 .888664212 .852888332 .885822286 الربع الثالث

 .885468482 .855882818 .885884684 الربع الرابع

 .883858488 .855535165 .885158885 الربع األول 5888

 .882558281 .858433352 .888528818 الربع الثاني 

 .885888858 .851588585 .885856151 الربع الثالث

 .885144258 .885161588 .813854582 الربع الرابع

 .888585448 .854586612 .831248588 الربع األول 5885

 .255651155 .842588662 .828588551 الربع الثاني 

 .813558888 .885831555 .828888835 الربع الثالث

 .585235455 .825353258 .883854518 الربع الرابع

 

 باللٌرات السورٌة:ثالثاً: البٌانات المالٌة لمصرف بٌمو التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم 

  لمصرف بيمو( البيانات المالية 4/3جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض عائد محفظة القروض قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .888468628. .888684552 .321554155 الربع األول 5886

 .888651348 .858541838 .816818825 الربع الثاني 

 .883868568 .881888535 .815858186 الربع الثالث

 .888565886 .816858655 .818856121 الربع الرابع

 .858225264 .852818332 .385458283 الربع األول 5888

 .858348858 .858453888 .214811858 الربع الثاني 

 .853232228 .858483851 .288385883 الربع الثالث

 .885662518 .858633688 .122521228 الربع الرابع

 .885654335 .855246346 .245524858 الربع األول 5888

 .882838425 .852584155 .156648885 الربع الثاني 

 .884244814 .852842166 .135588658 الربع الثالث

 .888325883 .854688685 .158686188 الربع الرابع

 .884631264 .853361525 .183343518 الربع األول 5885

 .814355554 .825835841 .138832124 الربع الثاني 

 .881863583 .854638855 .112248458 الربع الثالث

 .886668263 .885852358 .182882255 الربع الرابع

 



56 
 

   
 

 رابعاً: البٌانات المالٌة لمصرف عودة التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم باللٌرات السورٌة:

  لمصرف عودة( البيانات المالية 4/4جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض عائد محفظة القروض قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .888238688 .824258581 الربع األول 5886

 

888253854. 

 .888428552 .825152836 .886685343 الربع الثاني 

 .888143185 .855584314 .886553358 الربع الثالث

 .855881863 .888358588 .881585582 الربع الرابع

 .883318428 .855181885 .882381433 الربع األول 5888

 .888334815 .858885338 .525468828 الربع الثاني 

 .885822286 .855686568 .531624388 الربع الثالث

 .885884684 .858824511 .533834366 الربع الرابع

 .885158885 .858442488 .535633554 الربع األول 5888

 .888528818 .855856266 .855345848 الربع الثاني 

 .885856151 .855534681 .886685825 الربع الثالث

 .813854582 .855315682 .882352381 الربع الرابع

 .831248588 .885316311 .825342336 الربع األول 5885

 .828588551 .848822583 .825365868 الربع الثاني 

 .828888835 .886522856 .824854184 الربع الثالث

 .883854518 .828855528 .832112848 الربع الرابع

 
 خامساً: البٌانات المالٌة لمصرف العربً التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم باللٌرات السورٌة:

  لمصرف العربي( البيانات المالية 4/5جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض عائد محفظة القروض قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .858146563 .824384584 الربع األول 5886

 
 

888838823. 

 

 .881285684 .824825888 .886884458 الربع الثاني 

 .881858548 .855868655 .854858551 الربع الثالث

 .885111351 .868558586 .848828585 الربع الرابع

 .853861588 .851518551 .815865635 الربع األول 5888

 .881266542 .851854851 .885215855 الربع الثاني 

 .888884268 .858856883 .884885543 الربع الثالث

 .885361356 .858538812 .813185455 الربع الرابع

 .815824835 .855363825 .811885813 الربع األول 5888

 .854448353 .852258456 .888245335 الربع الثاني 

 .885534888 .852852586 .885885841 الربع الثالث

 .858853334 .853881885 .818553288 الربع الرابع

 .882113481 .888285631 .888634228 الربع األول 5885

 .813558182 .838188218 .855835685 الربع الثاني 

 .523188826 .866668558 .852588528 الربع الثالث

 .555834284 .854855281 .855613233. الربع الرابع
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سادساً: البٌانات المالٌة لمصرف سورٌة والخلٌج التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم باللٌرات 

 السورٌة:

  لمصرف سورية والخميج( البيانات المالية 4/6جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض محفظة القروضعائد  قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .854835688 .152585586 الربع األول 5886

 

888614858. 

 .888283825 .828382682 .183365553 الربع الثاني 

 .884852481 .845551545 .188845881 الربع الثالث

 .881155125 .886135462 .158388244 الربع الرابع

 .888384356 .853856355 .181845544 الربع األول 5888

 .855286861 .858221586 .183613355 الربع الثاني 

 .885388865 .852883643 .188588483 الربع الثالث

 .818285883 .858618553 .855112884 الربع الرابع

 .881458482 .858544158 .862184888 الربع األول 5888

 .888458856 .858446155 .181336561 الربع الثاني 

 .884155324 .858851542 .863618183 الربع الثالث

 .851212581 .851226455 .854183488 الربع الرابع

 .885551685 .854118484 .846815531 الربع األول 5885

 .884315858 .822145688 .826635258 الربع الثاني 

 .888885566 .858618368 .828865835 الربع الثالث

 .883435235 .885585188 .888822885 الربع الرابع

 

 :سابعاً: البٌانات المالٌة لمصرف الدولً التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم باللٌرات السورٌة

  لمصرف الدولي( البيانات المالية 4/7جدول رقم )

 مخاطر محفظة القروض عائد محفظة القروض قيمة مؤشر هيرشمان العام

 .854565581 .852488854 الربع األول 5886

 

888841888. 

 .888238565 .825586588 .881388255 الربع الثاني 

 .888642464 .853148685 .856251855 الربع الثالث

 .888458555 .855688553 .824235568 الربع الرابع

 .885558825 .853885884 .838188583 الربع األول 5888

 .888583521 .858646845 .565124285 الربع الثاني 

 .885155185 .853888434 .535132856 الربع الثالث

 .885386634 .855555266 .531183144 الربع الرابع

 .885313152 .855588233 .522568188 الربع األول 5888

 .884385655 .855888516 .566452388 الربع الثاني 

 .882538216 .854321328 .558546863 الربع الثالث

 .884184142 .856861388 .556246853 الربع الرابع

 .884818558 .888448815 .568524534 الربع األول 5885

 .851448468 .884311853 .884688336 الربع الثاني 

 .858884812 .815181632 .881818152 الربع الثالث

 .851445818 .825381223 .856484481 الربع الرابع
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ثامناً: البٌانات المالٌة للمصرف عٌنة الدراسة التً استخدمت فً تحلٌل الفرضٌات والقٌم باللٌرات 

 السورٌة: 

  قيم متوسطات متغيرات البحث( 4/8جدول رقم )

 المخاطر متوسطات العوائد متوسطات مؤشرات هيرشمان متوسطات المصرف

 .838 .828 .818 مصرف بيبلوس

 .888 .821 .185 بيمومصرف 

 .886 .825 .884 مصرف عودة

 .828 .825 .852 مصرف العربي

 .888 .813 .865 مصرف سورية والخليج

 .886 .831 .883 مصرف الدولي

 
  األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل: 1-5

استخدام مجموعة من ا ساليب اإلحصائية بيدف اختبار الفرضيات وتحقيق  ىداف البحث، من  تمّ 
وذلك عمى النحو  SPSS سابقاً  (PASW 18) خالل االستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية

 التالي:
  الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري"اإلحصاءات الوصفية" (Mean Std. Deviation):  لجميع

 ، وذلك لمتعرف عمى معدل تواجد كل متاير في عينة البحث ومعدل تشتتو.متايرات الدراسة

 ( تحميل االنحدار البسيط:(Simple Regression تاثير كل من المتايرات المستقمة  واستخدم لحساب
فسرىا كل منيم من تايرات المتاير عمى المتاير التابع وذلك لكل متاير عمى حدا لمعرفة النسبة المئوية التي ي

  التابع ومن خاللو تم اختبار الفرضيات. 

  اختبارone-sample T test:  تم استخدامو في اختبار الفرضيات لمعرفة الفرومات الجوىرية بين
 .متوسطات المتايرات
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 المبحث الثاني
 نتائج التحميل اإلحصائي

 تمهيد:
، ولاييرض تحديييد شييدة العالميية بييين متايييرات التطبيقيييةيتنيياول ىييذا المبحييث تحميييل وتفسييير نتييائج الدراسيية 

البسيييط، ولمعرفيية مييدى الفرومييات بييين  راالنحييدا باسييتخدام تحميييل ةقوم الباحثييتالبحييث واختبييار فرضيييات البحييث سيي
م اإلحصياءات الوصيفية )الوسيط ، باإلضيافة السيتخداOne Sample T-Testمتوسيطات المتاييرات سييتم اسيتخدام 

 الحسابي، االنحراف المعياري( لمتايرات البحث.
 
 اختبار الفرضيات: 2-1

لمعرفة تاثير كل متاير  Simple Regressionالبسيط   سموب تحميل االنحدار ةالباحث تاستخدم
متاّير مستقل في متاير لما لو من مدرة عمى بيان  ثر عالمة الختبار فروض البحث مستقل عمى المتاير التابع 

  تابع.
 الفرضية الرئيسية األولى: 

H01 محفظة القروض في عائد المحفظة.لتنويع : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
 اختبار الفرضية الرئيسية األولى:

 H01 محفظة القروض في عائد المحفظة.لتنويع : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 
( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/8يتعمق بالقدرة التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم ) فيما

 فسرىا المتاير المستقل.ي
 

 لممصارف مجتمعة لمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )عائد المحفظة(معامالت التحديد (3/8رقم ) جدول
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
  .181

a
 . 033 .544 .027663 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.033)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.181( بمغ )عائد المحفظة)

شبو (، وىي موة تفسيرية عائد المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(3.3فسر ما مقداره )ي( القروض
ترجع إلى متايرات ( %96.7، و ّن نسبة )تنويع محفظة القروض في عائد المحفظة ثر  ضعف تدل عمى معدومة
  خرى.
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 :تنويع محفظة القروض في عائد المحفظةلتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 
لممصارف  (عائد المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/01رمم ) جدوليوضك ال

 .مجتمعة
 عائد المحفظةفي  محفظة القروضتنويع لتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/01جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  764. 306.-  847. 259.- الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي  503. 688. 181. 2.743 1.888

 التحميل اإلحصائيالمصدر: نتائج 

( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض 0.05(  كبر من )0.503) ىو يتضك من الجدول السابق مستوى المعنوية
إلجمالي المصارف ال ي ثر معنويًا في عائد المحفظة إلجمالي المصارف، مما يقتضي مبول فرضية العدم ورفض 

يوجد  ثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض في عائد الفرضية البديمة وتنص فرضية العدم عمى  ّنو ال 
 المحفظة.

 الفرضيات الفرعية اآلتية: عن الفرضية الرئيسية األولى مجموعةوتنبثق 
 الفرعية األولى الفرضية: 

H0 : في عائد المحفظةبيبموس  مصرفلمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية. 
 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لمصرف بيبموس في عائد نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/11من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

 في مصرف بيبموس تحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع )عائد المحفظة( (4/11الجدول رقم )
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

001. 18.917 0.014 0.014 االنحدار
a

 

   0.001 0.011 البواقي

    0.025 اإلجمالي

 اإلحصائيالمصدر: نتائج التحميل 

لتنويع محفظة  الجدول السابق  ّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية منيتضك 
( وىي 0.001( بمستوى معنوية )18.917)F ، حيث بمات ميمة عائد المحفظةفي  القروض في مصرف بيبموس

يتعمق بالقدرة التفسيرية ليذا  المتاير التابع. وفيما( مما يعني  ّن ىذا النموذج صالك لمتنب  بقيم 0.05 مل من )
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/01النموذج، يبّين الجدول رمم )
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 بيبموسفي مصرف والمتغير التابع )عائد المحفظة(ة بين المتغير المستقل )التنويع(لمعالقمعامالت التحديد (3/01رقم ) جدول
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
.758

a
 .575 .544 .027663 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.575)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.758( بمغ )عائد المحفظة)

(، وىي موة تفسيرية عائد المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(57.5فسر ما مقداره )ي( القروض
 ترجع إلى متايرات  خرى. (%42.5، و ّن نسبة )تنويع محفظة القروض في عائد المحفظةجيدة تدل عمى  ثر 

 :تنويع محفظة القروض لمصرف بيبموس  في عائد المحفظةلتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 
في  (عائد المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/02رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف بيبموس 

 في مصرف بيبموس  عائد المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/02جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  001. 4.064-  189. 767.- الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 معنوي  001. 4.349 758. 549. 2.386

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض 0.05 ن مستوى المعنوية  مل من )يتضك من الجدول السابق 

، مما يقتضي رفض فرضية العدم (R1)ي ثر معنويًا في عائد المحفظة لمصرف بيبموس  (D1)لمصرف بيبموس 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف بيبموس معنويا في عائد ومبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى  ّنو 

 :النموذجوفق  المحفظة
R1 = -0.767 + 2.386 D1 

 الفرعية الثانية الفرضية: 
H0 : عائد المحفظة فيبيمو  مصرفلمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية. 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

 لتنويع محفظة القروض لمصرف بيمو في عائد المحفظةنموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/14من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم )
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 في مصرف بيمو (تحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع )عائد المحفظة (4/14الجدول رقم )
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

000. 20.483 0.016 0.016 االنحدار
a

 

   0.001 0.011 البواقي

    0.027 اإلجمالي

 اإلحصائيالمصدر: نتائج التحميل 

لتنويع محفظة  الجدول السابق  ّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية منيتضك 
( وىي  مل 0.000( بمستوى معنوية )20.483)F ، حيث بمات ميمة عائد المحفظةفي  القروض في مصرف بيمو

يتعمق بالقدرة التفسيرية ليذا  التابع. وفيما( مما يعني  ّن ىذا النموذج صالك لمتنب  بقيم المتاير 0.05من )
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/04النموذج، يبّين الجدول رمم )

 في مصرف بيمو)عائد المحفظة(مستقل)التنويع( والمتغير التابعلمعالقة بين المتغير ال( معامالت التحديد 3/04رقم ) جدول
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
.771

a
 .594 .565 .027826 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.594)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.771( بمغ )عائد المحفظة)

(، وىي موة تفسيرية عائد المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(59.4فسر ما مقداره )ي( القروض
 لى متايرات  خرى.( ترجع إ%40.6، و ّن نسبة )تنويع محفظة القروض في عائد المحفظةجيدة تدل عمى  ثر 
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 :تنويع محفظة القروض لمصرف بيمو في عائد المحفظةلتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 
في مصرف (عائد المحفظة)التابع في المتاير(تنويع محفظة القروض)(تاثير3/05رمم ) جدوليوضك ال

 .بيمو
 في مصرف بيمو محفظة القروض في عائد المحفظةتنويع لتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/05جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  000. 7.345  017. 123. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 معنوي  000. 4.526- 771.- 037. 165.-

 نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: 

 
( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض 0.05يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية  مل من )

، ونالحظ  ن ميمة معامل االنحدار (R2)ي ثر معنويًا في عائد المحفظة لمصرف بيمو  (D2)لمصرف بيمو 
لممتاير المستقل ىي ميمة سالبة ما يعني  ن العالمة عكسية بين تنويع محفظة القروض لمصرف بيمو وعائد 

ي ثر تنويع المحفظة، وبالتالي يقتضي ا مر رفض فرضية العدم ومبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى  ّنو 
 : النموذجوفق  في عائد المحفظةمحفظة القروض لمصرف بيمو معنويا 

R2 = 0.123 - 0.165 D2 

 الفرعية الثالثة الفرضية: 
H0 : في عائد المحفظة عودة مصرفلمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية. 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

 لتنويع محفظة القروض لمصرف عودة في عائد المحفظةنموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/11من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم )

 في مصرف عودة (تحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع )عائد المحفظة (4/11الجدول رقم )
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

051. 4.550 0.006 0.006 االنحدار
a

 

   0.001 0.018 البواقي

    0.023 اإلجمالي

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

لتنويع  يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيريةال الجدول السابق  ّن ىذا النموذج  منيتضك 
( 0.051( بمستوى معنوية )4.550)F ، حيث بمات ميمة عائد المحفظةفي  محفظة القروض في مصرف عودة
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يتعمق بالقدرة  صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع. وفيماغير ( مما يعني  ّن ىذا النموذج 0.05من )  كبروىي 
 لمتاير المستقل.فسرىا اي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/07التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 في مصرف عودةلمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )عائد المحفظة(معامالت التحديد (3/07رقم ) جدول
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
.495

a
 .245 .191 .035565 

 اإلحصائي المصدر: نتائج التحميل
 

عائد ( والمتاير التابع )تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.245)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.495( بمغ )المحفظة
(، وىي موة تفسيرية عائد المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(24.5فسر ما مقداره )ي( القروض

( ترجع إلى %75.5، و ّن نسبة )تنويع محفظة القروض في عائد المحفظةتدل عمى  ثر  ضعيفة نسبيًا ولكنيا
 متايرات  خرى.

 
 :عائد المحفظةتنويع محفظة القروض لمصرف عودة في لتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 

في  (عائد المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/08رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف عودة

 في مصرف عودة تنويع محفظة القروض في عائد المحفظةلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/08جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  164. 1.467-  080. 118.- الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي 051. 2.133 495. 252. 538.

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض 05 .0من )  كبريتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية 

 مبول، مما يقتضي ا مر 10 (R3)ي ثر معنويًا في عائد المحفظة لمصرف عودة ال  (D3)لمصرف عودة 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف عودة معنويا ال الفرضية البديمة والتي تنص عمى  ّنو  ورفضفرضية العدم 

 .في عائد المحفظة
 رابعةالفرعية ال الفرضية: 

H0 : في عائد المحفظة لممصرف العربيمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية. 
 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 
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لتنويع محفظة القروض لممصرف العربي في عائد نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/02من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

 في مصرف العربي ()تنويع المحفظة( والمتغير التابع )عائد المحفظةتحميل التباين لممتغير المستقل (4/02الجدول رقم )
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

893. 0.019 0.000 0.000 االنحدار
a

 

   0.001 0.018 البواقي

    0.018 اإلجمالي

 المصدر9 نتائج التحليل اإلحصائي

لتنويع محفظة  يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية ال الجدول السابق  ّن ىذا النموذج منيتضك 
( وىي 0.893( بمستوى معنوية )0.019)F ، حيث بمات ميمة عائد المحفظةفي  القروض في مصرف العربي

يتعمق بالقدرة التفسيرية  صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع. وفيماغير ( مما يعني  ّن ىذا النموذج 0.05من )  كبر
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/10ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 

 في مصرف العربي التابع )عائد المحفظة(تغير المستقل )التنويع( والمتغير لمعالقة بين الممعامالت التحديد  (3/10رقم ) جدول
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
.037

a
 .001 -.070 .035843 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) لالسابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستقيبّين الجدول 
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.001)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.037( بمغ )عائد المحفظة)

(، وىي موة تفسيرية حفظةعائد الممن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(1فسر ما مقداره )ي( القروض
 تنويع محفظة القروض في عائد المحفظة. تدل عمى  ثر  ضعيفة جدًا وتكاد تكون معدومة وال

 :عائد المحفظة العربي فيتنويع محفظة القروض لمصرف لتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 
في  (عائد المحفظة) التابع المتاير( في تنويع محفظة القروض( تاثير )3/11رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف العربي
 في مصرف العربي عائد المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 4-22جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  291. 1.097  054. 059. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 معنويغير  893. 037.- 037.-. 164. 022.-

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
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( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض لممصرف 0.05يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية  كبر من )
، مما يقتضي مبول فرضية العدم ورفض (R4)ال ي ثر معنويًا في عائد المحفظة لممصرف العربي (D4)العربي 

ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف العربي معنويا في الفرضية البديمة، حيث تنص فرضية العدم عمى  ّنو ال 
 . عائد المحفظة

 الفرعية الخامسة الفرضية: 
H0 : في عائد المحفظة سورية والخميج مصرفلمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية. 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لمصرف سورية والخميج في عائد نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/02من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

في مصرف  (تحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع )عائد المحفظة (4/02الجدول رقم )
 سورية والخميج

 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

069. 3.890 0.003 0.003 االنحدار
a

 

   0.001 0.012 البواقي

    0.016 اإلجمالي

 المصدر9 نتائج التحليل اإلحصائي

لتنويع محفظة  يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيريةال الجدول السابق  ّن ىذا النموذج  منيتضك 
( 0.069( بمستوى معنوية )3.890) F حيث بمات ميمة  ،عائد المحفظةفي  القروض في مصرف سورية والخميج

يتعمق بالقدرة  وفيما، صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع غير ( مما يعني  ّن ىذا النموذج05 .0من )  كبروىي 
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/13التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 

في مصرف سورية  لمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )عائد المحفظة(( معامالت التحديد 3/13رقم ) جدول
 والخميج

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

.466
a

 .217 .162 .029607 

 اإلحصائيالمصدر: نتائج التحميل 
 

عائد ( والمتاير التابع )تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.217)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.466( بمغ )المحفظة
(، وىي موة تفسيرية عائد المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(21.7فسر ما مقداره )ي( القروض
 ( ترجع إلى متايرات  خرى.%6782، و ّن نسبة )ضعيفة

تنوييع محفظية القيروض لمصيرف سيورية والخمييج فيي عائيد لتيأثير  البسييطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 
 :المحفظة
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في  (عائد المحفظة) التابع ( في المتايرالقروض تنويع محفظة( تاثير )3/14رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف سورية والخميج

 
في مصرف سورية  عائد المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/14جدول رقم )

 والخميج

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  027. 2.460  093. 228. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي 069. 1.972- 466.- 236. 466.-

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض لمصرف 0.05من ) اكبريتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية 

فرضية العدم  مبولي ثر معنويًا في عائد المحفظة لمصرف سورية والخميج، مما يقتضي ال  (D5)سورية والخميج 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف سورية والخميج ال عمى  ّنو  فرضية العدم تنصو الفرضية البديمة  ورفض

  .معنويا في عائد المحفظة
 

 الفرعية السادسة الفرضية: 
H0 : في عائد المحفظة لممصرف الدوليمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية. 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لممصرف الدولي في عائد نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/02من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

 
في مصرف  (المحفظة عائدتحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع ) (4/02الجدول رقم )

 الدولي
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

459. 580. 0.004 0.004 االنحدار
a

 

   0.007 0.101 البواقي

    0.105 اإلجمالي

 المصدر9 نتائج التحليل اإلحصائي

لتنويع  يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيريةال الجدول السابق  ّن ىذا النموذج  منيتضك 
( 0.459( بمستوى معنوية )0.580)F ، حيث بمات ميمة عائد المحفظةفي  محفظة القروض في المصرف الدولي
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يتعمق بالقدرة  صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع. وفيماغير ( مما يعني  ّن ىذا النموذج 0.05من )  كبروىي 
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/16التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 

في مصرف  لمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )عائد المحفظة(( معامالت التحديد 3/16 رقم ) جدول
 الدولي

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

.199
a

 .040 - .029 .084860 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) لالسابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق يبّين الجدول
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.040)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.199( بمغ )عائد المحفظة)

(، وىي موة تفسيرية محفظةعائد المن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(4فسر ما مقداره )ي( القروض
لتنويع محفظة القروض لممصرف الدولي في عائد  ثر عدم وجود تدل عمى  ضعيفة جدًا وتكاد تكون معدومة

 المحفظة. 
 :تنويع محفظة القروض لممصرف الدولي  في عائد المحفظةلتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 

في  (عائد المحفظة) التابع ( في المتايرمحفظة القروضتنويع ( تاثير )3/17رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف الدولي
 في مصرف الدولي عائد المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/17جدول رقم )

 المتغير
معامل 
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  654. 458.-  215. 098.- الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي 459. 761. 199. 698. 531.

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع 0.05وىو  كبر من ) 0.459)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية ىو )

، مما يقتضي (R6)ال ي ثر معنويًا في عائد المحفظة لممصرف الدولي  (D6)محفظة القروض لممصرف الدولي 
ي ثر تنويع محفظة القروض لممصرف مبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة وتنص فرضية العدم عمى  ّنو ال 

 . الدولي معنويا في عائد المحفظة
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 : الثانيةرئيسية الفرضية ال
H02 لممصارف عينة  محفظة القروض في مخاطر المحفظةلتنويع : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية

 .الدراسة مجتمعة
 اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:

 H02 لممصارف عينة  المحفظة مخاطرمحفظة القروض في لتنويع : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
 .الدراسة مجتمعة

( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/18يتعمق بالقدرة التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم ) فيما
 فسرىا المتاير المستقل.ي

لممصارف  المحفظة( مخاطرلمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )( معامالت التحديد 3/18رقم ) جدول
 مجتمعة 

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

  .011
a

 .000 -.071 .027663 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.000)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.011( بمغ )مخاطر المحفظة)

 (.مخاطر المحفظةالتاير الحاصل في المتاير التابع ) ال يفسر  ي شيء تقريبًا من( القروض
 :المحفظة مخاطرتنويع محفظة القروض في لتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 

 (المحفظة مخاطر) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/21رمم ) جدوليوضك ال
 .لممصارف مجتمعة

 المحفظة مخاطرفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 4-30جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

 الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  868. 169.  959. 162.- الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي 967. 042. 011. 3.106 130.

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع محفظة القروض 0.05(  كبر من )0.967يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )

إلجمالي المصارف ال ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة إلجمالي المصارف، مما يقتضي مبول فرضية العدم 
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ورفض الفرضية البديمة وتنص فرضية العدم عمى  ّنو ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية لتنويع محفظة القروض في 
 .مجتمعة دراسةعينة ال لممصارف مخاطر المحفظة

 

  :الفرضية الفرعية األولى 
H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف بيبموسمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

مخاطر لتنويع محفظة القروض لمصرف بيبموس في نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/21من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

في مصرف  (المحفظة مخاطرتحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع ) (4/21الجدول رقم )
 بيبموس 

 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

022. 6.679 0.094 0.094 االنحدار
a

 

   0.014 0.196 البواقي

    0.290 اإلجمالي

 

لتنويع محفظة  الجدول السابق  ّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية منيتضك 
F(6.679 ) ، حيث بمات ميمة %5مخاطر المحفظة عند مستوى معنوية في  القروض في مصرف بيبموس

عند  ( مما يعني  ّن ىذا النموذج صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع0.05( وىي  مل من )0.022بمستوى معنوية )
( نسبة التاير في 3/21يتعمق بالقدرة التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم ) . وفيما%5مستوى معنوية 

 فسرىا المتاير المستقل.يالمتاير التابع التي 
 

في مصرف  المحفظة( مخاطرلمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )( معامالت التحديد 3/21رقم ) جدول
 بيبموس 

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

.568
a

 .323 .275 .118390 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.323)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.568( بمغ )المحفظة مخاطر)

(، وىي موة تفسيرية مخاطر المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(32.3فسر ما مقداره )ي( القروض
( ترجع إلى متايرات %67.7، و ّن نسبة )تنويع محفظة القروض في مخاطر المحفظةتدل عمى  ثر  مقبولة
  خرى.
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تنويييع محفظيية القييروض لمصييرف بيبمييوس  فييي مخيياطر لتييأثير  البسيييطاالنحييدار  تحميييلثانيييًا: نتييائج 
 :المحفظة

في  (مخاطر المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/22رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف بيبموس

 في مصرف بيبموس  مخاطر المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/22جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  025. 2.505-  807. 2.022- الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 معنوي 022. 2.584 568. 2.348 6.069

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

( وبالتالي فإّن تنويع 0.05وىو  مل من ) 0.022)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )
عند مستوى  (K1)ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة لمصرف بيبموس  (D1)محفظة القروض لمصرف بيبموس 

ي ثر تنويع محفظة ، مما يقتضي رفض فرضية العدم ومبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى  ّنو %5معنوية 
 :نموذجالوفق  القروض لمصرف بيبموس معنويا في مخاطر المحفظة

K1 = -2.022 + 6.069 D1 

  :الفرضية الفرعية الثانية 
H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف بيمومحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

بيمو في مخاطر  لتنويع محفظة القروض لمصرفنموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/24من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

 
في مصرف  (المحفظة مخاطر)تنويع المحفظة( والمتغير التابع )تحميل التباين لممتغير المستقل  (4/24الجدول رقم )

 بيمو
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

608. 0.276 0.000 0.000 االنحدار
a

 

   0.001 0.016 البواقي

    0.016 اإلجمالي

 المصدر9 نتائج التحليل اإلحصائي

لتنويع  يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية ال الجدول السابق  ّن ىذا النموذج منيتضك 
( 0.608( بمستوى معنوية )0.276)F ، حيث بمات ميمة مخاطر المحفظةفي  محفظة القروض في مصرف بيمو
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يتعمق بالقدرة  صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع. وفيماغير ( مما يعني  ّن ىذا النموذج 0.05من )  كبروىي 
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/24التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 

 في مصرف بيمو المحفظة( مخاطرلمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )( معامالت التحديد 3/24رقم ) جدول
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
.139

a
 .019 -.051 .033640 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.019)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.139( بمغ )مخاطر المحفظة)

(، وىي موة تفسيرية مخاطر المحفظةالتابع ) من التاير الحاصل في المتاير %(1.9فسر ما مقداره )ي( القروض
لتنويع محفظة القروض في مخاطر المحفظة لمصرف  ثر  عدم وجود تدل عمىو  ضعيفة جدًا وتكاد تكون معدومة

 بيمو.
 :مخاطر المحفظة بيمو فيتنويع محفظة القروض لمصرف لتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 

في  (مخاطر المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروضتاثير )( 3/25رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف بيمو

 في مصرف بيمو  مخاطر المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/25جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  342. 983.  020. 020. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي 608. 525. 139. 044. 023.

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع 0.05وىو  كبر من ) 0.608)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )

، مما يقتضي (K2)ال ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة لمصرف بيمو  (D2)محفظة القروض لمصرف بيمو 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف مبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة وتنص فرضية العدم عمى  ّنو ال 

 . بيمو معنويا في مخاطر المحفظة
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  الثالثة: الفرضية الفرعية 
H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف عودةمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لمصرف عودة في مخاطر نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/21من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

في مصرف  (المحفظة مخاطرتحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع ) (4/21الجدول رقم )
 عودة

 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

059. 4.215 0.002 0.002 االنحدار
a

 

   0.000 0.006 البواقي

    0.007 اإلجمالي

لتنويع  يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيريةال الجدول السابق  ّن ىذا النموذج  منيتضك 
( 0.059( بمستوى معنوية )4.215)F حيث بمات ميمة مخاطر المحفظة، في  عودةمحفظة القروض في مصرف 

يتعمق بالقدرة  وفيما، صالك لمتنب  بقيم المتاير التابعغير ( مما يعني  ّن ىذا النموذج 0.05من )  كبروىي 
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/27التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

في مصرف  المحفظة( مخاطرالمستقل )التنويع( والمتغير التابع )لمعالقة بين المتغير ( معامالت التحديد 3/27رقم ) جدول
 عودة

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

.481
a

 .231 .177 .020174 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

مخاطر ( والمتاير التابع )تنويع محفظة القروض) لالمستقيبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير 
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.231)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.481( بمغ )المحفظة
و ّن نسبة مخاطر المحفظة(، من التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(23.1فسر ما مقداره )ي( القروض

 متايرات  خرى. ( ترجع إلى76.9%)
 :تنويع محفظة القروض لمصرف عودة في مخاطر المحفظةلتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 

في  (مخاطر المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/28رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف عودة

 في مصرف عودة مخاطر المحفظةفي  محفظة القروضتنويع لتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/28جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 Beta المعياري

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  127. 1.624-  046. 074.- الثابت
 غير معنوي 059. 2.053 481. 143. 294. تنويع محفظة القروض

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
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( وبالتالي فإّن تنويع محفظة 0.05من ) وىو  كبر 0.059)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )

 مبولمما يقتضي ،  (K3)ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة لمصرف عودة ال  (D3)القروض لمصرف عودة 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف ال عمى  ّنو  الفرضية البديمة تنصو الفرضية البديمة  ورفضفرضية العدم 

 .عودة معنويا في مخاطر المحفظة
  :الفرضية الفرعية الرابعة 

H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف العربيمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية 
 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لمصرف العربي في مخاطر نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/42من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

 
في مصرف  (المحفظة مخاطرتحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع ) (4/42الجدول رقم )

 العربي
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

807. 0.062 0.000 0.000 االنحدار
a

 

   0.008 0.112 البواقي

    0.112 اإلجمالي

 المصدر9 نتائج التحليل اإلحصائي

يتضك من الجدول السابق  ّن ىذا النموذج ال يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية لتنويع 
( بمستوى معنوية 0.062)F المحفظة، حيث بمات ميمة  مخاطرمحفظة القروض في مصرف العربي في 

التابع. وفيما يتعمق ( مما يعني  ّن ىذا النموذج غير صالك لمتنب  بقيم المتاير 0.1من )  كبر( وىي 0.807)
( نسبة التاير في المتاير التابع التي يفسرىا المتاير 4/41بالقدرة التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 المستقل.
 

في مصرف  المحفظة( مخاطرلمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )( معامالت التحديد 3/30رقم ) جدول
 العربي

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

.066
a

 .004 -.067 .089357 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

يبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستقل )تنويع محفظة القروض( والمتاير التابع )مخاطر 
( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )تنويع محفظة 0.004( و ّن معامل التحديد بمغ )0.066)المحفظة( بمغ 

%( من التاير الحاصل في المتاير التابع )مخاطر المحفظة(، وىي موة تفسيرية 0.4القروض( يفسر ما مقداره )
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مخاطر المحفظة في منخفضة جدًا وتكاد تكون معدومة تدل عمى عدم وجود  ثر لتنويع محفظة القروض في 
 مصرف العربي.

 :تنويع محفظة القروض لمصرف العربي في مخاطر المحفظةلتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 
في  (مخاطر المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/31رمم ) جدوليوضك ال
 .مصرف العربي

 
 في مصرف العربي  مخاطر المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/31جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  894. 135.  135. 018. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 غير معنوي 807. 249. 066. 409. 102.

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع محفظة 0.1من )  كبروىو  0.807)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )

، مما يقتضي مبول (K4)ال ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة لمصرف العربي  (D4)القروض لمصرف العربي 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة وتنص فرضية العدم عمى  ّنو ال 

 . العربي معنويا في مخاطر المحفظة
  :الفرضية الفرعية الخامسة 

H0:  في مخاطر  لمصرف سورية والخميجمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية
 المحفظة.

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لمصرف سورية والخميج في نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/42من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) مخاطر المحفظة

 
في مصرف  (المحفظة مخاطرتحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع ) (4/42الجدول رقم )

 سورية والخميج 
 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

001. 19.998 0.014 0.014 االنحدار
a

 

   0.001 0.010 البواقي

    0.024 اإلجمالي
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لتنويع محفظة  الجدول السابق  ّن ىذا النموذج يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية منيتضك 
( بمستوى معنوية 19.998)F حيث بمات ميمة مخاطر المحفظة، في  القروض في مصرف سورية والخميج

يتعمق بالقدرة  وفيما. ( مما يعني  ّن ىذا النموذج صالك لمتنب  بقيم المتاير التابع0.05( وىي  مل من )0.001)
 فسرىا المتاير المستقل.ي( نسبة التاير في المتاير التابع التي 3/33التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

في مصرف  المحفظة( طرمخالمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )( معامالت التحديد 3/33رقم ) جدول
 سورية والخميج

R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 
 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2

.767
a

 .588 .559 .026439 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

 مخاطر( والمتاير التابع )تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.588)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.767( بمغ )المحفظة
(، وىي موة تفسيرية مخاطر المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(58.8فسر ما مقداره )ي( القروض

 إلى متايرات  خرى. ( ترجع%41.2، و ّن نسبة )تنويع محفظة القروض في مخاطر المحفظةتدل عمى  ثر  جيدة
تنويع محفظة القروض لمصرف سورية والخمييج فيي مخياطر لتأثير  البسيطاالنحدار  تحميلثانيًا: نتائج 

 :المحفظة
في  (مخاطر المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/34رمم ) جدوليوضك ال

 .مصرف سورية والخميج
 

في مصرف سورية  مخاطر المحفظةفي  تنويع محفظة القروضلتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/34جدول رقم )
 والخميج

 المتغير
معامل 
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  000. 4.830  083. 400. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 معنوي  001. 4.472- 767.- 211. 944.-

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي

 
( وبالتالي فإّن تنويع 0.05وىو  مل من ) 0.001)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )

ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة لمصرف سورية والخميج  (D5)محفظة القروض لمصرف سورية والخميج 
(K5) ونالحظ ان ميمة معامل تنويع محفظة القروض ىي ميمة سالبة مما يعني وجود عالمة عكسية بين تنويع ،
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محفظة القروض ومخاطر المحفظة في مصرف سورية والخميج، وبالتالي يقتضي ا مر رفض فرضية العدم 
والخميج معنويا في  ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف سوريةومبول الفرضية البديمة والتي تنص عمى  ّنو 

 :النموذجوفق  مخاطر المحفظة
K5 = 0.400 - 0.944 D5 

  :الفرضية الفرعية السادسة 
H0:  في مخاطر المحفظة. لمصرف الدوليمحفظة القروض لتنويع ال يوجد  ثر ذو داللة إحصائية 

 النموذج وقدرته التفسيرية: صالحية اختبارأواًل: 

لتنويع محفظة القروض لمصرف الدولي في مخاطر نموذج العالمة التاثيرية  صالحية اختبارلقد تّم 
 (.4/42من خالل تحميل التباين بين ىذه المتايرات، كما ىو موضك بالجدول رمم ) المحفظة

في مصرف  (المحفظة مخاطرتحميل التباين لممتغير المستقل )تنويع المحفظة( والمتغير التابع ) (4/42الجدول رقم )
 الدولي

 المعنوية Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين

736. 118. 0.000 0.000 االنحدار
a

 

   0.000 0.001 البواقي

    0.001 اإلجمالي

 المصدر9 نتائج التحليل اإلحصائي

يتضك من الجدول السابق  ّن ىذا النموذج ال يتمتع بالصالحية في اختبار العالمة التاثيرية لتنويع محفظة 
( 0.736( بمستوى معنوية )0.118)F القروض في مصرف الدولي في مخاطر المحفظة، حيث بمات ميمة 

التابع. وفيما يتعمق بالقدرة  ( مما يعني  ّن ىذا النموذج غير صالك لمتنب  بقيم المتاير0.05وىي  كبر من )
 ( نسبة التاير في المتاير التابع التي يفسرىا المتاير المستقل.4/47التفسيرية ليذا النموذج، يبّين الجدول رمم )

 
في مصرف  المحفظة(مخاطر لمعالقة بين المتغير المستقل )التنويع( والمتغير التابع )( معامالت التحديد 3/36رقم ) جدول

 الدولي
R معامل التحديد  Rمعامل االرتباط 

 الخطأ المعياري لمتقدير معامل التحديد المعد ل 2
.091

a
 .008 -.062 .0092841 

 المصدر: نتائج التحميل اإلحصائي
 

( والمتاير التابع تنويع محفظة القروض) ليبّين الجدول السابق  ّن معامل االرتباط بين المتاير المستق
تنويع محفظة ( وىذا يعني  ّن المتاير المستقل )0.008)( و ّن معامل التحديد بمغ 0.091) ( بمغالمحفظة مخاطر)

(، وىي موة تفسيرية مخاطر المحفظةمن التاير الحاصل في المتاير التابع ) %(0.8فسر ما مقداره )ي( القروض
 .اطر المحفظةتنويع محفظة القروض في مخ ثر  عدم وجود تدل عمىوتكاد تكون معدومة و  ضعيفة جداً 

تنويييع محفظيية القييروض لمصييرف الييدولي  فييي مخيياطر لتييأثير  البسيييطاالنحييدار  تحميييلثانيييًا: نتييائج 
 :المحفظة
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 (.مخاطر المحفظة) التابع ( في المتايرتنويع محفظة القروض( تاثير )3/37رمم ) جدوليوضك ال
 
 

 في مصرف الدولي مخاطر المحفظةفي  القروضتنويع محفظة لتأثير االنحدار البسيط  نموذج( 3/37جدول رقم )

معامل  المتغير
 االنحدار

  الخطأ المعياري
Std.Error 

 االنحدار
 المعياري
Beta 

T 
 المحسوبة

مستوى 
 ةالداللة اإلحصائي المعنوية

  473. 737.  024. 017. الثابت
تنويع محفظة 

 القروض
 معنويغير  736. 344.- 091.- 076. 026.-

 نتائج التحميل اإلحصائيالمصدر: 

 
( وبالتالي فإّن تنويع 0.05وىو  كبر من ) 0.736)يتضك من الجدول السابق  ّن مستوى المعنوية )

، مما يقتضي (K6)ال ي ثر معنويًا في مخاطر المحفظة لمصرف الدولي  (D6)محفظة القروض لمصرف الدولي 
ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف لعدم عمى  ّنو ال مبول فرضية العدم ورفض الفرضية البديمة وتنص فرضية ا

 .الدولي معنويا في مخاطر المحفظة
 الفرضية الرئيسية الث الثة:

H03  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط تنويع محفظة القروض بين المصارف الس ورية محل :
 الدراسة.

مامت الباحثة باستخدام متوسط م شر ىيرشمان كمقياس لمتوسط تنويع المصارف، ومن ثم استخدمت 
كما ىو موضك بالجدول  ،(N-5( ودرجات الحرية )%5عند مستوى معنوية ) One-Sample T-Testاختبار  

 (.4/44رمم )
 الحسابي لقيم مؤشر هيرشمان لعينة المصارف المتوسط (4/44الجدول رقم )

 الداللة اإلحصائية Sig قيمة المحسوبة T الحسابي الوسط
 معنوية 0.000 16.425 0.3001

 المصدر: نتائج التحميل االحصائي 
(، وبالتالي فإننا نرفض 0.05( وىي  مل من )0.000تساوي ) Sigيتضك من الجدول السابق  ن ميمة 

التي تنص عمى  نو يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط تنويع  H1ونقبل الفرضية البديمة  H0فرضية العدم 
 (.0.3001محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة. بمتوسط حسابي لم شر ىيرشمان ميمتو )
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 الفرضٌة الرئٌسٌة الّرابعة:

H04محل   : ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط عائد محفظة القروض بين المصارف الس ورية
 الدراسة.

(، N-5( ودرجات الحرية )%5عند مستوى معنوية ) One-Sample T-Testاستخدام اختبار  تّم 
 (.4/02كما ىو موضك بالجدول رمم )
 الحسابي لقيم عائد محفظة القروض لعينة المصارف المتوسط (4/02الجدول رقم )

 
 الداللة اإلحصائية Sig قيمة المحسوبة T الحسابي الوسط

 معنوية 0.194 1.498 0.0036

 المصدر: نتائج التحميل االحصائي 
(، وبالتالي فإننا نقبل 0.05( وىي  كبر من )1.498تساوي ) Sigيتضك من الجدول السابق  ن ميمة 

، وتنص فرضية العدم عمى  نو ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  H1ونرفض الفرضية البديمة  H0فرضية العدم 
 (.0.0036لمتوسط عائد محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة. بمتوسط حسابي ميمتو )

 
 الفرضٌة الرئٌسٌة الخامسة:

H05:   ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط مخاطر محفظة القروض بين المصارف الس ورية
 محل  الدراسة.
(، N-5( ودرجات الحرية )%5عند مستوى معنوية ) One-Sample T-Testاستخدام اختبار  تّم 

 (.4/01كما ىو موضك بالجدول رمم )
 القروض لعينة المصارفالحسابي لقيم مخاطر محفظة  المتوسط (4/01الجدول رقم )

 
 الداللة اإلحصائية Sig قيمة المحسوبة T الحسابي الوسط

 معنوية 0.102 1.999- 0.0162

 المصدر: نتائج التحميل االحصائي 
(، وبالتالي فإننا نقبل فرضية 0.05( وىي  كبر من )0.102تساوي ) Sigيتضك من الجدول السابق  ن ميمة 

، وتنص فرضية العدم عمى  نو ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط H1ونرفض الفرضية البديمة  H0العدم 
 (.0.0162مخاطر محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة. بمتوسط حسابي ميمتو )
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 اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث:2-2
)م شر  الوصفية )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري( لمتايرات البحث تسيتّم عرض اإلحصاءا

ومد تم ترتيب متوسطات م شر  ىيرشمان، العائد، المخاطر( وذلك لكل مصرف من المصارف الستة عينة البحث،
 ىيرشمان لممصارف الستة من ا مل ميمة إلى ا عمى ميمة لم شر ىيرشمان، حيث  نو كمما زاد م شر ىيرشمان
نقص التنويع وكمما نقص م شر ىيرشمان زاد التنويع ولذلك فإن ترتيب ىيرشمان من ا مل ميمة إلى ا عمى ميمة 

 (  1/25، كما يوضك الجدول رمم ) 5يعني ترتيب المصارف من ا كثر تنويعًا إلى ا مل تنويعا
    
 

 هٌرشمان(للمتغٌر المستقل )مؤشر اإلحصاءات الوصفٌة  (4/25رقم ) الجدول

 المتغٌر
عدد 

 المشاهدات
 االنحراف المعٌاري الوسط الحسابً

 0.031 0.306 16 مؤشر هيرشمان الدولي

 0.036 0.316 16 مؤشر هيرشمان عودة

 0.056 0.324 16 مؤشر هيرشمان العربي

 0.013 0.343 16 مؤشر هيرشمان بيبلوس

مؤشر هيرشمان سورية 

 والخليج
16 0.391 0.032 

 0.196 0.417 16 هيرشمان بيمومؤشر 

 المصدر: نتائج التحلٌل اإلحصائً

 

 

( وىذا 0.306نالحظ من الجدول  ن ميمة م شر ىيرشمان ىي ا مل في مصرف الدولي ومد بمات )
يعني  ن مصرف الدولي ىو  كثر مصرف تنويعَا من المصارف عينة الدراسة، في حين  ن ميمة م شر ىيرشمان 

( وىذا يعني  ن مصرف بيمو ىو  مل مصرف تنويعًا من 0.417بيمو ومد بمات ) ىي ا كثر في مصرف
 المصارف عينة الدراسة. 

 

 

                                                           
5
Benjamin, M et al., Previous Resource, P9.  
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 ا مل ميمة، كما يوضك الجدول رمم من ا كثر ميمة إلى مصرفوكذلك تم ترتيب ميمة العائد لكل 
(1/28    ) 
 

 

 (المحفظةعائد ) التابعللمتغٌر اإلحصاءات الوصفٌة  (4/25رقم ) الجدول

 المتغٌر
عدد 

 المشاهدات
 االنحراف المعٌاري الوسط الحسابً

عائد محفظة القروض 

 الدولي
16 0.064 0.083 

 0.042 0.054 16 عائد محفظة القروض بيمو

عائد محفظة القروض 

 بيبلوس
16 0.053 0.04 

 0.039 0.052 16 عائد محفظة القروض عودة

عائد محفظة القروض 

 العربي
16 0.051 0.034 

عائد محفظة القروض 

 سورية والخليج
16 0.045 0.032 

 المصدر: نتائج التحلٌل اإلحصائً

 

(، 0.064حيث بمات ) الدولينالحظ من الجدول  ن  عمى ميمة لعائد محفظة القروض ىي في مصرف 
 (0.045في حين  ن  مل ميمة لعائد محفظة القروض ىي في مصرف سورية والخميج حيث بمات )
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من ا كثر ميمة إلى ا مل ميمة، كما يوضك الجدول رمم )  مصرفوكذلك تم ترتيب ميمة المخاطر من لكل 
1/21) 

 

 للمتغٌر التابع )مخاطر المحفظة(اإلحصاءات الوصفٌة  (4/24رقم ) الجدول

 المتغٌر
عدد 

 المشاهدات
 االنحراف المعٌاري الوسط الحسابً

مخاطر محفظة القروض 

 بيبلوس
16 0.062 0.139 

مخاطر محفظة القروض 

 العربي
16 0.051 0.086 

مخاطر محفظة القروض 

 سورية والخليج
16 0.03 0.039 

مخاطر محفظة القروض 

 بيمو
16 0.029 0.032 

مخاطر محفظة القروض 

 عودة
16 0.018 0.022 

مخاطر محفظة القروض 

 الدولي
16 0.009 0.009 

 اإلحصائً المصدر: نتائج التحلٌل

 

(، في 0.062نالحظ من الجدول  ن  عمى ميمة لمخاطر محفظة القروض ىي في مصرف بيبموس حيث بمات )
 (0.009حين  ن  مل ميمة لمخاطر محفظة القروض ىي في مصرف الدولي حيث بمات )
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 والتوصياتالنتائج المبحث الثالث: 

 التيي تيمّ  التطبيقييةالتي توصيل إليييا البحيث مين خيالل الدراسية  لمنتائجفي ىذا المبحث تقديم ممخص  سيتمّ 
، ومين تنويع محفظية القيروض فيي عائيد ومخياطر المحفظيةبيدف مياس  ثر تطبيقيا عمى المصارف عينة الدراسة، 

التنوييييع فيييي المصيييارف عينييية كفييياءة وفعاليييية  التيييي يمكييين  ن تحقيييق والتوصييييات ثيييم تقيييديم مجموعييية مييين المقترحيييات
باإلضيييافة إليييى امتيييراح مجموعييية مييين المواضييييع البحثيييية المسيييتقبمية التيييي يمكييين  ن تكميييل وتانيييي موضيييوع  ،الدراسييية
 البحث.

 الدراسة: نتائج 3-1
،  ثيير تنويييع محفظيية القييروض فييي عائييد ومخيياطر المحفظييةميين  ىييداف البحييث فييي التعييرف عمييى  انطالميياً 

 اسة بالتالي:وبناًء عمى نتائج الدراسة التطبيقية يمكن تمخيص نتائج الدر 
ال ييي ثر تنويييع محفظيية القييروض لممصييارف الّسييورية عينيية الدراسيية مجتمعيية معنويييًا فييي عائييد محفظيية القييروض  -1

وتيييرى الباحثييية  ّن السيييبب فيييي عيييدم وجيييود  ثييير لتنوييييع محفظييية القيييروض لممصيييارف عينييية الدراسييية  لممصيييارف،
مجتمعة عمى عائد المحفظة يعود إلى  ن مستوى التنويع يختمف من مصرف آلخر وكذلك حجم العائيد يختميف 
ع من مصرف آلخر وجمع نسب التنويع لممصارف مع بعضييا اليبعض وكيذلك جميع نسيب العائيد لممصيارف مي

 بعضيا البعض ومن ثم اختبار  ثر التنويع عمى العائد يبدد ا ثر الموجود لكل مصرف عمى حدا.
ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف بيبموس معنويًا في عائد المحفظة، حيث  ن العالمة بين م شر  -2

التنويع(  ىيرشمان وعائد المحفظة في مصرف بيبموس عالمة طردية  ي كمما زاد م شر ىيرشمان )انخفض
 زاد عائد المحفظة.

حيث  ن العالمة بين م شر ىيرشمان بيمو معنويا في عائد المحفظة،  مصرفي ثر تنويع محفظة القروض ل  -3
وعائد المحفظة في مصرف بيمو عالمة عكسية  ي كمما زاد م شر ىيرشمان )انخفض التنويع( انخفض عائد 

 المحفظة.
 ودة معنويا في عائد المحفظةرف عي ثر تنويع محفظة القروض في مص ال -4
 .ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف العربي معنويًا في عائد المحفظة ال -5
 .ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف سورية والخميج معنويا في عائد المحفظةال  -6
 ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف الدولي معنويًا في عائد المحفظة. ال   -7
القروض لممصارف السورية عينة الدراسة مجتمعية فيي مخياطر محفظية القيروض. وتيرى ال ي ثر تنويع محفظة  -8

الباحثة  ّن السبب في عيدم وجيود  ثير لتنوييع محفظية القيروض لممصيارف عينية الدراسية مجتمعية عميى مخياطر 
المحفظية يعييود إلييى  ن مسيتوى التنويييع يختمييف مين مصييرف آلخيير وكيذلك حجييم المخيياطر يختميف ميين مصييرف 

ع نسيب التنوييع لممصيارف ميع بعضييا اليبعض وكيذلك جميع نسيب المخياطر لممصيارف ميع بعضييا آلخر وجمي
 البعض ومن ثم اختبار  ثر التنويع عمى المخاطر يبدد ا ثر الموجود لكل مصرف عمى حدا.
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حيث  ن العالمة بين م شر ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف بيبموس معنويا في مخاطر المحفظة،  -9
اطر المحفظة في مصرف بيبموس عالمة طردية  ي كمما زاد م شر ىيرشمان )انخفض ىيرشمان ومخ

 التنويع( زادت مخاطر المحفظة.
 ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف بيمو معنويًا في مخاطر المحفظة.  ال -10
 .ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف عودة معنويا في مخاطر المحفظةال  -11
 ال ي ثر تنويع محفظة القروض لمصرف العربي معنويًا في مخاطر المحفظة.   -12
ي ثر تنويع محفظة القروض في مصرف سورية والخميج معنويا في مخاطر المحفظة، حيث  ن العالمة  -13

بين م شر ىيرشمان ومخاطر المحفظة في مصرف سورية والخميج عالمة عكسية  ي كمما زاد م شر 
 ويع( انخفضت مخاطر المحفظة.ىيرشمان )انخفض التن

 . يمصرف الدولمخاطر المحفظة في في  معنوياً  ي ثر تنويع محفظة القروض ال   -14
يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط تنويع محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة.  -15

 (.0.3001) بمتوسط حسابي لم شر ىيرشمان لعينة المصارف ميمتو
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط عائد محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة،  -16

  (.0.0036)بمتوسط حسابي لعائد محفظة القروض لعينة المصارف ميمتو 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية لمتوسط مخاطر محفظة القروض بين المصارف الّسورية محّل الدراسة،  -17

 (.0.0162) مخاطر محفظة القروض لعينة المصارف ميمتوبمتوسط حسابي ل
 كثر المصارف تنويعًا من البنوك عينة الدراسة، ىو مصرف الدولي حيث بمات ميمة م شر ىيرشمان  -18

في حين  ن  مل المصارف ( وىي  مل ميمة لم شر ىيرشمان في مائمة المصارف عينة الدراسة، 0.306)
( وىي  عمى ميمة لم شر ىيرشمان في 0.417)يمة م شر ىيرشمان تنويعًا ىو مصرف بيمو، حيث بمات م

 ة الدراسة. مائمة المصارف عين
حيث بمات ميمة يعتبر التنويع في مصرف الدولي التنويع ا كثر مثالية بين المصارف عينة الدراسة،  -19

وكذلك حقق ( وىي  مل ميمة لم شر ىيرشمان في مائمة المصارف عينة الدراسة، 0.306)م شر ىيرشمان 
(، وحقق  عمى مستوى من العائد 0.009 دنى مستوى من المخاطر ضمن المصارف عينة الدراسة وىو )

 (.0.064ضمن المصارف عينة الدراسة حيث بمات )
يعتبر مصرف بيبموس ا مل مثالية في التنويع في المصارف عينة الدراسة، حيث  ن ميمة متوسط  -20

بين المصارف عينة الدراسة، حيث بمات ميمة متوسط المخاطر  المخاطر في مصرف بيبموس ىي ا عمى
  (.0.062في مصرف بيبموس )
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 التوصيات: 3-2
 توصيات تتعمق بمستوى التنويع:  3-2-1
التنويع، فعمى الرغم من  ن زيادة التنويع يخفض عائد محفظة مستوى توصي الباحثة مصرف بيبموس بزيادة  .0

 القروض إال  ن زيادة التنويع تخفض مخاطر محفظة القروض في مصرف بيبموس. 

التنويع  ن زيادة التنويع يزيد عائد محفظة القروض، في حين  ن مستوى توصي الباحثة مصرف بيمو بزيادة  .1
 ة القروض في مصرف بيمو. زيادة التنويع لن ي ثر في مخاطر محفظ

التنويييع فييي مصييرف سييورية  تخفيييض،  ن التنويييع مسييتوى بتخفيييضتوصييي الباحثيية مصييرف سييورية والخميييج  .2
 ي دي إلى تخفيض المخاطر.  والخميج 

بالّتركيز عمى تطبيق مبد  التنويع في محفظة القروض بالشكل  ،عامتوصي الباحثة المصارف السورّية بشكٍل  .1
مّما  وتحقيق مستوياٍت مرغوبة وم ّكدة من العوائد ،مستوياتياا مثل اّلذي يحقق تخفيض المخاطر  دنى 

 .يسيم في تحسين  دائيا والمحافظة عمى ا مان المصرفي

 التنويع: بهيكميةتوصيات تتعمق  3-2-2
بحيث يتم  ليصبك التنويع  كثر مثالية،بإعادة النظر في ىيكمية التنويع مصرف بيبموس توصي الباحثة  .0

تحسين التنويع بما يخفض المخاطر ويزيد العائد، حيث بينت النتائج  ن التنويع في مصرف بيبموس ىو ا مل 
 إذ يمتمك مصرف بيبموس  عمى مستوى مخاطر.  ،مثالية في مائمة المصارف عينة الدراسة

، بحيث يتم تحسين ليصبك التنويع  كثر مثالية توصي الباحثة مصرف بيمو بإعادة النظر في ىيكمية التنويع .1
بين  الثالثةالتنويع بما يخفض المخاطر ويزيد العائد، حيث بينت النتائج  ن مصرف بيمو ياتي بالمرتبة 

 بينمخاطر مستوى   دنى ثالثمو يمتمك مصرف بيإذ  المثالية في التنويع،المصارف عينة الدراسة من حيث 
 . عينة الدراسةرف امصال

بحيث يتم تحسين  ليصبك التنويع  كثر مثالية، توصي الباحثة مصرف عودة بإعادة النظر في ىيكمية التنويع .2
بين الثانية ياتي بالمرتبة  مصرف عودة التنويع بما يخفض المخاطر ويزيد العائد، حيث بينت النتائج  ن

مستوى مخاطر بين  ثاني  دنىيمتمك مصرف عودة إذ  المثالية في التنويع،المصارف عينة الدراسة من حيث 
 المصارف عينة الدراسة. 

ىيكمية التنويع ليصبك التنويع  كثر مثالية، بحيث يتم تحسين توصي الباحثة مصرف العربي بإعادة النظر في  .3
بين  الخامسةحيث بينت النتائج  ن مصرف العربي ياتي بالمرتبة ، التنويع بما يخفض المخاطر ويزيد العائد

يمتمك مصرف العربي خامس  دنى مستوى مخاطر إذ اسة من حيث المثالية في التنويع، المصارف عينة الدر 
 بين المصارف عينة الدراسة. 

 كثر مثالية، بحيث يتم في ىيكمية التنويع ليصبك التنويع توصي الباحثة مصرف سورية والخميج بإعادة النظر  .4
مصرف سورية والخميج ياتي بالمرتبة حيث بينت النتائج  ن  تحسين التنويع بما يخفض المخاطر ويزيد العائد،

يمتمك مصرف سورية والخميج رابع  دنى إذ راسة من حيث المثالية في التنويع، بين المصارف عينة الد الرابعة
 مستوى مخاطر بين المصارف عينة الدراسة. 
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توصي الباحثة مصرف الدولي باتباع نفس استراتيجية التنويع، حيث  ن التنويع في مصرف العربي ىو    .6
متمك مصرف الدولي  دنى مستوى مخاطر بين في مائمة المصارف عينة الدراسة، إذ ي ا كثر مثالية

 ارف عينة الدراسة.المص

 توصي الباحثة بتناول الموضوعات التالية في الدراسات المستقبمية:توصيات بدراسات مستقبمية:  3-2-3
 .المصرف عائدتنويع محفظة القروض في   ثر .0

    ثر تنويع محفظة القروض في  داء المصرف. .1

  ثر تنويع محفظة القروض في ميمة المصرف. .2

 سيولة المصرف. ثر تنويع محفظة القروض في  .3
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n

0 

1 .181
a .033 -.036- .253431036989 

a. Predictors: (Constant), البىىك إلجمالي هيرشمان مؤشر  

 



II 
 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .030 1 .030 .473 .503
a 

Residual .899 14 .064   

Total .930 15    

a. Predictors: (Constant),  البىىك إلجمالي هيرشمان مؤشر  

 b. Dependent Variable: البىىك إجمالي عائذ  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.259- .847  -.306- .764 

 503. 688. 181. 2.743 1.888 مؤشر هيرشمان إلجمالي البنوك 

a. Dependent Variable:  البىىك إجمالي عائذ  

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

 مؤشر هيرشمان 1

إلجمالي البنوك 
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 b. Dependent Variable: البىىك إجمالي مخاطر  



III 
 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .011
a .000 -.071- .286986220597 

 a. Predictors: (Constant), البىىك إلجمالي هيرشمان مؤشر  

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .002 .967
a 

Residual 1.153 14 .082   

Total 1.153 15    

 a. Predictors: (Constant), البىىك إلجمالي هيرشمان مؤشر  

b. Dependent Variable:  البىىك إجمالي مخاطر  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .162 .959  .169 .868 



IV 
 

 967. 042. 011. 3.106 130. مؤشر هيرشمان إلجمالي البنوك 

 a. Dependent Variable: البىىك إجمالي مخاطر  

 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

بيبلوس 
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  بيبلىس القروض محفظت عائذ 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 



V 
 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .758
a .575 .544 .027663451303 

a. Predictors: (Constant),  بيبلىس هيرشمان مؤشر  

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .014 1 .014 18.917 .001
a 

Residual .011 14 .001   

Total .025 15    

a. Predictors: (Constant),  بيبلىس هيرشمان مؤشر  

b. Dependent Variable:   بيبلىس القروض محفظت عائذ 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.767- .189  -4.064- .001 

 001. 4.349 758. 549. 2.386 مؤشر هيرشمان بيبلوس 

a. Dependent Variable:   بيبلىس القروض محفظت عائذ 

 

 

Regression 

 



VI 
 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان بيمو 1
a

 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  بيمى القروض محفظت عائذ  

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .771
a .594 .565 .027826576941 

 

a. Predictors: (Constant),  بيمى هيرشمان مؤشر 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .016 1 .016 20.483 .000
a 



VII 
 

Residual .011 14 .001   

Total .027 15    

a. Predictors: (Constant),  بيمى هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  بيمى القروض محفظت عائذ  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .123 .017  7.345 .000 

 000. -4.526- -771.- 037. -165.- مؤشر هيرشمان بيمو

a. Dependent Variable:  بيمى القروض محفظت عائذ  

 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان عودة 1
a

 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  عىدة القروض محفظت عائذ 

 



VIII 
 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .495
a .245 .191 .035565016477 

a. Predictors: (Constant),  عىدة هيرشمان مؤشر 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .006 1 .006 4.550 .051
a 

Residual .018 14 .001   

Total .023 15    

a. Predictors: (Constant),  عىدة هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  عىدة القروض محفظت عائذ 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



IX 
 

1 (Constant) -.118- .080  -1.467- .164 

 051. 2.133 495. 252. 538. مؤشر هيرشمان عودة

a. Dependent Variable:  عىدة القروض محفظت عائذ 

 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

العربي
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  العربي القروض محفظت عائذ  

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .037
a .001 -.070- .035843715188 

a. Predictors: (Constant),  العربي هيرشمان مؤشر 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .019 .893
a 

Residual .018 14 .001   

Total .018 15    

a. Predictors: (Constant),  العربي هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  العربي القروض محفظت عائذ  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 



XI 
 

1 (Constant) .059 .054  1.097 .291 

 893. -137.- -037.- 164. -022.- مؤشر هيرشمان العربي

 a. Dependent Variable: العربي القروض محفظت عائذ  

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

سورية والخليج
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  سىريت القروض محفظت عائذ 

 والخليج

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 



XII 
 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .466
a .217 .162 .029607017637 

 a. Predictors: (Constant), والخليج سىريت هيرشمان مؤشر 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .003 1 .003 3.890 .069
a 

Residual .012 14 .001   

Total .016 15    

a. Predictors: (Constant),  والخليج سىريت هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  والخليج سىريت القروض محفظت عائذ 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .228 .093  2.460 .027 

 069. -1.972- -466.- 236. -466.- مؤشر هيرشمان سورية والخليج

a. Dependent Variable:  والخليج سىريت القروض محفظت عائذ 

Regression 

Variables Entered/Removed
b 



XIII 
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

الدولي
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:   الذولي القروض محفظت عائذ  

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .199
a .040 -.029- .084860354194 

a. Predictors: (Constant),  الذولي هيرشمان مؤشر 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .004 1 .004 .580 .459
a 

Residual .101 14 .007   
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Total .105 15    

 a. Predictors: (Constant), الذولي هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:   الذولي القروض محفظت عائذ  

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.098- .215  -.458- .654 

 459. 761. 199. 698. 531. مؤشر هيرشمان الدولي

 a. Dependent Variable:  الذولي القروض محفظت عائذ  

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

بيبلوس 
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:   بيبلىس القروض محفظت مخاطر 

 

 



XV 
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .568
a .323 .275 .118390825196 

 a. Predictors: (Constant), بيبلىس هيرشمان مؤشر  

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .094 1 .094 6.679 .022
a 

Residual .196 14 .014   

Total .290 15    

a. Predictors: (Constant),  بيبلىس هيرشمان مؤشر  

b. Dependent Variable:   بيبلىس القروض محفظت مخاطر 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2.022- .807  -2.505- .025 

 022. 2.584 568. 2.348 6.069 مؤشر هيرشمان بيبلوس 

a. Dependent Variable:   بيبلىس القروض محفظت مخاطر 

 



XVI 
 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان بيمو 1
a

 . Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  بيمى القروض محفظت مخاطر 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .139
a .019 -.051- .033640452419 

 a. Predictors: (Constant), بيمى هيرشمان مؤشر 

 

ANOVA
b 



XVII 
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .276 .608
a 

Residual .016 14 .001   

Total .016 15    

a. Predictors: (Constant),  بيمى هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  بيمى القروض محفظت مخاطر 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .020 .020  .983 .342 

 608. 525. 139. 044. 023. مؤشر هيرشمان بيمو

 a. Dependent Variable: بيمى القروض محفظت مخاطر 

 

Regression 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان عودة 1
a

 . Enter 



XVIII 
 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  عىدة القروض محفظت مخاطر 

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .481
a .231 .177 .020174089529 

a. Predictors: (Constant),  عىدة هيرشمان مؤشر 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 1 .002 4.215 .059
a 

Residual .006 14 .000   

Total .007 15    

a. Predictors: (Constant),  عىدة هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  عىدة القروض محفظت مخاطر 

 

 

Coefficients
a 



XIX 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.074- .046  -1.624- .127 

 059. 2.053 481. 143. 294. مؤشر هيرشمان عودة

a. Dependent Variable:  عىدة القروض محفظت مخاطر 

 

 

Regression 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

العربي
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable:  العربي القروض محفظت مخاطر 



XX 
 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .066
a .004 -.067- .089357452123 

a. Predictors: (Constant),  العربي هيرشمان مؤشر 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .062 .807
a 

Residual .112 14 .008   

Total .112 15    

 a. Predictors: (Constant), العربي هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  العربي القروض محفظت مخاطر 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .018 .135  .135 .894 

 807. 249. 066. 409. 102. مؤشر هيرشمان العربي

a. Dependent Variable:  العربي القروض محفظت مخاطر 
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Regression 

 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

سورية والخليج
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 b. Dependent Variable: سىريت القروض محفظت مخاطر 

 والخليج

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .767
a .588 .559 .026439978507 

a. Predictors: (Constant),  والخليج سىريت هيرشمان مؤشر 



XXII 
 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .014 1 .014 19.998 .001
a 

Residual .010 14 .001   

Total .024 15    

a. Predictors: (Constant),  والخليج سىريت هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  والخليج سىريت القروض محفظت مخاطر 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .400 .083  4.830 .000 

 001. -4.472- -767.- 211. -944.- مؤشر هيرشمان سورية والخليج

a. Dependent Variable:  والخليج سىريت القروض محفظت مخاطر 

 

 

Regression 

Variables Entered/Removed
b 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 
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d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

مؤشر هيرشمان  1

الدولي
a

 

. Enter 

a. All requested variables entered. 

 b. Dependent Variable: الذولي القروض محفظت مخاطر 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .091
a .008 -.062- .009284120342 

 a. Predictors: (Constant), الذولي هيرشمان مؤشر 

 



XXIV 
 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .000 1 .000 .118 .736
a 

Residual .001 14 .000   

Total .001 15    

a. Predictors: (Constant),  الذولي هيرشمان مؤشر 

b. Dependent Variable:  الذولي القروض محفظت مخاطر 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .017 .024  .737 .473 

 736. -344.- -091.- 076. -026.- مؤشر هيرشمان الدولي

a. Dependent Variable:  الذولي القروض محفظت مخاطر 

 

Descriptives 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 013017705629. 34349012850. 16 مؤشر هيرشمان بيبلوس 

 196677702712. 41784638594. 16 مؤشر هيرشمان بيمو

 036398325807. 31677880106. 16 مؤشر هيرشمان عودة

 056434077743. 32488534275. 16 مؤشر هيرشمان العربي

 032354473533. 39173150619. 16 مؤشر هيرشمان سورية والخليج

 031388573950. 30641312288. 16 مؤشر هيرشمان الدولي

 040980024030. 05318712281. 16 عائد محفظة القروض بيبلوس 



XXV 
 

 042190552748. 05412628650. 16 عائد محفظة القروض بيمو 

 039549905972. 05247799544. 16 عائد محفظة القروض عودة

 034651590908. 05195021919. 16 عائد محفظة القروض العربي 

 032333656580. 04589180763. 16 عائد محفظة القروض سورية والخليج

 083662577091. 06437918513. 16 عائد محفظة القروض الدولي  

 139007215728. 06253301588. 16 مخاطر محفظة القروض بيبلوس 

 032818307866. 02962544569. 16 مخاطر محفظة القروض بيمو

 022231501078. 01899559544. 16 مخاطر محفظة القروض عودة

 086518414355. 05131857856. 16 مخاطر محفظة القروض العربي

القروض سورية مخاطر محفظة 

 والخليج

16 .03084489406 .039805249533 

 009007043338. 00929472888. 16 مخاطر محفظة القروض الدولي

Valid N (listwise) 16   

 

 

 

 

 

T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 018277. 044768. 35019. 6 متوسطات المؤشرات  

 

One-Sample Test 

Notes Test Value = 0.05                                     
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Output Created 80-0 :73 5802-آذار:T1 TAC 

Comments   

Input Data E:\Work\رسالت\وهائي\آفيه\وظائف-

 sav.وهائي-آفيه-ماجستير

Active Dataset DataSet1 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 

217 

Missing Value Handling Definition of Missing User defined missing values are 

treated as missing. 

Cases Used Statistics for each analysis are based 

on the cases with no missing or out-of-

range data for any variable in the 

analysis. 

Syntax T-TEST 

  /TESTVAL=0.05 

  /MISSING=ANALYSIS 

  /VARIABLES=V20 

  /CRITERIA=CI(.95). 

 

Resources Processor Time 00:00:00.016 

Elapsed Time 00:00:00.018 t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

 300191. 000. 5 16.425 متوسطات المؤشرات  

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0.05                          

           

95% Confidence Interval of the 

Difference 
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Lower Upper 

 34717. 25321. متوسطات المؤشرات  

 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 002450. 006000. 05367. 6 متوسطات العوائد

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0.05                                     

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 00997. -00263.- 003669. 194. 5 1.498 متوسطات العوائد

 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 008121. 019891. 03377. 6 متوسطات المخاطر

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0.05                                     

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

 -016231.- 102. 5 -1.999- متوسطات المخاطر

 

One-Sample Test 
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Test Value = 0.05                          

           

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 00464. -03711.- متوسطات المخاطر
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Abstract 

The study aimed to investigate the effect of loan portfolio diversification on its Profits 

and Risks in Private Banks that work in operating in the Syrian-banking sector, and 

identify the ideal bank in portfolio diversification within the study sample banks. 

 

The researcher based on official financial statements issued by the research sample 

banks, which included six private commercial banks operating in the Syrian banking 

sector, for four years in the time period 2009-2012, the researcher relied  on quarterly 

data of financial statements, and has been analyzed and tested hypotheses using 

statistical methods and statistical program SPSS (PASW18). 

 

The most important findings show that the loan portfolio diversification affect 

significantly in portfolio return in each of the Byblos bank and Bimo bank, while loan 

portfolio diversification does not affect significantly in portfolio return in followed 

banks: Audi bank, Syria and the Gulf bank, Arab bank, and International  bank. 

 

The study also found that the loan portfolio diversification affect significantly in 

portfolio risks in each of the Byblos bank, Syria and the Gulf bank, while loan 

portfolio diversification does not affect significantly in portfolio risks in followed 

banks: Audi bank, Bimo bank, Arab bank, and International bank.  

 

The study also found that the loan portfolio diversification does not affect significantly 

in portfolio return and portfolio risks, in combined study sample banks. 

 

The researcher concluded the Study with a series of proposals and recommendations 

Based on the findings that benefit the banks operating in the Syrian banking sector, to 

reach the best form for the diversification of the loan portfolio to achieve the highest 

return and the lowest possible risks.  

 

  

 
Keywords: loan portfolio, loan portfolio diversification, loan portfolio 

return, loan portfolio risks 
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