
 البحث  ممخص
تٓدد هذْددلِذان  الدداذتنددٗذان مددطهذ هددٗذي دد  طذ

انقددطٔاذانً مةددط ذلددٙذانلٓدد يذانًعددطلٙذان ددمٕ ٘ذ

ٔانمٕايمذاالق ع  ٚاذٔانً نٛاذانًؤثط ذلٛٓ ،ذَظطاًذنً ذ

تًةهّذانًع  هذيٍذ كٛز ذأل لٛاذنالق ع  ذانٕ ُٙذ

بدّذانًعد  هذذبشكمذ  وذٔنه ٔ ذانحٛدٕ٘ذاندل٘ذتقدٕو

لددٙذتقدد ٚىذان  ددٓٛالمذاالة ً َٛدداذبشددكمذ دد   ذٔ ندد ذ

 بطذت بعذحلىذاالة ً ٌذانًًُٕحذيٍذقبمذ ُٛاذانبُدٕ ذ

ان ل  ٚاذلٙذانًًهكاذانمطبٛداذان دمٕ ٚاذلدٙذانة دط ذيد ذ

و( ذٔقد ذتٕلدهاذان  الداذتندٗذ1022-وذ1002بٍٛذ)

حلدددىذانقدددطٔاذٗذذ هدددذأٌذاْدددىذانمٕايدددمذان دددٙذتدددؤثط

ذانً مةط ذلٙذانلٓ يذانًعطلٙذان مٕ ٘ذْٙ:ذ

ذانحقٛقدٙ،ذٔحلدىيم لذًَٕذانُ تجذانًحهٙذاإلجً نٙذ

،ذذانقدطٔاذٗـٔألم  ذانة ة  ذ هدذانًعطلٙ،ذاالة ً ٌ

يٍذيم لذان ض ى،ذانُقٕ ،ذبًُٛ ذنىذٚكٍذنكمذذٔ طا

ٔيمدددد لذانب، نددددا،ذٔي ٕلدددد ذ  ددددمذانةددددط ،ذٔحلددددىذ

يمُدٕ٘ذذنم وذأ٘ذتدثثٛطانقطٔاذاالل ٓالكٛا،ذٔان ٍٚذا

 هٗذحلىذانقدطٔاذانً مةدط ذلدٙذانلٓد يذانًعدطلٙذ

ذ هدٗذيد ذلدبصذتٕلدٙذان  الداذبد ٌذ ًً ان مٕ ٘ ذٔبُد 

ذاق عد  ٚاذتث لذانبُٕ ذلدٙذح دب َٓ ذأٌذُْد  ذ ٕايدم

ٔاٌذتقددٕوذانبُددٕ ذذذانقددطٔاذٔي نٛدداذتددؤثطذ هددٗذتمةددط

الدددد ةً  اتٓ ذٔاٌذالذتم ًدددد ذ هددددٗذذان ل  ٚدددداذب ُٕٚددددع

ٔاٌذتمًددمذ هددٗذي  بمدداذ ًهٛدداذلدد ا ذذانقددطٔاذلقدد ،

ذانقطٔا 

انبُدٕ ذ،ذانً مةدط انقدطٔاذذانكهماث انمفتاحٍت:

  االق ع  ٚا،ذانمٕايمذانً نٛاذانمٕايمذان مٕ ٚا،
 

 

Abstract 
 

 

 

This study aims to identify the risks of 

non-performing loans in Saudi banks and 

the impact of economic and financial fa-

ctors on these non-performing loans as the 

banks in general represent an essential fa-

ctor of the national economy as well as play 

the vital role in providing credit facilities. 

By checking the size of credit granted by 

sample of commercial banks in Saudi Ara-

bia during the period 2001 to 2016, the st-

udy found that the most significant factors 

that affect the risks of non-performing loans 

are: real Gross Domestic Product (GDP) gr-

owth rate, size of bank credit, interest rates 

on loans, and money supply. However, the 

study found that the inflation rate, une-

mployment rate, per capita income, size of 

consumption loans, and public debt have no 

impact on the non-performing loans.The   

study suggests that the banks should co-

nsider the economic and financial factors 

that affect the non-performing loans. Fu-

rther, the study suggests that the com-

mercial banks should diversify their inv-

estments and not depend only on providing 

bank credit as well as the banks must fo-

llow up all loans and their payment process 

Keywords: non-performing loans, Saudi 

banks, economic factors, financial factors  
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ذانم ياذي    ذٔ ةٛسذق ىذانً نٛاأل   ذ

 انًه ذلٛعمج يماذذ–ت ا  ذاأل ً لذكهٛا

محددات مخاطر التعثر المالي لمقروض 
 والتسهيالت االئتمانية

 " "دراسة تطبيقية عمى عينة من المصارف السعودية 
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 المقدمة
 عمميات لمجمل الحيوي  الشريان المصارف تمثل

 يا  كبيار دور لهاا مان لماا المصاري  االئتماان إدارة
 خال  مان يعاليتا،  وزياادة االقتصااد وتنشاي  دعا 

 ومكوناات أهاداف تنفيا  عديادة يا  بخبارات تمتعهاا
 والنقدية  االئتمانية وبعناصرها لمدولة  المالية السياسة

 االقتصاد تصعيد ي  جوهري  بشكل تساه  وعمي، يإنها
 كفاءتهاا ويعاليتهاا زياادة يتطما  األمر وه ا الوطن .
 والمصاريية المالياة البيئاة إطاار ضامن اإلدارياة 
 مصاري  مركاز اساتراتيج  والساع  لبنااء التنايساية 
 مان يمكان ماا أكبار جا   لضامان و لا  متمياز

 وتحقيا  قادرتها أجال تادعي  مان معهاا  المتعااممين
وتركااز البنااو  ياا  أعمالهااا عماا  واسااتقرارها.  نموهااا

النشاا  االئتماان  بشاكل أساسا  يا  تحقيا  أر احهاا  
لمااا يولااد  ماان عائااد يفااوت عائااد االسااتثمارات األخاار  

ويعااد النشااا  االئتمااان  ركياازة العماال  (.2102)هبااا  
األساساا  لممؤسسااات الماليااة المصااريية  ويتمثاال ياا  

أن  إعاادة إقاراا الودائاه بهادف تحقيا  األر ااح. كماا
محفظااة التسااهيلت االئتمانيااة تشااكل الجاازء الرئيساا  

 االئتمان من الموجودات المنتجة لمدخل  حيث يعتبر
 ومن األهمية  ي  غاية مصريية يعالية  و المصري 

 البناو  إلدارة جا بياة الفعالياات المصاريية أكثار
 ولكن، األخر . الوسيطة المالية والمؤسسات التجارية

 االقتصاادية األدوات أكثار من الوقت يعتبر  ات ي 
 مساتو   عما  الضاارة تأثيراتهاا تقا  ال إ  حساساية

نما البن  والمؤسسات  إل  بأضرارها تصل المالية  وا 
 يعما  .يحسان اساتخدامها لا  إ ا الاوطن  االقتصااد
 االستثمار يعتبر المصري  االئتمان يإن البن  مستو  
 لممخااطرةنظارا   البنا  بالنسابة إلدارة  أهمياة األكثار
   ات ي  وهو البن   انهيار إل  تؤدي قد الت  العالية
 

 
 

 يمكان لمبنا  والا ي جا بياة األكثر االستثمار الوقت
 و دونا، األر ااح مان األكبار الجازء تحقيا  خللا، مان
 ياا  االقتصاااد مااال  كوسااي  دورهااا البنااو  تفقااد

 وبماااااااااا أن الوظيفااااااااة األساساااااااااية (.2112)الز ياااااااادي 
 التسااااهيلت تكماااان يااا  تقااادي لممؤسساااات المصاااريية 

 االئتمانيااااااة  إال أن هاااااا   التسااااااهيلت ال تخمااااااو ماااااان
 المشاكمة ها   حظيات مخااطر التعثار الماال . حياث

 والمسؤولين الباحثين والمختصين قبل  من  واسه باهتما 

 يا  الظااهرة ها   اتسااع ويعاود المصاري  القطااع  يا 
 االقتصادية الظروف من إل  جممة المصري  الجهاز

 المال  السوت  ي  تتحك  الت  والسياسية واالجتماعية
لاا  بعااا والنقاادي   بالجهااة الخاصااة األساابا  وا 
 القااروا يارتفاااع المقترضااة  والجهااة المقرضااة
 اإلدارة. كفاءة عم  انخفاا دليل المتعثرة

خساائر  زياادة إلا  المتعثارة الاديون  تاؤدي وقاد 
 وقد ظهرت العدياد مان إيلس،. إل  وأحيانا المصرف

 اإلقراا عمميات حو  األخير العقد المشاكل خل 
 حماو  عناد المقرضاة األماوا  ها   وكيفياة اساترجاع

 يا  البنا  دخاو  إلا  أد  مماا اساتحقاقها  أجاا 
 لاد  المتعثارة القاروا وتعتبار الماال . مجاا  التعثار

 اعتبارهاا يمكان بال رئيساية مشاكمة المصاري  الجهااز
 ي  المصارف اهتما  محل وه  الساعة  قضايا من

 تؤدي ألنها لها  نظرا المناسبة الحمو  إليجاد محاولة
 تحقيا  إلا  أموالهاا  وكا ل  مان جازء تجمياد إلا 

 (.2102المصارف )هبا   خسائر له  
نار   وضاه البناو  بشاكل عاا   عما  وبااالطلع

 نتيجةو ل   المتعثرة القروا مخاطر من تعان  أنها
 البناااا (  أولعااادة أماااور ساااواء كانااات داخمياااة )داخااال 

 ها   دراساة متعمقاة باالقتصااد.  وقاد جااءت خارجياة
 والسيولة اإليرادات عم  سمب  أثر من لها لما الظاهرة
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 البنو  معظ  ه   ال ي جعل األمر لمبنو . والر حية
جراءاتهاا سياسااتها دراساة إلا  تعماد  االئتمانياة وا 

 أماوا  عما  و لا  محايظاة المتغيارات  ماه لتتناسا 

 .             تحصيمها ي  المساهمين   وحقوت  المودعين

عمااا   تعمااال البناااو  الساااعودية يااا  الوقااات الحاااال 
عممهااا  تساوية ديونهاا متعثارة التحصاايل باالضااية الا 

إجمال  حجا   عم  خفا نسبة الديون المعدومة إل 
نلحااا انااة   (0االقااراا. يماان خاال  الجاادو  رقاا  )
حجاااا    بماااا  2104بنهايااااة الر ااااه الثالااااث ماااان العااااا  

ممياار  06.01القروا المتعثرة ي  البنو  السعودية 
القاروا  % عان حجا 2.2  و ل  بزيادة قادرها رياا 

المتعثااارة بنهاياااة الر اااه الثاااان  مااان نفاااس العاااا  والتااا  
 .                                            ا اريمميار  05.06بمغت يية 

 ( ايضاااا ان اعمااا  حجااا 0ويباااين الجااادو  رقااا  )  
 قاااروا متعثااارة باااين البناااو  الساااعودية المدرجاااة يااا 
  سوت االسه  كان من نصي  البن  االهم  التجااري.

 2104حيااث بمغاات قروضااة المتعثاارة بنهايااة ساابتمبر 
  عممااااا بااااان اجمااااال  ا ارياااامميااااار  1.34مااااا يعاااااد  

مميااااار  223.6قاااروا البناااا  االهمااا  التجاااااري هاااو 
الساعودي . ونلحا من الجادو  ايضاا ان البنا  ا اري

الفرنسااا  ياااأت  يااا  المركاااز الثاااان  مااان حياااث حجااا  
 025.6القاااااروا المتعثااااارة لااااانفس الفتااااارة وباجماااااال  

ا . وياااا  الجاناااا  االخاااار نلحااااا ان بناااا  امميااااار رياااا
البلد هو صاح  اقل رصيد من الديون المتعثرة مان 
بااين البنااو  السااعودية. حيااث بمغاات قروضااة المتعثاارة 

مااااان  2104ر ا  بنهاياااااة سااااابتمباممياااااون ريااااا 143.4
 .ا امميار ري 10.5اجمال  قروا بمغت 

7117لمعام السعودية البنوك في المتعثرة القروض احصائية(: 1) رقم جدول  

1022ذَٕلًبط،ذاالق ع  ٚا،ذي لذلحٛةا:ذانًع  ذ  
http://www.maaal.com/archives/20171107/99041 

 

 

 
 

 انبىك

صافً 

 انقروض

 لاير( )مهٍار

انقروض 

 انمتعثرة 

 لاير( )مهٍىن

انمخصصاث 

  انمدىبت

 اشهر 9فً 
 

 )مهٍىن لاير(

رصٍذ 

 انمخصصاث 
 

 )مهٍىن لاير(

وسبت 

 انتغطٍت%

 119.5 1672.2 876.7 1399.1 142.1 انرٌاض

 145.7 741.3 194.2 508.7 40.9 اندزٌرة

 90.2 1111.9 182.0 1232.7 61.1 االستثمار

 138.3 2811.4 831.6 2033.1 68.7 االول

 130.9 3085.3 143.3 2357.3 128.9 انسعىدي انفروسً

 196.4 3191.4 560.0 1624.8 116.7 ساب

 234.7 2933.7 771.2 1249.8 115.9 انعربً انىطىً

 185.9 1997.2 242.0 1074.4 120.7 سامبا

 326.2 5650.9 1187.6 1732.2 233.2 انراخحً

 236.3 1125.6 243.1 476.3 41.8 انبالد

 165.5 1294.0 348.4 781.7 77.8 اإلوماء

 142.3 6647.2 1588.1 4670.2 256.9 األههً

 168.6 32262.1 7168.1 19140.3 1404.6 االخمانً

http://www.maaal.com/archives/20171107/99041
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تحااااو  هااا   الدراساااة مااان خااال  تحميااال بياناااات      
عيناة مان المصاارف الساعودية معرياة حجا  القاروا 
المتعثااارة  والعوامااال االقتصاااادية والمالياااة الماااؤثرة يااا  

  ل .

 مشكمة الدراسة 
تكمنننن مشنننكمة الدراسنننة فننني اسجابنننة عمنننى السنننؤال 

 التالي:
ماااااا تاااااأثير المتغيااااارات االقتصاااااادية والمالياااااة عمااااا  

المتعثااارة يااا  البناااو  التجارياااة يااا  المممكاااة القاااروا 
 العر ية السعودية؟

 ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤل التالي :
مااه  طبيعاة العلقاة باين حجا  القاروا المتعثارة  

وكاااااال ماااااان معااااااد  نمااااااو النااااااات  المحماااااا  االجمااااااال  
الحقيقاااا   معااااد  التضااااخ   حجاااا  االئتمااااان  معاااااد  

الفائاااادة عماااا  البطالااااة  متوساااا  دخاااال الفاااارد  اسااااعار 
القروا عرا النقاود  حجا  القاروا االساتهلكية  

   .                                    واخيرا  العا 
 الدراسة أهمية

 دراسااااة مثاااال السااااابقة الدراسااااات ماااان كثياااار تشااااير 
 عبدالحمياااااااد) ودراساااااااة (2104 بمقاسااااااا  و صاااااااديقة)
 مشااااكمة تعتباااار المتعثاااارة القااااروا ان الاااا ( 2116 

 إلاا  تااؤدي حيااث أعمالهااا  ياا  البنااو  تواجاا، خطياارة
 قاادرة عااد  نتيجااة البنااو  أمااوا  ماان هااا  جاازء تجميااد

 ياااؤدي مماااا ويوائاااد   القااارا ساااداد عمااا  المقترضاااين
 لخسااااائر القااااروا لهاااا   المااااان  البناااا  تعاااارا إلاااا 

 مادياااة ضااامانات هناااا  تكااان لااا  إ ا خاصاااة محتممااا، 
 ثمنهااااا عماااا  والحصااااو  بااااالبيه تسااااييمها يمكاااان كاييااااة
 المتعثااار  لمعميااال البنااا  مااان الممناااوح القااارا لساااداد
 معااد  تقميال مان المتعثارة القااروا تسابب، عماا يضال  

 القاوة تخفايا ثا  ومن المصرف  لد  األموا  دوران
نقاص لموارد  التشغيمية  .    خسائر  وزيادة أر اح، وا 

  في الدراسة أهمية وتكمن
 تواجا، الت  المهمة المشاكل أحد عم  تركز أنها. 0

 القاروا مشاكمة وها  آال عاا  بشاكل المصاارف
 . المتعثرة

 عما  سامبا   تاؤثر المتعثارة القاروا ظااهرة كاون . 2
 .الوطنية واالقتصاديات البنو  ر حية

 يا  تسااه  أنهاا حياث مان أيضاا أهميتهاا تاأت  . 4
 لممصاارف االئتماان  الوضاه حقيقاة عان الكشا 
 .السعودية

 أبحاث لعمل والمهتمين الباحثين أما  مجا  تفت  .1
 القروا موضوع حو  وتوصيات مقترحات وتقدي 
 .العر ية المصارف مختم  ي  المتعثرة

 الدراسة أهداف
 : التالية األهداف تحقيق الحالية الدراسة تحاول

 البناااو  قبااال مااان الممناااوح االئتماااان حجااا  معرياااة. 0
 ماا الفتارة يا  السعودية العر ية المممكة ي  التجارية

 (. 2103-  2110) بين
    البنااااااو  ياااااا  المتعثاااااارة القااااااروا حجاااااا  معريااااااة. 2

 .الفترة نفس خل  السعودية التجارية
 العر ياة المممكاة يا  المتعثارة القروا واقه تحميل. 4

 .السعودية المصارف من عينة خل  من السعودية
 الماؤثرة والمالياة االقتصاادية العوامال أها  معرية .1  

 ماااااان عينااااااة لااااااد  المتعثاااااارة القااااااروا حجاااااا  ياااااا 
 .السعودية التجارية المصارف
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 الدراسة وعينة المجتمع
 التجارينة البننوك كافنة منن الدراسنة مجتمع يتكون 
 عينننة أمننا. السننعودية العربيننة المممكننة فنني العاممننة
 : هي بنوك خمسة من تتكون  الدراسة

 .البن  العر   الوطن  .0
 .البن  السعودي الفرنس  .2
 .للستثمارالبن  السعودي  .4
 .بن  سا  .1
 .بن  سامبا .2

 أساليب جمع البيانات والمعمومات
 الجانب النظري 

 مان النظري  بالجان  المتعمقة المعمومات جمه ت 
 ماان البحااث بموضااوع تاارتب  والتاا  المتاحااة المصااادر
 قاادر البحااث تغطيااة بهاادف جامعيااة ورسااائل دارسااات
 .اإلمكان

  التطبيقي الجانب
 الصااادرة الساانوية البيانااات عماا  يياا، االعتماااد تاا 
 محاال التجاريااة والبنااو  السااعودي النقااد مؤسسااة عاان

 (. 2103-  2110) بين ما الفترة ي  الدراسة

  الدراسة فرضيات
 األدبياااات ومراجعاااة النظاااري  االطاااار عمااا  باالعتمااااد
 عماا  لمدراسااة يرضاايات تسااعة صااياغة ساايت  السااابقة
 ( :العد  يرضيات) التال  النحو

 معااد  بااين إحصااائية داللااة  ات علقااة توجااد ال .1
 وحجاااا  الحقيقاااا  اإلجمااااال  المحماااا  النااااات  نمااااو

 .المتعثرة القروا
 معااد  بااين إحصااائية داللااة  ات علقااة توجااد ال .7

 .المتعثرة القروا وحج  التضخ 
 حج  بين إحصائية داللة  ات علقة توجد ال .3

 وحجاااااا  البنااااااو  قباااااال ماااااان الممنااااااوح االئتمااااااان 
 .المتعثرةالقروض

 معااد  بااين إحصااائية داللااة  ات علقااة توجااد ال .4
 .المتعثرة القروا وحج  البطالة

 متوسا  باين إحصاائية داللاة  ات علقة توجد ال .5
 .المتعثرة القروا وحج  الفرد دخل

 أسااعار بااين إحصااائية داللااة  ات علقااة توجااد ال .6
 .المتعثرة القروا وحج  القروا عم  الفائدة

 عاارا باين إحصاائية داللااة  ات علقاة توجاد ال .7
  المتعثرة القروا وحج  النقود

 حجااا  باااين إحصاااائية داللاااة  ات علقاااة توجاااد ال .8
 البنااو  قباال ماان الممنوحااة االسااتهلكية القااروا
 .المتعثرة القروا وحج 

 الاادين بااين إحصااائية داللااة  ات علقااة توجااد ال .9
 .المتعثرة القروا وحج  العا 

  الدراسة حدود
 بهاا   تحااي  التاا  المحااددات ماان مجموعااة يوجااد     

 القاااااروا موضاااااوع طبيعاااااة بساااااب  و لااااا  الدراساااااة 
 والنتاااائ  ييااا،  المساااتخدمة البحاااث ومنهجياااة المتعثااارة
 هاا  المحااددات وهاا  . إليهااا التوصاال ياات  سااوف التاا 
 : التال  النحو عم 
 المتغيارات مان تساعة بحاث عما  الدراساة اقتصار .0

 ياااا  المتعثاااارة القااااروا حجاااا  عماااا  تااااؤثر التاااا 
 معد ) ه  المتغيرات وه  . السعودية المصارف

 معااااد  الحقيقاااا   اإلجمااااال  المحماااا  النااااات  نماااو
 البناو   قبل من الممنوح االئتمان حج  التضخ  
 الفائادة أسعار الفرد  دخل متوس  البطالة  معد 
 القاااروا حجااا  النقاااود  عااارا القاااروا  عمااا 

 متغياارات أي ياإن لا ا(. العااا  الادين االساتهلكية 
 المممكااة ياا  المتعثاارة القااروا عماا  مااؤثرة أخاار  
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 ها   يا  لمبحث مجاال   تكون  لن السعودية العر ية
 .الدراسة

 العر ياااااة المممكاااااة عمااااا  الدراساااااة مكاااااان اقتصاااااار .2
 تااااا  التااااا  المصاااااارف تمااااا  و خاصاااااة الساااااعودية
 البناا : )ياا  والمتمثمااة منهاا الدارسااة عينااة اختياار
 البنا  الفرنسا   الساعودي البنا  الاوطن   العر  

(. ساااامبا بنااا  ساااا   بنااا  للساااتثمار  الساااعودي
 . 2103 –  2101 بين ما الفترة خل 

 الدراساة ها   يا  إليها التوصل ت  الت  النتائ  إن .4
 مان يإنا، لا ا. البياناات مان جمعا، تا  بما محدودة
 إليهاااا التوصااال تااا  التااا  النتاااائ  تعماااي  الصاااع 
 وخااارج جمعهااا  تاا  التاا  المعمومااات نطااات خااارج
 .الدراسة مجتمه نطات
 لمدراسااة  بالنساابة المحااددات هاا   ماان الاارغ  وعماا 
 إن باعتبااااار أهميتهااااا ماااان بااااالطبه يقماااال ال  لاااا  يااااإن
 عان عاماة بصاورة البااحثين تزود سوف الدراسة نتائ 
 والعوامااااال الساااااعودية  يااااا  المتعثااااارة القاااااروا واقاااااه

 .ييها المؤثرة والمالية االقتصادية
 السابقة والدراسات النظري  اسطار

 النظري  اسطار:  أوالا 
 غيار الاديون  أو المتعثارة الاديون  موضاوع يعتبار
 يا  المعاصارة البنكياة اإلدارات لمعظا  مؤرقاا   العامماة
 بال البناو  جمياه منا، تعاان  وباتات والغار   الشارت 
 أو الثالث العال  دو  ي  العاممة تم  السيما استثناء 
 الدو  من بالعديد األمر  ل  أد  وقد النامية  الدو 

 وتادابير موقا  اتخاا  إلا  ييهاا النقدياة والسامطات
 أجهزتهااا حمايااة أجاال ماان أحيانااا   قاسااية كاناات

  الواكاد) ييها العامة الثقة عم  والمحايظة المصريية 
 نقااو  سااوف  البحااث ماان الجزئيااة هاا   وياا (. 2111

 بموضااوع المتعمقااة األساسااية المفاااهي  بعااا بعاارا
 :  ل  من الدراسة 

  وأهميته المصرفي االئتمان مفهوم
 البنا  يوليهاا التا  الثقاة هاو المصاري  االئتماان  

 الساتخدام، الماا   مان معاين مبما  إتاحاة يا  لز ونا،
 ساداد  ويات  محاددة يتارة خال  معاين غارا يا 

 عميا،  يتفا  ماال  عائاد مقابال أيضاا   محاددة بشارو 
 أموال،  استرداد لممصرف يضمن معين ضمان وتقدي 
 (.2102  هبا ) السداد عن العميل توق  ما إ ا

 يوليهاا التا  الثقاة يمثال المصاري  االئتماان وأيضاا  
 تحات يضاه حاين ماا  لشاخص التجااري  المصارف
اا تصاري،  محاددة لفتارة ييا، يكفما، أو النقاود مان مبمغ 
 نهايتها ي  المقترا ويقو  الطريين  بين عميها يتف 

 عمي، يحصل معين عائد لقاء و ل  بالتزامات،  بالوياء
 والعماوالت الفوائاد يا  يتمثال المقتارا مان المصارف

 (.2111 الواكد) والمصاري 
 االقتصاد ي  األهمية بال  دور المصري  للئتمان
 متشااب  تاأثير لا، اقتصاادي نشاا  يهاو الاوطن  
 نمو يتوق  وعمي، الوطن   للقتصاد األبعاد ومتعدد
  النماااااااو لحركاااااااة والمتتباااااااه. وارتقاااااااء  االقتصااااااااد  لاااااا 

 لا، يتباين ساوف العاال  دو  مختم  ي   االقتصادي
 مصادر أه  من المصري  االئتمان يعتبر له ا  ل  
 االقتصااادية لمقطاعاات التمويمياة الحاجاات إشاباع

 قد حساسة أداة يعتبر آخر جان  من ولكن المختمفة 
 لا  إ ا باالقتصااد كثيارة أضارار حادوث إلا  تاؤدي
 حالااة ياا  المصاري  ياالئتماان .اسااتخدام، يحسان
 يؤدي يي، اإليرا  حالة وي  كساد إل  يؤدي انكماش،

 آثاار تساب  الحاالتين وكال. تضاخمية ضاغو  إلا 
 كثيار يا  يصاع  وقاد الخطاورة يا  غاياة اقتصاادية

 (.2102 هبا )  ل  معالجة األحيان من
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 تعثرها وأسباب المتعثرة القروض مفهوم
 ييهاا عجاز التا  الاديون  المتعثارة باالقروا يقصاد

 المتوقعة  االستحقات   تواريخ ي  سدادها عن المقترضون 
 المقترا تمكن لعد  أو  ل   ي  الرغبة عد  بسب  إما
 لظااروف أو محسااو   غياار حاادث  بسااب   الوياااء ماان

 بنشاااااط، أحاطاااات اخااااتلالت أو مشاااااكل  أو معينااااة 
 (.0664 األلف )

 عنا، المتاحاة المعموماات تادعو الا ي الادين هو أو
 محال أصابحت قاد تحصايم، إمكانياة بأن االعتقاد إل 
 يمكان ماا قيماة أو نسابة تحدياد يصاع  وانا، شا  
 (.2111 الواكد) .من، إهلك،
 تعثار إلا  تاؤدي كثيارة وعوامال أسابابا   هناا  إن

:  بينهااا وماان. التجاريااة المصااارف لااد  القااروا
 (.2113 زايدة)

 البنك  متعمقة في أسباب
 االئتمانية التسهيلت من  دراسة قصور. 
  من موضوعيا   تحميل   االئتمان مخاطر تحميل عد 

 اإلدارة  السااااااااااااااااااااااوت  رأس مخاااااااااااااااااااااااطرج       حيااااااااااااااااااااااث
                                                            .العقارية الما  والضمانات

 لمعميل واحدة ديعة التسهيلت صرف. 
 خطأ ي  تقدير الضمانات. 
  الممو  المشروع متابعة عم  البن  قدرة عد 
  بين تحصل الت  لمتجاوزات السميمة المعالجة عد 

 .بالتسهيلت واألخر الحين
 أسباب متعمقة في العميل

 لممشاروع االقتصاادية الجدو   دراسة ي  خمل وجود 
 .  الممو 

  والكاممة الصحيحة والمعمومات البيانات تقدي  عد 
 .لمبن 

  ألجمها من  الت  الغاية لغير القرا استخدا. 
 االستثمارية العميل لعمميات المدروس غير التوسه 

 يزياد مما متكررة غير مصادر عم  العميل اعتماد 
 يتارة مان وأر احا، النقدياة  تديقاتا، انتظاا  عاد  مان
 .أخر   إل  مالية

  العميل لد  والفنية اإلدارية الكفاءات توير عد. 
  البن  وتوجيهات بإرشادات المقترا التزا  عد. 

 بالمصرف المحيطة بالبيئة    تتعمق  أسباب
 الت  واالجتماعية  والسياسية االقتصادية الظروف

 إلا  باإلضااية بالبنا   االئتماان نشاا   عما  تاؤثر
 .الطبيعية والكوارث الحرو 
 عمنننى المتعثنننرة لمقنننروض السنننمبية اآلثننار

 المصرفية المؤسسات
 المؤسساة يا  كثيارة سامبية آثاارا   المتعثارة لماديون  إن

: وهاااااااااا  أهمهاااااااااااجعماااااااااا  ساااااااااانركز    لكننااااااااااا المصااااااااااريية
                   (.2102 هبا )

  المصرفية لممؤسسة الموارد توزيع سوء
 إجماال  إلا  المتعثارة القاروا نسابة زياادة إن

 اتباااع  إلاا   يااؤدي   الممنوحااة االئتمانيااة التسااهيلت
 التساهيلت مان  يا   متحفظاة  تكان لا  إن  حا رة  سياساة
 مجدياة مشااريه حرماان إلا  ياؤدي قاد مماا الجديادة 

 تخفاايا إلاا  األماار هاا ا ساايؤدي .التموياال ياارص ماان
 . التجارية البنو  ي  األموا  توظي 

 األرباح عمى المترتبة اآلثار .1
 واسنعة سمبية آثار المتعثرة القروض عمى يترتب

 :الحصر ال المثال سبيل عمى منها األرباح عمى
  ي  ليست المتعثرة القروا بسب  المجمدة األموا 

 ال وبالتاال  الستثمارها  المصريية المؤسسة متناو 
 .األر اح لتحقي  منها االستفادة يمكن

 الديون  ه   لتحصيل اإلدارية التكالي  زيادة. 
 لمتابعة المسؤولين قبل من المطمو  والجهد الوقت 

 .إنتاجيته  عم  سمبا   ينعكس مما القروا  ه  
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 المصاريية المؤسساات ر حياة وزياادة نماو  احتمااالت 
 المتعثارة القاروا مان كبيار بشاكل تعاان  التا 

 .نسبيا   محدودة
 نمو ضع  إل  حتما   سيؤدي األر اح ضع  إن

 حياث الساوقية حصاتها وتآكال المصاريية المؤسساة
 . النمو قاعدة المالية المؤسسات ي  األر اح تمثل

 السابقة الدراسات:  ثانياا 
( Bad Loans) المتعثارة القاروا مشاكمة تعتبر  
 Non) العاممااااة غياااار بااااالقروا كاااا ل  تساااام  والتاااا 

Performing Loans) التا  الرئيساة المشااكل مان 
 عما  النامياة والادو  المتقدماة الدو  ي  البنو  تواج،
 مان العدياد يا  البااحثين اهتماا  نالات وقاد  سواء  حد

 .الدراسات
   إلاااااااا  Klein, 2013)) دراسااااااااة هااااااااديت حيااااااااث

 شرت  دو  ي  المتعثرة القروا مستو   عم  التعرف
 باااين ماااا الفتااارة خااال  الشااارقية أوروباااا وسااا  وجناااو 
 اهاااااااا  إلاااااااا  الدراسااااااااة وأشاااااااارت.  2100 –  0665
 االقتصااد ظاروف مان كال إلا  القروا تعثر أسبا 
 عمااا  العثاااور وتااا  لمبناااو   المحاااددة والعوامااال الكمااا 

 لظاااااااروف المتعثااااااارة القاااااااروا يااااااا  قوياااااااة اساااااااتجابة
 اإلجماااال  المحمااا  الناااات  نماااو مثااال الكمااا  االقتصااااد
 .والتضخ  والبطالة  الحقيق  
( MUNIB & ATIYA, 2013) دراسااة ويا 

 بااين القصاير و الطويال الماد  تقيااي  إلا  هاديت التا 
  الكميااااااة االقتصااااااادية والمتغياااااارات المتعثاااااارة القااااااروا

( اإلجمااال  المحماا  النااات  الصاارف  سااعر التضااخ  )
 التاااا   الفائاااادة سااااعر ياااا  المتمثاااال المااااال  المتغياااار و

 ديسااااامبر وحتااااا   2112 ينااااااير مااااان الفتااااارة تغطااااا 
 توصااال وقاااد. باكساااتان يااا  التجارياااة لمبناااو   2100
 العقااد يا  المتعثاارة لمقاروا السااريه النماو أن الباحاث
 حيااث االقتصااادية االضااطرابات  نتيجااة كااان األخياار

 واالنخفااا إضاييين  رقمين إل  التضخ  معد  قفز
 مياااااازان ياااااا  والعجااااااز الصاااااارف  سااااااعر ياااااا  الكبياااااار

 ماان المصااري  القطاااع متغياارات وكاا ل  المااديوعات 
 يا  تسااه  كانات النقاود  وعارا الفائدة أسعار زيادة
 ارتفاااااع أن إلاااا  باإلضاااااية. المتعثاااارة القااااروا نمااااو
 الوقات يا  الديه من المقترضين تحد االقتراا تكمفة

 القااروا ماان كبياارة كومااة إلاا  يااؤدي ممااا المناساا  
 الر حياااة خفاااا إلااا  وجودهاااا ياااؤدي التااا  المتعثااارة 
 : النتائج أظهرت وقد هذا. البنو  ي  اإلجمالية

 الكم  االقتصاد متغيرات بين قوية علقة وجود  
 .الطويل المد  عم  المتعثرة والقروا

 المتعثاااااارة القااااااروا بااااااين عكسااااااية علقااااااة وجااااااود 
 .  الطويل المد  عم  النقدي والمعروا

 بااااين القصااااير المااااد  عماااا  ضااااعيفة علقااااة وجااااود 
 .الفائدة وسعر التضخ  من وكل المتعثرة القروا

 إلاااااا  ينظاااااار أن يجاااااا  بأناااااا، الباحااااااث ويوصاااااا 
 االقتصااااااد متغيااااارات وخاصاااااة االقتصاااااادية الجوانااااا 
 مالياة تادابير اتخاا  وينبغا  المنظماين  قبل من الكم 
 ال حتااا  القاااروا ساااداد يااا  التعثااار لمواجهاااة ونقدياااة
 .البنو  وسيولة ر حية ي  يضر

 التحقا  إلا  هاديتNjeru, 2013) ) دراساة أماا
 الخاصاة البناو  يا  المتعثرة القروا بين الصمة من

 تؤثر مد  أي إل  تحديد و الكم   االقتصاد وعوامل
 التجارياااة البنااو  يااا  المتعثاارة لمقاااروا العواماال هاا  
 هااااو التحقياااا  قيااااد التااااابه المتغياااار وكااااان. كينيااااا ياااا 

 تشاااامل المسااااتقمة المتغياااارات بينمااااا المتعثاااارة القااااروا
 حياااث. والبناااو  الكمااا  االقتصااااد مااان محاااددة عوامااال
 المحماااااا  النااااااات ) الكماااااا  االقتصاااااااد عواماااااال شااااااممت

 التضااااخ  الفاااارد  دخاااال متوساااا  الحقيقاااا   اإلجمااااال 
 ساااااااعر والاااااااواردات  التصااااااادير الحكاااااااوم    اإلنفاااااااات
 إدارة تقنيات) شممت يقد البنكية العوامل أما( الصرف
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 إدارة عواماااال المصااااريية الهياكاااال االئتمااااان  مخاااااطر
 تغطيهااا التاا  الفتاارة وكاناات(. الفائاادة أسااعار الجااودة 

 . 2116 - 0662 بين ما الدراسة ه  
 البنكيااة العواماال  أن إلاا  الباحااث توصاال حيااث 
 مقارناة أعما  بحجا  المتعثارة القروا نشوء ي  تسه 
  المهااا  مااان ياااإن لااا ل . الكمااا  االقتصااااد عوامااال ماااه

 عمااا  أكثااار والتركياااز الفهااا  التجارياااة لمبناااو  بالنسااابة
 عماا  الساايطرة وياارا اإليااراا لعمميااات البناا  إدارة

 لمتحقياا  وقابمااة عممياة حمااو  عان والبحااث األوضااع 
 .المتعثرة القروا مشاكل لمعالجة

 Fawad & Bashir, 2013) ) دراساة وتناولات  
 البياناااااااات باساااااااتخدا  المتعثااااااارة القاااااااروا محاااااااددات
 اسااتخدا  عماا  اعتماادت حيااث. الباكسااتانية المصااريية
 المتعثاااارة القااااروا لنساااابة الزمنيااااة السلساااال بيانااااات
 الدراسة أشارت.   2100-  0661 من الفترة خل 
 النااات  نمااو معااد ) اقتصااادية متغياارات هنااا  أن إلاا 

 التضااااااااخ   معااااااااد  الحقيقاااااااا   اإلجمااااااااال  المحماااااااا 
 معاد  يا  يتمثال ماال  ومتغير( الصناعية الصادرات
 . المتعثرة بالقروا كبير بشكل ترتب  الفائدة 
 التعرف إل ( DP Louzis, 2012) دراسة هديت
 البناو  مان االقتراا إل  تؤدي الت  المحددات عم 
 إلاا  تاؤدي التا  األسابا  عما  والتعارف. اليوناان يا 
 أناواع ثلثة عم  االعتماد ت  وقد. القروا ه   تعثر
 قاااروا االسااتهلكية  القااروا) وهاا  القااروا ماان

 أن إلا  الباحاث وتوصال( األعماا  قروا العقارات 
 النااات  نماو معاد ) وتحدياادا   الكما  االقتصااد متغيارات
 والاااادين البطالااااة معااااد  الحقيقاااا   اإلجمااااال  المحماااا 
 القاااااروا مساااااتو   عمااااا  قاااااوي  تاااااأثير لاااااديها( العاااااا 
 .المتعثرة

 Biabani&others2012) ) دراسااة تناولاات
 البنااااااو  تواجههااااااا التاااااا  المتعثاااااارة القااااااروا مشااااااكمة

 هاديت حياث إياران  يا  االئتماان ومؤسسات التجارية
. المتعثااارة القاااروا عمااا  الماااؤثرة العوامااال تقياااي  إلااا 

 داللااااة  ات علقااااة هنااااا  أن إلاااا  الباحااااث وتوصاااال
 المقدمااة والضاامانات المتعثاارة القااروا بااين إحصااائية

 إحصااائية داللااة  ات علقااة وجااود. العماالء قباال ماان
 باإلضااية. القارا سداد ومدة   المتعثرة القروا بين
 .البنو  ر حية عم  يؤثر القروا تعثر أن إل 

 إلا  Saba & others, 2012)) دراساة تطرقات
 األكثاار القضاية واعتبرتهااا المتعثارة  القااروا موضاوع
 هااا   وتقاااو . البقااااء اجااال مااان لمبناااو  بالنسااابة أهمياااة
 تعثار إلا  تاؤدي التا  العوامل من مزي  عم  الدراسة
 اإلجماااال  المحمااا  الناااات  نماااو معاااد  وهااا  القاااروا
 الممنوحاة القاروا إجمال  التضخ   معد  الحقيق  

 ونساااابة  (المسااااتقمة المتغياااارات) المصااااارف قباااال ماااان
 الدراسااة وتسااتخد (. تااابه كمتغياار) المتعثاارة القااروا
 المتحااادة الواليااات يااا  المصااري  القطااااع ماان بيانااات
 مااا الفتاارة الدراسااة ساانوات وتتمثاال. رساامية مواقااه ماان
 االختباااار إجاااراء تااا  حياااث.  2101 –  0652 باااين
 المتعاادد  االنحاادار نمااو ج باسااتخدا  المتغياارات عماا 
 المساااااتقمة المتغيااااارات جمياااااه أن إلااااا  التوصااااال وتااااا 

 . القروا تعثر عم  كبير تأثير لها الم كورة
 ياا  رئيسا  بشاكل(  2102عااد  ) دراساة اهتمات
 يااااااا  المتعثااااااارة لماااااااديون  الرئيساااااااية األسااااااابا  تحدياااااااد

 ها   تساوية كيفية عم  والتعرف الجزائرية  المصارف
 الرقابياااااة اإلجاااااراءات أهااااا  معرياااااة أيضاااااا   القاااااروا 
 .الجزائرية المصارف عم  المطبقة واالحترازية

 : التالية النتائج إلى الباحث توصل وقد 
 نهائياااا   تجنبهاااا يمكااان ال ظااااهرة المتعثااارة القاااروا 

 معهااااا والتعاماااال حجمهااااا ماااان التقمياااال يمكاااان ولكاااان
 .اإلمكان قدر آثارها من التخفي  ومحاولة بح ر
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 التوسااه إلاا  ترجااه عامااة بصاافة التعثاار أساابا  إن 
 بالضااااواب  االلتاااازا  عااااد  مااااه القااااروا  ماااان  ياااا 

 المزياااد جمااا  أجااال مااان خاصاااة الساااميمة المصاااريية
 متعماا  هااو مااا منهااا األساابا  أن كمااا العماالء  مان

 هااو مااا ومنهااا بالبناا  متعماا  هااو مااا ومنهااا بالعمياال
 .العامة الظروف إل  راجه

  مان الحد ي  يساعد القروا لتعثر المبكر الكش 
 .تبعاتها

 مان لمبنا  المقدماة الضامانات مراقبة الضروري  من 
 .السوقية القيمة حيث من و ل  العميل 

  مساااااتو   عمااااا  المتعثااااارة القاااااروا معالجاااااة تكاااااون 
 عما  البنا  يعمال كماا البنا   مستو   وعم  العميل
 اإلمكانيااااات كاااال اعتبارهااااا ياااا  تأخاااا  حمااااو  إيجاااااد
 .المشكمة تسوية ي  المتاحة

 تحدياااااد إلااااا ( 2012 الشااااااعر ) دراساااااة هاااااديت
باااااراز القاااااروا تعثااااار إلااااا  تاااااؤدي التااااا  األسااااابا   وا 
 التعثاار  هاا ا بسااب  لممصااارف تحاادث التاا  المشاااكل
 اسااتخدا  وتاا . الظاااهرة هاا   ماان لمحااد الحمااو  واقتاراح
 التعثااااااار أسااااااابا  عمااااااا  لمتعااااااارف الوصاااااااف  المااااااانه 
 : الباحث  لها توصل التي النتائج ومن. ومشاكم،

  اسااااتهلك  تموياااال هااااو المصااااري  التموياااال معظاااا 
 .منت  وغير

  ومتابعاة القانونياة اإلجاراءات اتخاا  يا  التشدد عد 
 .التجارية البنو  جان  من المتعثرين العملء

  ماان صاارامة بكاال واإلجااراءات المااوائ  تطبياا  عااد 
 خاصاة التجارياة البناو  تجاا  المركازي  البن  جان 
 .المتعثرة بالقروا يتعم  ييما

 المشاااكل عماا ( 2116  الشاامري ) دراسااة ركاازت
 أهاااا  ماااان والناتجااااة العراقيااااة المصااااارف تواجاااا، التاااا 

 القاروا مشاكمة وها  أال المصاارف ألموا  استخدا 
 حصاااو  يااا  القاااروا هااا   تاااأثير ومعرياااة المتعثااارة 

 وبااااألخص الااادو   مااان العدياااد يااا  المالياااة األزماااات
 مشااكل إلا  أدت الت 2115 عا  ي  العالمية األزمة
 ماان العديااد ياا  والماليااة االقتصااادية الاانظ  ياا  عدياادة
 : التالية النتائج إلى وتوصل. الغر   العال  دو 
 باابعا تقاو  أن عميهااا المصاارف إدارات أن 

 المالية األزمات مخاطر مواجهة لغرا اإلجراءات
 القاااااروا تعثااااار حااااااالت ومعالجاااااة عاماااااة  بصاااافة
 .خاصة بصفة

  ورسا  بصاياغة تقاو  أن المصاارف عما  ينبغا 
 القروا معالجة  أجل من بها خاصة استراتيجيات
 الت  األزمات أسبا  أن عممنا ا ا السيما المتعثرة 
 الجهااز احتارا  وعاد  انفالت إلا  تعاود حادثت

 مان عميهاا  المتعاارف الدولياة لمسياساات المصاري 
 المصاري  العمال بأساسايات االنضابا  عاد  خال 
دارة والسايولة الر حياة إدارة يا  السامي   مخااطر وا 
دارة االئتمان  التحايال يا        وكا ل  الما   راس كفاية وا 

 .المصريية الرقابة إجراءات عم 
 تحميال إلا  تهادف( 2114  العر ياد) دراساة أماا
 ياااااا     وتطورهااااااا         المتعثاااااارة  لمقااااااروا   النساااااابية  األهميااااااة
 باين ماا الفتارة خال  الساوري  الصاناع  المصارف
ا . 2112 -  0665  المالياة البياناات عما  اعتمااد 
 مان المتبعاة اإلجاراءات تقياي  خال  ومان الفتارة  لتم 
. المتعثارة القاروا لمعالجاة الصاناع  المصارف قبال
 تشير النتائ  من مجموعة إل  الدراسة توصمت حيث
 الدراسات إعداد ي  المصرف لد  قصور وجود إل 

اا االئتمانياة  المصاريية  الفنياة واألعاراف لممعاايير ويق 
 العميال لنشاا  والمساتمرة الميدانياة المتابعاة وغياا 
 أد  مماا القارا  مان  بعاد وتطورهاا أعمالا، ونتاائ 
 .متعثر مصري  ائتمان نشوء إل 

 عماا  التعاارف إلاا (  2113 زاياادة) دراسااة وهااديت
 المصاارف لهاا تتعارا الت  المتعثرة القروا ظاهرة
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 تااا  وقاااد. الفمساااطين  المصاااري  الجهااااز يااا  العامماااة
 ومخصصاااتها  المتعثارة القااروا حجا  عماا  التعارف

 العااا  ماان المصاانفة الااديون  كشاا  عاارا خاال  ماان
 هنااا  أن الواضاا  ماان وكااان.   2112-  2110
 بااااين مااااا تفاوتاااات. البنااااو  كاااال لااااد  متعثاااارة قااااروا
 عمااااااا  اعتماااااااادا   و لااااااا  والوايااااااادة  الوطنياااااااة البناااااااو 

 .حجمهااا وكباار الااديون  لهاا   الخاضااعة المخصصااات
 التعثر أسبا  استكشاف أيضا   الدراسة ه   وتضمنت
 توزياه تا  حيث الدراسة  استبيان خل  من المصري 

 قرار بمتخ ي المتمثمة الدراسة عينة عم  استبانة 31
 غااااازة قطااااااع يااااا  العامماااااة المصاااااارف يااااا  االئتماااااان
 عممياة إجاراء وبعد. االئتمان بمن  تقو  الت  ويروعها
 ماان بمجموعااة الخااروج تاا  المسااتجيبين آلراء التحمياال
 : أبرزها من كان والتوصيات، النتائج

 سااااهمت المتردياااة واالقتصاااادية السياساااة األوضااااع 
 يا  المتعثارة القاروا حجا  ارتفاع ي  عالية بنسبة
 .المصارف جميه

 إلاا  المتعثاارة القااروا نساابة أن الدراسااة أوضااحت 
 المصاااااارف يااااا  الممنوحاااااة االئتمانياااااة التساااااهيلت
 –  2110السااااااانوات يااااااا  يمساااااااطين يااااااا  العامماااااااة
 .  تميها الت  بالسنتين مقارنة كبيرة كانت  2114

  الدراسة منهجية
 المااااانه  اساااااتخدا  سااااايت  الدراساااااة أهاااااداف لتحقيااااا 
 .التحميم  الوصف 

 نموذج االنحدار الخطي المتعدد. 
 االقتصاادية المتغيرات  علقة تأثير طبيعة لدراسة    

 اإلجماااااال  المحمااااا  الناااااات  نماااااو معاااااد ] والمالياااااة
 حجااا   (X2) التضاااخ  معاااد    (X1)  الحقيقاا 
 متوساااا   (X4) البطالااااة معااااد   (X3)االئتمااااان
  القاااروا عماا  الفائاادة أسااعار  (X5) الفاارد دخاال

(X6)  النقااااااااااااااود عاااااااااااااارا (X7)  القاااااااااااااااروا 
([ X9) العاااااااااااااا  الااااااااااااادين  (X8) االساااااااااااااتهلكية

 المتعثاااااارة القااااااروا عماااااا ( المسااااااتقمة المتغياااااارات)
 النمنننوذج اسنننتخدام ينننتم سنننوف(. التاااابه المتغيااار)

 : التالي الرياضي
 𝒀t = f (

  
انً  قها انً غٛطام

X9X8,X7,X6,X5,X4,X3,X2,X1, ذ(

 

 المساااتقمة لممتغيااارات اختباااارات عااادة إجاااراء وبعاااد
 طرياااااا  عاااااان التااااااابه المتغياااااار عماااااا  تأثيرهااااااا ومااااااد 

Stepwise Regression النمااااااو ج إلاااااا  توصاااااامنا 
  مستقمة متغيرات خمسة عم  باإلبقاء و ل  األيضل 

 

 الحقيقااا   اإلجماااال  المحمااا  الناااات  نماااو معاااد )
 عماا  الفائاادة أسااعار االئتمااان  حجاا  التضااخ   معااد 

 بااااااااااااق  واساااااااااااتبعاد(. النقاااااااااااود عااااااااااارا القاااااااااااروا 
 الفاااااارد  دخاااااال متوساااااا  البطالااااااة  معااااااد )المتغياااااارات
 (.العا  الدين االستهلكية  القروا

 المساااتقمة المتغيااارات باااين العلقاااة تاااأثير ولتحميااال
 بتحويل نقو  سوف النمو ج ي  عميها اإلبقاء ت  الت 

 : التال  القياس  النمو ج إل  الرياض  النمو ج

𝒀𝒕= 𝜷𝟎+𝜷𝟏𝑿𝟏𝒕+𝜷2𝑿2𝒕+ 𝜷3𝑿3𝒕+ 

𝜷4𝑿4𝒕+ 𝜷5𝑿5𝒕+ 𝜺𝒕 
 

 :كالتالي المتغيرات تعريف يصبح إذاا  
 (𝒀𝒕 : )باااآالف التاااابه  المتغيااار) المتعثااارة القاااروا 

 .)الرياالت
(𝑿𝟏𝒕 : )الحقيق  اإلجمال  المحم  النات  نمو معل 

 .)% مئوية نسبة(
(𝑿2𝒕 : ) مئوية نسبة( التضخ  معد %(. 
(𝑿3𝒕 : ) الرياالت بآالف( االئتمان حج .) 
(𝑿4𝒕 : )نسااااااابة( القاااااااروا عمااااااا  الفائااااااادة أساااااااعار 

 . )%مئوية
 (𝑿5𝒕 : )(. مئوية نسبة) النقود عرا% 
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𝜷0, 𝜷1, 𝜷2 𝜷3, 𝜷4, 𝜷5) : )نماو ج معمماات 
 بااااين العلقااااة طبيعااااة تحاااادد التاااا  الخطاااا  االنحاااادار
 .المتغيرات

(𝜺𝒕 : ) (. العشوائ  الخطأ)  البواق  قي 
(𝒕 : ) المشاهدة رق (t=1, 2, 3, …n) .         
 

 

 

 انفرضلللللٍاث واختبلللللار انبٍاولللللاث حهٍلللللمت

 : انتانً انمتعذد انخطً االوحذار نىمىرج
 

 𝒀= 1944610 - 87249 𝑿𝟏 - 67760 𝑿2 

+ 0.0188 𝑿3 - 237652 𝑿4 - 33907 𝑿5

   لبياناتا تحميل:  أوالا  

 انمتعذد االوحذار تحهٍم وتٍدت( : 2)  رقم خذول

 

 انمتغٍراث انمستقهت
انمعهم انمقذر 

𝜷 

 Tقٍمت 

 االحصائٍت

 Pقٍمت 

 االحصائٍت

X1 

 (انحقٍقً اإلخمانً انمحهً انىاتح ومى معذل)
𝜷𝟏= - 87249 -2.17** 0.035 

X2 

 (معذل انتضخم)
𝜷2= - 677600.114ذ61 .1-ذ 

X3 

 (حدم االئتمان)
𝜷3= 0.0188 4.31*** 0.000 

X4 

 (أسعار انفائذة عهى انقروض)
𝜷4= - 237652 -3.07 *** 0.003 

X5 

 (عرض انىقىد)
𝜷5= - 33907 -1.85* 0.070ذ

R
2
 =  48.7 % 

R ذ % 43.9
-2 

ذ=

F Test = 10.23ذ
 

ذي  ٕٖذ ُ ذانًمُٕٚا*ذذ،%ذ5ذتحع ةٙذي  ٕٖذ ُ ذانًمُٕٚا**ذذ،%ذ1ذتحع ةٙذي  ٕٖذ ُ ذانًمُٕٚا***ذ

% 10ذتحع ةٙ
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 ( 𝜷تفسير المعممات )
ساانقو  بتفسااير المعممااات لكاال متغياار مسااتقل عماا  
المتغيااااار التاااااابه و لااااا  مااااان خااااال  نتاااااائ  االنحااااادار 

 المقدر.
نالحظ من نموذج االنحندار المقندر، وبعند اسنتخدام 

والتحمينل لمعرفنة مندس اسننتجابة طريقنة المروننات 
القننروض المتعثننرة لمتغيننر فنني العوامننل المسننتقمة، 

 1سوف يكون التحميل بالشكل التالي
توجد علقة عكساية باين معاد  نماو الناات  المحما   -

اإلجمال  الحقيق  وحج  القاروا المتعثارة  أي أن 
كمما زاد معد  نمو النات  المحم  اإلجمال  بمقادار 

القاااااااااروا المتعثااااااااارة بمقاااااااااادار % ساااااااااتنخفا 01
(2.55.)% 

توجاااد علقاااة عكساااية باااين معاااد  التضاااخ  وحجااا   -
القااروا المتعثاارة  أي أن كممااا زاد معااد  التضااخ  

% سااتنخفا القااروا المتعثاارة بمقاادار 01بمقاادار 
%(. ولكااااااان ال توجاااااااد داللاااااااة إحصاااااااائية 31.24)

توضاا  تااأثير معااد  التضااخ  عماا  حجاا  القااروا 
 ة السعودية.المتعثرة ي  المممكة العر ي

توجد علقة طردية بين حج  االئتمان الممناوح مان  -
قباال البنااو  وحجاا  القااروا المتعثاارة  أي أن كممااا 

% ساااتزيد القاااروا 01زاد حجااا  االئتماااان بمقااادار 
 %(.5.106المتعثرة بمقدار )

توجد علقة عكسية بين أسعار الفائادة عما  وحجا   -
القروا المتعثرة  أي أن كمماا زادت أساعار الفائادة 

% سااتنخفا القااروا المتعثاارة بمقاادار 01بمقاادار 
(2.41.)% 

                                                             
 ,  *ذذβ=ذذانًطَٔا2

y

x    β=ذذ,نهًمهًاذانًق    انقًٛاذ

X=انً  قمذانً غٛطذقًٛاذي ٕل ذY ,= انً  قمذي ٕل ذانً غٛط 

ذذ

 توجااااد علقااااة عكسااااية بااااين عاااارا النقااااود وحجاااا  -
 القاااروا المتعثااارة  أي أن كمماااا زاد عااارا النقاااود

  مقاادار% سااتنخفا القااروا المتعثاارة ب01بمقاادار 
(1.0.)% 

 %  48.7( =  R2معامل التحديد )
يوضااااا  معامااااال التحدياااااد أن المتغيااااارات المساااااتقمة 
 )معد  نمو الناات  المحما  اإلجماال  الحقيقا   معاد 
التضااااااخ   حجااااااا  االئتماااااااان  أسااااااعار الفائااااااادة عمااااااا  

% 16القروا  عارا النقاود( اساتطاعت أن تفسار 
ماااااان التغياااااارات التاااااا  تحصاااااال ياااااا  المتغياااااار التااااااابه 

% مااان التغيااارات ترجاااه 20)القاااروا المتعثااارة( وأن 
إل  عوامل أخر  كأن تكون هنا  متغيارات مهماة لا  

 يتضمنها النمو ج.
R) المعدل التحديد معامل

2
Adjusted  )    

   =43.9%   

 يوضااااا  معامااااال التحدياااااد المعاااااد  أن المتغيااااارات  
 النااااااات  المحماااااا  اإلجمااااااال المسااااااتقمة )معااااااد  نمااااااو 

 الحقيقاااا   معااااد  التضااااخ   حجاااا  االئتمااااان  أسااااعار
 الفائاادة عماا  القااروا  عاارا النقااود( اسااتطاعت ان

 % من التغيرات الت  تحصل يا  المتغيار6.14تفسر
 التابه. حيث أن معامل التحديد المعد  استطاع نوعا  
 مااااا أن يزياااال التحياااااز الحاصاااال يااااا  ارتفاااااع معامااااال

 % .1.5التحديد بمقدار
  Fisher (FTest)   =10.23 إحصائية

وتفساااير  لااا  أن النماااو ج القياسااا  جاااوهري مااان 
الناحياااة اإلحصااااائية أي لااا، معنويااااة إحصاااائية كبياااارة 

 F( أكبااااااار مااااااان  01.24المحساااااااوبة ) Fو لااااااا  ألن
 (.2.44الجدولية )

 ثانياا اختبار فرضيات الدراسة
ساااانقو  باختبااااار يرضاااايات الدراسااااة عاااان طرياااا  

 Tاإلحصاااااااائية لممتغيااااااار المساااااااتقل ماااااااه   Tمقارناااااااة 
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 ا  و لاا  لمعريااة مااا إ 0.341الجدوليااة التاا  تساااوي 
كان لممتغير المستقل علقة  ات داللة إحصاائية ماه 

 حج  القروا المتعثرة )المتغير التابه( أ  ال.

ذذ
 

 Tوتٍدت اختبار ( : 3)خذول رقم 

 انمتغٍر انمستقم
T 

 االحصائٍت

T 

 اندذونٍت
 انىتٍدت

X1 

 انمحهً انىاتح ومى معذل)

 (انحقٍقً اإلخمانً

-2.17** 

ذ1.674

ذَٔقبمذانم وذلطضٛاذَطلض

ذانب ٚهاذانةطضٛا

X2 

 (معذل انتضخم)
ذ61 .1-

ذَٔطلضذانم وذلطضٛاذَقبم

ذانب ٚهاذانةطضٛا

X3 

 (حدم االئتمان)
4.31*** 

ذَٔقبمذانم وذلطضٛاذَطلض

ذانب ٚهاذانةطضٛا

X4 

 (أسعار انفائذة عهى انقروض)
-3.07 *** 

ذَٔقبمذانم وذلطضٛاذَطلض

ذانب ٚهاذانةطضٛا

X5 

 (عرض انىقىد)
-1.85* 

ذَٔقبمذانم وذلطضٛاذَطلض

ذانب ٚهاذانةطضٛا
ذ

 

 
 
 

  ونستنتج مما سبق
 نماو معاد  باين إحصاائية داللاة  ات علقة توجد. 0

 والقاااااااروا الحقيقااااااا  اإلجماااااااال  المحمااااااا  الناااااااات 
 .المتعثرة

 التضاخ  باين إحصاائية داللاة  ات علقاة توجاد ال.2
 .المتعثرة والقروا

 حجااااا  باااااين إحصاااااائية داللاااااة  ات علقاااااة توجاااااد. 4
 والقااااااروا البنااااااو  قباااااال ماااااان الممنااااااوح االئتمااااااان
 .المتعثرة

 أسااااعار بااااين إحصااااائية داللااااة  ات علقااااة توجااااد. 1
 .المتعثرة والقروا الفائدة

 عاااارا بااااين إحصااااائية داللااااة  ات علقااااة توجااااد. 2
 .المتعثرة والقروا النقود
 
 

 
 

 
 
 

 والتوصيات النتائج
   النتنائج 
 القاااااروا حجااااا  أن الدراساااااة خااااال  مااااان تباااااين 

 بالعدياد يتأثر السعودي المصري  الجهاز ي  المتعثرة
 بالتبعياة يؤثر مما والمالية  االقتصادية المتغيرات من
 تساعة تاأثير دراساة وبعاد. البناو  ور حياة سايولة عم 

 المحما  الناات  نماو معاد ) ومالية اقتصادية متغيرات
 االئتماااان حجااا  التضاااخ   معاااد  الحقيقااا   اإلجماااال 
 دخل متوس  البطالة  معد  البنو   قبل من الممنوح
 النقااود  عاارا القااروا  عماا  الفائاادة أسااعار الفاارد 
 أن تبااين(. العااا  الاادين االسااتهلكية  القااروا حجاا 
 حجااا  عمااا  أكبااار بشاااكل تاااؤثر متغيااارات أر عاااة هناااا 

 الساااعودي المصاااري  الجهااااز يااا  المتعثااارة القاااروا
 الحقيقاا   اإلجمااال  المحماا  النااات  نمااو معااد ) وهاا 
 عماااااا  الفائاااااادة أسااااااعار المصااااااري   االئتمااااااان حجاااااا 

 نتااااائ  وجااادت حاااين يااا (. النقاااود عااارا القاااروا 
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 القااااروا حجاااا  عماااا  يااااؤثر ال التضااااخ  أن الدراسااااة
 المتعثاارة القااروا اسااتجابة نساابة بااأن عممااا   المتعثاارة 

 دراسااة مااه يتواياا  وهاا ا مااا  نوعااا   كبياارة التضااخ  إلاا 
(Ali & Metin, 2013 ) وجااود بعااد  أكادت التاا 

 التضاااااخ  معاااااد  باااااين إحصاااااائية داللاااااة  ات علقاااااة
 .المتعثرة القروا وحج 

 نماااو معااد  بااين عكسااية علقااة وجااود تبااين كمااا
 القااااروا وحجاااا  الحقيقاااا  اإلجمااااال  المحماااا  النااااات 

 المحمااا  النااات  نماااو معااد  زاد كمماااا أن أي المتعثاارة 
 القاروا ساتنخفا% 01 بمقادار الحقيق  اإلجمال 
 دراسااة مااه يتواياا  وهاا ا%(. 2.55) بمقاادار المتعثاارة

(Fawad & Bashir, 2013)  أن عما  أكدت الت 
 المحماا  النااات  نمااو معااد  بااين عكسااية علقااة هنااا 

 ور ماااا. المتعثااارة القاااروا وحجااا  الحقيقااا  اإلجماااال 
 الناااات  معاااد  زياااادة باااأن النتيجاااة تمااا  تفساااير يكاااون 

 ياااا  زيااااادة يصاااااحب، قااااد الحقيقاااا  اإلجمااااال  المحماااا 
 االقتاااراا حجااا  مااان يقمااال مماااا الفااارد  دخااال متوسااا 
 القااااروا حجاااا  انخفاااااا وبالتااااال  لأليااااراد  بالنساااابة
 زيااااادة بااااأن أيضااااا  لاااا  تفسااااير يكااااون  وقااااد. المتعثاااارة
 الشاركات مبيعاات زيادة إل  يؤدي الفرد دخل متوس 

 ثاا  وماان إيراداتهااا  زيااادة إلاا  يااؤدي ممااا المقترضااة 
 حجاا  تاانخفا وبالتااال  القااروا  سااداد عماا  قاادرتها

 االئتماااان حجااا  باااين العلقاااة أماااا. المتعثااارة القاااروا
 المتعثاااارة القااااروا وحجاااا  البنااااو  قباااال ماااان الممنااااوح
 بمقادار االئتماان حجا  زاد كمما أن أي طردية  علقة
      %(. 5.106) بمقادار المتعثرة القروا ستزيد% 01
 اكد الت ( 2102عاد  ) دراسة مه النتيجة ه   تتف 
 االئتماااان حجااا  باااين طردياااة علقاااة وجاااود عمااا  ييهاااا

 .المتعثرة القروا وحج  البنو  قبل من الممنوح
 عماا  الفائاادة أسااعار بااين  العلقااة أن حااين ياا  

 أي عكساية  علقاة المتعثرة القروا وحج  القروا

 سااتنخفا% 01بمقاادار الفائادة أسااعار زادت كمماا أن
 %(.2.41) بمقدار المتعثرة القروا
 دراساااااااة ماااااااه متوايقاااااااة النتيجاااااااة هااااااا   وجااااااااءت 

(Fawad & Bashir,2013) .لدراسااة ومعاكسااة 
(MUNIB & ATIYA, 2013)  إلا  أشاارت التا 

 عماااا  الفائاااادة أسااااعار بااااين طرديااااة علقااااة هنااااا  أن
 لمنتيجااة وتفساايرنا. المتعثاارة القااروا وحجاا  القااروا

 عماا  الفائاادة أسااعار زيااادة أن هااو إليهااا توصاامنا التاا 
 االئتماااان حجااا  يااا  انخفااااا يصااااحب، قاااد القاااروا
 حج  انخفاا إل  يؤدي مما البن   قبل من الممنوح
  بين عكسية علقة أيضا توجد كما. المتعثرة القروا
 زاد كمماااااا أن أي النقاااااود وعااااارا المتعثااااارة القاااااروا
 القاااااروا ساااااتنخفا% 01 بمقااااادار النقاااااود عااااارا
 النتيجااااااة هااااا   وجااااااءت%(. 1.0) بمقااااادار المتعثااااارة
 أشااارت التاا  (Mawili, 2013) دراسااة مااه متوايقااة
 وحجاا  النقااود عاارا بااين عكسااية علقااة وجااود عماا 

 .المتعثرة القروا
 التوصينات 

 العوامال الحسبان ي  تأخ  أن البنو  عم  يج  . 0
 .القروا تعثر عم  المؤثرة والمالية االقتصادية

 وأن اساتثماراتها يا  تنوع أن التجارية البنو  عم . 2
 .يق  القروا عم  تعتمد ال
 مان والتأكاد المقتارا العميال متابعاة البناو  عم . 4

 .سدادة إمكانية
 المخصصااااات حجاااا  زيااااادة البنااااو  عماااا  ينبغاااا  .1

 يا  التوساه حالاة ي  ييها  المشكو  لمديون  المالية
 .السيولة مخاطر ي  تقه ال ك  و ل . اإلقراا
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