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 المستخلص:

التي تواجه المصارف في أدائها ألنشطتها، ويتمثل ذلك  المخاطريعد خطر االئتمان من أهم   

فااي ا ااتاساقاتها  وائتماناااتهمبااالتعرال المتماااج ممجااام كثياار ماان المستردااين هاان  ااداد قرودااهم 

، مونها التخفيا  مان اراار ذلاك الخطارية لاد  مدارا  المصاارف م اودمن أجالها مما يشكل أ بس

ف ال فاي أويهدف الباث ناو قياس وتاليل تصني  المصارف االهلياة فاي العارام ومعرفاة ايهماا 

تاسيااا الربايااة ومناااه السااروال المصاارفية ميااث تاام ا ااتخدام التالياال التمياا   ل اارال تصااني  

ناك هدد من المصارف قد مسست ارباما هالية ف ا  المصارف االهلية وقد توصل الباث الى انه ه

هاان قدرتااه االئتمانيااة لعاليااة كمااا يوصااي الباااث ب اارورة متابعااه ادال المصااارف االهليااة العراقيااة 

 .با تمرار واجرال التالي   االمصائية ومن اهمها التاليل التمي  

ه فاردا أو راركة ويبسى مودوع أ باب نكوج المسترال هن  داد الدين فاي موهاد ا اتاساق  

مودوها مهما لد  المصارف وتترك  فاي كيفياة صاناهة السارار االئتمااني ومااولاة تسليال الخطار 

المرافا له ملى أدنى مد ممكن بالمفهوم المجموهي وهذا ما يطلا هلياه باادارة خطار االئتماان الاذ  

 يعد أ ا يا دمن همل المؤ سة المالية والمصرفية.

 .النكوج االئتماني، خطراالئتمان، السرار خطر الكلمات المفتاحية: 
 

Classifying Banks Based on Credit Risk Using Discrimination 

Analysis an Implementation in a Sample of Private Iraqi Banks in 

the Period 2009-2017 
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Abstract 

  Credit risk is considered the most important risk faced by the banks when 

performing their activities. This type of risk is the exposure of banks to a large number 

of loan an credit borrowers defaulting in both liabilities and payback time. Thus, it is 

priority for banks to decrease the impact of those risks. The research aims to measure 

and analyze the classification of private banks in Iraq and find out which is better in 

achieving profitability and granting bank loans, where the use of the Discrimination 

Analysis for the purpose of classification of private banks. The research found that there 
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are a number of banks have achieved high profits as well as its credit capacity is high, 

Follow up the performance of Iraqi private banks constantly and conduct statistical 

analyzes, the most important of which is Discriminatory analysis.  The subject of 

default of borrowers, either individuals or businesses, is an important subject among 

banks especially when considering credit decisions and attempting to lower their 

accompanying pooled credit risk to the lowest possible rate. This is process is termed 

credit risk management and is a key process in the work of banks and financial 

institutions. 

Keywords: Credit Risk, Credit Decision, Default Risk. 
 

 المقدمة

يعااد االئتمااان المصاارفي ماان أهاام الخاادما  والتسااهي   التااي تساادمها المصااارف التجاريااة   

لألفااراد والمؤ سااا  وفااي كافااة المجاااال  الصااناهية والتجاريااة وال راهيااة و يرهااا لتااتمكن هااذ  

المؤ سااا  ماان ممار ااة هملياتهااا وأنشااطتها مذ أن االئتمااان يعباار هاان السااروال والتسااهي   التااي 

المؤ ساة مان معرفاة قادرتها  وكاذلك لتاتمكن ،ها المصارف لل بائن مسابل تسديدها في المستسبلتسدم

وان  هلى بلوغ أهدافها أو ال وهل مسستها بالو ائل المعسولاة فانهاا بااجاة ملاى قيااس وتسيايم نتائجهاا.

ام التمييا  با اتخدمن خ ج هذا الباث  انسوم انبثست من أهمية االئتمان المصرفي هذ  الدرا ةأهمية 

بين المصارف من نامية أدائها المالي العام من خ ج توظي  نموذج التاليل التميي   وذلك بفرال 

 ودعها في مستويا  باسب أدائها فيما مذا كان هالياً أو منخف اً.

تسااعى مدارة المصاارف فااي صااناهتها لساارار االئتمااان ملااى تسلياال الخطاار ملااى الاااد  منهجيةةة البحةةث:

المصااارف اليااا  كثياارة فااي مدارة خطاار االئتمااان ومااولااة تسليلااه وتجنبااه وفااا  األدنااى وتعتمااد

يستخدم المصرف أدوا  نوهية وكمية في  المالية.ا تراتيجيا  تتبناها مدارة المصرف أو المؤ سة 

تاديد خطر االئتمان فاذا صعب هلى المصرف توفير المعلوماا  ال مماة لهاذا الهادف يتجاه باتجاا  

 االئتماني.ي للخطر التسييم النوه

مذا كااان خطاار االئتمااان متمااث  بامتماااال  النكااوج وهاادم السااداد فااي اال ااتاساقا   :مشةةكلة البحةةث

الماددة فان ذلك يتطلب قيا ا دقيسا لاذلك الخطار مان أجال مدارتاه وتسليال أراار  السالبية هناد وقوهاه 

 أدنا :من هنا تبرم مشكلة الباث في األ ئلة و

  المصارف؟ر االئتمان ومدارته في . كي  يمكن قياس خط5

  ؟هو واقع المصارف االهلية من ميث اخذ جوانب الاذر في منح السروال . ما2

ما هي التاديا  والتهديدا  التي تواجه المصرف مسب تصني  المصارف ذا  االدال العالي  .5

    المنا بة؟ اال تراتيجيةوالمنخفض والتي هلى دوئها تصاغ 

البااث فاي اهمياة تصاني  المصاارف هيناة البااث مان خا ج ا اتخدام اال االيب من  البحث:أهمية 

ى مع  مدارة خطر االئتماان الاذ  يعاد مساألة أ ا اية هلا يت لمالتسنية الاديثة ل رال ودع ا لوب 

مذ تااؤرم همليااة ا ااترداد السااروال واالئتمانااا  ماان المستردااين  ،المسااتويين األكاااديمي والميااداني

تها ودامن المسردة لماا يواجههاا مان تلكاؤ فاي الساداد فاي تاواريق ا اتاساقاوالمؤتمنين المصارف 

، أو النكوج هن الساداد مماا يعناي تنااقر قادرة المصارف والمؤ ساة المالياة ال منيةاجالها وامادها 

والسااروال ويعيااا فااي الوقاات نفسااه مدارة المصاارف ماان التو ااع  االئتمانيااا هلااى ماانح الم يااد ماان 

، وربما يسود ذلك لعسر المصرف أو انهيار  وربما قد تسود لاادو  ألرباحارمها من الم يد من اوي
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وقد كان هذا الموداوع مثاار قلاا الكثيار مان المعنياين والمختصاين فكاان  ،أممة مالية في االقتصاد

هناك اهتمام كبير به، وركل تاديا دفع للم يد من الباث والدرا ة ومنذ هسود من الا من وماا ماج  

 أهمية الباث دمن هذا العنوان.  ألجل ذلك برم

 يهدف الباث ملى ما يلي: البحث:أهداف 

 المصارف.. التأطير النظر  للع قة بين خطر االئتمان ومدارته وم تراتيجية التعامل معه في 5

االئتمان في السطاع المصرفي العراقي ومسب تصني  المصارف االهلية مان مياث  خطر. توصي  2

أكثار  تاوفير أ ااسوالذ  قد يشكل خطارا هلاى هملياتاه الصارفية واالئتماان االدال العالي والواطي 

مودوهية وراموال  لتكاوين مخصصاا  االئتماان المصارفي بماا يسااهم فاي تادهيم المراكا  المالياة 

 أف ل.للمصارف بصورة 

 :فرضيات البحث

تراتيجيا  المصااارف هلااى ا اااس خطاار االئتمااان ماان اجاال ودااع ا اا تصااني الفرضةةية األولةةى: 

 .منا بة في ادارة الخطر

 فاايمااابين المصااارف ذا  االدال العااالي وتأريرهااا  اً هناااك ه قااة دالااة امصااائيالفرضةةية الناةيةةة: 

 االهلية.االئتمان والربح في المصارف 

وجود مراك  متخصصة لجمع و االئتمان، خطرالهتماد هلى نموذج لتصني  ا الفرضية النالنة:

 .بعيداً هن التاي  الشخصي والاكمية االخطارؤد  ملى قياس البيانا  هن الشركا  والمنشآ  ي

 45البااث بالمصاارف األهلياة فاي العارام والتاي بلا  هاددها  مجتماعتمثل  :مجتمع البحث وعينته

مصارف مدرجة في  وم العرام  (51)مصرفا، وتم اختيار هينة من المصارف األهلية مكونة من 

 .(2153-2112من ) للفترةمساباتها الية ولألورام المالية ومنشورة بياناتها الم
 

 النظري للبحث اإلطار األول:المبحث 

لشخر ما  وال كاان طبيعياا  المصرفيعرف االئتمان بانه الثسة التي يوليها  :االئتمانمفهوم  أوال.

خا ج فتارة ممنياة متفاا هليهاا  ماادد،بان يمناه مبل ا من الماج ال تخدامه فاي  ارال  معنويا،او 

معينة لسال هائد ماد  متفا هليه وب مانا  تمكن المصرف من ا ترداد قرده فاي مااج وبشروط 

 ةاالئتماان المصارفي الاى متااجر مفهوم ويعرف اي ا (5 :2114 د يم،) .توق  العميل هن السداد

المصرف بالودائع النسدية تعود ملكيتها الى رركا  والمؤ سا  وافراد المجتمع وتخ ع الى ا ا  

 .المصرفي رفا تسرار الع

المخاطر االئتمانية هي خسارة ماتملة ناجمة هن هدم قدرة العميل المسترال هلى  اداد  ان  

المسارال هناد تااريق اال اتاسام الماادد فاي  مصارفقيمة المبل  األصلي المستارال وفوائاد  ملاى ال

وبناود  بناود داخال المي انياة مثال الساروال والساندا  االخطااررروط العسد االئتماني، وتشمل تلاك 

 (5 :2113 ،، معارفي)مفتاح. خارج المي انية مثل خطابا  ال مان واالهتمادا  المستندية

 العوامل المسببة لخطر االئتمان ثاةياً.

خطار . 5، خطار السايولة.2، خطار االئتماان. 5) :هاياالئتماان  لمخاطر خم  انواعهناك   

 (35-31 :2155 ،العاجهبد(. )خطر راس الماج. 1، خطر التش يل. 6، معدج الفائدة

تعمال هلاى  مصاارفنظًرا ألهمية وخطورة مانح االئتماان فاان ال :ةماذج قياس خطر االئتمان ثالناً.

االئتمانية للتعرف هما مذا كانت المخاطرة مسبولة أم  يار  المخاطرةودع منهاج لها يستهدف قياس 
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تنظر ملاى  اعر الفائادة  مصارفالمسبولة، مع تاديد السعر المنا ب اقت ائه مسابل تلك المخاطرة. ف

هلى أن يسابل تكلفة التمويل والمصاروفا  اإلدارياة، باإلداافة ملاى السادر الاذ  تارا  منا ابًا لتاأمين 

( Martín, 2018: 3)نظار وجاه  االئتماان مانسياس مخااطر لما اهم الطرم أ المخاطر،نفسها دد 

، نماوذج خطاي مخاتل  .5، ادار الخطاينموذج االن. 2، تاليل تفادلي تربيعيال. 5) هي كما يلي:ف

 ( 265 :2153 ،الجميل). (االمتماليالنموذج الخطي  .1، الشبكة العصبية. 6

يمكن السااوج من أهاام المخاااطر التااي تواجههااا فاا( John, 2011, 246) امااا ماان وجااه نظاار  

يار هي "المجهوج  ير المعروف". ولهاذا السابب يتعاين هلاى فرياا مدارة المخااطر التفك المصارف

ا ماان وجهااه نظاار مااال" هنااد باادل ممار ااة قياااس المخاطرابشااكل خاا م أو "فااي المساااما  البي اا

(Francisco, 2017 :206) ( السداد، امتماج التخل  هن ( طرم لسياس االئتمان وهي )5فسد مدد

 (.كش  التخل  هن ايفال الدين هدم التسديد المعينة، السيمة االفترادية خسارة

دارة المخاااطر ذلااك ان  ا ااية إلأداة أ التصااني  االئتماااني يعااداالئتمةةاةي: نيف اهميةةة التصةة .رابعةةاً 

روف االئتمانياة ظاالتصني  يتم فاي وقات السياام بالعملياة االئتمانياة رام يعااد مراجعتاه مساب ت يار ال

ان ال ايااة اال ا ااية مان همليااة تصااني   (15: 2152 ،ماجادوباذلك ت ياار درجاه مخاااطر االئتمااان )

السااروال وتوميعهااا فااي راارائح معينااة هااي  ايااة رقابيااة فااي المااولااه لتخفياا  المصاارف لمافظااة 

مساتوياتها فاالسروال التاي تصان  انهاا رديئاة  أدناىالخسائر التي يمكن ان تااد  هناد النكاوج الاى 

 .من قبل ادارة المصرف متواصلة وف تتطلب متابعه ورقابة مستمرة 

ركا   الدرا اا  هلاى  :(راجعةة ةظريةةم) االئتمةانساس خطةر أالمصارف على  خامساً: تصنيف

 :ذلكتناولت دنا  اهم الدرا ا  التي أاهمية التصني  االئتماني في المصارف التجارية واالهلية و

 ةـاتفاقيااالئتمااني وفاا  التصاني العوامل المؤررة في تطبيا نظاام  بعنوان:، (2156 )نجا ،درا ة . 5

التصااني   لسااد اهتباار  الدرا ااة. العراقيااةفااي هينااة ماان المصااارف  ا ااتط هيةدرا ااة  2بااامج 

 مؤراراالئتماني مرأة للودع العام للمصرف ومد  نجاح السيا ة االئتمانية المتبعة فياه والتاي تعاد 

وكذلك ل رال الوقوف هلاى كيفياة الاتاكم باراس مااج المصارف  ،لنجاح هملية التصني  االئتماني

ر مان خا ج تنوياع العملياا  المصارفية الاى والافاظ هلى دخل رابت ومستس ،وفا معاير لجنة بامج

ان  مياث ،  هملياة التصاني نااالهتبار تسليل المخاطر التي تكتواالخذ ب ،ابعد من العمليا  التسليدية

ن هملية رفع اومان المخاطر بالمصرف ألاومان المخاطر االئتمانية تستند هلى التصني  االئتماني 

 ،معرفاة العوامال التاي اد  الاى رفاع هاذا التسيايم وا ابابه تطلابتتخ ع لعملية تسييم ائتمااني والتاي 

هان اماد الموادايع الاديثاة التاي تاتاجهاا المصاارف  متواداعةوكانت نتائج الدرا ة تسديم درا ة 

 دالألال لها وال تستخدم فيها االليا  الاديثة ال رورية لتي تتعرن ومستسب  لمواجهه المنافسة اآلا

ف ل تصني  ائتماني بالمصارف ومسب اتفاقياة باامج لكفاياة راس أل الى التوصل باإلدافةهملها 

في فهم اليا  تأرير العوامل ووداع  يا اا  ائتمانياة منا ابة تعمال  ايمكن االهتماد هليهالتي الماج 

 .(235 :2156 ،)راكر مامودهلى تسليل اومان المخاطر وميادة رباية المصرف 

ة المااددة لسارار االئتماان المصارفي فاي البناوك الرئيسا مال)العوا :بعناوان ،(2152 )هديل،درا ة . 2

اهتمد  هلاى ركيا تين هاامتين مان ركاائ  السارار هماا الساما   ،الدرا ة األردنية( هدفتالتجارية 

االئتمااان المصاارف فااي ماانح  إلدارة االئتمانيااةلعمياال طالااب االئتمااان ونماا  السيا ااة  الشخصااية

كمااا هرداات نظامااا لتصااني  مخاااطر  االئتمااان،اطر وتالياال مخاا بااادارةمنهااا  مااا يتعلااا خصوصااا

االئتمان وهو يخدم ادارة االئتمان المصرفي من مجاال  متعددة  وال في اتخاذ قارار مانح االئتماان 

 .(34 :2152 ،ليخي)الش او تسعير السرال او متابعه المرك  المالي للعميل
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 (، بعنوان:Tominac, 2017. درا ة )5

The Impact of Internal Rating System Application on Credit Risk Management in 

Banks. 

كيفيااة ا ااتخدام المصااارف الكرواتيااة نظااام التصااني  الااداخلي فااي  الدرا ااة هلااى ركاا    

اهام أهمالها هلى أ اس يومي والتاسا من مخاطر االئتماان وقيا اها وفاا معياار لجناة باامج األوج 

الاى اناه يجاب أن ياتعلم  باإلداافة تطبا التصنيفا  الداخلية. أن معظم المصارف الكرواتية النتائج 

الموظفااون أيً ااا كياا  يمكاان للتصاانيفا  الداخليااة تاسااين األهماااج اليوميااة ماان أجاال تطااوير رسافااة 

 والعاالمي، باإلداافةمن أجل تع ي  النظام المالي هلاى المساتو  المالاي  المصارف،التصني  في 

 يسااهم  االئتماان والاذ دام أ اليب أكثر تطاوراً لتسادير مخااطر المصارف ملى ا تخ انه تاتاجالى 

 .(Tominac, 2017 :124) المصارف الكرواتية في المستسبل مرجو  فيفي تاسيا نتائج 

 :بعنوان (Andrzej Szwabe & Pawel Misiorek, 2018درا ة ). 6

Decision Trees as Interpretable Bank Credit Scoring Mod 

المتطاورة والتاي تمكان المؤ ساا  المالياة مان  ا اتخدام التسنياا هاذ  الدرا اة فاي  اهتمد   

كان لاه  لذلك،جمع ومهادة ا تخدام البيانا  المتعلسة بسدرة السداد لمسدمي الطلبا  االئتمانية. ونتيجة 

 لدرا اةنتاائج اوكان من  .التسليديةهلى التسنيا  اليدوية  من اهتمادها للمصارف أكثراالرر االيجابي 

والشبكا  العصبية والتاليل  المتعدد، الخطي االنادار الاديثة ومنهان االهتماد هلى اال اليب هي ا

المدهومة نماذج الاتعلم اآللاي التاي بنيات با اتخدام وتطبياا جمياع خوارممياا  التصاني   التمي  ،

 االئتمااان فااي تصااني  الطاارم االيجابيااةامااد   االئتمااان هاايؤرر ايجابااا هلااى تصااني  الاديثااة تاا

(Andrzej, 2018: 212.) 
 

 التميزي التحليل باستخدام البياةات تصنيف :الناةي المبحث

 ،(Discriminate Analysisفي الجانب العملي تم االهتماد هلى ا تخدام التاليل التمي   )       

م التاليال طرائا تاليل البيانا  وتعتبر من األ اليب اإلمصاائية المهماة. مياث تام ا اتخدا أمدهو و

بين مجموهتين أو  التمي   المبارر في هذا الباث ميث ومن التاليل التميي   يت من كيفية التميي 

( 51) وهاي من المصارف االهلية التاي تام اختيارهاا(sample)  ةاكثر ونسصد بالمجموهة هي هين

 ،ومصرف الموصل ،والمصرف العراقي التجار  ،ومصرف ارور ،مصرف االئتمان) :مصارف

 ،الخلاايجمصاارف و ،الشااماجمصاارف و ،مصاارف ب اادادو األهلااي،والمصاارف  ،ومصاارف  ااومر

األ ا ية من التميي  هي التفرقاة باين مجتمعاا  متداخلاة أو  والفكرة ،(ل  تثمار المتادالمصرف و

وياتم التمييا  باين هاذ  المجموهاا  با اتخدام دالاة خاصاة تسامى  ،الخصاائر متشابكة تمتلاك نفا 

هنااك معادلاة )الدالاة( التميي ياة  ولتطبياا هاذ  الدالاة Discriminant function ياة التميي بالدالية

 (23: 2153 )ا مال، :بالصي ة اآلتية وتعبر

L =aa+ a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + …. + anxn 

 :نأ مذ

L =للمصرف التميي ية الدالة ه مة a. 

an =  (المالي ألدالا مؤررا ) المستسلة للمت يرا  التميي ية المعام. 

xi =مصرف لكل األدال( معايير) لمؤررا  الفعلية السيم. 
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 االئتمااان،) :ةرئيساا( ائ ظااو) مت ياارا ( 4) وهااي المجموهااا  داخاال المت ياارا  ترتيااب  

 .األخر  مع وديفة كل مساهمة لتاديد ذلك الماج( راس ودائع، موجودا ، مطلوبا ، رباح،أ

1X =2، ائتمانX= 3، أرباحX =4،  مطلوباX=5، ودائعX =الماج راس. 

 (Discriminant Analysis Multiple Linear) المتعادد الخطاي التمييا   التاليل برنامج تطبيا تم لسد

 الدالاة لتاديد وكذلك المصارف بين التجان  لعدم المسببة المت يرا  اهم تاديد ل رال نموذج لبنال

البااث،  هيناة االهلياة للمصارف المنشورة انا البي دمن المدرجة المؤررا  والتنبؤ، اهم التمي ية

 أكثار أو مجموهتين بين التميي  بكيفية يهتم الذ  التصني  أو التاليل بأنه التميي   التاليل ويعرف

 ومنها: هديدة، م ايا التميي   وللتاليل األريال من

الشاركا  ف ا ً هان التاليل يتمكن من تاليل مجموهة كاملة من الخصائر التي تتمي  بها  هذامن . 5

 الخصائر.تاسيا الع قة مباررة بين هذ  

 الثابتة. المستسلة والمت يرا ميجاد الع قة المتبادلة بين المت يرا  . 2

 .ة ممكنة أو تعظيم التباهد بينهماالتسليل من درجة التداخل بين المجموهتين ملى أدنى درج. 5

اا ااوب اآللااي فااي تنفيااذ برنااامج التالياال ( الجاااه  هلااى الSPSSتاام اال ااتعانة ببرنااامج )و  

التميي   الخطي هلى المت يرا  المستسلة والمتمثلة بمؤرارا  )معاايير( األدال الماالي والمساتخدمة 

في تسيايم أدال المصاارف األهلياة بعاد تصاني  المصاارف ملاى مجماوهتين المجموهاة األولاى وهاي 

ة وهااي مجموهااة المصااارف ذا  األدال مجموهااة المصااارف ذا  األدال العااالي والمجموهااة الثانياا

مصارف مان المصاارف باالهتمااد هلاى  أل ميث يبين لنا الجدوج التالي ان نسطة السطع  المنخفض

 :ادنا مبين  التالية كماالدالة 

 2153-2112الدالة التمي ية للمصارف االهلية هينة الباث من  :(5جدوج )ال

 المصارف
 الوظائف

X1 X1 X1 X1 X1 

 0.246- 0.355 0.108 0.866- 1.129- مصرف العراقيال

 0.023- 0.278- 0.260 1.457 2.309 مصرف الشماج

 0.126- 0.088.- 0.352- 0.110- 0.597- المصرف االهلي

 0.205 0.030- 0.295 2.051- 0.218- مصرف االئتمان

 0.020- 0.151 0.261- 1.092- 4.035- مصرف ب داد

 0.155 0.083- 0.722- 0.037 1.237- مصرف  ومر التجار 

 0.164- 0.349- 0.049- 0.410 1.089- الموصل للتنميةمصرف 

 0.007 0.103- 0.404 0.609 0.110- مصرف الخليج

 0.073 0.014 0.266 1.030- 1.440- مصرف ارور

 0.118 0.352 0.030 2.776 0.374- مصرف المتاد ل  تثمارال

 .كترونيةلاالهتماد هلى مخرجا  الاا بة االالجدوج من اهداد البامث ب

( ظهر الجدوج التاالي مياث ياتم تطبياا هاذ  2باالهتماد هلى البيانا  الظاهرة في الجدوج )  

الدالة هلى جميع المصارف االهلية هينة الباث من اجل ايجاد نسطة السطاع لجمياع المصاارف وكماا 

 :مبين في المعادلة التالية

Cat Point = (MAX+MIN) /2 

 (المصرف العراقي التجار ) (0.387-) = 2/(1.129 - 0.355)
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 نسطه السطع للمصارف االهلية هينة الباث :(2جدوج )ال

 ةقطة القطع المصارف ت

 0.387- المصرف العراقي التجار  5

 1.016 مصرف الشماج 2

 0.343- المصرف االهلي 5

 0.879- مصرف االئتمان 6

 1.887 مصرف ب داد 1

 0.542- مصرف  ومر التجار  4

 0.340- مصرف الموصل للتنمية 3

 0.250 مصرف الخليج 3

 0.587- مصرف ارور 2

 1.201 مصرف المتاد ل  تثمارال 51

 .كترونيةلالجدوج من اهداد البامث باالهتماد هلى مخرجا  الاا بة اال
 

 2153-2112للسنوا   ي ية للمصارف االهلية هينة الباثيالتم المعادال  :(5جدوج )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 .كترونيةلالجدوج من اهداد البامث باالهتماد هلى مخرجا  الاا بة اال

لناا المعاام    حبالمعادال  التمي ية للمصارف االهلياة هيناة البااث يت ا ( الخاص5الجدوج ) من

ي يااة ول اارال تصااني  المصااارف وفااا الترتيااب البااد ماان اجاارال نسطااه السطااع لكاال مصاارف يالتم

 مبين:سارنتها مع المعام   التمي ية وكما وم

 :التمي   للمصرف العراقي التجار  دالة التاليل  

L = a1x1 + a2x2 + a3x3 + a4x4 + …. + anxn 

L = -0.01X1+ 0.101X2+ 0.002X3+ - 0.002X4+ 0.024X5 

 المصارف:ونكرر المعادلة هلى جميع 

ج ادنا  المصارف ومسب تصانيفاتها ذا  االدال ندر االئتمان: مؤشر تصنيف المصارف وفق .اوالً 

 والمنخفض:العالي 

في مين كانت نسطاه السطاع  (0.029-)االئتمان  جلت المعادلة التمي ية لمصرف مصرف االئتمان . 5

 .ا  انها كانت تات الاد المسموح به اجتام  مستو  الخطر في االئتمان الممنوح (0.879-لها )

( ا  0.587-ونسطة السطع المسموح بها هي ) ( لها0.014-لة التمي ية )ارور كانت المعاد مصرف. 2

 انها قد اجتام  هذ  النسطة من الخطورة

 ع والخطاورة البال اةـاـد السطـاـد اجتاام  مــانه ق ( ا 0.010-) عــالتجار  بواقمصرف العراقي ال. 5

(-0.387.) 
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المصاارف  السطاع وان تصان  دامن انها تات خا  ( ا 0.009-فيما كانت مصرف ب داد بواقع ). 6

 تبل  مستو  االئتمان فيه مد الخطورة.ذا  األدال المنخفض 

لهااا  التميي يااةالمعادلااة  تالمصااارف ذا  األدال المرتفااع بل اا بينمااا كااان ترتيااب المصاارف االهلااي. 1

 ( 0.342-مد الخطورة ونسطة السطع )( أ  انها اجتام  0.002)

السطاع ا  ماد خطاورة االئتماان هلاى المصارف مياث  ام  نسطاةاجت التجار  التيمصرف  ومر . 4

( ا  انهاا خاارج 0.542-انها اجتام  ماد السطاع البال اة ) ( ا 0.003ي ية لها )يكانت المعادلة التم

  مد الخطورة ومسست ائتمان جيد 

ا  انهااا مسساات نساابة جياادة ماان االئتمااان ( 0.009مصاارف الموصاال للتنميااة واال ااتثمار بواقااع ). 3

 (.0.340-جتام  مد السطع البال ة ) وا

 لهاااا التمي يااة المعادلااة( مياااث كاناات 0.250البال ااة )مصاارف الخلاايج لاام تتجااااوم مااد الخطااورة . 3

(0.012.) 

 التمي ياةفي مين ان مصرف الشماج لم تتجاوم هاي اي اا ماد الخطار المساموح باه الباال  معادلتهاا . 2

 (.1.016) وكان نسطه السطع الخاص بها (0.027)

باين  المصارف ذا  األدال المانخفضفي مين كان المصرف المتاد ل  تثمار اي ا تم تصنيفه من . 51

 ( لكنها لم تتجاوم مد الخطورة.0.045المصارف من نامية االئتمان بواقع )

 :. تصنيف المصارف وفق مؤشر الربحيةثاةيا

أ  انهااا ماان ( 0.073-) ماان بااين المصااارف هينااة الباااث بواقااع اقةةل ربحةةا بغةةداد ااجل مصاارف . 5

 (.1.887السطع ) واقل من نسطهالمصارف ذا  األدال المنخفض 

مااد  تتجةةاو ( انهااا لاام 0.047-بالمرتبااة الثانيااة ماان بااين االرباااح بمساادار ) مصةةرف الشةةمالوكااان . 2

 الخطورة.

( صانفت اي اا مان 0.034-) فاي االربااح بمسادار ل  اتثمار انخفااال مصارف المتاادالفيما  جل . 5

 .المنخفض ارف ذا  األدالالمص

ر م  المصارف ذات األداء العالي( 0.004-) االرباح بمسدار ارتفاع فيوكان مصرف  ومر  جل . 6

 النسب ظهر  بالسيم السالبة  

 .ا  انها قد اجتام  مد السطع (0.022ارباح بمسدر ) بينما حقق مصرف االهلي. 1

 .اجتام  مد الخطورة (0.050ار )بمسد قدد  اد من ارباحهمصرف الموصل للتنمية . 4

مان نسطاه السطاع  أكبار( ا  انهاا كانات 0.056وكان مصرف الخليج اي ا قدد مسا اربااح بمسادار ). 3

 .والخطورة

 .(0.101اي ا بمسدار ) اً مصرف العراقي التجار  قد مسا اربامال. 3

ر قاد مساا االهلاى كاان مصارف اراو ( بينما0.119وكان مصرف االئتمان م مسا ارباما بمسدار ). 2

 .(0.124رباا بين المصارف واالقو  قوة بمسدار )

مان خا ج  )الاربح( و االئتماان(التاليل التمي   هلى المت يرا  كل من ) باجرالهند السيام   

من خ ج ايجاد نسطة السطع لكل مصرف من المصارف هيناة البااث  امتساب المعام   التميي ية:

 التالي.لمصارف ذا  االدال العالي والمنخفض من خ ج الجدوج من خ له نتوصل الى تاديد ا
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 2153-2112الع ما  التمي ية للمصارف االهلية هينة الباث للفترة من  :(6جدوج )ال

 العالمة التمييزية للمصارف المصارف ت

 0.115 المصرف العراقي التجار  5

 0.002- مصرف الشماج 2

 0.045 المصرف االهلي 5

  0.127 االئتمان مصرف 6

  0.045- مصرف ب داد 1

 0.022 مصرف  ومر التجار  4

 0.076 مصرف الموصل للتنمية 3

  0.091 مصرف الخليج 3

  0.137 مصرف ارور 2

 0.024 مصرف المتاد ل  تثمارال 51

 .كترونيةلالجدوج من اهداد البامث باالهتماد هلى مخرجا  الاا بة اال
 

 المصارف وفا التاليل التمي   )االئتمان( تصني  :(1جدوج )ال

 ت
 المصارف ذات األداء العالي

 ت
 المصارف ذات األداء المنخفض

 التمييزيةالعالمة  المصارف التمييزيةالعالمة  المصارف

 0.045- مصرف ب داد 5 0.127 مصرف االئتمان 5

 0.002- مصرف الشماج 2 0.137 مصرف ارور 2

 0.091 مصرف الخليج 5 0.115 ار المصرف العراقي التج 5

 0.024 مصرف المتاد ل  تثمار 6 0.076 مصرف الموصل للتنمية 6

    0.045 المصرف االهلي 1

    0.022 مصرف  ومر التجار  4

 .كترونيةلالجدوج من اهداد البامث باالهتماد هلى مخرجا  الاا بة اال

ة لمجموهة المصارف ذا  األدال العالي ( أن متو   السيم التميي ي1يتبين من الجدوج )  

وهي تمثل المراك   0.017ومجموهة المصارف ذا  األدال المنخفض يساو   0.087يساو  

المتو طة التي مصلت هليها المصارف كل منها هلى انفراد لكل مجموهة، مذ تستخدم هذ  المراك  

ميي ية لمجموهة المصارف ذوا  لتعيين الاد الفاصل بين الع قا  التميي ية بين الع قا  الت

األدال العالي وبين المعام   التميي ية لمجموهة المصارف ذوا  األدال المنخفض مذ تادد 

منتص  المسافة بين المراك  المتو طة للمصارف ذوا  األدال العالي والمصارف ذوا  األدال 

لع ما  التميي ية للمصارف ، وبمسارنة نسطة الفصل هذ  مع المنخفض لتكون الاد الفاصل بينهماا

 دمن المجموهتين يتم تصني  المصارف من جديد ومسب الدالة التميي ية.

  :وفق ةتائج التحليل التمييزي الربحية مؤشر .اً لنثا

مصرف مع مسارنتها مع نساط السطع  بالربح لكلالتمي ية  تاليل الدالةويتبين لنا من خ ج   

ية هالية وكانت ذا  داللة ممصائية هند مستو  معنوية لكل مصرف هذا يدج هلى قدرة تميي 

( 3نسبة الصاة في تصني  الدالة التميي ية لعينة المصارف األهلية والمكونة من ) ولمعرفة 0.05

( مصارف ذا  أدال من خ ج الجدوج التالي الذ  يظهر النتائج 5) مصارف ذوا  أدال هاٍج و

 .(4)فكانت كما ظهر في الجدوج  المتوقعة
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 )الربح(تصني  المصارف وفا نتائج التاليل التمي   بالمت ير  :(4)جدوج ال

 ت
 المصارف ذات األداء المنخفض المصارف ذات األداء العالي

 التمييزيةالعالمة  المصارف التمييزيةالعالمة  المصارف

    0.045- مصرف ب داد 0.045 االهلي مصرف 5

 0.002- مصرف الشماج  0.076  واال تثمار للتنمية الموصل مصرف 2

 0.024 المصرف المتاد ل  تثمار 0.091 الخليج مصرف 5

 0.022 مصرف  ومر 0.115 التجار  العراقي المصرف 6

   0.137  ارور مصرف 1

   0.127 االئتمان مصرف 4

 .كترونيةلالجدوج من اهداد البامث باالهتماد هلى مخرجا  الاا بة اال

المعام   التميي ية للمصارف هينة الباث  فيما يخر المت ير الخاص  من خ ج امتساب  

ميث ظهر االدال العالي واالدال المنخفض  نستخرج الع مة التميي ية لكل مصرف ذا  (بـ )الربح

 0.0928أن متو   السيم التميي ية لمجموهة المصارف ذا  األدال العالي يساو   (4الجدوج )

وهي تمثل المراك  المتو طة  0.000257-دال المنخفض يساو  ومجموهة المصارف ذا  األ

التي مصلت هليها المصارف كل منها هلى انفراد لكل مجموهة، مذ تستخدم هذ  المراك  لتعيين 

الاد الفاصل بين الع قا  التميي ية بين الع قا  التميي ية لمجموهة المصارف ذوا  األدال العالي 

لمجموهة المصارف ذوا  األدال المنخفض مذ تادد منتص  المسافة بين  وبين المعام   التميي ية

المراك  المتو طة للمصارف ذوا  األدال العالي والمصارف ذوا  األدال المنخفض لتكون الاد 

الفاصل بينهما، وبمسارنة نسطة الفصل هذ  مع الع ما  التميي ية للمصارف دمن المجموهتين يتم 

ومسب الدالة التميي ية، فاذا كانت الع مة التميي ية للمصرف أكبر  تصني  المصارف من جديد

من نسطة السطع صنفت المصارف دمن المصارف ذوا  األدال العالي ومذا كانت أقل من نسطة 

 السطع صنفت دمن المصارف ذوا  األدال المنخفض.

 والتوصيات االستنتاجات

 :االستنتاجات

 الكبيارة لتصاني ي تصني  المصارف وفسا للمت يرا  ذا  االهمية للتاليل التميي   اهمية كبيرة ف. 5

 SPSSالمصااارف التجاريااة ميااث ا ااتخدم التالياال التميياا   فااي الباااث وباالهتماااد هلااى برنااامج 

لتصااني  المصااارف الخاصااة العراقيااة لمعرفااة قاادرتها االئتمانيااة وتاديااد المصااارف ذا  الساادرة 

 .درة االئتمانية المنخف ةذا  الس االئتمانية العالية والمصارف

كانت نتائج التاليل التميي   في تصني  المصارف الخاصة العراقياة ان هنااك  اتة مصاارف ذا  . 2

قدرة ائتمانية هالية وهي مصرف االئتمان ومصرف ارور والمصرف العراقي التجار  ومصارف 

ئتمانيااة الموصاال ومصاارف  ااومر والمصاارف االهلااي بينمااا هناااك اربعااة مصااارف ذا  قاادرة ا

 والمتاد.منخف ة وهي مصرف ب داد والشماج والخليج 

كانت نتائج التاليل التميي   في تصني  المصارف وفسا لدرجاة ربايتهاا باان هنااك  اتة مصاارف . 5

ذا  رباية هالية وهي المصرف االهلي والموصال والخلايج والعراقاي التجاار  واراور واالئتماان 

 و ومر.منخف ة وهي مصرف ب داد والشماج والمتاد  بينما هناك اربعة مصارف ذا  رباية
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 :التوصيات

الخاصاااة العراقياااة واتبااااع  قبااال المصاااارفدااارورة تطاااوير الخااادما  المصااارفية والمسدماااة مااان . 5

اال ااتراتيجيا  الاديثااة فااي االدارة المصاارفية لمواكبااة التطااورا  المصاارفية المعاصاارة وتطااوير 

 المصرفي.ادائها 

ام التالياال التميياا    ااانويا لمعرفااة المصااارف ذا  العااالي والمصاااارف ذا  اال ااتمرار با ااتخد. 2

 لاألورامالمنخفض وتطبيسه هلى جميع المصاارف الخاصاة المسااهمة والمساجلة فاي  اوم العارام 

 المالية ل  تفادة من التصني  ومعرفة نساط ال ع  في المصارف ذا  المنخفض ومعالجتها 

ارية الخاصة العراقية وتطويرها با تمرار المت لها اهمية كبيرة فاي بالمصارف التج أكثراالهتمام . 5

 الاديثة.في انشال المشاريع اال تثمارية  خ ج مساهمتهاتطوير االقتصاد العراقي من 

 المصادر

 أوالً. المصادر العربية:

 الجامعية واألطاريحالرسائل 

مخاطرة بالتطبيا هلاى أماد المصاارف تكلفة االئتمان المصرفي وقياس (، 2115)الخطيب، مناج، . 5

 .جامعة ملبكلية االقتصاد، التجارية السورية، ر الة ماجستير  ير منشور، 

العوامال الرئيساية المااددة لسارار االئتماان المصارفي فاي  (،2152مباراهيم، )ماين أهد   ،خلييالش. 2

 ،كلياة االهمااج ،لتمويالقسام الماا ابة وار االة ماجساتير  يار منشاور،  األردنياة،البنوك التجارية 

 .األو   األردنيةجامعه الشرم 

التصني  االئتماني هلى قرار مانح الساروال تطبياا فاي هيناة  (، أرر2152) منى ماجد متي، . رفو،5

 .الموصل واالقتصاد، جامعةاالدارة  العربية، ر الة ماجستير  ير منشور، كليةمن المصارف 

ئتماااني هلااى قاارار ماانح السااروال تطبيااا فااي هينااة ماان التصااني  اال أراار (،2152) متااي، ،ماجااد. 6

 .الموصل واالقتصاد جامعةاالدارة  العربية، ر الة ماجستير، كليةالمصارف 

 المجالت العلمية

نموذج مستارح لسيااس مخااطر االئتماان المصارفي بهادف  (،2113أممد، )ميهاب مامد  خ انة،أبو . 5

جامعاة كفار  التجاارة،بااث  يار منشاور، كلياة ة، التجاريتطوير اإلفصاح الماا بي في المصارف 

 .الشيق

ئتماااني ودورة فااي ترراايد الالتالياال ا(، 2114)مااين، ايمااان انجاارو، ألماااهر ا ،الااد يم، هباادالع ي . 2

همليااا  اإلقااراال المصاارفي بااالتطبيا هلااى المصاارف الصااناهي السااور ، مكتبااة جامعااة تشاارين 

 .جامعة تشرين ،5د ، العد23للدرا ا  والباو  العلمية، المجلد 

، العوامال الماؤررة فاي تطبياا نظاام التصاني  االئتمااني وفاا اتفاقياة (2156) راكر،نجاة  . مامود،5

كلياة ب اداد للعلاوم  53 الجامعاة، العادد العراقياة،درا ة ا تط هية في هينة من المصارف  2بامج 

 الجامعة.االقتصادية 

هااا، مدارتهاا والااد من-قيا اها-االئتمانيااة تاليلهاااطر المخا(، 2113) فريادة، معاارفي ،مفتااح صاالح. 6

 .األردن، جامعة ال يتونة، كلية العلوم االقتصادية واإلدارية، باث  ير منشور

العنسود  والتميي   فاي درا اة تطبيسياة هلاى بعاض المصاارف  (، التاليل2153، )ا مال ،يعسوب. 1

درا ااا  البصاارة والخلاايج العربااي، جامعااة مركاا   ،55 العاادد ،العراقيااة، مجلااة االقتصاااد الخليجااي

 .البصرة
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 الكتب:

للنشاار  األكاااديميوندار  ،فااي ادارة المؤ سااا  الماليااة مسدمااة (،2153، )كوكااب اارمد  الجمياال،. 5

 .الهارمية المملكة األردنية ،والتوميع

الاادار  ،تسياايم ادال البنااوك التجاريااة تالياال العائااد والمخاااطرة (،2155، )مماااد طااارمهبااد العاااج . 2

 ، اإل كندرية.الجامعية

 األجنبية:المصادر ثاةياً. 

Articles 

1. Pérez-Martín& Pérez-Torregrosa & M. Vaca, (2018)، Big Data techniques to measure 

credit banking risk in home equity loans  Journal of Business Research ,Heliyon parther 

journal,89 Department of Economic and Financial Studies, Miguel Hernández 

University of Elche, Spain.  

2. John Fraser and Betty J. Simkins، (2011), Enterprise Risk Management by Copyright © 

John Wiley & Sons, Inc, Hoboken New Jersey Published simultaneously in canaga. 

BOOK 

1. Francisco Javier& Población García, (2017), Financial Risk Management, Palgrave 

Macmillan, macmillan scienceand education asturalia, claremmont south yarra victoria. 

2. S.B. Tominac, (2018), The Impact of Internal Rating System Application on Credit Risk 

Management in Banks,  Springer International Publishing AG, Eurasian Business 

Perspectives, Eurasian Studies in Business and Faculty of Economics and Business, 

Department of Economics Accounting, University of Zagreb, Zagreb, Croatia, Emai: 

sbroz@efzg.hr 

3. Andrzej Szwabe & Pawel Misiorek, (2018), Decision Trees as Interpretable Bank Credit 

Scoring Models Institute of Control, Robotics and Information Engineering, Poznan 

University of Technology, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznan, Poland ,andrzej. szwabe, 

pawel, misiore@put.poznan.pl 

 


