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 المستخلص:
تهدف هذه الدراسـة للى الععرف على يييية لدار  ماطرر ائتعمط  المرـر ، و لقلءطا الءوا على لدار  الماطرر من ل   
بيط  أهم مفطهيم الماطرر الع، تواجه العمل المرـر ، لد  البوو  العاطرةة السـعوديةو  م اسـععرال الدلر اسسـطس، ئدار  

ميعهط بطلوســـلة للبوو  العاطرةة الســـعودية الع، تمطره نشـــطرهط  ، المملكة العربية الســـعودية و لرر  مطنية لأهعالماطرر ائت
الملطديا اسســــطســــية ئدار  الماطرر ائتعمطنية و لاســــعادت اللطحج ا ســــعلطنة لام  بيطنطا الدراســــة و يمط اســــعادت الموه  

بطســــعادات البرنطم   One-sample T-test لطرةة لالدرجة الوصــــف، العيليل، لالمعوســــاطا اليســــطبية لائنيرا طا الم ي
  ( للوصو  للى الوعطت  المرجوه .SPSSائحرطت، )

ا تعمط   بماطررالبوو  العاطرةة الســـــــــعودية هوط  اهعمطت يبير لد  يهط هذه الدراســـــــــة   لللمن أهم الوعطت  الع، توصـــــــــل  
المرـر ،و أ  ررار ا تعمط  المرـر ، مبو، داتمطع على درجة من درجطا الماطرر  يرعا اسعلعطدهط نهطتيطعو أ  امطنطا 

 الءرلل مهمط يط  نوعهط لحامهط أحيطنطع  ه، غير يطفية لعغاية قيم الءرلل يلهط.   

بطتاطذ يط ة البوو  العاطرةة الســـــــعودية  اســـــــعمراراـــــــرلر  كمط للرـــــــ  هذه الدراســـــــة على عدد من العوصـــــــيطا أهمهط   
ا حعيطرطا لعاوا الماطرر ا تعمطنية لالعاييف من آ طرهطو اــــــــــــــرلر  ا ســــــــــــــعمرار  ، تاوةر لدار ماطرر ا تعمط   ، 

سداا ا البوو  العاطرةة السـعودية على أســم لمعط ير علمية لالعءويطا المعاور و لتءديم دلراا تدرةبية للعطملين لر   مســعو  
 لقيطه الماطرر ا تعمطنية.  ، ماط  دراسة لتيليل

.البوو  العاطرةة السعوديةلدار  ماطرر ا تعمط و تءليل الماطرر ا تعمطنيةو   الكلمات المفتاحية  

ABSTRACT 
This study aims is to identify how to manage bank credit risk, and shed light on risk 

management by clarifying the most important concepts of risk facing the banking business in 

Saudi Commercial Banks, and then reviewing the basic role of credit risk management and 

it’s important for Saudi Commercial Banks operating in the Kingdom. The researcher used 

the questionnaire to collect the study data, and used the descriptive analytical approach, 

arithmetic averages, standard deviations and the degree using the statistical program (SPSS) 

to reach the desired results. 
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The main findings of this study are:  There are great interest among Saudi Commercial Banks 

in risks of bank credit, that the decision of bank credit is always based on a degree of risk 

that is difficult to completely exclude, that loan guarantees of whatever type and size 

sometimes are not sufficient to cover all loan values.  

The study also concluded a number of recommendations, the most important of which are: 

The need for Saudi Commercial banks to continue to take all precautions to avoid credit risk 

and mitigate their effects, the need to continue developing credit risk management in Saudi 

Commercial banks on scientific foundations and standards and advanced technologies, and 

to provide training courses for employees to raise the level of performance in the field of 

study, analysis and measurement of credit risk. 

Key words: Credit risk management, Credit risk reduction, Saudi commercial banks. 

    Introduction  :المقدمة 
زمطا مطلية أدا للى أتيظى لدار  ماطرر ائتعمط  بوا ر ا هعمطت العطلم، لطصــــــــة بعد مط ســــــــهدته الســــــــطحة العطلمية من 

انهيطر العد د من ا رعرـــــــطديطا و لةشــــــــكل الوظطت المرــــــــر ، الءلا الوطبف لكل الءاطعطا الييوةة  ، جمي  الدل . لرد 
ل   ، ارعرـــــــطديطا دل  العطلم الماعلفة للى درجة يبير  من تاورا اسعمط  المرـــــــرفية  ، عرـــــــرنط اليطل، حيج لصـــــــ

العاور لالععءيدو لبمط أ  الودات  ه، المرـدر الرتيسـ، سموا  البوو  العاطرةة و     ا تعمط  هو ا سـعادات الرتيس، لعل  
من  بر تعمط  المرــــــر ، يععاسموا  و لأ  عملية مويهط للعم ا ه، الادمة الرتيســــــية الع، تءدمهط البوو  العاطرةة. لأ  ا

أهم اسنشــاة المرــرفية الع، توعكم نعطت  عمليطتهط على البوو   ، الرب  أل الاســطر و ممط  وجا على البوو  العمل على 
 القيطت ب دار  الماطرر بشكل عطت لقدار  ماطرر ائتعمط  بشكل لطص بأسلوب معاور.

الع، تواجه لدار  البوو  نظراع  رتلطرهط الملطســر بطلوشــطس اسســطســ، للبوو  لتعد الماطرر ا تعمطنية أحد أهم أنواع الماطرر 
أ  لهو ائررال و لبطلعطل، تظهر أهمية عملية لدار  الماطرر من ل   لتلطع اسســــــطليا لائجراااا الموطســــــلة لالســــــليمة 

ر الذي تءوت به لدار  الماطرر  ، لميطللة تاوبهط أل حعى العاييف موهط و لمن ل   هذه الدراســــــــــة ســــــــــويطل  تبيط  الدل 
 البوو  العاطرةة السعودية.

 Study Problemمشكلة الدراسة: 

 من ل   مط تءدت يمكن صيطغة مشكلة الدراسة  ، السؤا  الرتيس، العطل، 
   العاطرةة السعودية؟و  تعمط  المرر ،  ، تءليل الماطرر لد  البوا_ مطهو دلر لدار  ماطرر 

 الرتيس، لمشكلة الدراسة للى اسسئلة الفرعية العطلية لةعفرع السؤا  
 ا تعمط  المرر ، لد  البوو  العاطرةة السعودية؟لدار  ماطرر _ مط أهمية 

 _ للى أي مد  تعيكم البوو  العاطرةة السعودية  ، ماطرر ا تعمط ؟
 _ مط ه، العوامل الع، تؤ ر  ، اتاطذ الءرار؟

 Study Important  :أهمية الدراسة

 تسعمد الدراسة أهميعهط من ل   اآلت، 
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هم الوظطتف الرتيســـية الع، تءدمهط البوو  العاطرةة له، من أكار اسنشـــاة ربيية أ . يععبر نشـــطس ائتعمط  المرـــر ، أحد 1
 لأكارهط لاور .

 . تسليط الءوا على مد  يفطا  لدار  ماطرر ائتعمط   ، تءلبل الماطرر.2
 عهط بأنه يمكن أ  تعد دلي ع لرسطديطع للءطتمين على لدار  الماطرر ا تعمطنية لد  البوو  كمط تكعسا الدراسة أهمي

 العاطرةة السعودية. و لر   الوع، لد  معاذي الءراراا  ، البوو  العاطرةة السعودية بأهمية تاوةر لدار  الماطرر 
 لمواكلة للعاور  ، هذا الماط . المررفية برفة مسعمر 

 Study Objectives  :الدراسة دافأه

 تهدف الدراسة للى تيءيق اسهداف العطلية 

 . دراسة المعط ير لالءواعد الع، تعلعهط البوو  العاطرةة السعودية عود قيطمهط بعمليطا ائررال.  1
 طدية.ر. معر ة دلر البوو  العاطرةة السعودية لقدارتهط للماطرر ا تعمطنية  ، اسنشاة ا رع2
 هطر اس ر الذي تيد ة لدار  ماطرر ا تعمط   ، الروطعة المررفية.. لظ3
 . الععرف على مد  لهعمطت البوو  العاطرةة السعودية بوجود لدار  معاررة لماطرر ا تعمط  المرر ،.4

 Study Hypotheses:  الدراسة اتفرضي

 تاعبر الدراسة الفرايطا العطلية 
 . ة ، البوو  العاطرةة السعودي ماطرر ا تعمط  المرر ،ماطرر ا تعمطنية لبين التوجد د لة لحرطتية بين لدار  . 1
بوو   ، ال لماطرر ا تعمطنية لميطللة تاوبهطلد  لدار  الماطرر لبين دراســــــة ارواعد عطمة د لة لحرــــــطتية بين . توجد 2

 . العاطرةة السعودية
لبوو  العاطرةة  ، ا دراسة لتيليل ا تعمط  المرر ، ربل مويهة لبين توجد د لة لحرطتية بين لدار  الماطرر ا تعمطني. 3

 .السعودية
 تمال  حدلد الدراسة  ، اليدلد اآلتية      Study Limits : الدراسة حدود

. اليدلد المكطنية  تءعرــــــر الدراســــــة على معر ة دلر لدار  الماطرر ا تعمطنية  ، البوو  العاطرةة الســــــعودية الع، ت ال  1
 نشطرهط  ، المملكة العربية السعودية.

 .2021على  عر  لعداد الدراسة ل   الرب  الراب  من عطت  . اليدلد ال موية  تءعرر2
 Study Methodology  منهجية الدراسة:

لتســـطرطع من أهداف الدراســـة ل راـــيطتهط رطت اللطحج ب تلطع الموه  الوصـــف، العيليل، حيج توطلل  الدراســـة لرطرةن رتيســـين  
لرطر نظري يشــــــعمل على مراجعة المراج  العلمية لالدراســــــطا العلمية الماعلفة ذاا الرــــــلة بمواــــــوع الدراســــــة لععءــــــيده 

لالدراســـــطا و من ل   اســـــععرال مطهية ا تعمط  المرـــــر ، لقدار  ماطرر بط ســــهطمطا العلمية الع، ردمعهط تل  المراج  
ا تعمط  المرــــــــر ، ئظهطر دلرهط  ، تءليل ماطرر ا تعمط  لد  البوو  العاطرةة الســــــــعودية . أمط ائرطر الاطن،  ميدان، 

لى الا ا اسل  يشــــعمل ع   ج أ نتيليل، اععمد على جم  البيطنطا لالمعلومطا من ل   ترــــميم اســــعلطنة اســــعمل  على 
البيطنطا الشـارـية للمسعاوبين لالع، تععلق بطلعمر لالمؤهل العلم، لالعارا العلم، لالمسمى الوظيف، لسوواا الابر . 

بطسهمية الكبير  (  ءر  موزعة على    ة ميطلر. الميور اسل   ععلق 15لالا ا الاـطن،  ءراا ا ســــــــــــــعلـطنـة اللـطل  عـددهـط )
بطلءواعد (  ءراا. لالميور الاطن،  ععلق 5لةشــــعمل على عدد ) ط  المرــــر ، لد  البوو  العاطرةة الســــعوديةلماطرر ا تعم

( 5عدد ) لةشعمل على دراسعهط لعيد د الماطرر ا تعمطنية لميطللة تاوبهط لدار  الماطرر ا تعمطنيةالعطمة الع، ياا على 
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د  ، دراسـة لتيليل ا تعمط  المرـر ، ربل مويه لةشعمل على عد عمطنيةالماطرر ا تلالميور الاطلج  ععلق ب دار    ءراا.
 ،  SPSSلاســــعادت اللطحج برنطم  الي ت ائحرــــطتية  ، العلوت ائجعمطعية لالذي يعرف للعرــــطراع ببرنطم  (  ءراا. 5)

 تيليل بيطنطا الدراسة الميدانية.
 Previous Studies  :الدراسات السابقة

 الدراسطا سطبءة ائناطز للى موااي  سبيهة بمواوع هذه الدراسةو لتعمال المهمة موهط  ، اآلتية تارر  ماموعة من 
 .(2021) دحدوح، دبي :دراسة 
تيــد ــد أ ر تابيءــطا لدار  الماــطرر ا تعمــطنيــة على تــدعيم اسداا المــطل،  ، البوو  العاــطرةــة هــذه الــدراســـــــــــــــة للى   هــد ــ

 داا المطل، الايدسمن ميدداا لدار  الماطرر ا تعمطنية الع، تءــــــــــــــمن اليفط  على االا اترةـةو حيج تم العيطر ماموعة 
عغيراا تواـــــــييية لالعطتد على حءوي الملكية ما تعمط  و ماطرر أســـــــعطر الفطتد  ي بطســـــــعادات يفطية رأه المط  و ماطرر

ه الدراســــــــــة. أ  مؤســــــــــراا لدار  الماطرر صــــــــــل  لليهط هذو عغير تطب  لعيد د قيمة اسداا المطل،و لمن أهم الوعطت  الع، تمك
 داا المطل، للبوو  العاطرةة الا اترةة.سا تعمطنية لهط تأ ير اياطب، على تدعيم ا

 (.2021صبربنة ) :دراسة 
 اسة وو  الا اترةة و در بهد   هذه الدراسة للى الععرف على دلر اليويمة المررفية  ، لدار  الماطرر لتيسين أداا ال

تيليليةو لتارر  للى مطهية اليويمة لميدداتهط و لالعوامل المؤ ر   ، تع ة  الكفطا  المررفية. لمن أهم الوعطت  الع، 
ائص حطا على مسعو  البوو  الا اترةةو أ   توصل  لليهط هذه الدراسة. يط  لليويمة المررفية دلراع هطمطع  ، بلوغ 

ار  ماطرر البوو  الا اترةةو تءلا نسا الماطرر  و تيسن يبير  ، أداا موهاية ائص حطا يطن  سبا  ، يفطا  لد
 البوو  الا اترةة.

 .(2021) إبن ساعد ، صابور :دراسة 
هد   هذه الدراسة للى الليج عن يييية تأ ير الماطرر المررفية الميياة بطلبو  الاطرج، الا اتري لقدارتهط على أداا 

ليذا تءييم اسداا. لمن أهم الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة. أ  البو   ععرل ( و 2017_2010البو  للفعر  من )
لماطرر تهدد ربييعة أي أنه ييءق أربط  ا يفة نسبيطع  ، ظل ماطرر مررفيةو لأ  هذا البو  له يفطا  نسبية  ، لدار  

 ماطرره لتيريل عواتده.
 (.2020دراسة : نصير الدين ، هبار )

هذه الدراسة للى الععرف على أهم اسدلاا المسعادمة ئدار  ماطرر ا تعمط  المرر ، و لتارر  للى ائرطر العطت   هد 
لععطمل م  توفيذهط  م تءييمهط و لاععمدا على أربعة أدلاا حويمة لادار  ماطرر ا تعمط  بداية بعيد دهط و قيطسهط و ئ

الممطرسطا الع، توا عليهط اللاط  الماعلفة. لتوصل  الدراسة للى أ  يل  البوو  يمدلل لعيسين اسداا من ل   أ ءل
 المدالل بطسعاوطا اليويمة لم تكن  عطلة ليطفية  ، مواجهة ماطرر ا تعمط  المرر ،.   

 (.2020دراسة : أحمد ، وآخرون )
مالة  ،  ا العموةل المرر ، المعهد   هذه الدراسة للى معر ة حويمة لدار  الماطرر المررفيةو لأ رهط  ، تاييف مشك

ماطرر ا تعمط  و ماطرر  شل المشرلعو لمن أهم الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة. أ  تاييف مشك ا العموةل 
 ة الءمط .يتعمال  ، ماطرر ا تعمط  و ماطرر السوي و ماطرر العشغيل و ماطرر عدت يفط

 (.2020دراسة : الياسري ، الحسيني )
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لى لصف لتشايا مد  لجود الماطرر ا تعمطنية لأ رهط على القيمة ا رعرطدية المءط ة بطلعابيق لهد   هذه الدراسة 
( . لتوصل  هذه الدراسة للى بعف ا سعوعطجطا يط  أهمهط  2016_  2005على مررف الالي  العاطري للفعر  من )

(SPSS V24( للمررف )X2و بيومط يطن  الع رة غير مع )( ووةة م  المؤسرY( لالقيمة ا رعرطدية المءط ة )X1 و )
 لجود ع رة لرتلطس لتأ ير معووةة بين مؤسر الماطرر لالقيمة ا رعرطدية المءط ة.

 (.2020دراسة : إبن معمر ، الجيالني )
هد   هذه الدراسة للى تسليط الءوا على معط ير لاوة بطز  الع، اععبرا دعطمة للعءليل من الماطرر لد  البوو و نظراع 

سهده العطلم من قيطت البوو  بعبو، ارعراحطا لملطديا بطز  لبطععلطر الوسطتط المطلية ه، العمل اسسطس، للبوو و دراسة لمط 
 ، لدارتهط للماطرر ا تعمطنيةو لمن أهم الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة. أ  حطلة ماموعة من البوو  الا اترةة 

نيو تابيق معط ير لاوة بطز   ، لدار  الماطرر من ل   مط أصدره بو  الا اتر من توظيمطا للررطبة هوط  اععمطدية 
 لالقيطه لأيءطع للق بيئة موطسلة ئدار  الماطرر.

 (.2020) بالدراسة : بولح

هد   هذه الدراسة للى الععرف على يط ة ائجراااا الع، تءوت بهط لداراا البوو  من أجل لا  حدلد لآل طر السلبية 
 الوطجمة عن أنا  الاري لع ج هذه الظطهر  من ل   اليلو  الورطتيةو لمن أهم الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة. 

 راااا الورطتية الع، من سأنهط اليد من الماطرر ا تعمطنية.أ  لدار  الماطرر تءوت بماموعة من ائج
 .(2018) عون هللا ، بلعزوز  :دراسة 

هم الوعطت  أ هد   هذه الدراسة للى الععرف على أسلطب الععار المرر ، لقند ع اسزمطا بطئسطر  للى حطلة الا اترو لمن 
 لاوةالوظطت المرر ، الا اتري لنا رطع من نعطت  الررطبة المررفية لهم أسلطب تعار أ الع، توصل  لليهط هذه الدراسة. تعود 

المررفية للى عوامل مععلءة بطلعيسير لسوا ائدار  لألر  اجعمطعية ل ءطفية لمؤسسية و لاط ة للى سوا اليويمة الع، 
ا اترةة. تعار مرر ، المررفية المي ا الوظيفة الررطبية لبو  الا اتر و  وجد نوعين رتيسيين للععار المرر ،  ، الموظومة 

مسععر ييدث  ، المرطرف العمومية لةمكن احعواته عن ررةق مسطعد  الدللة ل يفء، أبداع للى تريية المؤسسة و لتعار 
مرر ، ظطهر ييدث  ، المرطرف الاطصة لةعم معطلاعه ل ق ائجراااا الميدد   ، رطنو  الوءد لالءرل لةيعمل أ  

 ريية المؤسسة المررفية المععار . ؤدي للى ل  ه لت
 (.2016بن مخلوف ) :دراسة 
هذه الدراسة للى الععرف على آليطا اليويمة ئدار  الماطرر المررفية لتع ة  ا سعءرار المطل، و لرد أجرة  هذه   هد 

الدراسة على عيوة من البوو  العاطرةة العطملة  ، الا اتر. لمن أهم الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة أ  البوو  
 الاطصةو له، ررةلة جداع من الععار المرر ، لةرج  للى حام الءرلل المععار  العمومية أرل اسعءراراع لأموطع من البوو 

 لسوا لدار  الماطرر المععلءة بذل  و لعدت لجود نظطت ررطب، دالل،  عط  لاعف آليطا اليويمة.

 (.2012الشيخلي ) :دراسة 
هم ،  ، البوو  العاطرةة اسردنيةو لمن أ هذه الدراسة للى تيد د العوامل الرتيسية الميدد  لءرار ا تعمط  المرر   هد 

الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة. أ  هوط  دلراع ذا أهمية لعوامل الوا  المطل، للعميل لالسمطا الشارية لنمط 
 السيطسطا ا تعمطنية للبوو   ، اتاطذ ررار ا تعمط  المرر ،  ، البوو  العاطرةة اسردنية.

 Al-Abedallat and Jaafreh (2012.) :دراسة 
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الععرف على مسعو  الءرلل المععار   ، البوو  اسردنية و لالععرف على دلر يفطا  العطملين  ،  هذه الدراسة للى  هد 
رسم ا تعمط   ، البوو   ، اليد من مشكلة الد و  المععار  الذ ن لءعوا لدلراا العدرةا ال زمة. لمن أهم الوعطت  الع، 

ن تدرةا العطملين لا تعمط  بشكل عطت لاليد من مشكلة الد و   ، البوو  بيه الدراسة أ  هوط  ع رة توصل  لليهط هذ
 اسردنية و لأ  هوط  ع رة بين لجود نظطت لليوا   المطدية لالمعووةة لاليد من مشكلة سوا الد و .

 Siam, etal. (2011.) :دراسة 
المؤسراا المطلية من ربل مد ري العيليل لا تعمط   ، البوو  العاطرةة اسردنية بيط  لدرا  لاسعادات  هذه الدراسة للى  هد 

ررار مو  ا تعمط . لمن أهم الوعطت  الع، توصل  لليهط هذه الدراسة  ذو لليكم على الم ا  المطلية لاطلب، ا تعمط  عود اتاط
ا لالومطذج من ربل مد ري ا تعمط  عود دراسة مورف أ  ال ةطد   ، اسعادات بعف اسسطليا المطلية لالميطسبية لالمؤسرا

العميل المطل، عود اتاطذ ررار مو  ا تعمط   ؤدي للى زةطد  لمكطنية الععرف على لمكطنطا اس راد لالمؤسسطا رطلب، ا تعمط  
 تعمط  من ربل ميلل اسة المري  المطل، للعميل ا  هوط  الع ف  ، اسعادات اسسطليا عود در أ ، السداد لرري السداد و ل 

 من عدمه. و لأ  نسا السيولة ه، الوسا اسكار اسعادامطع عود اتاطذ ررار مو  ا تعمط 
 Commenting on previous studies  التعليق على الدراسات السابقة:

ا تاطهطا اليد اة  توطلل بط تعمط  المرر ، حيج العد د من العوطصر الرتيسة لالاطنوةة المرتلاة الدراسطا السطبءة  توطلل 
للررطبة على ا تعمط  المرر ، و لآليطا لدلر اليويمة المررفية  ، لدار  الماطرر ا تعمطنية لدلرهط  ، اليد من الععار 

 المطل، للبوو  و لالعوامل الميدد  لءرار ا تعمط  المرر ،.

مط  المرر ، ائت لدار  ماطررأهمية هط يونهط تري  على لرد تمي ا عن غير اسعكمط ع للدراسطا السطبءة هذه الدراسة  لتأت،
 ار  ماطرر لدأهمية دلر ممط يسعوجا الوروف على  لد  البوو  العاطرةة السعوديةو  تعمطنيةتءليل الماطرر الأ رهط  ، 

  ا تعمط  المرر ،  ، اتاطذ الءراراا المرتلاة بط تعمط  المرر ، لالعءليل من الماطرر ا تعمطنية.
 Theoretical Framework .اإلطار النظري  :/_1
                                                                                      Bank Credit  .االئتمان المصرفي: 1/1

اسكبر الذي  ا سعامطريععبر ا تعمط  المرر ، من أهم مرطدر تموةل اسنشاة ا رعرطدية الماعلفةو يمط يععبر بماطبة 
ة يمط يععبر من أهم لألار لظطتف البوو  العاطرة تسعاي  من ل لة البوو  العاطرةة أ  تيءق الا ا اسكبر من اسربط .

و حيج تععمد عليهط س مة الموجوداا لرو  لمعطنة لصية المري  المطل، و لبطلعطل،     س مة ا تعمط  المرر ، يععمد 
 سطا ا تعمطنية المعلعة  ، البوو  العاطرةة.على س مة السيط

هوط  اتفطي لاس  الواطي على أ  البوو  تلعا دلراع رتيسيطع  ، نءل لجراااا السيطسة الوءدية  ، ا رعرطد لةعم تيد د آلية 
 (.Morris, Sellon, 1995, P.59)ا تعمط  المرر ، من ل   السيطسة الوءدية للبو  

  The Concept of Bank Credit  االئتمان المصرفي.:  مفهوم 1/1/1
يه لعاطري لشاا مط حين يء  تي  ترر ه مبلغطع من الوءود أل يكفله فاا تعمط  المرر ، هو الاءة الع،  وليهط البو  

رل عليه البو  يميدد   عفق عليهط بين الار ينو يءوت المءعرل  ، نهط عهط بطلو طا بطلع امطته لذل  مءطبل عطتد معين ي  لفعر 
    (.15و ص2008،و السيسمن المءعرل  عمال  ، الفواتد لالعمو ا لالمرطرةف )

لهو العءة الع،  وليهط البو  لعميله و بييج يء  تي  ترر ه مبلغطع من المط   سععمطله  ، غرل ميدد ل    عر  ميدد  
ل لءمط  ُيمكن البو  من اسعرداد أمواله لذا مط تورف العميمءطبل حرو  البو  على عطتد مطل، معفق عليه م  تءديم العميل 

 (.4عن السدلد )بن عمرو مرج  سطبقو ص
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اللطحج ا تعمط  المرر ، بأنه علطر  عن مو  البو  لعميله اتعمط  بءمط  حسن الع ره معه و ال بءمط  المشطرة  لةعرف 
 للى آلر. الاطري تموةلهط و أل بءمطنطا سارية ألر  له، تاعلف من عميل

لةر  اللطحج أ  عملية مو  ا تعمط  المرر ، تواوي على ماطرر ياير  ل ، مءدمعهط تل  المعمالة بطلمءعرل لمد  ردرته 
على سداد مبل  الءرل م  الفواتد المسعيءة  ، الور  الميددو لأ  ررار مو  ا تعمط  المرر ، هو لاحد من أصعا 

أداا البوو  دل  أ  تواجه ماطرر اللءطا و لةعيءق ذل  من ل   تيءيق العواز  الءراراا ليذل  من أهم ميدداا ناط  
لعدت ردرتهم على سداد قيمة  بين حام اسموا  المودعة لحام الءرلل و لتءليل حام الماطرر المعرلة بطلمءعراين

 ا تعمط  المموو  لهم.
                                                                                     Credit Policies   مانية.تالسياسات االئ  :1/2/1

السيطسطا ا تمطنية تشمل ائجراااا الواجا اتلطعهط  ، دراسة رلا ا تعمط  المءدت من العميل و ليذل  اسسطليا المعلعة 
 ، ذل  أسم تيد د سعر الفطتد  و لنوع الءمطنطا المءدمةو بمط   ، دراسة لاعه المطل، من ربل لدار  ا تعمط  المرر ، 

 (.166-167و ص ص 2003من ل   مط يعرف بعيليل الماطرر )الراليو 
هط ماموعة من الءراراا الع، تردرهط ائدار  العليط للبو  و لتيدد  يهط معط ير لسرلس نكمط يءرد بطلسيطسة ا تعمطنية أ

 (.Stefanesc, etal.,2009, P.25تعمط  المرر ، الذي يمويه البو  )لناطي لحدلد لأنواع لسلاطا مو  ا 
  السيطسة ا تعمطنية للبو  ه، ائرطر العطت الذي يءم ماموعة الملطديا لالءواعد الع، توظم عملية دراسة لقررار لمو  أل 

لعوطصر تكلفة لحدلد  تعمطنيةلمط  عرل بهط من سءوف ا لمعطبعة ا تعمط  و لتيد د ماط ا الوشطس الع، يمكن لررااهط
 (.Chen, etal.,2010, P.310لالشرلس المععين اسعيفطؤهط لكل نوع من أنواع ا تعمط  ) زموية   ياا أ  تععداهط

ا تاطهطا ل   السيطسة ا تعمطنية للبوو  ه، ائرطر العطت الذي يشمل ماموعة من العوامل لاسسم لاسسطليا ألةر  اللطحج 
الع، تععمدهط لدار  البو  بشكل عطت لقدار  ا تعمط  المرر ، بشكل لطص و لتععبر المرج  الذي يسعود لليه جمي  ائرسطدية 

 العطملين  ، لدار  ا تعمط  المرر ،.

 Risk Management and Credit Risk: إدارة المخاطر ومخاطر االئتمان 2/1
 Risk Managementالمخاطر إدارة : 1/2/1

ظهرا لدار  الماطرر للى حي  الوجود بعد اليرب العطلمية الاطنية نعياة لوجود مشك ا يبير   ، اسعمط  اللوجسعية لقدار  
اتاه   1960الموارد لا سعراتيايطا و للكن البدايطا اسللى ئدار  الماطرر يطن  م  ارتلطرهط بيءل العأمينو ل ، عطت 

لدار  الماطرر بشكل ألس  بوصفهط  رع من  رلع ائدار  العطمة )عبدال هر و  ومرةكية نياسنظطر  ، الو يطا المعيد  اس
 (.35و ص2006

كمط توشأ لدار  الماطرر حيج توجد الماطرر  لعود المراجعة المسعءلة للماطرر  للظطتف المراقلة على مسعوةطا مالم 
ر رلءطع ليام لتعءيد عمليطا الوشطس العاطري للهيكل ائدار  و لةاعلف تابيق أسطليا لدار  الماطرر من بو  للى آل

 (.Certified, 2005, P.13) العوظيم، لمراقلة الماطرر

 Concept of Risk Management: مفهوم إدارة المخاطر 2/2/1

مواجهة ل الع، ياا ألذهط  ، اليسلط  عود اتاطذ الءرار الماطرر على ماموعة من اسسطليا العلمية  رتك  مفهوت لدار 
أي لار لذل  من أجل مو  أل تءليل الاسطتر المطدية الميعملة لمن  م اليد من ظطهر  عدت العأكد و لةرتك  هذا المفهوت 

كمط عر   لدار  الماطرر بأنهط يط ة ائجراااا الع، (. 41و ص2007على لفف العكطليف المرطحلة للاار )س تو 
  (.7و ص2013ة الوطتاة عن الماطرر لقبءطتهط  ، حدلدهط الدنيط )عوطن ه و عامط و تءوت بهط ائدار  لليد من اآل طر السلبي
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له، علطر  عن موه  أل مدلل علم، للععطمل م  الماطرر الليعةو عن ررةق تور  الاسطتر العطراة الميعملة لترميم 
زو تر الع، تء  للى اليد اسدنى )رودل لتوفيذ لجراااا من سطنهط أ  تءلل من لمكطنية حدلث الاسطر  أل اس ر المطل، للاسط

 (.13و ص2012
فو طرر بأ ءل الوسطتل لأرل العكطليلةر  اللطحج أ  مفهوت لدار  الماطرر علطر  عن توظيم معكطمل  هدف للى مواجهة الما

لعيمل اله، العملية الع، يءوت بموجبهط البو  بعيد د لقيطه لمراقلة الماطررو لذل  لءمط  أ  الماطرر امن ردراا 
 لتعفق م  اسهداف الماااة.

 Risk Management Objectivesالمخاطر : أهداف إدارة 3/2/1

 هداف لدار  الماطرر من ل   الااواا العطلية أ يمكن الوصو  للى 
 و من تععبر أل  لاو   ، ييييــة لدار  الماــطررتيــد ــد اسهــداف لا حعيــطجــطا من برام  الماــطرر . تيــد ــد اسهــداف  1

 ل   لاة معيوة لليرو  على أررى موفعة ممكوة له، تععبر لسيلة لعءييم اسداا فيمط بعد.
لاطر ساكعشطف لتيد د الماطرر  لذل  من ل   دراسة ألجه الوشطس الماعلفة لتدرةا العطملين على يييية اكعشطف ا. 2

 .رطبلة للعطمينالع، تععرل لهط الموشأ  سواا يطن  ألاطر رطبلة للعأمين أل غير 
 . تءييم الماطرر لترويفهط  يءرد بعءييم اسلاطر قيطه احعمط  لروع الماطرر )معد  تكرار الماطرر( لقيطه سد 3

الاســـــــطر  المطدية الميعملة الوطتاة عن لروع الماطررو لاـــــــرلر  العميي  بين الماطرر الماعلفة الع، تععرل لهط الموشـــــــأ  
 .همية لدرجة الااور سحيج ا

دراسـة لتيليل السيطسطا لاسسطليا الماعلفة ئدار  الماطرر  تأت، هذه الااو  بعد أ  تم تيد د اسهداف لاكعشط هط  م . 4
ة الماطرر بهدف العيطر الارةء تءييم لقيـطه هـذه الماـطررو حيـج  عم الدراســــــــــــــة لالمفطاــــــــــــــلة بين الاري الماعلفة ئدار 

 (.56-60ص  و ص2009تععرل لهط الموشأ  )أبو بكرو السيفوو الموطسلة لالم تمة لعغاية الماطرر الع، 
. تيد د البداتل لالعيطر أســــــــــــــلوب الععطمل م  الاار  تعمال هذه الااو   ، دراســــــــــــــة العءويطا الع،  عم بهط الععطمل م  5

 الماطرر من ل   اآلت، 
بطلعال، عن القيطت بأي عمل  عســـــبا  ، نشـــــر الماطرر لا رعرـــــطر  ءط على العيطر المشـــــطرة     لذل _  تفطدي الاار

 الع، تعمي  بأرل الماطرر.
 _ الافف أل العءليل من الماطرر  لذل  من ل   ا ععمطد على برام  الس مة لتدابير مو  الاسطر .

 كار سيوعطع لاس ءل للععطمل م  الماطرر .عبر ا حعفط  بطلماطرر  اسسلوب اسعا حعفط  بطلماطرر   ي_ 

 _ تيوةل الماطرر   لهذا يعو، نءل الماطرر  من ساا للى ساا آلر أكار اسععداداع لعيمل الماطرر .

. توفيذ الءرار   وفذ ررار ا حعفط  بطلماطرر  لذا يطن  تل  الماطرر تواوي على لسطتر معيوة صغير  نسبيطع يمكن تغايعهط 6
 يطر، أل بدلنه.بوجود احع

 تم اسعادامهط  لأ  العءويطا الع،. العءييم لالمراجعة  تععبر عملية العءييم لالمراجعة عملية هطمة لذل  س   الماطرر تعغير 7

للععطمل م  الماطرر سطبءطع رد   توطسا الور  اليطار. لأ  لجراا العءييم لمراجعة برنطم  لدار  الماطرر يسم  بمراجعة 
 (.47-48و ص ص 2014لاطا ربل أ  ترل  بطهظة العكطليف )حورةةو سلاكعشطف االءراراا 
 Credit Risk: مخاطر االئتمان 4/2/1
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دت بعءديم الءرلل أل ا تعمط  لأل راد لموشآا اسعمط  الماعلفة م  ع ة  العاطرةو توشأ الماطرر ا تعمطنية بسبا لاوا البو 
رر و لأ  الماطرر ا تعمطنية تشكل الا ا اسكبر من الماططل ل واتدهل المعمالة  ، أصل الءر  هطعلى اسعرجطع حءور طمءدرته
 طرر ألر  مال ماطرر السيولة لماطرر السعر.اععرل لمتحيج  ة  العاطرةو ععرل لهط البوتالع، 

ر لروع حطدث مســــــعءب ع  ؤ عرف معهد المراجعين الدالليين اسمرةك، الماطرر بأنهط  احعمط  . مفهوت ماطرر ا تعمط   1
 ، تيءيق الموشـــــــط  سهدا هطو لةمكن قيطه هذه الماطرر من ل   درجة تأ يرهط على أهداف الموشـــــــأ  ليذا درجة احعمط  

لأ  ماطرر ا تعمط  تعو، عدت تسد د الد ن بأكمله  .(The Institute of Internal Auditors, 2010, P.19حدل هط )
المســـعيءة عليه  ، العطرةل الميدد لذل و لأ  الماطرر ا تعمطنية ترتلط برـــور  ملطســـر  بعملية ســـداد أل لا ا موه ألالفطتد  

 (.134و ص 2005المسعيءطا  ، العوارةل الميدد  لهط )الفرةي،و 
  لموهطهوط  أنواع ماعلفة للماطرر ا تعمطنية   أنواع ماطرر ا تعمط . 2

_ ماطرر مععلءة بطلعميل  هذا الووع من الماطرر  وشــــــأ بســــــبا الســــــمعة ا تعمطنية للعميل لمد  م اته المطلية لســــــمععه 
 (.67-68و ص ص 2013ا جعمطعية للاعه المطل، لسبا حطجعه ل تعمط  لالغرل من ا تعمط  )رهو 

رــــطدي   لكل نشــــطس لرعأ_ ماطرر مرتلاة بطلوشــــطس  ترتلط هذه الماطرر بابيعة الوشــــطس الذي يعمل فيه العميل و حيج 
 (.95و ص 1997شغيلية لائنعطجية لالعوط سية )الواطرو عدرجة من الماطرر تاعلف بطلع ف الظرلف ال

رر بطلبيئة ا رعرــــــطدية مال انافطل معد ا الومو لالماطرر الســــــيطســــــية ترتلط هذه الماط  ماطرر ا رعرــــــطد الكل،. 3
 (.31لتغير الءوانين )بدارةنو مرج  سطبقو ص 

مور أحداث أل أ. ماطرر معرلة بطلغير  ترتلط هذه الماطرر بمد  تأ ر العميل رطلا ا تعمط  لالبو  مطن  ا تعمط  بأية 4
 (.26و ص 2012لطرجية )موسىو لآلرل  و 

 ماطرر السيولة  لترتلط بطحعمط  تعار العميل بعد مويه ا تعمط و ممط  ؤدي للى عا ه عن تسد د أصل الءرل ل واتده  .5

 (.31)بدارةنو مرج  سطبقو ص 

 Credit Risk Management: إدارة مخاطر االئتمان 3/1
 طبعة ا تعمط  المموو  من ل   معطبعةتععبر لدار  ماطرر ا تعمط  ج ا من لدار  الماطرر المررفية  ه، تعمال  ، مع

العميل لالعأكد من ردرته على السداد لقجراا تيليل دريق لسطمل لظرلف العميل لعيد د جدارته ا تعمطنية ربل الموا ءة على 
 و لاسعادات أسطليا لنمطذج لطصة بعيد د احعمط ا  شل لتعار العميل.مويه الءرل

تءوت لدار  ماطرر ا تعمط  بطسعءراا المشطكل الع،  ععرل لهط العميل من ل   مراجعة دلرةة سلاطعه للا  سءوف 
اتعمطنية للعم ا اسعوطداع للى أسم لمعط ير مواقية لمواوعية لاتاطذ رراراا مو  الءرلل للا  ررطبة مري ةة عليهط 

  (.127-128و ص ص 2014)ناطر و 
 Concept of Credit Risk Managementرة مخاطر االئتمان : مفهوم إدا1/3/1

 حعمط  على الماطرر الوطسئة عن اد لقيطه لمراقلة لالسيار   تعرف لدار  ماطرر ا تعمط  بأنهط ائدار  الع، تهدف للى تيد
 ,Wang, 2013لتلبية المعاللطا العوظيمية ) العالف عن سداد الءرلل و لاليفط  على الماطرر امن حدلد مءبولة

P.11.) 
لةر  اللطحج أ  لدار  الماطرر ه، نشطس لداري ياعا بدراسة لتيليل رللطا العموةل المءدمة من العم ا لقيطه لتءييم 

 درجة الماطرر المعورعة و لميطللة تاييف الماطرر ا تعمطنية الع، تواجه البو  مسعءب ع.
 Criteria for granting bank Creditالمصرفي : معايير منح االئتمان 2/3/1
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   العاطرةة عد  معط ير أسطسية لمو  ا تعمط  المرر ، لهى و تسعادت البو

كار تأ يراع  ، الماطرر الع، تععرل لهط البوو  العاطرةةو له، تدلر سله، تععبر العورر اسل  لا  سارية العميل. 1
لع امه بععهداته أمطت البو  و  طسمطنة لالاءة لالمرداقية تشير للى حام سعور احو  لرطتا العميل اسل قية لمد  

(. للكن يرعا العيءق العطت من هذه 217و ص2000العميل بطلمسؤللية لبطلعطل، حام الع امه بسداد د ونه )ال بيديو 
ته رطلا الءرل لتعطم  الرفطا ل ءطع لمعط ير مواوعيةو للكن يمكن ا سعد   على ذل  من ل   سلو  لترر طا

 (.163و ص2004-2003و السطبءة )حفو، و أبو ريف
يءوت البو  العاطري بعيليل يييية تيكم العميل المءعرل  ، المرــــــــــــــرل طا لالمد وعطا لتءد ر   الءدر  على الســــــــــــــداد. 2

لأ   درته على الســــــــــــداد والعد ءطا الوءدية الداللة لالاطرجةو لأ  ربيعة عمل العميل رطلا ا تعمط  تؤ ر ب  ســــــــــــ   ، ر
و 2005على البو  )ســــــلاط و  العم ا الذ ن يغيرل   ، نشــــــطرهم بطســــــعمرار يمال مويهم أي ررل نســــــلة ماطرر  عطلية

 (.419ص
بكفطية  معفيرة لمط يعرفرأه المط  الذي تكشف عوه الءواتم المطليةو حيج يءوت البو  بدراسة  به يءرد  رأه المط . 3

على اععلطر أنه الم ذ اسلر الذي سيععمد عليه المءرل  ، اسعرداد الءرل لذا مط تعارا الشرية  رأه مط  العميل لذل 
  (.281و ص 2014و ميمود) المءعراة

للى تيءيق العواز  بين ا تعمط  المرر ، لبين مط يءطبلهط من  تهدف البوو  من اليرو  على الءمطنطا. الءمطنطا  4
مطنطا يل للءمرةة و سوداا و لدات  نءدية و لأ  تكو  ملكية الع ، سكل رهو  عءط لرد تكو  هذه الءمطنطا امطنطا

ملكية يطملة لليس  ميل ن اع و لةاا أ   راعى عدت تءلا قيمة الءمط  بشكل يبير ل    عر  ا تعمط  بييج يمكن 
 (.54و ص مرج  سطبق و  بدارةن)اسعادات هذه الءمطنطا لسداد قيمة ا تعمط  عود عا  العميل عن 

 ولغ، على لدار  ا تعمط  دراسة الظرلف ا رعرطدية لغير ا رعرطدية الميياة بطلعميل للوروف  الظرلف ا رعرطدية . 5
 (.55ظرلف ا رعرطدية )بدارةن و المرج  سطبق و ص على مد  تأ ر العميل بطل

رلف ا رعرطدية لطصة لذا يط  ا تعمط  المالوب مويه لةر  اللطحج أنه ياا على لدار  ا تعمط  العوبؤ المسبق بطلظ
 .للعميل روةل اسجل

 : مقررات بازل لتسيير المخاطر المصرفية.1/4

اموعة م لسلعيوطا للى ظهور  أد  العاور السرة   ، الشلكة الدللة لانعشطر البوو  ل رلعهط ل   عءد ا 1اتفطقية بطز . 1
 Nationalل"  1974" بألمطنيط الشرقية سوة Herstattالمرر ، لطصة بعد ل  ه "من الوغيراا على مسعو  العمل 

franchin و توصل  الاهود الدللية  ، ماط  الررطبة المررفية للى لنشطا لاوة للررطبة " بطلو يطا المعيد  اسمرةكية
 حيج تأسس  بءرار من ميط ظ،المررفية من أجل تغاية الماطرر الع، تععرل لهط البوو  تعرف ـبـ " لاوة بطز  " 
لتهدف هذه اللاوة  (.81و ص2005ماموعة الدل  الروطعية العشر  و تي  لسراف بو  العسوةطا الدللية )عبدالمالاو 

 (.45و ص2010و لعراف)للى تيءيق    ة أهداف تعمال  ،  

 _ تءد ر حدلد دنيط لكفطية رأه مط  البوو .
 على أعمط  البوو ._ تيسين اسسطليا الفوية للررطبة 

 _ تسهيل عملية تلطد  المعلومطا المععلءة ب جراااا لأسطليا الررطبة من ربل السلاطا الوءدية لالمعمالة  ، البوو  المري ةة.
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لتعمل لاوة بطز  على حسن مواجهة الماطرر الع، تععرل لهط البوو  حيج رطم  بعيد د حد أدنى لكفطية رأه المط  
و يمط رطم  لاوة "بطز " 1992ععلطراع من نهطية عطت ا مط   ، البوو و لألص  بعابيق هذا اليد لمواجهة ماطرر ائتع

 (.45و صالمرج  السطبقو لعراف)طلم من حيج الماطرر للى ماموععين بعرويف دل  الع
 ( لالدل  OECD_ الماموعة اسللى  تشمل الدل  ذاا الماطرر الموافءة لتءم موظمة الععطل  ا رعرطدي لالعومية )

 الع، أبرم  م  صودلي الوءد الدلل، ترتيلطا ا عرااية.
ا الماطرر العطلية أي يل دل  العطلم موهط الدل  العربية عدا المملكة العربية ا_ الماموعة الاطنية  تشمل ماموعة الدل  ذ

 (.  114و ص2020ييد أدنى )نوا و ب ارةةو  % 8بوسلة  1988السعودية حددا نسلة يفطية رأه المط  ل ق لاوة بطز  لعطت 
 قواعد ولوائح البنك المركزي السعودي.: 1/5

رسل البو  المري ي السعودي من امن ا سعراتياية مفهوت لدار  الماطرر لا لع ات بهدف بوطا  ءط ة لاعية على أسطه 
   ءط ة لدار  تل  الماطرر و بطئاط ة للى علم، ل و، للاع  ائدار  آليطا لرري لمعطلاة الماطرر لالمسطهمة  ، ر 

ر   مسعو   ءط ة ا لع ات بطسنظمة لالععليمطا ليمطية موارد البو و لالسع، للى تو ير الدعم ال زت لءمط  اسعمرارةة اسعمط  
 .(https://www.sama.gov.sa) اليسطسة  ، البو و لتعمال مهطت لمسؤلليطا لدار  الماطرر لا لع ات  ، 

  لردرتهط على تيءيق أهدا هط ا سعراتياية لالعشغيلية من ل   عملية موهاية و اليد من الماطرر سعمط  لأنشاة البو. 1
 لمعط ير لالممطرسطا الدللية.موحد  ئدار  الماطرر لالعيءق من أ  موهاية ائدار  سطملة ل عطلة لمعوا ءة م  أ ءل ا

ر   مسـعو   ءط ة لدار  الماطرر لا لع ات بطسنظمة لالععليمطا لالءواعد السلويية لاسل قية دالل البو  من ل   تءديم . 2
المءعرحطا لالعوصيطا لتءييم لقيطه الماطرر لمد  ا لع ات و ممط  وعكم لياطبيطع على سمعة البو  لمرداريعه لللق بيئة 

 عمل ماطلية تمعطز بطلواو  لالشفطفية.
الميط ظة على مرطل  البو  من ل   ردر  البو  على تيءيق أهدا ه ا سعراتياية لالعشغيلية لأداا مهطمهط المالوبة . 3

  .لذل  بعمكين ا سعاطبة الفعطلة لامي  أنواع الماطرر لاسحداث لاسعمرارةة أنشاعهط اليرجة امن لرطر زمو، ميدد مسلءطع 
تمكين العواصل الفعط  بين ماعلف مسعوةطا ا سعاطبة ائدارةة  ، البو  بهدف اتاطذ الءرار الموطسا لالععطمل م  . 4

 الماطرر لاسحداث لاسزمطا  ، الور  الموطسا.

 (.https://www.sama.gov.sa) _ المادة العشرون : إدارة المخاطر.
 على يل موشأ  تموةل القيطت بطآلت، 

_ لا  سيطسة مكعوبة تشعمل على اسعراتياية عمل لااية ئدار  الماطرر يءرهط مالم ائدار  لةيد هط سووةطعو لةاا 
واع الماطرر ذاا الع رة لررةءة الععطمل معهطو لأ  تشعمل على اسرل على تيليل أن  تراع، لدار  الماطرر تيد د جمي  أ

 ر العطلية الماطر
 . ماطرر ا تعمط 

 .ماطرر السوي 

 .الماطرر العشغيلية 

 .الماطرر الءطنونية 

 .ماطرر السمعة 

 .ماطرر العءوية 

https://www.sama.gov.sa/
https://www.sama.gov.sa/
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_ لا  ائجراااا الموطسلة للععرف على الماطرر لتءييمهط لقدارتهط لمراربعهط لائب غ عوهط لقعداد العءطرةر  ، سأنهطو 
 الماطرر يءمن تيءيق ا ت، ر عمل سطمل ئدار  طللاعهط  ، لر

 .الععرف الملكر لالشطمل على الماطرر 

 .تءييم الع رطا الع، تربط بين الماطرر 

 . العوسيق الفوري م  مالم ائدار  لائدار  العليط لذا ارعء  اليطجة لذل 

 .ائ رط   وراع سصيطب المرلية باروص مط تم اكعشط ه من ماطرر 
 Analytical Framework (filed study) :(الميدانية )الدراسةاإلطار التحليلي  :/_2
 Population and Sample of Study  مجتمع وعينة الدراسة:: 2/1

العطملين  ، لدار  الماطرر ا تعمطنية و لقدار  مرــــــــــرفية الشــــــــــريطا راطع العموةل  ، البوو   عكو  ماعم  الدراســــــــــة من 
لنظراع لكبر حام ماعم  الدراســـــــة رطت اللطحج بطلعيطر عيوة عشـــــــواتية موهمو لرطت اللطحج بعوزة  عدد  والســـــــعودية العاطرةة

من ا ســـــعلطنطا الموزعةو لأ  اللطحج راعى عود العيطر  % 100( اســـــعلطنة بوســـــلة 50( اســـــعلطنة تم اســـــعرجطع عدد )50)
 لة  ادل  العطل، يرف الدراسة حسا معغيراتهط المسعءالعيوة العمر لالمؤهل العلم، لالعارا العلم، لسوواا الابر و لال

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة:: 2/1/1
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر:: 2/1/1/1

 ( توزة  عيوة الدراسة حسا العمر1جدل  ررم )
 المئوية النسبة تكرارال العمر

 % 16 8 سوة 30أرل من 
 % 40 20 سوة 40للى أرل من  30من 
 % 24 12 سوة 50للى أرل من  40من 
 % 20 10 سوة  أكار 50من 

 % 100  50 الماموع

 المردر  لعداد اللطحج.       
تعرال   % 40ســـــــوة و لأ  نســـــــلة  30من عيوة الدراســــــة أعمطرهم أرل من  % 16( أ  نســـــــلة 1ل  ررم )دالامن  عءــــــ  

سوة و لأ   50سوة للى أرل من  40تعرال  أعمطرهم بين   % 24سوة و لأ  نسلة  40سـوة للى أرل من  30أعمطرهم بين 
عبيط  على أسئلة ا س سوة  أكار. لةر  اللطحج أ  تووع العمر س راد عيوة الدراسة الع، أجطب  50أعمطرهم   % 10نسلة 

  د  على العووع  ، لجهطا الوظر. 
 المؤهل العلمي:توزيع عينة الدراسة حسب : 2/1/1/2

 توزة  عيوة الدراسة حسا المؤهل العلم،( 2جدل  ررم )
 المئوية النسبة تكرارال المؤهل العلمي 

 % 64 20 درجة اللكطلورةوه
 % 36 30   دراسطا عليط

 % 100 50 الماموع
 المردر  لعداد اللطحج.        
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 % 36من عيوة الدراســــــة حطصــــــلو  على درجة اللكطلورةوهو لأ  نســــــلة  % 64( أ  نســــــلة 2 عءــــــ  من الادل  ررم )
لأيءــــطع يعا، مرـــــداقية لرو  لتجطبطا الع، تم اليرـــــو   بوو الحطصــــلو  على دراســـــطا عليطو لهذا يعكم ربيعة عمل 

 عليهط.
 التخصص العلمي:توزيع عينة الدراسة حسب : 2/1/1/3

 العارا العلم،( توزة  عيوة الدراسة حسا 3جدل  ررم )
 المئوية النسبة تكرارال التخصص العلمي

 % 30 15 الميطسلة
 % 50 25 علوت مطلية لمررفية

 % 20 10 لدار  أعمط 
 % 100 50 الماموع

 المردر  لعداد اللطحج.       
 % 50من عيوة الدراســـــة تارـــــرـــــهم العلم، الميطســـــلةو بيومط أ  نســـــلة  % 30( أ  نســـــلة 3 عءـــــ  من الادل  ررم )

لهذا  عفق م  معاللطا تارـــــرــــــهم العلم، لدار  أعمط و  % 20تيرـــــرـــــهم العلم، علوت مطلية لمرــــــرفيةو لأ  نســـــلة 
 .البوو  العاطرةةالوظيفة  ، 

 المسمى الوظيفي:توزيع عينة الدراسة حسب : 2/1/1/4
 ( توزة  عيوة الدراسة حسا المسمى الوظيف،4جدل  ررم )

 المئوية النسبة تكرارال المسمى الوظيفي
 % 60 30   لدار  الماطرر ا تعمطنية

 % 40 20 لدار  مررفية الشريطا _ راطع العموةل
 % 100 50 الماموع

 المردر  لعداد اللطحج.       
 % 40و لأ  نســـــلة  ، لدار  الماطرر ا تعمطنيةيعملو  من عيوة الدراســـــة  % 60( أ  نســـــلة 4 عءـــــ  من الادل  ررم )

  .لدار  مررفية الشريطا ) راطع العموةل(يعملو   ، 
 عدد سنوات الخبرة:توزيع عينة الدراسة حسب : 2/1/1/5

 ( توزة  عيوة الدراسة حسا سوواا الابر 5جدل  ررم )
 المئوية النسبة تكرارال عدد سنوات الخبرة

 % 10 5 سوواا 5أرل من 
 % 16 8 سوواا  10للى   5من 
 % 24 12 سوة 15للى  11من 
 % 30 15 سوة 20للى  16من 
 % 20 10 سوة  أكار 21من 

 % 100 50 الماموع
 المردر   لعداد اللطحج .       
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 16سـووااو لأ  نسلة  5من عيوة الدراسـة أ  سـوواا الابر  لد هم أرل من  % 10( أ  نسـلة 5 عءـ  من الادل  ررم ) 
 30سوةو لأ   15للى  11لد هم سوواا لبر  تعرال  من   % 24سووااو لأ  نسلة  10للى  5لد هم لبر   تعرال  من  %
سوة. لهذا  د  على لجود الابر   21لد هم لبر  أكار من  % 20سوةو لأ  نسلة  20للى  16لد هم لبر   تعرال  من  %

 السعودية تمكوهم من ممطرسة ماط  عملهم. البوو  العاطرةةالكطفية لدي 
 أداة الدراسة وصدقها:: 2/2

لءــــــمط  ســــــ مة  ءراا ا ســــــعلطنة لارنلطرهط بأهداف الدراســــــة لمد  ردرتهط على قيطه معغيراا الدراســــــةو  ءد رطت اللطحج 
 بعرميم اسعلطنة لطصة للععرف على  عطلية أسطليا الررطبة المررفية المالءة  ، البوو  العاطرةة السعودية  ، اكعشطف 

الماطرر ا تعمطنية على ماموعة من اسكطديمين لالمهويين  ، ماط  راـــــــــ  ا ســـــــــعلطنة عمليطا غســـــــــيل اسموا و لرد عُ 
 لتم اسلذ بطلم حظطا لاآلراا الع، أبداهط الميكمو و حيج أصلي  تشعمل على ج أ ن همط  لالعموةلو

 . البيطنطا الشارية الع، تععلق بطلعمر لالمؤهل العلم، لالعارا العلم، لالمسمى الوظيف، لسوواا الابر .1

 .   ة ميطلر( موزعة على 15 ءراا ا سعلطنة اللطل  عددهط ). 2
 (  ءر .5) لعدد الفءراا أهمية يبير  لماطرر ا تعمط  المرر ، ربل مويهالعاطرةة السعودية   و عا، البوتالميور اسل   

بهط  الســــــــعودية دراســــــــعهط لا لع اتالبوو  العاطرةة لدار  الماطرر ا تعمطنية  ، الميور الاطن،  توجد رواعد عطمة ياا على 
 (  ءر .5لعدد الفءراا ) لميطللة تاوبهط لعيد د الماطرر ا تعمطنية

البوو  العاطرةة الســـــعودية بدراســـــة لتيليل ا تعمط  المرـــــر ، ربل مويه لدار  الماطرر ا تعمطنية  ، الميور الاطلج  تءوت 
 (  ءر .5لعدد الفءراا )

 4= موا ق بشد  (و )  5كرا الامطس، ئجطبطا المليو ينو حيج جطاا على الويو العطل،  )لتم ا ععمطد على مقيطه لي
 = غير موا ق بشد  (. 1= غير موا ق (و )  2= ميط د (و )  3= موا ق (و ) 

 :Reliabilityثبات فقرات االستبانة : 2/3
(  ردو 50) هطل ءطع ئجطبطا أ راد عيوة الدراســـــــــة لاللطل  عدد Cranach's Alphaاســـــــــعادت اللطحج ررةءة ألفط يرلنلط   
 ,Zikmund( لالع، تععبر مءبولـة  ، الليوث لالـدراســــــــــــــطا ائنســــــــــــــطنية )% 953حيـج يـطنـ  قيمـة ألفـط يرلنلـط  يكـل )

لطنة ســــع( أ  هوط  معطمل  لطا يبير لفءراا ا ســــعلطنة ممط يامئن اللطحج على اســــعادات ا 6(.  بين الادل  ررم )2010
 بكل رمأنيوة.
 Cranach's Alpha( معطمل الالطا بارةءة ألفط يرلنلط  6جدل  ررم )           

 ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور
 0.956 5 الميور اسل 
 0.706 5 الميور الاطن،
 0.876 5 الميور الاطلج

 0.953 15 المجموع
 المردر  لعداد اللطحج من تيليل  ءراا ا سعلطنة.        

(و مععمداع على اسســطليا ائحرــطتية SPSSكمط اســعادت اللطحج برنطم  الي ت ائحرــطتية للعلوت ائنســطنية لائجعمطعية )
 لتجطبة عن أسئلة الدراسة لالعلطر الفرايطا يطآلت، 

 .العكراراا 
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   العلطر ألفط يرلنلطCranach's Alpha 

 نيرا طا الم يطرةةو لالدرجةئمعوساطا اليسطبيةو لاال. 
   العلطرOne-sample T.test 

 لمن أجل تفسير الوعطت  برور  دقيءة تم تيد د  ئطا مقيطه العيليل يمط  ل، 
  ( 4 = 1 – 5حسطب المد   لهو علطر  عن أكبر قيمة نطرا أصغر قيمة  ، مقيطه ليكرا أي.) 

  ( 0.80=  5/  4تيد د رو  الفئة عن ررةق رسمة المد  على عدد الفئطا أي .) 

 لعليه      ئطا المقيطه تكو  على الويو العطل، 
 ( مقيطه تيد د الدرجة للوسط اليسطب،7جدل  ررم )

 الدرجة الوسط الحسابي 
 عط  جداع   أكار  4.21

 عط   4.20للى    3.41من  
 معوسط 3.40للى   2.61من 
 موافف 2.60للى   1.81من 

 موافف جداع  1.80أرل من  
 (.13و ص2012 المردر  )عليط و                                         

 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات:: 2/4
 تحليل بيانات الدراسة:: 2/4/1

 .أهمية كبيرة لمخاطر االئتمان المصرفي قبل منحه تعطي البنوك التجارية: المحور األول
 رطت اللطحج بعيليل ائجطبطا لفءراا الميور اسل  يطآلت، 

بل اسهمية الكبير  لماطرر ا تعمط  المرر ، ر( المعوساطا اليسطبية لائنيرا طا الم يطرةة لالدرجة لفءراا 8جدل  ررم )
 السعوديةمويه  ، البوو  العاطرةة 

 الدرجة اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي تالفقرا م

يقوم البنك بتحقيق التوازن بني حجم األموال  1
 املودعة وحجم القروض.

 عطل، جداع  0.495 4.60

التنويع يف منح االئتمان املصريف على األنشطة  2
 االقتصادية يقلل من خماطر االئتمان املصريف.

 عطل، جداع  0.495 4.60

املخاطر االئتمانية وتطبيق تطوير إدارة  3
اإلجراءات واإلرشادات السليمة يرفع يرفع  

 كفاءة األداء ويقلل من خماطر االئتمان املصريف.

 عطل، جداع  0.499 4.58

وجود إدارة للتفتيش والرقابة على منح االئتمان  4
 املصريف تساعد يف جتنب خماطر االئتمان. 

 عطل، جداع  0.505 4.50
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املخاطر حيقق للبنك استمرارية تطبيق إدارة  5
النشاط وزايدة القيمة السوقية وزايدة الرحبية 

 وتقليل خماطر االئتمان املصريف.

 عطل، جداع  0.490 4.38

 عطل، جداع  0.201494 4.53200 مجيع الفقرات
 المردر  لعداد اللطحج من لار  تيليل بيطنطا ا سعلطنة.

اا ررم ( أ  المعوسط اليسطب، ئجطبطا المليو ين على الفءر 8الادل  ررم ) عء  من  . المتوسطات الحسابية:1
موا ءو  بشد  على  ، عيوة الدراسة لهذا  د  على أ  جمي  المليو ين  و( 4.60و  4.38) ترالح  مط بين (5و4و3و2و1)
 .الميور اسل  اا ءر 
ل  ترالح  مط بين اسالميور ( أ  ائنيرا طا الم يطرةة لفءراا 8 عء  من الادل  ررم ). اإلنحرافات المعيارية: 2
له، أرل من الواحد الريي و لهذه القيم تشير للى العاطنم لعدت العلط ن  ، لجطبطا المليو ين  و( 0.505 و 0.490)

 نهم موا ءو  على صيعهط.أعلى  ءراا الميور اسل و أي 
بد لة جداع عطلية  الميور اسل ( أ  الدرجة الكلية لامي   ءراا 8الادل  ررم ) عء  من . الدرجة الكلية لجميع الفقرات: 3

 المليو ين على  ءراا الميور اسل .  جمي لتشير هذه الوعياة للى موا ءة  و( 4.532الوسط اليسطب، الذي بل  )
 مو  ا تعمط . ر  الماطرر ا تعمطنية ربللتشير هذه الوعياة للى اسهمية الكبير  الع، تعايهط البوو  العاطرةة السعودية ئدا

البنوك التجارية السعودية دراستها وااللتزام بها إدارة المخاطر االئتمانية في توجد قواعد عامة يجب على : المحور الثاني
 .لتحديد المخاطر االئتمانية  ومحاولة تجنبها

 رطت اللطحج بعيليل ائجطبطا لفءراا الميور الاطن، يطآلت، 
لدار  الماطرر رواعد عطمة ياا على ( المعوساطا اليسطبية لائنيرا طا الم يطرةة لالدرجة لفءراا 9جدل  ررم )

 البوو  العاطرةة السعودية دراسعهط لا لع ات بهط لعيد د الماطرر ا تعمطنية لميطللة تاوبهط.ا تعمطنية  ، 
 الدرجة اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات م

توجد ابلبنك إدارة خاصة إبدارة خماطر االئتمان  1
 املصريف. 

 عطل، جداع  0.495 4.60

تقوم إدارة االئتمان املصريف يف البنك مبتابعة  2
االئتمان املمنوح للمقرتضني لتجنب املخاطر 

 النامجة عنه.

 عطل، جداع  0.495 4.60

يقلل توجه البنك حنو االستعالم عن طالب  3
والتحقق من املعلومات يف ختفيف االئتمان 

 خماطر االئتمان.

 عطل، جداع  0.499 4.58

ملواجهة  2و1يطبق البنك مقررات جلنة ابزل  4
 خماطر االئتمان املصريف.

 عطل، جداع  0.501 4.56

يطبق البنك الشروط والقيود القانونية اليت  5
يصدرها البنك املركزي السعودي ملنح االئتمان 

 املصريف.

 عطل، جداع  0.431 4.76
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 مجيع الفقرات
 عطل، جداع  0.201494 4.46000

 المردر  لعداد اللطحج من لار  تيليل بيطنطا ا سعلطنة.
الميور ( أ  المعوساطا اليسطبية ئجطبطا المليو ين على  ءراا 9 عء  من الادل  ررم ). المتوسطات الحسابية: 1

على  ءراا الميور  ءو  االمليو ين  ، عيوة الدراسة مو  جمي ( لهذا يعو، أ  4.76و  4.56ترالح  مط بين ) الاطن،
 الاطن،.

ترالح  مط بين الميور الاطن، ( أ  ائنيرا طا الم يطرةة لفءراا 9 عء  من الادل  ررم ) . اإلنحرافات المعيارية:2
لى العلط ن  ، لجطبطا المليو ين عالعاطنم لعدت من الواحد الريي  لهذه القيم تشير للى  رلأ( له، 0.499و  0.431)

 و لأنهم معفءو  على صيعهط.  ءراا الميور الاطن،
عطلية بد لة  الميور الاطن،( أ  الدرجة الكلية لامي   ءراا 9 عء  من الادل  ررم ). الدرجة الكلية لجميع الفقرات: 3

نهم أل المليو ين على  ءراا االميور الاطن،و  جمي وا ءة ( لتشير هذه الوعياة للى م4.600الوسط اليسطب، الذي بل  )
 معفءو  على صيعهط.

عطمة ياا على البوو  العاطرةة السعودية دراسعهط لا لع ات بهط لعيد د الماطرر  جود رواعدأهمية ل لتشير هذه الوعياة للى 
 ا تعمطنية لميطللة تاوبهط.

 .البنوك التجارية السعودية بدراسة وتحليل االئتمان المصرفي قبل منحهإدارة المخاطر االئتمانية في تقوم  المحور الثالث:

 يطآلت،  ليل ائجطبطا لفءراا الميور الاطلجرطت اللطحج بعي
تيليل ل قيطت البوو  العاطرةة السعودية بدراسة ( المعوساطا اليسطبية لائنيرا طا الم يطرةة لالدرجة لفءراا 9جدل  ررم )

 .ا تعمط  لمرر ، ربل مويه
 الدرجة اإلنحراف المعياري  الوسط الحسابي الفقرات م

مينح االئتمان املصريف لصاحل عميل تتوافر له  1
اجلدارة االئتمانية وفق معايري حمددة ومتعارف 

 عليها. 

 عطل، جداع  0.495 4.60

مينح االئتمان لغرض واضح ومشروع يتفق مع  2
 العميل.طبيعة نشاط 

 عطل، جداع  0.495 4.60

تقوم إدارة املخاطر بقياس ودراسة وحتليل  3
 خماطر االئتمان قبل منح االئتمان.

 عطل، جداع  0.499 4.58

توضع ضوابط للعميل لتجنب خماطر االئتمان   4
كإلزامه مثالَ بعدم االقرتاض من بنك آخر حىت 

 سداد الديون.

 عطل، 0.351 4.14

تناسب قيمة االئتمان املمنوح التأكد من مدى  5
 مع الغرض الصادر ألجله.

 عطل، جداع  0.490 4.38

 مجيع الفقرات
 عطل، جداع  0.08000 4.62000

 المردر  لعداد اللطحج من لار  تيليل بيطنطا ا سعلطنة.



 

 08 

فءراا ال( أ  المعوساطا اليسطبية ئجطبطا المليو ين على 9 عء  من الادل  ررم ). المتوسطات الحسابية: 1
  تلعلى  بشد   ءو  االمليو ين  ، عيوة الدراسة مو  جمي ( لهذا يعو، أ  4.60و  4.38ترالح  مط بين )( 5و3و2و1)
( لهذا يعو، أ  جمي  المليو ين  ، عيوة الدراسة موا ءو  على 4.14( هو )4و ليط  الوسط اليسطب، للفءر  ررم ) فءرااال

عو، أ  لهذا ي .مط  ي ل امه ما ع بعدت ا رعرال من بو  آلر حعى سداد د ونهلجود اوابط للعميل لعاوا ماطرر ا تع
 على  ءراا الميور الاطلج. ءو  االمليو ين  ، عيوة الدراسة مو  جمي 

( أ  ائنيرا طا الم يطرةة لفءراا الميور الاطن، ترالح  مط بين 9 عء  من الادل  ررم ) . اإلنحرافات المعيارية:2
له، أرل من الواحد الريي  لهذه القيم تشير للى العاطنم لعدت العلط ن  ، لجطبطا المليو ين على  (0.499و  0.351)

  ءراا الميور الاطن،و لأنهم معفءو  على صيعهط. 
( أ  الدرجة الكلية لامي   ءراا الميور الاطن، عطلية بد لة 9 عء  من الادل  ررم ). الدرجة الكلية لجميع الفقرات: 3
و لأنهم لج( لتشير هذه الوعياة للى موا ءة جمي  المليو ين على  ءراا االميور الاط4.6200وسط اليسطب، الذي بل  )ال

 معفءو  على صيعهط.
 .البوو  العاطرةة السعودية بدراسة لتيليل ا تعمط  المرر ، ربل مويه قيطت لتشير هذه الوعياة للى أهمية

 : اختبار فرضيات الدراسة:2/4/2
توجد د لة لحرــطتية بين لدار  الماطرر ا تعمطنية لماطرر ا تعمط  المرــر ،  ، البوو   الفرضييية األولى:اختبار  يجةنت

 العاطرةة السعودية.  
لدار  الماطرر ا تعمطنية  ، أهمية دلر  لبيط (  One-Sample T.test لعلطر هذه الفراـــــــــــية تم اســـــــــــعادات العلطر )

 لعطل، لى الويو اع السعوديةالبوو  العاطرةة 

 نعطت  العلطر الفراية اسللى( 10جدل  ررم )
One-Sample Test 

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

إدارة المخاطر 
  االئتمانية

-11.080 4 .000 -.468000 -.58527 -.35073 

 المردر  لعداد اللطحج من لار  تيليل بيطنطا ا سعلطنة.
(و حيج بلغ  0.05( نعطت  العيليل لالذي  بين أ  الوموذج دا  لحرــــــــــطتيطع عود مســــــــــعو  د لة )10يعرل الادل  ررم )
لمن ل   ذل  يمكن ربو  الفراــــــية الع، تفيد أ   و( 0.05من ) ( له، أرل0.000) Sig.(2-taild)القيمة ائحعمطللة 

 لدار  الماطرر ا تعمطنية لبين الماطرر ا تعمطنية  ، البوو  العاطرةة الســـــــــــعودية.بين هوط  ع رة ذاا د لة لحرـــــــــــطتية 
 لمن ل   ذل  يمكن ربو  الفراية اسللى.

عمطنية الماطرر ا تدراســـة لبين لد  لدار  الماطرر  بين رواعد عطمةتوجد د لة لحرـــطتية  الفرضييية الثانية:اختبار  يجةنت
 . ، البوو  العاطرةة السعودية لميطللة تاوبهط

لجود رواعد عطمة لد  لدار  الماطرر أهمية  لبيط  (One-Sample T.test لعلطر هذه الفراــــــية تم اســــــعادات العلطر )
 لى الويو العطل، لميطللة تاوبهط عا تعمطنية  ، دراسة الماطرر ا تعمطنية 

 نعطت  العلطر الفراية الاطنية( 11جدل  ررم )
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One-Sample Test 

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

المخاطر إدارة 
  االئتمانية

-5.993 4 .004 -.540000 - .79019 -.28981 

 المردر  لعداد اللطحج من لار  تيليل بيطنطا ا سعلطنة.
(و حيج بلغ  0.05( نعطت  العيليل لالذي  بين أ  الوموذج دا  لحرــــــــــطتيطع عود مســــــــــعو  د لة )11يعرل الادل  ررم )
أ  لمن ل   ذل  يمكن ربو  الفراــــــية الع، تفيد  و( 0.05له، أرل من ) Sig.(2-taild) (0.004)القيمة ائحعمطللة 

بين رواعد عطمة لد  لدار  الماطرر لبين دراســـة الماطرر ا تعمطنية لميطللة تاوبهط  ، هوط  ع رة ذاا د لة لحرـــطتية 
 لمن ل   ذل  يمكن ربو  الفراية الاطنية. .البوو  العاطرةة السعودية

توجد د لة لحرــطتية بين لدار  الماطرر ا تعمطنية لبين دراســة لتيليل ا تعمط  المرــر ،  الفرضييية الثالثة:نتيجة اختبار 
 .    ربل مويه  ، البوو  العاطرةة السعودية

لدار  الماطرر ا تعمطنية  ، دراسة أهمية دلر  لبيط  (One-Sample T.test لعلطر هذه الفراـية تم اسـعادات العلطر )
 السعودية على الويو العطل،  ا تعمط  المرر ، ربل موية  ، البوو  العاطرةة لتيليل

 نعطت  العلطر الفراية الاطنية( 11جدل  ررم )
One-Sample Test 

  

Test Value = 5                                        

t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 
the Difference 

Lower Upper 

إدارة المخاطر 
 االئتمانية

-10.621 4 .000 -.380000 - .47933 -.28067 

 المردر  لعداد اللطحج من لار  تيليل بيطنطا ا سعلطنة.
(و حيج بلغ  القيمة 0.05( نعطت  العيليل لالذي  بين أ  الوموذج دا  لحرطتيطع عود مسعو  د لة )11يعرل الادل  ررم )

 أ الع، تفيد  الاطلاة لمن ل   ذل  يمكن ربو  الفراية و( 0.05( له، أرل من )0.000) Sig.(2-taild)ائحعمطللة 
بوو  ا تعمط  المرر ، ربل موية  ، الدراسة لتيليل  نلدار  الماطرر ا تعمطنية لبيهوط  ع رة ذاا د لة لحرطتية بين 

  العاطرةة السعودية.
 النتائج والتوصيات:

 النتائج:
 على تيليل بيطنطا الدراسة توصل  الدراسة للى الوعطت  العطلية  بوطاع 
 . وجد اهعمطت يبير لد  البوو  العاطرةة السعودية بماطرر ا تعمط  المرر ،. 1
 .تؤدي البو  دلراع  عط ع  ، تءديم الءرلل مط يسطهم  ، لنعطش اسنشاة ا رعرطدية. 2
ط  اليياة لاليذر عود القيطت بعمليطا ا تعمتعمل البوو  العاطرةة  ، بيئة ســـــــــــــد د  الماطررو لذل  ياا عليهط اتاطذ . 3

 .المرر ، حرصَط على س مة أموا  المودعين لعلى س مة الوظطت المرر ،
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 ا رطلب، ا تعمط .يععبر ا تعمط  المرر ، بماطبة ع رة مبوية على الاءة المعلطدلة بين البوو  لالعم . 4
 .أ  ررار ا تعمط  المرر ، مبو، داتمطع على درجة من درجطا الماطرر  يرعا اسعلعطدهط نهطتيطع . 5
 .أ  الماطرر ا تعمطنية ت اد سدتهط يلمط اععمدا البوو  العاطرةة على الودات  لد هط  ، تءديم الءرلل. 6
 .أحيطنطع  ه، غير يطفية لعغاية قيم الءرلل يلهطأ  امطنطا الءرلل مهمط يط  نوعهط لحامهط . 7
أ  العغير  ، الظرلف ا رعرــــــــطدية لبيئة العشـــــــــغيل لد  االمءعراـــــــــين  ؤ ر على العد ءطا الوءدية مط  ؤدي للى زةطد  . 8

 .ماطرر ا تعمط  المرر ،
 :التوصيات
   لليهط الدراسة  وص، اللطحج بطآلت، توصلالع،  الوعطت   ، اوا

 .  من آ طرهط فاسعمرار البوو  العاطرةة السعودية بطتاطذ يط ة ا حعيطرطا لعاوا الماطرر ا تعمطنية لالعاييارلر  . 1
قيطت لدار  الماطرر ا تعمطنية لد  البوو  العاطرةة السعودية بعيليل يل اتعمط  مرر ، لعءييم ردر  المءعرل . ارلر  2

 .على سداد الءرل ل واتد 
 ، تاوةر لدار  ماطرر ا تعمط   ، البوو  العاطرةة السعوديةـ على أسم لمعط ير علمية لتءديم  . ارلر  ا سعمرار3

 .الماطرر ا تعمطنيةدلراا تدرةبية للعطملين  ، ماط  دراسة لتيليل لقيطه 
رو  على اليارلر  حرو  البوو  العاطرةة السعودية على الءمطنطا الكطفية من رطلب، ا تعمط  المرر ، لءمط  . 4

 . حءورهط  ، حط  تورف رطلب، ا تعمط  المرر ، عن السداد
 المراجع العربية .

(.  مالة ائبداع و 2020. أحمدو أموه عبدالعط  لطلدو ل مسبلو مطل  مو   ميمدو ل ميمدو زهراا أحمد اسمطعيل. )1
 و الا اتر.01 و ع  10جطمعة البليد و م  

 (. لدار  الاار لالعأمينو دار اليطزلريو اسرد .2009و لليد لسمطعيل. ). أبو بكرو عيد أحمدو ل السفو2

(. معط ير لاوة بطز   ، ظل لدار  الماطرر ا تعمطنيةو دراسة حطلة ماموعة 2020. لبن معمرو عل،و ل جي ن،و عمير. )3
 و الا اتر.01و ع  13يطفو م  من البوو  الا اترةةو مالة العلوت ا رعرطدية لالعيسير لالعلوت العاطر و جطمعة بوا

 واسرد و دار الموطه  للوشر لالعوزة و اسرد . 3(. لدار  العمليطا المررفيةو س 2003. الراليو لطلد لهيا. )4

و مؤسسة الورايو 1. س (. لدار  المرطرف لسعراتياية تعبئة الودات  لتءديم ا تعمط 2000) .حم   ميمودال بيديو . 5
 اسرد .

 و الءطهر و  دار الفكر العرب،.1(. رءطيط مررفية معطصر  و س 2008السيس،و ص   الد ن حسن. ). 6
(. العوامل الرتيسة الميدد  لءرار ا تعمط  المرر ،  ، البوو  العاطرةة اسردنيةو 2012) .هد ل أمين لبراهيمالشيال،و . 7

 د .و يلية اسعمط و اسر  رسطلة مطجسعيرو جطمعة الشري اسلسط
 (. العيليل  تعمطن،و مدلل اتاطذ الءرارااو اسرد و مالعة بو  ائسكط .1997الواطرو  ط ق. ) .8
(. اسسطليا المعرفية لمدراا ا تعمط  لأ رهط  ، الماطرر ا تعمطنيةو مالة ائدار  2005) .حيدر نعمةالفرةا،و . 9

 .56ع لا رعرطدو 
(. مالة يلية ائدار  لا رعرطد لائدارةة 2020غطل، راه، اليسيو،. ) . اليطسريو ارغطت علطه دليلو ل ميمد10

 و العراي.01و ع 12لالمطليةو جطمعة بطبلو م  
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(. لدار  الماطرر لدلرهط  ، يل  لتاييف ماطرر ا تعمط   ، الا اترو دراسة حطلة بو  2020بولييط و  رةد. ) .11
 و الا اتر.3و ع 7ار،و جطمعة العرب، بن مهيدي بأت البوار،و م  عوطبةو مالة العلوت ا نسطنية لاطمعة أت البو 

و ع 24(. مالة معهد العلوت ا رعرطديةو جطمعة الا اترو م  2021بن مسطعدو عبدالرحمنو ل صطبورو سعطد. ) .12
 و الا اتر.01
(. آليطا اليويمة ئدار  الماار المررفية لتع ة  ا سعءرار المطل،  دراسة حطلة عيوة 2016. بن مالوفو أمير . )13

من البوو  العاطرةة العطملة  ، الا اترو رسطلة ديعورا  و جطمعة العرب، بن مهيدي و أت البوار، و يلية العلوت ا رعرطدية 
 لالعلوت العاطرةة لعلوت العيسيرو الا اتر.  

(. دراسة الومطذج اليد اة لقيطه ماطرر ا تعمط  لد  البوو  العاطرةةو رسطلة ديعورا و 2011) .لطلدبن عمرو . 14
 يلية العلوت ا رعرطدية لالعاطرةة لعلوت العيسيرو الا اتر. جطمعة بومرداهو

لة ديعورا و (. لدار  الماطرر البوكية  ، الا اتر_ دراسة حطلة بو  العومية الميليةو رسط2014حورةةو قلط ل،. ) .15
 جطمعة الا اترو يلية العلوت ا رعرطدية لالعلوت العاطرةة لعلوت العيسيرو الا اتر.

(. ائدار  اليد اة  ، البوو  العاطرةة )السيطسة المررفيةو تيلل 2004حفو،و عبدالغفطرو ل أبو ريفو عبدالس ت. ) .16
 سكودرةةو الدار الاطم ية.الءواتم المطليةو الاوانا العوظيميةو البوو  العربية(و ائ

 .  دار اليطمدو اسرد .1(. لدار  الاار لالعأمين. س 2012س تو أسطمة ع م،و ل موسىو سءيري نوري. ) .17

 و صوعطا.  3ائدارةة الا ا اسل و س (. الميطسلة2005سلاط و ميمد سعيد أنو. ) .18
 الماطرر ا تعمطنية على تدعيم اسداا المطل،  ، (. أ ر تدابير لدار  2021. دب،و عل،و ل دحدل و نايا. )19

 و مالة الليوث  ، العلوت 2018-2009البوو  العاطرةة الا اترةة بطسعادات نمطذج البيطنطا ال موية المءا ية للفعر  

 و الا اتر.31و ع 06المطلية لالميطسبية و جطمعة بوايطفو م  

(. دلراليويمة المررفية  ، لدار  الماطرر لتيسين أداا البوو  الا اترةةو المالة الا اترةة 2021. صبرةوةو صطلي،. )20
 و الا اتر.  3و ع 04لألبيطث لالدراسطاو جطمعة عوطبةو م  

(. دلر سيطسطا مو  ا تعمط  المرر ،  ، تءليل الماطرر لزةطد  اسربط  و مالة جطمعة 2013رهو عمر هطسم. ) .21
 و العراي.02و ع 03كريو  للعلوت ائدارةة لا رعرطديةو م  

 و ا سكودرةةو الدار الاطم ية.1(. العولمة لارعرطديطا البوو و س 2005. عبدالمالاو عبدالمايد. )22

(. تءييم يفطا  لدار  ماطرر ا تعمط   ، البوو   س مية 2013ل عامط و ميمد دالد. )عوطن  و ع الد ن نطيفو  .23
 و العراي.06و ع 03اسردنيةو مالة الماوى ائدارةة لا رعرطديةو م  

 
(. اليويمة المررفية يآلية لليد من الععار المرر ، و بطئسطر  للى 2018. عو  هللاو سعطدو ل بلع لزو بن عل،. )24
 و الا اتر.19و ع 14ة الا اترو مالة ارعرطديطا سمط  أ رةقيطو جطمعة الشلفو م  حطل
(. دراسطا الادل  العاطرةة لا رعرطدية لا حعمطعية م  مشرلعطا 2001. عايةو عبد الءطدر ميمد عبدالءطدر. )25
Bot.و ائسكودرةةو الدار الاطم ية 

اار  ، حمطية الموظمطا الاطم يةو رسطلة مطجسعيرو جطمعة (. دلر لدار  ال2010.  طالو رر، عبدالاطلق. )26
 بغداد و المعهد العطل، للدراسطا الميطسبية لالمطليةو العراي.
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(. لدار  الماطرر بطلروطعة المطلية ائس ميةو مدلل الهودسة المطليةو مالة اسكطديمية 2012. رودلزو عبدالكرةم أحمد. )27
 و الا اتر.09ةو ع للدراسطا ا جعمطعية لائنسطني

(. مد  تكيف الوظطت المرر ، الا اتري م  معط ير لاوة بطز و رسطلة مطجسعير  ، العلوت 2010. لعرافو  ط   . )28
 ا رعرطديةو جطمعة المسيلةو الا اتر.

و مالة  2(. العوامل المؤ ر   ، تابيق نظطت العرويف ا تعمطن، ل ق اتفطقية بطز  2014. ميمودو ناط  سطكر. )29
 و العراي.38كلية بغداد للعلوت ا رعرطديةو ع 

(. ا تاطهطا اليد اة للررطبة على ا تعمط   ، لرطر تيءيق 2020) .اميمد ل ب ارةةو نوا  آ   س،ومعمرو . 30
 طنةو يجطمعة لميم ملالس مة المررفية لمد  العوات البوو  العاطرةة الا اترةة بهطو مالة ارعرطديطا سمط  أ رةقيطو 

 و الا اتر.22 و ع16 م 
(. لدار  الماطرر المررفية ل ق اتفطقيطا بطز _ دراسة لار  البوو  العاطرةة العمومية  ، 2014) .حيط ناطرو . 31

 رسطلة ديعورا و جطمعة سايفو يلية العلوت ا رعرطديةو الا اتر.  الا اتر
(. لدار  ماطرر ا تعمط  بطسعادات اليويمةو م يطر يفطية 2020. نرير الد نو يطرا سيرا و ل هلطر و عبدالرزاي. )32

 و الا اتر.02و ع 06رأه المط و العورةقو لالمشعءطا ا تعمطنية ومالة الرةطد   رعرطديطا اسعمط  و م  
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