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 المستخلص

ونظرا لمظروف المتغيرة والمتغيرات العديدة  العالم إنحاءإدارات المصارف في جميع إن       
االهتمام المتزايد والتركيز عمى المبادئ السميمة في مجال ببدأت  التي تحيط بالعمل المصرفي
والمستند عمى بناء سياسات واستراتيجيات سميمة وواضحة، تمكنها  ،اتخاذ القرار الرشيد والسميم

تساعد عمى  ةعممي وأساليب أدواتالى السعي المستمر نحو ابتكار  إضافةمن تخفيف المخاطر، 
دارتهادرء المخاطر  المصارف واالرتقاء في  إنشطةوبما يتناسب مع نطاق ومدى وطبيعة  وا 

 ةعمى درج اإلدارية اكلالمش أصبحت، م النشاط المصرفيلمتوسع الهائل في حجنتيجة و  عممها.
التقميدية التي تعتمد عمى الخبرة الذاتية لمتخذ القرار  األساليبعالية من التعقيد، وصارت 

لمواجهة تمك المشكالت، والسيما تمك القرارات المتعمقة بالجانب األهم  والتجربة والخطأ غير فعالة
لم تكن  إنالقرارات تمك إن نتائج لمخاطر المصرفية، باعتبار من العمل المصرفي وهو إدارة ا
النشاط  . إنوخسائراليمكن تعويضها أضراراقد يترتب عميها فمحسوبة ومقدرة تقديرا صحيحا 

عدة، ومنها مخاطر االئتمان، واذا كان من الصعوبة بمكان تجنب مخاطر يتعرض الى  ،المصرفي
اذ يعد معيار تقميل الخسائر الى  ،الحد منهاجهتها أو المخاطر المصرفية، فان من الممكن موا

تحقيق منافسة فعالة لممصرف ضمن سوق  تؤدي الىاحد اهم االجراءات التي الحد األدنى 
التي تتعرض لها  المخاطرهو التعرف عمى الهدف من هذا البحث  إنلذا ف. المنافسة المصرفية

ان، من أجل توصيفها وتشخيصها مع التركيز عمى مخاطر االئتم المصارف األهمية في العراق
وتحديدها ووضع االجراءات الكفيمة لمواجهتها أو التخفيف منها، وال يتم ذلك اال من خالل 

 اعتماد اساليب عممية وطرق منهجية منظمة. 
المصرفي ولمتخذي  بالقطاعلمباحثين والمهتمين تقديم صورة كما يهدف البحث إلى 

امكانية استخدام األساليب الكمية، وبالتحديد اسموب برمجة االهداف، في  حول عمى السواء،ار القر 
ترشيد قرارهم االئتماني، الذي يتمتع بمرونة عالية لمتعامل مع مجموعة المتغيرات التي تحيط 
بالعمل المصرفي واالهداف المختمفة التي يسعى المصرف لتحقيقها، فضال عن ذلك يهدف 

ومنح  انفي عممية االئتمالمعتمدة مجموعة من األولويات لمقطاع المصرفي ى تحديد البحث إل
 .ي والتقميل من المخاطرانه ترشيد عممية اتخاذ القرار االئتمانالقروض، وما من ش

 في العراق تتعرض المصارف أنإن أهم االستنتاجات التي توصمت اليها الدراسة هي 
ا عمى القيام بمهامها والتي تحد من قدرته، المخاطر االئتمانية ، ومنهاواع متعددة من المخاطرنإل

في اتخاذ القرار الصحيح  القدرةيتوقف نجاح المصرف في سياسات االقراض عمى اذ ، التقميدية
المدخل الكمي في  ان، كما إنوالرشيد اضافة الى اهمية وجود سياسات ونظم فعالة لمتابعة االئتم

يعبر عن قدرة متخذ القرار عمى توظيف األساليب العممية والمناهج االئتمانية ترشيد المخاطر 
والتفكير  الخبرةوليس بديال لممدير من اعتماد  الكمية والطرق األحصائية في عممية اتخاذ القرار

 . يالنالعق

المخاطر وفق  إدارةضرورة قيام المصارف بتطوير عملية ومن أهم توصيات الدراسة 

لى فرص تعزز ميزتها إوتحويلها  ،تساعد على الفهم الشامل لمخاطر البيئة التنافسية استراتيجية

من اجل  والكميةضرورة استخدام االساليب العلمية مع  المتغيرة. األعمالالتنافسية لمواجهة بيئة 

التطورات العلمية  ةواكب، ومتحديد وتقييم المخاطر المحتملة في مجاالت العمل المصرفي

                                                           وترشيد القرارات. لغرض تطبيقها ،المختلفة


