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       لخصستالو

خلرجيةت للةس ايلاةت الالوتغية اث الدالليةت   أثية ":الووضةو . البحة  العةللو .۲۱۰۲.تيتة , هيدايةتًور 

 (  ۲۱۰۱- ۲۱۱۰ راات ف  بورصت ايٌد ًيسيّل فت ة)العلم  الوص فف  االئتولى  إجولل 

   ,.الولجستي  ,لللن شلٍ أحود فح  الديي:      الوش ف  

 

     ,CAR, NPL, LDR   DPK االئتولى  إجولل  ايلات هي     :  ال ئسيت الكلولث 

  
 يررٍ انهًٓررٕ  حقبررم انٕئا رر  انًصرر   .يرر نٙ كٕسررٛ  انخررٙ حلًررم انًؤسسرر ث انً نٛررت انًصرر  

انسره   ٔاسرخٓك ق ٔض االسخزً  ، ٔحٕزٚر  نه انسً ح .شكم يٍ أشك ل اال خً ٌ ي ة أخ ٖ فٙ رى ٔحٕزٚلٓ 

 .انً ل ي  اسخخداو ئا ً  ح حب  ْذِ األَشطت  انخدي ث ، ٔانُظ  فٙ جًٛٔ

كرر ٌ انررداف  ٔ اا ْررذا انبخررذ يررٍ خرركل مرر ٔز يهًٕلررت يخُٕلررت يررٍ انًخرر    انخررٙ حخرردد فررٙ 

انخه  ٚررت انخررٙ اْرره انهًٓررٕ  يررٍ ْررذِ  انًصرر  اإلقرر اض انًصرر فٙ فررٙ حساٚررد يسررخً  ، خصٕ رر  اٌ 

ٔنرذن  فًرٍ انور ٔ ٘ اخخبر   حرارٛ  انلٕايرم  . .هًصر  انًخ    انً حبطت انلٕايرم انداخهٛرت ٔانخ  جٛرت ن

فوك لٍ انلٕايم انخ  جٛرت  DPK, CAR, NPL, LDR. انداخهٛت لهٗ انسٛ ست يبهغ اإلق اض انًص فٙ

 (SBI).اَدَٔٛسٛ   انًص  انخٙ حقٛد انبُٕ  فٙ شٓ ئاث سل  انف  دة 

 خرركل انسررُٕاث BEIكرر ٌ انسررك ٌ انًسررخخديت فررٙ ْررذِ اند اسررت أٌ جًٛرر  انًصرر فٙ انق  ًررت فررٙ 

  BEI.اسرخخداو أسرهٕت حخهٛرم االَخردا  انخطرٙ يخلردئة ير  انبٛ َر ث انز َٕٚرت يصرد ْ  فرٙ. 5000- 5002

يل يرم انخخدٚرد، ٔكرذن  االفخ ا ر ث انككسرٛكٛت F- ٔ R2ٔاخخبر  -t ٔشرًهج انخهر  ت اإلاصر  ٛت اخخبر  

 .نكخخب  ، ٔانخٛ ة انطبٛلٛت ٔح ام  حهق  ٙ

 DPK, CAR, NPL, LDRيرٍ  2يٍ انخخهٛم أٔ م الشخ ا  فٙ ٔقج ٔااد ي  يسخٕٖ اندالنرت  

 F  ْذا ْٕ ٔا ح يرٍ قًٛرت .نككخخ ت انل و هًص  ٔانًخغٛ اث سل  انف  دة حارٛ  كبٛ  فٙ كًٛت اإلق اض ن

ئ يرٍ ًٔٚكرٍ حفسرٛ  ْرذِ انًخغٛر اث فرٙ لرد .5,,5يرٍ انهردٔل F  أكبر  يرٍ قًٛرت 075,885انًخسٕمت يرٍ 

اسخُ ئا  ..   اٍٛ أٔ ح مقٛت انًخغٛ اث األخ ٖ انخٙ يٍ ْذا انط از انخقدٚ  9.,9ق ٔض حصم قًٛخٓ  انٗ 

 Fًٚكرٍ أٌ ٚكرٌٕ ربرج قًٛرت  .نّ إٚه مٛت ْٔ يرت  LDRإنٗ اخخب   حخج زل يت جس ٛت حى انخصٕل لهٛٓ  ، 

 =X,= 5,2,,(X1، 00,,09 ( انهدٔل F <انًخسٕمت

فرٙ  (. 0,02>0,000)انخصٕل لهٗ َخر    سرهبٛت ٔكبٛر ة   CARنهًخغٛ  .  2ٔأًْٛت أ غ  يٍ 

ْٔكرذا  .(X3 ٔ .X2 = 0,58, = 0,,32) 0,02انًخغٛ  ٔأسل   انف  دة أًْٛت أكب  يٍ   NPLاٍٛ اصهج 

أير  م نُسربت نهًخغٛر اث انخرٙ نٓر  حرارٛ   .يلدالث أ٘ حارٛ  كبٛ  لهرٗ سٛ سرت االقر اض NPL  ٔ SBIيخغٛ  

يرر    LDRل 0,000ٔ ,,5,2يخغٛرر  يرر  أًْٛررت   00,09,خصررٕل لهررٗ ٔئا رر  حصررم إنررٗ انسرر  د ْررٕ ان

 انخصرٕل لهرٗ انسر  د ْرٕ انخرٙ نٓر  حرارٛ ًخغٛر اث أير  م نُسربت نه     .أًْٛرت 0,007انًخغٛ اث لهٗ يسخٕٖ 

 0,007 لهرٗ يسرخٕٖ انًخغٛر اث ير   LDRل0,000ٔ  ,,5,2 أًْٛت ي  يخغٛ  00,,09 حصم إنٗ ٔئا  

  .أًْٛت


