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 التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات الى توفر كمية كبيرة من البيانات والتي يمكن أن تساهمأدى 

 بصورة مباشر في دعم قرارات متخذي القرار إذا ما تم تحليلها بالصورة المطلوبة.

هدفت هذه الدراسة الى تحليل بيانات التمويالت الحالية لدى بنك الشام وذلك من خالل استخدام خوارزميات 

خدام تقنيات التنقيب التنقيب في البيانات، وبناء نموذج تنبؤي للتنبؤ بسلوك سداد المقترضين وتعثراتهم، وباست

دقة أكثر ثر صحة وكمكن متخذ القرار من اتخاذ قرار ائتمانية أفي البيانات وباالستدالل بهذه النماذج ت  

ى وبالتالي حماية المصرف من الخطر المحتمل والتقليل من تكاليفها، وكما تهدف هذه الدراسة الى التعرف عل

 ية تطبيقها في المصارف.آلية وأهمالى تقنيات التنقيب في البيانات و

الى  8102يشمل مجتمع الدراسة العمالء المستفيدين من التسهيالت التجارية والتجزئة خالل األعوام من 

 سجل. 0221وقد شملت العينة  8181

 Microsoft SQL Analysisالبيانات وبرنامج  ةداعلخلق ق  SQL serverاستخدمت الباحثة برنامج 

Server وكما تم تطبيق خوارزميات شجرة هالالبيانات لعرض النتائج وتحلي تنقيب فيأدوات ال لتطبيق ،

 ( .Naïve Bayesالقرار و بييز المبسط )

لبيانات أفضل تقنية للتنبؤ هي شجرة القرار حيث أعطت درجة دقة  نالنتائج التي تم التوصل إليها أوقد بينت 

وكانت  8102و 8102التنقيب على بيانات وزادت النسبة عند اجراء  %21.8وكانت بنسبة  8102عام 

 8181و 8102و 8102عند اجراء التنقيب على بيانات األعوام  %20.2بينما كانت النسبة  %28.1بنسبة 

بينما أعطت نتائج تنقيب البيانات ، 8181ويعود ذلك النخفاض عدد العمالء الحاصلين على تسهيالت في عام 

وذلك عن  %22.2بحيث أعطت درجة دقة النموذج  (Naïve Bayes)بييز المبسط عند تطبيق خوارزمية 

بينما انخفضت درجة  8181و 8102عن بيانات عامي  %28.0بينما كانت درجة دقة النموذج  8102بيانات 

 . 8181و  8102و 8102عند اجراء التنقيب على بيانات األعوام  %21.2دقة النموذج الى 
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ساعد متخذي القرار في البنك من تحليل المخاطر المتعلقة بمنح سيت وباستخدام تقنيات التنقيب في البيانا

وفر النموذج الكثير من الوقت والجهد في عملية دراسة سيالقروض والتنبؤ بمخاطرها قبل وقوعها، كما 

 القروض وتحليليها.
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 ط
 

ABSTRACT 
 

The great development in the field of information technology has led to the 

availability of a large amount of data that can directly contribute to supporting the 

decisions of decision makers if they are analyzed in the required manner. 

This study aimed to analyze the current financing data of cham Bank, by using the 

data mining algorithms, and building a predictive model to predict borrowers’ 

repayment behavior and defaults.  By using data mining techniques and by 

inferring these models, the decision maker could make a better credit decision and 

can protect the bank from probable risk and reduce its costs. This study aims to 

identify the techniques of data mining and the mechanism and importance of their 

application in banks. 

The study population includes customers benefiting from commercial and retail 

facilities during the years from 2018 to 2020, and included 1987 records. 

The researcher used the SQL server program to create databases and the Microsoft 

SQL Server Analysis program to apply data mining tools to display and analyze 

the results. Decision tree and Naïve Bayes algorithms were also applied. 

The results that were reached showed that the best prediction technique is the 

decision tree, which gave an accuracy degree of the 2018 data and was at a rate of 

90.2%, and the percentage increased when the drilling procedure was entered into 

the 2018 and 2019 data and it was at a rate of 92.7%, while the percentage was 

91.9% when conducting an excavation on the data of the years 2018, 2019, and 

2020 due to the decrease in the number of clients obtaining facilities in 2020, while 

the results of data mining when applying Naïve Bayes gave 88.8% accuracy 

compared to 2018 data, while the model’s accuracy was 92.1% compared to yearly 

data. 2018 and 2020, while the accuracy of the model decreased to 87.9% when 

excavating the data for the years 2018, 2019, 2020. 
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By using data mining techniques, it will help the bank's decision makers to analyze 

the risks related to granting loans and predict their risks before they occur. The 

model will also save a lot of time and effort in the process of studying and 

analyzing loans. 

 

Key words: 

 Credit Grants, Decision Makers, Decision Tree, Naïve Bayes, Data Mining.
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 الفصل األول: اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة: 
 

إذ  ،1(8101)شاهين، المؤسسات المالية بها تقوم التي الرئيسية الوظائف أهم من المصرفي االئتمان ي عتبر

ً في تحقيق الربحية لها، وذلك لكونه من أهم لعب ي شباع الحاجات التمويلية لقطاعات إلمصادر الدوراً هاما

ادية المختلفة، وبالتالي فإن ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات المصارف يؤدي الى ارتفاع النشاطات االقتص

ارتفاع نسبة القروض الممنوحة الى ارتفاع يؤدي تعتبر كمصدر لإليرادات، و يالفوائد والعموالت الت

 .  2(8112زميت،( المخاطر المرتبطة بها نتيجة احتمال عدم سدادها

من خالل قيام البنك بتوظيف أموال المودعين عن طريق منحها لطالبي  يمصرفوكما ينشأ االئتمان ال

البنك ملتزم بالوفاء بأموال المودعين حال انتهاء آجالها أو عند طلبها، فإن تعثر الحاصلين  يعتبراالئتمان، 

 . 3(1081)كراسنة، على االئتمان يعرض البنك إلى خسائر مالية تؤثر على إيراداته وعلى مركزه المالي

سياسات ائتمانية لتسترشد بها المستويات اإلدارية المختلفة ألخذ القرار في الطلبات  بدأت المصارف ببناء

اتخاذ هذه القرارات رضها البنك على عمالئه، كما يعتبر معينة يف االئتمانية المقدمة حسب شروط وقيود

المتوافرة لدى  تهاالمعلومات وبنوعيحجم ير بمرتبط بشكل كب هانجاحواالئتمانية هو جوهر العملية المصرفية 

 .المصرف

 Data)البيانات  انتشار مستودع(، وDatabaseازدياد البيانات الموجودة والمخزنة بقواعد البيانات )وب

warehouse أصبح من الضروري البحث عن أدوات تمتاز بالقوة لتحليل هذه البيانات واستخراج ،)

 .لمعلومات والمعارف منهاا

 الحلول كأحد وجوده( الذي أثبت Data miningات ما يسمى بالتنقيب في البيانات )في أواخر الثمانينر ظه

معلومات متراكمة وغير مفهومة  مجرد من بتحويلها وذلك البيانات، من ضخمة كميات لتحليل الناجحة

 .4(8111)الكاشف، ستغاللها واالستفادة منهامة يمكن اي  ى معلومات ق)بيانات( إل

التنقيب في البيانات من التقنيات الحديثة التي فرضت نفسها بقوة في عصر المعلوماتية، واستخدامها  وباعتبار

أهم المعلومات  والتركيز علىستكشاف االيوفر للشركات والمنظمات في جميع المجاالت القدرة على 

                                                           
دراسة تحليلية تطبيقية". مكتبة الجامعة  –" مدخل عملي لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك التجارية  (0202)شاهين، علي عبد الله. 1

 اإلسالمية.
 .خدة بن يوسف جامعة االقتصاد، كلية ،ماجستير رسالة . "المالية العولمة تحديات مواجهة في الجزائري المصرفي النظام(، "0222( محمد زميت، 2
 .معهد السياسات االقتصادية :ظبي أبو .المخاطر إدارة و البنوك على الرقابة في معاصرة و أساسية أطر (2006). .ابراهيم ،كراسنة 3
(، "مدخل مقترح لتطوير دور المعلومات المحاسبية في إطار المفهوم المتكامل للجودة الشاملة"، مجلة اإلدارة العامة، 0222الكاشف، محمود يوسف ) 4

 ، أكتوبر. 3العدد  ،49مجلد 
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 واستكشاف السلوكؤات المستقبلية ركز تقنيات التنقيب على بناء التنبالموجودة في قواعد البيانات، كما ت  

 .سليمةواالتجاهات مما يسمح باتخاذ قرارات 

من خالل مساعدتها في االستفادة من  المؤسسات المصرفية دور التنقيب في البيانات فييأتي ومن هنا 

الناجمة مخاطر والقيام بتحليلها مما يؤدي الى الحد من المخاطر المحتملة، كاللديها البيانات الهائلة والمتوافرة 

صانعي  مساعدةو، جيدينغير الاستبعاد بهم و الجيدينالتنبؤ بالمقترضين وعن عدم سداد العمالء اللتزاماتهم، 

 .يمةالقرار في اتخاذ قرارات ائتمانية سل

 

 البحث: مشكلة-أوالا 
 

لخطر عند تعد خسائر االئتمان أمر محتمل حدوثه كنتيجة لعملية اإلقراض، وكل مصرف يتحمل درجة من ا

قيامه بعملية منح ائتماني، كما يحقق المصرف بعض الخسائر عندما يفشل في استرداد قرضه، وإن خطر 

قرض إلى لية أو جزئية ألي مبلغ م  االئتمان يعني تخلف العمالء عن الدفع أو عجزهم عن السداد أو خسارة ك  

ود سياسة ائتمانية جيدة باإلضافة إلى التنبؤ الطرف المقابل، ولهذا فإن عملية المنح االئتماني بحاجة إلى وج

 الضياع.بسداد القروض لحماية أصول المصرف من 

ولقيام المصرف بعملية التنبؤ بالسداد يجب عليها أن تنظر بعمق إلى بياناتها التاريخية بهدف تحليلها وذلك 

 .ودعم قراراتهابغرض التخفيف من الخسائر االئتمانية المحتملة 

فالحظت  ل الباحثة في بنك الشام واطالعها على البرمجيات والتقنيات المتوافرة لدى البنكومن خالل عم

تنبؤ بسلوك المقترضين والتخفيف من الخسائر المحتملة في الن استخدامها بغياب تقنيات دعم القرار والتي ي مك

 .من خالل دعم قراراتهم االئتمانية

 بما يلي: وبالتالي تتبلور مشكلة البحث 

؟دراسة حالة بنك الشام التنقيب في البيانات في اتخاذ قرارات المنح االئتمان ما هو دور  

 ويتفرع عنه التساؤالت التالية :

 ئتماني؟عملية اتخاذ القرار اال دعمإلى أي حد يجري العمل على االستفادة من البيانات المتوفرة ل -0

 هل يوجد آلية لدى المصرف للتنبؤ بتعثر العمالء؟ -8

 دور في دعم القرار االئتماني؟ القرار لخوارزمية  شجرةهل  -3

 ( دور في دعم القرار االئتماني؟Naïve Bayesبييز المبسط )لخوارزمية هل  -4

 ؟ماهي أفضل أساليب التنقيب التي يمكن استخدامها لتقييم مخاطر التسهيالت االئتمانية -2
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ا   أهداف البحث:-ثانيا
 

تحقيق وذلك من خالل ، المنح االئتماني اتخاذ قرارعملية في البيانات في تنقيب دور اللبيان يهدف البحث 

 مجموعة من األهداف والتي تتمثل فيما يلي:

 تطبيق مفاهيم التنقيب في البيانات. -0

 .دعم القرار االئتماني للمساعدة فيخوارزمية شجرة القرار استخدام  -8

 .في دعم القرار االئتماني للمساعدة  (Naïve Bayesبييز المبسط )استخدام  -3

من خالل  (Naïve Bayesالمبسط ) و بييزشجرة القرار بناء نموذج تنبؤي من خالل خوارزميات  -4

 في دعم قرارات المنح االئتماني. يساعدالذي البيانات التاريخية 

من  لتي يمكن استخدامها لتقييم مخاطر التسهيالت االئتمانيةأساليب التنقيب ا لى أفضلإالتوصل  -2

 .(Naïve Bayes) ائج النماذج التنبؤية الخاصة بشجرة القرار و بييز المبسطمقارنة نتخالل 

ا ث  أهمية البحث:-الثا
 

القرارات االئتمانية في المصارف من جهة، وأهمية استخدام أدوات التنقيب  هميةأمن البحث  اتأتى أهمية هذ

الموضوع ذا ه لة الدراسات التي تناولتقلوكما جاءت أهمية هذا البحث نتيجة  ،في البيانات من جهة أخرى

الى أهمية علمية وأهمية  ويمكن تلخيص أهمية البحث الئتماني،ما يتعلق بالجانب افي ةً خاصولحداثته،  نظراً 

 :تطبيقية

 علمية: أهمية-1

في قواعد البيانات أصبح التنقيب لة من البيانات التي يجري تخزينها بشكل مستمر بسبب الكمية الهائ -0

 الة للمساعدة في االستفادة من هذه البيانات بصورة جيدة.في البيانات أحد الحلول الفع  

 تطبيقية: أهمية-2

 دمات المقدمة لدائني المصرف.رفع كفاءة وجودة الخ -0

نظراً لتشابه الخدمات والمنتجات المصرفية وتشابه أسلوب تطويرها في المصارف السورية، فمن  -8

 ية والذي بدوره يسهم في دعمالممكن استخدام هذا البحث من قبل المصارف األخرى في سور

 تقليل من المخاطر االئتمانية المحتملة.الى قراراتهم االئتمانية باإلضافة إل

المساهمة في تقييم مخاطر االئتمان باستخدام التنقيب في البيانات وللكشف عن قواعد معرفة جديدة  -3

 تنقيب في البيانات.والتي كانت غير معروفة أو من الصعب معرفتها دون استخدام خوارزميات ال
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ا   منهجية البحث:-رابعا
 

 تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي لوصف وتحليل البيانات.

حيث أن الدراسة ستركز على شركة واحدة  العملية في الدراسة على استراتيجية دراسة الحالة وسيتم االعتماد

 (.وأفرادتمويالت االئتمانية )شركات وهي شركة بنك الشام، بحيث يتم جمع بيانات تفاصيل ال

 ولتحقيق أهداف البحث سيتم اعتماد الخطوات المنهجية التالية:

 جمع بيانات التمويالت من بنك الشام. -0

 (.Data cleaningتنقية البيانات ) -8

 بناء قاعدة بيانات تتوافق مع البيانات التي تم جمعها. -3

 توريد البيانات الى قاعدة البيانات. -4

 برامج المناسبة لعملية تنقيب البيانات.اختيار ال -2

 تحديد الواصفة المراد التنبؤ بها وتحييد الواصفات الغير مهمة. -0

 اختيار الخوارزميات المراد استخدامها. -1

 استكشاف المعارف والقواعد الجديدة من خالل كل خوارزمية على حدى. -2

 مناقشة وتقييم النتائج. -2

 

ا   حدود البحث:-خامسا
 

 م. 8181-8102 على بيانات الفترة الزمنيةية: سيتم اجراء هذه الدراسة الحدود الزمان -

 سورية. –الحدود المكانية: بنك الشام  -

 

ا   الدراسات السابقة:-سادسا
 

هناك العديد من الدراسات ذات صلة بالموضوع والتي أمكن الحصول عليها، وفيما يلي أمثلة لبعض هذه 

 الدراسات:

 الدراسات العربية:

(: " استخدام تقنيات تنقيب البيانات في تحليل ومعرفة تفاصيل عمليات 2312سة )عبد المجيد،درا -1

 5التمويل األصغر، دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني"

                                                           
(: " استخدام تقنيات تنقيب البيانات في تحليل ومعرفة تفاصيل عمليات التمويل األصغر، دراسة حالة بنك 0202عبد المجيد، أمل محمد عزالدين.) 5

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.غير منشورةرسالة ماجستير. فيصل اإلسالمي السوداني"
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هدفت هذه الدراسة إلى استخدام تقنيات التنقيب في البيانات في حل المشاكل واتخاذ القرارات في عمليات 

 من أجل تفادي التعثر من خالل معرفة تفاصيل عمليات التمويل الناجحة.التمويل األصغر وذلك 

تمثلت مشكلة البحث في صعوبة اتخاذ قرار منح التمويل من قبل البنك، ومعرفة المشاريع الناجحة بالنسبة و

 ا.للمؤسسة المقدمة للتمويل، وفشل نفس المشاريع مع عدم معرفة السبب، ووجود بيانات ضخمة لم يستفاد منه

تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والتطبيقي لوصف وتحليل البيانات، وتقوم على جمع البيانات لالطالع و

 على مدى نجاح التمويل األصغر وتفاصيل المشاريع الناجحة واالستفادة من البيانات للتمويل المستقبلي.

 إلى (K-means)ف و خوارزمية في التصني  C4.5ق كل من خوارزميتي يبعد تطب وجاءت نتيجة الدراسة 

أن أكثر عمليات التمويل غير متعثرة وتفاصيل عمليات التمويل الناجحة هي من حيث في تقنية العناقيد إلى 

وغالبية  الوالية أكثرها في والية الخرطوم، والقطاع هو قطاع التجارة، ومن حيث السلع فهي المواد الغذائية،

والضامن لعمليات التمويل هو شيك الضمان، والمبلغ المصدق للتمويل التمويل بصيغة المرابحة،  عمليات

طالبي التمويل األصغر بالبنك  غالبيةألف جنيه سوداني، وأن  310111ألف جنيه سوداني ثم يليه  810111هو

 هم من الرجال.

 

سة حالة بنك درا –تطبيق تقنية تعلم المكائن للتنبؤ بمخاطر التمويل البنكي  (:"2312دراسة )فقيري، -2

 6العمال الوطني "

النموذج المناسب للتنبؤ باكتشاف وتطبيق خوارزميات تعلم المكائن في بناء  الى استخدامهدفت هذه الدراسة 

حدوث خطر يهدد البنك بالتعرف على الخصائص التي تشير الى الخطر المحتمل حدوثه، وتتمثل المخاطر 

فإن استخدام تقنيات التنقيب وباالستدالل بهذه النماذج من خالل  بالسداد، وبالتاليفي عدم ايفاء العمالء 

البيانات المتاحة، تمكن متخذي القرار من التعرف على الخطر في فترة زمنية معقولة قبل حدوث الخطر 

 وبالتالي حماية المصرف من هذا الخطر المستقبلي.

بالمخاطر االئتمانية مما يمكن البنك  ك التنبؤوأظهرت النتائج أنه ومن خالل استخدام النظم الذكية يمكن للبن

من وضع االحتياطات الالزمة لحل هذه المشكلة. لقياس دقة اكتشاف المخاطر تم استخدام مصفوفة االرتباك 

والتي تحتوي معيار الصواب والخطأ وعلى صنف الموجب والسالب، تم استخدام شجرة القرار في عملية 

علومات وتقسيم الشجرة للتنبؤ بحدوث الخطر كما أن خوارزمية شجرة التصنيف واستخدمت الكتساب الم

في اكتشاف المخاطر مقارنة بخوارزمية المستقبل متعدد الطبقات والتي كانت %011نسبة دقة  القرار حققت

 عمل. 3241، من خالل بيانات رقمية وحرفية بحجم %21.1نسبة دقة نتائجها 

 

                                                           
. دراسة حالة بنك العمال الوطني " –تطبيق تقنية تعلم المكائن للتنبؤ بمخاطر التمويل البنكي  (:"0202؛فقيري،سالم عثمان.)حسن،وضاح عبدالله 6

 . كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات، جامعة الزعيم األزهري.بحث منشور
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دراسة حالة في المصارف -نقيب البيانات في القطاع المصرفي(:"استخدام ت2311دراسة )الخليفة، -3

 7السودانية"

هدفت هذه الدراسة الى القاء الضوء على أهمية تنقيب البيانات في القطاع المصرفي من خالل التركيز على 

ة إيجاد عملية التنبؤ بنمط العمالء وتعاملهم مع العمليات االستثمارية، ودراسة مشكلة تراكم البيانات ومحاول

الحل األمثل، وتحسين مستوى استخدام المعلومات من قبل اإلدارات من اجل زيادة أداء، باإلضافة الى بناء 

نماذج تنقيب البيانات التي يمكن أن تستخدم في التنبؤ بالمقترضين الموثوق بهم واستبعاد غير الموثوق بهم 

 لتقليل تكاليفهم.

ن العمالء في المصرف ووجود كم هائل من البيانات عنهم وعدم وتمثلت مشكلة البحث بوجود عدد كبير م

 توافر تقنية تمكن المصرف لالستفادة من هذه البيانات ومساعدته في دعم قرارته واتخاذها بشكل سريع.

ويعتمد منهج البحث على المنهج الوصفي والتحليلي من أجل استخالص المؤشرات األساسية التي تدعم عملية 

 .اتخاذ القرار

 وجاءت نتيجة الدراسة بأن:

 تنقيب البيانات والتنبؤ بصورة خاصة يساعد في تقليل نسبة التكاليف والوقت والجهد. -0

الطرق التنقيبية ناجحة جداً في دعم القرار، وتصنيف عمالء البنوك والنمط الجامع بين العمالء في  -8

 مختلف مجاالت الخدمات المقدمة لدى البنوك.

لنظام المصرفي وتقديم خدمات ماط يؤدي الى مواصلة التقدم في الجودة الشاملة لبرنامج التنبؤ باألن -3

 .أفضل

االستمرار في نظام التنبؤ في ظل نظام واضح، متطور، متكامل، يحافظ على السرعة مصحوبة  -4

 بالدقة في انجاز الربح المؤكد.

 

 (الحالة دراسة-البيانات  قيبتن باستخدام المصارف قروض بسداد (:" التنبؤ2311دراسة )نصر الله،  -4

 8("اإلسالمي فيصل بنك في بالتطبيق

هدفت هذه الدراسة إلى تطبيق مفاهيم التنقيب في البيانات في بنك فيصل اإلسالمي، للتنبؤ بمعرفة العمالء 

الصالحين في سداد القروض االستثمارية باختالف الجنس ومجال العمل والمستوى الوظيفي والمؤهل العلمي 

 فئة العمرية والحالة االجتماعية للعمالء.وال

                                                           
غير رسالة ماجستير." دراسة حالة في المصارف السودانية-لمصرفياستخدام تنقيب البيانات في القطاع ا "(: 0202الخليفة، شبيكة هاشم الطيب.) 7

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.منشورة
 .بالتطبيق في بنك فيصل اإلسالمي(" دراسة الحالة-" التنبؤ بسداد قروض المصارف باستخدام تنقيب البيانات (: 0202نصرالله، هبة مبارك موسي.) 8

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.ورةغير منشرسالة ماجستير
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بوجود كم هائل من البيانات والمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية المخزنة والتي تعد وتمثلت مشكلة البحث 

من أهم أشكال المعرفة الواجب البحث فيها لضمان ديمومة وكفاءة العمليات المصرفية المنفذة والمعمول بها 

ورها في توفير المعلومات الالزمة لتلبية احتياجات المستخدم الداخلي والخارجي للبنوك، لدى البنوك ألهمية د

ويتطلب البحث في كيفية استخدام الفعال لهذه البيانات لغايات التعرف على مختلف المتغيرات فيما بينها 

 وكيفية تأثيرها على عمل البنوك وعملياتها المحاسبية والمصرفية.

من خالل استخدام خوارزميات التنقيب في البيانات واتخاذ القرار الوصفي والتطبيقي  وتم اعتماد المنهج

 األمثل.

ودراسة بيانات  Orange&Weka)بعد اجراء العديد من التجارب على برنامج )وجاءت نتيجة الدراسة 

ر السكن للعميل العمالء بأخذ في االعتبار العمر والمستوى العلمي ومستوى الدخل والحالة االجتماعية وتوف

ودراسة االرتباط بينهما مما يساعد في تسهيل اتخاذ القرار للبنك في معرفة العمالء األنسب لوضع 

 استراتيجيات تجذب العمالء بصورة أكبر، النتائج التي توصل اليها الباحث:

نحهم عميل للبنك في م 0212عميل قد تم تصنيف  8111عدد عمالء البنك الذي تم اختيارهم للعينة  -0

 عميل تم استبعادهم في أخذ القرض. 020القروض و

 سنة. 01-81الفئة العمرية التي تأخذ القروض االستثمارية هي من  -8

 المتزوجون هم من أكثر الفئات األخذة للقروض االستثمارية. -3

 الفئة المتعلمة أكثر اقبال على أخذ القروض االستثمارية من الفئة غير المتعلمة. -4

 

 9(:" تعدين بيانات التمويل األصغر باستخدام تقنيات التصنيف والعنقدة"3112)حسن،دراسة  -1

يهدف البحث الى استخدام طرق ذكية الستخالص أنماط البيانات واستخراج نماذج مفيدة بقدر اإلمكان، 

وجود كم هائل من البيانات مخزن لدى المصرف، باإلضافة لحل مشكلة فشل بوتمثلت مشكلة البحث 

 بعدم سداد مديونياتهم.مقترضين ال

وتم اعتماد المنهج الوصفي والتطبيقي من خالل استخدام خوارزمية شجرة القرار لمعرفة حالة التمويل، من 

 خالل دراسة حالة مؤسسة الشباب للتمويل األصغر.

 وجاءت نتائج الدراسة بمايلي :

 لقرار.تم معرفة تفاصيل القروض الخطرة والناجحة وذلك عن طريق نتائج شجرة ا -0

شهر، يجب العمل بهذه  03، وفترة سداد %02أكثر أنواع المنتجات نجاحاً هو البيع التجاري بنسبة   -8

 النتيجة لتفادي التمويل الخطر.

                                                           
، كلية غير منشورةرسالة ماجستير ."تعدين بيانات التمويل األصغر باستخدام تقنيات التصنيف والعنقدة  "(: 0202حسن، هالة حسن محمود.) 9

 الدراسات العليا، جامعة النيلين.
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أكثر أنواع المنتجات فشالً في مجال الزراعة فبالتالي هي من المنتجات التي يجب تجنبها ألنها تمثل  -3

 خطر على التمويل.

في المشاريع الخدمية األخرى وهي نسبة كيرة جداً، ومشروع صيانة عربات  أعلى نسبة خطر تتمثل -4

 الى حد ما.

 

تحليلية في  دراسة-المنظمة(:" دور تنقيب البيانات في زيادة أداء 2331دراسة )الدوري، أحمد، -6

 10المصرف الصناعي العراقي"

قترضين في المصرف الصناعي تتلخص مشكلة البحث في ثالثة نقاط أساسية هي: وجود عدد كبير من الم

ووجود كم هائل من البيانات عنهم وعدم وجود تقنية تمكن المصرف من اتخاذ قرار سريع إلقراضهم. يقدم 

البحث نموذج يسهل عملية تنقيب البيانات في المصرف حيث يتنبأ بالمقترضين ويصنفهم حسب مخاطر 

 لموثوق بهم فقط سعياً منه لزيادة األداء.التسديد لكي يتمكن المصرف من التركيز على المقترضين ا

 .وخوارزمية التجميعوتم اعتماد المنهج الوصفي والتطبيقي من خالل استخدام خوارزمية شجرة القرار 

 الدراسة:وجاءت نتيجة 

وعدد حاالت الخطر  %32سبة نحالة ب 21بيانات شجرة القرار تبين عدد حاالت الخطر السيئة  -0

 والتوجد حاالت مفقودة. %04.04احتمالية  سبةنحالة وب 021الجيدة 

حالة خطر جيدة فقط مع نسب  8حالة خطر سيئة مقابل  82عدد الحاالت السيئة للقروض تصل الى  -8

احتمالية كل منها. وتنحصر مخاطر القروض السيئة في فروع أربيل والسليمانية والمستثمرة في 

قود والنجارة وتكون مستويات القروض الصناعات االنشائية والميكانيكية ومحطات تعبئة الو

 متوسطة وعالية والمقترضين هم أفراد من كال الجنسين ذكور واناث.

مخاطر القروض جيدة لفروع المصرف في نينوى وبغداد والبصرة والصناعات هي الجلود والثلج  -3

قرض واطئ والملح والغذائية والنجارة والطحين والبالستك والكيمياوية والجنس هو ذكر ومستوى ال

 وأصحاب القروض هم أفراد منهم متزوجون واخرون غير متزوجين.

 

 

 

 

 

                                                           
"، دراسة تحليلية في المصرف الصناعي العراقي-قيب البيانات في زيادة أداء المنظمةدور تن (،"0222الدوري،زكريا مطلك؛أحمد،داليا عبد الحسين) 10

 ،العراق.92مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد
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 الدراسات األجنبية:

 11( Madaan , et . al 2021دراسة ) -1

"Loan default prediction using decision trees and random forest: A 

comparative study" 

 لقرار و الغابات العشوائية: دراسة مقارنة"التنبؤ باحتمالية تعثر القرض  باستخدام أشجار ا"

 

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف وبناء خوارزميات التنقيب في البيانات لتحديد ما إذا كان الشخص بالنظر 

إلى سمات معينة لديه احتمال كبير للتخلف عن سداد القرض. يمكن استخدام هذا النوع من النموذج لتحديد 

ضين المستقبليين والتي يمكن أن يكون لها القدرة على التخلف عن السداد وعدم سمات مالية معينة للمقتر

 سداد قروضهم في الوقت المحدد.

طريقة  بينما زودت ٪21يقدم دقة تصل إلى   Random Forest Classifierوجاءت نتائج الدراسة بأن 

أفضل لمثل هذا النوع من  . ومن ثم يبدو أن نموذج الغابة العشوائية هو خيار٪13شجرة القرار بدقة 

 البيانات.

النموذج التنبؤي للتنبؤ بقرارات المنح االئتماني ولكن بعد وكما تبين من خالل الدراسة على إمكانية تطبيق 

 تدريب بيانات أكثر تعود لبيانات تاريخية لمساعدة النموذج على التنبؤ بدقة بالمقترضين المؤهلين .

 

 12( 20Patel , et . al 20دراسة ) -2

"Loan default forecasting using Data mining" 

 " التنبؤ بتعثر القرض باستخدام التنقيب في البيانات" 

 

البيانات، هدفت هذه الدراسة الى تقييم العمالء المتعثرين عن السداد وذلك باستخدام تقنيات التنقيب في 

يجب عمليات ذات األهمية في المصارف والتي حيث تعتبر عملية تقييم العمالء من الأهمية الدراسة  وجاءت

 على المصارف بتنفيذها لمساعدتهم في اتخاذ قرارات منح ائتماني أكثرا صواباً وأقل خطراً.

هذه التقييمات في مساعدة المؤسسات المالية على تقليل خسائرها وزيادة عدد القروض الجيدة  ونتيجة لقدرة

ختلفة لمقدمي ري بناء نموذج يأخذ في االعتبار الجوانب المواتخاذ قرارات سليمة، فأصبح من الضرو

                                                           
11 Madaan,Mehul.Kumar,Aniket.Keshri,Chirag.Jain,Rachna.and Nagrath,Preeti(2021) " Loan default prediction 
using decision trees and random forest: A comparative study",A thesis, Department of Electronics and 
Communication Engineering, GGSIP University. 
12 Patel,Bhoomi.Patil,Harshal.Hembram,Jovita.and Jaswal,shree(2020) "Loan default forecasting using data 

mining",International conference for emerging technology(INCET), Jun5-7,2020. 
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قام الباحثين باستخدام خوارزميات التنقيب في البيانات للتنبؤ بالمقترضين المتعثرين بناء  الطلبات االئتمانية.

 على مجموعة من البيانات التاريخية.

رزميات االنحدار اللوجستي، وجاءت نتائج البحث بأنه تم الحصول على أفضل النتائج باستخدام خوا

Random forest ،Gradient Boosting،Catboost classifier. 

وكما أكدت الدراسة على إمكانية تطبيق هذا النموذج التخاذ قرارات أفضل بشأن طالبي القروض االئتمانية 

 .تخفيض من الخسائر االئتمانية المحتملةو

 

 13(  Alemu,Teninet Belay,2019دراسة ) -3

"Predicting bank credit risk using Data mining Technique: the case of 

bank of Abyssinia" 

 

بشة""التنبؤ بمخاطر االئتمان المصرفي باستخدام تقنية التنقيب عن البيانات: حالة بنك الح  

 

  Abyssiniaفي بنك هدفت الدراسة الى تطبيق تقنيات التنقيب في البيانات للتنبؤ بمخاطر االئتمان المصرفي 

رف الى توسيع استثماراته عن طريق تقديم منح ائتماني لعمالء ، حيث تمثلت مشكلة البحث في حاجة المص

وألهمية تحديد العمالء المتعثرين في  يعرض المصرف الى خطر عدم السداد. مختلفين، ولكن هذا المنح قد

 د درجة المخاطرة عند اتخاذ قرار المنح االئتماني.السداد فكان ال بد من بناء نموذج تنبؤي يساعد في تحدي

قام الباحث ببناء نموذج تنبؤي من خالل تحليل البيانات التاريخية للعمالء الحاصلين على قروض ائتمانية 

 وذلك من خالل تقنيات التنقيب في البيانات .

 وجاءت نتيجة الدراسة بعد تطبيق ثالثة خوارزميات الستخراج المعلومات وهي:

J48- Decision tree- JRip Classification Rule- Naive Bayes 

 . %97.52هي أفضل نموذج ألغراض التنبؤ والتي سجلت أعلى نسبة دقة  J48وتبين بأن شجرة القرار 

 

 14( Feyissa 8,201 دراسة ) -4

" The use of Data mining to predict the loan repayment risk: the case of 

Oromia credit and saving share company" 

خار""استخدام التنقيب عن البيانات للتنبؤ بمخاطر سداد القرض: حالة شركة أوروميا لالئتمان واالد  

 

                                                           
13 Alemu,Teninet Belay (2019) "Predicting bank credit risk using data mining Technique: the case of bank of 
Abyssinia",A thesis, faculty of informatics, ST. Mary's university. 
14 Feyssia,Ketema (2018) " The use of data mining to predict the loan repayment risk: the case of Oromia credit 
and saving share company ",A thesis, college of natural science,Addis Ababa University. 



11 
 

إلعداد نموذج التنبؤ بسداد القروض في شركة هدفت هذه الدراسة الى تطبيق خوارزميات التنقيب في البيانات 

تحسين عملية اتخاذ القرار، حيث تمثلت مشكلة البحث بأن اإلقراض في  أوروميا لالئتمان واالدخار من أجل

اثيوبيا أمراً مثيراً للجدل وصعباً من ناحية ومن ناحية أخرى نقص بعدد القروض االئتمانية الممنوحة نتيجة 

المالية للمعايير العالية التي تقوم بفرضها المؤسسات التمويلية على العمالء، وذلك نتيجة لتخوف المؤسسات 

رض لسداد واالقراض بطبيعته يتطلب أن يثق المقرض بالمقت، ئر التي من المحتمل أن تتعرض لهامن الخسا

يتطلب من المقرض أن يتوفر لديه أدوات ووسائل  القرض في تاريخه المحدد من جهة، ومن جهة أخرى

البحث بإعداد نموذج باستخدام  غيرهم. قامتساعده في التمييز بين العمالء الجيدين والجديرين بالثقة عن 

 تقنيات التنقيب في البيانات لمساعدة متخذي القرار باتخاذ قرارات ائتمانية سليمة وتعزيز ثقته بطالب االئتمان.

، وكما أكدت % 98,89بدرجة دقة  J48وجاءت نتيجة الدراسة بأن أكثر النماذج فاعليه هو شجرة القرار 

انشاؤها على إمكانية تطبيقها في توقع سداد قرض العميل في المؤسسات  النتائج على ان القواعد التي تم

   المالية وقدرتها على تخفيف من الخسائر االئتمان المحتملة.

 15(  et . al 20 Gahlaut ,17دراسة ) -1 

" Prediction analysis of risky credit using Data mining classification models" 

باستخدام نماذج تصنيف التنقيب في البيانات" الخطر الئتمان"تحليل التنبؤ با  

كانت تقنيات التنقيب في البيانات مفيدة للتنبؤ بدرجة ائتمان العميل  إذاهدفت هذه الدراسة الى التحقق فيما 

 وتصنيفه، وذلك من أجل التغلب على مخاطر المنح االئتماني للعمالء في المستقبل.

على بيانات تاريخية من أجل بناء النماذج التنبؤية والتي تمكن البنك في استخدامها قام الباحثون باالعتماد 

للحصول على نتائج أفضل لنظام االئتمان العام، والذي يساعد على اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بالموافقة 

االجتماعية، باإلضافة الى أو رفض طلب الخاص بالعميل بناًء على خلفيته العائلية، المالية، المهنية، وحالته 

 عوامل أخرى.

التنقيب في البيانات مثل شجرة القرار، االنحدار  خوارزمياتاعتمد الباحثون في دراستهم على استخدام 

 .نماذج للتنبؤ بالقروض وتصنيفاتهاالعصبية لبناء  ، الشبكةRandom forestالخطي، 

والتحوط من المخاطر المحتملة هي خوارزمية  تبين نتائج البحث أن أفضل خوارزمية لتصنيف االئتمان

Random forest لكونها تتمتع بالدقة العالية على الرغم من كونها األقل سرعة في وقت التشغيل اال أنها

 تعطي أفضل أداء وأعلى دقة. 

                                                           
15 Gahlaut,Archana.Tushar.and singh,Prince Kumar (2017) " Prediction analysis of risky credit using Data mining 
classification models",8th International Conference on Computing, Communication and Networking 
Technologies (ICCCNT),5-3 July 2017. 
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 Hamid, et . al 2016 ( 16دراسة )  -6

"Developing prediction model of loan risk in banks using Data mining" 

 "تطوير نموذج التنبؤ بمخاطر القروض في البنوك باستخدام التنقيب عن البيانات"

هدفت هذه الدراسة الى تطوير نموذج لتصنيف مخاطر القروض في القطاع المصرفي باستخدام تقنيات 

 التنقيب في البيانات.

القروض المصرفية، باإلضافة الى  والذي جاء نتيجة الى حاجة المصارف الى تحليل المخاطر المحتملة من

ن تزايد نمو المعامالت في القطاع المصرفي وتوافر كميات ضخمة من البيانات والتي تمثل سلوك العمالء دو

وكما يعد التنقيب في البيانات أحد المجاالت الحيوية الستخراج معلومات ومعارف جديدة من االستفادة منها، 

 كمة من البيانات.الكميات المترا

قام الباحثون ببناء نموذج باستخدام بيانات القطاع المصرفي للتنبؤ بحالة القرض، حيث تم استخراج ثالثة 

 . WEKAباستخدام تطبيق  J48-BayesNet-NaiveBaye خوارزميات لبناء هذا النموذج وهي:

ألنها تتميز  J48 وبعد مقارنة نتائج التجارب الثالثة تبين أن أفضل الخوارزميات لتصنيف القروض هي

بالدقة العالية وانخفاض متوسط الخطأ، وكما جاءت النتائج بالتأكيد على قدرة النموذج على مساعدة متخذي 

القرار في قبول طلب المنح االئتماني أو رفضه والتوقع فيما إذا كان القرض سيؤدي الى مخاطر وخسائر 

 للبنك.

 السابقة: والدراسات الدراسة الحالية بين الفرق

تلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في الحدود المكانية حيث سيتم االعتماد ألول مرة التطرق لدراسة تخ

دور التنقيب في البيانات في اتخاذ قرارات المنح االئتماني ضمن بنك الشام في سوريا، وتختلف من حيث 

ت السابقة تم االعتماد على برنامج البرامج المستخدمة لتطبيق خوارزميات التنقيب في البيانات ففي الدراسا

WEKA  وORANGE  أما في هذا البحث سيتم تطبيق الخوارزميات على برنامجMicrosoft SQL 

Analysis Server  والذي يميزه بالتوافقية العالية باعتبار أن كافة البرامج المستخدمة هي من انتاج شركة

Microsoftتها مع ناء النماذج حيث سيتم بناء عدة نماذج ومقارن، وكما تختلف من حيث تحليل البيانات وب

  بيانات واقعية للتحقق من درجة دقة النماذج.

 

                                                           
 anks Hamid,Aboobyda Jafar.and Ahmed,tarig Mohammed.(2016)" Developing prediction model of loan risk in b 16

using Data mining", Machine Learning and Applications: An International Journal (MLAIJ), Vol.3, No.1, March 
2016. 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري للبحث
 

االئتمان المصرفي:والا: أ  
 

أهمية المصارف تأتي من األثر الهام في تحفيزها للعرض الكلي للنقود، فهي ال تكتفي بقبول الودائع  بل تقوم 

خلقها أيضاً، ويقصد بالنظام المصرفي مجموعة المؤسسات التي تتعامل باالئتمان ،  حيث تأتي معظم ب

إيرادات البنوك من األنشطة االئتمانية وفوائدها، واالهتمام بالوظيفة االئتمانية هو من واجبات المصرف على 

حفظة القروض بشكل خاص تحتل مواعتبار أن المركز المالي ألي  مصرف يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة، 

ً ضمن بنود المركز المالي، وتنبع أهمية اإلقراض في العمل المصرفي من كونه وسيلة لجمع  ً هاما موقعا

المدخرات إلعادة ضخها في عروق النظام االقتصادي بصور عديدة كإقراض النقود وفتح االعتمادات 

ك ، فسالمة محفظة القروض يؤدي الى تحقيق وإصدار خطابات الضمان وخصم األوراق التجارية وغير ذل

 عوائد مرتفعة للمصرف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح االئتمان.

 

 مفهوم االئتمان المصرفي:-1
 

، بحيث يضع تحت تصرفه مبلغاً من المال لعميلهيعرف االئتمان المصرفي على أنه الثقة التي يوليها البنك 

ه في غرض محدد خالل فترة محددة مقابل حصول البنك على عائد مالي متفق عليه مع تقديم العميل الستعمال

 .17(8100)بن عمر، لضمان يمكن البنك من استرداد أمواله إذا ما توقف العميل عن السداد

ترتب عليه إن  أول أشكال العمل المصرفي بدأ بقبول الودائع دون إعطاء أصحابها حق بالفائدة، بل أنه كان ي

في بعض األحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة عليها، من ثم 

اض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختالف طبيعة العمليات أخذت مؤسسات اإليداع بممارسة عمليات اإلقر

وتراكم الودائع لدى  ، بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي18(014،ص8110)الزبيدي، االقراضية

المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية الحظت هذه المؤسسات أن قسماً من المودعين يتركون ودائعهم 

فترة طويلة دون استخدامها، ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع وتسليمها للمحتاجين مقابل 

 .19(81،ص8114السيسي،)فائدة

لة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، كما انتقل العمل المصرفي من وهكذا بعد أن كان المودع يدفع عمو

مهمة قبول الودائع الى ممارسة عمليات اإلقراض والتسليف، ليصبح الركن األساسي ألعمال البنوك الحديثة 

                                                           
، كلية العلوم االقتصادية رسالة دكتوراه غير منشورة(:"دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر االئتمان لدى البنوك التجارية".0200بن عمر، خالد.) 17

 التجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس.و
 .029،عمان :دار الوراق للنشر والتوزيع.ص 0.الطبعة إدارة االئتمان المصرفي والتحليل االئتماني(.0220الزبيدي،محمود.) 18
 .32دار الفكر العربي.ص.القاهرة:االعتمادات المستدية-الضمانات المصرفية-قضايا مصرفية معاصرةفي االئتمان(.0229السيسي،صالح الدين.) 19
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 نم هو قبول الودائع والمدخرات من جهة وتقديم التسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية المتعددة األشكال

 جهة أخرى.

 

 أهمية االئتمان المصرفي:-2

 

قرض والمقترض والتي تدل على توافقهم في الرغبة مإن عملية االئتمان تعبر عن الثقة التي تنشأ بين ال

 والحاجات بين من تتوفر لديه األموال ومن يحتاج إليها.

ب عكس فإن نمو حجم الموارد، يتطلوبزيادة االئتمان يستدعي الى زيادة في حجم الموارد المتاحة للتوظيف وال

ً عن فرص جديدة لالئتمان تك ون مضمونة وذات عائد مقبول، وهكذا يكون االدخار مقابالً لالئتمان له بحثا

تأثير على سلوك كل من المدينين والدائنين سواء بواسطة جهاز الفائدة أم عن طريق السياسة االئتمانية 

 .20(01ص، 8100،و آخرون )ذيبوالعوامل المؤثرة عليها

 :21(22ص، 8103)طه، ويمكن النظر الى أهمية االئتمان المصرفي من عدة زوايا

االئتمان هو المصدر األساسي الذي يستعمل في االستثمار ومن خالله  االئتمان بالنسبة للبنك: أهمية -1

يق يستطيع البنك أن يحقق عوائد يضمن من خاللها االستمرارية والنمو ويضمن القدرة على تحق

مجموعة من األهداف التي يسعى الى تحقيقها، ويتحقق ذلك نظراً ألن االئتمان بمفهومه العام يعتبر 

 شكالً من أشكال االستثمار المصرفي بأصول البنك.

الحصول على القروض والتسهيالت  االئتمان بالنسبة للمقترضين )أفراد أو شركات(: أهمية -2

المالي الذي قد يشل حركة نشاطه، فهو بذلك يفتح المجال  المصرفية يمكن المقترض من تغطية العجز

أمام حركة اإلنتاج والنمو في مجاالت العمل المختلفة ويمكن الوحدات االقتصادية من تحقيق أهدافها 

 واالستمرارية في ممارسة أعمالها.

ية جديدة أو إن عملية منح االئتمان تساعد على خلق فرص استثمار االئتمان بالنسبة للمجتمع: أهمية -3

التوسع في األنشطة الحالية، وبالتالي يترتب على ذلك زيادة في اإلنتاج والخدمات والتي تؤدي إلى 

فتح مناصب عمل جديدة وزيادة مستوى الدخل ألفراد المجتمع وتحقيق المزيد من الرفاهية 

  االقتصادية.

ويلية للقطاعات االقتصادية المختلفة وبذلك اعتبر االئتمان المصرفي من أهم مصادر إشباع الحاجات التم

ولكن على الجانب اآلخر يعتبر أداة حساسة قد تؤدي الى حدوث أضرار كبيرة باالقتصاد إذا لم يحسن 

 استخدامه.

                                                           
 . 02.الطبعة األولى،عمان، األردن:دار الفكر،صدارة االئتمان(إ0200ذيب،سوزان سمير وزمالؤه.) 20
("دور سياسات منح االئتمان المصرفي في تقليل المخاطر وزيادة األرباح)دراسة ميدانية في مصرف الشمال للتنمية 0203طه،عمر هاشم.) 21

 .24،ص3، المجلد0،العددالكركوك للعلوم اإلدارية واالقتصاديةمجلة جامعة واالستثمار(،
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 أشكال االئتمان المصرفي:-3
 

 راجه)ك يأخذ االئتمان المصرفي أشكاالً متعددة حيث يمكن تصنيفها في مجموعات مختلفة، وذلك وفقاً لما يلي

 :22(8110و آخرون،

 من حيث المدة: وله ثالثة أشكال: -1

يوم والتزيد عن عام، ويستخدم عادةً لسد النقص في  31االئتمان قصير األجل: تتراوح مدته بين  -

 رأس المال العامل ولمواجهة النفقات الجارية للمشاريع، يتميز عادة بانخفاض سعر الفائدة.

بين سنة وخمسة سنوات على األكثر، ويستخدم ألغراض  تتراوح مدته االئتمان متوسط األجل: -

 التوسع الصناعي كشراء اآلليات والمعدات أو تمويل الصادرات.

االئتمان طويل األجل: وهنا تزيد مدته عن خمس سنوات، ويستخدم في تمويل االستثمارات في  -

زيادة المخاطر األصول الثابتة، كشراء اإلنشاءات والتجهيزات واألراضي. وبسبب طول أجله و

 بسعر الفائدة تكون مرتفعة. المتمثلةالمحيطة بهذا االئتمان فإن كلفته 

 تمنح القروض المصرفية أو التسهيالت االئتمانية عادةً بأحد األشكال التالية: من حيث الغرض منه: -2

االئتمان االستثماري: وهو مخصص لإلنتاج، حيث تمنح األموال لتأسيس المشاريع أو توسيع  -

 ؤسسات اإلنتاجية.الم

االئتمان التجاري: وهو يهدف إلى تنشيط تداول السلع وتسهيل العمليات التجارية من خالل تمويل  -

 رأس المال العامل لألشخاص والشركات التجارية.

االئتمان االستهالكي: وهي القروض الشخصية بغرض سد الحاجات االستهالكية مثل شراء السيارة  -

 أو األثاث.

 ويكون الضمان إما شخصي أو عيني: انات المرتبطة به:من حيث الضم -3

ه المقترض مقابل وعد يقطعه على نفسه للمقرض يفاالئتمان الشخصي هو االئتمان الذي يحصل عل -

 دون أن يقدم أموال عينية للضمان، أو مقابل الوثوق بشخص يضمنه.

قديمه أمواالً عينية أو متداولة أما االئتمان العيني فهو االئتمان الذي يحصل عليه المقترض مقابل ت -

 ضماناً لتسديد هذا القرض.

 يقسم الى ائتمان مصرفي خاص وائتمان مصرفي عام، حيث أن: من حيث الشخص المقترض: -4

االئتمان المصرفي الخاص: وهو الذي يمنح ألشخاص القانون الخاص، كاألفراد الطبيعيين  -

 واألشخاص االعتباريين كالشركات الخاصة.

المصرفي العام: وهو الذي يمنح ألشخاص القانون العام )الدولة والهيئات والمؤسسات العامة  االئتمان -

 والمصالح الحكومية(.

                                                           
 .والتوزيع للنشر صنعاء دار :عمان ، 1الطبعة .المالي والتحليل اإلدارة (.0222.)موسى مطر، .ياسر السكران، .علي ، ربابعة .الحليم عبد ، كراجة 22
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 غيرمباشر سم الى ائتمان مباشر وائتمانويق من حيث طريقة استخدامه في البنوك: -

 :23(8110)الزبيدي،

ط البنوك التجارية واألكثر ربحية وهو من األكثر األنواع شيوعاً في نشا المباشر:المصرفي  االئتمان -أ

ويتم هذا االئتمان بمنح مبالغ نقدية مباشرة لطالب االئتمان الستخدامها في تمويل عمليات متفق عليها 

 ومحددة مسبقاً بعقد االئتمان ومن أهم أشكال االئتمان النقدي المباشر:

ان بحيث يقدم البنك تسهيالت هو عبارة عن اتفاق بين البنك وطالب االئتم الحساب الجاري المدين: -

لعمالئه وفي حدود سقف معين يستطيع هذا األخير السحب من هذا الحساب وفي حدود السقف 

 الممنوح يتم حساب الفائدة على المبلغ المستخدم.

 لجأ إلى هذا النوع لتغطية احتياجات، ي  من األكثر األنواع انتشاراً  يعتبر النقدية:القروض والسلفيات  -

 ن المختلفة المستخدمة في تمويل احتياجات رأس المال العامل أو في عمليات التمويلالمقترضي

 التالية:االستثماري طويل األجل، قد تحمل االئتمانات نوع من األنواع 

 على وتسدد سنة من أكثر إلى استحقاقها تاريخ يمتد التي ض القرو تلك في تتمثلالعادية:  القروض -0

 ساط.أق عدة على أو واحدة دفعة

 له حق العميل ولكن شهور بضعة بعد تستحق كمبيالة شكل في القرض هذا المتجددة: يكون القروض -8

 أكثر. أو مرة التجديد

 حد أقصى له قرض له يمنح بحيث والعميل البنك بين يتم اتفاق على عبارة األعلى: هو الحد قروض -3

 سدد القرض قد دام ما االقتراض يعيد أن ذلك المقابل في ويستطيع يتجاوزه أال على لفترة محددة

 منه. جزء أو السابق

لدى  االستعمال الشائعة التجارية األوراق من نوع عن عبارة الكمبياالت المخصومة: الكمبياالت -

يتعهد  سند على عبارة فهي التجار، بين فيما اآلجل البيع عالقات تنظيم بهدف البنوك التجارية

عمولة  مقابل يتدخل البنك لكن محدد، تاريخ في آخر تاجر إلى نمعي مبلغ بدفع التجار أحد بمقتضاها

 .استحقاقها تاريخ قبل الكمبيالة خصم من التاجر ليمكن عليها متفق

 

 يعطي ال بأنه المباشر االئتمان عن االئتمان من النوع هذا يختلفاالئتمان المصرفي غير المباشر:  -ب

 ً ً  يمثل ال أنه كما .رمباش بشكل النقد باستعمال االئتمان لطالب حقا   .البنك تجاه العميل على مباشراً  دينا

 واألنواع التالية هي األكثر شيوعاً لصور االئتمان المصرفي غير المباشر:

 مصد ر( البنك بمقتضاه يتعهد كتابي عقد عن عبارة وهي: )الضمان خطابات (المصرفية الكفاالت -

ثالث  طرف اتجاه معينة ولمدة معين مبلغ دودح في طلبه على بناء عمالئه أحد بضمان ) الكفالة

 .المستفيد اتجاه بالتزامه لوفائه وضمانا المكفول العميل عائق على ملقى التزام بمثابة ))المستفيد 

                                                           
 .والتوزيع للنشر الوراق دار :عمان ،  1الطبعة .مانياالئت والتحليل المصرفي االئتمان إدارة(.0220) ..محمود الزبيدي، 23
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 في األخير هذا قدم ما إذا للمستفيد محدد مبلغ بدفع بموجبه البنك يتعهد عقد هوالمستندي:  االعتماد -

 محددة. ووثائق محدد أجل

بإصدار  االئتمان طالب بموجبها يقوم المصرفي االئتمان أنواع من نوع وهي المصرفية: والتالقب -

 تاريخ في السحب مبلغ بدفع البنك يتعهد إذ معها يتعامل التي البنوك أحد على زمني سحب

 االستحقاق.

تقدمه  الذي المصرفي االئتمان متطوراً من أشكال شكالً  االئتمان بطاقات تعداالئتمان:  بطاقات -

ً  انتشر والذي لعمالئها التجارية البنوك ً  وتسمى األخيرة، السنوات في كثيرا  المالءة، وهي بطاقة أيضا

 المصدر للبطاقة البنك مع المتفقة التجارية المحالت من العديد مع التعامل في الحق لحاملها تعطي

 خالل فترة البنك إلى مشترياتال قيمة بسداد يقوم أن على مشترياته لتسديد االئتمان منح قبول على

 .معينة عمولة مقابل الشراء لفاتورة استالمه تاريخ من محددة

خالل  من الخارجية التجارة لتسهيل الدولية تعامالتها توسيع على البنوك تعمل :الدولي االئتمان -

تقديم  في تساهم التجارية فالبنوك القصير أو الطويل األجل ذات سواء الدولية المعامالت تمويل

الخصم  وأوراق للزبائن التجارية الدولية االلتزامات ضمان خالل من األجل قصير الدولي االئتمان

 .الخ ... الدولية

 

 قرار منح االئتمان: فيالعوامل المؤثرة -4

 

 نكالب عمالء قبل من المقدمة االئتمان لطلبات فعالة االئتمان بدراسة إدارة تقوم المخاطر، وإدارة تقييم أجل من

 حيث االئتماني، للنشاط الحاكمة االئتمانية العناصر ضوء في بالقبول، أو بالرفض االئتمانياتخاذ القرار  قبل

 المطلوب لالئتمان المحتملة والتكلفة المخاطر وبين المتوقع العائد بين موازنة يتطلب كل قرار ائتماني اجراء

(,2006,p93et al Amdiu)24. 

ئتماني يتطلب دراسة تحليلية لكل العوامل التي يمكن أن تؤثر على هيكل رأس المال لذا فإن اتخاذ القرار اال

(Capital Structure( وقرارات االستثمار ،)Investment decisions ومخاطر محفظة القروض ،)

(Loan portfolio risks ويجب أن يقوم ضابط االئتمان بدراسة الملف االئتماني للعمالء من خالل جمع .)

ليل المعلومات المتعلقة بالعميل، وبهذا يستطيع الموازنة بين العائد المتوقع وبين المخاطر والتكلفة وتح

                                                           
24 Amidu، Mohammed and Hinson، Robert (2006). Credit Risk، Capital Structure andLending Decisions of 

Banks in Ghana ، Banks and Bank Systems، Vol. 1، No.1 ، P.93 
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المحتملة لالئتمان المطلوب، والوقوف على مدى مطابقة الحالة االئتمانية للسياسة االئتمانية للبنك من 

 .25(p19et al Cebenoyan,2004,-43)عدمه

يانات عن حالة العميل المحتملة سوف تخلق القدرة إلدارة االئتمان في صنع إن عملية تحليل المعلومات والب

القرار االئتماني، لذلك فإن إدارة االئتمان المصرفي تقوم بدراسة وتحليل عدد من المعايير االئتمانية التي من 

 خاللها تستطيع الحكم واتخاذ قرار بمنح أو عدم منح االئتمان المصرفي للعميل.

 : 26(8110،وآخرون  لي )الدغيمالعوامل المحددة لقرار االئتمان المصرفي فيما يويمكن حصر 

 قياس مدى المخاطر التي قد يتعرض ترتبط هذه العوامل بهدف واحد هوالمتعلقة بالعميل:  العوامل -1

للبنك تحمل هذه المخاطر، ومدى سالمة  نلها البنك نتيجة منحه لعميل معين من العمالء، وهل يمك

االئتماني للعميل، لذلك فإن إدارة االئتمان المصرفي تقوم بدراسة وتحليل عدد من المعايير الموقف 

  : 5C'sنموذج معايير االئتمان المعروف االئتمانية المتعلقة بالعميل كاستخدام 

ً  اإلنجليزية باللغة C بالحرف تبدأ جميعها الدراسة واجبة عناصر خمسة هناك أن تعني والتي  هال والتي طبقا

 يلي وفيما .كعميل ائتمان أو كمقترض المقترح عميله لدى الجوانب تلك بدراسة ائتمان كمانح المصرف يقوم

 :27(8114)الخطيب،العناصر لهذه استعراض

 وهي االئتماني القرار في األولى األساسية الركيزة العميل شخصية تعد(: Characterالشخصية ) -1

ً  األكثر الركيزة  إجراء عند مسعى أهم بالتالي فإنو البنوك، لها تتعرض لتيا المخاطر في تأثيرا

 .بدقة العميل شخصية تحديد هو االئتماني التحليل

ً و المالية، األوساط في طيبة وسمعة نزيهةو أمينة بشخصية يتمتع العميل كان فكلما  تعهداتهبكافة  ملتزما

ً و  دعم على والحصول المطلوب االئتمان بمنحه كالبن إقناع على أقدر كان كلما بالتزاماته، الوفاء على حريصا

 .له المصرف

 التغلب يتمو العملية، الناحية من الصعوبات بعض تكتنفه أمر دقيقة بدرجة والنزاهة األمانة عامل قياس ي عد

 العملي المحيطين من العميل عن المعلوماتو البيانات جمعو الجيد االستعالم خالل من الصعوبات هذه على

 االجتماعي مستواهو يعانيها، التي المالية المشاكلو المالية مواردهو المعيشي المستوى لمعرفة ،له العائليو

 عن ذلك يتمو .األخرى البنوك مع تصرفاته سابقو الغير معو البنك مع ماضيهو بها قام التي أعماله سجلو

 .معها التعامل المقترح للعميل سبق التي والبنوك بمورديهاو ،بها العاملينو بالشركة االتصال طريق

                                                           
25 Cebenoyan، A. Sinan and Strahan، Philip E. (2004) “Risk management، capital structure and 

Lending at banks”، Journal of Banking & Finance، Vol. 28، P. 19-43. 
 جامعة مجلة ،"المصرفي اإلقراض عمليات ترشيد في ودوره االئتماني التحليل ("0222).إيمان آنجرو، و ابراهيم األمين، و العزيز عبد الدغيم، 26

 .02 ص الثالث، العدد المجلة، والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ،العلمية والبحوث راساتللد تشرين
 كلية ، ماجستير رسالة ."السورية التجاريةف المصار أحد على بالتطبيق مخاطره وقياس المصرفي اإلئتمان تكلفة("0229.) منال ، الخطيب 27

 . حلب جامعة االقتصاد،
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 :28(8110)الدغيم،يلي ما أهمها عنها كافية بيانات على الحصول يتعين التي المؤشرات من مجموعة يوجد

 يجب الحصول ثم ومن معها يتعامل التي األخرى البنوك مع التزاماته سداد في العميل انتظام مدى -

 .البنوك هذه من العميل عن استعالم على

موردة  كان سواء معها يتعامل التي والهيئات والمؤسسات الشركات مع تهبتعهدا وفائه مدى -

 .لمنتجاته مستخدمة أو الحتياجاته

أحكام  أو عليه موقعة حجوزات وجود عدم أو وجود على للوقوف المحاكم سجالت على االطالع -

  .الدفع عدم أو بالتزاماته إلخالله

 إفالس العميل إشهار سبق هل لمعرفة والخاصة ةالتجاري واألحكام التجارية السجالت على الوقوف -

 .ال أم

 تمتعه باحترام ومدى العمل، محيط في أو االجتماعية حياته في سواء للعميل الشخصية التصرفات -

 .له المجتمع

 المستوى الشخصي على العميل سمعة إلى االطمئنان إلى ينصرف إذاً  التحليل في الجانب هذا فجوهر

 .اآلخرين تجاه بالتزاماته للوفاء واحترامه بتهرغ ومدى نشاطه ومستوى

 المحددة المواعيد في أقساط من عليه ما بسداد العميل قيام إمكانية تعني وهي(: Capacityالقدرة ) -2

 خالل من ذلك على االستدالل ويمكن الدخل، توليد على النشاط قدرة على الوقوف خالل من وذلك

 مقدارو بنجاح، لنشاطه ممارسته سنوات بعدد قياسها مويت نشاطه ممارسة في العميل خبرة مدى

 .نقدية إلى أصوله تحويل وقابلية لنشاطه، النقدية التدفقات وحجم النشاط، من المحققة األرباح

 الخاصة المالية القوائم تعكسها التي المؤشرات من العديد استقراء من المعيار هذا دراسة عند للبنك والبد

 :29(David,2003)هي المؤشرات ذههو ،تحليلهاو بالعميل

 التداول. نسبة مؤشر -

 مؤشر نسبة السيولة السريعة. -

 مؤشر نسبة هامش الربح. -

 حجم التدفقات النقدية.- -

 

 عنصراً و االئتماني، القرار منح أسس أهم أحد العميل مال رأس يعتبر (:Capitalرأس المال ) -3

 ً  حقوق قدرةو المقترض العميل مالءة يمثل باعتباره االئتمانية المخاطر تقليل عناصر من أساسيا

                                                           
 جامعة مجلة ،"المصرفي اإلقراض عمليات ترشيد في ودوره االئتماني التحليل ("0222).إيمان آنجرو، و ابراهيم األمين، و العزيز عبد الدغيم، 28

 .02 ص الثالث، العدد المجلة، والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ،العلمية والبحوث للدراسات تشرين
29 Hill Companies.USA-McGraw. ”ion makingFinancial analysis and decis“David E Vince. (2003)  
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 في العميل فشل حال في اإلضافي الضمان بمثابة فهو له، الممنوح القرض تغطية على ملكيته

 .التسديد

 المستثمر المال رأس من كل تشمل التيو للشركة الداخلية أو الذاتية التمويل بمصادر العنصر هذا يرتبطو

 رأس توافر من التأكد أهمية إلى ينصرف إذن الجانب هذا جوهرحتجزة، والم األرباحو المكونة االحتياطاتو

 استعادة ثم منو المطلوب، االئتمان تغطية على ملكيته حقوق قدرةو االئتمان طالب العميل لدى المناسب المال

 .بذلك العميل فشل حال في للعميل ومنحه سبق ما البنك

 البنك تصرف تحت العميل يضعها التي صولاأل مجموعة بالضمان يقصد(: Collateralالضمان) -4

 األصل فهذا المرهون، األصل في التصرف للعميل يجوز الو القرض، على الحصول مقابل كضمان

 .السداد على العميل قدرة عدم حال في البنك حق من سيصبح

ديد الضمان ما تح عند يراعى أن يجب فإنه معينة، ضمانات تقديم استلزم قد االئتماني القرار كان ما إذاو

 :30(8110،وآخرون )الدغيميلي

ً  أو تكلفة به االحتفاظ يمثل الو التصفية أو للبيع قابالً  يكون أن - ً  عبئا  .مرتفعا

 في شديدة لتقلبات يتعرض الذي فالضمان االئتمان، فترة خالل كبير بشكل الضمان قيمة تقلب عدم -

 .البنك حقوق استرداد في عليه االعتماد يمكن ال قيمته

 .نزاع محل ليستو كاملة ملكية للضمان العميل ملكية تكون نأ -

 وتسييلها الضمانات هذه باستخدام البنك حق تؤكد التي القانونية المستندات كافة البنك لدى يتوفر أن -

 .السداد عن العميل عجز عند االئتمان قيمة لسداد وذلك

 .المستطاع قدر األخرى عموالتوال الفوائدو االئتمان قيمة لتغطية المقدمة الضمانات كفاية -

 

 بها يتأثر التي الخاصةو العامة الظروف مجموعة بها ويقصد(: Conditionsالظروف المحيطة) -1

 .الشركة أو العميل نشاط

 صرف سعرتغيرات و ،االقتصادية األنشطةو األعمال دورةو االقتصادي، بالتضخم ترتبط العامة فالظروف

 هذه تؤثر حيث ،الخارجي إطاره في الشركة تعمل الذي والقانوني التشريعي اإلطار األجنبية، وكذلك العمالت

 .االقتصادي النشاط قطاعات مختلف في العامة الظروف

                                                           
 جامعة مجلة ،"المصرفي اإلقراض عمليات ترشيد في ودوره االئتماني التحليل ("0222).إيمان آنجرو، و ابراهيم األمين، و العزيز عبد الدغيم، 30

 .02 ص ث،الثال العدد المجلة، والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ،العلمية والبحوث للدراسات تشرين
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 أو العميل لمنتجات السوقية الحصة مثل العميل، يمارسه الذي الخاص بالنشاط ترتبط الخاصة الظروف أما

 في أم الوالدة، أو التقديم مرحلة في هو هل بمعنى هحيات دورة من المشروع موقعو يقدمها، التي الخدمات

 .االنحدار مرحلة في أم االستقرار، مرحلة في أم النمو، مرحلة

 جودتها ومدى مواصفاتهاالعميل و يقدمها التي الخدمة أو السلعة نوع أيضاً، الخاصة بالظروف يرتبط ومما

 كذلكو .عليها الطلب حجم كذلكو .السوق في السائد سعرهاو الخدمة أو السلعة تكلفة متوسطو ،للتلف قابليتهاو

 .االستهالكي سلوكهمو ،الدخلو بالسن، يتعلق فيما خصائصهمو المستهلكين بعدد يتصل فيما السوق حجم

 .31(8110)الدغيم وآخرون،والعدد، واالنتشار الجغرافي والنوع، الحجم، حيث من التوزيع منافذ كذلكو

 

 يتسع هذا المجال ليشمل العوامل اآلتية:و العوامل المتعلقة بالبنك: -2

ً  البنك بها يتمتع التي السيولة درجة -  على البنك قدرة يعني السيولة ومفهوم توظيفها، على وقدرته حاليا

 من المودعين للسحب طلبات تلبية :هما عنصرين في أساسية بصفة تتمثل والتي التزاماته، مواجهة

ً  الودائع،  .احتياجات المجتمع لتلبية والسلفيات القروض أي ن،االئتما طلبات تلبية وأيضا

 في استعداده أي إطارها، في ويعمل االئتمانية قراراته اتخاذ في البنك يتبناها التي االستراتيجية نوع -

 .االئتمان هذا منح عدم أو معين ائتمان لمنح

 .القادمة المرحلة خالل تحقيقه إلى البنك يسعى الذي العام الهدف -

 بوظيفة االئتمان القيام على والمدربة المؤهلة البشرية الكوادر وخاصة البنك يمتلكها لتيا القدرات -

ً  المصرفي،  .حديثة الكترونية تجهيزات من البنك يمتلكه وما المطبقة التكنولوجيا وأيضا

 

 ويمكن حصر هذه العوامل بما يلي:العوامل الخاصة باالئتمان المطلوب:  -3

 االئتمان خاللها، على بالحصول العميل يرغب التي المدة أي االئتمان، هايستغرق التي الزمنية المدة -

 .العميل إمكانيات مع فعالً  تتناسب وهل بالسداد سيقوم ومتى

 .منه المبلغ بسداد المقترض العميل سيقوم الذي السداد مصدر -

 سداده على يتم سوف أم المدة، نهاية في واحدة دفعة االئتمان سداد سيتم هل أي المتبعة، السداد طريقة -

 الذاتية وتدفقاته وموارده إيراداته ومع العميل نشاط طبيعة مع يتناسب بما وذلك دورية، أقساط

 .الداخلة

 .معها يتعارض أم البنك في لالئتمان العامة السياسة مع يتوافق وهل ونوعه االئتمان من الغرض -

                                                           
 تشرين جامعة مجلة ،"المصرفي اإلقراض عمليات ترشيد في ودوره االئتماني التحليل ("0222).إيمان آنجرو، و ابراهيم األمين، و العزيز عبد دغيم، 31

 .02 ص الثالث، العدد المجلة، والقانونية االقتصادية العلوم سلسلة ،العلمية والبحوث للدراسات
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 أحرص في البنك كان معين حد عن لمبلغا زاد كلما إنه حيث خاصة، أهمية وله االئتمان، هذا قيمة -

 تؤثر على وقد صعبة تكون ضخم بمبلغ قرض سداد عدم نتائج أن خاصةً  يجريها التي الدراسات

 .للبنك المالي المركز سالمة

 

 مخاطر االئتمان المصرفي:-1

 

 مفهوم المخاطر االئتمانية: . 1.1

 

 وتتميز قرارات االستثمار قرارات في االئتمان مخاطر أهم من واحدة القرض سداد عن التخلف مخاطر تعتبر

ً  االستثمار  العائد على تحديد المستثمر قدرة بعدم مالية استثمارات او استثمارات عينية في كانت سواء عموما

 المستقبل شكل اإلحاطة في على القدرة عدم حالة إلى ذلك ويرجع .اليقين وجه على االستثمار لذلك المتوقع

المخاطر. وتنشأ مخاطر االئتمان عندما ال يستطيع البنك تقييم  من بدرجة محاطا االستثمار ليجع الذي األمر

 قدرة العميل على الوفاء بالتزاماتها بتسديد أصل القرض وفوائده.

 عدم أو الزبون قدرة عدم بسبب البنك يتحملها أن يمكن التي الخسائر هي بأنها االئتمانية المخاطر وتعرف 

 .32(0222)رضا وآخرون،االئتمان مبلغ أصل لسداد ديهل النية وجود

 ً  ،المالي مركزهو البنك إيرادات بها تتأثر أن يمكن التي المستقبليةو الحالية المخاطر بأنهاوعرفت أيضا

 .33(8110)كراسنة،المناسب بالوقت البنك تجاه بالتزاماته بالوفاء العميل قيام عدم عن الناجمةو

 

 ئتمانية:المخاطر اال أنواع. 2.1

ً لمما  ً لتنوع مصادرها، وبناء عليه يمكن حصر أنواعها وفقا تتنوع مخاطر االئتمان وفقا

 :34(8110)الزبيدي،يلي

 مخاطر العميل أي تلك المتعلقة بطبيعة نشاط الشركة ونوعية إدارتها وأدائها التشغيلي. -0

 نوع منتجاتها.مخاطر الصناعة وهي على عالقة بنوع الصناعة التي تعمل فيها الشركة وب -8

مخاطر السيولة والتي ترتبط باحتمال تعثر العميل بعد منح االئتمان، مما يؤدي الى عجزه عن تسديد  -3

 أصل القرض وفوائده.

                                                           
 .التوزيعو للنشر وائل دار :عمان ."االئتمان إدارة "(0444د.)أحم محفوظ ،جودة .المعطي عبد رضا، 32
  .االقتصادية السياسات معهد:ظبي أبو .المخاطر إدارة و البنوك على الرقابة في معاصرة و أساسية أطر .(0222إبراهيم.) كراسنة،33
 .والتوزيع للنشر الوراق دار :عمان ،  1الطبعة .االئتماني والتحليل المصرفي االئتمان إدارة(.0220) ..محمود الزبيدي، 34
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 يعمل الذي النشاط بطبيعة المخاطر هذه ترتبط :العميل إليه ينتمي الذي االقتصادي القطاع مخاطر -4

 واإلنتاجية التشغيلية الظروف باختالف تلفتخ مخاطر اقتصادي قطاع لكل أن إذ العميل، فيه

 القطاع. هذا لوحدات والتنافسية

 السياسية والتطورات االقتصادية بالظروف المخاطر هذه ترتبط :العامة الظروف مخاطر -2

 واالجتماعية.

 متابعة االئتمان في البنك في االئتمان إدارة كفاءة بمدى المخاطر هذه ترتبط :بالبنك مرتبطة مخاطر -0

 هذه ومن .االئتمان منح اتفاقية في عليها المتفق بالشروط العميل قيام من والتحقق للعميل، قدمالم

 وسحب للتسهيالت االئتمانية كضمان وضعها والتي العميل، ودائع بحجز البنك قيام عدم هي األخطاء

 .الودائع لهذه العميل

 

 :إدارة مخاطر االئتمان المصرفي . 3.1

 

 لتعظيم ومستويات آمنة، معايير ضمن االئتمانية للمخاطر التعرض إبقاء في االئتمان رمخاط إدارة دور يأتي

واهتمت لجنة بازل كنظام رقابي للمخاطر المصرفية التي تواجه  .المقبولة المخاطر مقابل العوائد معدالت

ار الجهاز النشاط المصرفي وأنظمت قياس المخاطر، وطرق إدارتها للتخفيف منها والمحافظة على استقر

 المصرفي.

وتعتبر وظيفة إدارة المخاطر على مستوى البنك هي وظيفة أساسية تهتم بالتنسيق بين كافة اإلدارات البنكية 

من حيث تحديد مختلف المخاطر التي تواجه البنك بشكل دوري وتبوبيها في صورة تقارير ترفع الى اإلدارة 

 .35(8112)بالعجوز،العليا لمناقشتها

 المراقبين تشجع حتى االئتمان مخاطر إدارةمعايير ب وثيقة تتعلق بازل لجنة أصدرت سياقال هذا وفي

 هذه وتتضمن االئتمان، مخاطر إلدارة السليمة الممارسات على تعزيز الدولي المستوى على المصرفيين

 :36(Basel Committee,2000,p5)المعايير

ي موافقة مجلس اإلدارة على االستراتيجيات الهامة وتعنتوافر مناخ مالئم إلدارة المخاطر االئتمانية:  -1

 لمنح االئتمان بالبنك وتتضمن االستراتيجية لمنح االئتمان في:

 مدى استعداد البنك لتحمل المخاطر ومستوى الربحية نتيجة ذلك. -

                                                           
.مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية في االلفية الثالثة،جامعة إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيها(.0222بالعجوز،حسين.) 35

 .4جيجل الجزائر.ص
36 ”of Credit RiskPrinciples for the Management “Basel Committee. ( 2000)  
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تحديد أنواع االئتمان المصرفي الممكن منحه للعمالء وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الممكن  -

 نحها لالئتمان.م

 وضع حدود قصوى آلجال منح االئتمان وأسس تسعير االئتمان. -

تحديد إرشادات عن )نسبة القروض الى األصول أو نسبة كل نوع من أنواع االئتمان الى األصول( و  -

 )نسبة كل نوع من أنواع االئتمان الى إجمالي المحفظة االئتمانية أو حقوق الملكية(.

وكيفية تقديمها والجهة التي تقيمها والعالقة بين حجم االئتمان وقيمة  تحديد نوعية الضمانات -

 الضمانات.

 

ويمكن اإلشارة في هذا المجال إلى المعايير المالئمة لمنح توافر إجراءات سليمة لمنح االئتمان:  -2

لمنح م االلتزام بها لدى منح االئتمان، ومن أهم المعايير المالئمة االئتمان وكذلك الحدود التي يت

 االئتمان هي مايلي:

ً لنظام التصنيف  - معلومات كافية إلجراء تقييم شامل لنوعية المخاطر المرتبطة بطالب القرض وفقا

 الداخلي بالبنك.

 األهلية القانونية لطالب القرض لتحمل االلتزام وكذلك السمعة والخبرة والغرض من القرض. -

 مصادر السداد والتدفقات النقدية المتوقعة. -

 ة المخاطر الحالية والمستقبلية كطالب القرض للصناعة، ومدى حساسية للتطورات االقتصادية.طبيع -

 مدى االلتزام بسداد االلتزامات السابقة. -

 العالقة بين المخاطر والربحية. -

 

 حيث يجب العمل على توفير مايلي:توافر إجراءات للتعامل مع االئتمان ومتابعته:  -3

 االئتمان ومستندات المديونية. توافر نظام للتعامل مع ملفات -

 متابعة تنفيذ االئتمان وفقاً لشروط االئتمان. -

تحديد -التصنيف الداخلي لالئتمان والذي يساعد على )منح االئتمان ومتابعة مدى جودة تسعير االئتمان -

 تحديد القروض المتعثرة ومدى كفاية المخصصات(. –الخصائص المحفظة االئتمانية والتركزات 

 

تتضمن اإلجراءات الكافية للرقابة على مخاطر  فية للرقابة على مخاطر االئتمان:إجراءات كا توافر -4

 االئتمان في وجود مايلي: 

نظام مستقل لمراجعة االئتمان بهدف التعرف على مدى كفاءة المسؤولين عن منح االئتمان ومتابعته  -

االئتمانية ومدى سالمة نظام ومدى سالمة إجراءات التعامل مع االئتمان ومدى جودة المحفظة 

 التصنيف.
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الرقابة الداخلية للتأكد من اإلبالغ عن االستثناءات في السياسات االئتمانية وفي اإلجراءات االئتمانية  -

 وفي الحدود االئتمانية.

 وحدة خاصة الكتشاف التسهيالت االئتمانية المتعثرة في وقت مبكر. -

 

 نظام تصنيف مخاطر االئتمان: . 4.1

 

من أهم األدوات الفاعلة والكفؤة التي تساعد دائرة االئتمان المصرفي في البنك أوالً في اتخاذ قرار منح  لعل

االئتمان، وتحديد قيمة القرض وأجله، وسعر الفائدة، ثم بعد ذلك في متابعة مقدرة العميل على تسديد أصل 

 .37(8108يخلي،الش( القرض وفوائده، هو وجود نظام معتمد لتصنيف مخاطر االئتمان

ما إذا كان طالب القرض قادر على السداد فيف وجود نظام تصنيف مخاطر االئتمان هو التنبؤ أهدا ومن أهم

 Banasik et)في الوقت المحدد أم ال، مما يساعد ضابط االئتمان في اتخاذ قرار المنح من عدمه

,2003)al38. 

خلي، وذلك من خالل تعليمات تم إصدارها من قبل وقد تم تحديد أسس إلعداد نظام التصنيف االئتماني الدا

 :39مصرف سورية المركزي والتي جاءت فيما يلي-مجلس النقد والتسليف

ً لتصنيف مخاطر اال -0 ً داخليا ئتمان، يتوجب على المصارف أن تصمم وتضع موضع التنفيذ نظاما

بط والبيانات المجمعة ، كافة الطرق واألساليب والمعايير والعمليات والضوابحيث يشمل هذا النظام

والبرمجيات التي تستخدم في إطار مراقبة جودة التعرضات االئتمانية وتقييم مخاطرها وتحديد 

 ر. وتقدير احتمال التعث ر والخسائ مستوى هذه المخاطر

االئتمانية تجاه الحكومات والبنوك والشركات  ي راعى لدى تصميم نظام التصنيف الداخلي للتعرضات -8

(Corporate( أن ي بنى على بعدين منفصلين )Two Separate and Distinct Dimensions )

 وفق اآلتي:

(( بناًء على الجدارة االئتمانية Borrower/Issuerمخاطر تعث ر العميل )المقترض/المصدر ) -

(Creditworthiness( واحتمال التعث ر )Probability of Default)  حيث يتم تصنيف كافة ،

ضات ا ض االئتماني( التعر  الئتمانية )بغض النظر عن طبيعتها أو الخصائص المرتبطة بنوع التعر 

، وعلى أن تتضمن سياسات وإجراءات  (Same Gradeتجاه ذات العميل ضمن ذات الدرجة )

                                                           
كلية األعمال،جامعة ،رسالة ماجسيتر("العوامل الرئيسية المحددة لقرار االئتمان المصرفي في البنوك التجارية األردنية".0200الشيخلي،هديل.) 37

 الشرق األوسط.
38 Journal of the  Banasik J., Crook J., and Thomas L. ( 2003) “Sample selection bias in credit scoring models”

Operational Research Society, Vol 54, P. 822–832. 
 .4الخاص بتطبيق بإلزام المصارف العاملة في سورية على تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  0204/م ن لعام 9تعميم رقم  39
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التصنيف االئتماني الداخلي توضيحاً للمخاطر االئتمانية التي تعكسها كل درجة من درجات التصنيف 

( للعمالء PDوالمؤشرات المستخدمة لتحديد مستوى هذه المخاطر واحتمال التعث ر )لجهة المعايير 

المصنفين ضمنها، وبحيث يكون التغي ر في مستوى المخاطر ملموس وقابل للقياس مقابل تغيير 

 الجودة االئتمانية بين كل درجة من درجات التصنيف االئتماني والدرجة التي تليها أو تسبقها.

( مثل الضمانات Transaction-Specific Factorsخاصة بالتعرض االئتماني )العوامل ال -

( والغرض من التسهيل وأي Product Type( ونوع المنتج االئتماني )Seniorityوأولوية الدين )

 (.Loss Given Default (LGD)عوامل أخرى يمكن أن تؤثر في احتساب الخسارة عند التعث ر )

اخلي لتعرضات التجزئة االئتمانية بحيث يكون شامالً لمخاطر تعث ر العميل ي صمم نظام التصنيف الد -3

ض االئتماني دون أن يتم الفصل ما بين هذين البعدين، وعلى أن يتم تجميع  والعوامل الخاصة بالتعر 

بة ضمن فئات التجزئة في مجموعات) (، بحيث تتكون كل Pools/Groupsالتعرضات المبو 

( وذات مخاطر متشابهة Homogenousات ائتمانية متجانسة )( من تعرضPoolمجموعة )

(، بما يسمح بتقدير دقيق ومتسق الحتمال Shared Credit Risk Characteristicsومشتركة )

( أو معد ل التعث ر/الخسارة التاريخي لكل مجموعة، وعلى LGD( والخسارة عند التعث ر )PDالتعثر )

 لتالية كحد أدنى لدى تجميع التعرضات االئتمانية في كل مجموعة:أن يتم األخذ باالعتبار المعايير ا

 خصائص المخاطر المرتبطة بالعميل، مثل نوع العميل وعمره ومكان إقامته. -

ض االئتماني، مثل أولوية الدين ونوع المنتج والضمانات  - خصائص المخاطر المرتبطة بالتعر 

 .لتسهيل( وعمر اLTVالمرتبطة به ونسبة القرض إلى القيمة )

(، حيث يجب فصل الديون التي استحق أحد أقساطها )أصل Delinquencyالتأخر عن السداد ) -

 الدين أو فوائد/عوائد( ولم يتم سداده في حينه في مجموعات مختلفة.

عدم تجميع التعرضات االئتمانية بالطريقة التي تحول دون تمييز ارتفاع المخاطر االئتمانية ألحد  -

 في ظل أداء جيد للمجموعة ككل. التعرضات المجمعة

يجب أن تكون عملية التصنيف االئتماني شاملة لكافة التعرضات االئتمانية، وعلى المصارف  -4

( المناسبة Rating Methodologies/ Systemsاستخدام أنظمة ومنهجيات/أساليب التصنيف )

، (Asset Class or Sub-classضمن كل فئة أو كل فئة فرعية من فئات التعرضات االئتمانية )

وأي فئات فرعية أخرى يرى المصرف ضرورة تعريفها وتحديدها، وذلك مع إمكانية تعدد 

المنهجيات ضمن الفئة الواحدة أو الفئة الفرعية الواحدة تبعاً لخصائص المخاطر التي من الممكن أن 

ادي الواحد أو تختلف بحسب القطاع االقتصادي أو بالنسبة لصناعات محددة ضمن القطاع االقتص

ض أو أي عوامل أخرى يرى المصرف ضرورة تمييزها، إال  أن ه  وفي  –بحسب العملة أو أجل التعر 

 ً يتوجب توثيق اآللية التي يتم من خاللها توزيع  –حال تعدد منهجيات التصنيف وفق المبي ن آنفا
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يقة التي تعكس بدقة التعرضات االئتمانية على المنهجيات المستخدمة وتطبيق هذه اآللية بالطر

ض.  مستوى المخاطر االئتمانية المرتبطة بكل تعر 

 Short-Term Ratingفي حال استخدام أنظمة تصنيف ائتماني داخلي على األجل القصير ) -2

Systems يتوجب مواءمة هذه األنظمة مع نظام التصنيف طويل األجل بما يعكس تغير الجودة )

 ت االئتمانية قصيرة األجل بشكل دقيق.االئتمانية ومستوى المخاطر للتعرضا

يتكون نظام التصنيف االئتماني المبني على أساس مخاطر تعثر العميل من سبع درجات للتعرضات   -0

( وثالث درجات للتعرضات االئتمانية المتعثرة Non-Defaultedاالئتمانية غير المتعثرة )

(Defaultedبحيث يتم تعريف كل درجة على أن ها تقييم م ،) حدد لمخاطر العميل بناًء على معايير

(، في حين يعود PD bandواضحة ومعتمدة وموثقة يتم على أساسها تحديد مجال احتمال التعثر )

تحديد عدد درجات نظام التصنيف االئتماني المبني  -بناًء على أدلة تجريبية موثقة  –لكل مصرف 

ض االئتماني، وعلى  أن يكون عدد درجات هذا النظام كاٍف على أساس العوامل الخاصة بالتعر 

 ( في درجة واحدة.LGDلتجنب تركز تعرضات ذات مجال واسع في مستوى الخسارة عند التعثر )

دون اإلخالل بدور دائرة إدارة المخاطر، يمكن أن يكون ضباط االئتمان المسؤولون عن مسك  -1

ً Front-Line Lending Staffالملفات االئتمانية ) درجة لولي تحديد األالعن  ( مسؤولون أيضا

( عند Pool( أو مجموعة من عمالء التجزئة )Corporateالتصنيف االئتماني لكل عميل )

االعتراف األولي، إال  أن  عملية التصنيف المنفذة من قبلهم يجب أن تتم وفقاً ألدلة إجراءات تفصيلية 

( وأن تخضع هذه Judgmentمعتمدة وموثقة تتضمن ضوابط خاصة بإصدار اآلراء الحكمية )

 العملية بشكل الحق للمراجعة والتدقيق من قبل وظيفة مستقلة.

يتم تحديث التصنيف االئتماني لكافة العمالء والتعرضات االئتمانية ومجموعات تعرضات التجزئة   -2

ضات التجزئة المجمعة ضمن المجموعة الواحدة على أساس سنوي  وكذلك مدى اتساق خصائص تعر 

وذلك دون اإلخالل بوجوب تعديل التصنيف/التجميع عندما تتاح أية معلومات جديدة ذات على األقل، 

صلة أو لها تأثير على احتساب معامالت الخسائر االئتمانية المتوقعة وفق متابعات المصرف الدورية 

 .والمستمرة في هذا اإلطار

رجات نظام التصنيف االئتماني ي راعى أال  ينتج عن توزيع )العمالء/التعرضات االئتمانية(؛ على د -2

ً في أي درجة من هذه الدرجات، وفي حال حدوث مثل هذا التركز يتوجب مراجعة  تركزاً هاما

سياسات وإجراءات التصنيف والتأكد من أن  مجال احتمال التعثر أو الخسارة عند التعثر 

(PD/LGD band.المرتبط بهذه الدرجة يغطي كافة التعرضات المصنفة ضمنها ) 

لدى استخدام المصرف للنماذج اإلحصائية أو أية نماذج أخرى لتحديد درجات المخاطر  االئتمانية  -01

(Credit Scoring( لغايات التصنيف أو احتساب معامالت الخسائر االئتمانية المتوقعة )PD, 

LGD, EAD يتوجب توثيق آليات وطرق استخدام هذه النماذج بما في ذلك كافة الفرضيات ،)
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الطرق الرياضية وكذلك عمليات اختبار هذه النماذج وفعاليتها وتقدير األخطاء التي قد تنجم عن و

استخدامها، وفي هذه الحال ال يجوز تجاهل أو تعديل مخرجات هذه النماذج بموجب تقييم أو خبرة إال 

وافقة في حاالت محددة يمكن أن تنص عليها أدلة سياسات وإجراءات التصنيف وعلى أن تخضع لم

 مجلس اإلدارة أو أحد اللجان المنبثقة عنه.

يتوجب على المصارف االحتفاظ بسجالت التصنيف االئتماني التاريخية وكافة المعلومات -00

المستخدمة في عملية التصنيف واحتساب معامالت الخسائر االئتمانية المتوقعة سواء للحكومات أو 

ئتمانية للتجزئة، وذلك بشكل دائم ومستمر ألغراض البنوك أو الشركات أو مجموعات التعرضات اال

ضات االئتمانية ) ( وكذلك ألغراض Poolsرصد التاريخ االئتماني للعمالء و/أو لمجموعات التعر 

 رية مفوضية الحكومة لدى المصارف.المراجعة والتدقيق ورفع التقارير التي قد تطلبها مدي

 

ا  : التنقيب في البيانات:ثانيا  
 

التنقيب في البيانات:همية وأمفهوم -1  
 

ظهر مصطلح التنقيب في البيانات في منتصف التسعينات في الواليات المتحدة األمريكية، وهو يجمع ما بين 

و توجد عدة تعريفات لهذا  اإلحصاء وتكنولوجيا اإلعالم)قواعد البيانات، الذكاء االصطناعي، التعلم اآللي(،

نها: " االستكشاف اآللي أو المؤتمت ألنماط شائقة و غير جلية مخفية في المفهوم منها، حيث يمكن تعريفها بأ

، أو أنها: " سيرورة تحليل دقيقة وذكية، تفاعلية و تسلسلية، تسمح 40(8112)العالق،قاعدة بيانات معينة"

النشاطات عند استخدام  هذه السيرورة باتخاذ قرارات والقيام بأعمال مالئمة في صالح النشاط  ديريلم

، أو أنها: " عبارة عن تحليالت لكمية 41(Bazszlica,2001)المسؤولين عنه و المؤسسة التي يعملون بها"

كبيرة من البيانات بغرض إيجاد قواعد و أمثلة و نماذج التي يمكن أن تستخدم تقود و تدل أصحاب القرار، و 

ذلك بأنها: " تحليل لمجموعات ، كما يمكن تعريفها ك42(8110)العلي وآخرون، تتنبأ بالسلوك المستقبلي"

كبيرة الحجم من البيانات المشاهدة للبحث عن عالقات محتملة و تلخيص للبيانات في أشكال جديدة لتكون 

ً 43(Hand et al,2001)مفهومة و مفيدة لمستخدمها" نشاط يستخرج بعض  ": اعلى أنه.وكما عرفت أيضا

 .44(8112)العالق،"يانات أو في مستودع البياناتالمعلومات الجديدة الهامة الموجودة في قواعد الب

                                                           
 .29، ص 0222مارات للدراسات و البحوث اإلستراتيجية، ابوظبي، اإلدارة الرقمية: المجاالت و التطبيقات، مركز اإل .شير عباس ،ب العالق  40
41 Bazsalica M., Naim P., Data mining pour le Web, éd. Eyrolles, Paris, 2001, P. 61. 
باعة، الطبعة األولى، المدخل إلى إدارة المعرفة،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطغسان .العمري، ،عامر إبراهيم.قنديلجي  عبد الستار.العلي، 42

 .022، ص. 0222عمان، 
43 MIT Press, London, 2001, p. 01.Hand d., Mannila H., Smyth R., Principles of Data Mining,  
 .40-24مرجع سابق، ص.  .بشير عباس،العالق  44
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تم تحديد عملية اكتشاف المعرفة الشاملة كعملية تفاعلية ومتكررة تتألف من الخطوات التالية: فهم مجال 

البيانات والمعالجة المسبقة، وتكامل البيانات، واختيار خوارزميات  البيانات، وتنظيفواختيار  التطبيق،

 .45(Fayyad et al,1996)البيانات وتفسير النتائج واستخدام المعرفة المكتشفة استخراجالبيانات، واستخراج 

ويقوم التنقيب عن البيانات بأتمتة اكتشاف األنماط ذات الصلة في قاعدة البيانات، باستخدام مناهج 

ؤ باالتجاهات وخوارزميات محددة للنظر في البيانات الحالية والتاريخية التي يمكن تحليلها بعد ذلك للتنب

المستقبلية. ونظراً ألن أدوات التنقيب عن البيانات تتنبأ باالتجاهات والسلوكيات المستقبلية من خالل قراءة 

ً انات بحثقواعد البي عن األنماط المخفية، فإنها تسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات استباقية قائمة على  ا

 .46(Silltow,2006)المعرفة

ر السريع وانتشار نولوجيا مفيدة ومهمة في ظل التطوأصبحت تك في البيانات حيثكما تأتي أهمية التنقيب 

واستخدام قواعد البيانات كما أن استخدامها يوفر للمؤسسات في جميع المجاالت القدرة على االستكشاف 

واستكشاف والتركيز على أهم المعلومات في قواعد البيانات. تركز تقنيات التنقيب على بناء تنبؤات مستقبلية 

السلوك واالتجاهات، مما يسمح بتقدير قرارات صحيحة واتخاذها في الوقت المناسب، غير أنها تجيب على 

العديد من األسئلة في وقت قياسي خاصة تلك النوعية من األسئلة التي يصعب اإلجابة عليها، إن لم يكن 

 .47(8101)سليمان،مستحيالً، باستخدام تقنيات اإلحصاء الكالسيكية

 

تنقيب في البيانات:الأهداف -2  
 

 : 48(830-812،ص8100)علي و آخرون، هناك ثالثة أهداف للتنقيب في البيانات

 من أجل تعليل بعض الظواهر المرئية. -0

 التثبت من نظرية ما.أجل من  -8

 من أجل تحليل البيانات للحصول على عالقات جديدة وغير متوقعة. -3

 

 

                                                           
45 edge Discovery in database‖, Shapiro, G. & Smyth, P. (1996), ―From data mining to knowl-Fayyad, U. Piatetsky

American Association for Artificial Intelligence Press, Cambridge. 
46 Silltow J., (2006).Data mining tools and techniques. United Kingdom 
، كلية منشورة رغي رسالة ماجستير ."اط تنقيب بيانات المحالت التجارية بواسطة قاعدة االرتب" (: 0202سليمان، الجيلي كباشي ابراهيم.) 47

 الدراسات العليا، جامعة النيلين.
 العرقية المجلة,"تصادقواال االَدارة كلية علي بالتطبيق  الكلية طلبة تسرب بظاهرة التنبؤ في البيانات تنقيب استخدام ."  ( 2011 )علي،بسام، وزمالؤه 48

 .032-024(،ص02)عدد االحصائية للعلوم
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عملية التنقيب في البيانات: مراحل-3  
 

 :49(8110)العلي و آخرون،التنقيب في البيانات كما يلي وخطوات عمليةيمكن تلخيص مراحل 

األول الكتشاف المعرفة هو يعتبر المطلب : (Business Understanding)فهم طبيعة األعمال  -1

من  العظمىفهم المشاكل والمسائل التي تواجهها األعمال. وبمعنى أخر، كيف يمكن تحقيق المنفعة 

 . ألهدافاومحددة يب في البيانات، مما يتطلب وجود صيغة واضحة التنق

 

تعتبر مسألة معرفة ماهية وطبيعة البيانات عامل مهم :   (Data Understanding) فهم البيانات -2

في نجاح عملية التنقيب في البيانات و اكتشاف المعرفة. حيث أن معرفة البيانات بصورة جيدة تعني 

استخدام الخوارزميات أو األدوات المستخدمة للمسائل المحددة بدقة عالية. مساعدة المصممين على 

 وهذا يقود إلى تعظيم فرص النجاح باإلضافة إلى رفع الفعالية والكفاءة لنظام اكتشاف المعرفة.

انات وال تحتاج عملية التنقيب في البيانات إلى تجميع البيانات في مستودع البيانات، أما إذا كان مستودع البي 

 موجود في المنظمة، فمن األفضل عدم احتكار المستودع بشكل مباشر لغرض التنقيب في البيانات.

 ويمكن تلخيص الخطوات الضرورية لعملية فهم البيانات كاآلتي:

و هي الخطوة الموجهة نحو تحديد مصدر البيانات في  : (Data Collection)تجميع البيانات -

 البيانات العامة الخارجية مثل الضرائب و غيرها.الدراسة بما في ذلك استخدام 

: و هي الخطوة التي تركز على توصيف محتويات  (Data Description)توصيف البيانات -

 الملف الواحد من الملفات أو الجداول.

: هذه الخطوة تحدد ما إذا كان  (Data Quality and Verification)تحقيقهاجودة البيانات و -

عض البيانات غير الضرورية أو كونها رديئة الجودة و قد ال تنفع في الدراسة. ألن تقليل أو إهمال ب

 النموذج الجيد يحتاج إلى بيانات جيدة مما يتوجب أن تكون البيانات صحيحة وذات مضمون دقيق.

تستخدم األساليب مثل : (Exploratory Analysis of Data) التحليل االسترشادي للبيانات -

التي تؤدي إلى إجراء التحليل  (OLAP)أو التصور أو عملية التحليل المباشر اإلظهار المرئي

ضرورية ألنها تركز على تطوير الفرضيات المتعلقة للبيانات. وتعتبر هذه الخطوة مهمة و األولي

 بالمشكلة قيد الدراسة.

 

                                                           
 بد الستار. قنديلجي ،عامر إبراهيم.العمري، غسان .المدخل إلى إدارة المعرفة،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة األولى،العلي،ع 49

 .022، ص. 0222عمان، 
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 و تشمل الخطوات التالية::  (Data Preparation)تهيئة البيانات -3

 

 تعني اختيار المتغيرات المتوقعة و حجم العينة.و  (Selection)االختيار -

 (Construction and Transformation Variables)تحويلهاصياغة المتغيرات و -

 حيث يجب دائما أن تصاغ المتغيرات الجديدة لبناء النماذج الفعالة.

عن  حيث أن مجاميع البيانات في دراسة التنقيب : (Data Integration)تكامل البيانات -

البيانات من الممكن خزنها في قواعد بيانات متعددة األغراض التي تكون بحاجة إلى توحيدها في 

 قاعدة بيانية واحدة.

حيث تتعلق هذه الخطوة في إعادة ترتيب   (Data Formatting)تصميم و تنسيق البيانات -

 حقول البيانات كما يتطلب في نموذج التنقيب في البيانات.

 

: إن بناء و صياغة نموذج (Model Building and Validation)ثبوتهالحل وصياغة نماذج ا -4

ما تحتاج مثل هذه العملية  الحل السليم و الدقيق يتم من خالل عملية الخطأ و الصواب، حيث كثيراً 

إلى مساعدة المختصين في التنقيب عن البيانات بهدف اختبار و فحص مختلف البدائل للحصول على 

 ل المشكلة قيد الدراسة.أفضل نموذج لح

 

: حالما يتم صياغة  (Evaluation and Interpretation)التقييم و تعليل نتائج النموذج -1

النموذج و التحقق من ثباته و صدقه، تجري مباشرة عملية التحقق من ثبات حزمة البيانات التي يتم 

فان النتائج المتوقعة تقارن مع  تغذيتها بواسطة النموذج. وبما أن نتاجات هذه البيانات معروفة، لذا

تؤدي هذه المقارنة أو المفاضلة إلى التحقق من ات حزمة البيانات قيد التشغيل. والنتائج الفعلية في ثب

 دقة النموذج.

 

حيث تشتمل هذه الخطوة على نشر و توزيع  : (Model Deployment) النموذجنشر و توزيع  -6

ً و .ع القرارالنموذج داخل المنظمة لمساعدة عملية صن أن يحقق  أن النموذج الصالح يجب أيضا

الرضا لدى المستفيدين طالما أن اختيار النموذج البد أن يتم من خالل الدراسة االسترشادية أو نموذج 

 مصغر من الدراسة الشاملة.
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 50( مراحل اكتشاف المعرفة0شكل )

البيانات: في تنقيبالأنواع -4  
 

 :51(8102)السيد،ي البيانات هماهناك نوعان أساسيا للتنقيب ف

التنقيب التنبؤي ينتج عنه نموذج عن النظام الذي تصفه البيانات المستخدمة في  التنقيب التنبؤي: -1

التنقيب، ومن مهام التنقيب التنبؤي يقوم باستخدام بعض المتغيرات ليقوم بالتنبؤ ببعض القيم الغير 

 معروفة أو المستقبلية لمتغيرات أخرى.

ينتج عنه معلومات جديدة بناء على المعلومات الموجودة داخل البيانات المستخدمة  الوصفي:التنقيب  -2

في عملية التنقيب. من مهام التنقيب الوصفي إيجاد أنماط يمكن تفسيرها وفهمها بواسطة االنسان 

 وتقوم هذه األنماط بوصف البيانات.

 

 شكل )8( يوضح أنواع تنقيب البيانات52

                                                           
50 Int.  G. Dong and J. Li. Efficient mining of emerging patterns: Discovering trends and differences. In Proc. 1999

Conf. Knowledge Discovery and Data Mining (KDD’99), pp. 43–52, San Diego, CA, Aug. 1999. 
 (0202أحمد . دراسة بعنوان ادوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر)دراسة تحليلية تقييمية( .) زيفا د،أحمديس 51
52 ―From data mining to knowledge Discovery in database‖,  Shapiro, G. & Smyth, P. (1996),-Fayyad, U. Piatetsky

American Association for Artificial Intelligence Press, Cambridge 
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البيانات: في تنقيبالأدوات -1  
 

في ظل كالً من التنقيب التنبؤي، والتنقيب الوصفي، تستخدم عملية تنقيب البيانات أدوات عديدة تتمكن من 

خاللها من اكتشاف االتجاهات واألنماط الخفية في حجم كبير من البيانات، والتي يمكن للمراجع االعتماد 

المراجعة للوصول إلـى الكفـاءة والفاعليـة المطلوبة عليها سواء مجتمعـة أو بشكل منفرد في تطوير عملية 

 : 53(8111)الدوري وآخرون،وتشمل هذه األدوات ما يلي

 

 :أوالا: أدوات التنقيب التنبؤي

ويمكن االعتماد عليه في تحليل البيانات لوصـف العالقـة بـين متغيرين (: Regression) االنحدار -1

يانات بنوع معـروف مـن الدوال ومن ثم يتم تحديد أفضل أو أكثر، إن االنحدار يفترض أن توضع الب

دالة للبيانات المعطاة. ويستخدم لتعيين عنـصر البيانات إلى متغير التنبؤ بقيمة حقيقية. حيث تؤكد 

 .الدراسات أن االنحدار يعتبر أداة هامة يمكن أن تساعد المراجع في كشف االحتيال وتحديد األخطاء

ومن خالله يتم تحليل مجموعة من البيانات لتكوين مجموعة من  :(Classification)التصنيف -2

التي تتعلق  القواعـد المتجمعة التي يمكن أن تستخدم لتصنيف بيانات المستقبل، أي إيجاد المعلومات

على التصنيف في تحقيق عـدة مهام مثل دراسة اتجاهات  ويمكن االعتماد المشتركة.بالخصائص 

يمكن فحص عمليات االئتمان التي قامت بها المنشأة الستنتاج العمليات المزورة الربح المستقبلي، كما 

 .أو الوهمية

ي عد التنبؤ من األدوات التي تجذب االنتباه ألنها تتمكن من إعطاء مغـزى  (:Prediction) لتنبؤا -3

كأنها تنبؤ بحالة للتوقع الناجح في سياق العمل لذا فإنه يمكن النظر إلى العديـد مـن تطبيقـات التنقيب 

 .بيانات مستقبلية معتمدة على بيانات سابقة وحالية

ويشبه التنبؤ التصنيف أو التقدير، ما عدا أن البيانات تصنف على أسـاس التنبؤ بسلوكها المستقبلي أو تقدير 

راسة سلوك ومن خالل التنبؤ يمكن د كمي.به هو متغير  المتنبئحيث أن المتغيـر التـابع  المستقبلية.قيمتها 

ن للواقـع وبالتالي لمشكوك فيها بطريقة أقرب ما تكـوممـا يساعد في وضع نسب الديون ا العمـالء،وموثوقية 

يصبح رقم مخصص الديون المشكوك فيها مناسب وبما ينعكس علـى تحديد قيمة الربح في قائمة الدخل 

 .قيق األهداف المرجوة من عملية المراجعةوأيضا إظهار المركز المالي السليم للشركة، وهو ما يؤدى إلى تح

 

                                                                                                                                                                                           
 
 دراسة تحليلية في المصرف الصناعي، -دور تنقيب البيانات فـي زيادة أداء المنظمة (، ٧٠٠٢د. زكريا مطلك الدوري، د. داليا عبد الحسين احمد ) 53

 ٢٧ – ٨٠ص، (٣١المجلد )، (٨٤مجلة العلوم االقتـصادية واإلدارية، جامعة بغداد، العدد )
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ا   : أدوات التنقيب الوصفي:ثانيا

يتضمن عالقات اقتران ثابتة بين مجموعة من األشياء فـي قاعـدة  وهو (:Association) االقتران -1

العمالء البد  أحدفمثال إعالن إفالس  آخر.البيانات. أي االقتران بين حدوث حدث ما وحدوث حدث 

ى زيـادة رقـم الـديون المعدومة ومن ثم يساعد االقتران المراجع في إظهار مثل هذه أن يؤدى إل

 .العالقات

 وهو عملية تجميع السجالت المتشابهة في مجموعات، ويتم ذلـك بهـدف (:Clusteringالتجميع ) -2

 االستكـشاف عـالي المـستوى لمـا يجـري داخـل قاعـدة البيانـات .

نات بشكل عنقودي ويتم تجميعها علـى شـكل فئـات عنقودية مختلفة لدراستها بطريقة فهو طريقة لتجزئة البيا

 من معرفة. يمكن أن تساهم في تفسيرها واستنباط ما فيها

ينطوي التلخيص على إيجاد وصفا لمجموعة فرعية من البيانات  (:Summarization) التلخيص -3

ً  .المدمجة  آلي.لبيانات التفاعلية االستكشافية وتوليـد تقرير ما تطبق تقنيات التلخيص لتحليل ا وغالبا

  :أهمها ما يلي معيناً، ومنفي تحقيق هدفاً وتعتمد األدوات السابقة على عدة أساليب فرعية يساعد كل منها 

من تقنيات التنقيب في البيانات التي  وتعتبر :(Nearest Neighbor)خوارزمية الجار األقرب  -أ

رنة السجالت الشبيهة بالسجل المراد التنبؤ له وتقدير القيمة المجهولة لهذا تهدف للتنبؤ عن طريق مقا

ويمكن استخدام الجار األقرب  .54(8112)الطيار وآخرون، السجالتالسجل بناء على معلومات لتلك 

في الكشف عن محـاوالت الغـش والتدليس في العمليات المالية مـن خـالل اسـتخدام المعلومـات 

حاوالت أو األحداث السابقة والتي تمت في المنشأة بهدف الغش أو التدليس لتحديد أو الخاصـة بالم

اكتشاف المحاوالت الحالية عن طريق تحديد عدد مـن الـسجالت التجريبية ثم استخدامها بهدف التنبؤ 

 إن الفكرة األساسية لخوارزمية الجار األقرب تكمن في تـصنيف الحـاالت غير .بالقيمة المطلوبة

وهو ما يساعد في إيجاد حلول  .المرئية أو )غير المصنفة( إلى الحاالت األقرب لها ضمن حجم معين

لمـشكالت جديـدة مـن خـالل مالحظة مشكالت سابقة تم حلها. ويطبق المراجع الجار األقرب بدرجة 

تم تكشافها، ويمثال من قيمة معينة قام باس % ٠٧ثقة  إنه علىثقة معينة، ويعبر عن ذلـك بـأن يقول 

 :(8100على ما يلي )الطائي و آخرون ، تحديد درجة الثقة بناء

 .المسافة بين السجل المستكشف وأقرب جار -

 .مدى تجانس مجموعة الجوار وما إذا كانت تؤدي لنفس القيمة المستكشفة -

 

                                                           
أوت  ٧٠(، التنقيب في البيانات واتخاذ القرارات ، مجلة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة  ٧٠٠٢طيار، أحسن. شالبى، عمار ) 54

 .٥٨ – ٤٨سـكيكدة ، الجزائـر، العدد الرابع، ص  ٣٥٢٢
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هيكل على شكل شجرة الذي يمثل مجموعة مـن  وهي (:Decision Treesشجرة القرارات ) -ب

هـذه القرارات تولد قواعد لتصنيف مجموعة البيانات، فشجرة القرار هي أسـلوب  رات.القـرا

استكشافي يظهر على شكل شجرة، وبشكل دقيق يمثل كل فرع مـن فروعهـا سؤاالً تصنيفياً وتمثل 

  .55(8114)عبد الله، بناؤهاأوراقها أجزاًء من قاعدة البيانات تنتمي للتصنيفات التي تم 

ساسية في بناء شجرة القرارات هي إيجاد أفضل سؤال عند كل فرع من فروع الشجرة والقاعدة األ

بحيث يقسم هذا السؤال البيانات إلى قسمين، القسم األول منها ينطبق عليهم السؤال والقسم الثاني ال 

يتم من خالل سلسلة من األسئلة بناء شجرة القرار بفروعها  ينطبق. وهكذا

 .56(8111)بابكر،المتسلسلة

وبالرغم من أن شجرة القرارات تستخدم في االستكشاف وتحضير البيانات للعمليات اإلحصائية إال  

ً تستخدم وبشكل أكثر  المهم عنـد بناء خوارزمية شجرة القرار أن يؤخذ بعين  للتنبؤ. ومنأنها أيضا

  (Barry deمتوفرةالاالعتبار أن تكون قابلة للتطبيق بقدر اإلمكان وبشكل مثالي على كل البيانات 

Ville ,2006)57. 

خاصة في حالة  المشكالت،وتعتبر شجرة القرارات من األدوات التي يمكن أن يعتمد عليها في حل  

كمـا أن شجرة القرارات تساعد على استخدام االحتماالت المشتركة  مراحل،أن يمر حل المشكلة بعدة 

 .والالحقة للتوصـل إلى أفضل حل للمشكلة

 

تعد الشبكات العصبية االصطناعية أهـم أنـواع الـذكاء  (:Networks Neuralالعصبية ) الشبكات -ج

االصـطناعي، وتتمحور فكرتها حول محاكاة قدرة العقل البشرى على التعرف على األنمـاط وتمييز 

م فيها األشياء، باستخدام الحاسب من خالل إتباع عملية الـتعلم الذاتيـة التـي تحدث في العقل، والتي يت

 .االستفادة من الخبـرات الـسابقة فـي سـبيل الوصول إلى أفضل نتائج في المستقبل

ويعمل هذا األسلوب في ظل ظروف مناسـبة للتنبـؤ بظـروف الحـال المستقبلية وبدون سابق افتراض أو 

المـسبق استخدام أيـة نمـاذج افتراضـية لتمثيـل البيانات، األمر الذي ال يتطلب ضرورة التوصيف 

للفـروض بـين العالقات المختلفة، بل أنه سوف يحدد هذه العالقات من خـالل عمليـة تعلـم خاصة به، تمر 

في عدة مراحل من التنقيح والترشيح الذي يتناسب في النهايـة مع هذه البيانات، وعالقة المتغيرات فيما 

موذج الختبار مصداقية النتائج تعتبر أصغر بينها، يضاف إلى ما تقدم، فإن درجة الثقة التي يحتاجها الن

                                                           
مستودعات البيانات "، كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات ،جامعة العلوم والتقانة،  –" قواعد البيانات المتقدمة (،  ٧٠٠٨) ،خالد أحمد.عبداالله55

  ٣.٧٠السودان، يناير، ص 
 ٣٤ – ٣ص  (، التحليل باستخدام شجرة القرار، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت، ٧٠٠٢).بابكر، مصطفى  56
57 Barry de Ville (2006), Decision Trees for Business Intelligence and Data Mining: Using SAS Enterprise Miner, SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA, 2006, p1. 
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نسبيا من تلك التي تحتاج إليها النماذج اإلحصائية التقليدية، األمر الذي يبـرز أهميـة ذلك األسلوب في 

 .58 (Kotsiantis et al,2006,p672-681)التنبؤ، وبما يمكن الحقا من تنقيح التوقعات والتنبؤات

  :59(212-412،ص 8108جمعة،(منها ـصبية فـي تحقيـق عـدة مهام ات العالـشبكويمكن االعتماد على 

 .التنبؤ بالعوائد المتوقعة -

 .استمرارية المنشأة تحليل فرص  -

 .اكتشاف الخطأ، والتنبؤ بحاالت الغش -

 

بسيط يعتمد على قاعدة  احتمالييتم استخدامها كمصنف  (:Naïve Bayesبييز المبسط ) نظرية -د

مد نظرية بييز المبسط على افتراضات احصائية قوية لمتغيرات التنبؤ بييز لالحتمال الشرطي. تعت

 تستخدمه شركات مثل والتي" Email Spam وأحد استخداماتها هو "فلتر للبريد المزعج .المستقلة

Hotmail  وYahoo  البنوك وفى اكتشاف الغش  فيكما تستخدم هذه الطريقة بشكل كبير

 . 60(0،ص8100)عبيدالله،المالي

 

تستخدم  (:Logic Fuzzy)و منطق الغموض(  Algorithm Geneticالجينية ) وارزمياتالخ -ه

مثل الغش ، كما  حاالتالتصنيف لتمثل سلوك متخذ القرار فى  ألغراضالخوارزميات الجينية 

غير المحددة  االئتمانحل مشاكل الخروج عن المثالية مثل مشاكل تزوير بطاقات  حاالت فيتستخدم 

للتنقيب  األخرى األساليب مالئمةتقييم مدى  فيا يمكن استخدام الخوارزميات الجينية بشكل جيد ، كم

الحكمية ويخصص البيانات  األسبابيصنف  إحصائيعن البيانات. أما منطق الغموض فهو أسلوب 

د هذه البيانات في هذه عة أو فئة معينة استناداً الى درجة إمكانية وجولمجمو

 .61(0ص،8100)عبيدالله،المجموعة

وإنما مع كل استراتيجية للتنقيب في البيانات  فرديت ستخدم بشكل  وتجدر اإلشارة الى أن هذه األساليب ال

علمية للتنقيب في  وتحليل التجميع واكتشاف العالقات( يمكن استخدام عدة أساليب والتنبؤ)مثل التصنيف 

األساليب المستخدمة مع  أشهرمن البيانات والكشف عن أنماط وعالقات جديدة، فعلى سبيل المثال 

                                                           
58 of Neural Networks: Two S. Kotsiantis , E. Koumanakos , D. Tzelepis , V. Tampakas (2006), Financial Application 

Case Studies in Greece, Artificial Neural Networks - ICANN, 16th International Conference, Athens, Greece, 
September 10-14, PP. 672 – 681. 

ات المالية : دراسة تطبيقية، بحث مقدم إلى (، استخدام الشبكات االصطناعية في اكتـشاف األخطـاء الجوهرية في البيان ٧٠٣٧جمعة، أحمد حلمي  ) 59

 ٧٢ – ٧١ألردنية المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر بعنوان "ذكاء األعمال واقتصاد المعرفـة "، كليـة االقتـصاد والعلـوم اإلدارية، جامعة الزيتونة ا
 ٢٠٢ – ٨٢٥ابريل، ص ص. 

لقرار باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات كمدخل إلدارة التكاليف االستراتيجية و دعم القدرة (، دعم أساليب القياس واتخاذ ا0202عبيد الله،فايزة.) 60

 .4التنافسية للشركات الصناعية، كلية التجارة، جامعة دمنهور، دورية، ص 
ل إلدارة التكاليف االستراتيجية و دعم القدرة (، دعم أساليب القياس واتخاذ القرار باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات كمدخ0202عبيد الله،فايزة.) 61

 .4التنافسية للشركات الصناعية، كلية التجارة، جامعة دمنهور، دورية، ص 
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استراتيجية التصنيف هي الشبكات العصبية ونظرية ببيز المبسط وشجرة القرارات والخوارزميات 

 (Koksal et al,2011)حيث تستطيع هذه األساليب تكوين نموذج من بيانات معروف تصنيفها الجينية،

ً مع استراتيجية التنبؤ هي .62 الشبكات العصبية ونموذج التنبؤ اللوجستي ومن أشهر األساليب استخدما

وشجرة القرارات، حيث تساعد هذه األساليب في استخدام النماذج الناتجة عن استراتيجية التصنيف للتنبؤ 

من أشهر  . وكذلك63(Sharma et al,2012)معروفبالسلوك المستقبلي في مجتمع تصنيفه غير 

يز المبسط، حيث يونظرية ب األقربميع هي تحليل الجار األساليب المستخدمة مع استراتيجية تحليل التج

ت ستخدم هذه األساليب مع استراتيجية تحليل التجميع الستنتاج عناوين التصنيف الناتجة من استراتيجية 

ً في شكل  التصنيف. وذلك بهدف تكوين مجموعات متشابهة وذات معنى ولم تكن معروفة سابقا

 .64 .(Koksal et al,2011)نماذج

 

البيانات: في تنقيبالتطبيقات -6  
 

ً  دوراً  البيانات عن التنقيب يلعب  حل البيانات عن للتنقيب ويمكن والتجارة، والنقل والتأمين البنوك، في أساسيا

 األول التطبيق التجارية العمليات تكن ولم .حكيمة قرارات وصنع األرباح وزيادة الحسابية، المشاكل من كثير

 بيانتات متن الكثيتر بهتا التجاريتة العمليتات ألن المهمتة، المجتاالت متن كانتت إنما لبياناتا عن التنقيب لتقنيات

 .وغيرهتا الخدمتة ومعلومتات المستتهلكين، ومعلومتات بالمستفيدين، الخاصة الشراء تسجيالت مثل المبيعات،

 الخصتائص يجتادوإ األساستية المستفيدين مجموعات من المستفيدين لتصنيف البيانات استخدام للشركات يمكن

 استتخدام وعنتد .رغبتاتهم تلبتي وختدمات كافيتة منتجتات وتقتديم المستتقبلية، ورغبتاتهم للمستتفيدين المشتتركة

 التتي البيانتات وراء فيمتا والمعرفتة المناستبة، اختيار الخوارزميتة يجب البيانات، عن التنقيب برامج تطبيقات

 لتذا فهتو وتنظيمهتا وتخزينهتا البيانات تجميع :مثل مهام عدةب يقوم البيانات عن أن التنقيب وبما .إيجادها يمكن

 التتحكم وعمليتات والتعلتيم والقتانون والتدفاع الصتناعي والتذكاء والماليتة الطتب مثل مجاالت عدة في يستخدم

 في استخدامه يمكن كما والمبيعات، والتسويق للدعاية البيانات التنقيب عن التطبيقات معظم وتستخدم وغيرها،

 .65(8102السيد،(يصالتشخ

 

                                                           
62 Koksal, G., Batmaz, I., & Testik, M. C. (2011). A Review of Data Mining Applications for Quality Improvement in 

Manufacturing Industry. Expert Systems with Applications 38, pp. 13448-13467. 
63 Sharma, A. & Panigrahi, P. K. (February 2012). A Review of Financial Accounting Fraud Detection Based on Data 

Mining Techniques. International Journal of Computer Applications 39 (1), pp. 37-47. 
64 ., Batmaz, I., & Testik, M. C. (2011). A Review of Data Mining Applications for Quality Improvement in Koksal, G

Manufacturing Industry. Expert Systems with Applications 38, pp. 13448-13467. 
 (0202)دراسة تحليلية تقييمية( .)أحمد . دراسة بعنوان ادوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر زيفا د،أحمديس 65
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 تطبيقات التنقيب في البيانات في القطاع المصرفي:1.6.
 

شهدت الصناعات المصرفية في جميع أنحاء العالم تغيرات هائلة في طريقة إدارة األعمال. ومع ازدياد 

ياد حجم استخدام الخدمات المصرفية االلكترونية، أصبح الحصول على بيانات المعامالت أسهل، ونتيجة الزد

 البيانات بشكل كبير أصبح من المهم تحليل هذه البيانات وتحويلها الى معرفة مفيدة للمؤسسة. 

لمتخذي القرار في البنوك التنبؤ  واألنماط يمكنوباستخدام تقنيات التنقيب في البيانات لتحليل االتجاهات 

لمنتجات الجديدة، والتنبؤ بالعمالء أسعار الفائدة، وتقبل العمالء لعروض ابتفاعل العمالء مع تعديالت 

المعرضين لمخاطر التخلف عن السداد، وكيفية جعل العالقات مع العمالء أكثر ربحية. ونذكر بعض تطبيقات 

 :madanLalBhasin,2006))66 ةالتنقيب في البيانات في القطاع المصرفي

تخداماً في القطاع المصرفي، يعتبر التسويق هو أحد أكثر مجاالت التنقيب في البيانات اسالتسويق:  -1

يمكن لقسم التسويق في البنك استخدام التنقيب في البيانات لتحليل قواعد بيانات العمالء لتمييز بين 

العمالء المربحين وغير المربحين، حيث يقوم التنقيب في البيانات بتحليالت مختلفة من البيانات 

ى المنتج والسعر والتوزيع، ويمكن معرفة رد المخزنة لتحديد سلوك المستهلك من خالل الرجوع ال

فعل العمالء على المنتجات الحالية والجديدة، والتي تساعد المصارف على الترويج للمنتج وتحسين 

جودة المنتجات والخدمات واكتساب ميزة تنافسية، ويمكن لمحللي البيانات تحليل االتجاهات السابقة 

 Desai et)لعمالء في مختلف المنتجات والخدماتوتحديد الطلب الحالي والتنبؤ بسلوك ا

al,2004)67. 

 

يستخدم التنقيب في البيانات على نطاق واسع إلدارة المخاطر في القطاعات إدارة المخاطر:  -2

المصرفية. ويحتاج المسؤولون التنفيذيون الى معرفة فيما إذا كان العمالء الذين يتعاملون معهم 

توسيع حدود االئتمان للعمالء الحاليين، ومنح ائتمان لعمالء جدد،  جديرين بالثقة أم ال، وإن قرار

والموافقة على القروض جميعها قرارات محاطة بالمخاطر بالنسبة للبنوك إذا لم يكن لديها معلومات 

 .مسبقة عن عمالئها

قة بالقرض، كمبلغ وعند قيام البنك بعملية المنح االئتماني يقوم أوالً بالتحقق من التفاصيل المختلفة المتعل

القرض، معدل الفائدة، فترة السداد، نوع الضمانة البيانات الديموغرافية المتعلقة بطالب القرض، والتاريخ 

االئتماني للمقترض. والعمالء الذي لديهم تاريخ طويل في التعامالت االئتمانية مع المصارف ومن ذوي 

                                                           
66 MadanLalBhasin, ―Data Mining: A Competitive Tool in the Banking and Retail Industries‖, The Chartered 

Accountant October 2006 
67 B. Desai and Anita Desai, "The Role of Data mining in Banking Sector", IBA Bulletin, 2004. 
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بسهولة دون غيرهم. وعلى الرغم من أن البنوك  قروضالدخل المرتفع لديهم فرص أكبر في الحصول على 

 ً ً فرصا للتخلف عن السداد. وهنا تكون حذرة بعملية المنح االئتماني وأثناء تقديم القروض ولكن هناك دائما

والتمييز  بتحليل سلوك وموثوقية عمالء االئتمان دور التنقيب في البيانات في مساعدة متخذي القراريكون 

دين والملتزمين بالسداد عن غيرهم، وبهذا يستطيع البنك من تقليل من المخاطر المحتمل يالمقترضين الج بين

 .madanLalBhasin,2006) )68حدوثها

تعد القدرة على اكتشاف اإلجراءات االحتيالية مصدر قلق متزايد للعديد من الكشف عن االحتيال:  -3

يتم الكشف عن المزيد من اإلجراءات الشركات والمؤسسات المالية، وبمساعدة التنقيب في البيانات 

االحتيالية واإلبالغ عنها. حيث تم تطوير نهجين مختلفين من قبل المؤسسات المالية الكتشاف أنماط 

االحتيال، في النهج األول يبحث البنك في مستودع البيانات الخاص بطرف ثالث ويستخدم برامج 

ن بعد ذلك إحالة هذه األنماط الى قاعدة البيانات التنقيب في البيانات لتحديد أنماط االحتيال، ويمك

ً عن إشارات تدل على وجود مشكلة داخلية. وفي النهج الثاني يعتمد تحديد نمط  الخاصة به بحثا

الخاصة بالبنك، ومعظم البنوك تستخدم نهجاً هجيناً لتحليل البيانات  االحتيال على المعلومات الداخلية

 .69( et al,2002Kaptan)والمعلومات الداخلية

 

يعد اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم من االهتمامات المهمة جداً لدى أي إدارة العالقات مع العمالء:  -4

 .madanLalBhasin,2006) )70قطاع وبشكل خاص القطاع المصرفي

عين على يمتلك العميل اليوم خيارات واسعة جداً من الخدمات والمنتجات التي تقدمها البنوك المختلفة، وهنا يت

البنك تلبية احتياجات العمالء من خالل توفير هذه المنتجات والخدمات التي يفضلونها والتي بدوره يؤدي الى 

والء العمالء واالحتفاظ بهم، وهنا يكون دور التنقيب في البيانات في تحليل العمالء المخلصين ممن ينتقلون 

رفة أسباب هذا التحويل ومعالجتها مما يساعد الى بنوك أخرى للحصول على خدمات أفضل، وبالتالي مع

 .71(Desai et al,2004)البنوك على األداء بشكل أفضل واكتساب والء عمالئها

 

 

                                                           
68 adanLalBhasin, ―Data Mining: A Competitive Tool in the Banking and Retail Industries‖, The Chartered M

Accountant October 2006 
69 S. S. Kaptan, N S Chobey, "Indian Banking in Electronic Era", Sarup and Sons, Edition 2002. 
70 petitive Tool in the Banking and Retail Industries‖, The MadanLalBhasin, ―Data Mining: A Com

Chartered Accountant October 2006 
71 B. Desai and Anita Desai, "The Role of Data mining in Banking Sector", IBA Bulletin, 2004. 
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البيانات: التنقيب فياستراتيجيات نجاح – 1  
 

)الدوري  لكي يتم الحصول على تنقيب ناجح، البد من اتباع عدد من االستراتيجيات التي تتضمن ذلك ومنها

 :72(08-41،ص8111،وآخرون

 توجيه العمل نحو هدف محدد ويوضح المشاكل المراد حلها. -0

توفير بيانات ذات كمية ومحتوى عال يزيد من قوة التنبؤ، فلكما كانت البيانات أفضل، كانت النتائج  -8

 أفضل أي ذات تحليل شامل وأكثر دقة.

 واحد باستخدام كل البيانات.بناء عدة نماذج باستخدام عينات من البيانات بدالً من بناء نموذج  -3

التهيئة الصحيحة للبيانات واإلسراع في استخدام تنقيب البيانات تساهم بشكل كبير وانجاح تنقيب  -4

 البيانات.

التواصل المستمر بين مدراء العمل والخبراء مع إمكانية احتواء متخذ القرار من أجل إعادة تعريف  -2

 البيانات. إدراكلية وتكرار ذلك مع ازدياد أو تصميم أهداف العمل وإيجاد النتائج األو

التخطيط للتعلم من عملية تنقيب البيانات وتعليمها الى من له صلة مباشرة باستخدامها في اتخاذ  -0

 القرارات، وعدم اهمال أي نتائج تحت ضغط الوقت والكلفة.

 التكامل بين عدد من األدوات بضمنها القديمة والجديدة. -1

 

البيانات: التنقيب في صعوبات- 2  
 

البيانات محورين جديدين من محاور المعلوماتية التي تتعامل مع معطيات  والتنقيب فياكتشاف المعرفة 

 :73(8101)بسيوني،منها الصعوباتمتنامية بوتيرة عالية، وما زال هذا العلم يواجه الكثير من 

، إذ يجب تحديد المراحل اكتشاف المعرفة: هناك حاجة الى فهم أفضل لعملية اكتشاف المعرفة عملية -0

المختلفة في هذه العملية، والعالقات بين مختلف الخطوات، كذلك ينبغي وضع دليل يساعد محللي 

 األعمال ومهندسي التنقيب في انجاز مشاريع اكتشاف المعرفة.

 والتبدالت في البيانات: إن تبدل البيانات باستمرار، وحفظها في قواعد البيانات يجعل من التغيرات -8

ولئك الذين يسعون الى إيجاد تقانات جديدة للتعامل مع تلك أل محض اإلثارةعملية اكتشاف المعرفة 

األشكال المتغيرة، مما يضطرهم الى إيجاد وسائل إضافية للتأكد من أن عملية اكتشاف المعرفة 

                                                           
دراسة تحليلية في المصرف الصناعي،  -نات فـي زيادة أداء المنظمة دور تنقيب البيا(، ٧٠٠٢د. زكريا مطلك الدوري، د. داليا عبد الحسين احمد ) 72

 ٢٧ – ٨٠ص، (٣١المجلد )، (٨٤مجلة العلوم االقتـصادية واإلدارية، جامعة بغداد، العدد )
 (، الحاسب واكتشاف المعرفة تنقيب البيانات،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة.0202بسيوني،عبد الحميد.) 73
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ديل النموذج المستخدمة مازالت فع الة لدى االنتقال الى صيغ جديدة للمعطيات، وفي بعض األحيان تع

 المستخدم ليتناسب معها.

ً يكون استخدام نوع واحد من خوارزميات التنقيب في  -3 المحاور المتعددة االستراتيجيات: أحيانا

ً ما ولذلك تصبح الحاجة الى توظيف عدة  البيانات غير كاٍف لإلجابة عن سؤال معقد نوعا

 ة عن سؤال واحد.استراتيجيات قائمة على استخدام مجموعة من التقانات لإلجاب

تدرج عملية اكتشاف المعرفة والتنقيب في البيانات: يزداد ك م البيانات بسرعة، وتتطلب قواعد  -4

البيانات اليوم استخدام طرق فع الة للوصول الى المعطيات. وهي أيضا  مجبرة على استخدام 

م المتزايد من البيانات. خوارزميات التنقيب في البيانات، التي يجب تعديلها بما يتناسب مع هذا الك  

كذلك ينبغي توظيف تقانات لتلخيص المعطيات قبل القيام بعملية التنقيب فيها ضمن عملية اكتشاف 

 المعرفة.

 :74(8101)بسيوني،أما تحديات التنقيب في البيانات تتمثل فيما يلي

 .Scalabilityالقياسية  -0

 .Dimensionalityمستويات األبعاد  -8

 .Complex and Heterogeneous Dataر المنتظمة البيانات المعقدة وغي -3

 .Data Qualityجودة البيانات  -4

 .Data Ownership and Distributionملكية البيانات والتوزيع  -2

 .Privacy Preservationالحفاظ على الخصوصية  -0

 .Streaming Dataتدفق البيانات  -1

 

ا   :ئتماندور التنقيب في البيانات في اتخاذ قرارات منح اال :ثالثا
 

تكتسب القرارات االئتمانية أهمية كبيرة لعالقة التشابك والتداخل بين هذه القرارات ونتائجها وبين 

 االستراتيجية العامة للبنك واستراتيجيته التسويقية على وجه الخصوص.

ا من واتخاذ قرارات االئتمان ينبغي أن تتوافر لديها مجموعة من الخصائص والمقومات الهامة التي تمكنه

القيام بعملها بكفاءة وفعالية وأن تتوافر لديها خبرات متنوعة ومعارف متعددة وصفات خاصة تؤهلها للقيام 

 بهذه المهمة الصعبة.

                                                           
 (، الحاسب واكتشاف المعرفة تنقيب البيانات،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة.0202سيوني،عبد الحميد.)ب 74
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وكما يعد اتخاذ القرار االئتماني الخاص بمنح التسهيالت االئتمانية أو رفض منحها من أخطر القرارات التي 

في هذا المجال له آثار سلبية وخيمة على أوضاع البنك، بل ربما على  خاطئ راراً تتخذ في البنوك، فاتخاذ ق

)لعروسي مستقبله، ولذلك يجب محاولة اتخاذ قرارات مثلى للمحافظة على المركز المالي للبنك

 .75(8101القرين،

 

 االئتماني:القرار  خصائص-1

ف ما يرجع الى أسباب تتمحور خصائص القرار االئتماني والتي وإن توفرت يصعب حدوث التعثر بخال

 :76(8118)الشواربي،وتقع خارج دائرة مسؤولية العميل والبنكيصعب السيطرة عليها 

تعني إمكانية التصفية الذاتية لالئتمان وسداده كامالً في  وهي الممنوح:السيولة في االئتمان  خاصية -1

ئتماني التحقق من ذلك التاريخ المتفق عليه وبالشروط المتفق عليها، لذا يتعين على الفاحص اال

باإلضافة الى سالمة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله والتحقق من مصدر واضح 

 للسداد.

إذ يجب الموازنة بين المخاطر المدروسة المصاحبة للقرار  الربحية المتوقعة من االئتمان الممنوح: -2

ئتمانية للبنك فيما يتعلق بنوع التسهيالت االئتماني وبين الربحية المتوقعة منه في إطار السياسة اال

 الممكن تقديمها وأسعار العائد واجبة التطبيق.

وتعني الثقة في أن األموال المقرضة سوف يتم سدادها في  خاصية األمان في األموال المقرضة: -3

ح تاريخ االستحقاق ويأتي ذلك من الحرص الشديد على توافر عامل السيولة باإلضافة الى عدم السما

 بمنح ائتمان ألغراض المضاربة أو ألغراض مظهرية.

والهدف من تنويع محفظة القروض والتسهيالت بالبنك  خاصية تنوع محفظة القروض والتسهيالت: -4

هو توزيع المخاطر بتجنب مخاطر التركيز على منطقة جغرافية معينة أو نشاط أو قطاع اقتصادي 

يد من الضمانات ألن أية تقلبات غير متوقعة سوف تأثر معين أو عميل بعينه أو التركيز على نوع وح

 سلباً على المركز المالي للبنك.

والذي يعتبر خط دفاع أخير لحاالت الطوارئ غير المنظورة أو لمجابهة الحاالت  خاصية الضمان: -1

التي تحيط بها مخاطر ودرجة عالية من التأكد، أخذاً في االعتبار أن خاصية الضمان تأتي في 

 منظومة القرار االئتماني األمثل.تبة األخيرة في المر

 

                                                           
دراسة مجموعة من البنوك -(:"دور إدارة مخاطر االئتمان المصرفي في اتخاذ القرارات االئتمانية لدى البنوك التجارية0202زهرة،لعروسي قرين.) 75

 ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة.رسالة دكتوراه منشورة".التجارية الجزائرية
، 0220الشواربي، عبد الحميد محمد.إدارة المخاطر االئتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  76

 .223-220ص
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 االئتماني:صناعة القرار  مراحل-2

 : 77(8118)غنيم،إن صناعة قرار االئتمان أي اتخاذ القرار بمنح االئتمان يمر بثالث مراحل هي كالتالي

 اني وفيها يتم:لصناعة القرار االئتم التمهيديةوتعرف بالمرحلة  اتخاذ القرار االئتماني: لما قبمرحلة  -1

 النشاط الترويجي للخدمات التي يمكن للبنك تقديمها. -

 االستعالمات. -

 التناول المبدئي لطلب االقتراض. -

 التفاوض مع طالب القرض على الشروط المقترحة لمنحه االئتمان. -

 

 وتعرف بمرحلة تخليق القرار االئتماني وفيها يتم: اتخاذ القرار االئتماني: مرحلة -2

 ر االئتمانية لطلب القرض.تحديد المخاط -

 ضوابط مواجهة هذه المخاطر. -

 قياس المخاطر االئتمانية. -

 تقييم الجدارة االئتمانية لطالب القرض. -

 صياغة القرار االئتماني. -

 عتماد السلطة المختصة للقرار االئتماني.ا -

 

 وفيها يتم:وهي مرحلة ترجمة القرار )اختباره( عملياً  مرحلة ما بعد اتخاذ القرار االئتماني: -3

 السيطرة على الضمانات. -

 استخدام التسهيالت االئتمانية. -

 المتابعة المكتبية والميدانية الستخدام التسهيالت في الغرض الممنوحة له. -

 سداد التسهيالت التي تم منحها. -

 

 مقومات القرار االئتماني والعوامل المؤثرة فيه:-3

يتعلق بالمصرف ومنها ما يتعلق بالعميل كما أنه هناك مقومات  يتأثر القرار االئتماني بعوامل متعددة منها ما

 .78(8118)الشواربي،لقرار ائتماني أمثل

                                                           
 .22،ص0220ارات االئتمان والتمويل في إطار االستراتيجية الشاملة للبنك، بدون ذكر دار النشر، بدون ذكر البلد،غنيم،أحمد.صناعة قر 77
، 0220لشواربي، عبد الحميد محمد.إدارة المخاطر االئتمانية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  78

 .223-220ص
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يتطلب القرار االئتماني األمثل عدداً من المقومات يمكن إجمالها في النقاط  مقومات القرار االئتماني: -1

 التالية:

 وفق معايير هذه الجدارة المتعارف عليها.أن يمنح االئتمان لصالح عميل تتوافر له الجدارة االئتمانية  -

 أن يكون االئتمان موجهاً لغرض واضح ومشروع يتفق مع طبيعة نشاط العميل. -

للعميل  المركز المالي والهيكلي التمويليتناسب قيمة االئتمان الممنوح من الغرض الصادر من أجله و -

 المقترض.

تمان وتحيط به درجات ض استخدام االئالتأكد من مصدر سداد واضح ومحدد ومرتبط مباشرة بغر -

عالية من الثقة والتأكد، ليس فقط أثناء فترة منح االئتمان ولكن من خالل سريان هذا االئتمان ولحين 

 وقوع تاريخ السداد المتفق عليه.

التأكد من أن الذي يتصدى لصناعة قرار منح االئتمان كوادر وسلطة ائتمانية تتوافر لهما المقومات  -

 ة والموضوعية الالزمة.الشخصي

 

توجد مجموعة من العوامل التي تؤثر على القرار االئتماني العوامل المؤثرة على القرار االئتماني:  -2

 نذكر منها:

 التخطيط االستراتيجي للبنك )األهداف التي يسعى البنك لتحقيقها(. -

 االستراتيجية المصرفية التي يطبقها البنك لتحقيق أهدافه العامة. -

 اتيجية والخطة التسويقية للبنك.االستر -

 ضوابط ومحددات السياسة االئتمانية للبنك. -

 هيكل الموارد المالية للبنك )عناصره، تكلفته، درجة استقراره(. -

 هيكل التكاليف بالبنك. -

 الكوادر البشرية المؤهلة للعمل داخل البنك. -

 كيفية صناعة القرار االئتماني داخل البنك. -

 ك في السوق المصرفي.الموقف التنافسي للبن -

 سياسة البنوك المنافسة وردود أفعالها داخل السوق. -

 المناخ االقتصادي واالجتماعي والسياسي العام للمجتمع. -

 درجة النمو االقتصادي للمجتمع. -

ومنه نستنج أن من اهم النشاطات التي يؤديها البنك هو عملية منح االئتمان، حيث تقدير الجدارة االئتمانية 

األساس الذي تستند عليه الكثير من البنوك العالمية في عملية منح االئتمان المصرفي. فكلما كانت  للعميل

التقديرات دقيقة حقق المصرف هدفه األساسي المتمثل باستمرار األموال وبعكسه يتعرض المصرف الى 
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قدير الجدارة االئتمانية المخاطر االئتمانية فيما لو كانت التقديرات غير صحيحة وغير موضوعية، لذا يعد ت

للزبون المحصلة النهائية لعميلة جمع وتحليل وتقويم المعلومات االئتمانية. إذ ينبغ إداء وتقويم األركان 

األساسية للجدارة االئتمانية، وبالتالي تكوين صورة متكاملة للزبون والتنبؤ بمستقبله العام من خالل عملية 

 الحاضر.اسقاط لوضعه االئتمان في الماضي و

وكما يعد تحليل المعلومات العامل المساعد لإلدارة في اتخاذ القرارات الخاصة بمنح االئتمان، مما له من 

أهمية في التعرف على قابلية المقترض ورغبته وقدرته على التسديد وفق الشروط التي تم االتفاق عليها مع 

ها نتيجة تقديم القروض، ويعتمد ذلك على المصرف وينبغي على المصرف تقدير حجم المخاطر التي يتحمل

دقة تحليل المعلومات االئتمانية الذي يكون متفاوتاً من حيث الوقت والجهد بين القروض المختلفة ويعتمد ذلك 

 على مقدار مبلغ القرض والغرض منه والضمانات المقدمة في ذلك.

االئتمانية، حيث أصبح موضوع التنقيب عن  ومن هنا يأتي دور التنقيب في البيانات في دعم واتخاذ القرارات

 Linoff et)البيانات من المفاهيم الحديثة في نجاح نظم دعم القرار في منظمات األعمال الحديثة

al,2000)79ولغايات توفير معلومات تساعد على اتخاذ القرارات الجيدة ،(Dilnutt,2002)80.  وبرزت

وعالقات من المعطيات، وتقديم معلومات جديدة لم تكن الحاجة الى مرحلة إجرائية الستخالص مواصفات 

ً في نظم المعلومات التقليدية والتي سميت بالتنقيب في البيانات، فأصبح دورها في هذه البيئة  معروفة مسبقا

الجديدة ممارسة الدور المعرفي كنظم متكاملة يعمل على توفير معلومات ومعارف واسعة، وتساعد في اتخاذ 

 :81(Turban et al,2008,p183-186)أفضل، ويتناول هذا الدور مايليالقرار بشكل 

المحاسبية  للمعلومات البحث نظم تسعى(: Creating Knowledge)وتأمينها  المعرفة إيجاد -1

ووسائل  واالتصاالت، والتحليالت، بالرسومات، المعرفي الحقل في العاملين تجهيز في والمصرفية

 والمعرفة الداخلية المعلومات مصادر إلى للوصول واالسترجاع لبحثا نظم عن فضالً  الوثائق، إدارة

 .والخارجية

 تقنيات وفرت Discovering and Codifying Knowledge):)المعرفة  وتصنيف اكتشاف -2

 كميات في وعالقات، نماذج إيجاد لغرض ودمجها، الخبرات استنباط إمكانية البيانات التنقيب عن

ً  وتستطيع واسعة، بيانات قواعد بتحليل واالسترجاع البحث نظم وتقوم من البيانات، كبيرة  أيضا

 .منها جديدة اكتشاف معارف

                                                           
79 Michael, J., A. Berry and Gordan S. Linoff, (2000), Mastering Data Mining. John Wiley & Sons,In 
80 Dilnutt, (2002), “ KM in practice: three contemporary case studies”, International journal of accounting 
information systems, vol.3, issue 2, 
81 Turban, Efraim & Leidner, Dorothy (2008), Information Technology for Management, 6th edition, john wiley & 
sons, NewJersy, P183-186 
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 والمصرفية المحاسبية للمعلومات البحث فنظم (:Sharing Knowledge)بالمعرفة  المشاركة -3

آن  في والعمل الوصول على العاملين ت ساعد أن تستطيع الجماعية التعاون تنقيب آليات التي توفرها

 .المختلفة نشاطاتهم بين التنسيق ثم ومن مختلفة، مواقع ومن نفسها، الوثيقة على واحد

 البيانات في التنقيب لتقنيات البحث فنظم(: Distributing Knowledgeالمعرفة ) توزيع -4

 وتوزيعها المعلومات، من األخرى واألشكال الوثائق تأمين تستطيع بها الخاصة وأدوات االتصال

داخل  األخرى األعمال بوحدات المكاتب ربط بغرض والمعرفة، المعلومات مجال في ملينعلى العا

في البيانات في توفير معلومات  بالتقبيومن ثم فإن الميزات التي توافرها تقنيات  .وخارجها المنظمة

على  ية في اتخاذ القرار، ومن أهم هذه الميزاتندقيقة، وصحيحة، وبشكل سريع، تبين أهمية هذه التق

 :صعيد القرارات االئتمانية في المصارف

 ةواستهداف حملة تسويقي منح قروض لعمالء تم التنبؤ بتعثرهم،على تجنب  متخذ القرار تساعد -0

 لمقدمي طلبات القروض الجيدة.

 تساعد على تحسين جودة وموثوقية اتخاذ القرارات االستراتيجية فيما يتعلق بالنشاط االئتماني للبنوك. -8

، وهذا األمر يؤدي الى التخلص من حالة عدم التأكد البدائللى زيادة المعرفة، والحد من ع تساعد -3

 التي تتثمل في هذه البدائل.

تمكن متخذ القرار في أن يخطط الستمرارية اجراء الفحص وتحديد المشكلة وعناصرها واتمام  -4

 الرقابة على ملفات المعلومات والبيانات الالزمة لقرارته.

القرار فيما يحتاج اليه من معلومات التخاذ قرارات تسهم في تسريع العمل، وإنجاز  متخذ تساعد -2

 المهام، وتبسيط اإلجراءات.
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 الفصل الثالث: اإلطار العملي للبحث
 

واستخدام تقنيات التنقيب في  الشام( بنك)حالة يتلخص الهدف من التطبيق في القيام من دراسة 

م وحتى 8102 لألعوام منات العمالء المستفيدين من تسهيالت ائتمانية البيانات لتحليل بيان

، SQL Server Business Intelligence Development Studioم باستخدام 8181

ومن خالل هذا التحليل يتمكن البنك من فهم خصائص عمالئه بشكل أكبر وتمييز العمالء 

سلوب قراراته عند القيام بعملية المنح الجيدين والملتزمين بالسداد عن غيرهم فيعدل من أ

 اني بما يتوافق مع هذه الخصائص. االئتم

 

: لمحة عن بنك الشام:أوالا   
 

مليار ليرة سورية على شكل شركة مساهمة  2برأس مال قدره  8110تأسس بنك الشام عام 

مغفلة، بموجب قرار الترخيص الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية 

 .11/12/8110/م بتاريخ 01ربية السورية رقم الع

يعتبر بنك الشام أول مصرف إسالمي في سورية يتخذ الشريعة اإلسالمية منهجاً له، وتخضع 

أنشطة وعمليات البنك لرقابة مصرف سورية المركزي وهيئة الرقابة الشرعية في بنك الشام. 

 :82(8181الشام، )بنكيقدم بنك الشام العديد من المنتجات والخدمات ومنها

منتجات الخدمات االلكترونية كخدمات الموبايل البنكي وخدمة البطاقة المصرفية  -0

 والرسائل النصية.

 منتجات وخدمات الحسابات كفتح حسابات تحت الطلب والحسابات االستثمارية. -8

 باإلضافة الى خدمات التمويل كتمويالت األفراد وتمويالت الشركات. -3

عن منح االئتمان في بنك الشام وفقاً للهيكل التنظيمي للبنك من الجهات تتألف الجهة المسؤولة 

الرقابية المتمثلة بإدارة التدقيق الداخلي وإدارة الرقابة والتدقيق الشرعي وإدارة المخاطر وإدارة 

مراقبة االئتمان والمراقب المصرفي الداخلي وكذلك كافة الجهات التنفيذية المتمثلة بإدارة 

 الشخصي التمويل وإدارة اإلقليمية اإلدارة التجاري في التمويل ومركز تجاريالتمويل ال

 .البنك وفروع التمويل، تنفيذ وإدارة الصغيرة والمشاريع

                                                           
  . www.chambank.com،(8181(المالية البيانات الشام، بنك 82
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ا   : األدوات والبرامج المستخدمة: ثانيا
 

1- SQL Server  : يعتبر برنامجSQL Server  من أهم المزودات لعمل قواعد البيانات

 .Microsoft شركةمن إنتاج 

يدعم التطوير المتكامل لدورة حياة البيانات في المنظمة )التكامل، التحليل، ومن مميزاته 

التقارير( هذه اإلمكانية تحدد نتائج التنقيب في البيانات من االختيار لبيانات محددة وقراءة هذه 

يات اإلدخال يساعد على بناء تطبيقات ذكية من عمل والتوقعات بالنسبة للمؤسسة ككل، والنتائج 

ت، كما أنه يعتبر من البرامج مروراً بالمعالجة والتعديل والحذف الى عرض النتائج والتوقعا

السهل تعامل معه وخاصة لغير المختصين حيث يمكنهم استعراض النتائج وتقييم أداء ودقة 

ثين فهم الخوارزميات من خالل الخصائص المتواجدة في البرنامج والتي تسهل على الباح

 لنموذج المول د.ا

2- Microsoft SQL Analysis Server (SSAS)  : يقوم بتزويد األدوات للتنقيب

  .يف القواعد والنماذج في البياناتوالتي تقوم بتعر Data Miningفي البيانات 

( : إلنشاء Creating an analysis services projectإنشاء مشاريع خدمات التحليل )

بحيث  analysis services projectنقوم أوالً بإنشاء   Data Miningللتنقيب في البيانات 

يتم تشكيل أو اعداد لمصادر البيانات وعرض مصدر البيانات، ومصدر البيانات يقوم بتعريف 

مصدر االتصال ومعلومات التحويل التي تتصل بمصدر البيانات الموجودة في نموذج التنقيب 

و  Adding mining structuresإضافة هياكل ك األساسية Data Miningفي البيانات  

 Analysis server، وبعد إضافة Analysis server projectتنقيب لمشروع تحليل الخدمات 

project  إضافة واحدة أو أكثر من الهياكل التنقيبية.يمكن 

3- Microsoft Excel 2016 : .الملف الذي يحتوي على البيانات األساسية للعمالء 
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ا    :والخوارزميات المستخدمة تحليللا: ثالثا
 

 المشكلة: تحليل -1
 

االستفادة منها، والغرض من هذه  مولكن ال يت مقداراً كبيراً من البياناتتجمع المؤسسات المالية 

، لذلك فإن التقنية األحدث البيانات هو الحصول على المعلومات القيمة والوصول الى المعرفة

يعد التنقيب في البيانات طريقة مبتكرة كما . والتنقيب في البياناتهي  واألسرع للتعامل مع البيانات

وتتمثل المشكلة  البيانات.الكتساب رؤية جديدة وقيمة من خالل تحليل المعلومات الموجودة في قاعدة 

استخراج البيانات من مجموعة بيانات االئتمان  ك الشام وذلك من خاللنفي تفادي التعثر لعمالء ب

حويلها الى هيكل جديد وقيم ومفهوم من خالل تحديد سيناريوهات ائتمانية محفوفة بالمخاطر بنك وتلل

 وتسهيل عملية اتخاذ القرار االئتماني.

 

والتي تم سيتم تطبيق التنقيب في البيانات على المعلومات المتعلقة بعمالء االئتمان الخاصة ببنك الشام 

متوقع أن تحدد القواعد التي ستساعد في تصنيف الحصول عليها من النظام المصرفي، ومن ال

القروض فيما إذا كانت رديئة أم جيدة، وذلك من خالل الكشف عن أنماط االئتمانات الرديئة والجيدة 

 من خالل التنقيب في البيانات. 

 

 البيانات:  جمع -2
 

ي المخاطر من إدارت .EXCELتم الحصول على البيانات من بنك الشام في سوريا في صورة ملف 

 (.8181وحتى  8102من عام  خاصة بعمليات التمويل الشخصي والتجاري )البياناتوالتمويل 

 

 عينة البحث: -3

  

 سجل لعمالء مستفيدين من تسهيالت تجارية وشخصية. 0221 شملت عينة البحث
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 : وصف وتحليل البيانات-4
 

 حلب-الرئيسينح العميل منه ويتضمن )الفرع: ويتضمن الفرع المتواجد ضمن المحافظات والتي تم م -0

 –المزة -درعا–حمص -حماه–الحريقة  – المزرعة- صحنايا– الالذقية-الفيصلحلب  –العزيزية 

 طرطوس(.

 .شخصي( –تصنيف التمويل: وتتضمن تصنيف نوع التمويل )تجاري  -8

 قرض سيارة(. –قرض عقاري  –شخصي  )قرضنوع التمويل: وتتضمن أنواع التمويالت  -3

 خ المنح: تاريخ منح التمويل.تاري -4

 تاريخ االستحقاق: تاريخ استحقاق القرض. -2

 أشهر...(3-شهر 8 – )شهري: ويوضح كيفية التزام العميل بتسديد قيمة التمويل السدادطريقة  -0

 درهم اماراتي...(. –يورو  -دوالر أمريكي -سورية )ليرةتوضح نوع عملة التمويل  والتي :العملة -1

 (نعم، ال) سيارةي حال تقديم العميل لضمانة : ويوضح فرهن سيارة -2

 ضمانة نقدية: ووضح في حال تقديم العميل لضمانة نقدية )نعم، ال( -2

 (نعم، الضمانة عقارية: ويوضح في حال تقديم العميل لرهن عقاري ) -01

 (نعم، ال: ويوضح في حال العميل مكفول من قبل شركات )شركاتكفالة  -00

 ن العميل مكفول من قبل أفراد طبيعيين )نعم، ال(كا إذاكفالة أشخاص: ويوضح فيما  -08

 كان العميل مستفيد من تسهيالت من بنوك أخرى )نعم، ال(. إذا: ويوضح فيما تعامل مع بنوك أخرى -03

 .تاريخ ميالد العميل الميالد: وتتضمنتاريخ  -04

 الجنس: جنس العميل )ذكر، أنثى(. -02

 العميل.مهنة العميل: وتتضمن مهنة التي يمارسها  -00

 ان العميل: وتتضمن المحافظة التي يقطن فيها العميل.عنو -01

 أرمل(. –مطلق  –أعزب  –الحالة االجتماعية للعميل: وتتضمن الوضع االجتماعي للعميل )متزوج  -02

 ابتدائي(. –اعدادي -ثانوي –جامعي  –ماجستير  –مستوى التعليم: تتضمن مستوى التعليم )دكتوراه  -02

 كان متعثر أم غير متعثر. إذايل فيما تصنيف العميل: وتتضمن تصنيف العم -81

 

 : تهيئة البيانات-1
 

قواعد بيانات العالم الحقيقي معرضة بشكل كبير للبيانات الصاخبة والمفقودة وغير المتسقة نظراً لحجمها 

الضخم وتعدد مصادرها الغير متجانسة. لذلك فإن المعالجة المسبقة للبيانات هي خطوة مهمة وشرطية في 

نقيب في البيانات، وكما يؤدي تحليل البيانات التي لم يتم فحصها بعناية الى نتائج مضللة وغير عملية الت
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، وتواجد الكثير من البيانات غير ذات الصلة والمتكررة أو البيانات 83(Kamber et al,2006) صحيحة

 الصاخبة وغير الموثوقة ستكون أكثر صعوبة في اكتشاف المعرفة أثناء مرحلة التدريب.

عداد البيانات وتصفيتها قدراً كبيراً من وقت المعالجة ولكنها مرحلة حتمية وال يمكن أن تستغرق خطوات إ

تخطيها. وتشمل األنشطة خالل هذه المرحلة تنظيف البيانات، اختيار السمة، تحويل البيانات وتجميعها  نيمك

 .84(Pyle,1999)وتنسيقها

 

 (: Data Cleaningتنظيف البيانات )1.5.

 

ازالتها، وحل التناقضات،  وأيد القيم المتطرفة وتحي ملء القيم المفقودة،على تعمل إجراءات تنظيف البيانات 

ً في المنظمات الموجهة نحو المعلومات. االتساق واالكتمال والدقة  وكما تلعب جودة البيانات دوراً مهما

ك من المهم الحصول على بيانات جيدة والصالحية والتوقيت هي من الخصائص المهمة لجودة البيانات لذل

 .85(Feyssia,2018)الستخراج المعرفة

ك الشام نالتي تم الحصول عليها من النظام المعلوماتي لب العينة وقد تم اجراء عملية تنظيف البيانات على

 الحتوائها على بعض القيم المتكررة والقيم الصاخبة، تم اإلجراء على النحو التالي:

نوع  –لى الحقول التي تحتوي على عدة ادخاالت كتوحيد على الحقول التالية: )الفرع اجراء توحيد ع -

 الجنس(. –مستوى التعليم  –مهنة العميل  –التمويل 

 تم حذف السجالت المتكررة. -

 تم التحقق من عدم وجود تعارضات بين الحقول كمستوى التعليم والمهنة. -

 

 : (Data Transformationالبيانات ) تحويل2.5.
  

بمجرد تجميع البيانات وإصالح مشاكل البيانات الرئيسية فالبد من تحويل البيانات للتحليل، وذلك يتضمن 

 Kamber et)إضافة بعض الحقول المشتقة واجراء عمليات تجميع وتطبيع وتقدير وبناء السمات

al,2006)86. 

                                                           
83 Han, J. and Kamber, M. (2006). Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition, Morgan Kaufmann 
Publishers, San Francisco 
84 Pyle, D., 1999 Data Preparation for Data Mining Morgan Kaufmann Publisher. 
85 Feyssia,Ketema (2018) " The use of data mining to predict the loan repayment risk: the case of Oromia credit 
and saving share company ",A thesis, college of natural science,Addis Ababa University. 
86 Han, J. and Kamber, M. (2006). Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition, Morgan Kaufmann 
Publishers, San Francisco 
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ية التنقيب في البيانات تم استخدام ومن أجل جعل مجموعة البيانات المستخدمة لهذه الدراسة مناسبة لعمل

 مجموعة من طرق تحويل البيانات، ومنها:

 تم تحويل عناوين الحقول وبيانات الحقول الموضوع بالعربي الى اللغة اإلنكليزية. -

 تم اشتقاق عمر العميل من تاريخ الميالد. -

 تم اشتقاق مدة التمويل من تاريخ المنح وتاريخ االستحقاق. -

 

 (: Attribute value representation and derivation) السمة واشتقاقها تمثيل قيمة3.5.

 

 تم اجراء عملية تمثيل لبعض حقول البيانات كإعطائها رموز أو أرقام، وكانت على الشكل التالي:

 :الحقول المتعلقة بخصائص التمويل 

 

 

 ( تمثيل سمات خصائص التمويل0جدول)

 

 ول المتعلقة بالضمانات: الحق 

 

 ( تمثيل سمات خصائص الضمانات8جدول)

BranchID
Value 

representaion
Period_of_payment

Value 

representaion
Period_of_Loan

Value 

representaion
Stage

Value 

representaion
IsOtherBank

Value 

representaion

0نعم11NotDefaultأقل أو تساوي 3 سنواتMONTHS1-M-11الالذقية 

1ال23Defaultأكثر من 3أقل أو تساوي  5سنوات MONTHS2-M-22الرئيسي

3أكثر من 5 سنواتMONTHS3-M-33المزة

MONTHS5-M-45حلب الفيصل

MONTHS6-M-56حماة

6درعا 

7حمص 

8صحنايا

9طرطوس

10المزرعة

11الحريقة

12فرع العزيزية

Cargarantie
Value

representation
Cash Collateral

Value

representation

Corporate

Guarantie

Value

representation

Equipment

Guarantie

Value

representation

Mortgage

Guarantie

Value

representation

Personal 

Guarantie

Value

representation

1نعم1نعم1نعم1نعم1نعم1نعم

0ال0ال0ال0ال0ال0ال
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  :الحقول المتعلقة بالعميل 

 

 ( تمثيل سمات خصائص العميل3جدول)

 

 

 (: Attribute selection) اختيار السمات4.5.

 

البيانات عن طريق إزالة او استبعاد السمات غير ذات الصلة إن اختيار السمات يقلل من حجم مجموعة 

الحاجة، كما أن التنقيب في البيانات في مجموعة منخفضة من السمات له فائدة إضافية حيث أنه  والزائدة عن

 .87يقلل من عدد السمات التي تظهر األنماط المكتشفة، مما يساعد على تسهيل فهم األنماط

ؤ الخاصة بالتنبؤ بسداد القروض وتعثرها من منظور األعمال التجارية للمؤسسة ويتم اختيار سمات التنب

 ، والسمات التي تم اعتمادها في البحث كالتالي:88وأهداف البحث

                                                           
87 Han, J. and Kamber, M. (2006). Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition, Morgan Kaufmann 
Publishers, San Francisco 
88 Witten H. Ian and Frank, E. (2005). Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Second 
Edition. Morgan Kaufmann Publishers, San Francisco 

Civil status
Value

representation
AgentAge

Value

representation
Gender

Value

representation

MARRIED125-01ذكرM

SINGLE250-262أنثرF

DIVORCED375-513

WIDOWED476 4وأكثر
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No Attribute Data type Data type in Database Attribute selection

1 ID Numeric int Selected

2 ACCOUNT_CLASS String nvarchar Selected

3 ACCOUNT_TYPE String nvarchar Selected

4 PROFESSION String nvarchar Selected

5 period_of_payment String nvarchar Selected

6 BranchId Numeric nvarchar Not selected

7 stage String nvarchar Selected

8 IsOtherBank Numeric bit Selected

9 CarGarantie Numeric bit Selected

10 CashCollateral Numeric bit Selected

11 CorporateGarantie Numeric bit Selected

12 EquipmentGarantie Numeric bit Not selected

13 LIMITAMOUNT Numeric float Not selected

14 MortgageGarantie Numeric bit Selected

15 PersonalGarantie Numeric bit Selected

16 AgentActivity String nvarchar Not selected

17 Gender String varchar Selected

18 Address String nvarchar Not selected

19 PeriodOfLoan Numeric nvarchar Selected

20 AgnetAge Numeric nvarchar Selected

*int:  لتخزين األعداد الصحيحة

ية - اليونانية...( ز كلي  ي بطول غي  محدد ويمثل بلغات متعددة ) العربية- اإلن
ز
*nvarchar: هو معيار حرف

ية ز كلي  ي بطول غي  محدد وهو مناسب مع اللغة اإلن
ز
*varchar: هو معيار حرف

*bit: لتخزين قيم منطقية إما نعم أو ال

ية  *float: لتخزين األعداد بوجود الفاصلة العشر

 ( تمثيل اختيار السمات4جدول)

، تصنيف التمويل، نوع التمويل، المهنة، طريقة السداد، فسمة لتدريبها وهي: رمز التعري 02تم تحديد 

 عقارية،ضمانة ، كفالة شركات نقدية،ضمانة  سيارة،ضمانة  أخرى،يف العميل، تعامالت مع بنوك تصن

 .الجنس، مدة التمويل، عمر العميل، كفالة شخصية

 

 : الخوارزميات المستخدمة-6
 

 ( :Classificationالتصنيف ) 

باألعمال من خالل تحليل  يستخدم التصنيف بشكل واسع في حل الكثير من المشكالت خاصة تلك التي تتعلق

مجموعة من البيانات ووضعها على شكل أصناف أو أقسام يمكن استخدامها فيما بعد لتصنيف البيانات 

، فالتصنيف (Clusteringوإنشاء العناقيد)(Classification، وهنا يكمن الفرق بين التصنيف )مستقبالً 
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 ً ( فهو يعني تقسيم Clustering، أما إنشاء العناقيد )يقصد به تقسيم البيانات الى مجاميع يتم تحديدها مسبقا

 البيانات الى مجاميع لليست معروفة مسبقاً.

فهناك عدد من الطرق التي يمكن استخدامها في تصنيف البيانات باستخدام خوارزميات مختلفة مثل 

( و Neural Network( والشبكات العصبية )Statistical Algorithmsالخوارزميات اإلحصائية )

 Nearest Neighbor method)( وطرقة الجار األقرب )Genetic Algorithmsالخوارزميات الجينية )

وهي هيكل شجري  (Decision Trees)القرار طريقة شجرة  ( وNaïve Bayesنظرية بييز المبسط ) و

وكما  (data classification)يقدم مجموعة من القرارات التي تولد قواعد لمجموعة البيانات المصنفة 

 تشترط هذه التقنية على وجود حقل قرار يتم تصنيف البيانات بناء عليه.

ونظرية ( Decision Trees)القرار والخوارزميات التي سيتم اعتمادها في هذا البحث هي طرق شجرة 

 .(Bayes Naive)المبسط  بييز

 

ا   : مرحلة التنفيذ :رابعا
 

 مرحلة بناء قاعدة البيانات: -1
 

العديد من بيئات قواعد البيانات التي تم تصميمها من قبل شركات عالمية متخصصة لتوفير أفضل  يتوافر

 MSتم االعتماد في هذا البحث على برنامج الالزمة إلدارة قواعد البيانات، الوسائل واألدوات واألساليب 

SQL SERVER في عملية التنقيب في ال ٌ على  بيانات، وكانت بناءً لبناء قواعد البيانات الستخدامها الحقا

 الخطوات التالية:

 

 SQL SERVERواجهة البرنامج المستخدم  (3شكل)
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 Serverوالمقصود به النوع المراد هو قاعدة بيانات، و  Database Engineيتم وضع  Server typeعند 

name ووفي حالة البحث هو اسم الحاسوب يتم وضع مكان تواجد قواعد البيانات ،Authentication  يتم

ليتم المصادقة على المستخدم الذي تم الدخول من خالله الى  Windows Authenticationاختيار 

 . Connect، ومن ثم نضغط على زر Windows user)الحاسوب)

 

 ( انشاء ملف جديد لقاعدة البيانات4شكل )

 

نضغط خيار  Databaseد خيار ( وعن4بعد تحديد الخيارات السابقة تظهر لنا الواجهة الموجودة بالشكل)

New Database. 

 

 ( واجهة خيارات انشاء ملف لقواعد البيانات2شكل )
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 . okومن ثم نضغط على زر  Database nameقاعدة البيانات الجديدة عند خيار يتم تسمية 

 

 

 انشاء جدول ضمن قاعدة البيانات( 0شكل )

 

 (.0وتتم وفقاً كم هو مبين في الشكل)فيها لتخزين البيانات يتم انشاء جدول  قاعدة بيانات جديدة انشاء بعد

 

 ( تعريف وتحديد خصائص الحقول ضمن الجدول1شكل )

تعريف عناوين الحقول وتمثيل السمات الخاصة بكل تم ومن ثم  Cham_Bank_dataتمت تسمية الجدول 

 (.4كما تم شرحها في الجدول رقم )حقل 

 

 

 الجدول ( ادخال البيانات الى 2شكل )
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ً كما هو موضح بالشكل ) اتهيئته تتم البيانات التي ى الجدول وذلك منيتم إدراج البيانات إل ، (2مسبقا

إلضافة سطر جديد الى الجدول الذي تم إنشاؤه ويتم تكرار العملية على كافة  SQLونستخدم هنا تعليمة 

هيئة في عملية تنظيف البيانات السجالت الم 
89. 

 

 

 ء استعالم للبيانات ( انشا2شكل ) 

 

دخال للتحقق من عملية ا نستعلم عن البيانات المدخلة في المرحلة السابقة وذلك SQL QUERYباستخدام 

 الصحيح.كافة البيانات المطلوبة بالشكل 

 

 ل الختيار الخوارزميات:تهيئة بيئة العم -2

 

في  بوالتي تساعد في عملية التنقيت هناك العديد من البرامج يمكن استخدامها للتعامل مع قواعد البيانا

 .Microsoftوهو من منتجات شركة  Visual Studio 2019البيانات تم استخدام برنامج 

                                                           
89 https://www.w3schools.com/sql/default.asp 
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 Visual Studio 2019( واجهة برنامج 01شكل )

 

 .لخلق مشروع جديد المراد التنقيب في بياناته  Create a new projectنقوم باختيار 

 

 نموذج التنقيب في البيانات  ( واجهة اختيار00شكل ) 

ومن  Analysis services multidimensional and Data mining projectنقوم بالبحث عن نموذج 

 . Nextثم ضغط 

 

 ( واجهة تسمية المشروع08شكل ) 
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 . Createومن ثم نضغط  MBAنقوم بتسمية المشروع وفي حالة هذا البحث تمت تسميته 

 

 New Data Source( واجهة 03شكل )

 

، نقوم بالضغط بالزر اليميني على حقل للوصل مع قاعدة البيانات بحاجة بعد انشاء خلق مشروع جديد سنكون

Data Sources  ومن ثم نضغط علىNew Data Source ( 03كما هو مبين في الشكل.) 

 

 ( آلية الوصل مع قاعدة البيانات04شكل )

 

 Data Source viewsواجهة ( 02شكل ) 

 

 والذي يحتويبعد االنتهاء من مرحلة الوصل مع قاعدة البيانات نقوم بتحديد الجدول ضمن قاعدة البيانات 

 .على البيانات المراد التنقيب فيها
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 ( اختيار الجدول من قاعدة البيانات00شكل ) 

 

لبيانات كما هو نقوم بتحديد الجدول ضمن قاعدة ا ل الختيار الخوارزمياتتهيئة بيئة العموإلنهاء مرحلة 

 (.02كما هو موضح بالشكل ) Data Source viewsخيارات ( وذلك يكون من ضمن 00موضح بالشكل )

 

 مرحلة تطبيق خوارزمية شجرة القرار:-3
 

شجرة القرار هي نموذج استكشافي يظهر على شكل شجرة، ويمثل كل فرع من فروعها سؤاالً تصنيفياً 

بيانات تنتمي للتصنيفات التي تم بناؤها. إن العقدة في الشجرة هي عبارة عن وتمثل أوراقها أجزاء من قاعدة ال

 :90فحص لبعض الصفات، أما الفرع فهو قيمة محتملة للصفة ويكون التصنيف حسب الخطوات التالية

 ابدأ من الجذر. .0

 افحص الصفة. .8

 تحرك الى أسفل فرع الشجرة. .3

 

 مراحل بناء خوارزمية شجرة القرار:-

 ة القرار بمرحلتين:يتم بناء شجر

وهي خطوة بناء نموذج التصنيف، ويتم في هذه المرحلة بتدريب خوارزمية التصنيف  التعليم: -1

(classifying algorithm)  على بيانات التدريب(training data)  المحتوية على سجالت معروفة

سجالت غير التي تحتوي على  (data test)لبناء المصنف الذي يستخدم لفحص بيانات الفحص 

 معروفة.
                                                           

"استخدام تقنيات التنقيب في البيانات الستكشاف أنماط مؤثرات التحصيل األكاديمي لطالب المرحلة (: 0202المبارك، البدوي سعد البدوي.) 90

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.غير منشورةرسالة ماجستيرالثانوية"
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المعروفة، ويتم في هذه وفي هذه الخطوة يتم استخدام النموذج ليتنبأ بفئات البيانات غير  التصنيف: -2

المرحلة تقييم أداء المصنف بحساب عدد السجالت المتوقعة المصنفة بشكل صحيح والسجالت المصنفة 

م أداء نماذج المصنفات يتقي ويتم (confusion matrix)بشكل خطأ فيما يسمى بمصفوفة التعارض 

بالحصول على خوارزميات تصنيف تسعى للحصول على أعلى دقة وأقل نسبة خطأ عند تطبيقها على 

 .91بيانات االختبار

 

 : (confusion matrix)حساب مصفوفة التعارض  -

ة السجالت المصنفة بشكل صحيح وعدد السجالت المصنفة بشكل خاطئ على شكل مصفوفتتم جدولة عدد 

 تعرف بمصفوفة التعارض أو التضارب.

 

 ( يوضح مصفوفة التعارض2جدول)

يشير الى عدد السجالت في  f01مثالً  class jالمتوقع أن يكون في  class iفي مصفوفة التعارض يشير الى عدد السجالت في  Fijمدخل 

class 0  التي تم توقعها بشكل خطأ فيclass 1. 

 (f11+f00هي ) حمجموع السجالت المتوقعة بشكل صحي فإن:اعتمادا  على المصفوفة 

 (f01+f10مجموع السجالت المتوقعة بشكل خطأ هي )                                   

 لتقييم أداء المصنفات اعتماداً على مصفوفة التعارض من المعادلة التالية:  Accuracyوتحسب درجة الدقة 

 

 القرار:  مميزات استخدام خوارزمية شجرة  -

 جالى وسطاء لبناء نماذج التصنيف أي أنها ال تحتا جتعتبر خوارزمية شجرة القرار طريقة سهلة ال تحتا -0

 يتعلق بنوع التوزيعات االحتمالية.الى فرضيات سابقة فيما 

إن التقنيات المطورة من أجل بناء شجرة القرار غير مكلفة، مما يعين إمكانية بناء نماذج سرعة حتى  -8

 يكون حجم مجموعة التدريب كبيرة جداً. عندما

                                                           
، غير منشورةرسالة ماجستيرصنيف على قطاع التأمين )دراسة حالة شركة شيكان(""دراسة أثر تطبيق تقنية الت(: 0202، هبة.)أبو القاسم أحمد 91

 كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين.
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من السهل نسبياً تفسير أشجار القرار إذا كانت صغيرة الحجم كما يمكن مقارنة دقة األشجار مع تقنيات  -3

 أخرى من أجل العديد من مجموعة البيانات.

 (.Noiseتعتبر أشجار القرار قوية وحتى بوجود تشويه ) -4

 

 :Visual Studio 2019تطبيق شجرة القرار على برنامج  -

سجل  00884والذي يحتوي على  8102سيتم تطبيق خوارزمية شجرة القرار ألول مرة على بيانات عام 

عام العمالء الحاصلين على تسهيالت جديدة لعمالء حاصلين على تسهيالت، ومن ثم سيتم مقارنة النموذج مع 

ثم سيتم بناء نموذج ثاني يحتوي على  ومنواقعية، لنبين فيه دقة النموذج عند مقارنته مع بيانات  8102

، ومن ثم سيتم بناء نموذج نهائي يحتوي على بيانات 8181ومقارنته مع عام  8102و  8102بيانات عام 

 . 8181و8102و 8102

كما هو موضح في Mining structure  ، Microsoft Decision trees نختار منبناء نموذج التنقيب ل 

 (.02( و)01الشكل)

 

 ( بناء نموذج التنقيب01كل )ش

 

 

 ( اختيار خوارزمية شجرة القرار02شكل )

( للخوارزمية والواصفات المراد استبعادها inputومن ثم نقوم بتحديد الواصفات المراد تحديدها كإدخال )

 (.02والواصفات المراد التنبؤ بها كما هو موضح بالشكل )
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 تحديد الواصفات( 02شكل ) 

 

وهي  %31نسبة البيانات المراد اختبارها بعد االنتهاء من إعداد النموذج وقد تم تحديد نسبة نقوم بتحديد 

هي الحد األعلى للبيانات التي يمكن اختبارها، وكما تساعد  %21القيمة االفتراضية للبرنامج وتعتبر نسبة 

 .92(8181عبيد،(نسبة بيانات االختبار في تحديد درجة دقة النموذج

 

 

 تحديد نسبة البيانات المراد اختبارها( 81شكل )

 

                                                           
وصف خوارزمياتاتها وتطبيقاتها في –، ورقة عمل بعنوان:التنقيب في قواعد البيانات واستكشاف المعلومات المخبأة فيها 0202عبيد، مصطفى. 92

 المجتمع.
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 :يلي ما منها ويهمنا (80في الشكل ) كما Microsoft Decision Trees خوارزمية متغيرات ضبط يتم

 MINIMUM_SUPPORT = 1 

 SCORE_METHOD = 1 

 SPLIT_METHOD = 2 

: 

 Microsoft Decision Trees( ضبط متغيرات خوارزمية 80شكل )

 تم وهنا الشجرة في عقدة أي في تواجدها الواجب الحاالت عدد يعني MINIMUM_SUPPORT :المتغير

ً  0 القيمة وضع ً  صغيرة البيانات قاعدة ألن نظرا  .93نسبيا

 شجرة في عقدة فصل يتم متى لتحديد خوارزميات ثالث بين لالختيار:  SCORE_METHOD المتغير

وهي عينة من أمثلة التدريب والتي تحسب  entropy   اخترنا قد كنا وهنا أكثر أو عقدتين إلى القرار

 : (MacLennan, Tang, & Crivat, 2009)بالمعادلة التالية

-p 2log -p - +p 2log +p-Entropy(S) =  

 Entropy (1). 

 Bayesian with K2 Prior (3). 

 Bayesian Dirichlet Equivalent with Uniform Prior (4). 

 ,MacLennan, Tang) الشجرة في العقدة تقسيم يتم كيف المتغير اهذ يحدد:  SPLIT_METHOD المتغير

& Crivat, 2009). 

 : Binary (1) لسمة قيم ثالث لها سمة لدينا كان إذا بحيث حصراً، عقدتين إلى العقدة تقسيم يتم 

                                                           
93 Indianapolis,, Indiana, Data Mining with Microsoft SQL Server 2008. J., Tang, Z., & Crivat, B. (2009).  MacLennan,

United States of America: Wiley Publishing, Inc. 
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Exam-Amali (good, average, poor) تصبح Exam Amali=good, Exam Amali=not 

good 

 Complete (2)   :تنقسم لفرعين قيمتين تملك التي فالسمةلها القيم الممكنة  قد لكلالع سامقان يتم أي 

 .وهكذا لثالث تنقسم قيم ثالث تملك والتي

 Both (3).أي الخيارين السابقين معاً والخوارزمية هي التي تحدد أيهما أفضل بشكل أتوماتيكي : 

 

ب رسالة تأكيد على بناء النموذج كما تطلوالتي  Mining Model viewerومن ثم ننتقل الى نافذة 

  (.88هو موضح بالشكل )

 

 ( تأكيد بناء النموذج 82شكل )

 

وعند  Analysis serverوبعد تأكيد بناء النموذج تظهر نافذة إلكمال عملية بناء النموذج وعكسه على 

 يبدأ ببناء النموذج. Runالضغط على زر 

 

 ( اكمال بناء النموذج 83شكل )

 

ثم تظهر نافذة نرى من خاللها عملية البناء والتنفيذ وعند االنتهاء سيظهر رسالة بإتمام العملية بنجاح في  ومن

وكما  العملية،حال عدم وجود أخطاء، وفي حال وجود أي خطئ سيظهر نوع الخطأ المسبب بعدم إكمال 

  (.84نافذة مدة تنفيذ العملية كما هو موضح بالشكل )تظهر هذه ال
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 ( تنفيذ النموذج 84)شكل 

 

   (82ومن ثم سيظهر لنا الشكل البياني لشجرة القرار كما هو مبين في شكل )
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  8102( شجرة القرار عن بيانات 82شكل )

 

تكون األوراق  بحيث المستنبطة من البيانات المدخلة وتتمثل بشكل شجرة والقواعد ( المعرفة82يمثل الشكل )

د بناء على بيانات لعمالء العمالء الجدحاالت والذي يساعد في معرفة  عم قرار ما،فيها هي النتيجة النهائية لد

وسيتم التنبؤ  أي في حال قام العميل بطلب تسهيل جديد سيتم تمرير خصائصه على هذه الشجرةسابقين، 
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مع عمالء خالل مقارنته بحالته هل سيتعثر أم ال والذي سيساعد في اتخاذ قرار منح ائتماني سليم، وذلك من 

 .حاصلين على تسهيالت سابقة وحاملين على نفس الخصائص

بعض األمثلة على القواعد التي تمت استنتاجها من  if-thenيتم قراءة القواعد من شجرة القرار على شكل 

 النموذج األول لشجرة القرار:

 If (account type "CL" and Period of loan "1") then "Default" 

 If (account type "CL" and Period of loan "3" and Personal Guarantie "true") 

then "Default" 

 If (account type "PL" and Personal Guarantie "true" and Account Class 

"Retail") then "NotDefault" 

 

 

 

 8102عن بيانات لشجرة القرار ( مصفوفة التعارض 0) جدول

 

التعارض الذي تقوم بجدولة السجالت المصنفة بشكل صحيح مع السجالت ( مصفوفة 0) الجدوليبين 

المصنفة بشكل خاطئ، وذلك من خالل أخذ عينة من البيانات واختبارها مع النموذج ومقارنه التوقعات مع 

ار (، فقد تم اختب81تم تحديد النسبة المراد اختبارها والموضحة بالشكل )الحالة الواقعية، وعند بناء النموذج 

 سجل.0884 أصل سجل من 301والتي تمثل  8102من البيانات المدخلة عن عام  31%

 ليعاد سجل ما 22بعدم تعثرهم  وتم التوقعوكما تبين عدد السجالت التي كانت في الواقع غير متعثرين 

 لادسجل أي ما يع 80من العينة، وعدد السجالت في الواقع هم غير متعثرين وتم التنبؤ بتعثرهم  83.2%

، بينما تم %4.0 لسجل ما يعاد 02بعدم تعثرهم  وتم التنبؤ، وعدد السجالت التي في الواقع متعثرين 2.1%

، ومنه نستنتج بأن نسبة دقة %00.80 لما يعادسجل وهم في الواقع متعثرين أيضاً أي  843التوقع بتعثر 

 .%21.8النموذج بعد اختبار جزء من العينة المدخلة 
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 مع قواعد شجرة القرار 8102رنة العمالء الجدد مقا( 80شكل )

 

كما هو وراد  8102تم تطبيق قواعد شجرة القرار على العمالء الحاصلين على تسهيالت جديدة خالل عام 

 (:1وارد في الجدول) ووكانت النتائج وفق ما ه (80في الشكل )

predicted Default(Actual) NotDefault(Actual)

Default 0 31

NotDefault 3 491
 

 مع شجرة القرار 8102( نتائج مقارنة العمالء الجدد 1جدول)

 

 420أي تم التنبؤ ب  %23.28هي  8102نستنتج بأن درجة دقة النموذج مقارنة مع العمالء الجدد  ومنه

 .%0.42بينما لم يتمكن النموذج بالتنبؤ بشكل صحيح بنسبة  284سجل من أصل 

واستنباط القواعد وتطبيقها على  8102بعد االنتهاء من بناء النموذج األول لشجرة القرار بناء على بيانات 

واستنتاج درجة دقة النموذج، سيتم تطبيق النموذج الثاني من شجرة القرار بناء على بيانات  8102يانات ب

الستنتاج درجة دقة النموذج،  8181بشكل كامل واستخراج القواعد وتطبيقها على بيانات  8102و 8102

 وسيتم تطبيق نفس خطوات بناء النموذج األول.
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  8102و8102نات ( شجرة القرار عن بيا81شكل )
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 8102و8102عن بيانات لشجرة القرار ( مصفوفة التعارض 2جدول )

 

 8102و8102من البيانات المدخلة عن عامي  %31( مصفوفة التعارض وقد تم اختبار 2يبين الجدول )

 سجل. 0112سجل من أصل  233والتي تمثل 

 

 لسجل ما يعاد 844التوقع بعدم تعثرهم  وكما تبين عدد السجالت التي كانت في الواقع غير متعثرين وتم

 لسجل أي ما يعاد 88من العينة، وعدد السجالت في الواقع هم غير متعثرين وتم التنبؤ بتعثرهم  42.2%

، بينما تم %3.8 لسجل ما يعاد 01، وعدد السجالت التي في الواقع متعثرين وتم التنبؤ بعدم تعثرهم 4.0%

ً أي ما يعادسجل وهم في ال 821التوقع بتعثر  ، ومنه نستنتج بأن نسبة دقة %40.2 لواقع متعثرين أيضا

 .%28.1النموذج بعد اختبار جزء من العينة المدخلة 

 

 مع قواعد شجرة القرار8181( مقارنة العمالء الجدد 82شكل )
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وراد  كما هو 8181تم تطبيق قواعد شجرة القرار على العمالء الحاصلين على تسهيالت جديدة خالل عام 

 (:2وارد في الجدول) و( وكانت النتائج وفق ما ه81في الشكل )

 

 

 مع شجرة القرار8181( نتائج مقارنة العمالء الجدد 2جدول)

 

سجل  022أي تم التنبؤ ب  %22.2هي  2020ومنه نستنتج بأن درجة دقة النموذج مقارنة مع العمالء الجدد 

 .%00.0ما لم يتمكن النموذج بالتنبؤ بشكل صحيح بنسبة بين 812من أصل 

واستنباط القواعد وتطبيقها  8102و 8102 بعد االنتهاء من بناء النموذج الثاني لشجرة القرار بناء على بيانات

واستنتاج درجة دقة النموذج، سيتم تطبيق النموذج النهائي من شجرة القرار بناء على  8181على بيانات 

بشكل كامل واستخراج القواعد، وسيتم تطبيق نفس خطوات بناء النموذج  8181و 8102و 2018بيانات 

 األول والثاني.

 

predicted Default(Actual) NotDefault(Actual)

Default 4 11

NotDefault 12 181
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 8181و8102و  2018( شجرة القرار عن بيانات 82شكل )
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 8181و8102و  2018عن بيانات  لشجرة القرار ( مصفوفة التعارض01جدول )

 

 8102و 2018من البيانات المدخلة عن األعوام  %01ار ( مصفوفة التعارض وقد تم اختب01يبين الجدول )

كما  %31من البيانات بدالً من  %01سجل، وقد تم اختبار  0221سجل من أصل  022والتي تمثل  8181و

هو وارد بالنموذج األول والثاني وذلك ألننا بحاجة الى تدريب أكبر قدر ممكن من البيانات والتحقق من درجة 

 من البيانات المتبقية. %01ل دقة النموذج من خال

 لسجل ما يعاد 012وكما تبين عدد السجالت التي كانت في الواقع غير متعثرين وتم التوقع بعدم تعثرهم 

 لسجل أي ما يعاد 2من العينة، وعدد السجالت في الواقع هم غير متعثرين وتم التنبؤ بتعثرهم  24.2%

، بينما تم %2.0 لسجل ما يعاد 00وتم التنبؤ بعدم تعثرهم ، وعدد السجالت التي في الواقع متعثرين 8.2%

ً أي ما يعاد14التوقع بتعثر  ، ومنه نستنتج بأن نسبة دقة %31.4 لسجل وهم في الواقع متعثرين أيضا

 .%20.2النموذج بعد اختبار جزء من العينة المدخلة 

 

 :Naïve Bayes)مرحلة تطبيق خوارزمية بييز المبسط )-4
 

إحدى تقنيات التصنيف التي ال تستخدم أي قاعدة مثل قاعدة شجرة  Naïve Bayesة تصنيف تعد خوارزمي

هو نظرية االحتماالت، وتتمثل الطريقة المباشرة لحساب االحتمال في  Naïve Bayesالقرار، ويعتبر أساس 

 البحث عن الحدث المتكرر وتصنيف الحالة غير المرئية إلى الحدث المتكرر الحدوث.

للحصول على االحتمال و ،توقع أفضل للحدث غير المرئي داً يعطيام أنواع احتمالية أكثر تعقيوباستخد

على إجمالي عدد المثيالت. ي طلق على احتمال وقوع حدث ما إذا  راراً تكرار الحدث األكثر تك المسبق نقسم

مى االحتمال الشرطي، ويسمى قيم معينة( تسعلمنا أن السمة لها قيمة معينة )أو أن العديد من المتغيرات لها 

هذا أيضاً االحتمال الالحق ألنه يحسب االحتمال بعد أن يكتسب المعلومات بينما يحسب االحتمال المسبق قبل 

 .94(Zhang ,2004)أن تحصل على المعلومات

                                                           
94 Harry Zhang "The Optimality of Naive Bayes". FLAIRS2004 conference. (available online: PDF 
(http://www.cs.unb.ca/profs/hzhang/ publications/FLAIRS04ZhangH.pdf)) 
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و  Aيساوي االحتمال المشترك لحدوث كل من  Bمن خالل  Aبأنه احتمال وقوع  الشرطياالحتمال ويعرف 

B  ، مقسوماً على احتمالB ، :وفق المعادلة التالية 

 

 

 

 وباستخدام نظرية بييز المبسط يمكن إعادة كتابة االحتمال الشرطي: 

 

A,B الحدث = 

P(A\B)  احتمال =A  يعطيB 

P(B\A)  احتمال =B  يعطي A 

P(A), P(B) احتمال كل من =AوB 

 

 :95(ïve BayesNaالخطوات الالزمة لبناء خوارزمية بييز المبسط )  -

ً احتمال كل فئة وفق حساب -0  .ألمثلة التدريب ا

 .االحتمال الشرطي لجميع األقسام لكل سمة ميزة حساب -8

 .ناتج احتمالية الفئة واالحتمال الشرطي لكل فئةحساب  -3

 العنصر ذي القيمة األكبر في الخطوات الثالث باعتباره فئة التصنيف. تحديد -4

 :96(aïve BayesNمميزات خوارزمية بييز المبسط ) -

 منطق الخوارزمية بسيط وسهل وسريع التنفيذ. .0

 غير حساس للبيانات المفقودة. .8

حينما تكون الخصائص غير مرتبطة )مستقلة( يكون أداء الخوارزمية أفضل من الخوارزميات  .3

 األخرى.

 يعمل بشكل أفضل مع البيانات الفئوية مقارنة مع البيانات الرقمية. .4

 

 

                                                           
95 https://arabicprogrammer.com/article/94251567484/ 
96 https://arabicprogrammer.com/article/94251567484/ 
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 :Visual Studio 2019على برنامج  (Naïve Bayesبييز المبسط )تطبيق -

 00884والذي يحتوي على  8102( ألول مرة على بيانات عام Naïve Bayesبييز المبسط )سيتم تطبيق 

سجل لعمالء حاصلين على تسهيالت، ومن ثم سيتم مقارنة النموذج مع العمالء الحاصلين على تسهيالت 

ذج عند مقارنته مع بيانات واقعية، ومن ثم سيتم بناء نموذج ثاني يحتوي لنبين فيه دقة النمو 8102جديدة عام 

، ومن ثم سيتم بناء نموذج نهائي يحتوي على 8181ومقارنته مع عام  8102و  8102على بيانات عام 

 . 8181و8102و 8102بيانات 

 

 8102عن بيانات (Naïve Bayes)( اختيار خوارزمية بييز المبسط 31شكل )

 

كما هو موضح في  Mining structure   ،Microsoft Naive Bayesوذج التنقيب نختار من لبناء نم

( للخوارزمية والواصفات المراد input(، ومن ثم نقوم بتحديد الواصفات المراد تحديدها كإدخال )31الشكل)

 استبعادها والواصفات المراد التنبؤ بها كما تم شرحها في خوارزمية شجر القرار.

 

 8102( ملف السمات عن بيانات 30)شكل 
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 8102( جدول تفصيلي لملف السمات بالنسب عن بيانات 00جدول )

 

من خالل تطبيق خوارزمية بييز المبسط يمكن الحصول على احتمالية التعثر أو عدم التعثر بناء على كل 

ن بيانات م %11، وقد تم تدريب (00وكما تم شرحها بالجدول) (30سمة كما هو موضح بالشكل )

 منها. %31سجل واختبار  00884 ي تتمثل بـوالت 8102

 

 8102لبيانات  ( احتماليات التعثر وعدم التعثر وفق خصائص السمات38شكل )
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من خالل تطبيق خوارزمية بييز المبسط يمكن الحصول أيضاً على شكل بياني يظهر فيه احتمالية التعثر 

 (.38أخذها باالعتبار كما هو موضح بالشكل)وعدم التعثر وفق خصائص السمات التي تم 

 

 8102 ت( مصفوفة التعارض لخوارزمية بييز المبسط عن بيانا08جدول )

والتي تمثل  2018من البيانات المدخلة عن عام  %31( مصفوفة التعارض وقد تم اختبار 08يبين الجدول )

 سجل. 0884سجل من أصل  301

 لسجل ما يعاد 014الواقع غير متعثرين وتم التوقع بعدم تعثرهم  وكما تبين عدد السجالت التي كانت في

 لسجل أي ما يعاد 01من العينة، وعدد السجالت في الواقع هم غير متعثرين وتم التنبؤ بتعثرهم  82.3%

، بينما تم %2.4 لسجل ما يعاد 30، وعدد السجالت التي في الواقع متعثرين وتم التنبؤ بعدم تعثرهم 8.1%

ً أي ما يعاد 888بتعثر التوقع  ، ومنه نستنتج بأن نسبة دقة %01.2 لسجل وهم في الواقع متعثرين أيضا

 .%22.2النموذج بعد اختبار جزء من العينة المدخلة 

 

 

 مع نتائج خوارزمية بييز المبسط  8102( مقارنة العمالء الجدد 03جدول )

 

وتم  8102على تسهيالت جديدة خالل عام على العمالء الحاصلين خوارزمية بييز المبسط تم تطبيق 

وكانت النتائج وفق ما  (08) الجدول كما هو وراد في الحصول على نسبة احتمال حدوث التعثر أو عدم التعثر

 (:04وارد في الجدول) وه
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 مع بييز المبسط 8102( نتائج مقارنة العمالء الجدد 04جدول )

 

سجل  200أي تم التنبؤ ب  %22.2هي  8102أن درجة دقة النموذج مقارنة مع العمالء الجدد ومنه نستنتج ب

 .%0.2بينما لم يتمكن النموذج بالتنبؤ بشكل صحيح بنسبة  284من أصل 

واستنباط القواعد وتطبيقها على  8102بعد االنتهاء من بناء النموذج األول لبييز المبسط بناء على بيانات 

 8102على بيانات  المبسط بناء ذج، سيتم تطبيق النموذج الثاني لبييزواستنتاج درجة دقة النمو 8102بيانات 

الستنتاج درجة دقة النموذج، وسيتم  8181بشكل كامل واستخراج القواعد وتطبيقها على بيانات  8102و

 تطبيق نفس خطوات بناء النموذج األول.

 

 8102و8102( ملف السمات عن بيانات 33شكل )

predicted Default(Actual) NotDefault(Actual)

Default 0 5

NotDefault 3 516
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 8102و8102( جدول تفصيلي لملف السمات بالنسب عن بيانات 02جدول )

 

منها، وظهرت  %31سجل واختبار  00112التي تتمثل بـ  8102و 8102من بيانات  %11وقد تم تدريب 

 (.02( والجدول )33ملف السمات التي يعتمد عليها النموذج لبناء احتماالت التعثر كما هو وارد في الشكل)
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 8102و8102( احتماليات التعثر وعدم التعثر وفق خصائص السمات لبيانات 34شكل )

من خالل تطبيق خوارزمية بييز المبسط يمكن الحصول أيضاً على شكل بياني يظهر فيه احتمالية التعثر 

 (.33وعدم التعثر وفق خصائص السمات التي تم أخذها باالعتبار كما هو موضح بالشكل)

 

 8102و8102 تتعارض لخوارزمية بييز المبسط عن بيانا( مصفوفة ال00جدول )

 8102و 2018من البيانات المدخلة عن عامي  %31( مصفوفة التعارض وقد تم اختبار 00يبين الجدول )

 سجل.0112سجل من أصل  233والتي تمثل 

 لما يعاد سجل 821وكما تبين عدد السجالت التي كانت في الواقع غير متعثرين وتم التوقع بعدم تعثرهم 

 لسجل أي ما يعاد 02من العينة، وعدد السجالت في الواقع هم غير متعثرين وتم التنبؤ بتعثرهم  40.2%

، بينما تم %4.3 لسجل ما يعاد 83، وعدد السجالت التي في الواقع متعثرين وتم التنبؤ بعدم تعثرهم 3.0%

ً أي ما يع 840التوقع بتعثر  ، ومنه نستنتج بأن نسبة دقة %42.8 لادسجل وهم في الواقع متعثرين أيضا

 .%28.0النموذج بعد اختبار جزء من العينة المدخلة 
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 مع نتائج خوارزمية بييز المبسط 8181( مقارنة العمالء الجدد 01جدول )

 

وتم  8181تم تطبيق خوارزمية بييز المبسط على العمالء الحاصلين على تسهيالت جديدة خالل عام 

( وكانت النتائج وفق ما 01احتمال حدوث التعثر أو عدم التعثر كما هو وراد في الجدول ) الحصول على نسبة

 (:02وارد في الجدول) وه

 

 مع بييز المبسط 8181( نتائج مقارنة العمالء الجدد 02جدول )

 

سجل 020أي تم التنبؤ ب  %20.2 هي 8181ومنه نستنتج بأن درجة دقة النموذج مقارنة مع العمالء الجدد 

 .%2.8بينما لم يتمكن النموذج بالتنبؤ بشكل صحيح بنسبة  812من أصل 

واستنباط القواعد وتطبيقها  8102و 8102 بعد االنتهاء من بناء النموذج الثاني لبييز المبسط بناء على بيانات

النهائي من بييز المبسط بناء على  واستنتاج درجة دقة النموذج، سيتم تطبيق النموذج 8181على بيانات 

بشكل كامل واستخراج القواعد، وسيتم تطبيق نفس خطوات بناء النموذج  8181و 8102و 2018بيانات 

 األول والثاني.

predicted Default(Actual) NotDefault(Actual)

Default 4 5

NotDefault 12 187
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 8181و8102و8102( ملف السمات عن بيانات 32شكل )

 

Attributes States Population (All) NotDefault Default missing

Size 1789 948 841 0

ACCOUNT CLASS RETAIL 1659 90% 96% 0

ACCOUNT CLASS CORRPARTE 130 10% 4% 0

ACCOUNT CLASS Missing 0 0% 0% 0

ACCOUNT TYPE PL 880 78% 17% 0

ACCOUNT TYPE CL 671 4% 76% 0

ACCOUNT TYPE HL 238 19% 7% 0

ACCOUNT TYPE Missing 0 0% 0% 0

Car Garantie FALSE 1391 98% 56% 0

Car Garantie TRUE 398 3% 45% 0

Car Garantie Missing 0 0% 0% 0

Cash Collateral FALSE 1642 85% 100% 0

Cash Collateral TRUE 147 15% 0% 0

Cash Collateral Missing 0 0% 0% 0

Corporate Garantie FALSE 1703 99% 91% 0

Corporate Garantie TRUE 86 1% 9% 0

Corporate Garantie Missing 0 0% 0% 0

Gender M 1442 73% 89% 0

Gender F 347 27% 11% 0

Gender Missing 0 0% 0% 0

Mortgage Garantie FALSE 1536 76% 97% 0

Mortgage Garantie TRUE 253 24% 3% 0

Mortgage Garantie Missing 0 0% 0% 0

Period Of Loan 1 1168 80% 49% 0

Period Of Loan 2 475 9% 46% 0

Period Of Loan 3 146 11% 6% 0

Period Of Loan Missing 0 0% 0% 0

Period Of Payment 1-M 1765 98% 100% 0

Period Of Payment 3-M 23 2% 0% 0

Period Of Payment 6-M 1 0% 0% 0

Period Of Payment 2-M 0 0% 0% 0

Period Of Payment Missing 0 0% 0% 0

Personal Garantie FALSE 1108 36% 91% 0

Personal Garantie TRUE 681 64% 9% 0

Personal Garantie Missing 0 0% 0% 0

PROFESSION employee 884 58% 40% 0

PROFESSION merchant 579 25% 41% 0

PROFESSION worker 146 6% 11% 0

PROFESSION no_work 61 6% 1% 0

PROFESSION doctor 55 4% 3% 0

PROFESSION free_businees 46 1% 4% 0

PROFESSION lawyer 11 1% 1% 0

PROFESSION consultant 4 0% 0% 0 

 8181و8102و8102( جدول تفصيلي لملف السمات بالنسب عن بيانات 02جدول )
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من  %01سجل واختبار  0221التي تتمثل بـ  8181و 8102و 8102من بيانات  %21م تدريب وقد ت

كما هو وارد بالنموذج األول والثاني وذلك ألننا بحاجة الى تدريب أكبر قدر ممكن من  %31البيانات بدالً من 

لف السمات التي من البيانات المتبقية، وظهرت م %01البيانات والتحقق من درجة دقة النموذج من خالل 

 (.02( والجدول )32يعتمد عليها النموذج لبناء احتماالت التعثر كما هو وارد في الشكل)

 

 8181و8102و8102( احتماليات التعثر وعدم التعثر وفق خصائص السمات لبيانات 30شكل )

الية التعثر من خالل تطبيق خوارزمية بييز المبسط يمكن الحصول أيضاً على شكل بياني يظهر فيه احتم

 (.30وعدم التعثر وفق خصائص السمات التي تم أخذها باالعتبار كما هو موضح بالشكل)

 

 8181و8102و8102 ت( مصفوفة التعارض لخوارزمية بييز المبسط عن بيانا81جدول )

 8102و 2018 من البيانات المدخلة عن األعوام %01( مصفوفة التعارض وقد تم اختبار 81يبين الجدول )

 سجل.0221سجل من أصل  022والتي تمثل 8181و

 لسجل ما يعاد 21وكما تبين عدد السجالت التي كانت في الواقع غير متعثرين وتم التوقع بعدم تعثرهم 

 لسجل أي ما يعاد 2من العينة، وعدد السجالت في الواقع هم غير متعثرين وتم التنبؤ بتعثرهم  42.2%

، بينما تم التوقع %2 لسجل ما يعاد 00متعثرين وتم التنبؤ بعدم تعثرهم ، وعدد السجالت التي في الواقع 4%

، ومنه نستنتج بأن نسبة دقة النموذج بعد %48.2 لسجل وهم في الواقع متعثرين أيضاً أي ما يعاد 24بتعثر 

 .%21.2اختبار جزء من العينة المدخلة 
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النتائج والتوصيات: الرابعالفصل   
 

 النتائج: -أوالا 
 

ل تطبيق خوارزمية شجرة القرار تم الحصول على شجرة سهلة الفهم والقراءة وتطبيقها من خال -0

يساعد متخذي القرار على توقعات مستقبلية فيستطيع من خاللها اتخاذ إجراءات احتياطية لمنع 

 حدوثها وكان عامل "نوع التمويل" هو األول )جذر الشجرة( في عملية التوقع.

استنتاجها من شجرة القرار تساعد متخذي قرار المنح االئتماني إما برفض من خالل القواعد التي تم  -8

أو قبول طلبات المنح االئتماني أو بتعديل بشروط المنح، كما تساعد على تشديد المتابعة للعمالء 

 المتنبئ بتعثرهم.

ر في يز المبسط في الحصول على االحتماليات بالنسب والذي يساعد متخذ القرات مكن خوارزمية بي -3

 معرفة اقتراب النسبة من حالة التعثر أم عدم التعثر.

 تقارب درجة دقة النموذج وكما أعطت نسب عالية من الدقة عند مقارنتها مع بيانات واقعية. -4

 أفضل وأدق النتائج ظهرت باستخدام خوارزمية شجرة القرار. -2

تهدد البنك وذلك من خالل  النموذج المقترح وفر إطار عمل ساعد في التنبؤ باكتشاف المخاطر التي -0

 تحديد الخصائص التي تشير الى وجود مخاطر تحد من منح العميل القرض.

البيانات ساعد متخذ القرار في البنك من تحليل المخاطر المتعلقة من منح  فيستخدام تقنيات التنقيب ا -1

 .وقوعهاالقروض والتنبؤ بها قبل 

 .ارة البنك في عملية دراسة القروض وتحليلهاوفر النموذج الكثير من الوقت والجهد على إدي -2

تحسن درجة دقة النموذج عند زيادة البيانات التاريخية المدخلة مما يدل الى الحاجة للحصول على   -2

 بيانات تاريخية أكثر لتحسين التوقع ودرجة الدقة.

 

ا   التوصيات: -ثانيا
 

 .K-meansمثل  وعة البياناتستخدام خوارزميات أخرى في تنقيب البيانات وتطبيقها على مجما -0

 wekaو  Orangeبرامجبرامج أخرى للتنقيب مثل  باستخدامتنقيب البيانات  تخوارزمياتطبيق  -8

  ومقارنة النتائج.

 زيادة حجم البيانات المستخدمة. -3

 .المزيد من المعرفة استخراجإضافة بعض الخصائص المهمة التي يمكن أن تساعد في  -4



87 
 

تخذي القرار على مثل هذه التقنيات مما يسهل عليهم في التوصل الى التركيز على تدريب وتطوير م -2

 ت المطلوبة في اتخاذ قرارتهم.المعلوما

 .والمصارفتطوير النموذج وربطة بمستودع للبيانات حتى يكون متاح لكل البنوك  -0

 .خذي القرارللموظفين ومتسهل االستخدام بالنسبة  تطبيق ويببناء  -1
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 المراجع: قائمة

 أوالا: المراجع العربية:

(: "دراسة أثر تطبيق تقنية التصنيف على قطاع التأمين )دراسة حالة 8102بو القاسم أحمد، هبة.)أ -0

 .ات العليا، جامعة النيلينشركة شيكان("رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية الدراس

 .(، التحليل باستخدام شجرة القرار، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت ٧٧٧٠بابكر، مصطفى. ) -8

(.إدارة المخاطر البنكية والتحكم فيها.مداخلة مقدمة الى الملتقى الوطني حول 8112بالعجوز،حسين.) -3

 .2المنظومة المصرفية في االلفية الثالثة،جامعة جيجل الجزائر.ص

ية للنشر (، الحاسب واكتشاف المعرفة تنقيب البيانات،دار الكتب العلم8101بسيوني،عبد الحميد.) -4

 .والتوزيع، القاهرة

(:"دراسة النماذج الحديثة لقياس مخاطر االئتمان لدى البنوك التجارية".رسالة 8100بن عمر، خالد.) -2

 .دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداس

ي اكتـشاف األخطـاء الجوهرية في (، استخدام الشبكات االصطناعية ف ٧٧٠٧جمعة، أحمد حلمي  ) -0

البيانات المالية : دراسة تطبيقية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر بعنوان "ذكاء 

 ٧٢ – ٧٢األعمال واقتصاد المعرفـة "، كليـة االقتـصاد والعلـوم اإلدارية، جامعة الزيتونة األردنية 

 ٥٧٥ – ٩٠٤ابريل، ص ص. 

(: " تعدين بيانات التمويل األصغر باستخدام تقنيات التصنيف 8102حمود.)حسن، هالة حسن م -1

 .والعنقدة ". رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين

(:" تطبيق تقنية تعلم المكائن للتنبؤ بمخاطر 8102وضاح عبدالله؛فقيري،سالم عثمان.) حسن، -2

العمال الوطني ". بحث منشور. كلية علوم الحاسوب وتقانة دراسة حالة بنك  –التمويل البنكي 

 .المعلومات، جامعة الزعيم األزهري

("تكلفة اإلئتمان المصرفي وقياس مخاطره بالتطبيق على أحد المصارف 8114الخطيب ، منال .) -2

 . التجارية السورية". رسالة ماجستير ، كلية االقتصاد، جامعة حلب

دراسة حالة -(: " استخدام تنقيب البيانات في القطاع المصرفي8101.)الخليفة، شبيكة هاشم الطيب -01

 .في المصارف السودانية" .رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين

(" التحليل االئتماني ودوره في 8110الدغيم، عبد العزيز و األمين، ابراهيم و آنجرو، إيمان.) -00

المصرفي"، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم ترشيد عمليات اإلقراض 

 .82االقتصادية والقانونية المجلة، العدد الثالث، ص 
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(،" دور تنقيب البيانات في زيادة أداء 8111الدوري،زكريا مطلك؛أحمد،داليا عبد الحسين) -08

وم االقتصادية واإلدارية، دراسة تحليلية في المصرف الصناعي العراقي"، مجلة العل-المنظمة

 .،العراق42العدد

  01(إدارة االئتمان.الطبعة األولى،عمان، األردن:دار الفكر،ص8100ذيب،سوزان سمير وزمالؤه.) -03

(" إدارة االئتمان". عمان: دار وائل للنشر 0222رضا، عبد المعطي. جودة، محفوظ أحمد.) -04

 .والتوزيع

،عمان :دار الوراق 0صرفي والتحليل االئتماني.الطبعة (.إدارة االئتمان الم8110الزبيدي،محمود.) -02

 .014للنشر والتوزيع.ص 

(، "النظام المصرفي الجزائري في مواجهة تحديات العولمة المالية ." رسالة 8112زميت، محمد(  -00

 .ماجستير، كلية االقتصاد، جامعة يوسف بن خدة

في في اتخاذ القرارات االئتمانية (:"دور إدارة مخاطر االئتمان المصر8101زهرة،لعروسي قرين.) -01

دراسة مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية".رسالة دكتوراه منشورة، كلية -لدى البنوك التجارية

 .العلوم االقتصادية والتجارية علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

ارية بواسطة قاعدة االرتباط (: " تنقيب بيانات المحالت التج8101سليمان، الجيلي كباشي ابراهيم.) -02

 .". رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين

-الضمانات المصرفية-(.قضايا مصرفية معاصرةفي االئتمان8114السيسي،صالح الدين.) -02

 .31االعتمادات المستدية.القاهرة:دار الفكر العربي.ص

وان ادوات التنقيب عن البيانات مفتوحة المصدر)دراسة دراسة بعن( 8102)أحمد .  زيفا د،أحمديالس -81

 ). تحليلية تقييمية(

( " مدخل عملي لقياس مخاطر االئتمان المصرفي في البنوك 8101علي عبد الله.) شاهين، -80

 .دراسة تحليلية تطبيقية". مكتبة الجامعة اإلسالمية –التجارية 

ية من وجهتي النظر المصرفية والقانونية، عبد الحميد محمد.إدارة المخاطر االئتمان الشواربي، -88

 .223-228، ص8118منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، 

("العوامل الرئيسية المحددة لقرار االئتمان المصرفي في البنوك التجارية 8108.)الشيخلي،هديل -83

 .األردنية".رسالة ماجسيتر،كلية األعمال،جامعة الشرق األوسط

سات منح االئتمان المصرفي في تقليل المخاطر وزيادة ("دور سيا8103هاشم.)طه،عمر -84

األرباح)دراسة ميدانية في مصرف الشمال للتنمية واالستثمار(،مجلة جامعة الكركوك للعلوم اإلدارية 

 .22،ص3، المجلد8واالقتصادية،العدد
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لعلوم (، التنقيب في البيانات واتخاذ القرارات ، مجلة كلية ا ٧٧٧٥أحسن. شالبى، عمار ) طيار، -82

 – ٤٩سـكيكدة ، الجزائـر، العدد الرابع، ص  ٠٤٥٥أوت  ٧٧االقتصادية وعلوم التسيير ، جامعة 

٤٩ 

(: " استخدام تقنيات تنقيب البيانات في تحليل ومعرفة 8102المجيد، أمل محمد عزالدين.) عبد -80

ماجستيرغير تفاصيل عمليات التمويل األصغر، دراسة حالة بنك فيصل اإلسالمي السوداني". رسالة 

 .منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين

مستودعات البيانات "، كليـة علوم  –(، " قواعد البيانات المتقدمة  ٧٧٧٩أحمد. ) عبداالله،خالد -81

  ٠٢٧٧الحاسوب وتقانة المعلومات ،جامعة العلوم والتقانة، السودان، يناير، ص 

ياس واتخاذ القرار باستخدام أساليب التنقيب عن البيانات (، دعم أساليب الق8100الله،فايزة.) عبيد -82

كمدخل إلدارة التكاليف االستراتيجية و دعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية، كلية التجارة، 

 .2جامعة دمنهور، دورية، ص 

في قواعد البيانات واستكشاف المعلومات  ب، ورقة عمل بعنوان: التنقي (8181 )عبيد، مصطفى. -82

 وصف خوارزمياتها وتطبيقاتها في المجتمع.–ة فيها المخبأ

،بشير عباس . اإلدارة الرقمية: المجاالت و التطبيقات، مركز اإلمارات للدراسات و  العالق -31

 .24، ص 8112البحوث اإلستراتيجية، ابوظبي، 

  ةيفي التنبؤ بظاهرة تسرب طلبة الكل اناتيالب بي( استخدام تنق 8100وزمالؤه ". )  علي،بسام، -30

 830-812(،ص02عدد) ةيللعلوم االحصائ ةياالدَارة واالقتصاد"،المجلة العرق ةيعلي كل قيبالتطب

الستار. قنديلجي ،عامر إبراهيم.العمري، غسان .المدخل إلى إدارة المعرفة،دار المسيرة  العلي،عبد -38

 .021، ص. 8110للنشر و التوزيع و الطباعة، الطبعة األولى، عمان، 

اعة قرارات االئتمان والتمويل في إطار االستراتيجية الشاملة للبنك، بدون ذكر دار .صنغنيم،أحمد -33

 .01،ص8118النشر، بدون ذكر البلد،

(، "مدخل مقترح لتطوير دور المعلومات المحاسبية في إطار 8111محمود يوسف ) الكاشف، -34

 .، أكتوبر 3د ، العد24المفهوم المتكامل للجودة الشاملة"، مجلة اإلدارة العامة، مجلد 

(. اإلدارة والتحليل 8110، عبد الحليم. ربابعة ، علي. السكران، ياسر. مطر، موسى.) كراجة -32

 .، عمان: دار صنعاء للنشر والتوزيع0المالي. الطبعة 

(.  أطر أساسية و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر. أبو 8110ابراهيم.) كراسنة، -30

 .القتصاديةظبي: معهد السياسات ا

(: "استخدام تقنيات التنقيب في البيانات الستكشاف أنماط 8101البدوي سعد البدوي.) المبارك، -31

مؤثرات التحصيل األكاديمي لطالب المرحلة الثانوية"رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية الدراسات 

 .العليا، جامعة النيلين
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-وض المصارف باستخدام تنقيب البيانات (: " التنبؤ بسداد قر8101هبة مبارك موسي.) نصرالله، -32

دراسة الحالة بالتطبيق في بنك فيصل اإلسالمي(". رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية الدراسات 

 العليا، جامعة النيلين.

الخاص بتطبيق بإلزام المصارف العاملة في سورية على تطبيق  8102/م ن لعام 4تعميم رقم  -32

 .2قم معيار التقارير المالية الدولي ر
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