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 :ايهفوالعوامل المؤثرة ربحية المصارف 
 *المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليةعلى  تطبيقيةدراسة 

 الحسين صالح الساعدي عالء عبد. د  

 رئيس قسم المحاسبة -مساعد  أستاذ

 جامعة البصرة - واالقتصاد دارةكلية اإل

 جمهورية العراق

 :ملخصال
ثةر أو  ،الماليةة لألوراقالعراقية المدرجة في سوق العراق  المصارفربحية التحقق من مستويات  إلى هذه الدراسة هدفت

والمطلوبةةات والسةةيولة كةةم مةةن حقةةوق الملكيةةة والحجةةم أثةةر  تةةم اختبةةارحيةة   ،علةةى تلةةم المسةةتوياتالداخليةةة بعةةا المتريةةرات 
ممثلةةةةة بالعائةةةةد علةةةةى حقةةةةوق الملكيةةةةة   ،علةةةةى ربحيةةةةة المصةةةةرفوالتةةةةدفقات النقديةةةةة واالسةةةةتثمارات واالئتمةةةةان الممنةةةةو  والودائةةةة  

ولرايةة  5115سةنوات للةتةرة مةن  تسة لمةدة  اعراقي ة اتجاري ة امصةرف   13لعينةة مللةةة مةن   Panel Data ةسةلو  الةأم ااسةتخدب
 .الختبار تلم العينة Regression) Withineffect (-Fixed  أنموذجباتباع  5111

حقةوق الملكيةةة والمطلوبةةات والسةةيولة كةةم مةةن ئية لإحصةةاة ذات داللةة إيجابيةة عالقةةةهنةةام إلةى أن  قةد توصةةلت الدراسةةةو 
الموجودات والتدفق النقدي والودائ  والقروا  إجماليوعدم وجود عالقة بين  ،المصارفربحية مستويات واالستثمارات على 

 األربةا في العراق ال تعتمد في ربحيتها على صميم عملها المصرفي بقدر اعتمادها على  المصارف أنمما يعني  ،والربحية
 .المتأتية من استثماراتها

 :مقدمةال
. نرةاطهاأو  رةكلهاأو  اختلةف نوعهةامهمةا ملسسةة  أيةة أداءهةم الملرةرات الماليةة للحكةم علةى أالربحية واحدة مةن  دتع

يتحقق بالمحصةلة األمر  هذا نإف المرروع، أصحا المالية هو تعظيم القيمة السوقية لثروة  دارةهدف اإل أنوعلى الرغم من 
أصةب   ن تعظةيم الربحيةةإومن هنةا فة .ةعلى تلم الثرو  باإليجا من خالم تحقيق مستويات عالية من الربحية التي ستنعكس 

المحافظةة علةى اسةتمرار قيمةة هةذه الثةروة مةن عوامةم  إلةى ن اسةتمرار تحققهةا سةيلديأل هةدف تعظةيم الثةروة إلى وسيلة تلدي
يات العاليةة المسةتو  إلةى ت الوصةومالرةركا إداراتغالبيةة تحةاوم  لةذلم.نقصان القيمة المتمثلة بالتضخم والقيمة الزمنية للنقود

 .ربا في تحقيقها لأل

المهمةة التةي  الملرةراتأحد  ا، لكونهربا ألخاصة وكبيرة ل أهميةالمحاسبون والمحللون الماليون والمقرضون  أولى وقد
تحقيةةق تلةةم المسةةتويات مةةن فةةي اسةةتمراريتها ، ومةةد  ، وموقةهةةا المةةالي والمحاسةةبيرةةركة ةأيةة باالعتبةةار عنةةد تقيةةيم قةةوةتلخةةذ 

                                                           

 .5115وُقبم للنرر في سبتمبر  ،5115يونيو تم تسلم البح  في  *
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ألهميةة دراسةة  أخةر  اأبعةاد   أضةافت األربةا تحقيةق هةذه الزمةة لمةن المخةاطر الم اعةدد   هنةامن فةإ، عةن ذلةم ال  فض. األربا 
 .يهاوالعوامم الملثرة ف األربا 

ارتةبط وجةود  إذ أحةد، يخةةى علةى دورهةا ال حي  إن ،متزايدة أهمية عمامفي عالم األ المصارفتلع  آخر  من جان 
علةةى نةةواحي الحيةةاة  بالتأكيةةدالتةةي تةةنعكس االقتصةةادية  أنظمتةة بلةةد مةةن البلةةدان بتطةةور أي  نظةةام مصةةرفي قةةوي ومتطةةور فةةي

بةة  مةةن فتةةرات تحةةوم اقتصةةادية واجتماعيةةة  ينطبةةق بصةةورة واضةةحة وجليةةة علةةى العةةراق لمةةا مةةر  األمةةر  وهةةذا ،كافةةة األخةةر 
 .وسياسية كبيرة وكثيرة ومتنوعة خالم العقدين الماضيين

الماليةة  لةألوراقالعراقية المدرجة في سةوق العةراق  المصارفربحية هذا البح  من خالم التحقق من  أهميةلذا جاءت 
حيةة  تةةم  Fixed-effect (Within) Regressionتحليةةم االنحةةدار المتعةةدد  أسةةلو باسةةتخدام والعوامةةم المةةلثرة عليهةةا 

 .5111ولراية سنة  5115 للةترة من سنةتس  سنوات لمدة   Panel Data ةال أسلو اعتماد 

مةهةوم  تنةاومالمتعلقةة بموضةوع البحة  مةن خةالم  دبياتاألتناوم الجزء الثاني  ،أجزاءى خمسة لإ البح هذا تم تقسيم 
، فةي حةين فية والعوامةم المةلثرة  لمصةارفبربحيةة االدراسات السابقة الخاصةة و  ،الرب  والربحية والعوامم الملثرة عليها أهميةو 

نموذجةة  وتعريةةف و تةة  أهميو بحةة  مرةةكلة الالتةةي تةةم التطةةرق لهةةا مةةن خةةالم التعريةةف ب البحةة خصةةا الجةةزء الثالةة  لمنهجيةةة 
االسةةةتنتاجات أودعةةةت فيمةةةا  ،الجةةةزء الرابةةة  فقةةةد خصةةةا لتحليةةةم النتةةةائج أمةةةا. بحةةة ةرضةةةيات ومجتمةةة  وعينةةةة الالالمتريةةةرات و 

 .من هذا البح ( الخامس) خيروالتوصيات في الجزء األ

 :الدراسة أدبيات
 :الربح والربحيةماهية وأهمية  -1

خةالم فتةرة الوحةدة االقتصةادية  أصةومقيمة صةافي مقدار الترير في ن  أيمكن تعريف الرب  من مةهوم اقتصادي على 
من قبم الوحدة االقتصادية خةالم فتةرة زمنيةة معينةة المتحققة  اإليراداتفهو الةرق بين  ،من مةهوم محاسبي أما .زمنية معينة

 .(Jeter and Chaney 2012, P:46) هذه الوحدة خالم هذه الةترةوالمصروفات التي تكبدتها 

الربحيةةة فهةةي عبةةارة عةةن العالقةةة بةةين األربةةا  التةةي تحققهةةا الملسسةةة واالسةةتثمارات التةةي سةةاهمت فةةي تحقيةةق هةةذه  أمةةا
االقتصةادية برةكم علةى مسةتو  الوحةدة أكةان ذلةم سةواء  ،ا للحكم على كةايتهاومقياس   اتلملسسلا الربحية هدف   دوتع .األربا 
 ;Gitman 1997: 668; Lumby and Jones 2011: 174)برةةكم جزئةةي قسةةام علةةى مسةةتو  األ أم إجمةةالي

Vernimmen, Quiry et al. 2011: 227) ، فقةد  ،وعةدة مقةاييس األربةا ويمكةن قيةاس الربحيةة مةن خةالم العالقةة بةين
مةهةوم  حية  إنواالستثمارات التةي سةاهمت فةي تحقيقهةا،  األربا العالقة بين بمن أو  والمبيعات، األربا تقاس بالعالقة بين 

العائةةد علةةى )أو قيمةةة حقةةوق الملكيةةة  (العائةةد علةةى الموجةةودات) الموجةةودات المقةةاييس كقيمةةةمةةن  ااالسةةتثمارات قةةد يأخةةذ عةةدد  
 .(Vernimmen, Quiry et al. 2011, P:229)" ربحية السهم الواحد" الرركات أسهمعدد أو  (حقوق الملكية

لبقائهةةةا واسةةةتمرارها، وغايةةةة يتطلةةة  إليهةةةا  اضةةةروري   الجميةةة  الملسسةةةات، وأمةةةر   اأساسةةةي   اهةةةدف   تعةةةد الربحيةةةة أننجةةةد  ولةةةذلم
ةةا يهةةتم بةة  الةةدائنون عنةةد تعةةاملهم مةة  الملسسةةة، وهةةي  االمسةةتثمرون، وملرةةر   لقيةةاس كةةةاءة اإلدارة فةةي اسةةتخدام مهمةةة أداة أيض 

ا من اإلدارة في الملسسة يوج  بالدرجة األولى نحو االستخدام األمثم للمةوارد المتاحةة ا كبير  أن جهد  ، لذا نجد المتاحةالموارد 
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بهدف تحقيق أفضم عائد ممكن ألصحابها، ال تقم قيمت  عن العائد الممكةن تحقيقة  علةى االسةتثمارات البديلةة التةي تتعةرا 
 .(Gitman 1997: 668; Lumby and Jones 2011: 174) من المخاطرنةسها للدرجة 

 أسةاسلمةا تةوفره مةن من استخدام الرب   أفضما البح  استخدام الربحية في هذ أنالباح  يعتقد فإن  ،عن ذلم ال  فض
آخةةر  مصةةرفكبيةةر مةة  الةةرب  لمصةةرف المقارنةةة بةةين رقةةم الةةرب  ل ال  فلةةيس مةةن المعقةةوم مةةث ،مصةةارفمتماثةةم للمقارنةةة بةةين ال

ةةيةةة سةةتوفر مقةةاييس الربحأحةةد  مةةا تةةم اسةةتخدامإذا  المقارنةةة سةةوف تكةةون غيةةر موضةةوعية، ولكةةن نإ إذ ،صةةرير  ال  معقةةو  اأساس 
 .حكم سليم ال لبس في  إلى والوصوم داءللمقارنة وتقييم األ ال  ومقبو 

دراسة الربحية تزداد من خالم دراستها لقطاع المصارف لما يمثلة  هةذا القطةاع مةن عصة   أهميةن إفآخر  من جان 
ة للوضةةة  آ، ولكونةةة  مةةةر األخةةةر مجتمةةة  اقتصةةةادي، ولخصوصةةةيت  وتةةةأثيره علةةةى مختلةةةف القطاعةةةات االقتصةةةادية  أليالحيةةةاة 

كبةر فةي العةراق لمةا أ إضةافية اأبعةاد   يأخةذاألمةر  بلرت درجة تطوره االقتصةادي واالجتمةاعي، وهةذاا مهماالقتصادي ألي بلد 
يمكةن النهةوا بهةا بةدون وجةود قطةاع مصةرفي  قتصةادية الالعراق من فرا مستقبلية واعدة في جمية  القطاعةات اال ينتظر
 .متطور

تحةةت "هةةو داخلةةي  ومنهةةا مةةا ،(دارةخةةارج سةةيطرة اإل)منهةةا مةةا هةةو خةةارجي  ،بعةةدد مةةن العوامةةمالمصةةارف بحيةةة ر  وتتةةأثر
ذا. (Sehrish Gul, Faiza Irshad et al. 2011: 61) "دارةسةيطرة اإل مةا سةلمنا بةأن العوامةم الخارجيةة ليسةت تحةت  وا 
العوامةم الداخليةة ، فةإن فةي الوقةت نةسة لهةا تتعةرا جمية  المنظمةات وأن هةا مةن جهةة، فيتسةتطي  الةتحكم  وال دارةسيطرة اإل

فهةم عالقتهةا بالربحيةة يسةاعد فةإن  أخةر مةن السةيطرة عليهةا مةن جهةة، ومةن جهةة  دارةكبيرة من خةالم تمكةن اإل أهميةتحتم 
جراءاتعلى تبني سياسات و  دارةاإل المةلثرة الداخلية العوامم أهم  من خالم دراسةعلى الربحية،  يجابيمن رأنها التأثير اإل ا 

والمطلوبةات، والسةيولة، والتةدفقات النقديةة، واالسةتثمارات، واالئتمةان الممنةو ،  الحجم،هذه الربحية وهي حقوق الملكية، و على 
 .والودائ 

 :الدراسات السابقة -2

حية  قةام  ،فيهاثر بعا العوامم أو  المصارفاختبرت ربحية التي من الدراسات  االمالي والمحاسبي عدد   األد تناوم 
بلةةدُا  11حيةة  تةم اختيةةار  ،باختبةةار ربحيةة المصةةارف فةةي عةدة بلةةدان 1995عةام Molyneux and Thorton كةم مةةن  

ودرجةةةة التركيةةةز  ،رةةةكم الملكيةةةة)عةةةدد مةةةن العوامةةةم أثةةةر  حيةةة  تةةةم اختبةةةار. 1919ولرايةةةة  1911لبيانةةةات مةةةن سةةةنة  بي ةةةاو أور 
ونسةبة النقةد  صةوم،األ إلةى ونسةبة حقةوق الملكيةة ،ونمو الطل  على النقود ،األجموالةائدة على السندات طويلة  ،(المصرفي
ة إيجابيةةوجةةود عالقةةة  إلةةى حيةة  توصةةم الباحثةةان صةةوم،األ إلةةى اإلداريةةة مصةةروفاتونسةةبة ال صةةوماأل إلةةى الماليةةة واألوراق

ة مهمة بةين الربحيةة ودرجةة التركيةز إيجابيوكذلم وجود عالقة  ،على الملكية ومستو  معدم الةوائدمهمة بين الربحية والعائد 
 .(Molyneux and Thorton, 1992) تركيز للملكيةأي  المصرفي

المةةام فةي المصةةارف فةةي الواليةات المتحةةدة خةةالم  ورأسالعالقةةة بةين الربحيةةة  1993فقةةد اختبةةر فةي عةةام  Berger أمةا
وذلةةم بسةةب  ترييةةر بعةةا القةةوانين فةةي تلةةم الةتةةرة والخاصةةة  ،1995 إلةةى 1991وللةتةةرة بةةين  1919 إلةةى 1915الةتةةرة مةةن 

ة قويةةة بةةين الربحيةةة ورأس المةةام فةةي الةتةةرة إيجابيةةوجةةود عالقةةة  إلةةى حيةة  توصةةم الباحةة  ،لرأسةةمام المصةةارف األمثةةمبالحةةد 
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 ،(1995-1991)المةةام فةةي الةتةةرة الثانيةةة  ورأسهنةةام عالقةةة عكسةةية بةةين الربحيةةة  أنبينمةةا وجةةد  ،(1919-1915) األولةةى
فةي  ،األمثةممةن الحةد أقةم  المةام رأسالمام والربحية عندما يكون  رأسة بين إيجابين العالقة ستكون أاستنتاج  إلى مما قاده

 .(Berger, 1995) األمثمكبر من الحد أالمام  رأسالعكس عندما يكون  إلى حين تتحوم العالقة

حيةة  وجةةدوا  ،االئتمانيةةة وعالقتهةةا بالربحيةةةبدراسةةة المخةةاطرة  Miller and Noulasقةةام كةةم مةةن  1991وفةةي عةةام 
أن فهةةذا يعنةةي  ،هنةةام عالقةةة سةةلبية بينهمةةا أنانةة  طالمةةا  إلةةى أرةةارواحيةة   ،عالقةةة سةةلبية بةةين المخةةاطرة االئتمانيةةة والربحيةةة

 وهةذا مةا سةوف يةنعكس بالسةل  علةى ربحيةة المصةارف ،تقليم عدد القروا إلى مما يلدي ،زيادة المخاطرة ترتبط بالقروا
(Miller and Noulas, 1997). 

ة بةين الحجةم إيجابيوجود عالقة  إلى فقد توصلت ،1991عام  Demirguc-Kunt and Levineدراسة كم من  أما
مقةةةدرة  إلةةةى ممةةةا يةةةلدي ،المتاحةةةة للمصةةةارف األمةةةواموجةةةود زيةةةادة فةةةي  إلةةةى الحجةةةم يةةةلدي أنحيةةة  وجةةةد البةةةاحثون  ،والربحيةةةة

تةةنعكس علةةى مسةةتو  الربحيةةة التةةي  ا علةةى الةوائةةد الدائنةةةإيجابي ةةممةةا يةةنعكس  أكبةةر،القةةروا بصةةورة  إعطةةاءالمصةةارف علةةى 
 .(Demirguc-Kunt and Levine, 1998) للمصارف

 ،1993 -1911المصةارف التونسةية للةتةرة مةةن  أداءبدراسةةة العوامةم التةي تةلثر علةةى  5111عةام  Naceurوفةي تةونس قةام 
المصةارف  أفضةمن ا  و  ،العمالةة المصةرفية أفضةمللحصةوم علةى  أكبر االمصارف المتطورة تبذم جهود   إلى أن أفضم حي  توصم

 .(Naceur, 2001) أكبرالمصارف هي التي تمتلم حقوق ملكية  أفضم إنا أخير  و   ،أكبرهي التي تمتلم ودائ  بنكية 

العالقةةة بةةين هيكةةم السةةوق وربحيةةة المصةةارف التجاريةةة فةةي بدراسةةة  5115عةةام  Chirwa، فقةةد قةةام آخةةر مةةن جانةة 
حيةة  وجةةد عالقةةة طويلةةة بةةين الربحيةةة مةةن جهةةة وتركيةةز  ،1991ولرايةةة  1911مةةاالوي باسةةتخدام سلسةةلة بيانةةات الةتةةرة مةةن 

 .(Chirwa, 2003)والودائ  من جهة ثانية  صوماأل إلى ونسبة القروا ،المام رأس صوم إلىونسبة األ ،الملكية

المةام وربحيةة  رأسة بةين إيجابيةوجةود عالقةة طرديةة  إلى فقد توصلت ،5111  عام ئوزمال Havrylchykدراسة  أما
قةدرتها علةى يةنعكس علةى وبالتةالي  ،هةاأرباحمما يةنعكس علةى  ،كةاءة أكثرالمصارف الكبر  تكون  أنحي  بدا  ،المصارف
 .(Havrylchyk, Olena et al., 2006)ة رئيسال مدخالتهافوائدها الدائنة والتي تركم  إيراداتتعظيم 

بدراسة العوامم المةلثرة علةى ربحيةة المصةارف التركيةة للةتةرة  5119عام  Guven and Onurوفي تركيا قام كم من 
 إجمةالي إلةى ئية بةين نسةبة حقةوق الملكيةةإحصةاة ذات داللةة إيجابيةعالقةة  هنةام أنحية  وجةدوا  ،5111ولرايةة  5115من 

 .(Guven and Onur, 2009) الموجودات وربحية المصارف التركية

فقد اختبروا العوامم الخارجية والداخلية الملثرة في ربحيةة المصةارف التجاريةة  5111ه عام ل وزمال Sehrish Gul أما
والقةةروا والملكيةةة والودائةة  والنمةةةو  كةةم مةةن الموجةةوداتأثةةةر  حيةة  اختبةةروا ،5119ولرايةةة  5113فةةي باكسةةتان للةتةةرة مةةن 

والعائةةد علةى الملكيةةة والعائةةد  صةوممثةةم العائةد علةةى األ ،االقتصةادي والتضةةخم وملرةر السةةوق المةالي علةةى ملرةرات الربحيةةة
 قوي لكم من العوامةم الخارجيةة والداخليةة علةى الربحيةة تأثيردليم قوي لوجود  إلى حي  توصلوا ،المام المستخدم رأسعلى 

(Sehrish Gul; Faiza Irshad et al., 2011 ). 
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 :البحث منهجية

والتعريف بمتريراتها وفرضةياتها والبيانةات والعينةة  ،هاونموذجا أهميتهو سوف نتناوم في هذا الجزء من الدراسة مركلتها 
 :وكما يلي ،المختارة

 :البحثمشكلة  -1

ثةةر العوامةةم أو  ،الماليةةة لةةألوراقربحيةةة المصةةارف العراقيةةة المدرجةةة فةةي سةةوق العةةراق فةةي دراسةةة  البحةة تتحةةدد مرةةكلة 
 :السلام التاليعن  جابةوعلي  يمكن تلخيا مركلة الدراسة من خالم اإل ،تلم الربحيةالمختلةة على 

 ،االستثماراتو  ،النقديةالتدفقات و  ،السيولةو  ،المطلوباتو  ،الحجمو  ،حقوق الملكية) للعوامم المختلةة  تأثيرهم هنام  
 ؟ربحية المصارف العراقية على ( الودائ  و  ،االئتمان الممنو و 

 :البحث أهمية -2

تحقيقهةا  دارة إلىالتي تسعى اإل هدافاألأهم  من( المساهمين)المرروع  أصحا تعظيم ثروة هدف  أنعلى الرغم من 
 ;Lumby and Jones 2011: 6) الةعالة التي من رأنها تحقيةق هةذا الهةدف جراءاتعن طريق استخدامها للسياسات واإل

Vernimmen, Quiry et al. 2011:3)،  عةةن ثةةروة  أهميةةةتقةةم  ال الربحيةةةتحقيةةق مسةةتويات مقبولةةة مةةن لكةةن عمليةةة
تعتبةر  الربحيةةهةذه ن إوبطبيعةة الحةام، فة. للمحافظةة علةى هةذه الثةروة رئيسلساطة تعتبر العامم ابب ألنها ،المرروع أصحا 

د مةةةن العوامةةةم الداخليةةةة النرةةةاط االقتصةةةادي الةةةذي بةةةدوره يتةةةأثر بالعديةةة أنةةةواعنةةةوع مةةةن  ألي داءملرةةةرات األأهةةةم  واحةةةدة مةةةن
ذا. والخارجية ( ت النمو على سبيم المثامومعدال ،ومعدالت التضخم ،كمعدالت الناتج القومي)ما كانت العوامم الخارجية  وا 

العوامةةم  فةةإن – مةةن جهةةة ثانيةةةبالنرةةاط نةسةة  وتتعةةرا لهةةا جميةة  الرةةركات العاملةةة  ،مةةن جهةةة دارةخارجةةة عةةن سةةيطرة اإل
 .دارةسيطرة اإل إلى األحوامغل  أالداخلية تخض  في 

العراقيةةة المدرجةةة فةةي سةةوق  المصةةارفربحيةةة التعةةرف علةةى أجةةم  فقةةد جةةاءت هةةذه الدراسةةة مةةن ،الربحيةةةألهميةةة  اونظةةر  
العراقية المدرجة فةي سةوق  المصارفربحية  فيالمختلةة الداخلية  العواممأثر  ومحاولة التعرف على ،المالية لألوراقالعراق 
 .المالية لألوراقالعراق 

والةةةدوم  األسةةةواقفةةةي  المصةةةارفعلةةةى  أجريةةةتغلةةة  الدراسةةةات السةةةابقة قةةةد أ أن، وعلةةةى الةةةرغم مةةةن خةةةرآومةةةن جانةةة  
فرا العراقي تنتظره كون السوق ل ،العراقية المصارفمن خالم تطبيق  على  أخر  أهميةن هذا البح  يكتس  إف ،المتقدمة

والنرةاط االقتصةادي  ،وجود هذه الةرا االستثماريةتتميز عن غيرها من دوم المنطقة بفي العراق  المصارفن أو مستقبلية، 
 ضةةافة إلةةىباإل. كبيةةرة أربةةا علةةى تحقيةةق  بالتأكيةةدتحقيةةق مسةةتويات نمةةو عاليةةة تةةنعكس  فةةيلةةم يسةةترم مةةا يتةةا  لةة  دون غيةةره 

مسةةتويات ربحيتهةةا والعوامةةم عةةن العراقيةةة  المصةةارف إلدارة اعملي ةة ال  كونهةةا تقةةدم دلةةيل أخةةر  أهميةةةتكتسةة  هةةذه الدراسةةة  ،ذلةةم
 .الملثرة عليها
فةةي نمةةوذج االنحةةدار  Panel Data ةالةة أسةةلو باعتمةةاده بحةةو  عةةن غيةةره مةةن ال ا البحةة تميةةز هةةذيذلةةم عةةن  ال  فضةة

 سةلو ، حية  يةوفر هةذا األبحةو  السةابقةتبةاط المتبة  فةي الاالنحدار واالر المتعدد بدم استخدام التحليم المقطعي في نموذج 
 .امن المنهجية الحق   Panel Dataوكما سيتم توضيح  في الجزء الخاا بام  ،في نتائج  أكبردق  
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 :البحثنموذج  -3
 :معادلة االنحدار المتعدد التاليةمن خالم  فيهاوالعوامم الملثرة  المصرفربحية للعالقة بين يمكن توضي  نموذج الدراسة 

Pit = A1 + B1(Eit) + B2(Sit) + B3(Lit) + B4 (Lqit)  
+ B5 (CFit) +B6 (Iit) + B7 (Crit) + B8 (Dit) +uit 

 :حي  إن
Pit :          المصرفربحيةi  للةترةt 
Eit :         مصرفحقوق الملكية للi  للةترةt 
Sit :         حجم المصرفi  للةترةt 

Lit :         المطلوبات للبنمi  للةترةt 
Lqit : مصرفسيولة للالi  للةترةt 
CFit :      مصرفالتدفق النقدي للi  للةترةt 

Iit :         االستثمارات للمصرفi  للةترةt 

Crit :       االئتمان الممنو  للمصرفi  للةترةt 

Dit :          المصرفالودائ  لدi  للةترةt 

 :Panel Data ـال أسلوباستعمال  

فالتحليةةم المقطعةةي يقةةوم بدراسةةة  ،تحليةةم السالسةةم الزمنيةةةأو  التحليةةم المقطعةةي مةةاإغلةة  الدراسةةات السةةابقة تسةةتخدم أ إن
المتوسةط الحسةابي لسةنوات الدراسةة لتوضة  بتحليةم االنحةدار  بأخةذيقةوم  أن، أو االنحدار المتعدد لعدد من الرركات لسنة واحةدة

 .واحدة على فترة زمنية لرركةحدار المتعدد للسالسم الزمنية االنفيما يكون تحليم  ،كما لو كانت لسنة واحدة

نطلةق  أنمكن يحي   ،حسابيةبدون استخدام متوسطات ين سلوبللجم  بين األ Panel Data ةال أسلو  ومن هنا جاء
حية  هنةام  (Gujarati, 2003: 5; Hsiao, 2003: 6; Baltagi, 2005: 5) "التحليةم المقطعةي للسالسةم الزمنيةة"علية  

يعمةةم علةةى الجمةة  بةةين مزايةةا  سةةلو لةةذلم فهةةذا األ. (سالسةةم زمنيةةة) لعةةدد مةةن الةتةةرات الزمنيةةة (تحليةةم مقطعةةي) عةةدة حةةاالت
استخدام البيانات كما  إمكانيوفر لنا  Panel Data ةال أسلو استخدام  نإ، كما لسالسم الزمنية والتحليم المقطعيي اأسلوب

مما يلثر بالتأكيد على  ،تعمم على تقليم التةاوت بين البيانات أنالمتوسطات الحسابية التي من رأنها  إلى هي دون اللجوء
 .نتائج الدراسة

 :البحثفرضيات  -4

 :ة التالية في هذه الدراسةرئيسالة سيتم اعتماد الةرضي
 ،المطلوبةات ،الحجةم ،حقةوق الملكيةة)الداخليةة لعوامةم ائية بةين إحصاعالقة ذات داللة وجد ت ال :العدمية الفرضية 

العراقيةةة المدرجةةة فةةي سةةوق  المصةةارفوربحيةةة ( الودائةة  ،االئتمةةان الممنةةو  ،االسةةتثمارات ،التةةدفق النقةةدي ،السةةيولة
 .المالية لألوراقالعراق 

ــة   ،المطلوبةةات ،الحجةةم ،حقةةوق الملكيةةة) الداخليةةةئية بةةين العوامةةم إحصةةاعالقةةة ذات داللةةة وجةةد ت :الفرضــية البديل
وربحيةةة المصةةارف العراقيةةة المدرجةةة فةةي سةةوق ( الودائةة  ،االئتمةةان الممنةةو  ،االسةةتثمارات ،التةةدفق النقةةدي ،السةةيولة
 .المالية لألوراقالعراق 
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 :تعريف المتغيرات -5
 :تابعالمتغير ال 

 المصرفربحية كمقياس لنسبة العائد على حقوق الملكية سيتم استعمام  :الربحية. 
 :مستقلةالمتغيرات ال 

 أثرهةاوقيةاس  ،لضةمان اتباعهةا التوزية  الطبيعةي مسةتقلةلمتريةرات التاليةة كمتريةرات اللوغةاريتم الطبيعةي لسيتم استعمام 
 :وكما يلي المصارفربحية  في

 اللوغاريتم الطبيعي لحقوق الملكيةسيتم قياس هذا المترير باستخدام  :حقوق الملكية. 

 الموجوداتجمالي اللوغاريتم الطبيعي إل سيتم قياس هذا المترير باستخدام :حجم الشركة. 

 وباتمطللل اللوغاريتم الطبيعيسيتم قياس هذا المترير باستخدام : المطلوبات. 
 ام العاممرأس الماللوغاريتم الطبيعي لسيتم قياس هذا المترير باستخدام : السيولة. 

 دي السنويصافي التدفق النقاللوغاريتم الطبيعي لسيتم قياس هذا المترير باستخدام : التدفق النقدي. 

 المصرفستثمارات اللوغاريتم الطبيعي السيتم قياس هذا المترير باستخدام : االستثمارات. 

 اللوغاريتم الطبيعي لالئتمان الممنو سيتم قياس هذا المترير باستخدام  :االئتمان الممنوح. 

 المصرفلودائ  لد  اللوغاريتم الطبيعي لسيتم قياس هذا المترير باستخدام : الودائع. 

 :والعينة المختارةالبيانات  -6

 :البيانات 

بنةوم العراقيةة جمة  البيانةات الثانويةة مةن القةوائم الماليةة المنرةورة لل أسةلو علةى  ساسالدرجة األبهذه الدراسة اعتمدت 
حية  تةم الحصةوم علةى هةذه البيانةات مةن خةالم التقةارير الماليةة الخاصةة بسةوق  ،الماليةة لةألوراقالمدرجةة فةي سةوق العةراق 

 .الرركات المدرجة في السوق جمي المالية والمتضمنة ملخصات عن  لألوراقالعراق 
 :العينة المختارة 

فةي سةوق العةراق  امةدرج   امصرف   55العراقية يبلغ  المصارفعدد  نإ إذواجهت الباح  مركلة عينة الدراسة المختارة، 
السلسةلة يةلثر علةى  برةكم الفتةرة زمنيةة ممكنةة  ألطةومعينةة ممكنةة  أكبرومن هنا فقد حاوم الباح  تحديد . المالية لألوراق
لواحةد وعرةرين سةنوات  خمةساعتمةاد فتةرة األوم  ،كةان هنةام خيةاران إذ، بنتةائج الدراسةة اإلخةالم إلةى مما قةد يةلدي ،الزمنية
 1531)أي  ،امصةةرف  خمسةةة عرةةر فتةةرة تسةة  سةةنوات ول اعتمةةاد الخيةةار الثةةاني وهةةوأو  ،(وحةةدة بيانةةات 1131)أي  ،امصةةرف  

 .(وحدة بيانات

وبعةد تحديةد تلةم األمةر  هةذا إن .ويمكن االعتماد عليهةا أكبرزمنية ة يوفر سلسل لكون لقد قام الباح  باالختيار الثاني 
أصةب   سةنوات تسة مةن أقةم  5111مة  صةدور بيانةات سةنة  المصةرفعمةر  أنأو  فر بياناتة الةم تتةو  واسةتبعاد مةا المصارف

وهي نسبة مقبولةة برةكم  ،من مجتم  الدراسة % 13.55تمثم حوالي  5111ولراية  5115للةترة من سنة  امصرف   13لدينا 
 .(1)بالجدوم رقم في عينة الدراسة  المصارف أسماءنوض   أنيمكن لنا  .عام
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 (1)جدول رقم 
 مجتمع وعينة الدراسة

 القطاع المجتمع العينة يةئو النسبة الم

 المصارف 55 13 13.55%

 المصارف أسماء

 ضمن العينة خارج العينة 

 المصرف التجاري مصرف الرمام

 مصرف برداد مصرف كوردستان الدولي

 اإلسالميالمصرف العراقي  رور الدوليأمصرف 

 األوسطمصرف الررق  مصرف المنصور 

 مصرف االستثمار العراقي المصرف المتحد

 العراقي األهليالمصرف  مصرف دجلة والةرات

 مصرف االئتمان العراقي اإلسالمي إيالفمصرف 

 مصرف دار السالم  مصرف البصرة

  

 مصرف سومر التجاري

 مصرف بابم

 االقتصاد لالستثمارمصرف 

 مصرف الخليج

 الوركاء لالستثمار والتمويممصرف 

 مصرف الموصم لالستثمار

 يمصرف االتحاد العراق

 :نتائج الدراسة
 ،الحجةةةمو  ،حقةةةوق الملكيةةةة)الداخليةةةة ئية بةةةين المتريةةةرات إحصةةةا أهميةةةةتوجةةةد عالقةةةة ذات  نةةة  الأنصةةةت الةرضةةةية العدميةةةة علةةةى 

العراقيةةة المدرجةةة فةةي  المصةةارفوربحيةةة ( الودائةة و  ،االئتمةةان الممنةةو و  ،االسةةتثماراتو  ،صةةافي التةةدفق النقةةديو  ،السةةيولةو  ،المطلوبةةاتو 
عةن  Fixed-effect (within) Regressionر هةذه الةرضةية باسةتخدام االنحةدار المتعةدداحية  تةم اختبة ،المالية لألوراقسوق العراق 

نتةةائج التحليةةم للعالقةةة بةةين المتريةةر التةةاب  والمتريةةرات المسةةتقلة ( 5)حيةة  يبةةين الجةةدوم رقةةم  ، STSTA ةطريةةق اسةةتعمام برنةةامج الةة
 %(.3مستو  داللة ) % 93بمستو  ثقة يبلغ 

المحسةوبة ومقارنتهةا مة  قيمتهةا   tالةرضةية البديلةة يعتمةد علةى قةيم أو  رفةا الةرضةية العدميةةأو  قبةوم قةرار فةيال إن
نةةرفا الةرضةةية العدميةةة ونقبةةم  إننةةاوقاعةةدة القةةرار هنةةا تقةةوم  ،%3مةة  مسةةتو  الداللةةة البةةالغ  P>tومقارنةةة قيمةةة  ،الجدوليةةة

مةن أقةم  هةي P>tوكةذلم فةي حالةة كةون قيمةة  ،مةن قيمتهةا الجدوليةة أكبةرالمحسةوبة   tالةرضية البديلة في حالة كةون قيمةة 
 .(Berenson, Levine et al., 2009 :369)% 3مستو  الداللة البالغ 

 :قوة النموذج -1

هةةا تعطينةةا فكةةرة واضةةحة عةةن ذلةةم ألنو  ،كبيةةرة أهميةةةئي، حيةة  تكتسةة  حصةةافةةي التحليةةم اإل األولةةىالخطةةوة  دقةةوة النمةةوذج تعةة إن
كانةةةت القةةةوة  ،أقةةةو كلمةةةا كةةةان النمةةةوذج  :أخةةر فيةة  فةةةي تةسةةةير المتريةةةر التةةةاب ، بعبةةةارة  الداخلةةةةوقةةةدرة المتريةةةرات المسةةةتقلة  مالءمةةةةمةةد  
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Rنقةةيس قةةوة النمةةوذج مةةن خةةالم اتبةةاع عةةدد مةةن الوسةةائم منهةةا قيمةةة  أنحيةة  يمكةةن لنةةا  أفضةةم،و  أكبةةرالتةسةةيرية للمتريةةرات 
 Fوقيمةةة  2

 .Prob(F-statistic)(Berenson, Levine et al. 2009: 367) وكذلم قيمة 

Rقاعدة القرار في قوة النموذج من عدم  هي قيمة  إن
والنتةائج  وأقةو  أفضةمكةان ذلةم  ،فكلما كانةت القيمةة مرتةعةة ،2

فهةةذا  ،مةةن القيمةةة الجدوليةةة أكبةةركانةةت القيمةةة المحسةةوبة  فةةإذا ،المحسةةوبة فتةةتم مقارنتهةةا بقيمتهةةا الجدوليةةة Fقيمةةة  أمةةا أفضةةم،
 %3الداللةة البةالغ فتتم مقارنتها بمسةتو   Prob (F-statistic)قيمة  أما ،نعتمد على النموذج ونتائج  أننستطي   أننايعني 
 ,Berenson) نعتمةد علةى النمةوذج ونتائجة  أننسةتطي   أننةافهذا يعنةي  ،من مستو  الداللةأقم  كانت قيمت  المحسوبة فإذا

Levine et al., 2009: 368). 

 (2)جدول رقم 
 قوة نموذج الدراسة

R Square  % 82.23 

F(1,111)   12.14 

Prob (F-statistic) 0.0000 

( 111 ،1)المحسةةوبة لةةدرجات حريةةة  Fن قيمةةة أو  ،االمحسةةوبة تبلةةغ صةةةر   Prob (F-statistic)قيمةةة  أننجةةد ( 5)جةةدوم  فةةيو 
Rقيمة  أما ،.5.6في حين تبلغ قيمتها الجدولية  ،15.11 تبلغ

وجمية  المقةاييس  ،اوهةي نسةبة عاليةة وجيةدة جةد   ،%15.55نها تبلغ إف 2
مكانقوة النموذج و  إلى ترير الجدومفي   .االعتماد علي  بصورة كبيرة ا 

 :اختبار االرتباط بين المتغيرات المستقلة -2

بحية   ،التةي تواجة  اسةتخدام تحليةم االنحةدار المتعةدد مرةكالتالأهةم  مةن ةالمتريةرات المسةتقلة واحةدتعدُّ مركلة االرتبةاط بةين 
نة  أوخاصةة  ،مةن المتريةرات المسةتقلة أو أكثةر ويحد  االرتباط عندما يكون هنام ارتباط قوي بين واحةد .ال تكون مستقلة بركم تام

العالقةة أثةر  تحريةف نتةائج النمةوذج بسةب  صةعوبة عةزم إلةى ا مةا يةلديوهةذ ،نموذج االنحدار إلى ال توجد معلومات جديدة تضاف
 (.Berenson, Levine et al., 2009: 360)بين المتريرات المستقلة 

لكةةم متريةةر  VIFالمسةةتخدمة فةةي اختبةةار االرتبةةاط بةةين المتريةةرات المسةةتقلة هةةو تبةةاين عامةةم التضةةخم  أهةةم الطرائةةق إن
 (.Berenson, Levine et al., 2009: 360)من خالم المعادلة التالية   مستقم ويمكن حساب

VIF = 1 / (1 – R
2
 ) 

ارتباط المترير المستقم مة   أنفهذا يعني  ،اساوي واحد  تألي مترير مستقم  VIFكان معامم إذا  قاعدة القرار هي إن
عنةد  المسةتقوالمتريةر المسةتقم يعةدُّ  .ليس ل  تأثير كبير على العالقة بين المترير المستقم والمتريةر التةاب  األخر المتريرات 
اختبةةار االرتبةةاط بةةين  إجةةراءوتةةم  .مةةن خمسةةة أكبةةرللمتريةةر  VIFكةةان معامةةم األخةةر  إذا مةة  المتريةةرات المسةةتقلة ارتباطةة  

جمةةةةاليقةةةةوق الملكيةةةةةة و ح) المتريةةةةرات المسةةةةتقلة  المةةةةةام العامةةةةم وصةةةةافي التةةةةدفقات النقديةةةةةة  ورأسودات والمطلوبةةةةات الموجةةةة ا 
ودراسة احتمام وجود االرتباط بين المتريرات المستقلة التي تلثر بركم كبير على  ،(واالستثمارات واالئتمان الممنو  والودائ 

 :كما يليحي  كانت مصةوفة بيرسون لالرتباط  ،العالقة بين المتريرات المستقلة والمترير التاب 
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 (3)جدول رقم 
 مصفوفة بيرسون لمعامالت االرتباط

  

حقوق 
 الملكية

 إجمالي
 الموجودات

 المطلوبات
المال  رأس

 العامل

صافي التدفقات 
 النقدية

 تاالستثمارا
االئتمان 
 الممنوح

 الودائع

               1.000 حقوق الملكية

             1.000 0.034 الموجودات إجمالي

           1.000 0.071 0.002 المطلوبات

         1.000 0.029 0.062- 0.053 المال العامل رأس

       1.000 0.038 0.017 0.025 0.098 صافي التدفقات النقدية

     1.000 1.113 0.017 0.018 0.043 0.050 تاالستثمارا

   1.000 0.019 0.024 0.053 0.141- 0.063- 0.068- االئتمان الممنوح

 1.000 0.016 0.051 0.040- 0.035- 0.024 0.053 0.141- الودائع

 .(1)ن  يمكن احتسا  قيمة تباين عامم التضخم كما هو موض  بالجدوم رقم إومن هنا ف

 (4)جدول رقم 
 قيم تباين عامل التضخم

  

حقوق 
 الملكية

 إجمالي
 الموجودات

 المطلوبات
المال  رأس

 العامل

التدفقات صافي 
 النقدية

 تاالستثمارا
االئتمان 
 الممنوح

 الودائع

               - حقوق الملكية

             - 1.001 الموجودات إجمالي

           - 1.005 1.000 المطلوبات

         - 1.001 1.004 1.003 المال العامل رأس

       - 1.001 1.000 1.001 1.010 صافي التدفقات النقدية

     - 1.000 1.000 1.000 1.002 1.003 تاالستثمارا

   - 1.000 1.001 1.003 1.020 1.004 1.005 االئتمان الممنوح

 - 1.000 1.003 1.002 1.001 1.001 1.003 1.020 الودائع

مةةن رةةروط  رةةرطأهةةم  وبالتةةالي تحقةةق, نةة  ال وجةةود الرتبةةاط بةةين المتريةةرات المسةةتقلة أ( 1)رقةةم تبةةين لنةةا مةةن الجةةدوم 
لكةةم العناصةةر  VIFقيمةةة  أنوهةةذا يعنةةي  ،رتبةةاط بةةين متريةةرات المسةةتقلةاالوجةةو  انعةةدام  إلةةى االنحةةدار المتعةةدد التةةي ترةةير

 .مما يعني عدم وجود ارتباط بين المتريرات المستقلة الواحد،من جد ا  قريبة
 :المتغيراتأثر  تفسير -3

علةى مقارنةة  يةساسةيعتمد بالدرجة األ( فرضيات الدراسة )التاب   المتريرمتريرات الدراسة المستقلة على أثر  تةسير إن
 .%3م  مستو  الداللة البالغ  |P>|tوكذلم مقارنة قيمة  ،المحسوبة م  قيمتها الجدولية tقيمة 

ننةا نةرفا إمةن الجدوليةة ف أكبةرالمحسةوبة  tكانةت قيمةة إذا  رفةا الةرضةية العدميةة هةيأو  قاعدة القرار في قبةوم إن
 P>|tكانةت قيمةة ، إذا ذلةمعةن  ال  فضة .والعكةس بةالعكس ،(األثةرأو  وجةود العالقةة)الةرضية العدمية ونقبم الةرضية البديلةة 
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، والعكةس (األثةرأو  وجةود العالقةة)بديلةة ننا نرفا الةرضةية العدميةة ونقبةم الةرضةية الإف ،%3من مستو  الداللة البالغ أقم 
 .(Berenson, Levine et al. 2009, P:371)بالعكس

 :نوض  تحليم الةرضية بالجدوم التالي أنويمكن 

 (5)جدول رقم 

 الرئيسةاختبار الفرضية 

P>|t| t  المتغيرات المستقلة  المعامل 

 حقوق الملكية 1.7161137    6.05 0.000

 الحجم 1.0072409-    1.29- 0.200

 المطلوبات 1.0426271    3.37 0.001

 السيولة 1.0477161    3.90 0.000

 التدفق النقدي 1.0022823-    0.27- 0.788

 االستثمارات 1.0511227    2.45 0.016

 االئتمان الممنو  1.0116482-    0.44- 0.659

 الودائ  1.006838    0.39 0.695

 :معادلة االنحدار المتعدد التي تم الحصوم عليها كما يلي إدراجحي  يمكن 
Pit = A1+ 0.71611(E it) -0.00724(Sit)+0.04262(Lit)+ 0.04771(Lqit) -0.00228(CFit) 

+0.0511227 (Iit) -0.01164(Crit)+0.00683 (Dit) 

 :التاب  كما يليالمتريرات المستقلة على المترير أثر  وسيتم توضي  تةسير نتائج
 :حقوق الملكية 

 ،(5.1131) مةن قيمتهةا الجدوليةة البالرةة  أكبةروهي  ،(6.05)المحسوبة تبلغ   tقيمة  أننالحظ ( 3)من الجدوم رقم 
نةةةرفا  أننةةةاممةةةا يعنةةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةةتو  الداللةةةة البالرةةةة أقةةةم  وهةةةي ،(1.111)المحسةةةوبة تبلةةةغ  |P>|tن قيمةةةةإوكةةةذلم فةةة

ئية لحقةوق الملكيةة إحصةاداللةة ا ذ اثةر  أهنةام  أننستنتج  أننستطي   :أخر بكلمات  .الةرضية العدمية ونقبم الةرضية البديلة
 .على ربحية المصارف العراقية

 :الحجم 

 مةةةةةن قيمتهةةةةةا الجدوليةةةةةة البالرةةةةةة  أصةةةةةرروهةةةةةي  ،(1.29-)المحسةةةةةوبة تبلةةةةةغ  tقيمةةةةةة  أن نالحةةةةةظ( 3)مةةةةةن الجةةةةةدوم رقةةةةةم 
 أننةاممةا يعنةي  ،(1.13) من مستو  الداللة البةالغ أكبروهي  ،(1.511)المحسوبة تبلغ  |P>|tقيمة  وكذلم فإن ،(5.1131)

ئية إحصةاداللةة  وثةر ذأهنةام لةيس   أنةنسةتنتج  أننسةتطي   :أخةر بكلمةات  .الةرضةية البديلةةرفا الةرضية العدمية ونة نقبم
 .على ربحية المصارف العراقيةجم حلل

 :المطلوبات 

 ،(5.1131) مةن قيمتهةا الجدوليةة البالرةة  أكبةروهةي  ،(3.37)المحسةوبة تبلةغ  tقيمةة  أننالحظ ( 3)من الجدوم رقم 
نةةةرفا  أننةةاممةةا يعنةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةتو  الداللةةة البالرةةة أقةةم  وهةةي ،(1.111)المحسةةوبة تبلةةغ  |P>|tن قيمةةة إوكةةذلم فةة
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على لمطلوبات ئية لإحصاداللة  اذ اثر  أهنام  أننستنتج  أننستطي   :أخر بكلمات  .الةرضية العدمية ونقبم الةرضية البديلة
 .ربحية المصارف العراقية

 :السيولة 

 ،(5.1131)البالرةةة مةةن قيمتهةا الجدوليةةة  أكبةروهةةي  ،(3.90)المحسةةوبة تبلةغ  tقيمةة  أن نالحةةظ( 3)مةن الجةةدوم رقةم 
نةةةرفا  أننةةاممةةا يعنةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةتو  الداللةةة البالرةةة أقةةم  وهةةي ،(1.111)المحسةةوبة تبلةةغ  |P>|tقيمةةة  وكةةذلم فةةإن

علةى لسةيولة ئية لإحصةاداللةة  اذ اثةر  أهنةام  أننسةتنتج  أننسةتطي   :بكلمةات أخةر . الةرضية العدميةة ونقبةم الةرضةية البديلةة
 .ربحية المصارف العراقية

 :التدفق النقدي 

 ،(5.1131)من قيمتها الجدولية البالرة  أصرروهي  ،(0.27-)المحسوبة تبلغ  tقيمة  أن نالحظ( 3)من الجدوم رقم 
 نقبةةةم أننةةةاممةةةا يعنةةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةةتو  الداللةةةة البالرةةةة  أكبةةةروهةةةي  ،(1.111)المحسةةةوبة تبلةةةغ  |P>|tقيمةةةة  وكةةةذلم فةةةإن

لتةدفق ئية لإحصةاداللةة  وثةر ذأهنام ليس   أننستنتج  أننستطي   :بكلمات أخر . الةرضية البديلة نرفاالةرضية العدمية و 
 .على ربحية المصارف العراقيةالنقدي 

 :االستثمارات 

 ،(5.1131)البالرةةة مةةن قيمتهةا الجدوليةةة  أكبةروهةةي  ،(2.45)المحسةةوبة تبلةغ  tقيمةة  أن نالحةةظ( 3)مةن الجةةدوم رقةم 
نةةةرفا  أننةةاممةةا يعنةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةتو  الداللةةة البالرةةة أقةةم  وهةةي ،(0.016)المحسةةوبة تبلةةغ  |P>|tقيمةةة  وكةةذلم فةةإن

ات سةةتثمار الئية لإحصةةاداللةةة ا ذ اثةةر  أهنةةام  أننسةةتنتج  أننسةةتطي   :بكلمةةات أخةةر . الةرضةةية العدميةةة ونقبةةم الةرضةةية البديلةةة
 .على ربحية المصارف العراقية

 :االئتمان الممنوح 

 ،(5.1131)البالرة من قيمتها الجدولية  أصرروهي  ،(0.44-)المحسوبة تبلغ  tقيمة  أن نالحظ( 3)من الجدوم رقم 
قبةةةم ن أننةةةاممةةةا يعنةةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةةتو  الداللةةةة البالرةةةة  أكبةةةروهةةةي  ،(1.139)المحسةةةوبة تبلةةةغ  |P>|tقيمةةةة  وكةةةذلم فةةةإن

ئية إحصةةةاداللةةةة  وثةةةر ذأهنةةةام لةةةيس   أنةةةنسةةةتنتج  أننسةةةتطي   :بكلمةةةات أخةةةر . الةرضةةةية البديلةةةةرفا لةرضةةةية العدميةةةة ونةةةا
 .على ربحية المصارف العراقيةالممنو   لالئتمان

 :الودائع 

 ،(5.1131)البالرةة مةن قيمتهةا الجدوليةة  أصةرروهي  ،(0.39)المحسوبة تبلغ  tقيمة  أننالحظ ( 3)من الجدوم رقم 
قبةةةم ن أننةةةاممةةةا يعنةةةي  ،(1.13)مةةةن مسةةةتو  الداللةةةة البالرةةةة  أكبةةةروهةةةي  ،(0.695)المحسةةةوبة تبلةةةغ  |P>|tقيمةةةة  وكةةةذلم فةةةإن

لودائة  ئية لإحصةاداللة  وثر ذأهنام ليس  أننستنتج   أننستطي   :بكلمات أخر . الةرضية البديلةرفا الةرضية العدمية ون
 .على ربحية المصارف العراقية

العراقيةة فةي ربحيتهةا  المصةارفوهةي عةدم اعتمةاد  ،احقيقةة ربمةا تكةون غيةر مثبتة  سةابق   اتثبةت عملي ة السةابقةالنتائج  إن
 اكبيةر   اعلى الودائ  المصرفية واالئتمانات الممنوحة للزبائن التي يركم الةرق بين الةوائد الدائنة والمدينة الناتجةة عنهةا مصةدر  
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الظةروف  إلى اموهذا يرج  بطبيعة الح ،غل  دوم العالم التي تعد صميم العمم المصرفيأمن مصادر الرب  المصرفي في 
علةى االعتمةاد علةى  المصةارفالتي مر بها العراق خالم الةترات الماضية وطبيعة الظروف االجتماعيةة التةي تحةد مةن قةدرة 

 .القروا والودائ  في ربحيتها

العراقيةةة فةةرا واعةةدة بالمسةةتقبم مةةن خةةالم اسةةترالم  المصةةارفلةةد  إلةةى أن  السةةابقةترةةير النتةةائج آخةةر  مةةن جانةة 
 اآلنإلةةةى ربحيةةةتهم  نإ إذ ،أكبةةةرالةةةةرا المتاحةةةة لهةةةم فةةةي تةعيةةةم النرةةةاط المصةةةرفي المتمثةةةم فةةةي الودائةةة  والقةةةروا بصةةةورة 

فةي النرةاط المصةرفي المتمثةم  أنممةا يعنةي  ،مقتصرة وبرةكم رئةيس علةى االسةتثمارات المتولةدة مةن السةيولة وحقةوق الملكيةة
 .زيادة في ربحيتهم إلى بالتأكيدسيلدي  ، فإن أكبرما تم تةعيل  بصورة إذا  الودائ  والقروا

 :والتوصياتاالستنتاجات 
 :وهي كما يلي ،عدد من النتائج المهمة إلى بح توصم ال

، وهةةذا المصةةارفعلةةى ربحيةةة ئية لحقةةوق الملكيةةة والسةةيولة والمطلوبةةات واالسةةتثمارات إحصةةاذو داللةةة  إيجةةابيهنةةام أثةةر  -1
المصةارف لزيةادة  أمةامممةا يةوفر الةةرا  ،زيادة السيولة إلى انلديتوزيادة المطلوبات زيادة حقوق الملكية إلى أن  يرج 

 .على ربحية تلم المصارف باإليجا استثماراتها التي تنعكس 

اعتمةاد  عةدم إلةى ا يرةيروربحيةة المصةارف، ممةودائة  والقةروا ئية بةين حجةم الإحصةاداللةة  كةن هنةام عالقةة ذاتتلم  -5
صميم العمم المصرفي المتمثةم بةالةرق بةين الةوائةد الدائنةة والمدينةة الناتجةة العراقية في تحقيقها للربحية على  المصارف

 .عن الودائ  والقروا

مةن الربحيةة مةن خةالم تةعيةم النرةاط  أعلةىغل  المصارف العراقية لديها فرا واعدة في مجةام تحقيةق مسةتويات أ إن -5
 .المتمثم باستقطا  الودائ  وتةعيم القرواالمصرفي 

النرةاط المصةرفي الخةاا بمةن   بتةعيةم المصةارفيوصةي بضةرورة قيةام  أنيمكن للباحة   السابقة،وبناء على النتائج 
 .على زيادة مستويات ربحيتها المستقبلية باإليجا القروا واستقطا  الودائ  التي ستنعكس 

ولةتةةرة زمنيةةة  أكبةةرهةةذه الدراسةةة فةةي فتةةرة زمنيةةة الحقةةة وبعينةةة  إجةةراء إعةةادةيوصةةي الباحةة  بضةةرورة آخةةر  مةةن جانةة 
 .دقة وقابلية للتعميم أكثرنتائج  إلى وذلم للوصوم ،أطوم
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the profitability levels and the effect of some internal 

variables on these levels for listed commercial banks in Iraqi Stock Exchange. The study 

adopting Panel Data for sample of 15Banks for 9 years during the period 2002 – 2010. The 

fixed-effect (within) regression model was used to examine this sample to test the effect of 

equity, size, liabilities, liquidities, cash flow, investment, credit loans and deposit on the 

return on equity in the commercial banks in Iraqi context. 

The study concluded that there is appositive significant relationship between profitability 

of Iraqi commercial banks and variables of equity, liability, liquidity and investment. Besides 

that, there was no significant relationship between profitability of Iraqi commercial banks and 

variables of total assets, cash flow, deposit and credit loans, which means that Iraqi 

commercial banks don't depend for their profitability on the core of banking business as much 

as depend on their equity and investment. 
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