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ABSTRACT 

  The research aims to determine the impact of credit components on the profitability of the bank, 

through the application to a sample of private Iraqi commercial banks, and after studying and identifying 

the research variables, data were collected for a sample of five private commercial banks for eleven 

years and for a period of (2004-2015), and then this data was subjected to several statistical tests through 

the use of spss v.25, and the research came to a set of practical results including that there are The 

relationship of moral impact between the components of credit and the profitability of the bank at a 

moral level (0.05), and can benefit from the findings of the research as the interest in the components of 

bank credit as it positively affects the profitability of the bank, by increasing investment in the 

components of credit and in the following order, which is the securities first, and loans second. 

Keywords: bank credit components, bank profitability, commercial banks, loans, commercial securities, 

spss v.25. 
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 لخصالم

يهدف البحث إلى تحديد أثر مكونات االئتمان في ربحية المصرف، وذلك من خالل التطبيق على عينة من المصارف التجارية العراقية   

مصارف لمدة الخاصة، وبعد دراسة متغيرات البحث وتحديدها، تم جمع بيانات عنها، لعينة من المصارف التجارية الخاصة عددها خمسة 

 SPSS، وبعد ذلك تم اخضاع هذه البيانات لعدة اختبارات إحصائية من خالل استخدم برنامج(4002-4002)إحدى عشر سنة ولفترة من 

V.25  ،توصل البحث إلى مجموعة من النتائج العملية منها أن هنالك عالقة تأثير معنوية بين مكونات االئتمان وربحية المصرف عند و

، ويُمكن اإلفادة من النتائج التي توصل إليها البحث إذ أن االهتمام بمكونات االئتمان المصرفي كونها تؤثر إيجابيا (0.02)ية مستوى معنو

 .في ربحية المصرف، وذلك  بزيادة االستثمار في مكونات االئتمان وحسب الترتيب اآلتي وهو األوراق التجارية أوال، والقروض ثانيا

 .spss v.25نات االئتمان المصرفي، ربحية المصارف، المصارف التجارية، القروض، األوراق التجارية، مكو: كلمات مفتاحية
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 منهجية البحث: المبحث األول

 : ن مشكلة البحث الحالي تتلخص بالسؤال الرئيسي التاليإ: مشكلة البحث: أوال

وتنبثق عنه األسئلة الفرعية  في ربحية المصارف التجارية عينة البحث؟( التجاريةالقروض، األوراق )ما هو أثر مكونات االئتمان  

 :التالية

 ما واقع مؤشرات القروض على مستوى المصارف العراقية األهلية عينة البحث؟( 0س

 ما واقع مؤشرات األوراق التجارية على مستوى المصارف العراقية األهلية عينة البحث؟( 4س

 حث أهمية الب: ثانيا

إن أهمية البحث الحالي هي محاولة لتحليل مكونات االئتمان للمصرف لمعرفة أثرها في ربحية المصرف أو مساهمتها في تكوين تلك 

 . الربحية للمصرف وبالتالي تحديد أفضل مساهمة ألحد  المكونات مما ينعكس إيجابيا في زيادة الربحية

 :رز في النقاط اآلتيةإن هدف البحث الحالي يب: أهداف البحث: ثالثا

 .تحليل مكونات االئتمان المصرفي -0

 .قياس أثر مكونات االئتمان في ربحية المصرف في كل من المصارف عينة البحث الحالي -4

 المخطط الفرضي : رابعا 

 

 

 

 

 

 المخطط الفرضي للبحث :(0)الشكل 

 إعداد الباحثين: المصدر
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 فرضيات البحث: خامسا

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية عند مستوى داللة أقل من "والتي تنص على  :الفرضية الرئيسة األولى  -0

يوجد أثر ذو داللة "وتنبثق منها فرضية فرعية، وهي " القروض وربحية المصارف على مستوى المصارف عينة البحث

 "ى مستوى المصرف الواحدبين القروض وربحية المصارف عل( 0.02)إحصائية معنوية عند مستوى داللة أقل من 

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة احصائية معنوية عند مستوى داللة أقل من "والتي تنص على  :الفرضية الرئيسة الثانية -4

يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية عند "وتنبثق منها فرضية فرعية والتي تنص على " األوراق التجارية وربحية المصارف

 " بين األوراق التجارية وربحية المصرف( 0.02)من مستوى داللة  أقل 

 طرق جمع البيانات: سادسا

 : استعملت عدة طرق في جمع البيانات والمعلومات عن البحث وذلك على مرحليتن وهي

جمع المعلومات والدراسات عن متغيرات البحث الحالي عن طريق الكتب والبحوث والرسائل واألطاريح : المرحلة األولى -1

  .العربية أو األجنبيةسواء 

 .  جمع بيانات متغيرات الدراسة الحالية عن طريق التقارير السنوية للمصارف عينة البحث: المرحلة الثانية -4

 حدود البحث الزمانية والمكانية : سابعا 

 الحدود الزمانية للبحث  -1

 4002 -4002تمثلت الحدود الزمانية للبحث الحالي بالبيانات المأخوذة  من عام 

 الحدود المكانية للبحث -2

تمثلت بعدد من المصارف التجارية األهلية العراقية والعاملة في سوق العراق لألوراق المالية، وهي عينة عشوائية تالئم البحث اآلتي،    

مان مصرف االئت( 2المصرف األهلي العراقي، ( 3مصرف التجاري العراقي، ( 4مصرف بغداد التجاري، ( 0: وإن هذه المصارف هي

 .مصرف الخليج التجاري( 2التجاري، 
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 : مقاييس الدراسة: ثامنا

تّم جمع البيانات عنها عن طريق النشرات السنوية ( القروض، األوراق التجارية)يتمثل المتغير المستقل مكونات االئتمان، وهي  

 . ربح بعد الضريبة والفائدة للمصارف المبحوثةللمصارف المبحوثة، أما المتغير التابع وهو الربحية فقد تم االعتماد على صافي ال

 األساليب اإلحصائية للبحث : تاسعا

 :  ، وإن أهم األدوات اإلحصائية المستخدمة في اختباراته هيSpss v.25استعمل البرنامج االحصائي 

 . التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفلطح واإللتواء -0

 . تحليل االنحدار البسيط -4

 . تحليل االنحدار البسيط لقياس تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع -3

R)معامل التفسير  -2
2

 .االنحدار المتعدد -6( f)اختبار  -2(   

 االئتمان المصرفي : المبحث الثاني

 مفهوم االئتمان المصرفي : أوال 

مليات المصرف كونه يشمل القروض والتي تعد من أهم إن االئتمان المصرفي هو جزء من العمليات المصرفية، ويعد من أهم ع

 [0.]الموجودات في أي مصرف تجاري، وبالتالي فهي المصدر األكثر أهمية في تشكيلة ايرادات المصرف

وتاريخيا بدأ االئتمان المصرفي مع بداية العمليات المصرفية والتي كانت قبل نشأة المصارف بكثير، إذ تشير الدالئل التاريخية 

 0662قبل الميالد، كما أن المسلة التي وضعها حمورابي والتي تعود إلى  3200وبالخصوص في بالد ما بين النهرين وتحديدا في العام 

يوضح ( 0)، والجدول [4]روفة باسمه، تعد من أقدم النصوص تاريخيا في ما يتعلق باإليداع واالقتراض والضماناتقبل الميالد  والمع

 : عدد من مفاهيم االئتمان وكاآلتي

 مفهوم االئتمان المصرفي :(0)جدول 

 المفهوم  المصدر 

[3] 
من قبل القطاع هو القدرة على االقراض المقدمة إلى األفراد أو المنظمات أو الحكومات 

 .المصرفي في شكل قروض

[2] 
هو اتفاق تعاقدي بين المصرف والزبون ويحصل بموجبه الزبون على الحق في الحصول على 

 مبلغ معين ويوافق على السداد في وقت الحق

[2] 

هو التسهيالت المقدمة من قبل المصرف إلى زبائنه، والمتمثلين باألفراد والمنظمات، سواء 

خطابات الضمان )، أو غير مباشرة (القروض والسلف)التسهيالت مباشرة كانت تلك 

 .، ويتم االتفاق بين الطرفين على المدة الزمنية وطريقة التسديد والفائدة(واعتمادات مستنديه

 إعداد الباحثين: المصدر
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 أهمية االئتمان المصرفي     : ثانيا  

 :وتم تقسيمها إلى الفئات الثالثة اآلتية  ]00، 6،2،6،5،6[إن االئتمان المصرفي له أهمية كبيرة وقد أشار إليها عدد من الباحثين       

 ( المصرف)بالنسبة للمقرض   -1

إن االئتمان المصرفي ومن خالل الفوائد والعموالت الدائنة التي يحصل عليها المصرف، يعد بمثابة مصدر رئيسي لدخل  - أ

 .مصرف، إذ أن نجاح المصرف في إدارة االئتمان من خالل الموازنة بين عائد والمخاطرة ينعكس في زيادة أرباحه المستقبليةال

 .إن المصرف ومن خالل منحه لالئتمان فأنه يقوم بعملية أخرى مهمة وهي عملية توليد الودائع  - ب

خر وبالتالي فهو واسطة للتبادل واستغالل األموال في إن االئتمان وسيلة مناسبة لتمويل رأس المال من شخص إلى شخص آ - ت

 . االنتاج، أي أنه وسيلة لزيادة إنتاجية رأس المال

 (افراد، منظمات)بالنسبة للمقترض  -2

يؤدي االئتمان دور مهم في إمكانية تمويل حاجات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات المتنوعة، وبالتالي فإن األموال  - أ

 .المنتجين من شراء المواد األولية، رفع أجور العمال تمويل مبيعات، الحصول على السلع االنتاجيةالمقرضة تمكن 

إن االئتمان له أهمية في زيادة معدالت االستهالك وخاصة لألفراد المحدودي الدخل من خالل اعطائهم قروض، والتي تساعدهم  - ب

 . ي فهو يساعد على تنشيط جانب الطلبعلى شراء السلع والخدمات التي تكون خارج دخلهم، وبالتال

 . االئتمان المصرفي يساعد المنظمات المختلفة في الحصول على التقنية الحديثة عن طريق توفير التمويل الالزم لشرائها - ت

 بالنسبة لالقتصاد -3

ت الضمان المحلية االئتمان يلعب دور مهم في تمويل التجارة الدولية كما في اعتمادات االستيراد والتصدير وإصدار خطابا - أ

 .والخارجية

إن االئتمان يمثل نشاط اقتصادي مهم لما له من تأثير متشابك األبعاد على االقتصاد الوطني، وعليه يتوقف نمو االقتصاد  - ب

وارتقاؤه، ولذلك يعد أداة حساسة قد تؤدي إلى أضرار بالغة، إذا لم يحسن استخدامها ففي حالة السياسة االنكماشية يؤدي إلى 

 .اد وفي حالة السياسة التوسعية يؤدي إلى ضغوط تضخمية وكال الحالتين تسبب اختالالت هيكلية قد يصعب معالجتهاكس

يساعد االئتمان المصرفي المنظمات على تشغيل المكائن واآلليات والخطوط االنتاجية المعطلة وغير المستغلة من خالل توفيره  - ت

 . للموارد المالية التي تحتاجها تلك المنظمات، وبهذا فهو يساعد على تقليل الهدر ورفع الكفاءة االستثمارية واالنتاجية
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 : فيمكونات االئتمان المصر: ثالثا

 : القروض - أ

، يتم بموجبه حصول الزبون على مبلغ من المال، ويلتزم بإعادة (الزبون)والمقترض ( المصرف)عبارة عن اتفاق بين المقرض 

  [00.]المبلغ في موعد السداد مع الفائدة وحسب الشروط

احتياجاتهم في المدى القصير والمتوسط بأنها عبارة عن المبالغ التي توضع تحت تصرف زبائن المصرف لتمويل  وكذلك تم تعريفها

والطويل األجل ويتم االتفاق عليها ويتعهد المقترض بأن يسدد المبلغ مع فوائده إلى المصرف سواء على دفعة واحدة أو دفعات كأن تكون 

 [04.]شهرية أو ربع سنوية أو حسب االتفاق

ها المنظمات ذات المراكز االئتمانية العالية لتلبية الحاجات وهي أداة تمويل قصيرة األجل تصدر: األوراق التجارية المخصومة - ب

التمويلية، وتمتاز هذه األوراق التجارية بأن لها سعر فائدة منخفض وعائدا أعلى بقليل من أذونات الخزانة، ألن تحمل مخاطرة 

 [03].أكبر

أن تجّمد قيمتها لحين استحقاقها، تعيد خصمها لدى البنك  وتخصم المصارف التجارية عادة أوراقا وسندات مالية للمتعاملين معها فبدال من

معدل الخصم الذي يتقاضاه من : المركزي وتدفع له بالمقابل معدل إعادة الخصم الذي يتقاضاه البنك المركزي، وتربح الفرق بين المعدلين

مصرف التجاري االحتفاظ بالورقة التجارية مالك الورقة األصلي ومعدل إعادة الخصم الذي تدفعه للبنك المركزي، وكذلك يستطيع ال

 [02].لحين آجالها وبالتالي يحقق عائدا من حالة إعادة الخصم إلى البنك المركزي

 الجانب العملي : المبحث الثالث

أما ثانيا فإنه  إن هذا المبحث يتحدث عن التحليل العملي لبحث الحالي إذ يتناول أوال تحليل مكونات االئتمان  للمصارف عينة البحث،     

 .يوضح جودة ومطابقة مقياس الدراسة الحالية عن طريق التوزيع الطبيعي، أما ثالثا إجراء اختبار فرضيات الدراسة

للمصارف التجارية األهلية ( القروض، األوراق التجارية )تتناول هذه الفقرة  تحليل مكونات االئتمان : تحليل مكونات االئتمان: أوالا 

، وقد تم إجراء التحليل لهذه المؤشرات بشكل سنوي مقارن ولكل مصرف من (4002)إلى ( 4002)ة البحث للمدة من العراقية عين

 : مصارف عينة البحث وكانت النتائج كاآلتي

 : االئتمان المصرفي للمصارف التجارية العراقية الخاصة عينة البحث، وكاآلتي( 4)يوضح الجدول : االئتمان المصرفي -1
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 (ع.مليون د)االئتمان المصرفي للمصارف عينة البحث  :(4)جدول 

 الوسط الحسابي الخليج االئتمان االهلي التجاري العراقي بغداد السنة

4002 5020 6052 422 0666 0436 3502.6 

4002 20000 6543 0623 02620 0000 15309.4 

4006 32666 00226 4202 06565 4440 13431.8 

4006 23222 5000 3226 6606 0234 12910.2 

4005 30635 3664 6042 3443 3366 9475.4 

4006 26602 34 04234 4252 2526 15544.4 

4000 060346 0652 42246 4543 00604 42235.2 

4000 046206 66 34523 0056 40200 36386.4 

4004 002666 220 20654 665 26664 40948 

4003 023600 652 60500 022 22222 58181 

4002 022666 3026 036262 006 24605 67847.4 

4002 033650 6466 055302 2 30365 71759.4 

 17575.83 4418.583 46048.08 4096.25 89332.58 الوسط الحسابي

Max 170329 10557 188314 16898 46962 

Min 8141 32 255 5 1010 

 الثالث الرابع الثاني الخامس االول الترتيب

 [06،05،06،06،02] :المصدر 

، وكانت أعلى (56334.25)االئتمان المصرفي  للمصرف بغداد التجاري إذ حقق المرتبة األولى بأعلى متوسط وهو ( 4)يوضح الجدول 

بمنح مليون دينار وهو يوضح اهتمام المصرف باالئتمان لهذه السنة إذا قام المصرف ( 060346)بمبلغ ائتمان قدره ( 4000)سنة هي 

البيانات %( )046)التسهيالت االئتمانية لقاء المصوغات الذهبية وكذلك كانت هنالك زيادة في االئتمان النقدي عن العام السابق بمقدار 

 .مليون( 5020)بمبلغ قدره ( 4002)، أما أقل سنة فهي عام (05:4000السنوية لمصرف بغداد،

 4006)، وكانت أعلى سنة لمنح القروض هي (4096.25)ي العراقي بمتوسط قدره أما المرتبة األخيرة فهي من حصة المصرف التجار

مليون دينار إذ يتوضح لنا اهتمام المصرف بمنح االئتمان لهذه السنة بما له من زيادة في االيرادات المصرف، ( 00226)بمبلغ قدره ( 

 .مليون دينار( 32)وبمبلغ قدره ( 4006)وأما أقل سنة هي 
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 : األوراق التجارية  للمصارف التجارية العراقية الخاصة عينة البحث، وكاآلتي( 3)يوضح الجدول : اريةاألوراق التج -2

 (ع.مليون د)األوراق التجارية للمصارف عينة البحث  :(3)جدول 

 الوسط الحسابي الخليج االئتمان االهلي التجاري العراقي بغداد السنة

4002 3062 4240 262 205 0436 1560.8 

4002 2600 3342 045 606 0000 2196 

4006 2440 236 402 0006 4440 1837.6 

4006 2236 020 066 020 0234 1491.4 

4005 0660 00 0046 26 3366 1255.2 

4006 0554 0 4062 26 2526 1794.6 

4000 05 0 0342 043 00604 2415.6 

4000 2042 0 4246 60 40200 5446.8 

4004 00022 343 0600 60.2 26664 11820.5 

4003 00652 465 620 22 22222 11528.4 

4002 4402 0 026 0 24605 8994.2 

4002 4402 0 230 0 30365 6626.6 

 17575.83 242.2917 923.3333 597 4398.083 الوسط الحسابي

Max 10985 3324 2529 1006 46962 

Min 18 0 128 0 1010 

 األول الخامس الثالث الرابع الثاني الترتيب

 [06،05،06،06،02] :المصدر 

، وأقل (17575.83)إن أعلى متوسط لألوراق التجارية هي من حصة مصرف الخليج التجاري بمتوسط قدره ( 3)ونالحظ من الجدول 

 (242.2)مصرف بالترتيب هو مصرف االئتمان التجاري بمتوسط قدره 
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 جودة مطابقة مقياس الدراسة : ثانيا

قبل أن نبدأ باجراء اختبار الفرضيات يجب معرفة جودة ومطابقة المقياس البحث الحالي عن طريق معرفة التوزيع الطبيعي، إذ        

علينا أوال أن نحدد هل إن بيانات البحث تتوزع طبيعيا أو ال، لكي نستخدم األساليب الخاصة باالختبارات المعلمية إذا كانت البيانات 

 .       ، أم إذا لم تتوزع البيانات طبيعيا فيتم معالجة هكذا حاالت باستعمال االختبارات الالمعلمية اإلحصائيةتتوزع طبيعيا

، Kurtosisالتفلطح : أن شكل أي توزيع للبيانات يمكن وصفه من خالل اثنين من المقاييس وهما Hair [20]يبين اإلحصائي المشهور   

لتأكد من مالئمة وصالحية البيانات التي تم جمعها من المصارف عينة أنها تتبع التوزيع الطبيعي أو ، ولSkewnessواآلخر هو االلتواء 

رين ال تتوزع طبيعيا، إلجراء عدد من االختبارات االحصائية، ولضمان دقة النتائج فقد تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات للمتغي

 المستقل والتابع 

 (مكونات االئتمان )لمتغير المستقل التوزيع الطبيعي ل  -1

وهو القروض للمصارف عينة البحث، وكانت النتائج كما هي (  x1)لقد تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل       - أ

 :موضحة في الجدول أدناه

 (x1)نتائج التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل القروض  :(2)جدول 

Kurtosis Skewness 
N 

Std. Error Statistic Std. Error Statistic 

 مصرف بغداد 087. 637. -1.772- 1.232

 المصرف التجاري  721. 637. -332.- 1.232

 المصرف األهلي  1.534 637. 1.480 1.232

 مصرف االئتمان  1.580 637. 1.224 1.232

 مصرف الخليج 1.288 637. 361. 1.232

 المصارف مجتمعة 575. 637. -1.004- 1.232

 [21]: المصدر

إلى أن   hair [20]توضح قيم التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفرطح وااللتواء، إذ تشير قاعدة ( 2)إن النتائج الظاهرة في الجدول 

ضمن الحدود  يتضح لنا أن قيم التوزيع الطبيعي هي( 2)، ومن الجدول(-1.96، +1.96)قيم التفرطح وااللتواء يجب أن تكون ضمن 

، إنه يتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي هو صالح إلجراء (x1)المقبولة، وهذا يدل على بيانات الدراسة والمتعلقة بالمتغيرات المستقلة 

 .االختبارات اإلحصائية المعلمية األخرى
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للمصارف عينة البحث، وكانت النتائج  وهو األوراق التجارية ( x2)لقد تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل       - ب

 :كما هي موضحة في الجدول أدناه

 (x2)نتائج التوزيع الطبيعي للمتغير المستقل األوراق التجارية  :(2)جدول 

Kurtosis Skewness 
N 

Std. Error Statistic Std. Error Statistic 

 مصرف بغداد 985. 637. 341. 1.232

 المصرف التجاري  1.056 637. 1.124 1.232

 المصرف األهلي  900. 637. -349.- 1.232

 مصرف االئتمان  1.716 637. 1.610 1.232

 مصرف الخليج 1.156 637. -156.- 1.232

 المصارف مجتمعة 1.364 637. 922. 1.232

 [21]: المصدر

إلى أن   hair [20]توضح قيم التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفرطح وااللتواء، إذ تشير قاعدة ( 2)إن النتائج الظاهرة في الجدول 

يتضح لنا أن قيم التوزيع الطبيعي هي ضمن الحدود ( 2)، ومن الجدول(-1.96، +1.96)قيم التفرطح وااللتواء يجب أن تكون ضمن 

، إنه يتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي هو صالح إلجراء (x2)على بيانات الدراسة والمتعلقة بالمتغيرات المستقلة  المقبولة، وهذا يدل

 .االختبارات االحصائية المعلمية األخرى

 (ربحية المصرف )التوزيع الطبيعي  للمتغير التابع  -2

صرف للمصارف عينة البحث وكذلك للمصارف مجتمعة، وكانت لقد تم إجراء اختبار التوزيع الطبيعي للمتغير التابع ربحية الم     

 :النتائج كما هي موضحة في الجدول أدناه

 نتائج التوزيع الطبيعي للمتغير التابع ربحية المصرف :(6)جدول 

Kurtosis Skewness 
n  

Std. Error Statistic Std. Error Statistic 

 مصرف بغداد -095.- 637. -1.434- 1.232

 المصرف التجاري 548. 637. -1.123- 1.232

 المصرف األهلي 1.580 637. 1.349 1.232

 مصرف االئتمان -024.- 637. -120.- 1.232

 مصرف الخليج 1.270 637. 517. 1.232

 المصارف مجتمعة 514. 637. -101.- 1.232

 [21] :المصدر
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إلى أن قيم  [20]توضح قيم التوزيع الطبيعي عن طريق معاملي التفرطح وااللتواء، إذ تشير قاعدة( 6)إن النتائج الظاهرة في الجدول     

يتضح لنا أن قيم التوزيع الطبيعي هي ضمن الحدود ( 6)ومن الجدول( -1.96، +1.96)التفرطح وااللتواء يجب أن تكون ضمن 

بيانات الدراسة والمتعلقة بالمتغير التابع ربحية المصرف إنها تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي هي صالحة إلجراء  المقبولة، وهذا يدل على

 .           االختبارات االحصائية المعلمية األخرى

 اختبار فرضيات الدراسة: ثالثا

بثقة منها، وذلك باستخدام تحليل االنحدار البسيط، وكذلك تهدف هذا الفقرة إلى اختبار الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية المن       

R)استخراج قيمة 
2

المعامل المعياري  ، لتفسير مقدار تأثير المتغيرات المستقلة للتغيرات التي تطرأ على المتغير المعتمد، فضال عن(

 : بدرجة معيارية واحدة، وكما يأتيوالذي يقيس مدى استجابة المتغير التابع عندما يتغير المتغير المستقل  BETAلالنحدار 

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة احصائية معنوية عند مستوى معنوية أقل من "والتي تنص : اختبار الفرضية الرئيسة األولى: أوال

إحصائية يوجد أثر ذو داللة "، والتي تنبثق منها فرضية فرعية وهي "القروض وربحية المصارف على مستوى المصارف عينة البحث

وألجل اختبار الفرضية " بين القروض وربحية المصارف على مستوى المصرف الواحد( 0.02)معنوية عند مستوى معنوية أقل من 

 :األولى الرئيسة تم اختبار الفرضيات الفرعية أوال، وكما يأتي

 ألولىاختبار االنحدار البسيط  لفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة ا :(6)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 0.624 0.202 656446360 مصرف بغداد 

3.32 

0.453 

 0.306 2.206- 0.224  5666602566 مصرف التجاري العراقي 

 0.032 0.226 0.366 4620063644 مصرف األهلي 

 0.004 0.002-  0.036   04666356066 مصرف االئتمان 

 0.220 5.400 0.660 2063566666 مصرف الخليج 

 [21] :المصدر



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.5, January 2021 

 

 
 88 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

عند مستوى ( 3.32)المحسوبة لكل المصارف، والتي تقيس معنوية نموذج االنحدار البسيط كانت أقل من الجدولية وهي ( f)إن قيمة   

 .فإنها كانت معنوية( العراقي، مصرف الخليجالمصرف التجاري ) ، ما عدا مصرفين  وهما %(2)معنوية 

 :تعني أن( b)إن قيمة المعامل المعياري لالنحدار  

، %(20)أنه يتأثر إيجابيا بالقروض  للمصارف بغداد، األهلي، الخليج وبالنسب ( y)يظهر من معادلة االنحدار البسيط الخاصة بالربحية  

، (22)%عكسيا وبالقروض للمصرف التجاري العراقي واالئتمان وبالنسب ( Y)الربحية ، على التوالي، وكذلك تتأثر %(66)، % (36)

(3      .)% 

R)أما قيمة   
2

فإن الربحية تزداد بالقيم اآلتية المذكورة في ( 0)للمصارف والتي تعني أن المتغير المستقل القروض إذ زاد بقيمة( 

 : ، وكاآلتي(0)، والتي تدل على قوة تفسير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع كلما اقتربت من (5)الجدول

R)قيمة  :(5) جدول
2

 ن الفرضية الرئيسة األولىلفرضيات الفرعية المنبثقة م (

R)قيمة  المصرف
2

 نوع العالقة ( %

 طردية 0.45 بغداد

 طردية 0.30 التجاري العراقي

 طردية 0.03 االئتمان

 طردية 0.004 األهلي

 طردية 0.22 الخليج

 [21] :المصدر

باقي الفرضيات الفرعية والخاصة  ، ورفض(التجاري العراقي، الخليج) وبالتالي قبول فرضيتن فرعيتن، وهي الخاصة بالمصارف

 .بالمصارف األخرى عينة البحث

بعد أن تّم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة األولى، فاآلن سنقوم باختبار الفرضية الرئيسة اآلولى، وكما هو    

 :موضح أدناه
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 اختبار الفرضية الرئيسة األولى  :(6)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 X1 2004665663 0.636 6.544 3.32 0.206قروض 

 [21] :المصدر 

تشير نتائج اختبار الفرضية الرئيسة األولى إلى معنوية الفرضية األولى والخاصة بالقروض وأثرها على ربحية المصارف، وذلك    

، وبالتالي قبول (3.32)عند مستوى معنوية أقل من ( 3.32)أكبر من الجدولية وهي ( 6.544)المحسوبة وهي ( f)بسبب كون قيمة 

 . الفرضية الرئيسة األولى

بين ( 0.02)يوجد أثر ذو داللة إحصائية معنوية عند مستوى معنوي أقل من "والتي تنص : اختبار الفرضية الرئيسة الثانية: ثانيا

يوجد أثر ذو داللة "، والتي تنبثق منها فرضية فرعية وهي "في ربحية المصارف على مستوى المصارف عينة البحثاألوراق التجارية 

، وألجل "بين األوراق التجارية وربحية المصارف على مستوى المصرف الواحد( 0.02)إحصائية معنوية عند مستوى معنوية أقل من 

 :الفرضيات الفرعية اوال، وكما يأتياختبار الفرضية الرئيسة الثانية  تم اختبار 

 اختبار االنحدار البسيط  لفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية :(00)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 0.524 0.362 00662245606 مصرف بغداد 

3.32 

0.026 

 0.403 4.600- 0.264  6062202225 مصرف التجاري العراقي 

 0.00 0.002 0.004 326065420 مصرف األهلي 

 0.056 0.625  -0.466   03602040560 مصرف االئتمان 

 0.464 3.220 0.200 5022000606 مصرف الخليج 

 [21] :المصدر
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عند مستوى ( 3.32)معنوية نموذج االنحدار البسيط كانت أقل من الجدولية وهي المحسوبة  لكل المصارف، والتي تقيس ( f)إن قيمة   

، ما عدا مصرف واحد وهو الخليج  فإنها كانت معنوية إذ سجلت (بغداد، التجاري العراقي، األهلي، االئتمان)للمصارف %( 2)معنوية 

 (.0.02)عند مستوى معنوية أقل من ( 3.220)قيمة وهي 

 :تعني أن( b)إن قيمة المعامل المعياري لالنحدار   

أنه يتأثر إيجابيا باألوراق التجارية   للمصارف بغداد، األهلي، الخليج (  y)يظهر من معادلة االنحدار البسيط الخاصة بالربحية    

وراق التجارية للمصرف التجاري عكسيا وباأل( Y)، على التوالي، وكذلك تتأثر الربحية %(20.0)، % (00.4)، %(36.2)وبالنسب 

 %(.      46.6)، (26.4)%العراقي واالئتمان وبالنسب 

R)أما قيمة   
2

فإن الربحية تزداد بالقيم اآلتية المذكورة في ( 0)للمصارف والتي تعني أن المتغير المستقل القروض إذ زاد بقيمة( 

 : ، وكاآلتي(0)لى المتغير التابع كلما اقتربت من ، والتي تدل على قوة تفسير المتغيرات المستقلة ع(00)الجدول

R)قيمة   :(11) جدول
2

 لفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية (

R)قيمة  المصرف
2

 نوع العالقة ( %

 طردية 0.02 بغداد

 طردية 0.40 التجاري العراقي

 طردية 0.00 االئتمان

 طردية 0.056 األهلي

 طردية 0.46 الخليج

 [21] :المصدر

، ورفض باقي الفرضيات الفرعية والخاصة بالمصارف األخرى (الخليج)وبالتالي قبول  الفرضية الفرعية، وهي الخاصة بالمصارف 

 .عينة البحث

بعد أن تم اختبار الفرضيات الفرعية المنبثقة من الفرضية الرئيسة الثانية، فاآلن سنقوم باختبار الفرضية الرئيسة الثانية، وكما هو    

 :موضح أدناه
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية :(04)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 
B 

 

F 
R

2
 

 الجدولية المحسوبة

 X2 3626062562 0.566 46.666 3.32 0.62أوراق تجارية 

 [21] :المصدر 

تشير نتائج اختبار الفرضية الرئيسة الثانية الى معنوية الفرضية والخاصة باألوراق التجارية وأثرها على ربحية المصارف، وذلك بسبب 

، وبالتالي قبول الفرضية (0.02)عند مستوى معنوية أقل من ( 3.32)أكبر من الجدولية وهي ( 46.666)المحسوبة وهي ( f)كون قيم 

 . الرئيسة الثانية

، تشير إلى تقدير أنموذج االنحدار الخطي المتعدد، لغرض قياس تأثير مكونات االئتمان المصرفي  (03)إن النتائج الموضحة في الجدول      

(X1,X2  ) في ربحية المصرف(Y )للمصارف عينة البحث، وكما يأتي : 

 قياس أثر مكونات االئتمان المصرفي في ربحية المصرف   :(03)جدول 

 xالمتغير المستقل 

 Yالمتغير التابع 

A 

 

B 

 

F  

R الجدولية المحسوبة
2

 

 X1قروض 
2060266364 

 

0.066 -

03.663 3.32 
0.624 

 
 X2 0.642اوراق تجارية 

 [21] :المصدر

وهي أكبر من الجدولية (  03.663)والتي تقيس معنوية نموذج االنحدار المتعدد إذ بلغت  ( X1,X2)المحسوبة لكل من ( F)إن قيمة 

 %.2بالنسبة للقروض واألوراق التجارية عند مستوى معنوية 
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R)اما قيمة 
2

R)كم تزداد الربحية ، اذ قيمة  (0)والتي توضح انه اذ زاد مكونات االئتمان بقيمة (  
2

أي ان نسبة ما تفسره ( 0.624)بلغت (

والتي تدل على قوة التفسير للمتغير المستقل على المتغير %( 62.4)مكونات االئتمان المصرفي من التغيرات التي تطرأ على ربحية المصرف هي 

   .التابع

 : تعني أن(  Beta)إن قيمة المعامل المعياري لالنحدار و

، وعكسيا بالقروض %(64.2)أنه يتأثر إيجابيا باألوراق التجارية  و نسبة ( y)يظهر من معادلة االنحدار المتعدد الخاص بربحية المصرف     

 . وبالتالي قبول الفرضية%(. 6.6)وبنسبة 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع

 : الحالي وكما يأتي في هذا المبحث سنتطرق إلى االستنتاجات والتوصيات للبحث

   :فإن االستنتاجات التي خرج بها البحث الحالي هي كما يأتي. بعد إجراء التحليل اإلحصائي لمتغيرات البحث الحالي :االستنتاجات: أوال

 : االستنتاجات الخاصة بالمصارف عينة البحث - أ

 . إن الربحية في هذا المصرف ليست لها تأثير معنوي على  القروض واألوراق التجارية :مصرف بغداد التجاري  -0

 . إن الربحية لها تأثير معنوي على القروض وتأثير غير معنوي على األوراق التجارية :المصرف التجاري العراقي -4

 . وض واألوراق التجاريةالربحية في هذا المصرف ليست لها تأثير معنوي على  القر: المصرف األهلي العراقي -3

 .  إن الربحية في مصرف االئتمان العراقي ليست لها تأثير معنوي على القروض واألوراق التجارية :مصرف االئتمان العراقي -2

 . إن الربحية في مصرف الخليج التجاري  لها تأثير معنوي على القروض واألوراق التجارية: مصرف الخليج التجاري   -2

 صة بالمصارف عينة البحث ككل االستنتاجات الخا - ب

 .إن الربحية فيها تتأثر إيجابيا باألوراق التجارية أوال وثانيا بالقروض: على مستوى كل المصارف عينة البحث -1

بعد إكمال االستنتاجات فإن الخطوة الحالية هي كتابة التوصيات للبحث الحالي والتي تعد من أهم محاور البحث كونها  :التوصيات: ثانيا

 : يد عينة ومجتمع البحث والمختصين في مجال المصارف والمحافظ االستثمارية، وكما يأتيتف
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 : التوصيات الخاصة بالمصارف عينة البحث - أ

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : مصرف بغداد التجاري -0

 .  االستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروض

االئتمان فإن عليه أوالً زيادة لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات : المصرف التجاري العراقي -2

 .  االستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروض

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : المصرف األهلي العراقي -3

 .  ارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروضاالستثمار في األوراق التج

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : مصرف االئتمان العراقي  -2

 .  ة منح القروضاالستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زياد

لغرض زيادة الربحية في مصرف بغداد باالعتماد على مكونات االئتمان فإن عليه أوال زيادة : مصرف الخليج التجاري -5

 .  االستثمار في األوراق التجارية عن طريق زيادة خصم هذه األوراق وقبولها، وكذلك زيادة منح القروض

 التوصيات الخاصة بالمصارف عينة البحث ككل  -6

على مستوى المصارف عينة البحث ككل فإن زيادة الربحية باالعتماد على مكونات االئتمان فإن على المصارف زيادة 

 . استثماراتها في األوراق التجارية أوال، وثانيا زيادة استثماراتها وبنسبة أقل في القروض

 التوصيات الخاصة بالمصارف بشكل عام  -7

وأخيرا األوراق التجارية وبالتالي فإن على . رف عينة البحث الحالي تعتمد بشكل كبير القروضمن التحليل السابق نالحظ أن المصا

المصارف  االستثمار أوال في األوراق التجارية كما هي نتائج البحث الحالي كون هذا المورد قليل االستثمار فيه، وكذلك كونه يحقق 

 .ثمار وبنسبة أقل في القروض بسبب المخاطر الكبيرة المرتبطة فيهاربحية عالية وسيولة عالية ومخاطر أقل، وأخيرا االست
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