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اثر الس ياس تني التجارية والاستامثرية يف اداء املصارف التجارية يف العراق للمدة 2012 -1990
(مرصف الرافدين العرايق منوذج ًا)
مسمل قامس حسن
مدرس
قسم احملاس بة ،جامعة كوية
اقلمي كردس تان العراق

املس تخلص
للمصارف التجارية دور يف معلية التمنية الاقتصادية ،البد الاشارة اىل البيئة الاقتصادية اليت تعكس اداء املصارف التجارية من هجة ،والس ياسات الاقتصادية اليت تؤثر فهيا من
هجة اخرى ،اذ يسعى البحث للتعرف عىل اداء املصارف التجارية من خالل تقيمي كفاءة الاداء للمؤرشات املالية للمصارف التجارية ،فضال عن اثر الس ياس تني التجارية
والاستامثرية يف اداء املصارف التجارية لعينة البحث ،وذكل بس تخدام الطرق الاحصائية لقياس تكل الاثر ،مستند ًا اىل فرضية رئيس ية مفادها ان الس ياس تني التجارية
والاستامثرية لها تأأثريات متفاوته يف اداء املرصف التجاري ،وتوصل البحث اىل ان املزيان التجاري واجاميل الاستامثرات من اكرث املتغريات تأأثري ًا يف اداء املرصف التجاري ،ومن
مث الاس تنتاجات واملقرتحات.
اللكامت ادلاةل  :الس ياسة التجارية ،الس ياسة الاستامثرية ،املصارف التجارية.
 .1املقدمة
تعد املصارف التجارية احدى الراكئز الاساس ية يف بناء هيلك الاقتصاد ادلوةل ،وقد

تفعيل دورها بتوفري البيئية الاقتصادية الناحجة ،ذلا هيمت البحث ابلوصول اىل العالقة

ازدادت امهيهتا يف العرص احلديث واصبحت تشلك فامي بيهنا اهجزة فعاةل يُعمتد علهيا يف

الواحضة بني مؤرشات الاداء املايل للمرصف التجاري ومتغريات الس ياس تني التجارية

تطوير وتمنية خمتلف قطاعات الاقتصاد القويم ،حيث تمكن آلية معل املصارف

والاستامثرية  ،وبيان مدى تأأثريها يف الاداء املايل للمرصف التجاري خالل مدة

التجارية يف جتميع املدخرات والاموال من الافراد واملؤسسات وتوظيفها يف جماالت

البحث.

جتارية واستامثرية ،الامر اذلي يتطلب القيام بعملية تقيمي اداء املصارف التجارية اليت

 1.2مشلكة البحث

تعترب من امه العمليات اليت متكن من الوصول اىل حقيقة الاداء اذلي متارسة

تمكن يف التساؤالت االتية:

املصارف التجارية ،فضال عن ان معل املصارف التجارية تعمتد عىل املناخ

 .1كيف يمت تقيمي الاداء املايل للمرصف التجاري؟

الاقتصادي السائد يف البدل وطبيعة الس ياسات املتبعة فبدون س ياسات اقتصادية

 .2هل للمصارف التجارية دور يف تفعيل التمنية الاقتصادية؟

مس تقرة الميكن حتقيق اداء جيد للمصارف التجارية ،ذلا البد الاشارة اىل الس ياسات

 .3مدى تأأثري متغريات الس ياسة التجارية يف اداء املرصف التجاري؟

الاقتصادية اليت حتيط بعمل املصارف التجارية وللكشف عن مدى تأأثري تكل

 .4هل تؤثر متغريات الس ياسة الاستامثرية يف اداء املرصف التجاري؟

الس ياسات يف اداء املصارف التجارية.

 1.3هدف البحث

 1.1امهية البحث

يسعى البحث اىل حتقيق الايت-:

للمصارف التجارية دور ًا أآسرتاتيجي ًا يف تنفيذ الس ياسات الاقتصادية ،مما يتطلب

 .1دور املصارف التجارية يف التمنية الاقتصادية ،من حيث الامهية والاهداف
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 .2واقع القطاع املرصيف العرايق خالل املدة البحث.
 .3تقيمي كفاءة الاداء املايل للمصارف التجارية خالل املدة.
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 .4قياس اثر الس ياس تني التجارية والاستامثرية يف اداء املصارف التجارية ابس تخدام

املركزي العرايق ،وكذكل منشورات املؤسسات ادلولية كصندوق النقد العريب

الاساليب الاحصائية للقياس الاقتصادي.

وصندوق النقد ادلويل.

 1.4فرضيات البحث

 .2الاطار النظري للمصارف التجارية وتقيمي كفاءة الاداء املايل للمرصف التجاري

انطالق ًا من الفرضية الرئيس ية مفادها ان متغريات الس ياس تني التجارية والاستامثرية لها

سيمت التطرق اىل مفهوم املصارف التجارية ،امهيهتا و وظائفها وكذكل واقع القطاع

تأأثريات متفاوته يف اداء املرصف التجاري ،ميكن ان نس تنتج الفرضيات الفرعية االتية:

املرصيف العرايق ،فض ًال عن مؤرشات التقيمي املايل للمصارف التجارية وصو ًال اىل

 .1اجاميل الصادرات ترتبط بعالقة طردية وذات دالةل معنوية احصائية مع مؤرشات

املؤرشات املالية لعينة البحث.

الاداء يف املصارف التجارية.

 2.1ماهية املصارف التجارية

 .2توجد عالقة طردية وبدالةل معنوية احصائية بني اجاميل الاس تريادات و

 2.1.1مفهوم املصارف التجارية امهيهتا  ،اهدافها و وظائفها

مؤرشات الاداء يف املصارف التجارية.

تعرف ابهنا مؤسسات مالية وس يطة تقوم بقبول الوادئع بأأنوعها (اجلارية ،التوفري،

 .3املزيان التجاري ترتبط بعالقة طردية وذات دالةل معنوية احصائية مع مؤرشات

ا ألجل) من هجة ،ومتنح القروض ابشاكهل املتنوعة ملن يطلهبا مقابل تقدمي ضامانت

الاداء يف املصارف التجارية.

الالزمة ودفع الفوائد املس تحقة عىل القروض من هجة اخرى ،اي اهنا متارس معليات

 .4اجاميل الادخار ان زايدهتا تؤدي اىل حتسني اداء املصارف التجارية وابلتايل فاهنام

المتويل ادلاخيل واخلاريج ،فض ًالعن مسامههتا يف معليات تمنية الادخار والاستامثر

يرتبطان بعالقة طردية فامي بيهنام وبدالةل معنوية احصائية.

باكفة اشاكهل ،وقد عرفته املادة الاوىل من قانون البنك املركزي العرايق الصادر اب ألمر

 .5اجاميل الاستامثر ترتبط بعالقة طردية وذات دالةل معنوية احصائية مع مؤرشات

(رمق  ،56لس نة  )2004الرشكة احلائزة عىل ترخيص مبوجب قانون املصارف خيول

الاداء املصارف التجارية.

مبارسة الاعامل املرصفية او غريها من الانشطة املرصفية الاخرى ،ذلا تعد مصدر ًا همامً

 .6جفوة املوارد هناك عالقة عكس ية بيهنا وبني مؤرشات الاداء يف املصارف

يف تنفيذ الس ياسة النقدية لدلوةل وبشلك فاعل يسهم يف التمنية الاقتصادية

التجارية ،فلكام اتسعت الفجوة انعكس ذكل سلب ًا عىل الاداء.

والاجامتعية للمجمتع( ،حيىي .)89 ،2001 ،اما خبصوص اهدافها ،تمتثل ابلرحبية

 1.5حدود البحث

ابعتبارها مشاريع راساملية هدفها الاسايس هو حتقيق وتعظمي الرحب بأأقل تاكليف ممكنة

تتضمن احلدود الزمنية واليت تشمل مدة ادلراسة  23س نة ( ،)2012-1990اما

من خالل قياهما بتقدمي اخلدمة املرصفية وانشاء ما يسمى بنقود الوادئع ،وكذكل

املاكنية حيث تناول املرصف التجاري (الرافدين) ابعتباره امه واقدم املصارف التجارية

الس يوةل اليت تعرب عن قدرة املرصف عىل مواهجة الزتاماته يف تلبية طلبات املودعني

العراقية .يعد مرصف الرافدين اقدم مرصف جتاري عرايق ممول ابلاكمل براس مال

دليه وتلبية طلبات االئامتن ،وميكن المتيزي بني نوعني من الس يوةل ،الاوىل س يوةل

مدفوع من اخلزينة العامة ،و مت اتسيس ُه مبوجب القانون  33لس نة  ،1941هبدف

حارضة ويه عبارة عن مكية النقود املوجودة دلى املرصف يف خزانته او حسابة دلى

جتميع الامول واعادة استامثرها وحتقيق الارابح والاسهام يف حتقيق التمنية الاقتصادية

البنك املركزي او يف الش ياكت حتت التحصيل ،والثاين س يوةل ش بة نقدية واليت

ويمتزي هذا املرصف ابخلربة الطويةل والانتشار الواسع من حيث عدد الفروع يف مجيع

تتكون من مجموعة الاصوال املالية اليت ميكن حتويلها اىل س يوةل اتمة بعد اخضاعها

حمافظات العراق ( .)www.rafidain-bank.gov.iraq

الجراءات معينة تضم لك من اذوانت اخلزانة ،المكبياالت اخملصومة والاوارق املالية

 1.6بياانت البحث

املتكونة من اسهم وس ندات( ،النعميي .)32 ،2005 ،وابلنس بة لوظائفها ،فهيي تمتثل

مت الاعامتد عىل التقارير الس نوية للمرصف التجاري (الرافدين) عينة البحث الحتساب

ابالعامتدات املستندية ويمت عن طريقها تسهيل معليات التجارة اخلارجية ،حيث يمت

مؤرشات الاداء فهيا ،اما خبصوص بياانت الس ياس تني التجارية والاستامثرية ،فقد مت

تسوية الالزتامات بني املس تورد واملصدر ،وكذكل تمتثل ابالوارق املالية التجارية فهيي

الاعامتد عىل عدد من املصادر من بيهنا النرشات والتقارير الس نوية اليت تصدرها البنك

قد تدخل ابئعة او مشرتية لالوراق املالية يف السوق املايل سواء حلساهبا او حلساب
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معالهئا ،فض ًال عن رشاء وبيع العمالت الاجنبية وذكل اما ابالسعار احملددة من قبل

( )%5.2من الناجت احمليل الاجاميل ،وذكل الس تجابة املصارف العامم البنك املركزي

املرصف املركزي او سوق الرصف ،وتقوم ايض ًا بتحصيل الش ياكت الواردة من

العرايق بشان زايدة رؤوس امولها ليصل احلد الادىن اىل ( )250مليار دينار يف

العمالء وتقدمي اخلدمات الاستامثرية هلم ،ابالضافة اىل ذكل تقوم بتقدمي الاستشارات

ابتداء من  ،2010/6/30وقد بلغ عدد املصارف اليت ابرشت
غضون ثالثة س نوات ً

املالية والارشاد لعمالهئا يف لك ما يواجه مرشوعاهتم من صعوابت ومشالكت،

بزايدة رؤوس امولها املدرجة يف سوق العراق لالوراق املالية ( )3مصارف يف س نة

واملسامهة يف وضع احللول املناس بة لها مبا حيقق للمصارف التجارية دور ًا ابرز ًا يف

 2015ليصل عدد املصارف اىل ( )26مرصف ًا تبلغ لرؤوس امولها من ( )250مليار

الاسهام بتطوير الاقتصاد الوطين فض ًال عن الهيلك التنظميي للمرصف التجاري اذلي

ابتداء من س نة  2010اىل
دينار اىل اكرث من احلد الادىن البالغ ( )250مليار دينارً ،

يبني مجيع الس ياسات اخلاصة به واجلدول ادانه يوحض ذكل(النعميي.)34 ،2005 ،

 ،2015 /12/31فامي بقي( )27مرصف ًا عىل نفس جحم رؤوس امولها اقل من احلد

جدول( : )1هيلك اجلهاز املرصيف التجاري-املزيانية العامة

الادىن ) www.cbi.iq (،وكام هو موحض يف جدول (.)2

املوجودات (اس تخدامات الاموال)

املطلوابت (مصار الاموال)

جدول ( : )2رؤوس الاموال ملصارف العراق ( )2015-2014ترليون دينار

النقد
(يف الصندوق ودلى املصارف)

الوادئع
(حساابت جارية ،ودائع ادخارية)

قروض ممنوحة

قروض مس تلمة

الاستامثرات

راس املال املدفوع

املوجودات الثابتة

الاحتياطيات

نس بة رؤوس
نس بة الاموال اىل
الامهية النسبية %
الناجت احمليل
التغري
التفاصيل
الاجاميل %
%
2014 2015
2014 2015 2014 2015
رؤوس
اموال 3.5 5.2 10.9 100 100 9.1 10.1
املصارف

مجموع املوجودات (احلساابت املتقابةل)

مجموع املطلوابت (احلساابت املتقابةل)

الزتامات املتعاملني مع املرصف لقاء
العمليات املرصفية (لها مقابل)
املصدر :حيىي.122 ،2001 ،

الزتامات املتعاملني مع املرصف لقاء
العمليات املرصفية (لها مقابل)

 2.1.2واقع القطاع املرصيف العرايق
يتكون القطاع املرصيف العرايق من ()58مرصف ًا )7( ،مصارف حكومية ،تشمل
مرصفيني حكوميني هام الرش يد والرافدين ومخس مصارف حكومية متخصصة ،و()51

حكويم
خاص

2.2
7.9

1.5
7.6

16.5 21.8
83.5 78.2

46.7
3.9

1.1
4.1

0.6
2.9

الناجت
-25.7
احمليل 258.9 192.4
الاجاميل
املصدر:التقرير الس نوي لالس تقرار املايل يف العراق لعام .www.cbi.iq،19 ، 2015

مرصف ًا اهلي ًا (خاص ًا) ،ومن مضهنا( )8مصارف اسالمية ،و( )15مصارف مشاركة مع

 2.2تقيمي كفاءة الاداء املايل ملرصف الرافدين التجاري للمدة 2012-1990

مصارف اجنبية ،حىت هناية  2014وفق ًا لنرشات البنك املركزي العرايق ،اذ بلغت

سيمت التعرف عىل مفهوم تقيمي كفاءة الاداء املايل وامهيته يف املصارف التجارية،

اجاميل رؤوس اموال املصارف العراقية يف س نة  )10.1( 2015ترليون دينار ،مهنا
( )2.2ترليون دينار للمصارف احلكومية وابمهية نسبية ( )%21.8يف حني بلغت هذه
النس بة يف املصارف التجارية ( )%78.2برؤوس اموال قدرها ( ،)7.9ترليون دينار،
مقارنة مع ( )9.1ترليون دينار الجاميل رؤوس اموال للمصارف العامةل يف العراق يف
هناية عام  ،2014واكنت نس بة التغري لرؤوس الاموال لس نة )%10.9( 2015
مقارنة بس نة  ،2014اذ ارتفعت ملدة املقارنة مبقدار ( )1ترليون دينار ،مسجةل نس بة
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a335

واملؤرشات املالية املس تخدمة يف التقيمي.
 2.2.1مفهوم تقيمي كفاءة الاداء املايل وامهيهتا يف املصارف التجارية
يعمل نظام تقيمي الاداء عىل تفسري الاحنرافات يف نتاجئ التنفيذ الفعيل ،واليت تكتشف
عن طريق مؤرشات الاداء املايل وحتليل مسبباهتا بدقة وموضوعية ،فض ًال عن اجياد
احللول الالزمة لتصحيح هذه الاحنرافات مبا حيقق نتاجئ جيدة لالداء مس تقب ًال اما من
خالل املفاضةل بني البدائل املتاحة لتنفيذ العمليات او ابلرتش يد العميل لنظام التقيمي
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املطبق ،اذ تمتثل معلية تقيمي الاداء مبجموعة من املؤرشات اليت تس تخدم يف حتديد

 2.2.2.2مؤرش الس يوةل

قمية ومدى حتقيق الاهداف اليت وضعت الوحدة الاقتصادية من اجلها ،اي قياس

تعد من امه السامت احليوية اليت تمتزي هبا املصارف التجارية عن الوحدات الاقتصادية

مقدار ما يتحقق من عوائد وارابح ،وكذكل يعرب تقيمي الاداء املايل عن العملية اليت

الاخرى ،تقيس هذه النس بة نس بة الاصول السائةل اىل اجاميل الاصول يف املرصف

يمت من خاللها اس تكشاف مجموعة من املؤرشات المكية والنوعية حول نشاط اي

التجاري ،وزايدة هذه النس بة تعين توفر ارصدة نقدية من دون تشغيل دلى املرصف

وحدة اقتصادية هتمت يف حتديد الانشطة التشغيلية واملالية للوحدة الاقتصادية ذاهتا

مما يقلل العائد الهنايئ املتوقع ،ونقص النس بة عن معدالهتا المنطية يعىن مواهجة املرصف

وذكل من خالل معلومات تس تخرج من القوامئ املالية ليك يمت اس تخدام هذه

التجاري الخطار عدة مثل خطر السحب والمتويل ،وميكن توضيح املؤرش يف املعادةل

املؤرشات يف تقيمي الاداء املايل(،الكريخ .)42 ،2000 ،ابلنس بة المهيته يف

ادانه( ،هادي.)38 ،2008 ،

املصارف التجارية ،اذ يساعد يف الكشف عن التطور اذلي حيققه املرصف التجاري يف

مؤرش النقدية اىل اجاميل املوجودات = [ النقدية ÷ اجاميل املوجودات] × 100

مسريته حنو الافضل او العكس ،وذكل من خالل نتاجئ الاداء الفعيل زماني ًا يف

 2.2.2.3مؤرش مالء راس املال

املرصف من مدة اىل اخرى ،وماكني ًا ابملصارف املامثةل الاخرى ،ويظهر تقيمي الاداء

تسعى املصارف التجارية توفري رؤوس اموال اكفية لتغطية احتياجاهتا من الاصول

املركز الاسرتاتيجي للمرصف التجاري مضن اطار البيئة القطاعية اليت تعمل فهيا ،ومن

الثابتة اكملعدات والتجهزيات اليت تضمن لها حتقيق الارابح ،وايض ًا ملقابةل اخملاطر

مث حتديد الاولوايت وحاالت التغيري املطلوبة لتحسني املركز الاسرتاتيجي للمرصف،

املتوقعة من اس تخدام الاموال ،اذ يبني هذا املؤرش مدى اعامتد املرصف التجاري عىل

ويساعد التقيمي يف الافصاح عن درجة املواءمة والانسجام بني الاهداف

حقوق امللكية بوصفها مصدر ًا من مصادر المتويل ،ومدى قدرة املرصف عىل رد الودائع

والاسرتاتيجيات املعمتدة وعالقهتا ابلبيئة التنافس ية للمرصف التجاري ،ويقدم صورة

من الاموال اململوكة هل ،وان ارتفاع هذا املؤرش يعين توفري امحلاية الالزمة الموال

شامةل خملتلف املس توايت الادارية عن اداء املرصف التجاري ،وحتديد دوره يف

املودعني ،واملعادةل ادانه يوحض هذه املؤرش (النعميي .)57 ،2005 ،مؤرش حق امللكية

الاقتصاد الوطين ،وكذكل يوحض ختصيص واس تخدام املوارد املتاحة للمرصف

اىل اجاميل الوادئع = [حق امللكية ÷ اجاميل الودائع] ×100

التجاري(،الشامع)16 ،1994 ،

 2.2.2.4مؤرش توظيف الاموال

 2.2.2املؤرشات املالية املس تخدمة يف تقيمي كفاءة الاداء املايل للمرصف التجاري

يقس هذا املؤرش الاداء املرصف التجاري يف اس تخدام الاموال املتاحة ،وانتاجية

تعد املؤرشات املالية من امه الاسس اليت تقوم علهيا معلية تقيمي الاداء يف املصارف

العامةل ،والعائد اذلي حققه املرصف نتيجة الاستامثر يف اجملاالت اخملتلفة ،فضال عن

التجارية ،فنجاح معلية التقيمي يعمتد بدرجة كبرية عىل دقة ومالمئة املؤرشات املالية

هذا املؤرش يبني كفاءة املرصف يف الاستامثر ،ولكام ارتفع هذا املؤرش ادى اىل زايدة

وقابيهتا عىل قياس الاداء بشلك سلمي ،ذلا سنتطرق اىل امه تكل املؤرشات واكرثها

الايرادات اليت حيصل علهيا املرصف من الاستامثرات اخملتلفة ،ذلا عىل املرصف

اس تخدام ًا يف التقيمي املايل للمصارف التجارية(،احللو.)2007،226،

متابعهتا وتطويرها بأأس مترار ليحقق هل افضل النتاجئ ،وميكن توضيح هذا من خالل

 2.2.2.1مؤرش الرحبية

املعادةل ادانه(،العزاوي.)87 ،2002 ،

تعد من امه املؤرشات املالية املس تخدمة يف تقيمي اداء املصارف التجارية ،اذ يعمل

مؤرش اجاميل الايرادات اىل اجاميل الاستامثرات = [ اجاميل الايرادات ÷ اجاميل

عىل قياس كفاءة اس تخدام الاموال ،ويسعى املرصف التجاري دامئ ًا عىل زايدته مبا

الاستامثرات] ×100

يتناسب مع جحم الاخطار اليت يتحملها مسامهو املرصف ،ويوحض هذا املعدل ما حتققه

واجلدير ابذلكر القول انه مت تقيمي اداء مرصف الرافدين التجاري من خالل تطبيق

لك وحدة من حقوق امللكية يف صايف الارابح (العائد) اليت حققها املرصف ،واملعادةل

املؤرشات اعاله وللمدة  .2012-1990وهذا ما يوحض ُه جدول ( )3ادانه(، :عطو،

ادانه يوحض هذه املؤرش(،ال آدم.)6 ،2000 ،

.)94-92 ،2002

معدل العائد اىل حق امللكية = [ صايف الارابح بعد الضائب ÷ حق امللكية] × 100
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جدول ( : )3مؤرشات الاداء املايل ملرصف الرافدين ()2012-1990
املؤرشات
الس نوات

مؤرش
الرحبية()%

مؤرش
الس يوةل)(%

12.72
35.36
1990
14.71
29.10
1991
21.7
23.72
1992
34.67
20.20
1993
22.34
29.27
1994
29.12
119.02
1995
14.69
58.79
1996
18.91
124.31
1997
14.93
112.63
1998
14.85
181.13
1999
14.47
180.39
2000
15.81
148.07
2001
14.83
164.46
2002
57.4
101.24
2003
210.96
14.66
2004
314.02
154.04
2005
296.02
813.53
2006
53.51
973.27
2007
66.04
206.50
2008
70.12
208.83
2009
74.58
214.01
2010
324.55
248.92
2011
289.47
251.45
2012
املصدر :من اعداد الباحث ابالعامتد عىل

مؤرش
مالءة راس
املال)(%
5.6
7.38
5.26
7.13
4.91
5.24
5.68
3
3.65
0.74
3.86
0.88
4.43
1.12
5.81
0.99
5.41
0.81
5.89
0.77
8.86
1.26
7.73
1.26
7.47
1
8.47
0.94
4.5
0.46
8.32
0.61
13.43
3.83
42.14
4.91
31.43
4.3
38.52
4.44
45.09
5.13
38.35
4.67
39.01
6.54
التقارير الس نوية ملرصف الرافدين
مؤرشتوظيف
الاموال)(%

حق امللكية اي شهدت حتس ن ًا يف صايف الارابح ،اما الس نوات ()2010-2008
تذبذب املؤرش بني الارتفاع والاخنفاض ،الا ان ارتفع املؤرش ليبلغ  %248.92س نة
 2011وكذكل س نة  .2012اما خبصوص مؤرش الس يوةل ،من اجلدول ( )3تبني ان
مؤرش الس يوةل بلغ  % 12.72س نة  ،1990مث اخذت هذه النس بة ابلتقلبات بني
الارتفاع والاخنفاض حىت اس تقرت عند  %29.12س نة  ،1995ويف الس نوات
الالحقة اخذ املؤرش اجتاه الاخنفاض س نة  2000حيث بلغ  ،%14.47ومن بعد
ذكل بد أآ املؤرش ابلتحسن تدرجيي ًا وبشلك جيد اىل ان وصل اىل  %314.02س نة
 ،2005نتيجة لالرتفاع يف اجاميل النقدية نس بة اىل املوجودات ،اما يف س نة 2010
اخنفضت اىل النس بة  %74.58بسبب ارتفاع اجاميل املوجودات نس بة اىل اجاميل
النقدية ،الا ان يف س نة  2012ارتفعت النس بة اىل 289.47نتيجة التحسن يف اجاميل
النقدية نس بة اىل املوجودات اما ابلنس بة ملؤرش مالءة ر أآس املال ،شهدت نس بة هذا
املؤرش س نة  ، %7.38 1990حيث اس متر ابالخنفاض اىل ان بلغ  %0.88س نة
 ،1995بسبب الارتفاع الكبري يف جحم الودائع نس بة اىل حق امللكية ،اما يف س نة
 2000حيث بلغت النس بة  %1.26نتجية الرتفاع الطفيف يف حقوق امللكية نس بة
اىل احاميل الودائع ،واما يف الس نوات الالحقة عاودت هذه النس بة اىل الاخنفاض
وبشلك كبري فقد وصلت اىل  %0.61يف س نة  ،2005واما فامي بعد اخذ هذا املؤرش
ابلتحسن حيث بلغ  %5.13س نة  ،2010نتيجة التحسن يف حقوق امللكية ،وايض ًا
يف س نة  2012حيث بلغ هذا املؤرش  ، %6.54انظر اجلدول ( .)3وكذكل مؤرش
توظيف الاموال ،يتبني من اجلدول ( )3ان املؤرش بلغ  %5.6س نة  ،1990اما يف
الس نوات الالحقة اس مترت النس بة ابالخنفاض لتصل اىل %3.86س نة  ،1995نتيجة

.)www.rafidain-bank.gov.iraq

اخنفاض اجاميل الايرادات ابلنس بة اىل اجاميل الاستامثرات ،اما يف س نة 2000

يتضح من اجلدول( )3ان مؤرش الرحبية قد بلغ  %35.36س نة  ،1990ويف

اخذت النس بة ابالرتفاع حيث بلغت  ،%8.86و من مث اخنفت النس بة بشلك

الس نوات الالحقة شهد اخنفاض ًا ملحوض ًا ليبلغ  %20.20يف س نة  ، 1993بسبب

طفيف حيث بلغت  %8.32س نة  ،2005الا ان يف الس نوات الالحقة اخذت

الارتفاع الكبري يف حقوق امللكية ،ومن مث اخذ مؤرش الرحبية ابلتحسن اذ توصل اىل

النس بة ابلتحسن اىل ان وصلت  %45.09س نة  ،2010نتيجة الرتفاع اجاميل

 %119.02س نة  ،1995واس متر ابلتحسن يف الس نوات الالحقة ليبلغ %181.13

الايرادات اىل اجاميل الاستامثرات ،وكذكل احلال ابلنس بة للس نوات

س نة  ،1999وذكل الرتفاع صايف الرحب مبعدل اكرب من حقوق امللكية ،واما يف

الالحقة.)www.rafidain-bank.gov.iraq(،

الس نوات ( )2005-2000شهد تقلبات طفيفه يف املؤرش ،واما س نة  2006حتسن

 .3واقع الس ياس تني التجارية والاستامثرية لالقتصاد العرايق للمدة 2012-1990

املؤرش ليصل  ، %813.53وكذكل احلال يف س نة  2007ليسجل اعىل مس توى

يتناول هذا املبحث واقع الس ياسة التجارية والاستامثرية يف الاقتصاد العرايق ،فضال

خالل مدة البحث اذ بلغ  %973.27بسبب ارتفاع نس بة العائد بشلك اكرب من

عن الاشاره اىل التغريات الاقتصادية احلاصةل للس ياس تني للمدة املذكورة ،ومن مث

doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a335

)Academic Journal of Nawroz University (AJNU

449

حتليل مؤرشاهتا.

بلغت  2.681مليار دوالر ،وخالل النصف الثاين من العقد ونتيجة لتوقيع العراق

 3.1الس ياسة التجارية

مذكرة التفامه اليت مسح مبوجهبا للعراق بتصدير مكيات حمدودة من النفط واس ترياد

ارتكزت الس ياسة التجارية يف العراق مثلام هو احلال يف اغلبية البدلان النفطية عىل

مكيات حمدودة من السلع الاساس ية ،حيث بد أآت الاس تريادات ابالرتفاع حىت

النفط بوصفه السلعة الرئيسة يف هيلك الصادرات حىت بلغت نس بة مسامهته ما

وصلت  9.097مليار دوالر يف هناية عقد التسعينات  ،1999شهدت س نة 2005

يقارب من  %95خالل عقد الامثنينات ،وقد ادى هذا الاعامتد املطلق عىل النفط اىل

ارتفاع قمي الاس تريادات بعد رفع احلظر التجاري مما مسح للعراق ابس ترياد مكيات كبرية

تذبذب جحم عوائد الصادرات وهبوطها بسبب عدم اس تقرار اسعار النفط اخلام يف

من السلع فارتفعت نتيجة ذلكل الاس تريادات لتصل اىل  30.649مليار دوالر،

السوق ادلولية ،يف حني حظيت الاس تريادات ابمهية مزتايدة خاصة يف النصف

واس مترت ابالرتفاع ليصل  47.207مليار دوالر س نة  ،2010وكذكل احلال لس نة

الاول من عقد الامثنينات وما بعدها لتلبية املتطلبات اليت افرزهتا احلرب  .ولتوضيح

 2012حيث بلغ  59.832مليار دوالر.)www.cbi.iq(،

التطورات احلاصةل يف الس ياسة التجارية للعراق يه اكاليتwww.cbi.iq (،تقرير

 3.1.3املزيان التجاري

البنك املركزي العرايق)2004 ،

خالل عقد التسعينات بد أآت العجوزات ابلظهور املس متر خالل املدة ()1996-1991

 3.1.1الصادرات

بعد توقف الصادرات النفطية للعراق اذ بلغ  -1.304مليار دوالر وصو ًال اىل ادىن

اصيبت التجارة اخلارجية للعراق بتوقف ش به اتم خالل عقد التسعينات نتيجة احلصار

مس توى  -0.179مليار دوالر ،مث بد أآت العجوزات ابالخنفاض بعد تكل املدة مت

الاقتصادي اذلي اوقف ادلمع اخلاريج للعراق ونتيجة ذلكل توقفت الصادرات

حتقيق فائض خالل س نة  2000بلغ  7.734مليار دوالر نتيجة للزايدة احلاصةل يف

النفطية ،لتنخفض قيام الصادرات حىت وصلت اىل مس توايت متدنية جدا وصلت اىل

الصادرات بعد السامح للعراق ابعادة التصدير وبد أآ الفائض ابلرتاجع ليشهد س نة

 1.730مليار دوالر يف س نة  ، 1991مث اىل  1.963مليار دوالر يف س نة .1995

 2005ظهور العجز من جديد اذ بلغ  13.016-مليار دوالر نتيجة للزايدة الكبرية يف

وشهد النصف الثاين من العقد املذكور حتس نا طفيفا يف قيام الصادرات بعد توقيع

قمية الاس تريادات ،واس متر العجز يف املزيان التجاري لهنائية س نة  ،2010ومن بعد

العراق ملذكرة التفامه اذ مسح للعراق يف ضوهئا بتصدير مكيات حمدودة من النفط اخلام

ذكل حدث حتس ن ًا ملحوظ ًا يف س نة  2012حيث بلغ  24.899نتيجة التفاع جحم

مقابل مكيات من الغذاء وادلواء ،ونتيجة ذلكل ارتفعت الصادرات لتصل اىل 13.067

الصاردرات وكذكل ارتفاع اسعار النفط .)www.cbi.iq(،

مليار دوالر يف س نة  ، 1999وشهد س نة  2000ارتفاع قمية الصادرات حىت وصلت
اىل  18.742مليار دوالر  ،الا اهنا بد أآت ابالخنفاض بعد ذكل الس نة لتصل اىل
 9.711مليار دوالر عند س نة  2003نتيجة الظروف الس ياس ية ،يف حني ان س نة
 2005شهد حتس نا يف قمية الصادرات لتصل اىل  17.633مليار دوالر ،واس مترت
ابلتحسن اىل ان بلغت  46.745مليار دوالر س نة  ،2010وكذكل احلال لس نة
 2012حيث بلغت  84.731مليار دوالر نتيجة ارتفاع اسعار النفط
اخلام.)www.cbi.iq(،
 3.1.2الاس تريادات
توقفت احلركة التجارية للعراق مع العامل اخلاريج بعد احداث حرب اخلليج الثانية وما
ادت اليه من فرض حصار اقتصادي ش به اتم عىل العراق ،وبذكل بد أآت الهبوطات
احلادة يف اقيام الاس تريادات اذ وصلت اىل ادىن مس توى لها يف س نة  1994عندما
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جدول ( : )4مؤرشات الس ياسة التجارية يف العراق للمدة ( )2012-1990مليار دوالر

املؤرشات
الس نوات
13.710
1990
1.730
1991
2.108
1992
1.794
1993
1.720
1994
1.963
1995
2.764
1996
6.385
1997
7.427
1998
13.067
1999
18.742
2000
12.872
2001
12.219
2002
9.711
2003
17.810
2004
17.633
2005
27.503
2006
35.271
2007
56.942
2008
36.301
2009
46.745
2010
71.212
2011
84.731
2012
املصدر  :من اعداد الباحث ابالعامتد عىل
جحم الصادرات

جحم الاس تريادات املزيان التجاري
3.801
9.909
1.3043.034
2.1464.254
1.6243.418
0.9612.681
0.9282.891
0.1792.943
2.703
3.682
2.441
4.986
3.97
9.097
7.734
11.008
1.720
11.152
2.402
9.817
0.2239.934
3.49221.302
13.01630.649
2.51
24.993
10.45
24.821
16.934
40.008
7.41843.719
0.46247.207
19.659
51.553
24.899
59.832
بينات (نرشات صندوق النقد العريب

 ،1994ومن مث اخذت ابلتقلبات اىل هناية س نة  ، 2003وبعدها بداءت
الاستامثرات تتحسن اذ بلغت جحم الاستامثرات س نة  11.060 ، 2005مليار ودالر،
واس متر ابلتحسن يف س نة  2010ليصل  21.980مليار دوالر،وكذكل احلال لس نة
 2012ليبلغ  33.461مليار دوالر.)www.cbi.iq(،
 3.2.2الادخارات
خالل عقد التسعينات بد أآت الاخنفاضات حدة يف الادخارات نتيجة الخنفاض الناجت
احمليل الاجاميل مبس توايت كبرية جدا بسبب احلصار الاقتصادي حىت وصلت
املدخرات اىل ادىن مس توايهتا لتسجل قمية سالبة خالل س نة  1991بلغت 0.257-
مليار دوالر نتيجة احلرب انذاك ،وخالل النصف الثاين من العقد بد أآت املدخرات
ابلتحسن البس يط نتيجة الرتفاع جحم الناجت احمليل بعد السامح للعراق ابعادة تصدير
النفط اخلام ،لتصل املدخرات اىل  5.578مليار دوالر يف س نة  ، 1995حافظت
املدخرات عىل قمي متقاربة لتصل اىل  6.119مليار دوالر س نة  ، 2000غري ان س نة
 2005شهد حتس ن ًا يف جحم املدخرات لتصل اىل  7.542مليار دوالر بسبب
الاخنفاض يف جحم الاس هتالك ،ومن مث اس متر التحسن يف جحم املدخرات ليصل اىل
 29.371مليار دوالر س نة  ، 2010واس متر التحسن وبشلك ملحوظ س نة 2102
ليبلغ  69.817مليار دوالر.)www.cbi.iq(،
 3.2.3جفوة املوارد
حققت الفجوة اتساع ًا ملحوظ ًا اذ بلغت ( )-17.909مليار دوالر س نة  ،1990نتيجة
التوسع يف الاستامثرات و واخنفاض الادخارات بعد التوسع يف الاس هتالك احمليل،

والبنك املركزي العرايق لس نوات خمتلفه)

وبعد ذكل اس مترت الفجوة ابالخنفاض ليصل اىل مس توايت متدنية اذ بلغت -0.015

 3.2الس ياسة الاستامثرية

مليار دوالر س نة  ،1995وتعترب هذه من احلاالت السلبية كون ان جحم الاستامثر

اتثرت الس ياسة الاستامثرية يف العراق بطبيعة الظروف الاس تثنائية اليت عاشها البدل

ينخفض بشلك كبري وابملقابل شهدت الادخارات اخنفاض ًا كبري ًا  ،ومن مث بدات جفوة

خالل مدة البحث ،ولتوضيح واقع تكل الس ياسة من خالل املتغريات الاساس ية

املوراد ابلتحسن ليصل اىل مس توايت بس يطة اذ بلغت  0.891مليار دوالر س نة

املمثةل لها ميكن مطالعة البياانت الواردة ابجلدول( )5واكاليت :

 ،2000وبعد ذكل بدات ابلرتاجع نتيجة الظروف الس ياس ية والاقتصادية اليت مرة بهيا

 3.2.1الاستامثرات

العراق اذ بلغت ( )-3.518مليار دوالر س نة  ،2005ومن مث اخذ ابلتحسن ليصل

بداءت الاستامثرات ابالخنفاض مع مطلع التسعينيات حيث بلغ جحم الاستامثرات س نة

اىل  7.391مليار دوالر س نة  ، 2010واس مترت ابلتحسن س نة  2012اذ بلغت

 3.814 ، 1991مليار دوالر ،نتيجة الرتاجعات احلادة يف مجمل موازانت الاقتصاد

 36.356مليار دوالر.)www.cbi.iq(،

العرايق بسبب احلصار الاقتصادي ،واس مترت لتصل  2.734مليار دوالر س نة
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جدول ( : )5مؤرشات الس ياسة الاستامثرية يف العراق للمدة ( )2012-1990مليار دوالر

املؤرشات
الس نوات
1.049
1990
0.2571991
0.3251992
3.190
1993
2.719
1994
5.578
1995
5.435
1996
5.268
1997
5.401
1998
5.292
1999
6.119
2000
5.435
2001
6.740
2002
5.346
2003
0.846
2004
7.542
2005
20.277
2006
23.813
2007
45.291
2008
138.57
2009
29.371
2010
59.765
2011
69.817
2012
املصدر  :من اعداد الباحث ابالعامتد عىل

اجاميل الادخارات اجاميل الاستامثر

جفوة املوارد

17.90918.958
4.0713.814
4.3284.003
0.001
3.189
0.0152.734
0.0155.593
0.0195.454
0.0165.284
0.398
5.003
0.613
4.679
0.891
5.228
0.700
4.735
2.006
4.734
1.124
4.222
1.1602.006
3.51811.060
8.034
12.243
15.589
8.224
25.521
19.770
126
12.570
7.391
21.980
30.953
28.812
36.356
33.461
بينات (نرشات صندوق النقد العريب
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( ،) Minitab, V., 16اذ ان

هذه الطريقة تعمل عىل حتديد املتغريات املس تقةل اليت لها تأأثري يف املتغري املعمتد،
وتستبعد املتغريات املس تقةل اليت ليس لها اتثري يف تكل املتغريات ،وكذكل المنوذج
حياول قياس اثر الس ياس تني يف اداء املرصف التجاري الك عىل انفراد وعىل لك مؤرش
من مؤرشات الاداء الاربعة ،املتغريات اليت سيمت حبهثا يف المنوذج يه اكاليت(الس يفو،
.)46 ،2006
 4.1.1املتغريات التابعة
حيتوي المنوذج عىل اربعة متغريات معمتدة متثل اداء املرصف التجاري تمتثل يف الايت:
أآ :)Y1( .مؤرش الرحبية :مت الاعامتد عىل هذا املؤرش واملمتثل يف ( صايف الرحب بعد
الضائب ÷ حق امللكية) بوصفه املتغري املعمتد الاول اذلي ميثل اداء املرصف
التجاري ،حيث تعمل املصارف التجارية عىل زايدته ابس مترار.
ب :)Y2( .مؤرش الس يوةل :واملمتثل يف (النقد يف املرصف ÷ اجاميل املوجودات)
وزايدها يعين رفع قدرة املرصف التجاري عىل مواهجة طلبات املودعني ،وابلعكس.
ت:)Y3( .مؤرش مالءة راس املال :يشمل (حق امللكية ÷ اجاميل املوجودات) وان
ارتفاع هذا املؤرش يعين اعامتد املرصف التجاري عىل راس ماهل بصورة اكرب يف تكوين
املوجودات.
ث:)Y4( .مؤرش توظيف الاموال :ايخذ هذا املؤرش (اجاميل الايرادات ÷ اجاميل
الاستامثرات) اذ يسعى املرصف التجاري اىل رفع هذه النس بة واليت تؤرش ارتفاع
معدل توظيف املوارد املتاحة للمرصف التجاري.

والبنك املركزي العرايق لس نوات خمتلفه)

 4.1.2املتغريات املس تقةل

 .4تقدير وحتليل اثر الس ياس تني التجارية والاستامثرية يف اداء املصارف التجارية

يتضمن المنوذج عىل ( )6متغريات مس تقةل تعرب عن الس ياس تني التجارية

(مرصف الرافدين) للمدة 2012-1990

والاستامثرية ،وتمتثل يف الايت:

س يتناول هذا املبحث توصيف وبناء المنوذج القيايس ،لقياس اثر الس ياس تني

 4.1.2.1متغريات الس ياسة التجارية

التجارية والاستامثرية يف اداء املصارف التجارية لعينة البحث ،بس تخدام منوذج

 )X1( .1اجاميل الصادرات /كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل ،متثل الركن الاسايس

الاحندار اخلطي املتعدد لتحديد افضل النتاجئ املمكنة للقياس الاقتصادي للبحث.

يف الس ياسة التجارية ،واملصدر الاسايس يف احلصول عىل العمالت الاجنبية ،ويعد

 4.1توصيف المنوذج القيايس

مؤرش ًا همامً لتطور اقتصاد البدل(،ابو رشار.)2010،62 ،

لقياس اثر الس ياس تني التجارية والاستامثرية لعينة البحث وللمدة ( )2012-1990يف

)X2( .2اجاميل الاس تريادات /كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل ،يساعد يف توفري

اداء املرصف التجاري ،تبني ان اس تخدام حتليل الاحندار متعدد املراحل حيقق

السلع واملس تلزمات الضورية اليت تدخل يف الصناعات ،فض ًال توفري السلع
الاس هتالكية لسد حاجة اجملمتع(،ابو رشار.)2010،70 ،
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اجملةل أالاكدميية جلامعة نوروز

452
 )X3( .3املزيان التجاري ،يشري اىل الفرق بني الصادرات والاس تريادات للبدل ففي
حاةل وجود فائض يف املزيان التجاري اي ارتفاع جحم الصادرات عىل الاس تريادات،
يعد مؤرش ًا جيد ًا(،ابو رشار.)2010،81 ،

= D.W

R2(adj) = 80.9%

t(0.05) = 1.71

R2 = 82.5%
1.78

du(0.05) = 1.65

F(*) = 53.09

F(0.05) = 2.98

dl(0.05) = 1.14

 4.1.2.2متغريات الس ياسة الاستامثرية

N=23 VIF=1.000

 )X4( .1اجاميل الادخار /كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل ( )X4هل تأأثري مبارش

يتبني من المنوذج املقدر اعاله ،اىل ان هناك متغري مس تقل وهو جحم الصادرات

يف النشاط الاقتصادي بوصفها املصدر الاسايس لمتويل املشاريع التمنويه(،ابو خفرة،

كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل ( )X1يؤثر يف مؤرش الرحبية الداء مرصف الرافدين

.)14 ،1997

التجاري ،ولالس تدالل عىل معنوية المنوذج كلك ،مت احتساب قمية )(F(*)= 53.09

 )X5( .2اجاميل الاستامثر /كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل  ،كنس ية من الناجت

احملتس بة ،وثبت أآهنا أآكرب من نظريهتا اجلدولية ) ، (F(0.05) = 2.98و أآن القوة

احمليل الاجاميل يعد احملرك الاسايس للنشاط الاقتصادي وبذكل هل تأأثريات مبارشة

التفسريية للمنوذج املقدر املعرب عهنا مبعامل التحديد املعدل )) (R2(adjبلغت (80.9

وغري مبارشة يف البيئة الاقتصادية(،الشكريج.)37 ،1999 ،

،) %مما يعين ان التغريات احلاصةل يف ) (Y1تعزى اىل التغريات يف املتغري املس تقل

 )X6( .3جفوة املوارد ،عبارة عن الفرق بني اجاميل الادخارات واجاميل الاستامثرات

ادلاخةل ابلمنوذج بنس بة ( )% 80.9ويه جحم الصاردرات ،وقد اظهرت قمية (D.W

يف البدل ويف حاةل اتساع جحم الفجوة يعين عدم قدرة املدخرات عن سد حاجة

) = 1.78احملتس بة اهنا تقع خارج املنطقة احلرجة او خارج منطقة احلسم ألهنا أآكرب من

الاستامثرات وابلتايل يعد ذكل سلب ًا عىل اقتصاد البدل (،ابو رشار.)2010،81 ،

القميتني اجلدولتني العليا وادلنيا دلربن واتسون ،وتدلل خلو المنوذج من مشلكة

 4.2بناء المنوذج القيايس

االرتباط اذلايت ،وتشري قمية(  ) VIF = 1.000اىل عدم وجود مشلكة التعدد اخلطي

البد من وضع منوذج البحث بصيغته القياس ية العامة واكاليت:

يف المنوذج املقدر .أآما التحليل الاقتصادي لتفسري قمية واشارة معلمة المنوذج وفق

Y = B0 + B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+Ui

النظرية الاقتصادية ،ومدى تأأثري املتغري املس تقل يف املتغري التابع وهو مؤرش الرحبية،

سيمت اس تخدام اسلوب الاحندار متعدد املراحل يف حتليل البياانت ،وهذه الطريقة

فتبني أآن قمية و اشارة معلمة ) (X1جحم الصاردات كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل

تبتدي بمنوذج اويل شامل لاكفة املتغريات املس تقةل املتوقع اتثريها يف املتغري التابع ،ومن

( )0.023موجبة ،وقد بلغت قمية ( )tاحملسوبة ( ) 6.14ويه ذات دالةل معنوية

مث تبداء معلية اختيار المنوذج الافضل من بني الامنذج املمكنة استناد ًا اىل الاختبارات

احصائية ،وهذا يعين وجود عالقة طردية ومؤثر بني جحم الصادرات كنس بة من الناجت

الاحصائية والقياس ية ،وابلتايل يمت ادخال اكفة املتغريات املس تقةل وذكل لتحديد

احمليل الاجاميل ومؤرش الرحبية للمرصف التجاري اي ان لكام ارتفع جحم الصادرات ادى

العالقة بيهنا وبني املتغري التابع  ،ومن مث يمت تعديل المنوذج الاويل بصورة متكررة

اىل ارتفاع مؤرش الرحبية.

(ابضافة او ازاةل متغري مس تقل او اكرث)  ،مما يؤدي اىل الوصول منوذج جديد يعطي

ب .المنوذج التقديري ملؤرش الس يوةل

افضل تفسري للعالقة املدروسة(،اموري وعصام.)63 ،1999 ،

Y2 = 0.418 + 0.173 X3 + 0.0126 X5 +Ui

 4.3تقدير وحتليل اثر الس ياس تني التجارية والاستامثرية يف اداء ملرصف الرافدين

)(4.17

التجاري للمدة 2012-1990

)(3.19

)(7.03

)t(*) = (6.12

R2 = 69.7% R2(adj) = 65.3% t(0.05) = 1.71 D.W = 1.73

أآ .المنوذج التقديري ملؤرش الرحبية

F(*) = 38.06 F(0.05) = 2.98 du(0.05) = 1.65 dl(0.05) = 1.14
Y1 = 0.192 + 0.023 X1 +Ui
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0.135

0.0384

0.107

S.E = 1.612

0.121

S.E = 1.422

)(6.14

)t(*) = (4.17

N=23

VIF = 1.000

يشري المنوذج التقديري اعاله ،ابن هناك متغريات مس تقةل لها تأأثري يف اداء مرصف
الرافدين التجاري يف جانب الس يوهل ،املزيان التجاري كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل
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( ، )X3واجاميل الاستامثرات كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل ( ،)X5وللتأأكد من

وثبت أآهنا أآكرب من نظريهتا اجلدولية ) ، (F(0.05) = 2.98و أآن القوة التفسريية للمنوذج

معنوية المنوذج مت احتساب قمية ) (F(*)= 38.06احملتس بة ،وثبت أآهنا أآكرب من

املقدر املعرب عهنا مبعامل التحديد املعدل )) (R2(adjبلغت ( ،) %75.3مما يعين ان

نظريهتا اجلدولية ) ، (F(0.05) = 2.98و أآن القوة التفسريية للمنوذج املقدر املعرب عهنا

التغريات احلاصةل يف ) (Y4تعزى اىل التغريات يف املتغريات املس تقةل ادلاخةل ابلمنوذج

مبعامل التحديد املعدل )) (R2(adjبلغت ( ،) %65.3مما يعين ان التغريات احلاصةل

بنس بة (  )% 75.3ويه (املزيان التجاري و اجاميل الاستامثرات)  ،وقد اظهرت

يف ) (Y2تعزى اىل التغريات يف املتغريات املس تقةل ادلاخةل ابلمنوذج بنس بة ( 65.3

قمية ) (D.W = 1.83احملتس بة اهنا تقع خارج املنطقة احلرجة او خارج منطقة احلسم

 )%ويه (املزيان التجاري ،اجاميل الاستامثرات)  ،وقد اظهرت قمية = (D.W

ألهنا أآكرب من القميتني اجلدولتني العليا وادلنيا دلربن واتسون ،وتدلل عىل عدم وجود

) 1.73احملتس بة اهنا تقع خارج املنطقة احلرجة او خارج منطقة احلسم ألهنا أآكرب من

مشلكة االرتباط اذلايت ،وتشري قمية(  ) VIF = 1.000اىل عدم وجود مشلكة التعدد

القميتني اجلدولتني العليا وادلنيا دلربن واتسون ،وتدلل عىل عدم وجود مشلكة

اخلطي يف المنوذج املقدر .أآما التحليل الاقتصادي لتفسري قمي واشارة معلامت المنوذج

االرتباط اذلايت ،وتشري قمية(  ) VIF = 1.000اىل عدم وجود مشلكة التعدد اخلطي

‘طبق ًا للنظرية الاقتصادية ،ومدى تأأثري املتغريات املس تقةل يف املتغري التابع وهو مؤرش

يف المنوذج املقدر .أآما التحليل الاقتصادي لتفسري قمي واشارة معلامت المنوذج ‘طبق ًا

الس يوةل ،فتبني أآن قمية و اشارة معلمة ) (X3املزيان التجاري ( )0.315موجبة،

للنظرية الاقتصادية ،ومدى تأأثري املتغريات املس تقةل يف املتغري التابع وهو مؤرش

وقد بلغت قمية ( )tاحملسوبة ( )8.17ويه ذات دالةل معنوية احصائية ،وكذكل قمية و

الس يوةل ،فتبني أآن قمية و اشارة معلمة ) (X3املزيان التجاري ( )0.173موجبة،

اشارة معلمة ( )X5اجاميل الاستامثرات ()0.0664موجبه ،وقد بلغت قمية ()t

وقد بلغت قمية ( )tاحملسوبة ( )7.03ويه ذات دالةل معنوية احصائية ،وكذكل قمية و

احملسوبة ( )4.03ويه ذات دالةل معنوية احصائية ،مما يعين وجود عالقة طردية

اشارة معلمة ( )X5اجاميل الاستامثرات ()0.0126موجبه ،وقد بلغت قمية ()t

ومؤثر بني( املزيان التجاري و اجاميل الاستامثرات) و توظيف الاموال.

احملسوبة ( )4.17ويه ذات دالةل معنوية احصائية ،وهذا يعين وجود عالقة طردية

 .5الاس تنتاجات واملقرتحات

ومؤثر بني( املزيان التجاري و اجاميل الاستامثرات) ومؤرش الرحبية للمرصف الرافدين

 5.1الاس تنتاجات

التجاري.

 .1تعد املصارف التجارية مصدر ًا همامً للهنوض ابلواقع الاقتصادي ،وذكل من خالل

ت .المنوذج التقديري ملؤرش مالءة راس املال

قدرهتا عىل تقدمي القروض للمشاريع الاستامثرية بلك انواعه لضامن اس مترارية التمنية

اليوجد اي متغري من املتغريات املس تقةل تؤثر يف مؤرش مالءة راس املال

الاقتصادية.

ث .المنوذج التقديري ملؤرش توظيف الاموال

 .2تقدم املصارف التجارية اخلدمات املالية املتعددة واليت ميكن من خاللها تس يري

Y4 = 0.451 + 0.315X3+ 0.0664X5 +Ui

D.W = 1.84

t(0.05) = 1.71

0.109

1.319

S.E = 0.402

)(4.03

)(8.17

)t(*) = (3.371

R2(adj) = 75.3 %

du(0.05) = 1.65 dl(0.05) = 1.14

R2 = 79.7 %

F(*) = 23.19 F(0.05) = 2.98
N=23

VIF = 1.000

اكفة الانشطة الاقتصادية ،فضال عن اهنا تس تفيد من الوادئع اليت تدمع معلياهتا
التجارية والاستامثرية واليت من خاللها ختلق ودائع جديدة.
 .3تعد معلية تقيمي ا ألداء رضورية لتفعيل وحتسني اداء املصارف التجارية ،وذكل
بتشخص الاجيابيات والسلبيات لالنشطة املرصفية من هجة ،ومن هجة اخرى تعد
مع ًال اساس ي ًا يف تطوير النشاط املرصيف.

يتضح من المنوذج املقدر ،ابن هناك متغريين مس تقلني يؤثران يف مؤرش توظيف

 .4اتضح ان معلية التقيمي لالنشطة املرصفية التجارية تساعدها عىل رمس وتنفيذ

الاموال ملرصف الرافدين  ،الاول هو املزيان التجاري كنس بة من الناجت احمليل

اخلطط املالية الس نوية واليت تكشف عن مدى اسهاهما يف معلية التمنية الاقتصادية.

الاجاميل ( ، )X3والثاين اجاميل الاستامثرات كنس بة من الناجت احمليل الاجاميل
( ،)X5وللتأأكد من معنوية المنوذج مت احتساب قمية ) (F(*)= 23.19احملتس بة،
doi : 10. 25007/ajnu. v8n1a335
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 .5اظهرت مؤرشات تقيمي الاداء املايل املرصيف (مرصف الرافدين) ،وللمدة
( )2012-1990ان الاداء جيد للمرصف املذكور ،وهذا يعكس جناح الادارة
املرصف التجاري يف التخطيط والتنظمي .
 .6تبني ان للس ياسات الاقتصادية والس امي الاستامثرية والتجارية ااثر فعاةل يف اداء
املصارف التجارية  ،حيث اهنا تساعد عىل خلق مناخ اقتصادي .
 .7توصل البحث يف اجلانب القياس الاقتصادي ابن الس ياسة التجارية والس امي
الصادرات و املزيان التجاري تؤثران اجيابي ًا ومبعنويه احصائية يف مؤرشات الاداء املايل
ملرصف الرافدين خالل املدة (.)2012-1990
 .8تبني ان الس ياسة الاستامثرية والس امي اجاميل الاستامثرات تؤثر اجيابي ًا ومبعنوية
احصائي ًا يف مؤرشات الاداء املايل ملرصف الرافدين خالل املدة (.)2012-1990
 5.2املقرتحات
 .1دمع وارشاد املوظيف والعاملني يف املصارف يف كيفية التعامل مع العمليات
املرصفية احلديثة وتطويرها مما قد يساعد يف تفعيل كفاءة املرصف وكسب ثقة امجلهور،
مما يؤدي اىل رفع حمفزات الادخار مبختلف انواعها للتعامل مع املرصف .
 .2زايدة عدد املصارف والفروع اخلاصة بهيا ،لتنش يط احلركة املرصفية وتقريهبا من
املصارف العاملية ،مما يؤدي اىل خلق حاةل املنافسة وتوس يع الاستامثرات.
 .3تعزيز مبادىء احلومكة والافصاح والشفافية يف املصارف اكفة من خالل البنك
املركزي يف الرقابة والتدقيق دلمع القطاع املرصيف ولمتكيهنا من املسامهة يف دمع قطاع
التجارة.
 .4تعزيز الاس تقالل املرصيف من خالل البنك املركزي دلمع التمنية الاقتصادية يف
اكفة القطاعات الس امي التجارة.
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