
 

 
14 

 

 ........قياس وتحليل  – صادقو  إفتخار 29-14صفحات         مجلة كلية الكوت الجامعة 

 

   2021       1  -  العدد      6  -المجلد 
 

 

 

 

 

التمويل غير الودائعية في ربحية عينة من المصارف التجارية  قياس وتحليل تأثير مصادر 

 ( 2018-2009الخاصة في العراق للمدة ) 

 

 

 صادق ناطق مشعل قدوري                                                                    د. إفتخار محمد مناحي الرفيعيأ. م.               

 العراقية الجامعة / واالقتصادكلية اإلدارة 

 34 /صالح الدين  /العراق                                                                              10 / بغداد /العراق                                     

                           sadeqalobadey@gmail.com                                                              Dr.iftkhr2011@yahoo.com 

 

 

 

 مستخلص البحث

( كونهةةا 2018 -2009هدف هذا البحث إلى معرفة مصادر التمويل غير الودائعية وأثرها على ربحية المصارف التجارية العراقيةةة للمةةدة  ي      

وكون إن مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة أصةةبح  تأ ةةذ   ،تأثير مباشر وفعلي على أدائهامن  تمثل عصب الحياة بالنسبة لهذه المصارف لما لها  

على المةةنها االسةةتيرائي   وتمثل  منهجية البحث  ،لذا لزم األمر التطرق لها وبيان أهميتها في هذا البحث  ،ي الدراسات المالية الحديثةف  امهم  احيز

حيةةث تةةا دراسةةة سةةلور المتغيةةر التةةاب   ،EVIEWS 10) واألسلوب الكمي اليياسي للتوصل إلى نتائا أكثر دقة باستخدام البرناما اإلحصائي  

(، والمتغيرات المستيلة  مصادر التمويل غيةةر ROE( ومعدل العائد على حيوق الملكية  ROAمياسة بمعدل العائد على الموجودات   الربحية(  

عةةة باالسةةتناد الودائعية( المتمثلة في الدائنون والتخصيصات، ولتحييق ذلك تا بناء أنموذج لتيدير العالقة بين المتغيرات المستيلة والمتغيةةرات التاب

 (.Panel Dataأنموذج بيانات البانل   إلى

( ROAن والربحيةةة المياسةةة بمعةةدل العائةةد علةةى الموجةةودات  ييعالقة طردية ومعنوية بةةين الةةدائن  وجود  :أهمها  ،وتا التوصل إلى نتائا عدة    

المياسةةة بمعةةدل العائةةد علةةى الموجةةودات (، ووجود عالقة عكسية معنوية بةةين التخصيصةةات والربحيةةة  ROEومعدل العائد على حيوق الملكية  

 (ROA    والعائد على حيوق الملكيةROE.)   كما يوصي الباحث بضرورة تنوي  مصادر التمويل وذلك لتوزي  المخاطر التي قةةد تتعةةره  لهةةا

مما يزيد من ربحيتها،  المصارف التجارية في العراق بشكل عام والمصارف التجارية  عينة البحث( بشكل  اص، وأهمها مخاطر نيص السيولة

وينبغي على المصارف التجارية استغالل الفرص بشكل أمثل لجذب مصادر التمويل غير الودائعية واستثمارها بالشكل الذي يرف  مؤشةةر ربحيةةة 

 المصارف التجارية في العراق.

 

 (Panel Dataبيانات البانل    ،الربحية ،مويل غير الودائعيةمصادر التالكلمات المفتاحية : 
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Abstract 

               The aim of this research is to know the non-deposit funding sources and their impact on the 

profitability of Iraqi commercial banks for the period (2009-2018), as they represent the lifeblood of these 

banks because they have a direct and actual impact on their performance, and the fact that non-deposit 

funding sources have become important in financial studies. Therefore, it was necessary to address them and 

demonstrate their importance in this research, and the research methodology consisted of the inductive 

approach and the quantitative standard method to reach more accurate results using the statistical program 

((EVIEWS 10), where the behavior of the dependent variable (profitability) was studied measured by the rate 

of return on assets (ROA), the rate of return on equity (ROE), and the independent variables (non-depositary 

funding sources) represented by creditors and allocations. To achieve this, a model was built to estimate the 

relationship between the independent variables and the dependent variables based on the Panel Data model. 

           Several results were reached, the most important of which is the existence of a positive and significant 

relationship between creditors and profitability measured by the rate of return on assets (ROA) and the rate of 

return on equity (ROE), and the presence of an inverse significant relationship between allocations and 

profitability measured by the rate of return on assets (ROA) and return on rights. The researcher also 

recommends the necessity to diversify the sources of funding in order to distribute the risks that commercial 

banks in Iraq may be exposed to in general and the commercial banks (the research sample) in particular, the 

most important of which is the risk of liquidity shortage, which increases their profitability, and commercial 

banks should take advantage of opportunities. In an optimal way to attract non-depositary funding sources and 

invest them in a way that raises the profitability index of commercial banks in Iraq. 

Key words: non-depositary sources of financing, profitability, panel Data 

 

 المحور األول: اإلطار العام للبحث

 أوالً: المقدمة

تُعّد المصارف اليناة المهمة لتمويةةل عمليةةة التنميةةة االقتصةةادية      

تسةةعى إليهةةا والنهةةوه بالنشةةاطات االقتصةةادية المختلفةةة التةةي 

اقتصةةادات العةةالا  اصةةة الناميةةة منهةةا، فضةةالي عةةن دورهةةا فةةي 

المسةةاهمة فةةي إقةةراه األمةةوال لتمويةةل المشةةروعات الصةةغيرة 

 والمتوسطة.  
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وتعتمةةد المصةةارف فةةي مزاولةةة نشةةاطاتها وتيةةديا الخةةدمات     

للجمهور والمؤسسات األ رى على نةةوعين مةةن مصةةادر التمويةةل، 

هما المصادر التمويل الودائعية ومصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة. 

فمصادر التمويل الودائعيةةة تتعةةره إلةةى التيلةةب وعةةدو االسةةتيرار 

فضالي عن أن المصةةارف ال بسبب الظروف االقتصادية واألزمات،  

تمتلك اليدرة على التحكا في ميدار األمةةوال التةةي تةةودا لةةديها، لةةذا 

ن بالسةةحب  يقيام المةةودعتضطر إلى البحث عن مصادر أ رى عند  

من ودائعها لدى المصةةارف وبشةةكل مفةةاجن أو عنةةد تةةوافر فةةرص 

استثمارية جديدة وغير مخطط لها وغيةةر قةةادرة علةةى تمويلهةةا عةةن 

 در التمويل الودائعية. ومن هنا تتجلى مشكلة البحث.طريق مصا

 

 ثانياً: مشكلة البحث

 تكمن مشكلة البحث في األتي:

أن انخفاه مؤشر مصادر التمويل الودائعية لدى المصةةارف        

التجارية العراقية العاملة أوجد ضرورة التطةةرق لمصةةادر التمويةةل 

ة المصارف التجاريةةة غير الودائعية وبيان أهميتها وأثرها في ربحي

 العراقية.  

 

 ثالثاً: هدف البحث

 يهدف البحث إلى:     

التعةةرف علةةى  مصةةادر التمويةةل الودائعيةةة وغيةةر الودائعيةةة  .1

 والمخاطر التي تتعره لها.

الةةى  لتنويةة  فةةي مصةةادر التمويةةل بالنسةةبةإيضةةاح أهميةةة ا .2

لمصارف وذلةةك لتيليةةل المخةةاطر واالسةةتفادة مةةن مزايةةا كةةل ا

 مصدر. 

توضيح طبيعة العالقةةة بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة  .3

 وربحية المصارف التجارية. 

 

 رابعاً: أهمية البحث

يستمد البحث أهميته من تسليط الضوء علةةى موضةةوا حيةةوي       

ومها لما له من دور بالغ األهمية في اليطاا المصةةرفي بشةةكل عةةام 

نحةةو مصةةادر والمصارف التجارية بشةةكل  ةةاص أاّل وهةةو التوجةةه  

التمويةةل غيةةر الودائعيةةة لتيليةةل أو تجنةةب والحةةد مةةن المخةةاطر 

واألزمةةات التةةي يتعةةره لهةةا الجهةةاز المصةةرفي بشةةكل  ةةاص 

 واالقتصاد بشكل عام. 

 

 خامساً: فرضية البحث

يفتةةره البحةةث وجةةود دور فاعةةل لمصةةادر التمويةةل غيةةر        

التجاريةةة الودائعية في تيليل المخاطر التي تتعره لهةةا المصةةارف  

 في أثناء حدوث األزمات االقتصادية والمالية.

 

 المحور الثاني: مصادر التمويل غير الودائعية  

 لمحة عن مصادر التمويل غير الودائعية   .1

تعتمةةد المصةةارف فةةي الميةةام األول علةةى الودائةة  بأنواعهةةا          

المختلفةةة كمصةةادر للتمويةةل، ونظةةرا لتعةةره الودائةة  للتيلبةةات أو 

لب المفاجن, فإن المصةةارف بحاجةةة إلةةى مصةةادر تمويةةل بديلةةة للط

إن عمليةةة البحةةث   ،تسها في تعزيز ودعا المركز المالي للمصةةرف

عن مصادر تمويلية بديلة تي  فةةي جانةةب المطلوبةةات مةةن الميزانيةةة 

العموميةةة والتةةي تتضةةمن الحصةةول علةةى األمةةوال مةةن المؤسسةةات 

اه أو إصةةدار وبيةة  الماليةةة األ ةةرى بصةةور مختلفةةة مثةةل  االقتةةر

السةةندات واألوراق التجاريةةة وشةةهادات اإليةةداا أو توريةةق الةةديون 

والموجودات غير السائلة أو إجراء ترتيبةةات ثنائيةةة مةة  المصةةارف 

والمؤسسات المالية األ رى أو في نطاق األسواق المالية المحلية أو 

وفةةي بعةة    ،الدولية أو أية ترتيبات وقروه مةةن البنةةك المركةةزي

ان يلجأ المصرف إلى مصةةادر التمويةةل الدا ليةةة كبيةة  بعةة  األحي

الموجودات الفائضة أو المتيادمة أو استخدام االحتياطيات واألرباح 

وان مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة تةةأتي مةةن دا ةةل  ،المحتجةةزة

المصرف وكذلك من  ارجه وهي تختلف عن الودائةة  مةةن نةةواحي 

 -: 1متعددة

 أنواع مصادر التمويل غير الودائعية  .2

 المصادر االقراضية ( أ

 االقتراض من المصارف التجارية .1

تلجةةا المصةةارف عنةةد الحاجةةة لالقتةةراه مةةن بعضةةها الةةبع       

ألوقةةات محةةددة ولمبةةالغ معينةةة لميابلةةة احتياجاتهةةا عنةةدما ال تكفةةي 

مواردها الذاتية على الوفاء بالتزاماتها. وقد يكةةون االقتةةراه علةةى 

 .  2شكل حسابات جارية أو ألجل أو بموجب إشعار

 االقتراض من البنك المركزي  .2

المصارف إلى االقتراه من البنك المركزي عند حاجتهةةا تلجا       

لتمويل عملياتها المصرفية التي تيتصر مواردها الذاتية على تمويل 

ويمتةةاز التمويةةل مةةن البنةةك المركةةزي بأنةةه ال  ،مثةةل هةةذه العمليةةات

ي يتجةةاوب مةة  السياسةةة النيديةةة د مصةةدراي ثابتةةا  ،يخض  للتيلبات ويُعةةي

ن من التمويل إلى المصارف التجاريةةة ويمنح البنك المركزي  نوعي
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يكون األول عن طريق منح اليةةروه والسةةلف والثانيةةة مةةن  ةةالل 

 -:3إعادة الخصا وتكون كاألتي

: يوفر البنك المركزي قةةروه للمصةةارف القروض والسلف •

لمسةةاعدتها علةةى تلبيةةة حاجاتهةةا فةةي حةةاالت الطةةوار  أو 

األزمةةةات أو عنةةةدما تكةةةون المصةةةارف غيةةةر قةةةادرة علةةةى 

وذلةةك   ،بسعر فائةةدة معةةين  ،االقتراه من المصارف األ رى

ليشةةج  المصةةارف علةةى االقتةةراه لتمويةةل النشةةاطات التةةي 

 .4يرغب في تشجيعها

ي  إعااادة الخصاا  • : تخصةةا المصةةارف التجاريةةة عةةادة أوراقةةا

وسندات مالية للمتعاملين معها وبدالي من أن تجمد قيمتها لحةةين 

لبنةةك المركةةزي وتةةدف  لةةه فهي تعيد  صمها لدى ا  ،استحياقها

بالميابل معدل إعةةادة الخصةةا الةةذي يتياضةةاه البنةةك المركةةزي 

وتربح الفرق بين المعدلين: معدل الخصةةا الةةذي تتياضةةاه مةةن 

مالك الورقة األصلي ومعدل إعادة الخصا الةةذي تدفعةةه للبنةةك 

 .5المركزي

 االقتراض من سوق رأس المال  .3

يُعَد االقتراه من سوق رأس المال بأنه طويل األجل يلجةةأ إليةةه     

المصرف لغره تةةدعيا رأسةةماله، وزيةةادة طاقتةةه االسةةتثمارية، إذ 

تٌعةةدي هةةذه اليةةروه بمثابةةة  ةةط دفةةاا المةةودعين، فةةإذا تعةةره 

المصرف لخسائر رأسمالية كبيرة فال تمتد هذه الخسائر إلةةى أمةةوال 

 .6رأس المال واألموال الميترضةالمودعين إاَل بعد استنزاف 

 اتفاقيات إعادة الشراء  .4

اتفاقيةةة إعةةادة الشةةراء هةةي بيةة  أوراق ماليةةة ميرونةةة مةة  اتفةةاق    

. 7إلعادة شراء نفس األوراق المالية في سعر أعلى في تاريخ الحق

فرق الييمة بين عيد البي  وبين عيد الشراء بمثابةةة فائةةدة علةةى   دويع

األموال الميترضة. يفتره مفهوم عمليات اتفاقية إعادة الشراء أن 

مؤسسة ما لديّها أموال فائضة ليس  بحاجةةة ينيةةة لهةةا وترغةةب فةةي 

السندات الحكومية أو غيةةر   استثمارها حتى تتمكن من ترتيب شراء

ي ميرونة م  اتفاقية تتضمن تعهد هةةذا الحكومية من مصرف تجار

المصرف بإعادة شراء هذه السندات فةةي اليةةوم التةةالي أو بعةةد فتةةرة 

 .8محددة

 

 التسهيالت االئتمانية الخارجية كمصدر من مصادر التمويلب(  

تتمثل باليروه واالعتمادات التي تحصل عليهةةا المصةةارف        

لعمالت األجنبيةةة. لةةذا من مراسليها في الخارج وعةةادة مةةا تكةةون بةةا

فإن هذا المصدر ال يمكن اعتباره مصدراي مباشراي كما أن اسةةتعماله 

ييتصر على تمويةةل عمليةةات مصةةرفية  للمصةةرف المحلةةي. إالي أن 

 .9هذه المصادر هامة لتوسي  عمليات المصرف م  الخارج

 ت( الهبات والمساعدات 

التي ييدمها اليطةةاا وتُعَد إحدى مصادر التمويل غير الودائعية       

العام حيث تيوم مؤسسات اإلقراه المتخصصة باسةةتخدام أموالهةةا 

 -:10ضمن اإلشكال اآلتية

موجةةودات سةةائلة وتكةةون فةةي شةةكل أرصةةدة نيديةةة واذونةةات  .1

  زينة  وسندات حكومية.

ي ممنوحة إلى اليطاا الخاص  .2 موجودات متداولة وتمثل قروضا

 والعام وهي قروه طويلة األجل.

وعيةةارات ويالت   شةةكل أراهموجةةودات ثابتةةة وتكةةون فةةي  .3

 ومعدات وسيارات وأثاث.

ي متوسطة وطويلة األجل  .4 موجودات طويلة األجل تمثل قروضا

 واستثمارات في أسها الشركات.

 ث.  مصادر أخرى متنوعة

 إصدار وبيع شهادات اإليداع .1

األ ةةرى شهادات تصدرها المصارف التجارية والمؤسسات المالية  

تثب  حق الزبون ميابل وديعة ثابتةةة   ،للحصول على الموارد المالية

بمبلغ معين وتاريخ استحياق محدد يتراوح بين أيةةام عةةدة وسةةنوات 

ي لمعدل أسةةعار الفائةةدة السةةائدة  عدة وبسعر فائدة قريب أو محدد وفيا

في السوق، وتُعيد إحدى أها أدوات سةةوق النيةةد. ومةةن المزايةةا التةةي 

 -: 11شهادة اإليداا كاألتيتوفرها  

تمنح حاملها الفرصة للحصول على النيد قبل موعد اسةةتحياق  •

 الوديعة.

معدل العائد للمستثمر في شهادة اإليداا أعلى من العائةةد علةةى  •

 حساب التوفير ومن عائد السندات الحكومية.

تتميز بدرجة عالية من السيولة واألمان نظةةراي ليبةةول  صةةمها لةةدى 

 ي وتبني إصدارها من قبل المصارف.البنك المركز

 إصدار األوراق التجارية .2

 ،تٌعةةدي األوراق التجاريةةة مةةن االسةةتثمارات الماليةةة قصةةيرة األجةةل

تصةةدرها الشةةركات الصةةناعية الكبةةرى والمؤسسةةات الماليةةة التةةي 

تتمتةة  بمراكةةز ائتمانيةةة عاليةةة بهةةدف تمويةةل احتياجاتهةةا قصةةيرة  

 . 12األجل
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 . االستثمار في األوراق المالية )المضمونة(3

إن نمو وتطور األسواق المالية في العصر الحديث قةةد دفةة  األفةةراد 

ن للمضةةاربة فةةي األسةةواق والشركات والمصارف وشركات التةةأمي

المالية وجني األربةةاح المرتفعةةة، فضةةالي عةةن ذلةةك فيةةد تخصصةة  

بعةة  المصةةارف بالتعامةةل فةةي األسةةواق الماليةةة، مثةةل االسةةتثمار 

ي المصةةارف الشةةاملة. إزاء هةةذا  ومؤسسات ترويا االكتتاب وأحيانةةا

الوض  المشج  على االستثمار فةةي األصةةول الماليةةة، فيةةد سةةمح  

نظمة للمصارف التجارية استثمار جةةزء مةةن مواردهةةا اليوانين واأل

% من ودائعها، وذلك بهدف   25في األصول المالية بما ال يتجاوز  

 .  13زيادة أرباحها

 .  التأمينات 4

أن التأمين المصةةرفي هةةو احةةد السةةبل التسةةوييية الحديثةةة للخةةدمات 

التأمينيةةة عبةةر المصةةارف التةةي تسةةتند إلةةى الثيةةة المتبادلةةة بةةين 

مصةةرف وزبائنةةه والتعةةاون بةةين شةةركات التةةأمين والمصةةارف ال

للحصول على منتا جديد في األسواق يتمثل بتيديا  دمات  تأمينية 

 .14مصرفية( للزبون نفسه في أن واحد

5.  ً   اإليرادات المستلمة مقدما

تتمثل في استيفاء المصرف إليرادات تخص فترة مالية قادمة، مثل 

تسةةتحق الكمبيةةاالت فةةي السةةنة اليادمةةة، أو إيرادات الخصا عنةةدما  

فوائةةد اليةةروه. عنةةدما تسةةتوفى عنةةد مةةنح اليةةره ويكةةون أمةةد 

اليره ممتداي إلى السنة أو السنوات اليادمة، وفي مثل هذه الحاالت 

فإن حصة السنوات اليادمةةة مةةن اإليةةرادات تييةةد دائنةةة فةةي حسةةاب 

ي ولحين حلول السنة الياد  .15مةاإليرادات المستلمة ميدما

 المستحقات .6

أرصدة تتجم  لدى المصرف وتنشأ نتيجة التزامات مسةةتحية الةةدف  

وتتنوا هةةذه   ،لكنها لا تدف  فعال للجهة المستحية لها ألسباب متعددة

المستحيات كثيراي وتكون أرصدتها كبيرة فةةي بعةة  األحيةةان ومةةن 

أمثلتهةةا الضةةرائب المسةةتحية والرواتةةب المسةةتحية والمصةةروفات 

 . 16المستحية وغير المدفوعة

المحور الثالث: ربحية المصارف التجارية والمؤشرات والنظريات 

 المفسرة لها 

        . مفهوم الربحية في المصارف التجارية1

ي للمؤسسةةات تُعةةدَ الربحيةةة          ي أساسةةيا أمةةراي الماليةةة كافةةة وهةةدفا

ي لبيائهةةا و اسةةتمرارها، وغايةةة يتطلةة  إليهةةا المسةةتثمرون ضةةروريا

ومؤشر يهتا الدائنون به عند التعامل م  المؤسسةةة، وال تيةةل قيمتهةةا 

على االسةةتثمارات التةةي تتعةةره للدرجةةة  عن العائد الممكن تحيييه

. و تعةةرف الربحيةةة علةةى أنهةةا العالقةةة بةةين 17مةةن المخةةاطرنفسةةها 

األربةةاح التةةي حييتهةةا المؤسسةةة واالسةةتثمارات التةةي سةةاهم  فةةي 

تحييق هذا الربح. والربحية هي هدف للمؤسسة وميياس للحكا على 

 .18مستوى الوحدة اإلجمالية أو الوحدة الجزئية 

 في المصارف التجارية . مؤشرات الربحية2

هذه المؤشرات من أها المؤشرات الماليةةة المسةةتخدمة فةةي   تُعيد      

تيييا األداء المصرفي، وتييس قدرة المصرف التجاري على تحييق 

نسةةب تعطةةي  ، وتعةةرف بأنهةةا19العائةةد علةةى األمةةوال المسةةتثمرة 

مؤشةةرات علةةى قةةدرة المصةةرف علةةى توليةةد الةةد ل مةةن المةةوارد 

 -: 20ما يأتي  المتاحة له، ومن أها هذه المؤشرات

 (Return On Equityمعدل العائد على حقوق الملكية )  (أ

ييةةيس هةةذا المؤشةةر معةةدل العائةةد المتحيةةق علةةى اسةةتثمار أمةةوال 

المالكين، ويةةتا احتسةةابه بيسةةمة صةةافي الةةربح بعةةد الضةةريبة علةةى 

حيةةوق الملكيةةة  رأس المةةال المةةدفوا واالحتياطيةةات واألربةةاح 

إلى ميدار ما يحصل   ذا المعدلويُشير هالمحتجزة والمخصصات(،  

المصةةرف، ومةةن  ن نتيجةةة السةةتثمار أمةةوالها لةةدىوعليةةه المسةةاهم

 الممكن التعبير عنه بالصيغة اآلتية : 

ROE =NP/E . 100…. (1)  

                                                      

 -إذ أن: 

ROE :  .تمثل معدل العائد على حيوق الملكية 

NP .تمثل صافي الربح بعد الضريبة : 

 E .تمثل حيوق الملكية : 

 Return on Assets  العائد على الموجودات ( ب

يمثةةل نسةةبة ربةةح ويطلق عليه بمعدل اليوة االيرادية األساسية،       

العمليةةات إلةةى الموجةةودات. وهةةذه النسةةبة تيةةيس كفةةاءة اإلدارة 

المصةةرفية فةةي اسةةتخدام الموجةةودات أفضةةل اسةةتخدام فةةي تحييةةق 

األربةةاح عةةن طريةةق االسةةتثمار فةةي الموجةةودات المختلفةةة، وكلمةةا 

ارتفع  هذه النسبة زادت كفاءة المصرف في اسةةتخدام موجوداتةةه، 

نةةي انخفةةاه كفةةاءة المصةةرف فةةي وعنةةدما تةةنخف  فةةأن ذلةةك يع

اسةةةةتخدام موجوداتةةةةه 21، ويُعبةةةةر عنةةةةه بالصةةةةيغة اآلتيةةةةة22 :- 

ROA=NP/TA.100….(2)   

 -ن:إإذ 

ROA  .)تمثل معدل اليوة االيرادية   العائد على الموجودات : 

NP .تمثل صافي الربح بعد الضريبة : 

TA .تمثل إجمالي الموجودات : 
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در التموياال غياار الودائعيااة الرابااع: قياااس وتحلياال مصااا المحااور

وأثرها في ربحية عينة من المصارف التجارية الخاصة في العراق 

 (2018 -2009للمدة )

 أوالً: اإلطار النظري ألسلوب بيانات البانل

 (Panel Data)مدخل نظري ألنموذج  .1

يُطلةةق علةةى أنمةةوذج بيانةةات البانةةل  بيانةةات السالسةةل الزمنيةةة      

الميطعية، و تعني مجموعة من البيانات يتا تكرارهةةا فةةي مجموعةةة 

من األفراد في فترات زمنية عةةدة، وتجمةة  بةةين  صةةائص كةةل مةةن 

البيانات الميطعية والسالسل الزمنية في الوق  نفسةةه، لةةذلك تصةةف 

مةةن المفةةردات أو الوحةةدات الميطعيةةة   البيانات الميطعية سلور عدد

الواليةةات( فةةي فتةةرة زمنيةةة واحةةدة،   ، الشركات، العةةائالت، الةةدول

بينما تصف بيانات السالسل الزمنية سلور مفةةردة واحةةدة فةةي فتةةرة 

 .23زمنية محددة

 اختبارات التكامل المشترك   .2

 Kao(   ( 1999و  Pedroni(  1997-1995عرف  كل من     

ف عالقةةات التكامةةل المشةةترر علةةى أنهةةا ا تبةةار ( بتعري  (2004و

لفرضية جذر الوحدة لمتبييات التكامل وهي متشابهة جداي في الجيل 

األول والثاني. ومن هذا المنظور سنعره أهةةا ا تبةةارات التكامةةل 

وا تبةةار   Pedroniالمتزامن األكثر شةةيوعا والمتمثلةةة فةةي ا تبةةار  

Kao 24.  

 Pedroni اختبار (أ

فةةي الدراسةةات والبحةةوث التةةي أجريةة  فةةي   Pedroniاقترح        

(، وكان عددها سبعة ا تبارات 2004،    1999،    1995األعوام    

للكشف عن فرضية التكامل المشترر وإثباتها ألنها تشبه ا تبةةارات 

ي عدم التجانس الفردي، لذلك يبدأ تطبيةةق  جذر الوحدة وتراعي أيضا

العالقة على المةةدى الطويةةل، وتصةةا   هذه اال تبارات بتيدير موق 

 :25فرضيته كما يأتي

H0  العدم(.  فرضية: عدم وجود تكامل مشترر 

H1  البديلة(.  الفرضية: وجود تكامل مشترر 

حيث تُرف  فرضةةية العةةدم أو تُيبةةل الفرضةةية البديلةةة عةةن طريةةق 

 pأغلبيةةة اال تبةةارات الجزئيةةة، فةةإذا تجةةاوز الييمةةة االحتماليةةة 

(value)  ففةةي هةةذه الحالةةة نيبةةل   5%ا تبار مسةةتوى معنويةةة    لكل

(، إما إذا كان  الييمة االحتمالية اقل من مستوى H0فرضية العدم  

 (.H1نيبل الفرضية البديلة   5%معنوية 

 

 

 Kao اختبار ( ب

ي   1999عام    Kaoقدم             ا تبار عدم التكامل المشترر انطالقا

، حيث يعتمةةد اال تبةةار علةةى ADFمن ا تبار ديکي فوللر الموس   

ي   التجانس الفردي في ظل فرضية العدم، وعدم التجانس الفردي وفيةةا

 .26وتتب  إحصائية التوزي  الطبيعي اليياسي ،للفرضية البديلة

 

 النماذج األساسية لتحليل بيانات السالسل الزمنية المقطعية.   .3

تعُرف بيانات السالسةةل الزمنيةةة الميطعيةةة علةةى أنهةةا عمليةةات       

رصةةد ميطعيةةة تيةةاس فةةي فتةةرات زمنيةةة محةةددة. حيةةث تشةةمل 

المشاهدات الميطعية مثل الدول، المحافظات، المؤسسات، وما إلةةى 

انات السالسل الزمنيةةة الميطعيةةة ذلك. ويمكن التعبير عن أنموذج بي

 -:27في الصيغة اآلتية

 

 3  .... )T,  ...2, ,1=t     N,...,2,1=i          

 

 -إذ أن :

عنةةد الفتةةرة  iتمثةةل قيمةةة متغيةةر االسةةتجابة فةةي المشةةاهدة   

 .tالزمنية 

 .iتمثل قيمة نيطة التياط  في المشاهدة  

   .قيمة ميل  ط االنحدارتمثل   

 iفةةي المشةةاهدة    jتمثل قيمة المتغير التفسيري   المستيل(    

 .tعند الفترة الزمنية 

 .tعند الفترة الزمنية iتمثل قيمة الخطأ في المشاهدة   

 

ومةةن هنةةا تةةأتي نمةةاذج بيانةةات السالسةةل الزمنيةةة فةةي ثالثةةة إشةةكال 

 -رئيسة وهي:

 Pooled Regression)   أنمااوذج االنحاادار التجميعااي (أ

Model ( PRM  

 Effects Model  ( FEM )  أنماوذج التاأثيرات الثابتاة ( ب

Fixed   

 Random Effectsأنمااوذج التااأثيرات العشااوائية  )  ( ت

Model ( REM   . 
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االختبااارات المالئمااة للبحااث ) أسااالي  اختيااار األنمااوذج  .4

 المالئ  لبيانات السالسل الزمنية (

 Panelمن أجل التوصل إلى األنموذج المناسب عند استخدام        

Data    ذكرنةةا (، نستخدم مةةا يسةةمى ا تبةةارات تحديةةد الهويةةة، كمةةا

سابييا هنار ثالثة نماذج رئيسة لنماذج السالسل الزمنيةةة، ال بةةد مةةن 

سةةيكون ا تيار أنموذج معين عند الييام بأي من اال تبارات، وعليه 

نمةةاذج بيانةةات البانةةل وهةةي كمةةا عةةره أسةةلوبين للمفاضةةلة بةةين 

 -:28يأتي

األسلوب األول: االختيار بين أنموذج االنحدار التجميعي وأنماوذج 

 أثيرات الثابتة.الت

( PRMعند الييام بعملية اال تيار بين أنموذج االنحدار التجميعي   

 (F)( يةةتا االسةةتعانة با تبةةار FEMوأنمةةوذج التةةأثيرات الثابتةةة  

 -:29المييد بصيغته اآلتية

             8     ...........  )   =

)K −n  − tn, 1 −n (F          

:  حيث إني

K :عدد المعلمات الميدرة 

معامل التحديةةد عنةةد اسةةتخدام أنمةةوذج التةةاثيرات الثابتةةة : 

 FEM.) 

معامل التحديد عند استخدام أنموذج االنحدار التجميعةةي : 

 PRM.) 

 

األسلوب الثاني:  االختيار  بين أنموذج التأثيرات الثابتة و أنموذج 

 التأثيرات العشوائية.

فةةي   Hausmanيسةةتخدم هةةذا  األسةةلوب عةةن طريةةق ا تبةةار      

حالة وجةةود ا ةةتالف جةةوهري بةةين التةةأثيرات الثابتةةة والعشةةوائية، 

العةةدم فرضةةية    بالمتغيرات. تسةةتند  الفرديوهو مدى ارتباط التأثير  

إلةةى عةةدم وجةةود ذلةةك االرتبةةاط وعنةةدها تكةةون كةةل مةةن ميةةدرات 

لكن ميدرة التأثيرات العشوائية التأثيرات الثابتة والعشوائية متسية و

تكون األكثر كفاءة، بينما في ظل الفرضية البديلة لوجةةود االرتبةةاط 

فإن ميدَرة التأثيرات الثابتة هي فيط متسية وأكثر كفاءة. ويُعبر عن 

 بالعالقة اآلتية:   Hausmanا تبار 

 

)9...........) 

 حيث إن: 

لفرق بين ميدرات التأثيرات الثابتة و ( تمثل ا   -    (

 التأثيرات العشوائية.

   var( -    )Var  تمثةةةل الفةةةرق بةةةين مصةةةفوفة

 التباين المشترر لكل من ميدرات التأثيرات الثابتة و العشوائية. 

ثانيا: توصيف األنموذج القياساي لقيااس اثار مصاادر التمويال غيار 

الودائعية بربحية عينة من المصارف التجارية الخاصاة فاي العاراق 

 (2018-2009للمدة )

 مرحلة توصيف األنموذج القياسي  .1

 مةةن أجةةل ا تبةةار فرضةةية البحةةث، ينبغةةي تحديةةد المتغيةةرات         

المتمثلةةةة بمصةةةادر التمويةةةل غيةةةر الودائعيةةةة  الةةةدائنون المسةةةتيلة 

والتخصيصةةات (، والمتغيةةةر التةةةاب  المتمثةةل بربحيةةةة المصةةةارف 

التجارية  معدل العائد على الموجةةودات ومعةةدل العائةةد علةةى حيةةوق 

صةةارف التجاريةةة الخاصةةة فةةي المويغطةةي البحةةث بعةة   الملكية(،  

، وهي ستة مصةةارف تجاريةةة  اصةةة التي أُتيح  لنا بياناتهاالعراق  

 (. 2018-2009للمدة  

 = nبعدد  ولتحييق أهداف البحث، اُعتمدت قاعدة بيانات مجمعة     

ممثلة في ستة مصارف، وفي الوق  نفسه يغطي كل   iمن الميط     6

سنوات، وبذلك يكون عةةدد المشةةاهدات  t = 10مصرف فترة زمنية 

مشةةاهدة، ويظهةةر الجةةدول   60المستخدم في عينة البحةةث اإلجماليةةة  

 ( التعريف بمتغيرات البحث. 1 

 

 تقلة ألنموذج البحثالمتغيرات التابعة والمس  (1جدول )

 التوصيف  الداللة الرمز

ROA 1متغير تاب     العائد على الموجوداتy 

ROE 2متغير تاب        العائد على حيوق الملكيةy 

1X  1متغير مستيل  الدائنونx 

2X 2متغير مستيل  التخصيصاتx 

 المصدر: من إعداد الباحث.
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العالقةةة للنمةةاذج يتطلةةب ا تبةةار  وبناءي على اإلطار النظري للبحةةث  

 اآلتية:

 

               =  

                =  

 -إذ أن :

 يمثل معدل العائد على الموجودات        

 يمثل معدل العائد على حيوق الملكية      

      a   يمثل الحد الثاب 

2, b 1b      تمثل معلمات المتغيرات المستيلة 

  2, x1x     تمثل المتغيرات المستيلة   

 يمثل الخطأ العشوائي   

. تحليل نتائج تقدير العالقة بين مصادر التمويل غير الودائعية و 2

العائد على الموجودات لدى المصارف التجارية الخاصة في معدل   

 العراق )عينة البحث(.

أ(  نتااائج اختبااار عالقااات التكاماال المشااترك باسااتخدام اختبااار 

(Pedroni)   

بعد إجةةراء ا تبةةارات االسةةتيرارية ووجةةود بعةة  المتغيةةرات       

ومن ثا هنةةار إمكانيةةة   ،غير المستيرة  والمتكاملة من الدرجة نفسها

أن تنمو هذه المتغيرات باالتجاه نفسه على المدى الطويل، و للتحيق 

من ذلك يكون عن طريق إجراء ا تبار عالقةةات التكامةةل المشةةترر 

الةةذي يركةةز علةةى   Pedroniباسةةتخدام ا تبةةار  بين هذه المتغيةةرات  

ا تبارات جذر الوحدة للبةةواقي الميةةدرة، كمةةا موضةةح فةةي الجةةدول 

 2.) 

 

 التكامل المشترك بين متغيرات البحث   (Pedroni(  نتائج اختبار )2جدول)

 االختبارات المرجحة االختبارات 

 االحتمالية اإلحصائية االحتمالية اإلحصائية الجزئيةاالختبارات 

 

 داخل 

 الفرديات

V-stat -3.332431 0.9996 -1.711771 0.9565 

RHO-stat 1.361622 0.9133 1.411087 0.9209 

pp-stat -7.701687 0.0000 -4.439119 0.0000 

ADF-stat -4.348994 0.0000 -3.291286 0.0005 

 

 الفردياتبين 

RHO-stat 2.396289 0.9917 

 
PP-stat -5.506216 0.0000 

ADF-stat -2.796781 0.0000 

 اإلصدار العاشر Eviewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج 

 

    

( إلى وجود تكامل مشترر 2تشير النتائا الموضحة في الجدول     

المتمثلةةة  روسةةة المتفاضةةلة مةةن الدرجةةة نفسةةها بةةين المتغيةةرات المد

بالدائنين، والتخصيصات وهذا ما نالحظه مةةن نتاجةةات ا تبةةار كةةل 

التةةي تبةةين أن مةةن بةةين احةةد عشةةر ( (V, RHO, PP, ADFمةةن 

ي هنار ستة ا تبارا مستوى معنوية  ت احتمالها اقل منا تباراي جزئيا

% وعليةةه نةةرف  فرضةةية العةةدم ونيبةةل الفرضةةية البديلةةة والتةةي 5

تنص على وجود تكامةةل مشةةترر بةةين متغيةةرات البحةةث ممةةا يؤكةةد 

وجةةود عالقةةة توازنيةةة طويلةةة األجةةل بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر 

الودائعية وربحية المصارف التجارية الخاصةةة فةةي العةةراق   عينةةة 

  البحث(.
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 ب ( نتائج اختبار عالقات التكامل المشترك باستخدام اختبار 

(Kao) 

 

 

 ( التكامل المشترك بين متغيرات البحث kao( نتائج اختبار )3جدول )

Kao Residual Co integration Test 

Series: ROA X1 X2 
  

t-Statistic Prob. 

ADF -3.44115 0.0003 

 .اإلصدار العاشر  Eviewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج        

     

   

( اقةةل prop- value( أن الييمةةة االحتماليةةة  3ونالحظ من جدول  

وقبةةول %، هةةذا يعنةةي رفةة  فرضةةية العةةدم  5من مستوى معنويةةة  

الفرضةةية البديلةةة  التةةي تؤيةةد وجةةود تكامةةل مشةةترر بةةين متغيةةرات 

  (.Pedroniوهذا ما يعزز من ا تبار  ، البحث

نتائج تقدير نماذج السالسل الزمنية لبيانات البانل بالنسبة  ( ث

 (ROAمعدل العائد على الموجودات )الى 

لغره التوصل إلى النتائا التةةي عةةن طرييهةةا تُفسةةير طبيعةةة        

العالقةةة بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة  وربحيةةة بعةة  

اُسةةتخدم أنمةةوذج بيانةةات   ،المصارف التجارية الخاصة فةةي العةةراق

( عةةن طريةةق تطبيةةق  Panel Dateالسالسل الزمنية والميطعيةةة   

 Pooledثالثةةة نمةةاذج تتمثةةل فةةي أنمةةوذج االنحةةدار التجميعةةي  

Regression Model )، الثابتةةة    و أنمةةوذج التةةأثيراتFixed 

Effects Model )،    و أنموذج التأثيرات العشةةوائيةRandom 

Effects Model  وباالعتمةةةاد علةةةى البرنةةةاما اإلحصةةةائي ،)

Eviews 10 :كما يأتي- 

 

العائد على الموجودات لدى المصارف التجارية الخاصة في العراق )عينة تقدير العالقة بين مصادر التمويل غير الودائعية ومعدل :   (4جدول )

 البحث(. 

Sample: 2009– 2018 Cross-sectionsincluded:6 Total panel 

(balanced)  

                                                                                                                                    

observations: 60                                                                                                                

 

 

Variable 

Pooled Regression Model Fixed Effects Model 

 

C
o

ef
fi

ci
en

t 

 

S
td

. 
E

rr
o

r
 

 

t-
S

ta
ti

st
ic

 

 P
ro

b
 

 

C
o

ef
fi

ci
en

t 

 

S
td

. 
E

rr
o

r
 

 

t-
S

ta
ti

st
ic

 

 P
ro

b
 

Constant 0.015 1.831 0.008 0.093 21.756 3.128 6.955 0.000 

X1 0.118 0.068 1.717 0.041 0.141 0.043 3.268 0.001 

X2 
-

0.0009 
0.011 -0.089 0.028 0.0003 0.003 -0.113 0.910 
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 اإلصدار العاشر Eviewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج 

       

بعد تيةةدير النمةةاذج  بطةةرق بيانةةات السالسةةل الزمنيةةة، ومةةن أجةةل   

(  Fتحديد األنموذج المالئا لتحليل بيانات البحث، اسةةتخدم ا تبةةار  

للمفاضةةلة بةةين أنمةةوذج االنحةةدار التجميعةةي مةةن جهةةة و أنمةةوذج 

التأثيرات الثابتة من جهة أ رى، بهدف ا تيةةار األنمةةوذج المناسةةب 

عالقةةة بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة الستخدامه في تيدير ال

( لةةدى المصةةارف التجاريةةة ROAومعدل العائد على الموجودات  

 الخاصة في العراق   عينة البحث(.

( أن 4الموضةةحة فةةي الجةةدول  ( Fأظهةةرت نتةةائا ا تبةةار         

غيةةر معنويةةة   Cross- section Chi- squareالييمة اإلحصائية 

، لةةذلك نيبةةل فرضةةية العةةدم (0.2541)عنةةد المسةةتوى حيةةث بلغةة  

 0H  1( ونةةرف  الفرضةةية البديلةةةH أي أن أنمةةوذج االنحةةدار ،)

التجميعي هو األنموذج المناسب لتيدير العالقة بين مصادر التمويةةل 

غير الودائعية ومعدل العائةةد علةةى الموجةةودات، وهةةذا مةةا يوضةةحه  

 هي كاألتي:( لنتائا ا تبار أنموذج االنحدار التجميعي، و4جدول  

( والعائةةد علةةى 1x. وجود تأثير طةةردي و معنةةوي بةةين الةةدائنين  1

(  وهةةي اقةةل مةةن 0.041الموجودات، حيث أن الييمةةة االحتماليةةة  

(، وهذا يعني أن زيادة متغير الةةدائنين بوحةةدة واحةةدة يةةؤدي 0.05 

( مةة  ثبةةات 410.0إلى زيادة معدل العائد على الموجودات بميدار  

 .العوامل األ رى

( والعائةةد 2x. وجود تةةأثير عكسةةي ومعنةةوي بةةين التخصيصةةات  2

( وهي اقل من 0.028  على الموجودات، حيث أن قيمة االحتمالية  

(، وهةةذا يعنةةي إن الزيةةادة فةةي التخصيصةةات بميةةدار وحةةدة 0.05 

     واحدة تؤدي إلى انخفةةاه معةةدل العائةةد علةةى الموجةةودات بميةةدار

العوامةةل األ ةةرى لةةدى المصةةارف التجاريةةة (  م  ثبةةات  0.028- 

 الخاصة في العراق   عينة البحث(.

( والييمةةة االحتماليةةة  4.738228بلغةة    F-statistic. قيمةةة 3

(، وهذا يُشير إلى معنوية األنموذج ككل 0.05أقل من    (0.0124)

 وأن األنموذج الميدر جيد.

( أن 0.142554والبالغةةةة    R-square. يتضةةةح مةةةن قيمةةةة 4

% من التغيةةرات الحاصةةلة فةةي   14المتغيرات المستيلة تفسر نسبة  

 .ROAالمتغير التاب  والمتمثل معدل العائد على الموجودات 

. تحليل نتائج تقدير العالقة باين مصاادر التمويال غيار الودائعياة 3

ومعدل العائد على حقوق الملكية لدى المصارف التجارياة الخاصاة 

 عينة البحث(.في العراق ) 

  )   أ(  نتائج اختبار عالقات التكامل المشترك باساتخدام اختباار 

Pedroni ) 

بعد إجةةراء ا تبةةارات االسةةتيرارية ووجةةود بعةة  المتغيةةرات      

فهنالةةك  إمكانيةةة أن   ،غير المتكاملة والمسةةتيرة مةةن الدرجةةة نفسةةها

ويمكننةةا   ،تنمو هذه المتغيرات باالتجةةاه نفسةةه علةةى المةةدى الطويةةل

التحيق من ذلك عن طريق إجراء ا تبار عالقات التكامل المشترر 

الةةذي يركةةز علةةى   Pedroniمال ا تبةةار  بين هذه المتغيرات باسةةتع

 (.5الذي يوضحه الجدول  رات جذر الوحدة للبواقي الميدرة ا تبا

 

 

 

 

R-square 0.142554 0.313037 

Adjusted R-

squared 
0.112468 0.220562 

F-statistic 4.738228 3.385075 

Prob (F-

statistic) 
0.012485 0.004728 

Cross- section 

Chi- square 

 

0.2541 
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 (  للتكامل المشترك بين متغيرات البحث Pedroni(  نتائج اختبار )5جدول )

 االختبارات المرجحة االختبارات 

 االحتمالية اإلحصائية االحتمالية اإلحصائية الجزئيةاالختبارات 

 

 داخل 

 الفرديات

V-stat 0.359782 0.3595 0.821553 0.2057 

RHO-stat 1.192876 0.8835 1.207801 0.8864 

pp-stat -3.395552 0.0003 -3.603731 0.0002 

ADF-stat -3.019421 0.0013 -3.192229 0.0007 

 

 الفردياتبين 

RHO-stat 2.130318 0.9834 

 
PP-stat -6.06293 0.0000 

ADF-stat -3.516489 0.0002 

 اإلصدار العاشر Eviewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج       

      

(  إلى وجود تكامل مشترر 5تشير النتائا الموضحة في الجدول    

بةةةةين المتغيةةةةرات المدروسةةةةة مةةةةن الدرجةةةةة نفسةةةةها والمتمثلةةةةة 

بالتخصيصات والدائنين، وهذا ما نالحظه مةةن نتاجةةات ا تبةةار كةةل 

التي تبين أن مةةن بةةين أحةةد عشةةر (،  V, RHO, PP, ADFمن   

وعليةةه ،  %  5ا اقةةل مةةن  ا تبارا جزئيا هنار ستة ا تبارات احتماله

نرف  فرضية العدم ونيبل الفرضية البديلة التي تنص علةةى وجةةود 

تكامل مشترر بين متغيرات البحث، مما يؤكد وجود عالقة توازنية 

طويلةةةة األجةةةل بةةةين مصةةةادر التمويةةةل غيةةةر الودائعيةةةة وربحيةةةة 

  المصارف التجارية الخاصة في العراق   عينة البحث(.

   قاات التكامال المشاترك باساتخدام اختباار ب ( نتائج اختبار عال

(Kao) 

 

 ( التكامل المشترك بين متغيرات البحث kao(نتائج اختبار )6جدول )

 

 

 

 

 

 

 اإلصدار العاشر  Eviewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج

    

  

( قةةد prop-value( أن الييمةةة االحتماليةةة  5نالحةةظ مةةن الجةةدول  

%، وهذا يعني رف  5(  أقل من مستوى معنوية    (0.0423بلغ   

المتمثلة بوجود تكامل مشةةترر ول الفرضية البديلة فرضية العدم وقب

 (.  Pedroni)بين متغيرات البحث، وهذا ما يؤكد صحة ا تبار

نتائج تقدير نماذج السالسل الزمنية لبياناات البانال بالنسابة   ( ت

 (ROEإلاى معدل العائد على حقوق الملكية )

( تيةةدير العالقةةة بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر 6يُبةةين الجةةدول         

الودائعية ومعدل العائد على حيوق الملكيةةة لسةةتة مصةةارف تجاريةةة 

( مشاهدة، 60ات  (، فبلغ عدد المشاهد2018-2009 اصة للمدة  

Kao Residual Co integration Test 

Series: ROE X1 X2  
 

t-Statistic Prob. 

ADF 1.724727 0.0423 
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واستخدم  بيانات البانل عن طريةةق تطبيةةق ثالثةةة نمةةاذج: أنمةةوذج 

(، FEM(، أنمةةوذج التةةأثيرات الثابتةةة  PRMاالنحدار التجميعي  

 (.REMأنموذج التأثيرات العشوائية  و

 

العراق ( تقدير العالقة بين مصادر التمويل غير الودائعية و معدل العائد على حقوق الملكية لدى المصارف التجارية الخاصة في 7جدول )

 )عينة البحث(. 

 اإلصدار العاشر. Eviewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج  

        

بعد تيدير النمةةاذج  الثالثةةة بطةةرق بيانةةات السالسةةل الزمنيةةة، ومةةن 

اسةةتخدم ا تبةةار أجل  تحديد األنموذج المالئا لتحليل بيانات البحةةث  

 F   للمفاضلة بين أنموذج االنحدار التجميعةةي مةةن جهةةة وأنمةةوذج )

التأثيرات الثابتة من جهة أ رى، بهدف ا تيةةار األنمةةوذج المناسةةب 

الستخدامه في تيدير العالقةةة بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة 

( لدى المصارف التجارية ROEومعدل العائد على حيوق الملكية  

 ي العراق   عينة البحث(.الخاصة ف

( حيةةث  بلغةة   الييمةةة F(  نتةةائا ا تبةةار  6و يبةةين الجةةدول        

وهةةذه   Cross- section Chi- square  (0.0001) اإلحصائية 

%، لذلك نرف  فرضية العةةدم 1الييمة معنوية عند مستوى اقل من 

 0H  1( ونيبل الفرضية البديلةHتة (، أي أن أنموذج التأثيرات الثاب

أو العشةةوائية هةةو األنمةةوذج المناسةةب لتيةةدير العالقةةة بةةين مصةةادر 

( ROEالتمويل غير الودائعية ومعدل العائةةد علةةى حيةةوق الملكيةةة  

لدى المصارف التجارية الخاصة في العراق   عينة البحث(، وعليه 

Sample: 2009– 2018 Cross-sectionsincluded:6 Total panel (balanced)  

                                                                                                                                                                     

observations:60 

 

 

Variable 

Pooled Regression Model Fixed Effects Model Random Effects Model 
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Constant 3.537 0.926 3.818 0.0003 5.519 0.159 34.656 0.000 5.805 1.404 4.132 0.0001 

X1 0.003 0.001 2.161 0.034 0.004 0.002 2.275 0.027 0.001 0.007 0.156 0.8765 

X2 -0.003 0.001 -3.365 0.001 -0.005 0.001 -3.492 0.001 -0.007 0.001 -4.441 0.0000 

R-square 0.051734 0.429829 0.030632 

Adjusted 

R-squared 
0.018461 0.353075 -0.00338 

F-statistic 1.554847 5.600095 0.900588 

Prob (F-

statistic) 
0.220047 0.000076 0.412033 

Cross- 

section Chi- 

square 

 

0.0001 

Hausman 

Test 
 

 

0.00279 
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. بعةةد إجةةةراء ا تبةةةار Hausman Testيةةتا إجةةةراء ا تبةةار  

Hausman Test  وهي أقةةل مةةن  (0.00279) الذي بلغ  قيمته

( ونيبةةل H0لةةذلك نةةرف  فرضةةية العةةدم   % 1مسةةتوى معنويةةة 

(، أي أن أنمةةوذج التةةأثيرات الثابتةةة يمثةةل  H1الفرضةةية البديلةةة  

األنموذج المالئا لتيدير العالقة بين مصادر التمويل غيةةر الودائعيةةة 

و معةةدل  العائةةد علةةى حيةةوق الملكيةةة لةةدى المصةةارف التجاريةةة 

الخاصة فةةي العةةراق  عينةةة البحةةث(، حيةةث تُشةةير النتةةائا التةةي تةةا 

 تي: باآل التوصل إليها

ل العائةةد ( ومعةةد1x. وجود تأثير طةةردي  معنةةوي بةةين الةةدائنين  1

( وهةةي اقةةل 0.027ن قيمةةة االحتماليةةة  إعلى حيوق الملكية، حيث 

(، وهذا يعني أن زيةةادة  متغيةةر الةةدائنين 0.05من مستوى معنوية  

( 0.027إلى زيادة معدل العائد على حيةةوق الملكيةةة بميةةدار    يؤدي

 لدى المصارف التجارية الخاصة في العراق  عينة البحث(.

( ومعةةدل 2x. وجةةود تةةأثير عكسةةي معنةةوي بةةين التخصيصةةات  2

( 0.001العائد على حيوق الملكيةةة، حيةةث بلغةة  قيمةةة االحتماليةةة  

يةةةادة فةةةي (، أي أن الز0.01مسةةةتوى معنويةةةة   وهةةةي اقةةةل مةةةن

التخصيصات تؤدي إلى انخفاه العائد على حيوق الملكيةةة بميةةدار 

( لةةدى المصةةارف التجاريةةة الخاصةةة فةةي العةةراق  عينةةة 0.001 

 البحث(.

اقةةل   (0.000076)( وبييمة احتماليةةة  5.60095بلغ     F. قيمة  3

 (، وهذا يعني معنوية األنموذج ككل.0.01من مستوى معنوية  

( بةةأن 0.429829   والبالغةةة  R-square. يتضةةح مةةن قيمةةة 4

% مةةن التغيةةرات 43المتغيةةرات المسةةتيلة اسةةتطاع  أن تفسةةر 

الحاصلة في  المتغير التاب  والمتمثل في معةةدل العائةةد علةةى حيةةوق 

 .ROEالملكية 

 

 االستنتاجات 

تعةةد الهبةةات والمسةةاعدات مةةن أقةةل مصةةادر التمويةةل غيةةر  .1

ا االسةةتثمار بةةاألوراق الماليةةة وشةةهادات بينمةة   ،الودائعية كلفةةة

 اإليداا فيها مخاطر عديدة تجعلها أكثر كلفة.  

لمصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة أثةةر مباشةةر علةةى ربحيةةة  .2

المصةةارف التجاريةةة وتعتمةةد إيجابيةةة هةةذا األثةةر علةةى حسةةن 

 توظيف المصرف لمصادر التمويل غير الودائعية.

فةةي اسةةتيطاب مصةةادر   إن فشل المصارف التجارية العراقيةةة .3

جعلهةةا تعتمةةد علةةى   ،التمويل غير الودائعية وسوء اسةةتخدامها

 الودائ  كمصدر أساِس للتمويل. 

عد الدائنون أكثر مصادر التمويل غير الودائعية اعتمةةاداي مةةن ي .4

 قبل بع  المصارف التجارية في العراق  عينة البحث(.

أثبتةة  النتةةائا وجةةود تكامةةل مشةةترر بةةين متغيةةرات البحةةث    .5

ممةةا يؤكةةد وجةةود عالقةةة توازنيةةة   pedroniباستخدام ا تبار  

طويلة األجةةل بةةين مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة وربحيةةة 

المصةةارف التجاريةةة الخاصةةة فةةي العةةراق  عينةةة البحةةث( 

( و معةةدل ROAوالمتمثلة بمعةةدل العائةةد علةةى الموجةةودات  

 (.ROEد على حيوق الملكية  العائ

أظهرت النتةةائا وجةةود تةةأثير طةةردي ومعنةةوي بةةين المتغيةةر   .6

و الربحيةةة المتمثلةةة بمعةةدل العائةةد علةةى  (الةةدائنون المسةةتيل 

الموجودات ومعدل العائد على حيوق الملكية، وهةةذا يعنةةي أن  

زيةةادة الةةدائنون تةةؤدي إلةةى زيةةادة الربحيةةة لةةدى المصةةارف 

عام ومصارف  عينة البحةةث( بشةةكل   التجارية الخاصة بشكل

  اص، أما انخفاضها يؤدي إلى انخفاه الربحية لديها. 

أظهرت النتةةائا وجةةود تةةأثير عكسةةي ومعنةةوي بةةين المتغيةةر   .7

المستيل التخصيصات والربحية المتمثلةةة بمعةةدل العائةةد علةةى 

الموجودات و معدل العائد على حيوق الملكية، وهذا يعني أن 

دي إلةةى انخفةةاه الربحيةةة لةةدى زيةةادة التخصيصةةات يةةؤ

المصةةارف التجاريةةة الخاصةةة بشةةكل عةةام ومصةةارف  عينةةة 

البحةةث( بشةةكل  ةةاص، أمةةا انخفاضةةها يةةؤدي إلةةى انخفةةاه 

 الربحية لديها. 

 

 التوصيات

المفاضةةلة بةةين مصةةادر التمويةةل والسةةيما غيةةر  رةضةةرو .1

الودائعية منهةةا ال تيةةار المصةةدر األكثةةر فائةةدة واألقةةل كلفةةة، 

لجهاز المصرفي العراقي يُحةةتا علةةى المصةةارف لكون واق  ا

التجارية العراقية بشكل عام والمصارف عينةةة البحةةث بشةةكل 

  اص ذلك التنوي .

ة التأهل قبل اللجوء إلى االقتةةراه ألن زيةةادة اعتمةةاد ضرور .2

المصارف على الدائنون كمصدر مةةن مصةةادر التمويةةل غيةةر 

 الودائعية  تعرضها للمزيد من المخاطر.  

المصةةارف التجاريةةة الفةةرص بشةةكل أمثةةل لجةةذب  اسةةتغالل .3

مصادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة واسةةتثمارها بالصةةورة التةةي 

 يرتف  معها مؤشر ربحية المصارف التجارية في العراق.
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ضرورة تسليط  الضةةوء مةةن قبةةل البةةاحثين علةةى البحةةث فةةي  .4

موضةةوا مصةةادر التمويةةل غيةةر الودائعيةةة كونهةةا أحةةد أهةةا 

 في ذات الكلفة المنخفضة. مصادر التمويل المصر

ضرورة افصاح المصارف العراقية العاملة العامة والخاصة   .5

عن بياناتها المالية بموضوعية والتعاون م  الباحثين للتوصل 

 إلى نتائا أكثر دقة وبالشكل الذي يخدم الصالح العام.
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