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 الملخص
 

والقيمةة السةوقية  يهدف هذا البحث الى تحليل وُمناقشة أثر المحددات الداخلية والخارجية على استمرارية االرباح

داخليةة تمثلةت فةف كفايةة رأس المةال وجةودة الموجةودات المحةددات مة  ال،  تة  اختيةار ثالثةة للمصارف التجاريةة

الناتج المحلف اإلجمالف ومعدل التضخ  السةنو..ت   تمثال فف اثنان م  المحددات الخارجيةت  اختيار ووالسيولة.  

-2009المةةدر   فةةف سةةوق العةةراق لةةلوراق الماليةةة للفتةةرة  لالسةةتثمارتطبيةةه هةةذا البحةةث فةةف المصةةرف األهلةةف 

يةرات مة  خةالل البيانةةات ، فقةد أُسةتخدم المةنهج الو ةفف التحليلةف فةف و ةة  وتحليةل وقيةاس جمية  المت 2012

المالية الفعلية المتاحة م  المصرف، وذلك بهدف تقيي  وقياس مت يرات البحث المستقلة والتابعةة، وتحليةل عقالقةة 

بةي  نتةا ج  لِقياس عقالقة االرتباط واألثر (spssاالرتباط واألثر بينها، إذ أُستُعمل تحليل التباي  باستخدام البرنامج)

تو ل هذا البحث  والقيمة السوقية.والخارجية المستخدمة فف البحث وبي  استمرارية االرباح  المحددات الداخلية

لنسةبة كفايةة راس اهمها هو وجود عقالقة ارتباط ذات اثةر وداللةة إحصةا ية معنويةة الى مجموعة استنتاجات كان 

ة االربةاح، فةف حةي  ال توجةد المال والناتج المحلف االجمةالف، والسةيولة، ومعةدل التضةخ  السةنو. مة  اسةتمراري

وجةود عقالقةة ارتبةاط ذات اثةر وداللةة  هنالةك عالقة ارتباط لجةودة الموجةودات مة  اسةتمرارية االربةاح، كمةا ان 

لجودة الموجودات، والسيولة، والنةاتج المحلةف االجمةالف مة  القيمةة السةوقية، فةف حةي  ال توجةد  إحصا ية معنوية

 مال، ومعدل التضخ  السنو. م  القيمة السوقية خالل فترة البحث.عالقة ارتباط لنسبة كفاية راس ال
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Abstract 
 

This research aims to analyze and discuss the impact of internal and external determinants on the continuity of profits 

and the market value of commercial banks. Three of the internal determinants were chosen, namely, capital adequacy, 

asset quality and liquidity. Two external determinants were chosen, represented by the gross domestic product and 

the annual inflation rate.This research is applied on the National Investment Bank listed on the Iraq Stock Exchange 

for the period 2009-2018. The descriptive analytical approach is used in describing, analyzing and measuring all 

variables through the actual financial data available from the bank, with the aim of evaluating and measuring 

independent and dependent research variables, and analyzing their relationship. The correlation and impact between 

them, as an analysis of variance using the program (spss) is used to measure the correlation and impact relationship 

between the results of the internal and external determinants used in the research and between the continuity of 

profits and the market value.This research reached a set of conclusions, the most important of which is the existence 

of a significant statistically correlation with the ratio of capital adequacy and gross domestic product, liquidity, and 

annual inflation rate with the continuity of profits. However,  there is no correlation for the quality of assets with the 

continuity of profits, as there is the correlation relationship with significant statistical impact and significance for the 
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quality of assets, liquidity, and gross domestic product with the market value. In addition , there is no correlation 

between the capital adequacy ratio and the annual inflation rate with the market value during the research period. 

Key words: internal determinants, external determinants, continuity of profits, market value.  

 المقدمة

يعةةةد تحقيةةةةه االربةةةةاح باسةةةةتمرار وتعفيمهةةةةا أحةةةةد االهةةةةداف      

الجوهرية للمصارف التجارية، إن ل  تكة  الهةدف االساسةف الةذ. 

تسعى إليه المصارف التجاريةة، إذ أن اسةتمرارية تحقيةه االربةاح 

يةةة د. بالمصةةةارف التجاريةةةة الةةةى المحاففةةةة علةةةى اسةةةتمراريتها 

زهةةا المةةالف، وبقا هةةا وديمومةةة نشةةاطها فةةف السةةوق وتةةدعي  مرك

ان المصةةارف  .قيمتهةةا السةةوقيةوزيةةادة حقةةوق ملكيتهةةا، وتعزيةةز 

التةةف تسةةعى الةةى امتالكهةةا مركةةز مةةالف مسةةتقر، يجعلهةةا تواجةةه 

المسةةتقبلية التةةف قةةد تواجههةةا، لةةذا يتعةةي  علةةى الماليةةة الصةةعوبات 

المصارف أن تسعى الى تحقيةه اسةتمرارية االربةاح  لكةف تةتمك  

، وتتمتةة  بقيمةةة سةةوقية عاليةةة سةةتقبليةمةة  مواجهةةة الصةةعوبات الم

ذلك يتعي  على االدارات فف المصارف التجارية ان تولف اهميةة ل

كبيرة للمحددات الداخلية والخارجية التف ت ثر بشكل واضح على 

 .وقيمتها السوقية استمرارية ارباحها

لما تقدم فقد تة  اعةداد هةذا البحةث ل ةرس قيةاس مةد   واستنادا      

 اثر بعض المحددات الداخلية والخارجية على استمرارية االربةاح

للمصارف التجارية، اذ يتضم  هذا البحةث ثالثةة  والقيمة السوقية

 بحةةةثاالول  يسةةةتعرس منهجيةةةة البحةةةث، والم بحةةةث، المباحةةةثم

الخا ةةةةة  الثةةةةانف يتنةةةةاول توضةةةةيح المفةةةةاهي  وطرا ةةةةه القيةةةةاس

واستمرارية  بالمحددات الداخلية والخارجية المستخدمة فف البحث

الثالةةث فقةةد خصةة  الةةى  بحةةث، امةةا الماالربةةاح والقيمةةة السةةوقية

تطبيه قياس اثةر المحةددات الداخليةة والخارجيةة علةى اسةتمرارية 

عينةةة  هلةةف لالسةةتثمارفةةف المصةةرف األ والقيمةةة السةةوقية االربةةاح

تاجات ومةا تمخةض عنهةا مة  تو ةيات البحث، فضال عة  االسةتن

 ومقترحات.

 منهجية البحث

يسةةةتعرس هةةةذا المبحةةةث منهجيةةةة البحةةةث مةةة  حيةةةث طةةةرح      

المشةكلة، واهةةداف واهميةةة البحةةث، والفرضةيات التةةف اسةةتند اليهةةا 

هةذا  اعةدادهذا البحث، كةذلك االسةلوا الةذ. اتبعةه الباحثانةان فةف 

   مت يرات البحث.البحث، وتوضيح عملية العالقة واالثر ما بي

 مشكلة البحث

على الرغ  م  إجةرا  الكثيةر مة  األبحةال والدراسةات حةول      

المحةةددات الداخليةةة والخارجيةةة،  إال أن المشةةاكل مةةا تةةزال قا مةةة 

بخصةةةوع معرفةةةة أثةةةر المحةةةددات الداخليةةةة والخارجيةةةة علةةةى 

وعليةةه  ،وقيمتهةةا السةةوقية اسةةتمرار ربحيةةة المصةةارف التجاريةةة

التعبير ع  المشكلة فف هةذا البحةث مة  خةالل طةرح بعةض يمك  

 : األسئلة الر يسة االتية

مةةةا هةةةف المحةةةددات الداخليةةةة والخارجيةةةة التةةةف تةةة ثر علةةةى  .1

اسةةتمرارية اربةةاح المصةةارف التجاريةةةم وكيةة  يمكةة  قياسةةها 

 باستخدام النماذ  الرياضيةم

هل ان المحددات الداخلية والخارجية لها أثةر علةى اسةتمرارية  .2

 رباح المصارف التجاريةما

لقيمةةة هةةل ان المحةةددات الداخليةةة والخارجيةةة لهةةا أثةةر علةةى ا .3

 لمصارف التجاريةمل السوقية

هل أن المحةددات الداخليةة والخارجيةة يمكة  قياسةها وتطبيقهةا  .4

 فف البيئة العراقيةم

 اهداف البحث

يتمثةةل الهةةدف العةةام لهةةذا البحةةث فةةف معرفةةة الةةدواف  الر يسةةية      

المصةةارف التجاريةةة، بتعبيةةر  خةةر ان الهةةدف مةة  البحةةث لربحيةةة 

يتمثل فف تقيي  تةثثير الخصةا   واالنشةطة الخا ةة بالمصةرف، 

 ربةةاحالفضةةال عةة  العوامةةل االقتصةةادية الكليةةة علةةى اسةةتمرارية ا

ويمكةة  تلخةةي  اهةةداف  ،لمصةةارف التجاريةةةل والقيمةةة السةةوقية

 البحث باآلتف :

الداخليةة والخارجيةة التةف لهةا وض  إطار مفاهيمف للمحةددات  .1

للمصةةةارف  والقيمةةةة السةةةوقية اثةةةر علةةةى اسةةةتمرارية االربةةةاح

 التجارية.

تحديةةةد المحةةةددات الداخليةةةة والخارجيةةةة  التةةةف لهةةةا أثةةةر علةةةى  .2

 للمصارف التجارية.والقيمة السوقية استمرارية االرباح 

تطبيةةةةه قيةةةةاس أثةةةةر المحةةةةددات الداخليةةةةة والخارجيةةةةة علةةةةى  .1

 للمصارف التجارية العراقية. استمرارية االرباح

لقيمةةة تطبيةةه قيةةاس أثةةر المحةةددات الداخليةةة والخارجيةةة علةةى ا .1

 للمصارف التجارية العراقية. السوقية

 أهمية البحث

تنطله أهمية البحث مة  ضةرورة توجيةه ادارات المصةارف،      

نحو مسالة  مهمة لل اية فةف تقيةي  ادا هةا واسةتمراريتها فةف العمةل 

وهذه المسالة تخت  بةان هنالةك محةددات داخليةة دون  عوبات، 

وأخر  خارجية لها أثر بشكل مباشر على انشطتها أوال، وم  ثة  
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وهةةذا االثةةر يةةنعكا علةةى القطةةا  المصةةرفف  ،علةةى أدا هةةا المةةالف

بشكل خاع وعلى االقتصاد الوطنف بشكل عام، فضةال  عة  ذلةك 

بيان أثر المحددات الداخلية والمحددات الخارجية على استمرارية 

للمصارف التجارية، والتف تمنح  ادارات  والقيمة السوقية االرباح

اسةةتمرارية المصةارف التجاريةةة فر ةةة للعمةةل بثدواتهةةا، وتحقيةةه 

ومةة  ثةة  تخلةةه  وتعفةةي  قيمتهةةا السةةوقية، فةةف األربةةاح المسةةتقبلية،

للمصارف الميةزة التنافسةية للبقةا  واالسةتمرار والثبةات بقةوة امةام 

 االزمات المالية واالقتصادية.

 فرضيات البحث

ال يوجةد اثةر ذو "فرضةية عامةة مفادهةا:  الةى بحثال استند هذي    

الداخليةةة والخارجيةةة علةةى اسةةتمرارية داللةةة احصةةا ية للمحةةددات 

االرباح والقيمة السوقية للمصةارف التجاريةة ، ويمكة  ان تتفةر  

 : اآلتفا م  مفادهي  ر يستيفرضيت الفرضية العامة الى

 H1:ال يوجةد اثةر للمحةددات الداخليةة  الفرضية الرئيسة األولى 

 ويمك  ،والخارجية على استمرارية االرباح للمصارف التجارية 

 :اآلتف ان تتفر  هذه الفرضية الى خما فرضيات فرعية مفادها

H11 ال يوجةةد اثةةر ذو داللةةة معنويةةة لكفايةةة راس المةةال علةةى  ـةة

 استمرارية االرباح للمصارف التجارية.

H12 ال يوجةةد اثةةر ذو داللةةة معنويةةة  لجةةودة الموجةةودات علةةى  ـةة

 استمرارية االرباح للمصارف التجارية.

H13 ذو داللةةة معنويةةة للسةةيولة علةةى اسةةتمرارية  ال يوجةةد اثةةر ـةة

 االرباح للمصارف التجارية.

H14 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية للناتج المحلف االجمالف على  ـ

 استمرارية االرباح للمصارف التجارية.

H15 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لمعدل التضخ  السنو. علةى  ـ

 استمرارية االرباح للمصارف التجارية.

H2   :ال يوجةةد اثةةر ذو داللةةة معنويةةة الفرضييية الرئيسيية الثا ييية

للمحددات الداخلية والخارجية                              على القيمةة 

ويمكةة  ان تتفةةر  هةةذه الفرضةةية ,  السةةوقية للمصةةارف التجاريةةة

 :اآلتف الى خما فرضيات فرعية مفادها

H21 راس المةةال علةةى ال يوجةةد اثةةر ذو داللةةة معنويةةة لكفايةةة  ـةة

 القيمة السوقية للمصارف التجارية.

H22 ال يوجةةد اثةةر ذو داللةةة معنويةةة لجةةودة الموجةةودات علةةى  ـةة

 القيمة السوقية للمصارف التجارية.

H23 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية للسيولة علةى القيمةة السةوقية  ـ

 للمصارف التجارية.

H24 محلف االجمالف على ال يوجد اثر ذو داللة معنوية للناتج ال ـ

 القيمة السوقية للمصارف التجارية.

H25 ال يوجد اثر ذو داللة معنوية لمعدل التضخ  السنو. علةى  ـ

 القيمة السوقية للمصارف التجارية.

 حدود البحث 

جةةر  تةةثطير البحةةث للموضةةو  الحةةالف ضةةم  الحةةدود المكانيةةة 

 والزمانية االتية: 

الحةةدود المكانيةةة : تةة  تطبيةةه هةةذا البحةةث فةةف أحةةد المصةةارف  .1

التجاريةةة المدرجةةة فةةف سةةوق العةةراق لةةلوراق الماليةةة ، وهةةو 

)المصةةةةرف األهلةةةةف لالسةةةةتثمار(، ذو الرمةةةةز الخةةةةاع بةةةةه  

(BNOI) المتكةةون مةة  المصةةارف  مةة  بةةي  مجتمةة  البحةةث

 التجارية المدرجة فف سوق العراق للوراق المالية.

نيةةة : تةة  تحديةةد مةةدة البحةةث الحاليةةة للفتةةرة مةة  الحةةدود الزما .2

(، وذلك ل رس بيةان ومعرفةة اثةر المحةددات 2012 -2009)

والقيمةة السةوقية الداخلية والخارجية على اسةتمرارية االربةاح 

 عينة التطبيه.(BNOI)للمصرف األهلف لالستثمار 

 وسائل جمع البيا ات

النقةاط المتعلقةة تتضم  وسا ل جمة  البيانةات فةف هةذه البحةث      

بالمصةةادر والتةةف أعتمةةدها الباحثةةان فةةف بلةةورة الجانةة  النفةةر.، 

 :الحالف وتتلخ  باآلتف بحثوالتطبيقف لل

االسةةةةلوا االسةةةةتقرا ف  ن: أسةةةةتخدم الباحثةةةةا. الجا يييين الن يييير 0

واالستنباطف، وت  توظيفهما فف الجانة  النفةر. للدراسةة الحاليةة 

بيةةة والمجةةالت والةةدوريات باالعتمةةاد علةةى الكتةة  العربيةةة واالجن

 سوا  أكانت العربية أو االجنبية فضال  ع  شبكة االنترنت. 

البيانات الماليةة الفعليةة : أعتمد الباحثان على  . الجا ن التطبيقي9

والمنشةورة الحسابات الختامية للمصرف عينةة البحةث الواردة فف 

-http://www.isx)فةةةةةةف سةةةةةةوق العةةةةةةراق لةةةةةةلوراق الماليةةةةةةة

iq.net/isxportal/portal/uploadedFilesList.html?d-

447146-p=1& ،)فةةف الجانةة  العملةةف التجريبةةف  اسةةتخدامها و

ل الةةى اسةةتخدام البيانةةات والةةذ. يثخةةذ المعةةادالت الرياضةةية للو ةة

مت يةةرات البحةةث المسةةتقلة والتابعةةة، ومةة  ثةة  الفعليةةة فةةف قيةةاس 

استخدام التحليل االحصةا ف وايجةاد العالقةة واالثةر بةي  مت يةرات 

البحث، والحصول على المقارنات التةف تة د. الةى اثبةات أو نفةف 

 .فرضيات البحث

 االطار الن ر 

واسيييتمرارية االربييياح والقيمييية  لمحيييددات الداخليييية والخارجييييةا

 السوقية

http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/uploadedFilesList.html?d-447146-p=1&
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/uploadedFilesList.html?d-447146-p=1&
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/uploadedFilesList.html?d-447146-p=1&
http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/uploadedFilesList.html?d-447146-p=1&
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  المحددات الداخلية         اوالً: 

تتمثل المحددات الداخليةة، التةف تة ثر علةى انشةطة المصةارف     

التجاريةةة وخوا ةةها محةةل القيةةاس، فةةف كفايةةة رأس المةةال وجةةودة 

 .    الموجودات والسيولة

       كفاية رأس المال .0

يقصةةةد بكفايةةةة راس المةةةال هةةةف مقةةةدار رأس المةةةال المطلةةةوا     

للمصةةةرف كمةةةا هةةةو منصةةةوع عليةةةه مةةة  قبةةةل سةةةلطات الرقابةةةة 

واإلشراف مة  أجةل تحقيةه الصةحة والسةالمة الماليةة للمصةارف                          

(Muraina, 2018: 43) كةةذلك ينفةةر إلةةى كفايةةة رأس المةةال ،

اية راس المةال والتةف تخطة  بحك  تعريفها كنسبة وتسمى نسبة كف

لها الجهات الرقابية المس ولة للمصرف، وذلك مة  اجةل المعرفةة 

والحك  على قوة المصرف الداخليةة فةف تحمةل الخسةا ر المحتملةة 

التف قةد تحةدل اثنةا  االزمةات الماليةة، وكةذلك الحكة  علةى  ةحة 

وسةةالمة نفةةام المصةةرف، إذ كلمةةا تكةةون تلةةك النسةةبة عاليةةة كلمةةا 

لمصارف قوة داخليةة فعالةة علةى مواجهةة االزمةات الماليةة يتولد ل

والقدرة على تسديد ما بةذمتها وكةذلك تةوفير الحمايةة السةتثماراتها 

 & ,Odekina, Gabriel)والحفةةاظ عليهةةةا مةةة  المخةةةاطر 

Solomon, 2019: 108) ويت  حساا نسةبة كفايةة رأس المةال ،

 ,Aspal) تيةة:بموجة  المعادلةة األ III تبعا لمتطلبات لجنة بةازل

Dhawan, & Nazneen, 2019:170) 

 8%   ≤     100 ×%
  

             
  =          CAR 

 : إذ إن  

CAR   =Capital Adequacy Ratio   نسةةةبة كفايةةةة رأس

 المال

TC   =Total Capital    إجمالف رأس المال 

RWA   =Risks Weighted Assets   الموجودات المرجحةة

 بالمخاطر

MR    =Market Risk   مخاطر السوق 

CR    =Credit Risk    مخاطر اال تمان 

OR    =Operational Risk    مخاطر التش يل 

 Asset Quality(  AQجودة الموجودات ) .9

تمثل جةودة الموجةودات مراجعةة أو تقيةي  للمخةاطر اال تمانيةة      

المرتبطةةة بث ةةل معةةي ، وتتطلةة  هةةذه الموجةةودات عةةادة  وجةةود 

مدفوعات فوا د، مثل القروس والمحةاف  االسةتثمارية، وإن مةد  

فعاليةةة اإلدارة فةةف مراقبةةة مخةةاطر اال تمةةان يمكةة  أن تةة ثر كةةذلك 

خذ العديد م  العوامةل بعةي  يت  أ على نو  التصني  اال تمانف، إذ

االعتبةةار عنةةد تقيةةي  جةةودة الموجةةودات، فعلةةى سةةبيل المثةةال يجةة  

النفةةر فيمةةا إذا كانةةت المحففةةة متنوعةةة بشةةكل مال ةة ، ومةةا هةةف 

األنفمة أو القواعد التف وضعت للحد م  مخاطر اال تمةان ومةد  

                  كفةةةةةةةةةةةةا ة اسةةةةةةةةةةةةتخدام العمليةةةةةةةةةةةةات ومةةةةةةةةةةةةا إلةةةةةةةةةةةةى ذلةةةةةةةةةةةةك

(Alamirew, 2015: 15) وفقةا قياس جةودة الموجةودات  يت ، و

 : لمعادلة اآلتيةل

NPLLR  
   

 
 ×100% 

 إذ أن :

NPLLR  =Ratio Non-Performing Loans to Total 

Loans  نسبة القروس المتعثرة إلى  إجمالف القروس 

NPL   =Non - Performing Loans to Total Loans   

 القروس المتعثرة

L       =Loans    القروس 

 السريعة  السيولة  سبة   .3

النسةةةبة االفضةةةل لقيةةةاس قةةةدرة نسةةةبة السةةةيولة السةةةريعة تعةةةد       

المصةةارف علةةى االسةةتجابة السةةريعة لمتطلباتهةةا الماليةةة قصةةيرة 

، وسةةرعة تحويةةل الموجةةودات إلةةى نقةةد، وهةةذه النسةةبة تبةةي  االجةةل

مقةةدرة الموجةةودات السةةا لة )النقديةةة ،اسةةتثمارات قصةةيرة االجةةل، 

           المةةةةةةةةةةةدينون( علةةةةةةةةةةةى ت طيةةةةةةةةةةةة المطلوبةةةةةةةةةةةات المتداولةةةةةةةةةةةة 

(Alrgaibat, 2016: 94)لمعادلةةة ل اوفقةة هةةذه ، ويجةةر. حسةةاا

  : االتية

QLR =   
                   

      
 

  : أن   إذ

QLR   =Quick Liquidity Ratio  نسبة السيولة السريعة 

LA     =Liquid Assets   الموجودات السا لة 

CL    =Current Liabilities   المطلوبات المتداولة 

كةةةذلك تُعةةةد هةةةذه النسةةةبة مةةة  النسةةة  األكثةةةر تشةةةددا  لسةةةيولة     

لمتطلباتها فةف االحتفةاظ بنقديةة  العامةالمصارف م  نسبة التداول 

 (.1:1) سا لة، والمعيار الذ. يمك  االسترشاد به هو فف حدود

) Durrah, Abdul Rahman, Jamil, & Ghafeer, 

2016:436). 

 المحددات الخارجية ثا ياً:

هنالةةك العديةةد مةة  المحةةددات الخارجيةةة، مةة  اهمهةةا وابرزهةةا      

معةةدل النةةاتج المحلةةف االجمةةالف ومعةةدل التضةةخ  السةةنو. ومعةةدل 
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الفا ةةدة السةةنو. وسةةعر الصةةرف. وفةةف هةةذا البحةةث يمكةة  التركيةةز 

على ابرز المحددات االقتصادية التف يمكة  قياسةها ومعرفةة مةد  

القيمةةةةة السةةةةوقية وعالقتهةةةةا وتثثيرهةةةةا فةةةةف اسةةةةتمرارية االربةةةةاح 

وهف معدل النةاتج المحلةف االجمةالف ومعةدل للمصارف التجارية، 

 التضخ  السنو.، ويمك  تلخيصها باآلتف: 

 الناتج المحلي االجمالي   .0

المحلةف االجمةالف مة  اهة  الم شةرات االقتصةادية  يعةد النةاتج     

االقتصةاد. فةةف االقتصةاد ومسةار التنميةةة  التةف تعبةر عة  النشةةاط

، وفف الوقت نفسه تعطف فكرة فعالة ع  مسةتو  المعيشةة فةف فيه

ويعةد النةاتج  (Constantin & Gabriela, 2017: 5)بلةد مةا، 

المحلف االجمالف مقيةاس موحةد بةي  البلةدان، ويعتمةد عليةه  ةنا  

القرار لتحديد ما إذا كانت هنالك حاجةة إلةى اتخةاذ إجةرا ات للحةد 

النمةةةةةو االقتصةةةةةاد.   مةةةةة  التضةةةةةخ ، أو لتحقيةةةةةه االسةةةةةتقرار أو

(Fraumeni, 2017:1). 

عتمةةد الباحثةةان فةةف هةةذا البحةةث علةةى االرقةةام الثابتةةة للنةةاتج ا    

المحلف االجمالف  وفقا  للتقةارير السةنوية المنشةورة مة  قبةل البنةك 

-2009المركز. العراقف / الجهاز المركز. لإلحصا ، للفترة  )

و ةةدقا  وسةةيت  تطبيقهةةا (، وهةةف الطريقةةة االكثةةر اسةةتخداما  2012

 فف الجان  العملف فف هذا البحث.

   معدل التضخم السنو  .9

يحدل التضخ  عندما يكون هنالك ارتفا  مستمر فف المسةتو      

العةةام للسةةعار أو انخفةةاس فةةف قيمةةة العملةةة خةةالل فتةةرة زمنيةةة 

معينة. وبعبارة أخر  ، يمثةل التضةخ  االرتفةا  السةا د والمسةتمر 

إلجمةةالف للسةةعار التةةف تقةةاس بم شةةر تكلفةةة السةةل  فةةف المسةةتو  ا

والخةةةدمات المختلفةةةة ، الناجمةةةة عةةة  عةةةدم االسةةةتقرار السياسةةةف 

، (Muraina, 2018: 42)واالقتصةةاد. والمةةالف واالجتمةةاعف 

االجمةةالف  وفقةةا  للتقةةارير وسةةيت  اسةةتخدام معةةدل التضةةخ  السةةنو. 

الجهةةاز السةةنوية المنشةةورة مةة  قبةةل البنةةك المركةةز. العراقةةف / 

يمكةةة  القةةةول ان  (.2012-2009المركةةةز. لإلحصةةةا ، للفتةةةرة  )

، ية د. الةى انخفةاس القةوة الشةرا ية للنقةودارتفا  معدل التضخ  

وان النقةةود التةةف تحصةةل عليهةةا المصةةارف منخفضةةة القيمةةة امةةام 

العمالت االخر ، بينمةا مة  المعةروف أن ارتفةا  معةدل التضةخ  

للسةةةعار ومةةة  ضةةةم  هةةةذه  يةة د. الةةةى ارتفةةةا   المسةةةتو  العةةام

االسةةةعار اسةةةعار االوراق الماليةةةة، ومةةة  ذلةةةك يتبةةةي  ان للتضةةةخ  

عالقةةة سةةلبية مةة  اسةةتمرارية االربةةاح للمصةةارف التجاريةةة بينمةةا 

 تكون عالقته ايجابية م  القيمة السوقية للمصارف التجارية.

 استمرارية االرباح ثالثاً: 

األربةاح الحاليةة فةف تشير استمرارية األرباح إلةى مةد  قةدرة      

أن تكون مستمرة ومتكررة فف الفترة المالية المستقبلية، وبهذا فثن 

استمرارية االربةاح تسةاعد متخةذ. القةرار علةى القةدرة فةف التنبة  

باألرباح المستقبلية، لذا تعةد اسةتمرارية االربةاح عامةل مهة  ألنهةا 

 -AL) تزيةةد مةة  مسةةتو  الدقةةة فةةف التنبةة  باألربةةاح المسةةتقبلية

Shar, 2017: 23) ،ذلك يمكة  القةول أن الم سسةات لة واسةتنادا

التف تحقةه ارباحةا  مسةتمرة وبشةكل مسةتقر يمكة  ان تسةير باتجةاه 

 & Musa)المسار الصحيح م  حيث اتخاذ القرار فف االستثمار 

bin Aziz, 2018:14)  وان بعةةةض الدراسةةةات اسةةةتخدمت .

لقيةةاس اسةةتمرارية  النمةةاذ  التةةف تمةةت  ةةياغتها فةةف هةةذا المجةةال

األربةةاح كةةثنموذ  يةةرب  األربةةاح الحاليةةة باألربةةاح المسةةتقبلية، أو 

بعبارة اخر  ان النموذ  يةرب  األربةاح السةابقة باألربةاح الحاليةة 

 وفقا للمعادلة اآلتية:                     (An, 2017: 83)دراسة  وذلك م  خالل

NIt / Total Assett-1 = β0 + β1 NIt-1 / Total Asset 

t-1 + ε t 

 : اذ إن

NIt  تمثل دخل الوحدة االقتصادية للسنة الحالية :. 

NIt-1 تمثل أرباح السنة السابقة للوحدة االقتصادية :. 

TA-1اجمالف الموجودات السنة السابقة :. 

وم  خالل معادلةة االنحةدار يمكة  تحديةد مسةتو  اسةتمرارية       

، إذ كلمةا ارتفعةت قيمةة (β1)ر األرباح م  خالل المعامل االنحةدا

زيةادة العالقةة بةي   يشير الىذلك  فانالمعامل واقترابه م  الواحد 

وتثكيةد اسةتمرارية  ومة  ثة  ضةمان ،األربةاح الحاليةة والمسةتقبلية

 .األرباح

 (Q Tobin's)ة بموجن ا موذج القيمة السوقيقياس رابعاً: 

يعةةةد مفهةةةوم القيمةةةة السةةةوقية مةةة  المواضةةةي  التةةةف تبلةةةورت      

وخضعت للنقاش ولمدة طويلة السيما فف تاريخ الفكر االقتصةاد. 

(،  إذ 125: 2012ث  المحاسبف والمالف، )مصطفى و إسةماعيل، 

ا مقبوال  عالمي ةا لتقيةي  األعمةال  أ بحت اآلن القيمة السوقية م شر 

مةة اإلجماليةة للشةركة أو القيمةة لد  الم سسةات، اذ انهةا تمثةل القي

اإلجمالية للسةه ، وتعةد القيمةة السةوقية بمثابةة م شةرا سةوقيا هامةا 

 :Almumani, 2018 (لقيمة األسه  وقيمة الشركات بشكل عام

39)  

  علةةى يةةد العةةال  جةةيما تةةوبي  (Q Tobin's)ظهةةر نمةةوذ       

(Tobin James) فةةف السةةتينيات مةة  القةةرن الماضةةف باعتبةةاره

 Tobin) ذ  يقةيا األدا  المةالف، إذ اعتبةره جةيما تةوبي   نمةو

James) كةذلك ، على أنه م شر يقيا الربح المستقبلف لالسةتثمار

ت  تعريفه على أنه يقيا نسبة القيمةة السةوقية للشةركات ويسةتخدم 

عةةةادة  فةةةف مجةةةال االقتصةةةاد والعلةةةوم الماليةةةة كم شةةةر أدا  فعةةةال 

علةةةى انةةةه يعةةةد افضةةةل  للشةةةركات، وكةةةذلك ينفةةةر لهةةةذا النمةةةوذ 
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بسةةةهولة ( Q Tobin's )المقةةةاييا لةةةلدا  المةةةالف، كةةةذلك يتميةةةز

احتسةةابه اذا مةةا تةة  االسةةتناد الةةى المعلومةةات الماليةةة والمحاسةةبية 

الصحيحة، والمتاحةة فةف القةوا   الماليةة الصةادرة عة  الشةركات، 

 وفف هذا السياق فإن هنالك بعض الدراسات التف تطرقت لمقياس

، إذ حةاول العديةد فف تفسير وتحليل القيمةة(  Q Tobin's  ) نسبة

تحليةل التفسةيرات حةول هةذه المعادلةة، إذ ذهبةوا الةى  البةاحثي م  

 .وتثثيراتهةةا المختلفةةة علةةى أدارة الشةةركات(  Q Tobin's )نسةةبة

قةةد اعتمةةد الباحثةةان لحسةةاا القيمةةة ف(، لةةذا 12: 2015)العةةودات، 

والةةذ. قةةام باسةةتحداثه العةةال   Q Tobin'sالسةةوقية علةةى نمةةوذ  

  ةياغة وتمةت 1969فةف عةام (Tobin James) جيما توبي  

 .(Bartlett & Partnoy, 2020: 358)النسبة وفقا لآلتف:  هذه

  القيمةةةة ÷ قيمةةةة الشةةةركة = القيمةةةة السةةةوقية لحقةةةوق الملكيةةةة

 االستبدالية ألجمالف الموجودات

االسةتبدالية للموجةودات، فقةد ونفرا  لصةعوبة احتسةاا القيمةة      

السةتخدام النمةةوذ  المعةةدل منهةةا وكمةةا  البةةاحثي دعةى ذلةةك غالبيةةة 

 & Khasawneh)ورد فف مجموعة م  الدراسةات مثةل دراسةة

Obeidat, 2016: 193) ودراسةةة ،(Fu, Singhal, & 

Parkash, 2016: 3)ودراسةة ،(Harrigan & DiGuardo, 

( ودراسةةةةةة 62 :2012، ودراسةةةةةة )شرشةةةةةاا،  (10 :2018

 ، ليصبح األنموذ  بشكله اآلتف :(19: 2015)العودات، 

  القيمةةةة ÷ قيمةةةة الشةةةركة = القيمةةةة السةةةوقية لحقةةةوق الملكيةةةة

 الدفترية ألجمالف الموجودات

 : إذ أن

 11/12 القيمة السوقية لحقوق الملكية = )سعر السه  العةاد. فةف 

 بها( العادية المكتت     عدد االسه  × م  نهاية كل عام 

القيمة الدفترية ألجمالف الموجودات = )قيمة الموجودات المسجلة 

 نهاية العام(

 االطار العملي

التحلييييل االحصيييائي ألثييير المحيييددات الداخليييية والخارجيييية عليييى 

 استمرارية االرباح والقيمة السوقية واثبات الفرضيات 

 االحصاءات العامة:  أوالً 

للمصةرف األهلةف قام الباحثان هنا بإيجاد اإلحصةا ات العامةة      

المتمثلةةةةة باقةةةةل واعلةةةةى قيمةةةةة والوسةةةة  الحسةةةةابف و لالسةةةةتثمار

واالنحراف المعيار. لكل مت ير م  مت يرات البحث ب ية اعطةا  

 ورة كاملة ع  البيانات المستخدمة وكمةا موضةحة فةف الجةدول 

 اآلتف:

 اإلحصا ات العامة للمت يرات (1جدول )

 االحصا يات الو فية

 القي                  

 

 المت يرات      

 االنحراف المعيار. الوس  الحسابف أعلى  قيمة أقل قيمة

 20.1243357 109.100000 146.0000 79.0000 المال راس كفاية

 7.1968280 14.710000 27.5000 7.3000 الموجودات جودة

 0.2599765 1.361000 1.7700 0.9600 السريعة السيولة نسبة

 54.9755045 155.087000 201.5280 54.7200 االجمالف المحلف الناتج

 2.0164876 2.380000 6.1000 0.4000 السنو. التضخ  معدل

 149.2071267 158.100000 448.0000 13.0000 االرباح استمرارية

 0.1196783 0.294700 0.4600 0.1410 السوقية القيمة

 

( يتبةةي  ان أدنةةى قيمةةة لنسةةبة كفايةةة رأس 1مةة  خةةالل جةةدول )     

( اما الوس  الحسابف فقةد 146( بينما اعلى قيمة )79المال بل ت )

(. ان 20.124( وبانحراف معيةار. مقةداره )109.1بل ت قيمته )

( بينمةةةا اعلةةةى قيمةةةة 7.3أدنةةةى قيمةةةة لجةةةودة الموجةةةودات بل ةةةت )
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( وبةانحراف 14.71( اما الوس  الحسابف فقد بل ت قيمته )27.5)

( 0.96(. بينما أدنى قيمة للسةيولة بل ةت )7.197معيار. مقداره )

( امةةةا الوسةةة  الحسةةةابف فقةةةد بل ةةةت قيمتةةةه 1.77مةةةة )واعلةةةى قي

(. وان أدنةةى قيمةةة 0.260( وبةةانحراف معيةةار. مقةةداره )1.361)

( بينمةةةةا اعلةةةةى قيمةةةةة 54.72للنةةةةاتج المحلةةةةف األجمةةةةالف بل ةةةةت )

( 155.09( امةةةا الوسةةة  الحسةةةابف فقةةةد بل ةةةت قيمتةةةه )201.528)

(. امةةةا أدنةةةى قيمةةةة لمعةةةدل 54.98وبةةةانحراف معيةةةار. مقةةةداره )

( امةا الوسة  6.1( بينمةا اعلةى قيمةة )0.4ضخ  السنو. بل ت )الت

( وبةةانحراف معيةةار. مقةةداره 2.38الحسةةابف فقةةد بل ةةت قيمتةةه )

( بينمةةا 13(. امةةا أدنةةى قيمةةة السةةتمرارية االربةةاح بل ةةت )2.02)

( 158.1( اما الوس  الحسةابف فقةد بل ةت قيمتةه )448اعلى قيمة )

مةةا أدنةةى قيمةةة للقيمةةة (. ا149.207وبةةانحراف معيةةار. مقةةداره )

( امةةةا الوسةةة  0.46( بينمةةةا اعلةةى قيمةةةة )0.141السةةوقية بل ةةةت )

( وبةةانحراف معيةةار. مقةةداره 0.295الحسةةابف فقةةد بل ةةت قيمتةةه )

(0.120.) 

) سييبة الخمسيية  ثا ييياً: دراسيية العالقيية بييير المتميييرات المسييتقلة

كفاييية رأس المييال, جييودة الموجييودات, السيييولة, النيياتج المحلييي 

األجمييييالي, معييييدل التضييييخم السيييينو (, واسييييتمرارية االربيييياح 

 )المتمير التابع( 

سةةةوف يقةةةوم الباحثةةةان هنةةةا بدراسةةةة عالقةةةة االرتبةةةاط واالثةةةر      

للمت يةةةرات المسةةةتقلة الخمسةةةة مةةة  جهةةةة واسةةةتمرارية االربةةةاح 

 )المت ير التاب ( م  جهة أخر  وكما يثتف: 

يةةةرات المسةةةتقلة دراسةةة عالقةةةة االرتبةةةاط ومعنويتةةه بةةةي  المت  -

)نسبة كفاية رأس المال، جةودة الموجةودات، السةيولة، الخمسة 

الناتج المحلف األجمالف، معدل التضخ  السنو.(، واستمرارية 

 االرباح)المت ير التاب (  

ل ةةةرس اختبةةةار معنويةةةة االرتبةةةاط بةةةي  المت يةةةرات، فقةةةد تةةة       

إليجةةةةةاد قةةةةةي    SPSS vr.20اسةةةةةتخدام البرنةةةةةامج االحصةةةةةا ف

 االرتباطات ومعنويتها االحصا ية وكما مبي  فف الجدول اآلتف:
 

 ( عالقات االرتباط بي  المت يرات المستقلة الخمسة واستمرارية االرباح )المت ير التاب (2جدول )

 االرتباطعالقات 

 المت يرات المستقلة
 راس كفايةة

 المال

 جةةةةةودة

 الموجودات

 السيولة نسبة

 السريعة

 المحلف الناتج

 االجمالف

 معةةةةةدل

 التضةةةخ 

 السنو.

 اسةةتمرارية

 االرباح

المت يةةةةةةةةةةةةر )

 (التاب 

Pearson 

Correlation 

0.730* 0.450 -0.914** 0.673* -0.675* 

Sig. (2-tailed) 0.017 0.192 0.000 0.033 0.032 

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 ( اآلتف:2يتضح م  خالل جدول )

بلغ االرتباط بي  مت ير. نسبة كفايةة رأس المةال واسةتمرارية  .1

%، مما يعنف ان العالقةة 5اقل م   .sig، وان 0.730االرباح 

بي  المت يري  هف عالقة معنوية طردية، ويدل ذلك علةى نفةف 

الفرضية الفرعية االولى والتف مفادها )ال توجد عالقة ارتبةاط 

ارية االربةاح(، ووضة  معنوية بةي  كفايةة رأس المةال واسةتمر

بديلةةة ت كةةد العالقةةة بةةي  المت يةةري  مفادهةةا )ال توجةةد  فرضةةية

عالقةةةة ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  كفايةةةة رأس المةةةال واسةةةتمرارية 

 االرباح(.

بلةةةغ االرتبةةةاط بةةةي  مت يةةةر. جةةةودة الموجةةةودات واسةةةتمرارية  .2

%، ممةةةا يعنةةةف ان 5اعلةةةى مةةة   .sig، وان 0.450االربةةةاح 

هف عالقة غير معنوية، وذلك يدل علةى العالقة بي  المت يري  

اثبات الفرضية الفرعيةة الثانيةة والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة 

 ارتباط معنوية بي  جودة الموجودات واستمرارية االرباح(، 

- بلةةغ االرتبةةاط بةةي  مت يةةر. السةةيولة واسةةتمرارية االربةةاح  .1

%، ممةةةا يعنةةةف ان العالقةةةة بةةةي  5اقةةةل مةةة   .sigوان 0.914

ي  هةةف عالقةةة معنويةةة عكسةةية، ممةةا يةةدل علةةى نفةةف المت يةةر

الفرضية الفرعية الثالثة والتف مفادها )ال توجةد عالقةة ارتبةاط 

معنوية بي  السيولة واستمرارية االرباح(، واستبدالها بفرضية 
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بديلة اخر  ت كد العالقة السلبية بةي  المت يةري  والتةف مفادهةا 

واسةةةةتمرارية )توجةةةةد عالقةةةةة ارتبةةةةاط معنويةةةةة بةةةةي  السةةةةيولة 

 .االرباح(

بلغ االرتباط بي  مت ير. الناتج المحلف األجمالف واسةتمرارية  .1

%، مما يعنف ان العالقةة 5اقل م   .sig، وان 0.673االرباح 

بي  المت يري  هف عالقة معنوية طردية، ويدل ذلك علةى نفةف 

الفرضية الفرعية الرابعة والتف مفادها )ال توجد عالقة ارتباط 

معنويةةة بةةي  النةةاتج المحلةةف األجمةةالف واسةةتمرارية االربةةاح(، 

ووض  فرضية بديلة ت كد العالقة بي  المت يري  والتف مفادها 

قةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةي  النةةاتج المحلةةف األجمةةالف )توجةةد عال

 واستمرارية االرباح(.  

بلغ االرتباط بي  مت ير. معدل التضةخ  السةنو. واسةتمرارية  .5

%، مما يعنف ان العالقةة 5اقل م   .sigوان  0.675-االرباح 

بي  المت يري  هف عالقة معنوية عكسية، وذلك يدل علةى نفةف 

التةةةف مفادهةةةا )ال توجةةةد عالقةةةة الفرضةةةية الفرعيةةةة الخامسةةةة و

ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  معةةةدل التضةةةخ  السةةةنو. واسةةةتمرارية 

االرباح(، واستبدالها بفرضةية بديلةة ت كةد العالقةة السةلبية بةي  

 المت يةةري  والتةةف مفادهةةا )توجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةي 

 معدل التضخ  السنو. واستمرارية االرباح(. 

ان أعلى ارتباط م  استمرارية  (  يتضح2وم  خالل جدول )     

االرباح كان للسةيولة اوال ، ومة  ثة  نسةبة كفايةة رأس المةال ثانيةا ، 

وثالثةةا  معةةدل التضةةخ  السةةنو.، ورابعةةا  النةةاتج المحلةةف اإلجمةةالف، 

 وأخيرا  جودة الموجودات.

الخمسةة تحليل عالقة االثر ومعنويته بةي  المت يةرات المسةتقلة  -

)نسةةبة كفايةةة رأس المةةال، جةةودة الموجةةودات، السةةيولة، النةةاتج 

المحلةةةف األجمةةةالف، معةةةدل التضةةةخ  السةةةنو.(، واسةةةتمرارية 

 االرباح )المت ير التاب ( 

سةةةيت  هنةةةا تحليةةةل اثةةةر المت يةةةرات المسةةةتقلة الخمسةةةة علةةةى      

التةةةاب ( واختبةةةار الفرضةةةيات فيمةةةا المت يةةةر اسةةةتمرارية االربةةةاح )

او نفيها ووض  فرضيات بديلة، وقد افةرز البرنةامج يتعله بإثباتها 

SPSS :خال ة النتا ج اآلتية 

 

 ( إحصا ات اثر المت يرات الخمسة على استمرارية االرباح3جدول )

المت يةةةةةةةةر 

 تاب ال

المت يةةر 

 المستقل

معامةةةل 

 التحديد

معامةةةةةةةةةل 

التحديةةةةةةةةد 

 المعدل

قيمةةةةةةةةةةةةة 

 Fاختبار 

معنويةةة 

اختبةةةار 

F 

قيمةةةةةةةةةة 

معلمةةةةةة 

 األثر

قيمةةةةةةةةةة 

اختبةةةةار 

t 

معنويةةةةةةةةة 

sig. 

 tاختبار 

 معنوية المت ير

اسةةةةةتمرار

 ية االرباح

CAR 0.533 0.474 9.115 0.017 0.730 3.019 0.017 
المت يةةةر معنةةةو. 

 طرد.

AQ 
المت يةةةةةةر غيةةةةةةر  0.192 1.425 0.450 0.192 2.030 0.103 0.202

 معنو. 

QLR 
0.835 0.814 40.452 0.000 -

0.914 

-

6.360 

المت يةةةر معنةةةو.  0.000

 عكسف

GDP 
المت يةةةر معنةةةو.  0.033 2.572 0.673 0.033 6.616 0.384 0.453

 طرد.

INF 
0.456 0.388 6.713 0.032 -

0.675 

-

2.591 

المت يةةةر معنةةةو.  0.032

 عكسف

 

 ( اآلتف:1يبي  جدول )  

بل ةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد لنسةةبة كفايةةة رأس المةةال بمقةةدار  .1

، ممةا 0.474، بينما بل ت قيمة معامل التحديةد المعةدل 0.533

%، 53.3يعنةف ان نمةةوذ  االنحةدار المسةةتخدم فسةر مةةا نسةةبته 

كانةةت مسةةاوية الةةى  Fمةة  االختالفةةات الكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهف اقل مة  0.017مساوية الى  .sigبقيمة معنوية  9.115

%، وتشةير الةةى معنويةة نمةةوذ  االثةر لنسةةبة 5مسةتو  الداللةةة 

كفايةةة رأس المةةال علةةى اسةةتمرارية االربةةاح، وان قيمةةة معلمةةة 

، وهةةف 3.019 لهةةا مسةةاو. الةةى t، بقيمةةة اختبةةار 0.73االثةةر 

 .sigقيمة ذات داللةة طرديةة معنويةة بسةب  ان قيمةة المعنويةة 

%، ممةا يعنةف ان الزيةادة فةف 5كانت اقةل مة  مسةتو  الداللةة 

قيمةةة نسةةبة كفايةةة رأس المةةال بمقةةدار وحةةدة واحةةدة يةة د. الةةى 

، ممةةا يةةدل علةةى نفةةف 0.73زيةةادة اسةةتمرارية االربةةاح بمقةةدار 
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فادها )ال توجد عالقة ارتبةاط الفرضية الفرعية االولى والتف م

معنوية بةي  كفايةة رأس المةال واسةتمرارية االربةاح(، ووضة  

فرضية بديلة ت كد العالقة بي  المت يري  والتةف مفادهةا )توجةد 

عالقةةةة ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  كفايةةةة رأس المةةةال واسةةةتمرارية 

 االرباح(.

، 0.202بل ت قيمة معامل التحديةد لجةودة الموجةودات بمقةدار  .2

، ممةا يعنةف ان 0.103نما بل ت قيمة معامل التحديةد المعةدل بي

% مةةةة  20.2نمةةةةوذ  االنحةةةةدار المسةةةةتخدم فسةةةةر مةةةةا نسةةةةبته 

 2.030كانت مسةاوية الةى  Fاالختالفات الكلية، وقيمة اختبار 

، وهةةةف اعلةةةى مةةة  0.192مسةةةاوية الةةةى  .sigبقيمةةةة معنويةةةة 

% وتشةةير الةةى عةةدم معنويةةة نمةةوذ  االثةةر 5مسةةتو  الداللةةة 

لجودة الموجودات على اسةتمرارية االربةاح، وان قيمةة معلمةة 

، وهف قيمة 1.425لها مساو. الى  tبقيمة اختبار  0.45االثر 

كانةةت  .sigذات داللةة ليسةةت معنويةة بسةةب  ان قيمةة المعنويةةة 

%، مما يعنف عدم وجود اثر لجودة 5اعلى م  مستو  الداللة 

وجودات علةى اسةتمرارية االربةاح، ويةدل ذلةك علةى اثبةات الم

الفرضية الفرعية الثانية والتف مفادها )ال توجةد عالقةة ارتبةاط 

 معنوية بي  جودة الموجودات واستمرارية االرباح(.

، بينمةا بل ةت 0.835بل ت قيمة معامل التحديد للسيولة بمقةدار  .1

نمةةوذ   ، ممةةا يعنةةف ان0.814قيمةةة معامةةل التحديةةد المعةةدل 

%، مةة  االختالفةةات 83.5االنحةةدار المسةةتخدم فسةةر مةةا نسةةبته 

بقيمةةة  40.452كانةةت مسةةاوية الةةى  Fالكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهةةةف اقةةةل مةةة  مسةةةتو  0.000مسةةةاوية الةةةى  .sigمعنويةةةة 

%، وتشةةير الةةى معنويةةة نمةةوذ  االثةةر للسةةيولة علةةى 5الداللةةة 

بقيمةةةة  0.914-اسةةةتمرارية االربةةةاح، وان قيمةةةة معلمةةةة االثةةةر

، وهةةف قيمةةة ذات داللةةة 6.360- لهةةا مسةةاو. الةةى  tاختبةةار 

كانةةت اقةةل مةة   .sigعكسةةية معنويةةة بسةةب  ان قيمةةة المعنويةةة 

%، ممةةا يعنةةف ان الزيةةادة فةةف قيمةةة السةةيولة 5مسةةتو  الداللةةة 

بمقةةدار وحةةدة واحةةدة يةة د. الةةى انخفةةاس اسةةتمرارية االربةةاح 

لفرعيةة الثالثةة ، وذلك يدل على نفةف الفرضةية ا0.914بمقدار 

والتةةف مفادهةةا )ال توجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةي  السةةيولة 

واسةةتمرارية االربةةاح(، واسةةتبدالها بفرضةةية بديلةةة ت كةةد اثةةر 

السيولة على استمرارية االربةاح والتةف مفادهةا ) توجةد عالقةة 

 ارتباط معنوية بي  السيولة واستمرارية االرباح(.

المحلةةف األجمةةالف بمقةةدار  بل ةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد للنةةاتج .1

ممةا  0.384، بينما بل ةت قيمةة معامةل التحديةد المعةدل 0.453

%، 45.3يعنةف ان نمةةوذ  االنحةدار المسةةتخدم فسةر مةةا نسةةبته 

كانةةت مسةةاوية الةةى  Fمةة  االختالفةةات الكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهف اقل مة  0.033مساوية الى  .sigبقيمة معنوية  6.616

ير الةةى معنويةةة نمةةوذ  االثةةر للنةةاتج % وتشةة5مسةةتو  الداللةةة 

المحلةةف األجمةةالف علةةى اسةةتمرارية االربةةاح، وان قيمةةة معلمةةة 

، وهةةف 2.572لهةةا مسةةاو. الةةى  tبقيمةةة اختبةةار  0.673االثةةر 

 .sigقيمة ذات داللةة طرديةة معنويةة بسةب  ان قيمةة المعنويةة 

%، ممةا يعنةف ان الزيةادة فةف 5كانت اقةل مة  مسةتو  الداللةة 

قيمة النةاتج المحلةف األجمةالف بمقةدار وحةدة واحةدة ية د. الةى 

، ويةةدل ذلةةك علةةى 0.673ارتفةةا  اسةةتمرارية االربةةاح بمقةةدار 

نفف الفرضةية الفرعيةة الرابعةة والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة 

ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  النةةةاتج المحلةةةف األجمةةةالف واسةةةتمرارية 

د اثر الناتج المحلف االجمةالف علةى اسةتمرارية االرباح(، وتثكي

االربةةاح بوضةة  فرضةةية بديلةةة مفادهةةا )توجةةد عالقةةة ارتبةةاط 

 معنوية بي  الناتج المحلف األجمالف واستمرارية االرباح(.

بل ةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد لمعةةدل التضةةخ  السةةنو. بمقةةدار  .5

ممةا  0.388، بينما بل ةت قيمةة معامةل التحديةد المعةدل 0.456

%، 45.6نةف ان نمةةوذ  االنحةدار المسةةتخدم فسةر مةةا نسةةبته يع

كانةةت مسةةاوية الةةى  Fمةة  االختالفةةات الكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهف اقل مة  0.032مساوية الى  .sigبقيمة معنوية  6.713

%، وتشةير الةى معنويةة نمةوذ  االثةر لمعةدل 5مستو  الداللة 

علمةةة التضةةخ  السةةنو. علةةى اسةةتمرارية االربةةاح، وان قيمةةة م

، وهةف 2.591-لها مسةاو. الةى  tبقيمة اختبار  0.675-االثر 

 .sigقيمة ذات داللةة عكسةية معنويةة بسةب  ان قيمةة المعنويةة 

%، ممةا يعنةف ان الزيةادة فةف 5كانت اقةل مة  مسةتو  الداللةة 

قيمةةة معةةدل التضةةخ  السةةنو. بمقةةدار وحةةدة واحةةدة يةة د. الةةى 

وذلةك يةدل علةى  ،0.675انخفاس استمرارية االرباح بمقةدار 

نفف الفرضية الفرعية الخامسة والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة 

ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  معةةةدل التضةةةخ  السةةةنو. واسةةةتمرارية 

االرباح(، وتثكيد اثر معدل التضةخ  السةنو. علةى اسةتمرارية 

االربةةاح بوضةة  فرضةةية بديلةةة مفادهةةا )توجةةد عالقةةة ارتبةةاط 

 تمرارية االرباح(.معنوية بي  معدل التضخ  السنو. واس

) سييبة الخمسيية ثالثيياً: دراسيية العالقيية بييير المتميييرات المسييتقلة 

كفاييية رأس المييال, جييودة الموجييودات, السيييولة, النيياتج المحلييي 

األجمييالي, معييدل التضييخم السيينو (, والقيميية السييوقية )المتمييير 

 التابع( 

سةةةوف يقةةةوم الباحثةةةان هنةةةا بدراسةةةة عالقةةةة االرتبةةةاط واالثةةةر     

للمت يةةرات المسةةتقلة الخمسةةة مةة  جهةةة والقيمةةة السةةوقية )المت يةةر 

 التاب ( م  جهة أخر  وكما يثتف:

دراسة عالقة االرتباط ومعنويته بي  المت يرات المستقلة)نسةبة  -

كفاية رأس المال، جودة الموجةودات، السةيولة، النةاتج المحلةف 

ر والقيمةةة السةةوقية)المت ياألجمةالف، معةةدل التضةةخ  السةنو.(، 

ل رس اختبار معنوية االرتباط بي  المت يرات، فقةد تة   التاب (

إليجةةةاد قةةةي   SPSS vr.20اسةةةتخدام البرنةةةامج االحصةةةا ف

االرتباطةةات ومعنويتهةةا االحصةةا ية وكمةةا مبةةي  فةةف الجةةدول 

 : اآلتف
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عالقات االرتباط بي  المت يرات المستقلة الخمسة والقيمة السوقية)المت ير التاب (( 1جدول )
 

 االرتباطعالقات 

 المت يرات المستقلة
 راس كفايةةة

 المال

 جةةةةةةةةودة

 الموجودات

 السةةةيولة نسةةةبة

 السريعة

 المحلةةةف النةةاتج

 االجمالف

 التضةةخ  معةةدل

 السنو.

 السوقية القيمة

 )المت ير التاب (

Pearson 

Correlation 

-0.504 -0.697* 0.772** -0.726* 0.544 

Sig. (2-tailed) 0.138 0.025 0.009 0.017 0.104 

N 10 10 10 10 10 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 : ( اآلتف1يتضح م  خالل جدول )

بلةةغ االرتبةةاط بةةي  مت يةةر. نسةةبة كفايةةة رأس المةةال والقيمةةة  .1

%، ممةةا يعنةةف ان 5اعلةةى مةة   .sig، وان  0.504-السةةوقية  

العالقة بي  المت يري  هف عالقة غيةر معنويةة، ممةا يةدل علةى 

رضية الفرعية االولى والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة اثبات الف

ارتبةةاط معنويةةة بةةي  كفايةةة رأس المةةال والقيمةةة السةةوقية(، وان 

عدم وجةود عالقةة ارتبةاط بةي  المت يةري ، قةد يعةود سةببهُ الةى 

مةة ثرات اخةةر  قةةد تةةرتب  باألربةةاح وسياسةةة توزيةة  االربةةاح 

ر  التةف يتبعهةا المصةرف، فضةال  عة  بعةض المحةددات االخةة

التةةف يمكةة  ان تةة ثر علةةى عالقةةة كفايةةة راس المةةال بالقيمةةة 

السوقية كذلك المحددات الخا ة باالقتصاد الكلف والتف يكةون 

اثرهةةةا مسةةةتقل عةةة  إدارة المصةةةرف، كمةةةا يالحةةة  ان القيمةةةة 

السوقية تتجه نحو االنخفاس فف السنوات االخيرة على الرغ  

يرجة  ذلةك الةى م  ان نسبة كفاية راس المال كانت مرتفعة، و

اسةةباا واهمهةةا عةةدة عةةدم االسةةتقرار األمنةةف، فضةةال  عةة  عةةدم 

 االستقرار المالف واالستثمار. والسياسف واالقتصاد..

-بلغ االرتباط بي  مت ير. جودة الموجودات والقيمة السوقية   .2

%، ممةةا يعنةةف ان العالقةةة بةةي  5اقةةل مةة   .sig، وان 0.697

ويةةدل ذلةةك علةةى نفةةف المت يةةري  هةةف عالقةةة عكسةةية معنويةةة، 

الفرضية الفرعية الثانية والتف مفادها )ال توجةد عالقةة ارتبةاط 

معنويةةة بةةي  جةةودة الموجةةودات والقيمةةة السةةوقية(، واسةةتبدالها 

بفرضية بديلة اخر  ت كد العالقة السلبية بي  المت يري  والتف 

مفادهةةا )توجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةي  جةةودة الموجةةودات 

 ة(.والقيمة السوقي

، 0.772بلغ االرتبةاط بةي  مت يةر. السةيولة والقيمةة السةوقية   .1

%، ممةةا يعنةةف ان العالقةةة بةةي  المت يةةري  5اقةةل مةة   .sigوان 

هةةف عالقةةة طرديةةة معنويةةة، ويةةدل ذلةةك علةةى نفةةف الفرضةةية 

الفرعية الثالثةة والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة ارتبةاط معنويةة 

العالقةة بةي  المت يةري   بي  السةيولة والقيمةة السةوقية(، وتثكيةد

بوض  فرضية بديلة مفادها )توجةد عالقةة ارتبةاط معنويةة بةي  

 السيولة والقيمة السوقية(.

بلةةغ االرتبةةاط بةةي  مت يةةر. النةةاتج المحلةةف اإلجمةةالف والقيمةةة  .1

%، مما يعنةف ان العالقةة 5اقل م   .sig، وان  0.72-السوقية

بي  المت يري  هف عالقة عكسية معنوية، وذلك يدل علةى نفةف 

الفرضية الفرعية الرابعة والتف مفادها )ال توجد عالقة ارتباط 

معنويةةةة بةةةةي  النةةةةاتج المحلةةةف األجمةةةةالف والقيمةةةةة السةةةةوقية(، 

واسةةتبدالها بفرضةةية بديلةةة ت كةةد العالقةةة بةةي  المت يةةري  والتةةف 

د عالقةةةة ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  النةةةاتج المحلةةةف مفادهةةةا )توجةةة

 األجمالف والقيمة السوقية(.

بلةةغ االرتبةةاط بةةي  مت يةةر. معةةدل التضةةخ  السةةنو. والقيمةةة  .5

%، ممةةةا يعنةةةف ان 5اعلةةةى مةةة   .sig، وان 0.544السةةةوقية  

العالقة بي  المت يري  هف عالقة غير معنوية، ويدل ذلك علةى 

تف مفادها )ال توجد عالقة وال اثبات الفرضية الفرعية الخامسة

 ارتباط معنوية بي  معدل التضخ  السنو. والقيمة السوقية(. 

( يتضةةح ان اعلةةى ارتبةةاط للمت يةةرات 1ومةة  خةةالل جةةدول )     

المستقلة الخمسةة مة  القيمةة السةوقية)المت ير التةاب ( كةان للمت يةر 

جةةودة النةةاتج المحلةةف األجمةةالف اوال ، وتةةثتف السةةيولة ثانيةةا ، وثالثةةا  

الموجةةودات، ورابعةةا  معةةدل التضةةخ  السةةنو. وأخيةةرا  نسةةبة كفايةةة 

 رأس المال.
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 الخمسةة تحليل عالقة االثر ومعنويته بةي  المت يةرات المسةتقلة -

)نسةةبة كفايةةة رأس المةةال، جةةودة الموجةةودات، السةةيولة، النةةاتج 

، معةدل التضةةخ  السةنو.(، والقيمةة السةةوقية المحلةف األجمةالف

 )المت ير التاب ( 

سيت  هنا تحليةل اثةر المت يةرات المسةتقلة الخمسةة علةى القيمةة      

التاب ( واختبار الفرضيات فيما يتعله بإثباتهةا او المت ير  السوقية)

خال ةة  SPSSنفيها ووض  فرضيات بديلة، وقد افرز البرنةامج 

 النتا ج اآلتية:

 )المت ير التاب ( الخمسة على القيمة السوقية المستقلة ( إحصا ات اثر المت يرات5جدول )

المت ير 

 تاب ال

المت يةةر 

 المستقل

معامةةةل 

 التحديد

معامةةل التحديةةد 

 المعدل

قيمةةةةةةةةةةةةة 

 Fاختبار 

معنويةةة 

اختبةةةار 

F 

قيمةةةةةةةةةة 

معلمةةةةةة 

 االثر

قيمةةةةةةةةةة 

اختبةةةةار 

t 

معنويةةةةةةةةة 

sig. 

 tاختبار 

 معنوية المت ير

القيمةةةةةة 

 السوقية

CAR 0.254 0.160 2.719 0.138 
-

0.504 

-

1.649 
0.138 

المت يةةةةةةر غيةةةةةةر 

 معنو.

AQ 0.485 0.421 7.539 0.025 
-

0.697 

-

2.746 
0.025 

المت يةةر  معنةةو. 

 عكسف

QLR 0.595 0.545 11.767 0.009 0.772 3.430 0.009 
المت يةةر  معنةةو. 

 طرد.

GDP 0.527 0.468 8.914 0.017 
-

0.726 

-

2.986 
0.017 

المت يةةةر معنةةةو. 

 عكسف

INF 0.296 0.208 3.363 0.104 0.544 1.834 0.104 
المت يةةةةةةر غيةةةةةةر  

 معنو.

 

 ( اآلتف:5يتبي  م  جدول )

بل ةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد لنسةةبة كفايةةة رأس المةةال بمقةةدار  .0

، ممةا 0.160، بينما بل ت قيمة معامل التحديةد المعةدل 0.254

%، 25.4يعنةف ان نمةةوذ  االنحةدار المسةةتخدم فسةر مةةا نسةةبته 

كانةةت مسةةاوية الةةى  Fمةة  االختالفةةات الكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهةف اعلةى 0.138مسةاوية الةى  .sig، بقيمة معنوية 2.719

%، وتشير الى عدم معنوية نمةوذ  االثةر 5م  مستو  الداللة 

لنسبة كفاية رأس المال علةى القيمةة السةوقية، وان قيمةة معلمةة 

، وهةف 1.649-لها مسةاو. الةى  tبقيمة اختبار  0.504-االثر 

 .sigقيمةةة ليسةةت ذات داللةةة معنويةةة بسةةب  ان قيمةةة المعنويةةة 

%، مما يعنف عدم وجود اثةر 5 كانت اعلى م  مستو  الداللة

لنسبة كفاية رأس المال علةى القيمةة السةوقية، وذلةك يةدل علةى 

اثبات الفرضية الفرعية االولى والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة 

 ارتباط معنوية بي  كفاية رأس المال والقيمة السوقية(.

، 0.485بل ت قيمة معامل التحديةد لجةودة الموجةودات بمقةدار  .2

ممةا يعنةف ان  0.160قيمةة معامةل التحديةد المعةدل بينما بل ةت 

%، مةةة  48.5نمةةةوذ  االنحةةةدار المسةةةتخدم فسةةةر مةةةا نسةةةبته 

 7.539كانت مسةاوية الةى  Fاالختالفات الكلية، وقيمة اختبار 

، وهف اقل مة  مسةتو  0.025مساوية الى  .sigبقيمة معنوية 

%، وتشةةةةير الةةةةى معنويةةةةة نمةةةةوذ  االثةةةةر لجةةةةودة 5الداللةةةةة 

-علةةى القيمةةة السةةوقية، وان قيمةةة معلمةةة االثةةر  الموجةةودات

، وهةةف قيمةةة 2.746-لهةةا مسةاو. الةةى  tبقيمةة اختبةةار  0.697

كانةت  .sigذات داللة عكسية معنوية بسةب  ان قيمةة المعنويةة 

%، ممةا يعنةف أن الزيةادة  فةف قيمةة 5اقل مة  مسةتو  الداللةة 

جةةودة الموجةةودات بمقةةدار وحةةدة واحةةدة يةة د. الةةى انخفةةاس 

، ممةةا يةةدل علةةى نفةةف الفرضةةية 0.697يمةةة السةةوقية بمقةةدار الق

الفرعية الثانيةة والتةف مفادهةا )ال توجةد عالقةة ارتبةاط معنويةة 

بةةي  جةةودة الموجةةودات والقيمةةة السةةوقية(، وتثكيةةد اثةةر جةةودة 

الموجودات على القيمةة السةوقية بوضة  فرضةية بديلةة مفادهةا 

ات والقيمةةة )توجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةي  جةةودة الموجةةود

 السوقية(.

، بينمةا بل ةت 0.595بل ت قيمة معامل التحديد للسيولة بمقةدار  .1

، ممةةا يعنةةف ان نمةةوذ  0.545قيمةةة معامةةل التحديةةد المعةةدل 

%، مةة  االختالفةةات 59.5االنحةةدار المسةةتخدم فسةةر مةةا نسةةبته 

بقيمةةة  11.767كانةةت مسةةاوية الةةى  Fالكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهةةةف اقةةةل مةةة  مسةةةتو  0.009مسةةةاوية الةةةى  .sigمعنويةةةة 

%، وتشةةير الةةى معنويةةة نمةةوذ  االثةةر للسةةيولة علةةى 5الداللةةة 

 tبقيمةة اختبةار  0.772القيمة السوقية، وان قيمةة معلمةة االثةر 

، وهةف قيمةة ذات داللةة طرديةة معنويةة 3.43لها مسةاو. الةى 
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كانةةت اقةةل مةة  مسةةتو  الداللةةة  .sigبسةةب  ان قيمةةة المعنويةةة 

لزيةةادة  فةةف قيمةةة السةةيولة بمقةةدار وحةةدة % ممةةا يعنةةف أن ا5

، ويةدل 0.772واحدة ي د. الى ارتفا  القيمة السةوقية بمقةدار 

ذلك على نفف الفرضية الفرعية الثالثة والتةف مفادهةا )ال توجةد 

عالقة ارتباط معنوية بي  السيولة والقيمة السوقية(، واستبدالها 

قية والتةةف بفرضةةية بديلةةة ت كةةد اثةةر السةةيولة علةةى القيمةةة السةةو

مفادهةةةا )توجةةةد عالقةةةة ارتبةةةاط معنويةةةة بةةةي  السةةةيولة والقيمةةةة 

 السوقية(.

بل ةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد للنةةاتج المحلةةف األجمةةالف بمقةةدار  .1

، ممةا 0.468، بينما بل ت قيمة معامل التحديةد المعةدل 0.527

%، 52.7يعنةف ان نمةةوذ  االنحةدار المسةةتخدم فسةر مةةا نسةةبته 

كانةةت مسةةاوية الةةى  Fمةة  االختالفةةات الكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهف اقل مة  0.017مساوية الى  .sigبقيمة معنوية  8.914

%، وتشير الى معنوية نمةوذ  االثةر المت يةر 5مستو  الداللة 

الناتج المحلف األجمالف على القيمةة السةوقية، وان قيمةة معلمةة 

، وهةف 2.986-او. الةى لها مسة tبقيمة اختبار  0.726-االثر 

 .sigقيمة ذات داللةة عكسةية معنويةة بسةب  ان قيمةة المعنويةة 

%، ممةا يعنةف ان الزيةادة فةف 5كانت اقةل مة  مسةتو  الداللةة 

قيمة النةاتج المحلةف اإلجمةالف بمقةدار وحةدة واحةدة ية د. الةى 

، ويةدل ذلةك علةى نفةف 0.726انخفاس القيمة السوقية بمقةدار 

بعة والتف مفادها )ال توجد عالقة ارتباط الفرضية الفرعية الرا

معنوية بي  الناتج المحلةف األجمةالف والقيمةة السةوقية(، وتثكيةد 

اثر الناتج المحلف األجمالف على القيمة السوقية بوض  فرضية 

بديلةةة والتةةف مفادهةةا )لتوجةةد عالقةةة ارتبةةاط معنويةةة بةةي  النةةاتج 

 المحلف األجمالف والقيمة السوقية(.

معامةةل التحديةةد لمعةةدل التضةةخ  السةةنو. بمقةةدار بل ةةت قيمةةة  .5

ممةا  0.208، بينما بل ةت قيمةة معامةل التحديةد المعةدل 0.296

%، 29.6يعنةف ان نمةةوذ  االنحةدار المسةةتخدم فسةر مةةا نسةةبته 

كانةةت مسةةاوية الةةى  Fمةة  االختالفةةات الكليةةة، وقيمةةة اختبةةار 

، وهةةف اعلةةى 0.104مسةةاوية الةةى  .sigبقيمةةة معنويةةة  3.363

% وتشير الى عةدم معنويةة نمةوذ  االثةر 5تو  الداللة م  مس

لمعدل التضخ  السنو. على القيمةة السةوقية، وان قيمةة معلمةة 

، وهةف 1.834لهةا مسةاو. الةى  t، بقيمة اختبةار 0.544االثر 

 .sigقيمةةة ذات داللةةة غيةةر معنويةةة بسةةب  ان قيمةةة المعنويةةة 

د اثةر مما يعنف عدم وجو %،5كانت أعلى م  مستو  الداللة 

لمعدل التضخ  السنو. علةى القيمةة السةوقية، ويةدل ذلةك علةى 

اثبات الفرضية الفرعية الخامسة والتف مفادها )ال توجد عالقة 

 ارتباط معنوية بي  معدل التضخ  السنو. والقيمة السوقية(.

 

 

   االستنتاجات

العمليةةة التةةف  االسةةتنتاجاتمجموعةةة مةة  الةةى  حةةثتو ةةل الب     

يمكةةة  تصةةةنيفها علةةةى اسةةةاس المت يةةةري  التةةةابعي   )اسةةةتمرارية 

 : والقيمة السوقية( وكما يلف

اسييييتنتاجات اثيييير المحييييددات الداخلييييية والخارجييييية علييييى :  اوالً 

 استمرارية االرباح

أن العالقة بي  مت ير. كفاية رأس المال واستمرارية االربةاح  .1

فةةف المصةةرف عينةةة البحةةث هةةف عالقةةة معنويةةة طرديةةة، وان 

الزيادة فف قيمةة كفايةة رأس المةال بمقةدار وحةدة واحةدة ية د. 

 .0.73الى الزيادة فف استمرارية االرباح بمقدار 

أن العالقةةةة  بةةةي  مت يةةةر. جةةةودة الموجةةةودات واسةةةتمرارية  .2

 الرباح، فقد ظهرت العالقة غير معنوية، خالل فترة البحث. ا

أن العالقةةةة بةةةي  مت يةةةر. السةةةيولة واسةةةتمرارية االربةةةاح فقةةةد  .3

ظهرت عالقةة معنويةة عكسةية، وان الزيةادة فةف قيمةة السةيولة 

بمقدار وحدة واحدة ي د. الى االرتفا  فف استمرارية االرباح 

 خالل فترة البحث. 0.914بمقدار 

قة بةي  مت يةر. النةاتج المحلةف األجمةالف واسةتمرارية أن العال .4

االربةاح فقةةد ظهةرت العالقةةة معنويةة طرديةةة، وان الزيةادة فةةف 

قيمة النةاتج المحلةف األجمةالف بمقةدار وحةدة واحةدة ية د. الةى 

 خالل فترة البحث. 0.673ارتفا  بمقدار 

ان العالقةةة بةةي  مت يةةر. معةةدل التضةةخ  السةةنو. واسةةتمرارية  .5

د ظهةةرت عالقةةة عكسةةية معنويةةة، وان الزيةةادة فةةف االربةةاح فقةة

معةةةدل التضةةةخ  السةةةنو. بمقةةةدار وحةةةدة واحةةةدة يةةة د. الةةةى 

 .0.675االنخفاس فف استمرارية بمقدار 

للمت يةةرات  لالسةةتثمار ان اعلةةى ارتبةةاط فةةف المصةةرف األهلةةف .6

ثتف ثانيةا  تةلسةيولة أوال ، ولالخمسة م  استمرارية االرباح كةان 

معدل التضةخ  السةنو.، ورابعةا   ، وثالثا  نسبة كفاية رأس المال

النةةةةاتج المحلةةةةف األجمةةةةالف، وأخيةةةةرا  جةةةةا  المت يةةةةر جةةةةودة 

 الموجودات.

اسيييتنتاجات اثييير المحيييددات الداخليييية والخارجيييية عليييى القيمييية 

 السوقية

أن العالقة بي  مت ير. كفاية رأس المال والقيمة السةوقية، فقةد  .1

 البحث.ظهرت العالقة غير معنوية خالل فترة 

أن العالقة بي  مت ير. جودة الموجودات والقيمة السوقية، فقد  .2

ظهةةرت العالقةةة عكسةةية معنويةةة، وان الزيةةادة فةةف قيمةةة جةةودة 
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الموجودات بمقدار وحدة واحدة ي د. الى انخفاس فةف القيمةة 

 خالل فترة البحث. 0.697السوقية بمقدار 

فقةد ظهةرت أن العالقة بي  مت ير. السةيولة والقيمةة السةوقية،  .1

العالقة طرديةة معنويةة، وان الزيةادة فةف قيمةة السةيولة بمقةدار 

 0.772وحدة واحدة ي د. الةى ارتفةا  القيمةة السةوقية بمقةدار 

 خالل فترة البحث.

ان العالقةةةة بةةةي  مت يةةةر. النةةةاتج المحلةةةف األجمةةةالف والقيمةةةة  .1

عكسية، وان الزيةادة فةف قيمةة النةاتج المحلةف  معنويةالسوقية، 

بمقةةةدار وحةةةدة واحةةةدة يةةة د. الةةةى انخفةةةاس القيمةةةة  األجمةةةالف

 خالل فترة البحث. 0.726السوقية بمقدار

ان العالقةةةة بةةةي  مت يةةةر. معةةةدل التضةةةخ  السةةةنو. والقيمةةةة  .5

 السوقية، فقد ظهرت غير معنوية خالل فترة البحث.

للمت يةةرات  لالسةةتثمار علةةى ارتبةةاط فةةف المصةةرف األهلةةفأان  .6

، ويثتف ثانيا النةاتج أوال   الخمسة م  القيمة السوقية كان للسيولة

المحلةةف األجمةةالف، وثالثةةا جةةودة الموجةةودات، ورابعةةا معةةدل 

 التضخ  السنو.، وأخيرا جا  المت ير نسبة كفاية رأس المال.

 التوصيات 

 : تو ل البحث الى التو يات اآلتية

عمل على زيةادة رأسةمالها يتعي  على المصارف التجارية أن ت .1

  وضةةةةرورة التقليةةةةل مةةةة  مخةةةةاطر الموجةةةةودات المرجحةةةةة

بالمخاطر، كذلك توظي  الزيادة فف استثمارات خالية او قليلةة 

المخةةاطر كةةف  مةة  تحقيةةه اربةةاح مسةةتمرة، فضةةال  عةة  تعزيةةز 

 القيمة السوقية لها.

يتعةةةي  علةةةى المصةةةارف التجاريةةةة أن تمتلةةةك موجةةةودات ذات  .2

ث تتمتة  هةذه الموجةودات بالتصةني  العةالف جودة عاليةة، بحية

الةةذ. تةة  تحديةةده فةةف جةةدول معةةايير تصةةني  الموجةةودات، أ. 

بتعبير اخر عليهةا ان تحصةل علةى درجةة التصةني  القةو. أو 

 .المرضف لجودة موجوداتها

العمل علةى تقليةل او الةتخل  يج  على المصارف التجارية   .3

ضمانا ، أ. انها م  القروس المتعثرة وزيادة القروس االكثر 

تمنح القروس مقابل ضمانات تضم  لها الحصةول عليهةا مة  

فوا ةةةدها فةةةف مواعيةةةد اسةةةتحقاقها، االمةةةر الةةةذ. يرفةةة  درجةةةة 

تصنيفها، عالوة على ان هذه القةروس مة  الم كةد ان تضةم  

للمصارف التجارية الحصول على العوا د او الفوا ةد المتوقعةة 

 قيمتها السوقية.منها باستمرار باإلضافة الى تحسي  

يجةة  مةة  المصةةارف التجاريةةة ان ال تحةةتف  بنسةةبة عاليةةة مةة   .4

النقةةد الن االحتفةةاظ بالنقةةد بنسةةبة مرتفعةةة ال يحقةةه ربحةةاق، بةةل 

توظ  جز   م  ذلك النقد فف استثمارات قصةيرة االجةل ألنهةا 

تةةةدر ربحةةةا  معقةةةوال ، وان  تتثكةةةد  تمامةةةا  مةةة  ان االسةةةتثمارات 

مقبوال  لها م  خالل دراسة الجدو   قصيرة االجل تحقه ربحا  

 االقتصادية.

يجةةةة  علةةةةى المصةةةةارف التجاريةةةةة ان تتثكةةةةد  تمامةةةةا  مةةةة  ان  .5

القروس التف تمنحها الى الزبا   تمثل  قةروس ذات ربحيةة،  

ويمكةةة  تحصةةةليها فةةةف وقةةةت اسةةةتحقاقها وغيةةةر قابلةةةة للتعثةةةر 

مسةةةتقبال ، وذلةةةك مةةة  خةةةالل مةةةنح القةةةروس بضةةةمانات وان 

ا النشةةاط يةة د. الةةى جعةةل اربةةاح المصةةارف االسةةتمرار بهةةذ

 مستمرة فف تحقيقها، فضال  ع  تعزيز قيمتها السوقية.

يتعي  على المصةارف التجاريةة دراسةة الفةروف والمحةددات  .6

االقتصادية االخر  التف يمر بها البلةد ومراقبةة االحةدال التةف 

يمكةة  ان تحصةةل مةة  حيةةث  االسةةعار العامةةة، وسةةعر الفا ةةدة، 

وسةعر الصةرف، واالسةتفادة مة  كفةا ة ا ةحاا وسعر الةنف  

الخبرة الخا ة بإدارة المصارف فف التنب  بم ثرات االقتصاد 

 الكلف واخذ الحيطة والحذر.

يتعي  على المصارف االخةذ فةف االعتبةار المحةددات االخةر   .7

سةةوا  كانةةت داخليةةة أو خارجيةةة والتةةف يمكةة  ان تةة ثر علةةى 

ة االرباح وم  ثة  االثةر االدا  المصرفف أوال  وعلى استمراري

على قيمتها السوقية وذلك م  خةالل تةوفير جهةاز رقةابف كفة ة  

 يمتاز بالخصا   النوعية للرقابة.

وفف الختام يتقدم الباحثان فف إطار استكمال وتعزيةز وتوسةي       

هةةذا البحةةث بدراسةةات مسةةتقبلية بحيةةث يةةت  تنةةاول موضةةو  أثةةر 

، جودة الموجودات، السيولة، المحددات الداخلية)كفاية راس المال

كفةةا ة االدارة، أدارة األربةةاح، الحساسةةية، حجةة  المصةةرف، سةةعر 

الفا ةةدة الةةداخلف، الودا ةة ، الحصةةة السةةوقية، وفةةرو  المصةةرف( 

والمحةةددات الخارجيةةة )النةةاتج المحلةةف االجمةةالف، معةةدل التضةةخ  

السنو.، سعر الفا دة العةام، سةعر الصةرف، إدا  السةوق( بثكملهةا 

اسةةتمرارية االربةةاح والقيمةةة السةةوقية للمصةةارف التجاريةةة علةةى 

المسجلة فف سوق العةراق لةلوراق الماليةة ل ةرس بيةان أثةر هةذه 

 المحددات على القطا  المصرفف فف العراق بثكمله.
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