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 المستخلص
 ،كبيرة في تفكير المحللين الماليين عنايةحتل ي ذيوال ،االئتمان من المواضيع الحيوية يعد     

والمصدر  ،والمستثمرين، فهو يستحوذ على نسبة كبيرة من نشاطات المصارف ،والمصرفيين
حذا  نجاح المصرف مقترن بنجاح السياسات االئتمانية له، هذا ما ن  إ، لذلك فألرباحهاالرئيسي 

والكشف عن كافة  ،تقوم بدراسة طلبات االئتمان المقدمة لها بشكل مستفيض ن  أبالمصارف 
حد المصادر الرئيسية للمعلومات التي أن وأو الشركة الطالبة االئتمان، أ ،المعلومات عن الشخص

هي النسب المالية، لذا اصبحت النسب المالية  ارات االئتمانيةلتوجيه القر  يبحث عنها المصرف
لية لى التحري عن اآلإالدليل الرئيسي الذي تسترشد به المصارف لمنح االئتمان. هدفت الدراسة 

تم  .وكيفية تحسين مستوياته ،لتوجيه االئتمان بوصفها مرشدا  التي تعمل من خاللها النسب المالية 
خرى تم اخذها جاهزة من القوائم المالية المنشورة في سوق العراق أو  ،حساب بعض النسب المالية

جراء معادلة آاختبار االرتباط لها مع االئتمان و  تميالمالية، وتم تحليلها مع االئتمان ومن ثم  لألوراق
متغيرات توضيحية من خالل  بوصفهاوالنسب المالية  ا  تابع بوصفه متغيرا  انحدار باستخدام االئتمان 

، تم تطبيق هذه الدراسة على اثنا (SUR)وبتقنية  (Panel data)استخدام تقنية البيانات المجدولة 
 لى استنتاجاتإ. توصلت الدراسة عشر مصرفا  عراقيا  العاملة في سوق العراق لألوراق المالية

  اهمها:
كل من نسب التداول، نسب العائد على االصول ، االرباح الموزعة، نسب دوران  تأثيرن إ -1

لى زيادة إن زيادة هذه النسب يؤدي أونسب القروض في االئتمان موجب، مما يدل على  ،السهم
 اعلى مستوى تأثير كان لنسب التداول. ن  إ، كما التجارية العراقية االئتمان في المصارف

ائد على السهم سالب وكبير جدا ، فزيادة العائد على السهم يؤدي الى تأثير نسب الع ن  إ -2
انخفاض االئتمان بشكل كبير جدا ، فزيادة العائد على السهم يشجع المستثمرين على شراء اسهم 

ن تأثير نسب الملكية سالب ايضا  لكنه إ. كما ايداع اموالهم لدى المصارفالمصارف بدال  من 
 في االئتمان.ي تأثير أوران الحسابات المدينة ومكرر االرباح منخفض. ولم يكن لنسب د

 فهي: توصياتهم الأ اام
لى زيادة الطلب إنها تؤدي ذلك أل ،وتوفيرها بالنسبة للبلد بشكل عام ،بالبيئة االستثمارية العناية -1

تشجيع االستثمارات سوف  ن  إوبالتالي زيادة حجم االئتمان لدى المصارف، كما  ،على االموال
وبالتالي زيادة االموال لدى  ،يؤدي تشغيل المصارف في نشاطات استثمارية ذات ربحية مالئمة

لى زيادة إزيادة حجم االستثمارات سوف يؤدي  ن  أ فضال  عنالمصارف ومن ثم زيادة االئتمان، 
 في المصارف.ايداع اصحاب رؤوس االموال اموالهم  عن طريقالتعامالت المصرفية ذلك 



 ب
 

 ،لى النسب المثلى لنسب السيولةإذلك من خالل الوصول  ،المصارف بالنسب المالية العناية -2
تأثيرها  ن  أونسب االرباح الموزعة التي بزيادتها يزداد االئتمان كون  ،العائد على االصولنسب 

 .ا  موجب
 




