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 تجريبي من المملكة العربية السعوديةدليل 
 

 المستخلص

هددت ه هددلد است الددق اسددث  اددوا ل ددم اسة األددء اسماددتلل سددفلال اسمددوسل سرمةددو ا اسق و مددق اسمت  ددق  ددل اس دد   اسمددوسل 
. وذسك بولقختام اسققتيم اسقاولل سنموذج اسبوندء ندن 2018اسث لنق  2008اس ة لي )تتاول( سرفقمل اسممقتل ألن لنق 

اوندددوو س مدددق ألق اعندددق. ونردددث رددد ل هدددلد ا  دددو  اسقاولدددل نردددث أل م ندددق   Driscoll-Kraayطممدددط تقبادددط ألقدددت  
اسق ممباددقت تر ددم نقددورا است الددق لج هنددو  و دد ل ل ددم لددربل )نال ددق نا دداق( ذاو ل سددق امةددوراق  ددان ألةددتل  فددولل 
اسقشغاء و ماع ألقوياس األلال اسموسل سرمةو ا اسق و مق  ات است الق. و د ل ل دم اا دو ل )نال دق طملادق( ذاو ل سدق 

ن بق اس ا سق وألقوياس األلال اسموسل سرمةو ا اسق و مق. وهنو  ل م لربل )نال ق نا اق( ذاو ل سدق امةوراق  ان 
(  مقادوا ألدوسل سدفلال اسدتالرل سرمةدو ا ROAAامةوراق  دان ألخدوطم ا رقمدوج واسةوردت نردث ألق لدل األ د ل )

ن ألةدتل اسقم ادو واسةوردت نردث ألق لدل اسق و مق  ات است الق. و  ل ل م لربل )نال ق نا اق( ذاو ل سدق امةدوراق  دا
(  مقدددوياس سدددفلال اسمدددوسل اسدددتالرل سرمةدددو ا ROAE( واسةوردددت نردددث ألق لدددل مقددد   اسمر ادددق )ROAAاأل ددد ل )

اسق و مق  ات است الق. لاضو هنو  ل م اا و ل )نال دق طملادق( ذاو ل سدق امةدوراق  دان ألةدتل اسقضدخئ واسةوردت نردث 
 مقاددوا ألدددوسل سددفلال اسخدددو  ل  Tobin's Qوا ألددوسل سدددفلال اسددتالرل و(  مقاددROAEألق لددل مقدد   اسمر ادددق )

سرمةددو ا اسق و مددق  اددت است الددق.  مددو ي  ددت ل ددم لددربل )نال ددق نا دداق( ذاو ل سددق امةددوراق  ددان ألةددتل نمدد  اسنددوتا 
ألدوسل سدفلال  كمقادوا Tobin's Q(  مقاوا ألوسل سفلال اسدتالرل وNIMاسمارل اإل موسل وهوألش  و ل اسفورتل )
 .     اسخو  ل سرمةو ا اسق و مق  ات است الق

 .اسمةو ا اسق و مقت األلال اسموسلت نموذج اسبونءت ألؤشماو ا  قةول اس رل الكلمات الدالة:
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Factors affecting the financial performance of commercial banks: 

 Empirical evidence from the Kingdom of Saudi Arabia 

 

This study aimed to measure the impact of the determinants of the financial 

performance of commercial banks listed on the Saudi Stock market (Tadawul) for the 

period 2008-2018. Using the standard estimation of the panel models by applying the 

Driscoll-Kraay standard error estimator to a balanced panel data set. In light of these 

experimental effects, the results of the study show that there is a negative impact (an 

inverse relationship) with a statistical significance between the operating efficiency rate 

and all measures of financial performance of the commercial banks under study. There 

is a positive effect (a positive relationship) with a statistical significance between the 

liquidity ratio and the financial performance measures of commercial banks. There is a 

negative impact (an inverse relationship) with a statistical significance between the 

concentration rate and the return on average assets (ROAA) and the return on average 

equity (ROAE) as measures of the internal financial performance of the commercial 

banks under study. Also, there is a positive effect (a positive relationship) with a 

statistical significance between the inflation rate and the return on average equity 

(ROAE) as a financial measure of internal performance and Tobin's Q as a financial 

measure of the external performance of the commercial banks under study. There is also 

a negative effect (an inverse relationship) with a statistical significance between the 

GDP growth rate and the net interest margin (NIM) as a financial measure of internal 

performance and Tobin's Q as a financial measure of the external performance of the 

commercial banks under study. 

Key Words: Commercial Banks, Financial Performance, Panel Models, 

Macroeconomic Indicators. 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (4)                               

 

AFIQ 
 

 

  تمهيد: –1

  اماددن اسمبوسغددق  ددل اسقلكاددت نرددث لو  اسنرددوم اسمددوسل  ددل اسقنماددق واسنمدد  ا  قةددوليت مادد  تشدداء ألا نوتدد  نققددق 
اسمخقرفدقت ا ت وع اةقمت نرا و  ء ا قةول. اج لهئ وظافق سرنروم اسموسل هل ت  اء األنشقق  دان  قوندوو ا  قةدول 

ستى امان اسقد ل لج اسنردوم اسمدوسل اةقبدم لمدت اسما ندوو األلولداق   قةدولاوو لي  ردت   د  يدوول اسم قمدع بخدتألوو 
للولدداق  ددتون و   ا ددققاع ا  قةددول  ددل اس  دده اسددماهن لج اةمددء. و  ددول ألددن هددلا اسنرددوم ت ددوهئ اسمؤل ددوو اسموساددق 

ألدن لدالل لنشدقق و ت قدلم اسمدتلماو وت د ء اندولل رد  وتدتومم بوسن  ض اسنشل سمخقرف ا قةولاوو اسةوسئت   دل 
 لا اسمول ا لقثمو ي و ط اسخقل واس اولوو اسقل تنق   و استوسق ألن ل ء تاقاط نتل ألن األهدتاا لهم دو اسةتاسدق 

نادق. س ددلد ا  قةدولاق وا  قمونادق واسق عمددع اسةدولل سرثدمول ويوسقددوسل اسم دوهمق  ددل تةومدو اسقنمادق ا  قةددولاق وا  قمو
األلبومت اةت   ئ لنشقق اسمؤل وو اسموسادق واس لدقول اسمدوسا ج واسبا دوو اسقنرامادق واسقون نادق اسقدل اةمرد ج  ا دو لألدم ا 

 ما م و ست الق األنرمق اسموساق وا  قةولاق سرتوسق.

 مهددو اسم لندد ج يددؤلي اسققددوم اسمةددم ل نرددث و دد  اسخةدد ي لو  ا  را ددا و  ددل تدد  ام لو تا مددء ا رقمونددوو اسقددل ي  
سرم قثمممن. اذا  ونه اسبا ق اسموساق سبرت ألو ألنرمق بشاء  ات  ا ب لج تشام اسث تا نوو  دل اسمياادق واسق لدع  دل 
م ئ اسم ا ل اسموساق اسقل تنققء ألن ومتاو ا للو  اسفورضق اسث ومدتاو ا  قدماض اسقدل تةدونل ألدن ن دوت وتا دان 

 .(Levine, et al., 2000)  ق اسختألوو اسموساق سرم ق ر ان 

ويددلسك تةقبددم اسمةددو ا اسق و مددق وامددتد ألددن لهددئ هددؤ ل اس لددقول اسمددوساان اسقددل ترةددب لو  ا نشددق و  ددل تةب ددق وت عمددع 
اسمدددد ا ل اسموساددددقت وهددددل لكثددددم اس لددددقول  فددددولل سختألددددق  ددددء ألددددن اسمقمرددددان )اسمددددتلممن ل دددداوم اسفددددور  اسمددددوسل( 

 ,Raghavendra)اسمخقرفق )اسمققمر ج ل اوم اسة دو اسمدوسل( وأل قختأل ج هلد األأل ال  ل أل و و ا لقثمو  

. ويوسقددوسل ت ددوهئ اسمةددو ا اسق و مددق  ددل لرددط اسقرددب نرددث لندد ام ألخقرفددق ألددن اسمدد ا ل اسموساددق وعمددولل ألةددتل (2011
اسقةوألدددء ألة دددوت  مدددو ت دددةث اسمةدددو ا اسق و مدددق اسدددث اسدددميش ألدددن لدددالل تقددد مم وتن مدددع لنشدددقق و وتددد  ام اسمققربدددوو 

اق سومددولل لددتألوت و وألنق وت ددو اسمةددم اقت وتدد  ام اسمققربددوو األلولدداق سومددولل مم ددق تددت قوو  لا اسمددول ألمدددو األلولدد
يؤلي اسث تفةاء اسنروم اسمةم ل وعمولل  ت ت  نرث  لم اسمومت ألن اسمتلماو واسق لع  ل اس لوطق ألدن ل دء  ندل 

 األ يوح سم وهما و.

فاددل اسققددوم اسمةددم ل بوهقمددوم  باددم ألددن األولددود األكولاماددق و لا او ونقا ددق سددلسكت مرادده اسة األددء اسمددؤ مل نرددث تن
اسمةدددو ا واأللددد ا  اسموسادددق وألشدددم ل اسققدددوم اسمةدددم ل. ويندددول  نردددث األلسدددق اسق ممبادددق واأللدددس اسنرممدددقت لرددد  

 اس ثاموج اسث لج للال اسمةو ا اسق و مق تقل م بوسةتيت ألن اسة األء استالراق واسخو  اق. 

اسمةو ا لج تللل بو نقبو  اسة األء اسقل تؤ م نرث للار و اسموسل ألن ل ء تاتيت هاار و ورموج سلسكت ا ب نرث 
 اسةورت اسممرل ألن القختام أل ا لهو وألما بق اسة األء استالراق واسخو  اق اسقل تةقبم ألاتلاو ألاقمرق أللار و اسموسل.

 مشكلة الد راسة:-2

 دددلم ا ت دددود اسمقوايدددت سنشدددود اسمةدددو ا انقبدددود اسبدددومثان األكدددولاماان و دددونةل اس اولدددوو  دددل أل دددو و ا  قةدددول 
واسقم مدء. و ونده األل اددوو اسمم د لل مدد ل اسة األدء اسمددؤ مل نردث للال اسمةدو ا والددةق اسنقدو ت ونرددث اسةادس ألددن 

ل سدفلال  دل اسنرددوم اسمةدم لت ندالول نردث ذسدكت  قددت ذسدكت سدئ يدقئ ا نقدماا ا  بوسقرادء  امددو يقةردط بوسة األدء اسمادتل
للفمو است الوو اسقل ل ممه سقاوا ألاتلاو للال اسمةو ا نن نقورا ألقنو ضق  امو يقةرط بوسة األء اسمخقرفق اسقدل 
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تؤ م نرث أل ق موو  يااق و وللار و اسموسل.  ل غض ج ذسكت سئ ت ن اسةتيت ألن نقورا است الدوو ألق ا قدق ألدع اسخرفادق 
سددلسكت تةنددث هددلد است الددق  قددل ام اسة األددء اسخو  اددق واستالراددق اسقددل تددئ ا قمام ددو  ددل األل اددوو  ماددتلاو  سنرممددق. ا

بمةندث   .ألاقمرق وتل امهو نرث األلال اسموسل )اسميااق( سرمةو ا اسق و مق واسقل تةت ألن لهئ ن األء نشود اسمةدما
اسقل  ت تات  و اسة األء استالراق و لسك اسة األء اسخو  اق نرث  آلمت تاوول هلد است الق تاتيت طباةق األ و اسماقمرق

األلال اسموسل استالرل واسخو  ل سرمةو ا اسق و مق اسةوألرق  دل اسممر دق اسةميادق اس دة لاق بولدقختام تارادء ا نادتا  
 اسخقل اسمقةتل نرث  اونوو اسر مق اسقل تئ  مة و. 

  القت تمه  اوغق لؤاس و نرث اسنا  اسقوسل:وألن ل ء تاقاط اسغمض اسمل    لنالد ألن است

مااا  ااو تاالمير المتاياارات الخارااة لالمصاارع لالخارااة لمعاادي الصااقاعة لالمتاياارات ااألتصااادية الكليااة علااى ا دا  
 المالي الداخلي لالخارجي للمصارع التجارية العاملة في المملكة العربية السعودية؟  ل التلمير إيجابي أم سلبي؟

 راسة:أ داع الد-3

اس دددتا اسمرا دددل ألدددن هدددلد است الدددق هددد   اددد  ل دددم اسمقغادددماو اسخو دددق بوسمةدددما واسمقغادددماو اسخو دددق بوسةدددنونق 
  امو يرل األهتاا اسماتلل سرت الق: األلال اسموسل استالرل واسخو  ل سرمةو ا اسق و مقتوا  قةول اس رل نرث 

سقاتيت ألو اذا  ونه اسمقغاماو اسخو ق بوسمةما )كفولل اسقشدغاءت و فوادق  لا اسمدولت ون دبق اس دا سقت وألخدوطم -1
هددوألش مقدد   اسمر اددق و األ دد ل واسةورددت نرددث ألق لددل ا رقمددوج( س ددو تددل ام هددوم امةددورا و نرددث اسةورددت نرددث ألق لددل 

سددفلال اسمددوسل اسخددو  ل سرمةددو ا  مؤشددم  Q in’sTobن ددبق و  سددفلال اسمددوسل اسددتالرل مؤشددماو  ددو ل اسفورددتل 
  اسممر ق اسةمياق اس ة لاق.اسق و مق اسةوألرق  ل  اسق و مق

سقاتيددت ألدددو اذا  وندده اسة األدددء اسخو دددق بوسةددنونق )نوألدددء اسقم اددو( سددد  تدددل ام امةددورل  بادددم نرددث اسةوردددت نردددث -2 
ن دبق و  سدفلال اسمدوسل اسدتالرل مؤشدماو سفوردتل هدوألش  دو ل امقد   اسمر ادق و األ  ل واسةورت نردث ألق لدل ألق لل 

Tobin’s Q  اسممر ق اسةمياق اس ة لاق.اسق و مق اسةوألرق  ل  سفلال اسموسل اسخو  ل سرمةو ا اسق و مق مؤشم  

( س دو تدل ام اسندوتا اسماردل اإل مدوسلو  تولدةم اسدنفل تسقاتيت ألو اذا  ونه ألقغماو ا  قةول اس رل )ألةدتل اسقضدخئ-3
 مؤشدماو هدوألش  دو ل اسفوردتل مق   اسمر اق و األ  ل واسةورت نرث ألق لل امةورل  هوم نرث اسةورت نرث ألق لل 

اسق و مدق اسةوألردق  دل  سدفلال اسمدوسل اسخدو  ل سرمةدو ا اسق و مدق مؤشم  Tobin’s Qن بق و  سفلال اسموسل استالرل
  اسممر ق اسةمياق اس ة لاق.

ولق لدع است الدق  ترث اظ دو  اسقفوندء  دان هدلد اسمقغادماو وتل امهدو نردث اسققد  او  دل تردك اسمةدو اوهلا ا ونت ن
اسةمددء األل ددل اس ددو ط نرددث اسةددنونق اسمةددم اقت واسق  دداوو اسقددل ألددن شددلن و لج ت دد ئ  ددل   ددع اإلا و اددوو وت نددب 

 اس رباوو  ل اسمةو ا اسق و مق.

   فرضيات الدراسة:-4

 :اسمل    لنالدت افقمض اسبا  بشاء للولل ألو يرلبةت لؤال است الق 

اسمقغاماو اسخو ق بوسمةما )كفولل اسقشغاءت و فواق  لا اسمولت ون بق اس ا سقت وألخوطم ا رقموج( س و ل م ذو -1
هدددوألش  دددو ل اسفوردددتل مقددد   اسمر ادددق و األ ددد ل واسةوردددت نردددث ألق لدددل ل سدددق امةدددوراق نردددث اسةوردددت نردددث ألق لدددل 

اسق و مدق  سدفلال اسمدوسل اسخدو  ل سرمةدو ا اسق و مدق مؤشدم  Q Tobin’sن دبق و  لال اسمدوسل اسدتالرلسدفكمؤشدماو 
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  اسممر ق اسةمياق اس ة لاق.اسةوألرق  ل 

األ د ل واسةوردت اسمقغام اسخوي بوسةنونق )نوألء اسقم او( س  ل م ذو ل سق امةوراق نرث اسةورت نردث ألق لدل  -2
 مؤشددم  Tobin’s Qن ددبق و  سددفلال اسمددوسل اسددتالرل مؤشددماو هددوألش  ددو ل اسفورددتل و مقدد   اسمر اددق نرددث ألق لددل 

  اسممر ق اسةمياق اس ة لاق.اسق و مق اسةوألرق  ل  سفلال اسموسل اسخو  ل سرمةو ا اسق و مق

ق ( س ددو ل ددم ذو ل سددق امةددورااسنددوتا اسمارددل اإل مدوسلو  تولددةم اسددنفل تألقغدماو ا  قةددول اس رددل )ألةددتل اسقضدخئ -3
سدفلال اسمدوسل  مؤشدماو هوألش  دو ل اسفوردتل مق   اسمر اق و األ  ل واسةورت نرث ألق لل نرث اسةورت نرث ألق لل 

اسممر ق اسةمياق اسق و مق اسةوألرق  ل  سفلال اسموسل اسخو  ل سرمةو ا اسق و مق مؤشم  Q Tobin’sن بق و  استالرل
  اس ة لاق.

  لالتجريبية السالقة:ا دبيات لالدراسات القظرية  -5

 نول  نرث األلس اسنرممق واست الوو اسققباقاق اسق ممباقت اشاماس ثاموج اسث لج اسمةدو ا اسق و مدق تقدل م بوسةتيدت ألدن 
اسة األددء لدد ال  وندده لالراددق لولو  اددقت وغوسب ددو ألددو ت ددةث اس  ددوو اسفونرددق  ددل اسنرددوم اسمددوسل اسددث   ددئ ألددتى ل ددم هددلد 

م لت و امدددو يقةردددط بوسمبدددول  اسنرممدددق مددد ل للال اسمةدددو ات  دددتلو است الدددوو  دددل لوالدددم اسة األدددء نردددث األلال اسمةددد
ونرممدق هاادء اس فدولل  Market power (MP)اسثمونانادوو و دل لواردء اسق دةاناوو ألدع تقبادط نرممدق اسقد ل اس د  اق 

Efficient-Structure (ES)    اسمةدو ا(ت لي لج هااء اس د   يدؤ م نردث للال اسشدم وو  . ما  تؤ ت   ل اس(
ألن اس  ء نرث اسشم وو  ل اسةدنونوو نوسادق اسقم ادو تاتيدت اسق دوساف بوإلردو ق اسدث عمدولل األلدةو ت و نفدو    ت دو 

 ,Liاس   اق ا مق و مق واساة ل نرث ألةت و  يش لكبم ألن ترك اسم   لل  ل اسشدم وو ذاو اسقم ادو اسمدنخف  )

Nie, Zhao, & Li, 2017اس در   -و ن  دوج لو  مرداقوج ألقماوتدوج همدو:  مرداق اس اادء (.  وهدلد اسنرممدق س د– 
 األلالت و مراق اسق ل اس   اق اسن باق.

 دددمج أل دددق ى  performance–conduct–structure The (SCP)األلال  –اس دددر   -و قدددو سفمرددداق اس اادددء 
وللت  قدت يندقا ندن ذسدك  يدشت اذا  ونه هنو  عم-اسقم او  ل اس    اسمةم ل يومت لو اقرء ألن اس اقمل نرث اس    

ددو غاددم نولاددق ألددن لددالل  ددت ت و نرددث  ددمض  وألددن اسمددم ش لج تاقددط اسمةددو ا اسةوألرددق  ددل للدد ا  لكثددم تم اددو ا ل يوم 
ألةددت و  ددموض لنرددث ولفدد  ألةددت و اس لارددع  نقا ددق أللددبوم ت اط اددق )رددمناق لو  ددمماق( لو امق و مددق ألقو نددق 

 (.Olweny & Shipho, 2011ا ويغ  اسنرم نن  ةوساق و )بوسمةو ا اسقل تةمء  ل لل ا  ل ء تم او  

تقدل م  ياادق اسمةدو ا باةدق  The relative market power (RMP) وو قدو سفمرداق اسقد ل اس د  اق اسن دباق
اس دد  ت  مددن اسنوماددق اسنرممددقت  قددل اسمةددو ا اس باددمل اسقددل سددتي و مةدد  لدد  اق  باددمل وألنق ددوو ألنفةددرق امان ددو 

ا وت واسقل ام نردث األلدةو  واساةد ل نردث ن اردت امق و مدق. وهدلا اةندل لج اسبند    دت ت دقفات ألدن اسقغرب نرث ألنو  
دو غادم نولادق وغادم تنو  داق  . ماد  امادن (Berger, 1995)ألمو لق اسق ل اس   اق  ل اسق ةامت ويوسقوسل  نل ل يوم 

  وألمو لدق   ت دو اس دد  اق سردقاائ  ددل سرمؤل دوو اسموسادق ذاو اسمنق ددوو اسمقمادول بشدداء  ادت عمدولل مةددق و  دل اس دد  
 .ن بق  بامل ألن مةق اس    

ألن اس ارش لج نرممق اسق ل اس   اق تللل  ل ا نقبو  ألقغام وامت  قل  ل  اوا األلال اسموسل اسمةم ل وه  هااء 
اس    اسلي امثر  أل ق ى اساةق اس   اق لو اسقم او.  ي قئ هلا اسمقغام بشاء للولل بوس     ةوألء لو  ل يؤ م 

 أللمى اسقل ا ب لللهو  ل ا نقبو . نرث األلال اسموسل اسمةم ل بغ  اسنرم نن اسمقغاماو ا
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و دل اسمقو دء تققدمح نرممدق هاادء اس فدولل بدلج تا دان  فدولل اإللا ل و فدولل اسا دئ  دت يدؤلي اسدث تم ادواو لنردث و يدش 
لكبددم ب ددبب انخفددوض اسملدد م وا قةددولاوو اسا ددئ. وهددلا اةنددل لج اسشددم وو ذاو ا قةددولاوو اسا ددئ األكبددم وذاو 

 Li et دوساف ل دء و ياادق لكبدم ويوسقدوسل مةدق لد  اق لنردث ول  دق لكبدم ألدن تم ادو اس د   )اس فولل األنرث ستي و ت

al., 2017 .) 

 مج نم ذج اسمافرق اسمق اعنق ه  األكثم  رق بوسم ر م ومرةدب لو  ا  Olweny and Shipho (2011)وو قو اسث 
مددع ل دد س ت واسممقر ددوو اسمثرددث س ددء ما م ددو  ددل تقاددائ للال اسمةددو ات اندد  يؤ ددت نرددث ت دد من ألافرددق اسمةددما وتن  

ل ءت ونورت  ء ل ء ول يوح وهل نقورا  ما او ولاولوو ألتيمي اسمةدو ا. ندالول نردث ذسدكت اسقدت ل نردث تاقادط 
ل ةدددث  دددت  ألدددن األ يدددوح ألدددن أل  ددد لاو وألقر يدددوو اسمةدددما اسقدددل تادددتلهو اإللا ل وت دددوساف اس مدددتل اسقدددل يق بدددتهو 

األ  ل. يمتبل هلا اسن ا بللال اسمةما  ل ل   األو ا  اسموسادق وتدل ام اسمةما إلنقوج  ء ننةم ألن ألا نوو 
  ما او ولاولوو ألتيمي اسممةو ا نرث ألةت و اسةورت سرمةما.

ونورددت اسمخدوطم. ويددلسكت تددئ ورددع -ويو ردو ق اسددث اسنرممددوو لدوبقق اسددل م هنددو : نرممددق اإلشدو ل وت رفددق اإل ددالا  
 وبقق م ل للال اسمؤل وو اسموساق وهمو ألف  ألوج للولاوج سشمح اسةال دق  دان  مراق للمى سقضاف اسث اسنرمموو اس

دددو سفمرددداق اإلشدددو لت ((Berger 1995 لدددمرق اسمةدددما و يااقددد :  مرددداق اإلشدددو ل و مرددداق ت رفدددق اإل دددالا  . و ق 
ي اسمةو ا القختام مق   اسمر اق سقم مء لمت اسمةو ا وتةومو  لا اسمول )وه  لغرث ألن استي ج( نرم ا ألج ألتيم 

نولل  ألو اا ج ستي ئ مةدق  دل  لا ألدول اسمةدمات لو امادن ئ ا لدول ألةر ألدوو سالندتألوج ألدع اسمةدو ا ذاو  لا 
ا ألدن ألشدو مة  ولج اسمةدما  اسمول األكبم تملء اسن بق اشو ل اا و اق   مق اسث اس    ألفولهو لج اسمةدما وا دط  دت 

ل  لا اسمول. ويوسقوسلت  مج ن بق مق   اسمر اق هل ألاتل  د ي ألقلكت ألن اسنم  واسميااق  ل اسم ققبء ألن لالل عمول
أللال اسمةو ا ب بب انخفوض اسما ةق اسموساق. ويوسقدوسلت  دمج اسمةدو ا ذاو  لا اسمدول اس ادت سدتي و ندولل ا دماض 

  اتل وت وساف  ورتل ألنخفضق ويوسقوسل لاولال أل ق ى  يااق و.

ث لندد   رمددو عالو اسة األددء اسخو  اددق ألددن ت ددوساف اإل ددالا اسمق  ةددقت اسمق  ةددق اسدد كمددو تشددام  مردداق ت رفددق اإل ددالا
ا تفةه ن بق  لا اسمول اسمثرث سرمةما. ومةوى ذسك بشاء  را ل اسث امقمدول  شدء اسمةدما  دل لو دوو ت دوساف 

بب اسقةفاق اسقة ى اسقدل ا دب نردث اسدتارنان الدقاةو  و  دل موسدق اسفشدء. نندتألو تومدت ت دوساف اإل دالا اسمق  ةدق ب د
لي تغااماو تومدت ألدن امقموسادق اسفشدءت ويوسقدوسل تدولال ن دبق  لا اسمدول اسمثردث سرمةدما ألدن ل دء تقرادء ت  دع اسفشدء 
ويوسقددوسل انخفددوض ن ددب اسددتينت ويوسقددوسل  ددمج اسومددولل اسالمقددق  ددل ن ددب  لا اسمددول تددؤلي اسددث عمددولل  ددل اسةورددت نرددث 

 مرداق ت رفدق اإل دالا تدتنئ و د ل نال دق اا و ادق  دان  لا مق   اسم وهمان. وهدلا اشدام اسدث لج  مرداق اإلشدو ل و 
 اسمول واسةورت نرث مق   اسمر اق )اسميااق(. 

بددلج  ونرددث ناددس ألددوه  ألددل    لنددالد  ددل ) مردداق اإلشددو ل و مردداق ت رفددق اإل ددالا(ت ت ددولل نرممددق نورددت اسمخددوطم
ق لنرددث. سددلسكت تفقددمض بلندد  اماددن تاقاددط عمددولل اسمخددوطم نددن طممددط عمددولل اسما ةددق اسموساددقت يددؤلي اسددث ن ارددت ألق  ةدد

ن ارددت لنرددث ألددن لددالل عمددولل اسمخددوطم لو اسما ةددق اسموساددق سرمةددما. ويوسقددوسلت تددمتبل  يااددق  لا اسمددول واسمةددو ا 
 . (Ommeren, 2011)ا تبوط و لربا و 

اددق واسخو  اددق ( واسنشددود و امددو يقةرددط بوسددتساء اسققباقددل سرددموابل اسمقن نددق واسةال ددوو اسم  دد لل  ددان اسة األددء ) استالر
اسمةددم ل  ددل األل اددووت ويشدداء لددويت  ددمج است الددوو اسققباقاددق اسقددل تقدداس ألقغاددماو األلال اسمددوسل سرمةددو ا تقددع 
و  ل  الث أل م نوو لو   دوو: اسم م ندق األوسدث تثمثدء  دل اسة األدء اسفملادق اسخو دق بوسمةدما ) ألثدء  فوادق  للول 
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اس لارع ت م ئ اسمةمات اسمخوطمت اسقموضت اسةممت اسمر ادق ...... اسد  (ت  لا اسمولت   لل األ  لت اس ا سق ت 
ثددددء تم اددددو اس دددد   ت ألقددددتا  اسم م نددددق اسثوناددددق تثمثددددء  ددددل اسة األددددء اسخو ددددق بوسققددددوم لو بوسةددددنونق اسمةددددم اق ) أل

(ت اسم م نق اسثوسثق  تثمثء  ل ألؤشماو ا  قةول اس رل ) ألثء ألةت و اسقضخئت واسنوتا اسمارل اإل موسلت اسمنو  ق
ندددمض اسنقددد لت لدددةم اسةدددمات اإلنفدددو  اسااددد ألل واس ددداوج......اس (   مدددو تؤ دددت بةددد  است الدددوو اسققباقادددق نردددث 

اسددثالث.  بوإلرددو ق اسددث ذسددكت   ددوو  أل م نددق وامددتل ألددن اسمقغاددماوت  انمددو هنددو  ألددن  ل ا   قددان لو  ددء اسف ددوو
 ,.Athanasoglou, et al)اسةتيددت ألددن است الددوو نرددث األنرمددق اسمةددم اق اسخو ددق باددء لوسددق نرددث مددتل ألثددء: 

2008; Dietrich & Wanzenried, 2011; Alper &Anbar, 2011; Garcia & Guerreiro, 2016;  

Were & Wambua, 2014; Dietrich & Wanzenried, 2014; Kapaya & Raphael, 2016; 

Alhassan, et al,  2016). 

 ;Kosmidou, 2008; Sufian & Chong, 2008) دل مدان   دو آلدموج نردث أل م ندوو ألدن اسبردتاج ألثدء: 

Alexiou & Sofoklis, 2009; Munyambonera, 2013; Căpraru & Ihnatov, 2014; Petria et al, 

2015; Căpraru & Ihnatov, 2015; Saif-Alyousfi, et al 2017 )  
نرث اسمغئ ألن و  ل اسةتيت ألن است الوو م ل األلال اسموسل سرمةو ا اسق و مقت ا  لج تغقاق استول اسةميادق  ونده 

 ل ء باثام.

ا ألددن است الددوو اسق ممباددق مدد ل ألاددتلاو  يااددق  ونردث و دد  اسقاتيددتت  ددل اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاقت هنددو  اسقراددء  ددت 
ت اسمؤسف ج سدتي ئ آ ال Saif-Alyousfi et al (2017)اسمةو ا اسق و مق  ل اسممر ق. لمت األباوث اسمرا اق ل ماد 
 ددء -  اقددتم اسمؤسفدد ج  ماددع اسف ددوو اسددثالث سرمقغاددماو  واردداق سرغواددق مدد ل  يااددق اسمةددو ا اسق و مددق. وألددع ذسددكت

يم ددووج نرددث أل م نددق وامددتل ألددن اسمقغاددماوت ألقمثرددق  ددل اسم  نددق األوسددث لي اسة األددء اسفملاددق اسخو ددق بوسمةددما 
ل الق ألقو نق  يااق اسمةدو ا اس دة لاق واسمةدو ا األ لنادق بولدقختام  قدل  Almazari (2014) قل. و لسك  تم 

هدت ه  ت الدق اسمادتلاو استالرادق  Alalawi 2018 (Javaid &ول الدق ) تالرادق سرمةدو ا اسق و مدق. اسة األدء اس
 واسخو  اق اسم وهمق  ل  يااق  قل اسمةو ا اإللالألاق اسةوألرق بوسممر ق اسةمياق اس ة لاق. 

ل الق ت ه بدوسقاقاط  دل اسق (2020)وألن است الوو لاضو م ل استوسق اسراباق ل الق لوست ا ماهائ ونبت اسفقوح م ان 
آ ماسمقغاددماو استالراددق  ددل األلال اسمددوسل سرمةددو ا اسق و مددق اسراباددق و وندده ل الددق تقباقاددق نرددث ألةددما اس م   مددق 

( القختم اسمؤسف ج اسقراء ألن اسمؤشماو اسمقةرقق بوسة األء استالراق ول مهدو نردث 2017 – 2008لالل اسفقمل اسوألناق )
ق و مددق اسمقولددق بوسةورددت نرددث مقدد   اسمر اددق ويوسةورددت نرددث األ دد ل.  ددلسك هددت ه ل الددق األلال اسمددوسل سرمةددو ا اس

( اسث ألةم ق ألاتلاو اسميااق  ث اسمةو ا اسق و مق اسراباق ذاو اسمر اق اسةوألق وذاو اسمر ادق 2012ألامت اسقلا ل )
ق اسخو دق بوسمةددما وتاتيددت ( والددقختم اسمؤسددف  قدل اسة األددء اسفملادد2005 – 1995اسخو دق لددالل اسفقددمل اسوألنادق )

ل مهددو نرددث اسميااددق اسمقولددق بمةددتل اسةورددت نرددث ا لددقثمو . وألددن استا لددوو اسةمياددق اساتيثددق اسقددل للددقختأله اسة األددء 
( بةنددد اج 2021استالرادددق واسخو  ادددق اسمدددؤ مل نردددث األلال اسمدددوسل سرمةدددو ا اسق و مدددق  ونددده سربومددد  ألفدددموم  دددمولي )

اسق و مدددق  دددل اس واردددم بولدددقختام تارادددء مدددوم اسباوندددوو اسمققةادددق اسوألنادددق سةاندددق ألدددن ألادددتلاو األلال اسمدددوسل سربنددد   
( واسقددل للددقختم  ا ددو اسبومدد  أل م نددق ألددن 2018 – 2010اسمةددو ا اسةوألرددق بددوس وارم لددالل اسفقددمل اسممقددتل ألددن )

لو  اددق ول مهددو اسة األددء استالراددق اسخو ددق بوسمةددما بوإلرددو ق اسددث ذسددك الددقختم ألؤشددماو اإل قةددول اس رددل  ة األددء 
 نرث األلال اسموسل سرمةو ا اسق و مق اسمقولق بوسةورت نرث ألق لل األ  ل.  

ويندولا نرددث ذسدكت   يددوال للال اسمةدو ا اسق و مددق أل رد م بادد  ندول  ا ن ددباو. ألدن نوماددق للدمىت تمددف ل الدقنو   دد ل 



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal 
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لال اسمددوسل )استالراددق واسخو  اددق( أل مددق  ددل األل اددوو ألندد  سددئ يددقئ تاراددء لي ل الددق نرددث نقددو  والددع سمؤشددماو األ
سرمةددو ا اسق و مددق  ددل اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاق. ناددوول لددت هددلد اسف دد ل اسباثاددق بولددقختام أل م نددق والددةق ألددن 
اسمؤشددماو. بوإلرددو ق اسددث ذسددكت نةمددء نرددث عمددولل وتةماددط اسدد نل بو  ددو  اسماقمرددق سرمقغاددماو اسخو ددق بوسمةددما 

وألقغادماو ا  قةدول اس ردل نردث األلال اسمدوسل اسدتالرل واسخدو  ل سرمةدو ا اسق و مدق  واسمقغاماو اسخو ق بوسةنونق
 اسةوألرق  ل اسممر ق اسةمياق اس ة لاق.

 البيانات لالمقهجية:-6

اسغدددمض ألدددن هدددلد است الدددق هددد  اكقشدددوا اسمقغادددماو لو اسة األدددء اسقدددل تدددؤ م نردددث األلال اسمدددوسل اسدددتالرل واسخدددو  ل 
اسةوألرددق  ددل اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاق ألددن لددالل  ادد  اسة األددء اسخو ددق بوسمةددما )اس فددولل سرمةددو ا اسق و مددق 

اسقشغاراقت ن دبق اس دا سقت  فوادق  لا اسمدولت ألخدوطم ا رقمدوج(ت اسةوألدء اسخدوي بوسةدنونق )ألةدتل اسقم ادو( ون األدء 
 (.ا  قةول اس رل )ألةتل اسقضخئ اس ن يت وللةو  اسنفلت واسنوتا اسمارل اإل موسل

 :البيانات لالعيقة: 6-1

اةقمت اس ول اسققباقل ألن هلد است الق نرث اسمةو ا اسق و مق اسةوألرق  ل اسممر ق اسةمياق اس ة لاق. نان نللدل  دل 
ألةدم  و ت و م دو )اسممدوضت اس ومدملت الدقثمو ت اس دة لي اس  سندتيت اس دة لي  11ا نقبو  امةوراوو اسر مق اسثو قق سد 

اسدددث  2008اسبممقدددونلت اسةميدددلت لدددوألبوت اسما ادددلت اسدددباللت اإلنمدددول(. لدددالل اسفقدددمل اسممقدددتل ألدددن اسفمن دددلت اس دددة لي 
. القمنو  قل اسمةو ا اسمت  ق  ل ل   األو ا  اسموساق )تتاول(ت سئ نقئ  قضمان اسمةما األهردل اسق دو ي 2018

 121. سدلا  مندو  قضدمان ا مدوسل 2014نرث اسمغئ ألن ال ا    ل اس    اسموسل )تتاول( ألج  اونوت   تلو  ل لنق 
(ت  مددو تددئ  مددع  اونددوو ا  قةددول Orbisألشددوهتل لددن مقت تددئ  مددع اسباونددوو اسخو ددق بوسمةددو ا ألددن  ونددتل  اوتددوو )

(.  وينددول  نرددث ألما ةددق األل اددوو واست الددووت  منددو بملقاددو  OPECاس رددل ألددن  ونددتل  اونددوو اسبنددك اسددتوسل وألنرمددق )
مالمرق واسقل  وج ألن اسمق  ع لج اا ج س دو تدل ام  را دل نردث األلال اسمدوسل سرمةدو ا بة  اسمقغاماو اس تيمل بوس

ت بمددو  ددل ذسددك ألةر ألددوو مدد ل و اددء اسقاددوا واسمألددو واسةال ددق 1اسق و مددق.  ومددمل و ددف سرمقغاددماو  ددل اس ددتول   ددئ 
 اسمق  ةق ألع األلال اسموسل استالرل واسخو  ل سرمةو ا اسق و مق.

رات: ملخص المتاي1جدلي   

 الرمز المتايرات الوكيل ) المؤشر( القتيجة المتوألعة

 المتايرات التالعة:

 مقاييس ا دا  المالي الداخلي-1

 األ  ل ا موسل و ل استلء بةت اسضممبق  ن بق أل  مق ألن ألق لل 
اسةورت نرث ألق لل 

 األ  ل
ROAA 

 األ  ل ا موسل و ل استلء بةت اسضممبق  ن بق أل  مق ألن ألق لل 
 مق   اسةورت نرث ألق لل 

 اسمر اق
ROAE 

 NIM هوألش  و ل اسفورتل اسفم   ان ألبرغ اسفورتل استارنق وألبرغ اسفورتل اسمتينق

 مقياس ا دا  المالي الخارجي -2

 اسقامق اس   اق سرمةما  ن بق أل  مق ألن اسقامق است قممق ساق   اسمر اق
 اس ةم نرث اسقامق است قممق

 

Tobin’s 

Q 
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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 المتايرات المستقلة

 المتايرات الخارة لالمصرع

 OER ألةتل  اس فولل اسقشغاراق ألةمو وو اسقشغاء  ن بق أل  مق ألن  و ل استلء لرباق

 LR ن بق اس ا سق األ  ل اس وررق  ن بق أل  مق ألن ا موسل األ  ل لرباق

 اا و اق
ا موسل  لا اسمول  ن بق أل  مق ألن األ  ل اسمم اق 

 بوسمخوطم
 CAR كفواق  لا اسمول

 لرباق
اسقموض اسمقةثمل ألا  يق  ن بق أل  مق ألن ا موسل 

 اسقموض
 CR ألخوطم ا رقموج

 المتاير الخاص لالصقاعة

 CR3 ألةتل اسقم او لكبم  ال ق ألةو ا  ن بق تم و سف  ل لرباق

 متايرات ااألتصاد الكلي

 AIR ألةتل اسقضخئ اسم ق ركألةتل اسقضخئ نرث للوا اسم ئ اسقاولل أللةو   لرباق

 OP لةم اسنفل اس ةم اساقاقل س رق األويك اا و اق

 GDP اسنوتا اسمارل اإل موسل ألةتل نم  اسنوتا اسمارل اإل موسل اساقاقل اس ن ي  اا و اق

 مقهجية الدراسة لالقموذج المستخدم: 6-2

تقمثددء ألن  اددق است الددق  ددل الددقةمول اسمددن ا اسقاولددل اسمنولددب و سربا ددق اسمةددم اق اساوساددق ألددن لددالل تاراددء امةددوراوو 
 2018اسددث  2008اسر مددق اسثو قددق سرمةددو ا اسق و مددق اسةوألرددق  ددل اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاق سرفقددمل اسوألناددق بوس ددن او 

نبدو ل ندن  اوندوو  نورادق بةدتهو األول هد  اسمقدوطع اسةمرداق وهدل  (Panel Data)وألن لالل القختام  اونوو بوندء 
(Section-cross وتثمثددء  ددل )11 ( ألةددما ت ددو ي. ويةددتهو اسثددونل هددل اس اللددء اسوألناددقTime series وهددلد )

اسقددل تللددل بةدان ا نقبددو  ل ددم تغاددم اسددوألن ول ددم تغاددم  (Panel Data)اسباوندوو تةددما بوس اللددء اسوألناددق اسمققةاددق 
 ددوو  ددان اس مددتاو اسمققةاددق. وألددن ل ددء اسقاقاددط  ددل اسددموابل األلولدداق  ددان اسمقغاددماوت نقددتم أل م نددق ألددن ا لقال

ا لوسا دددو سرةال دددق ولدددل ا نادددتا  لو اسمقغادددماو اسم دددققرق نبدددم اطدددو  نمدددء  ثادددم  اسباوندددوو اسقةباممدددق اسقدددل تقدددتم تلكادددت 
للقدول لو ألشدوكء لالدء اسباوندوو اس اللدء اسوألنادق ا لقختام. وس ن تقماو  اونوو اسر مق   اوكء لقل ألةقتل وو د ل 

ت و ذا سدئ يدقئ اسقةوألدء ألة دو بشداء  دااشت امادن لج ي سدت ندتم  فدولل  دل تقدتيم اسمةوألدء (Panel Data)اسمققةادق 
واسقااو  ل تقتيم اسقائ ا لقماتا اق.  ونرما سخةور   اونوو هلد است الق وسقوسمو تئ اسقةما نرث ألشاء ا  تبدود 

.  مشددداالو أل  ددد لل Heteroskedasticity)( وألشدددارق ندددتم ت دددونس اسقبدددوين )Serial correlationرل )اسق ر دد
بقباةدق  اونددوو هدلد اسر مددق  ادت است الددق. بوسقدوسل: نةددوسا هدلد اسمةضددالو ألدن لددالل تقبادط طممقددق اسققدتيم اسقددل تفددل 

 اش األلقددول اسمةاو مدق سقددت ل تةددااا و  دلد اسشددمود سقاراددء  اونددوو اسر مدق هددل اناددتا  اسقددل اماو اسثو قدق ألددع تةددا

 .Driscoll-Kraay 1998)اسمةاو مق واسمشوكء لوبقق اسل م ) سفلقول

 ج:القمود : توريف6-3

ناددن ن ددقختم نمددوذج نوألددق سرقاقاددط اسق ممبددل لو اسققباقددل  ددل ل ددم اسة األددء اسخو ددق بوسمةددمات واسةوألددء اسخددوي 
اسموسل سرمةو ا اسق و مق. ويوسنرم اسث لةور  أل م ندق اسباوندوو بوسةنونق ون األء ا  قةول اس رل نرث األلال 

 ( سققتيم نموذ نو نرث اسنا  اسقوسل:        Driscoll-Kraayاسخو ق  نوت ن قختم تقناق )
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𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂𝐸𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽2CAR𝑖,𝑡 + 𝛽3𝐿𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐶𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽5𝐶𝑅3𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐴𝐼𝑅𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑂𝑃𝑖,𝑡
+ 𝛽8GDP𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

                                                                                                        باا  لج:

  𝑌𝑖𝑡  =تمثدء األلال اسمدوسل سرمةدما i   (1........11  )اسفقدمل و دل  t  (1...........11 )  كمدو نبدمو نند 
ROAA  وROAE  وNIM  وTobin’s Q  . 

    = 𝛽0.تمثء  امق اسثو ه 

  = 𝛽8−𝛽1.تمثء ألةرموو ألةوألء اسنموذج 

  = 𝜀𝑖𝑡اسةش ارل. اسخقل مت تمثء 

 التعريفات اإلجرائية لمتايرات الدراسة:  -7

 المتايرات التالعة: 7-1

 ل هلد است الق القختألنو ل يةق نموذج ألنفةرق سقاتيت نقا دق اسة األدء اسمدؤ مل نردث األلال اسمدوسل اسدتالرل واسخدو  ل 
سرمةددو ا اسق و مددقت الددقختم اسةتيددت ألددن اسبددومثان اس ددوبقان هددلد اسمقغاددماوت ويوسقددوسل اسمقغاددماو اسقوبةددق اسم ددقختألق 

  سقاوا األلال اسموسل هل:  

ا سرميااددق واس فددولل   :(ROAAط ا رااوي )العائااد علااى متوساا - ددو  اددت  اةقبددم اسةورددت نرددث ألق لددل األ دد ل ألقاول 
اةاس هلا اسةورت القختام اسمةما أل  س  سق سات اإليمالاوت ألج  تاإللا مق طوسمو لن  ا ق تا تةرائ  و ل اسثمول

  رمو ا تفع هلا اسةورت  رمدو  دوج اسمةدما  -آساوو استلء واسمةمو وو ستى اسمةما تمتبل ا تبوط و و اق و بل  س و 
 .((Dietrich & Wanzenried 2014 لكثم  ةوساق و وج للالد اسموسل ل ضء 

ار ددم اسةورددت نرددث ألق لددل مقدد   اسمر اددق اسددث لي ألددتى يددتيم  (:ROAE)ق الملكيااة حقااوالعائااد علااى متوسااط  -
اسمةددما  لا ألوسدد  بشدداء  ةددول ) ددو ل اسقامددق(ت ونرددث و دد  اسقاتيددت اقدداس  يااددق نورددت ا لددقثمو  اسم ددقرئ نرددث 

نل األ يوح تقاس هلد اسن بق  ت ل اسمةما نرث   تاسم ا ل اسم قثممل  ل اسمةما ألن  بء  لا ألوس  لو اسم وهمان
و رمدددددو عال اسةوردددددت نردددددث ا لددددددقثمو   دددددوج اسبندددددك ل ضدددددء مددددددو   ألدددددن ماددددد  تاقاددددددط  ت ندددددول  نردددددث  لا ألدددددول ألاددددددتل

ا دب لج  -(. ومم ع ذسك اسث طباةدق ونمدل ا لدقثمو او اسقدل اقد م   دو اسبندك  (Ongore & Kusa, 2013حاأل يو
بافولل وممان تةرائ األ يوح. ومةاس هلا اسمؤشم  ت ل ت  ج ل اقق سرغواق باا  امان القختام  ماع اسم ا ل اسموساق 

اسمةددما نرددث الددقختام لألدد ال اسم ددوهمانت و لبددو  اسم ددوهمان بددوسمبرغ اسددلي اا ددب  اسبنددك ألقو ددء  ددء ألددن لألدد اس ئ 
 اسم قثمملت وه  األن ب ساةاس ألو ا ةث اسمال  سقةرام .

فدم   دان ايدمالاو اسف اردت وألةدمو وو اسفوردتل هدوألش  دو ل اسفوردتل هد  ألقادوا سر: NIM) امش رافي الفائاد  ) -
بوسن ددبق اسددث ألبرددغ ل دد ل اسمةددمات هدد  اةاددس  ددال  ألددن م ددئ وألددوما األ دد ل واسخةدد مت نددالول نرددث ذسددكت  مندد  
اةاس ت رفق لتألوو اس لوطق اسمةدم اقت اند  ألقادوا ألد  و س فدولل اسمةدما وهد  ألاد ج أل دئ سميااقد ت و رمدو ا تفدع 

 (.Ongore & Kusa, 2013ء ألن ما  ت سات األ يوح )هلا اسمةتل  وج اسمةما ل ض

تقداس هددلد اسن دبق اسقامددق اس د  اق سرمةددما اسق دو ي ألق دد ألق نردث اسقامددق است قممدق ساقدد   : Tobin’s Qنسابة  -
اسمر اددقت  ددل اس دداو  اساددوسل اةددت هددلا اسمقاددوا ألددن ألؤشددماو األلال اسمددوسل سر دد  ت هددلا اسمؤشددم هدد  األكثددم ب ددوطق 
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 ,Alkhatib & Harsheh) و ألدع اسباونددوو اسمةدم اق وهدد  اةقمدت نرددث اسق رفدق اسقو مخاددق سف دد لواألكثدم تموشددا

 2014; Karim & Alam, 2013). 

 المتايرات المستقلة )التفسيرية(:7-2

 المتايرات الخارة لالمصرع7-2-1

استالرادددق وتقرادددء : اقددداس هدددلا اسمؤشدددم ألدددتى  فدددولل الا ل اسمةدددما أل ددد س  ولةددد أل  (OERكفاااا   التشاااايل ) -
اسنفقددوو  ددل اسقادد د رددت لبةددول اسمخددوطم اسخو ددق بدد . بمةنددث آلددمت ي رددش ألددتى ن ددوح اسمةددما  ددل تقراددء نفقوتدد  

(. هلا اسمؤشم أل ئ بشاء لوي  ل تقاائ اسمةو ا.  دل هدلا اسباد ت Javaid & Alalawi, 2018وعمولل للار  )
 ن قختم ن بق اسق رفق اسث استلء سقاتيت  فولل اسمةما .

: يؤ ت هدلا اسمؤشدم   دت ل اسمةدما نردث اس  دول بوسقواألوتد  اسموسادق  دل موسدق اسقربدوو اسموسادق (LRمعدي السيولة ) -
اسمق  ةق لو غام اسمق  ةق ألن  بء اسةمالل.  منو بقادوا ن دب اس دا سق بولدقختام ن دبق اسمد ا ل اس دوررق سرمةدما اسدث 

ن ددبق ت عالو لددا سق اسمةددما. ويوسقددوسل ت  ددمج اسفشددء ا  قةددولي ألدد ا لد بوس وألددء  بددتيء سر ددا سق.  رمددو عالو هددلد اس
سرمةما وتةفاق  هل نقا ق سةدتم  فوادق اس دا سق. وألدع ذسدك ت تضدال اسمةدو ا بدوسفمي اذا لدةه سقاقادط ل يدوح 

 (.Olalere, et al., 2017لكبم ألع ا مقفوظ بوسم ا ل اس وررق )

 ماق األ  ل اسقل ااقفظ   دو اسمةدما سرقةوألدء ألدع اسخ دورم : تشام هلد اسن بق اسث (CARكفاية رأس الماي ) -
واسق تيددددتاو ألثددددء ا رقمددددوج واس دددد   واسمخددددوطم اسقشددددغاراقت واسقددددل اماددددن لج تددددؤ م  ماة ددددو نرددددث  يااددددق اسمةددددما 

(Poonam et al., 2008) يةبدو ل للدمىت اهر دم  دت ل اسمةدما نردث تامدء وأل ا  دق اسةدتألوول  مدو لج س دلد ت و
مولئ نرث ه األش األ يوح.  ل هلد است الق  منو بقاوا ن ب  فوادق  لا اسمدول بولدقختام ا مدوسل  لا اسن بق تل ام 

 اسمول  ن بق سف  ل اسمم اق بوسمخوطم.

يقةرددط هدلا بومقموسادق اسخ دو ل نقا ددق ندتم  دت ل اسمققدمض نرددث لدتال ألدت  نوو لي ندد م (: CRمخااطر اائتماا) ) -
ا رقمددوج لألددم ا بددوسغ األهماددق أللال اسمةددو ا اسق و مددق و يااق ددو اإل موساددق. اماددن ألددن ا سقواألددوو. تةددت الا ل ألخددوطم 

 سرمةو ا تقراء ل ورمهو ألن لالل ال ا  ألتى  فواق ل  س و وامقاوطاوو ل ورم ا رقموج  ل لي و ه.

 المتايرالخاص لالصقاعة:7-2-2

ألددن اسشددم وو اسدث اسا ددئ اإل مددوسل اشددام هددلا اسدث مةدد  اس دد   اسمشدقم ق سةددتل ألةدان  (:CR3نسابة تركيااز ) -
سر    وم قختم سققاائ است  ق اسقل اا ج  ا و ل   ألو امق و  ا سرقرق )لي ي امن نرا  نتل  راء ألن اسشم وو(. نردث 
اسمغئ ألن نتم و  ل " ونتل" ن وراق م ل اسن بق اسم  مق اسقل تؤلس امق و  اسقرق ت ا  لج ن بق اسقم او اسما نق ألدن 

 .٪ تشام اسث ل   أل امن سرغواق60ع شم وو واسقل تومت نن  الث اسث ل ي

 متايرات ااألتصاد الكلي:

اسقضددخئ هدد  لمددت لهددئ اسماددتلاو  ددل اسنشددود اسمةددم ل. تددئ ااددالل اهقمددوم  باددم  (:AIRمعاادي التمااخس السااقو  ) -
ةقمت نرث ألو اذا  وج سفا  ا  تبود  ان  يااق اسمةو ا وألةتل اسقضخئ. تشام األل اوو اس وبقق اسث لج اسقل ام ا

و لم غام ألق  ع. وألع ذسك ت  ونه اسنقورا غوألضدق سرغوادق  امدو يقةردط بوسقضدخئ  ةوألدء ألادتل ت  ألةتل اسقضخئ ألق  ة 
. تشدام هدلد األو ا  (Kosmidou, 2008; Sufian & Chong, 2008)وهدل  دل تندو   ألراد ظ ألدع اسققدتيماو 
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ث  يااق اسمةما لألدم غادم ألمغد م  اد .  مدو هد  اسادول  دل ألةردئ اسث لج تل ام اسقغاماو  ل األلةو  اسمقوايتل نر
است الددوو اسققباقاددق  سرمةددو ات وتموشدداو  ألددع األل اددوو اس ددوبققت نقدداس اسقضددخئ ألددن لددالل الددقختام ألةددتل اسقضددخئ 
اس ن ي.  ل ر ل ذسك ت ألن اسمق  ع لج اا ج سمةتل اسقضخئ اس ن ي نال ق غام مولدمق ألدع  ياادق اسمةدما ولج 

 مل نرا  ت ممباو .يقئ اس

و ق و ست الوو ا  تبود  ان للةو  اسنفل و يااق اسققوم اسموسلت ا ب لج اا ج أللدةو  اسدنفل : Op)سعر القفط ) -
(. ويوسقدوسل ت  منندو Chi-Chuan Lee, 2018; Chidozie, & Ayadi, 2017تل ام  بام نرث األلال اسمةم ل )

 لال اسموسل سرمةو ا.نق  ع نال ق ألقفوررق  ان للةو  اسنفل واأل

تددولال  يااددق اسمةددو ا اسق و مددق ألددع عمددولل اسنمدد  ا  قةددوليت  :(GDP)نمااو القاااتم المحلااي اإلجمااالي الحقيقااي  -
لو ق ننتألو اا ج نم  اسندوتا اسماردل اإل مدوسل اس درائ اسدلي لدقؤ م  اد  اسردموا ا  قةدولاق اا وب دو نردث اسةدمض 

سمةنثت تماء اسميااق اسث ا  تفوم ألع عمولل اسقرب نرث اإل دماض. ويوسقدوسلت واسقرب نرث اسقموض واس لارعت وي لا ا
 Athanasoglou et مننو نق  ع نال ق ألقفوررق  ان نم  اسنوتا اسمارل اإل موسل اساقاقل واأللال اسموسل سرمةو ا )

al., 2008; Alper and Anbar 2011.) 

 التجريبية:تقدير القماذج لعرض القتائم التطبيقية أل -8

 بء ألو نق م  ققتيم نم ذج اسبونء ألع نمض وتف ام اسنقورا ت لنق م  ققتائ القبو او تةقبم أل مدق وس دو لوس مدق إل بدوو 
  اق نموذج است الق واسمقمثرق  ل القبو او اإلمةول اس  فل وا  تبود  ان اسمقغاماو اسقف اممق.

 اإلحصا  الورفي:8-1

 ل اسبتااق ا ب اسقاوم بم مال أل م نق ألن ا لقبو او اإلمةدوراق نردث ألقغادماو است الدق اسممثردق  دل نمدوذج است الدق 
 . 2ألةما ت و ي لة ليت وهلا ألو ي رش  ل اس تول  11وسةانق ألا نق ألن 

 : اإلحصا  الورفي للمتايرات التفسيرية2جدلي 
Variable Mean Minimum Maximum Std.Dev 

ROAA 1.845 -1.485 4.500 0.798 

ROAE 12.667 -7.993 26.475 5.759 

NIM 2.834 1.891 5.712 0.692 

TQ 1.589 0.720 4.290 0.641 

OER 40.836 25.568 97.252 13.252 

LR 15.502 3.450 34.942 6.815 

CAR 18.850 11.240 75.000 6.484 

CR 2.467 0.019 7.972 1.352 

CR3 46.046 41.057 50.403 3.127 

AIR 3.915 -0.237 9.870 2.493 

OP 80.922 43.640 111.630 24.591 

GDP 3.476 -2.059 9.997 3.186 

 Stataاسمةت : ألن انتال اسبومث ج بو نقمول نرث نقورا  منوألا 

األلال وا نادماا اسمةادو يت  دمج اسققردب وألن لالل  تول ا مةول اس  دفل امادن ألالمردق لند  ألدن ماد  ألق لدل 
ه  نف   تقممب و س ماع ألقوياس األلال اسموسل )وألن ما  اسقائ استناو واسقة ى(. وهلا ألو اشام اسث مقاقدق لند  امادن ئ 
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 القختام بةض ئ اسبة   ل اسقاراء.

لا ألدول  اددت ألدع ن ددب  فواددق كمدو االمددظ لاضدوت تقمقددع اسمةدو ا اسق و مددق اسةوألرددق  دل اسممر ددق اسةميادق اس ددة لاق  ددم 
٪(ت و ونده ألق لدل  لدمرق اسمةدو ا 10.50) 3( لنرث باثادم ألدن اسادت األلندث سمققربدوو بدوعل CAR لا اسمول )

٪ت وألدددن لدددالل  دددتول اإلمةدددول اس  دددفل  دددلسك نضدددمن ندددتم و ددد ل اسقدددائ اسمققم دددق  دددل ألقغادددماو  18.850هددد : 
 است الق.

 ية:مصفوفة اارتباط بين المتايرات التفسير  8-2

نق م بفا  ألةف  ق ا  تبود  دان اسمقغادماو اسم دققرق سقاتيدت لعواج ا  تبدود اسمماندق  دان هدلد اسمقغادماوت ويوسقدوسل 
اسقلكت ألن لر  نموذ نو ألن لهئ اسمشوكء اسقل امان لج تادتث نندت تقدتيم نمدوذج  اوندوو اسبوندءت بااد  لج ألةدوألالو 

و  ددددرق بو ناددددتا  اسخددددوي باددددء ألقغاددددم ألف ددددم بوسن ددددبق سبددددو ل ت دددد ج ذا Multicolinearity)ا  تبددددود اسمقةددددتل )
 اسمقغاماو اسقف اممق واسقل يقئ م و  و نن طممط القختام اسبماألا اسمخقرفق سال قةول اسقاولل :

 OER LR CAR CR CR3 AIR OP GDP 

OER 1.0000        

LR 0.5701 1.0000       

CAR 0.4036 0.1732 1.0000      

CR -0.009 0.2890 -0.206 1.0000     

CR3 0.1058 0.2842 -0.005 0.2675 1.0000    

AIR 0.1422 0.1447 -0.090 -0.041 0.6836 1.0000   

OP -0.016 0.1064 -0.033 0.0666 0.4889 0.3818 1.0000  

GDP 0.0237 0.0689 0.0383 0.0890 0.4125 0.4854 0.6575 1.0000 

 Stataاسمةت : ألن انتال اسبومث ج بو نقمول نرث نقورا  منوألا 

تر ددم ألةددف  ق ا  تبددود  ددان اسمقغاددماو اسق ردداااق بشدداء نددوم لج اسمقغاددماو س ددو ألةددوألالو  ددغاملت وهددلا ألددو اف ددم 
 (  ل نموذج است الق.Multicolinearityبةتم و  ل ألشارق ا  تبود اسمقةتل )

 :ااألتصاد القياسي تحليل لتفسير لمقاألشة نتائم-9

الدددقختألنو  دددل هدددلد است الدددق ل يةدددق نمدددوذج ألنفةدددرق سرقاقدددط ألدددن األلال اسمدددوسل سرمةدددو ا اسق و مدددق اسةوألردددق بوسممر دددق 
 مقغاددم تددوبعت و اةددمض اسةمدد ل اسثددونل   ROAAاسةمياددق اس ددة لاق : يهبرددغ اسةمدد ل األول نددن اسنقا ددق ننددت تضددمان 

 مقغاددم تددوبع.  NIMاشددام اسةمدد ل اسثوسدد  اسددث اسنقددورا ننددت تضددمان   مقغاددم تددوبعت و ROAEاسنقددورا ننددت تضددمان 
  مقغام توبع. Tobin’s Qكمو امثء اسةم ل اسمابع ن بق 

(  مقدددوياس سدددفلال NIMت ROAEت ROAAاسنقدددورا اسق ممبادددق سنمدددوذج اسققادددائ اسقدددل ت دددقختم ) 4يرخددد  اس دددتول 
امددو يقةرددط بلهماددق اسمقغاددماو ت  ددمج ن ددبق اس فددولل و   مقاددوا للال ألددوسل لددو  ل. Tobin’s Qاسمددوسل اسددتالرلت و 

٪ س مادع ألقدوياس األلال اسمدوسل 1س و تل ام لربل وهل ذاو ل سق امةوراق ننت أل دق ى ألةن مدق    OERاسقشغاراق  
سرمةو ا  ات است الق ل تق ا ط هدلد اسنقا دق اس درباق ألدع ت  ةوتندو اسباثادق.  مدو تشدام اسنقدورا لج است  دق اسقدل اخفد  

و اسمةددما اسق ددو ي نفقوتدد  تومددت ألددن للاردد  اسمددوسل ت وهددل مقاقددق للولدداق  ددل تقاددائ اسمةددو ا اسق و مددق. سددلسك ت   دد
ن ددقنقا لج اسمةددو ا األكثددم  فددولل  ددل اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاق سددتي و للال ألددوسل ل ضددء. تق ا ددط هددلد اسنقا ددق ألددع 

 Căpraru and Ihnatov؛ Dietrich and Wanzenried 2014؛ Zeitun 2012است الوو اسق ممباق اس وبقق )
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(. سلسكت ن قنقا لج اسمةو ا األكثدم  فدولل ألدن ماد  اسق رفدق سدتي و للال Garcia and Guerreiro 2016؛2014
 ل ضءت  مو اماننو لج ن قنقا لج اس فولل اسقشغاراق أل مق سفلال اسموسل سرمةو ا اسق و مق. 

 معلمات نماذج الدراسة المقدر  :4جدلي 

متايرات 
 الدراسة

 

 

 اادا  المالي الداخلي

 

 

 اادا  المالي الخارجي

ROAA ROAE NIM Tobin’s Q 

Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

OER -.0521*** (-6.7) -.3132*** (-3.9) -.01979*** (-4.9) -.023*** (-4.5) 

LR .0460*** (4.39) .139070* (1.98) .035785*** (5.05) .03628** (3.4) 

CAR .0128047 (1.56) -.0625946 (-0.5) .0281924 (1.78) .00376 (0.41) 

CR -.15169** 
(-

2.55) 
-.376942 (-1.2) .024853 (0.36) .00809 (0.19) 

CR3 -.04309** 
(-

2.51) 
-.42662** (-3.4) .0010914 (0.06) -.010169 (-0.4) 

AIR .0524054 (1.81) .530157** (2.14) .0373321 (1.02) .09659*** (4.6) 

OP .0028328 (1.73) .0268325* (1.95) -.0007109 (-0.3) .00604** (2.5) 

GDP .0054371 (0.55) .1034369 (0.84) -.044772** (-2.5) -.0547*** (-6.9) 

cons 4.9223*** (7.11) 40.448*** (7.07) 2.51169*** (3.7) 1.657479 (1.7) 

F 

Prob 

> F 

(8,     10 ) =  

224.88 

0.0000 

(8,     10 ) = 79.19 

0.0000 

(8,     10 )= 651.91 

0.0000 

( 8,   10) = 293.57 

0.0000 

R2 0.5078 0.5004 0.1613 0.2840 

Number of observation                                                      121 

Number of groups                                                     11 

Time periods                                                                          11 

 ٪ نرث اسق اسل.10٪ و5٪ و1ألالمرق / *** و ** و * تةنل اسمةرمق ذاو ل سق امةوراق ننت أل ق موو 

ددو ننددت أل ددق ى   األلال  LR ٪ تقممب ددو س ماددع ألقددوياس1اةقبددم ألةوألددء اسمقغاددم اسددلي امثددء ن ددبق اس ددا سق أل  ب ددو وهوأل 
اسمددوسل سرمةددو ا. اسنقا ددق اإلا و اددق  ددل هددلد اسنمددوذج   تق ا ددط ألددع ت  ةوتنددو اسباثاددق. وهددلا اةاددس لندد   رمددو ا تفةدده 

ق. ومةدوى ذسدك بشداء للولدل اسدث نقا دق تربادق اسقربدوو اسا ألادق ن بق اس ا سقت ا تفع األلال اسمدوسل سرمةدو ا اسق و مد
واسموساددق سرةمددالل ألددن لددالل اإل ددماض.  ددت ت دد ج ألةددت و اس ددا سق اسممتفةددق ألؤشددما نرددث تا ددن نورددتاو اسمةددو ا 
ب ددبب عمددولل للددء اسف ارددت ألددن األألدد ال اسمققمرددق. وألددن  ددئ  ددمج ا لددقثمو او ذاو األ دد ل اس ددوررق اسقو رددق ساللددقختام 

 تماء اسث تاقاط ألاولب  للموساق لنرث.

س  تل ام اا و ل وغام ذاو لهماق امةوراق س ماع ألقوياس األلال اسموسل سرمةدو ا.  CAR ألةوألء  فواق  لا اسمول
تشام اسةالألق اإلا و اق  ان  لا اسمول واسميااق اسث لج اسمةو ا اسق و مق تقمقع   رع ألوسل لرائ. سلسك اماننو لج 

 مةو ا ذاو  لا اسمول األ ضء هل اسمةو ا األكثم لألون و واألكثم  يااق.ن قنقا لج اس

و اإلشو ل اس رباق اسمق  ةقت و مو ه  ألق  ع  تر م اسنقورا لج است  ق اسقل تقرء   و  CR  تامء ألخوطم ا رقموج لاض 
قاددائ اسمةددو ات وسقددت اسمةددو ا اسق و مددق ألددن ألخددوطم ا رقمددوج تومددت ألددن للار ددو و يااق ددوت وهددل مقاقددق للولدداق  ددل ت

٪ نرددث نمدد ذج 5لددربل و أل ددئ امةددورا و ننددت أل ددق ى ألةن مددق   و ددتنو لج ل ددم ألةوألددء ألخددوطم ا رقمددوج اسمةددم ل
(ROAA( ت  ددل مددان لن ددو ذاو تددل ام لددربل وغاددم أل ددئ امةددورا و نرددث نمدد ذج)ROAE  مددو لن ددو تددل ام اا ددو ل  .)
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (16)                               

 

AFIQ 
 

 

شدام اسةالألدق اس درباق  دان ألخدوطم ا رقمدوج واسمياادق (. تTobin’s Qو  NIM وغادم أل دئ امةدورا و نردث نمدوذج ) 
اسددث لندد   رمددو عالو ألخددوطم ا رقمددوج تقددء  يااددق اسمةددو ا ت وهددلا اةنددل لج اسم ددق موو األنرددث ألددن ألخةةددوو 
ل ددورم اسقددموض تقرددء ألددن  يااددق اسمةددو ا ب ددبب تل مهددو بددوسقخرف نددن اس ددتال اسفةرددل. تقموشددث هددلد اسنقا ددق ألددع 

(ت ألمدو اةندل لج Căpraru and Ihnatov 2015؛  Athanasoglou et al.2008س دوبقق )است الدوو اسق ممبادق ا
ألددتيمي اسمةددو ا اسق و مددق  ددل اسنرددوم اسمةددم ل اس ددة لي  ددت تبندد ا لاولددوو تامددل ألددن اسمخددوطمت ألثددء ا لقاددو  

 اس رائ  ل ألنش اسقموض وألما بق ألخوطم ا رقموج.

لدرباق س مادع ألقدوياس األلال  CR3قدورا اسق ممبادق لج ن دبق اسقم ادو امو يقةرط بوسمؤشم اسخوي بوسةنونقت تر دم اسن
اسموسل تقممب و. س دلد تر دم اسنقدورا لج اسمنو  دق اسشدتيتل للو اسدث عمدولل اسقم ادو وانخفدوض األلال اسمدوسل. سقدت و دت لج 

هدلد تق ا دط   (.ROAAو  ROAE٪ نردث نمد ذج )5تم ادو اسمةدو ا لدربل وأل دئ امةدورا و نندت أل دق ى ألةن مدق 
 Căpraru & Ihnatov ؛ Athanasoglou et al., 2008اسنقا ددق ألدددع است الددوو اسق ممبادددق اس دددوبقق )

( واسقل تؤ ت لج ن دبق اسقم ادو ألمتبقدق لدرب و بدوأللال اسمدوسل. وهدلا اةندل Dietrich &Wanzenried 2014؛2015
وهددلا اشددام اسددث لج اسنرددوم اسمددوسل  ددل  لج اسنرددوم اسمددوسل اماددء نادد  هااددء لكثددم تنو  دداقت ألمددو اةنددل عمددولل اسمنو  ددقت

 اسممر ق اسةمياق اس ة لاق ستا  اسقت ل نرث لج اةبش ل   و ألنرم و بشاء تنو  ل.

 سد  تدل ام اا دو ل وذاو  AIRو امدو يقةردط بمؤشدماو ا  قةدول اس ردلت تر دم اسنقدورا اسققباقادق لج ألةدتل اسقضدخئ  

نندت  امةدوراق ل سدق (ت و تدل ام اا دو ل وذاوTobin's Q)٪ نردث نمد ذج 1ألةن مدق   نندت أل دق ى  امةدوراق ل سدق
و  NIM(ت  مو لند  سد  تدل ام اا دو ل وغادم أل دئ امةدورا و نردث نمدوذج )ROAE ٪ نرث نم ذج )5ألةن مق   أل ق ى 

ROAA ت وهلد اسنقا ق ا ا و اق   تقموشث ألع ت  ةوتنو اسباثاقت ألدن هدلد است الدق  دوج تدل ام ألةدتل اسقضدخئ نردث)
اسمددوسل اسخددو  ل سرمةددو ا اسق و مددق اا و اددو وألةن مددوت  انمددو ل ددم ألةددتل اسقضددخئ نرددث األلال اسمددوسل اسددتالرل األلال 

(. تةدوى اإلشدو ل اإلا و ادق سمةدتل اسقضدخئ ROAAو  NIMسرمةو ا اسق و مق اا و ل وغام ألةن ي نرث نمدوذج )
اسقنبددؤ بوسقضددخئ اسم ددققبرلت وهددلا اةنددل لج بشدداء للولددل اسددث  ددت ل الا ل اسمةددو ا اسق و مددق بوسممر ددق اسةمياددق نرددث 

ألددتيمي اسمةددو ا  ددل اسنرددوم اسمةددم ل اس ددة لي اةمردد ج نرددث تةددتيء للددةو  اسفورددتل سقاقاددط األ يددوح و قددو سرقضددخئ 
اسمق  ع. ما  لج اسنقا ق اس رباق تقفط ألع ألن لنو اسث:  ل موسق اسقضخئ اسغام اسمق  ع  دت ت د ج اسمةدو ا بقا دق 

سفورددتلت ويوسقددوسلت  ددمج هددلا يددؤلي بشدداء للولددل اسددث عمددولل اسق ددوساف بشدداء للددمم ألددن اإليددمالاوت  ددل تةددتيء للددةو  ا
ب ددبب نددتم اساقددان بشددلج اسقضددخئ اسغاددم ألق  ددعت سددلسك تددؤ م لددرب و نرددث  يااددق اسمةددما. بشدداء نددومت تددتنئ اسنقددورا 

 ت ل اسقنبدؤ بوسقضدخئ ألدن  بدء الا ل وتقفط ألع اسنرممق ا  قةولاق بلج تل ام ألةوألء اسقضخئ نرث اسميااق اةقمت نرث 
اسمةما. هلا اةنل لج ألتيمي اسمةدو ا  دل اسنردوم اسمةدم ل امادن ئ تةدتيء للدةو  اسفوردتل بشداء ألنولدب سقاقادط 

  يش لنرثت واسقل ام اإلا و ل نرث األلال اسموسل.

تدل ام اا دو ل وذاو ل سدق ت تر دم اسنقدورا اسق ممبادق لج ألؤشدم للدةو  اسدنفل سد  OP امو يقةردط بمؤشدم للدةو  اسدنفل 
(  ونده اسةال دق لدرباق وغادم NIMامةوراق س ماع ألقوياس األلال اسموسل استالراق واسخو  اق تقممب و ألو نتى نم ذج )

أل مددق امةددوراوت مادد  لج اسةال ددق اإلا و اددق ت شددف لج لددةم اسددنفل ألددمتبل بشدداء اا ددو ل بددوأللال اسمددوسل سرمةددو ا 
س دة لاق.  مدو اةقمدت ا قةدول اسممر دق اسةميادق اس دة لاق بشداء  بادم نردث انقدوج اسدنفلت اسق و مق  ل اسممر دق اسةميادق ا

ما  ان و تةقبم ألن أل  لي اسنفل سال قةول اسةوسمل لي ألن "استول اسمةت ل سرنفل"  دل للد ا  اسقو دق اسةوسمادق.  مدو 
وهددل مقاقددق للولدداق  ددل ا قةددول ن ددقنقا لج ا تفددوم للددةو  اسددنفل نددوع اإلنفددو  اساادد ألل  ددل اسددتول اسمنق ددق سرددنفلت 
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اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاقت نقا ددق سددلسك مفددوو لنشددقق اسققددوم اسخددويت مادد   ددوم اسققددوم اسخددوي  ق لدداع لنشددقق  
ا  قةددولاق والددقثمو ات ت ألمددو للى  ددتو د اسددث تةومددو  ددت ل اسمةددو ا نرددث اإل ددماض ألمددو يددؤلي هددلا اسددث عمددولل األلال 

 اسموسل سرمةو ا.

سددد  تدددل ام اا دددو ل ول سدددق امةدددوراق نردددث األلال اسمدددوسل  GDPنمددد  اسندددوتا اسماردددل اإل مدددوسل اساقاقدددل وللادددم ات  دددمج 
استالرل سرمةو ا اسق و مقت  ل مان س  تل ام اا و ل وغام ذو ل سق امةوراق نرث األلال اسموسل اسخو  ل )نم ذج 

Tobin's Qلا يبدان لهماددق نمدد  اسندوتا اسمارددل اإل مددوسل (. هدلد اسنقا ددق اإلا و اددق تقموشدث ألددع ت  ةوتندو اسباثاددق. وهدد
 ددل اسم ددع ألددن أل ددق ى للال اسمؤل ددوو اسموساددق واسنرددوم اسمددوسل سرددتول ويوسقددوسل  دد لل اسااددول واسم وهاددق  GDPاساقاقددل 

 ا  قةولاق واسقنماق اسشوألرق لالء استوسق.

 :الخالرة-10

سرمةددو ا اسق و مددق  ددل اسممر ددق اسةمياددق اس ددة لاق اسقاقددط ألددن اسة األددء اسمددؤ مل نرددث األلال اسمددوسل ه است الددق مووسدد
ددو سمددتيمي اسمةددو ا 2018اسددث لددنق  2008سباونددوو تمقددت ألددن لددنق  . اةددت   ددئ لينوألاااددوو هددلد اسمقغاددماو لألددم ا أل م 

و لسك سةونةل اس اولوو ألن ل ء لنئ اسققونوو اسمةم اق اسثو قق واسم ققمل  دل  مادع لنادول اسمنققدقت  مدو اةقبدم 
ا سرمنقققت نرم ا  نقمول بة  استول اسةمياق نرث انقوج اسنفل وتةتيمد. ونرث رد ل نقور ندو ال اج للةو   اسنفل ألفات 

 اسق ممباق ن ت ألويرل:

 مقغادم تدوبع وألقادوا ألدوسل  (ROAA)ت ست الدق لهمادق  دء ألقغادم ت رداال نردث اسةوردت نردث ألق لدل األ د ل ألاا 
سددددفلال اسددددتالرلت ن ددددت لج هنددددو  تددددل ام لددددربل  باددددم وذاو ل سددددق لمةددددوراق سمقغاددددماو اس فددددولل اسقشددددغاراقت وألخددددوطم 

ت  ل مان لج هنو  تل ام اا دو ل ذي ل سدق (ROAA)ا رقموجت وألةتل اسقم اوت نرث اسةورت نرث ألق لل األ  ل 
 اسةورت نرث ألق لل األ  ل.امةوراق سن بق اس ا سق اإل موسل نرث 

(  مقغادم تدوبع وألقادوا ROAEت ست الق لهمادق  دء ألقغادم ت رداال نردث اسةوردت نردث ألق لدل مقد   اسمر ادق )مانياا
ألددوسل سددفلال اسددتالرلت ن ددت لج هنددو  تددل ام ا اا و ا ددو  باددم ا سن ددبق اس ددا سقت وألةددتل اسقضددخئت ولددةم اسددنفل نرددث اسةورددت 

(ت  دل مدان لج هندو  تدل ام ا لدربا و ذا ل سدق امةدوراق سر فدولل اسقشدغاراق وألةدتل ROAEنرث ألق لل مق   اسمر ادق )
 (. ROAEاسقم او نرث اسةورت نرث ألق لل مق   اسمر اق )

(  مقغاددم تددوبع وألقاددوا ألددوسل سددفلال NIMت ست الددق لهماددق  ددء ألقغاددم ت ردداال نرددث هددوألش  ددو ل اسفورددتل )مالثاااا
ددو سن ددبق اس ددا سق نرددث هددوألش  ددو ل اسفورددتل )اسددتالرلت ن ددت لج هنددو  تددل ام ا اا و (ت  انمددو هنددو  تددل ام NIM ا ددو أل م 

 (.NIMلربل أل ئ امةورا و س فولل اسقشغاراقت ونم  اسنوتا اسمارل اإل موسل نرث هوألش  و ل اسفورتل )

  لت ن دت  مقغادم تدوبع وألقادوا ألدوسل سدفلال اسخدو Tobin's Qت ست الق لهماق  ء ألقغادم ت رداال  دل رالعا لأخيراا
دو سن ددبق اس دا سقت وألةددتل اسقضدخئ ولددةم اسدنفل نرددث  ت  ددل مدان لج هنددو   Tobin's Qلج هندو  تدل ام ا اا و ا ددو أل م 

 . Tobin’s Qتل ام ا لربا و ذي ل سق امةوراق سر فولل اسقشغاراقت ونم  اسنوتا اسمارل اإل موسل نرث 
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 المراجع العربية:

” (. ل ددم اسمقغاددماو استالراددق  ددل األلال اسمددوسل سرمةددو ا اسق و مددق اسراباددق 2020نبددتاسفقوح م ددان. )لوسددت ا ددماهائت 
أل رددق اسةردد م ا  قةددولاق واس اولدداقت اسةددتل اسخددوألس نشددمت  راددق “ل الددق تقباقاددق نرددث ألةددما اس م   مددق 

 ا  قةول واسق و ل عساقنت اس وألةق األلمممق.

ميااددق  ددث اسمةددو ا اسق و مددق اسراباددق "ل الددق ألقو نددق  ددان اسمةددو ا اسق و مددق (. ألاددتلاو اس2012ألامددت اسقددلا ل. )
 م.2012 وألةق  نغوعيت  ياع  –اسراباق لالل اسفقمل ألن"  لوسق ألو  قام ألنش  لت  راق ا  قةول 

مققةادق (. ألاتلاو األلال اسموسل سربن   اسق و مق  ل اس وارم بولقختام تاراء موم اسباونوو اس2021ألفموم  مولي. )
.323-304(ل 1)9اسوألناق. اسق وألء ا  قةوليل 
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