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 ئذةاتطوير سيناريو ااالدء االستراتيجي المصرفي في ظل كل مه االستثمار االجنبي غير المباشر ومعذل الف

عـدد مـن البحث هو تطوير سيناريو لـددا  االسـتراتيجا المصـر اخ اخـفا   ـا االعتبـار االسـتجمار االجنبـا ايـر المباشـر ومةـدل ال الـدةخواجر  عمـ  هدف 
م  تـاجير تـاجير مششـرات االدا  المـالا عمـ  الربحيـة الختيـار موشـرات االدا  المـالاخوع مةتمـدا عمـ (. 2013-2007المصارف التجارية الةراقيـة لممـدة  

كل بالك ا ة التشغيمية الختيار مششرات االدا  التشـغيماخوعم  مششـر القيمـة المةـا ة الختيـار مششـرات  هامششرات االدا  التشغيما عم  الربحية بةد اقتران
ــة  ــ  و ــق المةادل ــار مششــرات كــل مجموعــةخو ( Y=B°+BiXi+e االدا  التنا ســا. اســتخدم البحــث االنحــدار المتةــدد  عم ــاجير االســتجمار الختي اختبار ت

مـع  سـيناريو التجـاه اادا  الةـالا ال ـا تطـوير  2015-2017)االجنبا مع ال الدة عم  المششرات المختارة . تمت االست ادة من النتالج المقـدرة  لممـدة 
 ـا  ( الحاجـة الـ  السـيناريو1االسـتناجات  مجموعـة مـنتوصـل البحـث ل.مع اسـتجمار اجنبـا متنـاقصخوسيناريو اتجاه اادا  الةالا استجمار اجنبا متزايد

ايــر المباشــر اليظهــر تــاجيره ااســتجمار ااجنبــا ( ان 3بــل البــد مــن دراســة البةــد اال تراةــا (ان البيلــة لــم تةــد مقتصــرة عمــ  البةــد المكــانا 2خالتخطــيط
باسـهم المصـرف الـ  االجنبـا  ااسـتجمارنسـبة صـا ا الوسط الحسابا لكـل مـن   المشترك مع ال الدة  ا االدا  االستراتيجا المصر ا عندما يكون

( واالنحـراف المةيـار  0.03باسـهم القطـاع  ااسـتجمار ااجنبـا المصـرف الـ   باسهم القطاع خونسبة االستجمار االجنبـا الكمـا باسـهمااستجمار ااجنبا 
واالنحــراف المةيــار   0.327)الكمــا  ااســتجمار ااجنبــا نســبة خ ويظهــر التــاجير عنــدما يكــون الوســط الحســابا ل7)( لسمســمة زمنيــة مــدتها  0.06لهمــا 

 ( لنسبة االستجمار االجنبا الصا ا  لمسمسمة فاتها.0.17945واالنحراف المةيار   0.156)والوسط الحسابا   0.3018) 
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 Developing  Performance Strategic scenario Under Indirect Foreign Investment & Interest rate 

  

   The research's aim  was to develop banking strategic  performance scenario by taking into account foreign indirect 
investment with interest rate and using data of Iraqi commercial banks to the period (2007-2013).depending on: effect 
of financial  indicators on profitability to chose financial indicators, effect of operational with efficiency indicators to 
chose operational performance indicators and Added value  to chose  the competitive performance indicators by using 
the equal(Y=B°+BiXi+e) Which also used to find the effect of foreign investment with interest rate on  the chosen 
indicators. The estimated results to period (2015-2017) are used to develop scenario of high performance level in 
cases of high foreign investment with low interest rate  and low foreign investment with high interest rate .The research 
was found 1)there is needing  to scenario 2)It is important  to care in the virtual Diminution of  Environment, 3) foreign 
investment and Interest rate are not effect on the low banking performance when the main of rat io of total foreign 
investment in  a bank  shares to the total foreign investment in shares of banking sector is equal to (0.03) and 
standard deviation is equal to(0.06),Also the same numbers to the ratio of net foreign investment in a bank  shares to 
the total  foreign investment in shares of banking sector, while the effect  was clear when the main of ratio of total 
foreign investment in a bank shares to the total indirect foreign investment in shares of banking sector is equal to 
(0.327) and standard deviation is equal to(0.3018) And the main  of the ratio of net foreign investment in a bank  
shares to the total  foreign investment in shares of banking sector is equal to(0.156 with standard deviation(0.179 ) 
 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


