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 مستخلصال

ركز البحث على بيان مدى انعكاس أتثري هيكل التمويل ابلديون )من ودائع وقروض( يف حتقيق اداء 
)مصرف الشرق  العراقية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املاليةمايل متميز لعينة من املصارف التجارية 

هلي العراقي، مصرف املنصور( عرب حتليل نسب التمويل ابلديون وأتثريها يف مؤشرات االاالوسط، املصرف 
(، أبعتماد املؤشرات املالية املتمثلة بـ)معدل العائد على 2018 - 2009الرحبية والسيولة املصرفية وللمدة )

لَحد من عدم ن لالودائع، نسبة الرصيد النقدي(، لكشف ما مدى قدرة وفاعلية سياسات التمويل ابلديو 
استقرار االداء املايل ملصارف العينة، وتوصل البحث اىل جمموعة استنتاجات كان من امهها: ان هناك عالقة 
اثر لنسب التمويل ابلديون يف مؤشرات السيولة والرحبية املعتمدة للبحث، وابستطاعة املدير املايل يف 

لديون وفق املؤشرات املعتمدة، أبتباع سياسة متويل اب مصارف العينة ان حيقق التوازن االمثل لنسب التمويل
التأكيد على اختاذ قرارات تتوافق مع القدرة االستثمارية والوضع البيئي العام، فيما اوصى البحث بضرورة 

متويلية تسهم ابحلفاظ على توازن هيكل التمويل بني نسب التمويل ابلديون، وحتقيق صايف ربح مقبول، 
اد طرائق لإلفادة من معدالت السيولة النقدية املرتفعة بدل من اكتنازها كأموال معطلة، اجيفضالً عن ضرورة 

 واليت ميتد أتثريها على حنو عكسي يف مستوايت الرحبية وفق املنطق االقتصادي.
                                                        

 .املعهد العايل للدراسات احملاسبية واملالية/ جامعة بغداد -1
 .املعهد التقين كربالء/ جامعة الفرات االوسط التقنية -2
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 الكلمات املفتاحية: األداء املايل، هيكل التمويل ابلديون، سوق العراق لألوراق املالية، تقييم االداء. 
Abstract 
The research focused on the extent of the impact of debt financing 

(deposits and loans) in achieving a distinct financial performance of a 

sample of Iraqi commercial banks listed on the Iraqi market for securities 

(Middle East Bank, the National Bank of Iraq, Mansour Bank) through 

analysis of debt financing ratios and their impact on indicators Profitability 

and bank liquidity for the period (2009 - 2018), based on the financial 

indicators (rate of return on deposits, cash balance ratio), to show the extent 

and effectiveness of debt financing policies to reduce the instability of 

financial performance of the sample banks, and the research reached a set 

of conclusions The most important: that There is a relationship between debt 

financing ratios in the liquidity and profitability indicators approved for 

research, and the financial manager in the sample banks can achieve the 

optimal balance of the debt financing ratios according to the approved 

indicators, following a financing policy that is consistent with the investment 

capacity and the general environmental situation, while the research 

recommended the need to emphasize funding decisions Contribute to 

maintaining the balance of financing structure between debt financing ratios 

and achieving an acceptable net profit, as well as the need to find ways to 

take advantage of high liquidity rates rather than hoarding them as funds, 

which adversely affect the levels of profitability According to economic logic. 

 المقدمة

دارة املالية، وجماالت التحليل املايل، اىل ان من اكثر ون يف حقل االيشري الُكتاب والباحثون املعني
املوضوعات جدالً وتعقيداً، تلك املتعلقة بصياغة وحتديد حجم الديون يف هيكل التمويل ملنشآت االعمال 

ملناسب والسيما املصرفية منها، وهي من الوظائف املهمة امللقاة على عاتق املدير املايل، يف اختيار املزيج ا
يون، الذي يُوجه حنو أوجه االستثمار يف بيئة االعمال، وعلى الرغم من كونه ميتاز ابلتغري، وبعدم من الد

الثبات النسيب اال انه من واجب االدارة املالية ان تعتمد شكل معني هليكل الديون خاص هبا، وتدعمه 
البحث يف تسليط الضوء على الدور  ذا ما يتناولهبقرارات مالية متناسقة تراعي التوازانت املالية ملكوانته، وه

املهم حلجم التمويل ابلديون املعتمد للمصرف التجاري ومدى انعكاس ذلك على األداء املايل والذي ميكن 
لى ستة مباحث تناول االول منها عاملصارف من حتقيق ميزهتا التنافسية وبلوغ اهدافها، اذ ينقسم البحث 

بحث الثاين على مفهوم التمويل ابلديون وامهيته واهم نظرايته والعوامل يف حني ركز املمنهجية البحث العلمية 
املؤثرة فيه، وتناول املبحث الثالث مفهوم االداء املايل وامهية تقييم االداء املايل وخطوات التقييم واهم 

يف االداء املايل  تمويل ابلديونمؤشراته، اما املبحث الرابع فقد انتهج التحليل املايل لبيان اثر تطور هيكل ال
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املصريف لعينة البحث، وتناول املبحث اخلامس ابراز نتائج االختبار االحصائي لفرضيات البحث ليختتم 
 املبحث السادس فيما متخض عنه البحث من استنتاجات وتوصيات.

 منهجية البحث :األولالمبحث 

 Research problemمشكلة البحث  .1
 اً اذ لوحظ ان هناك عدد ،عمال النامية لقطاع املصارف العراقيةظهوراً يف بيئة األبدت مشكلة البحث 

ليس بقليل من املصارف التجارية العاملة يف العراق، تعاين من تفاوت وتذبذب يف ادائها املايل، وتراجع 
ية ثر املصارف التجار كبري مبا حتققه من ارابح، إذ تزايدة تلك احلالة يف اآلونة االخرية لتصبح ظاهرة هتدد اك

القائمة مبخاطر العسر املايل واإلفالس كما قد اوصلت بعضها اىل االغالق، اذ مل تعاجل بشكل مناسب، 
وهذا حبد ذاته حيتم عليها االستعداد لوضع املعاجلات املناسبة عرب ادراك التقنيات والقدرات اليت متكنها من 

استقرار ادائها املايل، بل لتمنحها  فقط للمحافظة على االستجابة للمعطيات البيئية بشكل مالئم ليس
 القدرة ايضاً على تطوير انشطتها واعماهلا املصرفية.

 Research importanceأهمية البحث  .2
وتكمن امهية املوضوع من جانب تربز أمهية هذا البحث يف موضوعه املتجدد يف جمال اإلدارة املالية، 

إذ ركز  ماماً كبرياً يف قطاعات بيئة االعمال املختلفة،ارية، كما وجد اهتنظري لتناوله قطاع املصارف التج
قرار التمويل ابلديون يف املصارف التجارية ومدى مسامهتُه يف رسم اداء مايل كفوء من خالل اختيار على 

ة للمصرف التجاري، والذي حيقق اهداف املصرف الرئيسة يف الرحبية والسيولمستوى املديونية املالئم 
حماولة إلاثرة اهتمام املصارف التجارية على وجه اخلصوص يف الرتكيز على ميدان يعد  هواالمان، كما ان

 يف حتقيق اداء مايل متميز. التمويل ابلديونالدور الذي يلعبُه 
 Research goalsاهداف البحث  .3
املايل هبدف الكشـــــــف عن اخضـــــــاع جانب التمويل ابلديون من ودائع وقروض اىل عمليات التحليل  .1

 ل التمويل ابلديون يف املصارف التجارية عينة البحث.واقع حا
الوقوف على ســــياســــات التمويل املتبعة واثرها على صــــايف االرابح ومســــتوايت الســــيولة يف مصــــارف  .2

 العينة.
املالية  بلوغ نتائج وتوصيات هادفة تساعد االدارة املالية ملصارف العينة على الفهم الواضح للعالقات .3

 لديون واالداء املايل الكفوء.بني قرار التمويل اب
 حتديد طبيعة عالقات التأثري بني املتغريات املعتمدة ابستخدام املؤشرات والربامج اخلاصة لقياسهما. .4
 Research assumesفرضيات البحث  .4

جود أثر ذات و مت صياغة فرضية البحث الرئيسة استجابًة للمشكلة وسعياً لبلوغ هدف البحث وهي: 
التمويل ابلديون واالداء املايل يف املصارف التجارية عينة البحث، وتتفرع منها، الفرضيات  داللة معنوية بني

 الفرعية اآلتية:
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وجود أثر ذات داللــة معنويــة بني امجــايل الــديون والعــائــد على الودائع يف املصــــــــــــــــارف التجــاريــة عينــة  .1 
 البحث.

لنقدي يف املصــــــــارف التجارية عينة امجايل الديون ونســــــــبة الرصــــــــيد اوجود أثر ذات داللة معنوية بني  .2
 البحث.

 Search Methodاسلوب البحث  .5
دراسة مشكلة التحليل االحصائي الكمي وهو املنهج اكثرها اعتمادًا يف بيان و  انتهج البحث منهج

 ليل واملقارنة واجياد التفسريالبحث والتعبري عنها بشكل كمي عرب اخضاع البياانت الرقمية للقوائم املالية للتح
 املتغريات املعتمدة يف البحث.الواقعي للعالقات املوضوعية بني 

 Search limitsحدود البحث  .6
( سنوات يف اختبار العالقة بني املتغريات املعتمدة، واختريت 10تناول البحث سلسلة زمنية امتدت لـ)

 ينة البحث.م املالية للمصارف التجارية ع( اعتمادا على القوائ2018 -2009الفرتة الزمنية من )
  Community and sample researchته وعين مجتمع البحث .7

اعتمد البحث اختيار املصارف التجارية املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية كمجتمع للبحث واليت 
ها املشكلة بشكل واضح ، ومن مث اُختريت من بينها عينة قصدية واليت برزت فيجتارايً  اً ( مصرف24بلغت )
 يف ثالثة مصارف جتارية وهي )مصرف الشرق االوسط، املصرف االهلي العراقي، مصرف املنصور(.ومتثلت 

حث .8 مدة للب ية املعت يب االحصاااااائ  Statistical methods adopted forاالساااااال
research  

وقد مت االعتماد على اسلوب  (spss V21استخدم البحث اسلوب التحليل االحصائي ابعتماد برانمج )
 .(Simple Linear Regressionاخلطي البسيط )االحندار 

 االطر النظرية للتمويل بالديون :المبحث الثاني

 Debt financing conceptاواًل: مفهوم التمويل بالديون 
النقدية الالزمة لدفع وتطوير منشأة ، اذ يركز على توفري املبالغ نييعد التمويل من اوىل مهام للمدراء املالي

ا ابألموال االزمة عند احلاجة، من خالل اختيار مصادر التمويل املناسبة من الدين او االعمال وامداده
، ويشار اىل (3)امللكية، وصواًل اىل هيكل التمويل االمثل والذي من شأنه ان يعظم القيمة السوقية للمنشأة

يها املنشأة هبدف ادر االموال الطويلة او القصرية االجل اليت حصلت علان هيكل التمويل هو تشكيلة مص
ورغم ان هناك العديد من مصادر التمويل للمصرف التجاري مثل اموال االقرتاض من ، (4)متويل استثماراهتا

ملالية، املصارف االخرى او االقرتاض من البنك املركزي، واعادة خصم االوراق التجارية، وبيع وشراء االوراق ا

                                                        
 .72:2012ابو غزالة، 3-
 .527:2004هندي، -4
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ويتكون التمويل  ئع هي املصدر الرئيس ألموال املصرف،والقروض ابلعملة االجنبية، ولكن تبقى الودا
 ابلديون من:

وهي االموال اليت اودعت لدى املصـــــــــرف هبدف االحتفاظ هبا من قبل االفراد  :(Depositsالودائع ) .1
من جمموع مصادر االموال  %90-80و املؤسسات واهليئات االخرى، اذ تشكل أبنواعها املختلفة 

هو ما يربز دورها املصــــارف كوســــيط مايل بني وحدات الفائض ووحدات  يف املصــــارف التجارية هذا
العجز، وهناك تصــــنيفات عديدة للودائع حســــب معايري خمتلفة، فصــــنفت حســــب حركتها اىل ودائع 

غري نشـطة خاملة وهي  نشـطة غري مسـتقرة وهي اليت جيري عليها عمليات السـحب وااليداع، وودائع
ســـــب منشـــــئها اىل ودائع اولية انجتة عن عمليات ايداع نقدية يف مســـــتقرة نســـــبياً، وصـــــنفها االخر ح

املصرف وتسمى ودائع حقيقية، او ودائع مشتقة انجتة عن قيام املصارف خبلق النقود عن طريق منح 
نبية متثلت بودائع القروض، وصــــــــــــــنفت حســــــــــــــب مصــــــــــــــدرها اىل ودائع حملية داخل البلد، وودائع اج

 وهو التصنيف االكثر شيوعاً من حيث الزمن اىل: (6)وقد صنفها ،(5)املصارف املراسلة وغري املقيمني
اموال تودعها االفراد او اهليئات لدى املصرف التجاري ويتم السحب عليها  ودائع حتت الطلب: متثل ✓

يف اي وقت مبوجب اوامر يصـــــدرها املودع للمصـــــرف حيث يتم الدفع له او ألمر شـــــخص اخر يعينه 
 ثر انواع الودائع شيوعاً واالقل كلفة اذ ال مُينح عليها املصرف فوائد. املودع يف االمر، وهي اك

وقوانني ال جتيز ســــــــحبها اال يف اتريخ اســــــــتحقاقها، وتقســــــــم الودائع  اليت حتكمها قواعدودائع زمنية:  ✓
 انواع هي: ةلى ثالثعالزمنية بدورها 

ة واخلاصـــــــة يف املصـــــــرف التجاري اليت يودعها االفراد واهليئات العام ودائع االجل: ومتثل االموال .أ
لة، وال جيوز ســحبها ولو جزء منها ملدة حمددة مقدماً قد تكون ثالثة اشــهر او ســتة او ســنة كام

قبل انقضــاء آجاهلا، ويكون املصــرف مســتعداً لدفع فائدة تفوق أي نوع اخر من الودائع ويعول 
ا، اذ ان حتديد فرتة االيداع املصــرف على هذا النوع بشــكل كبري يف اســتثماراته بســبب اســتقراره

 السيولة.مينح املصرف مرونة اكرب يف استثمارها ابلكامل دون خماطر 
وهي االموال اليت يودعها االفراد واهليئات يف املصـــــرف وميكن ســـــحبها بشـــــرط  الودائع ألشـــــعار: .ب

تكون  ن هلذا النوع عندماو اشـــعار املصـــرف قبل مدة كافية واليت حتدد عن االيداع، ويلجأ املودع
ادي اذ تتيح لديهم وفرة نقدية يف فرتات دورية وملدة قصــرية بدل ايداعها يف احلســاب اجلاري الع

هذا  دهلم فرصــة اســتثمارها، ويدفع املصــرف فائدة عليها مســاوية او اقل من الودائع ألجل، ويع
 النوع من الودائع حالة متوسطة بني االيداع الثابت وبني احلساب اجلاري.

بفتح هذا النوع من الودائع يف البلدان النامية واليت تناســــب صــــغار  وفري تقوم املصــــارفودائع الت .ج
ودعني الذين ال يودعون اال ما تبقى من دخوهلم بعد تغطية نفقات معيشــــــتهم، وال يتقاضــــــون امل

عليها فوائد كبرية، وميكن االيداع والســـحب منها بشـــروط ميســـرة تناســـب حجم االموال املودعة 

                                                        
 .165:2005حداد وهذلول، -5
 .37:2007الصرييف، -6
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تجاوز حدود معينة، وهي متتاز بصــفة ادخارية وتزداد ابســتمرار خاصــة يف الســنوات اليت ومبا ال ي 
 ع فيها دخول املودعني.ترتف

االموال املقرتضــــــة: وهي أتخذ اشــــــكال خمتلفة ابختالف املصــــــدر، فقد تعتمد املصــــــارف التجارية يف  .2
نك املركزي، اذ خيتلف هذا بعض مواردها على االقرتاض من املصـــــــــــــــارف احمللية او االجنبية او من الب
 الســــــــائد يف الدولة، وعالقة املصــــــــدر للتمويل من مصــــــــرف اىل اخر تبعاً خلصــــــــائص النظام املصــــــــريف

املصـــارف فيما بينها وخصـــوصـــاً اذا كانت املصـــارف حملية فروعاً ملصـــارف اجنبية، وما مييز هذا النوع 
تايل فأن القوة االســـــــــــتثمارية تعادل من التمويل هو عدم خضـــــــــــوعه ملتطلبات االحتياطي القانوين وابل

 . ومن هذه االشكال:(7)قيمة القرض نفسة 
متبادلة بني املصارف التجارية يف سبيل متويل عملياهتا،  املصارف االخرى: وهي قروض االقرتاض من •

وتنظر املصـــارف اىل هذه الطريقة بعدم االرتياح ملا قد يفســـره البعض بضـــعف املصـــرف املقرتض، كما 
لألموال تنشأ نتيجة اوضاع سياسية واقتصادية معينة تتعرض هلا  ر غري مضمون الن احلاجةانه مصد

 اً وهذه الطريقة أتخذ صـــــــــور  ،(8)يع املصـــــــــارف جيعلها ذلك غري مســـــــــتعدة إلقراض بعضـــــــــها البعضمج
متعددة امهها اقرتاض االحتياطي الفائض، او بيع شــــــــــهادات االيداع، اقرتاض مبوجب اتفاق مثل بيع 

رســـومة مالية على ان يقوم بشـــرائها فيما بعد بســـعر متفق علية مســـبقاً شـــرط االلتزام ابحلدود امل اوراق
 .(9)من قبل البنك املركزي

على االموال من خالل قروض طويلة االجل  االقرتاض من املؤســـســـات املالية االخرى: وهو احلصـــول •
قروض قد أتخذ شـــــكل ســـــندات، او تدعم راس املال املصـــــريف وتزيد من طاقته االســـــتثمارية، وهذه ال

قرضــــــــــني من املؤســــــــــســــــــــات املالية غري ا
ُ
لبنك املركزي او املصــــــــــارف التجارية ابالتفاق املباشــــــــــر مع امل

 .(10)االخرى
ية تقدمي العون املايل  االقرتاض من البنك املركزي: حيث • ان من وظائف البنك املركزي االســــــــــــــــاســـــــــــــــ

ى البنك املركزي تقدمي التمويل املناســــــــــــــب اما للمصــــــــــــــارف كامللجأ االخري لإلقراض، واليت تفرض عل
خصـــم االوراق التجارية لدى  ةتوفري الســـيولة هلا أبعاد بصـــورة مباشـــرة ابإلقراض املباشـــر او من خالل

ال تلجأ املصــــارف التجارية هلذا النوع من التمويل خشــــية قيامه بتشــــديد الرقابة  . وغالباالبنك املركزي
 .(11)متنعها من بعض االستثمارات عليها او حتديد انشطتها بقيود

ســــــندات الدين الطويل: وهي من مصــــــادر التمويل احلديثة نســــــبياً، يصــــــدرها املصــــــرف ويقوم ببيعها  .3
للمؤســـســـات واجلمهور، وحيتفظ املصـــرف أبمثان بيعها ضـــمن امواله اخلاصـــة، ويشـــرتط فيها ان يكون 

عمال املصـــــرف، وعادة ال تلجأ للودائع حق االولوية على ســـــداد هذه الســـــندات يف حالة تصـــــفية أل

                                                        
 .86:2006عبد هللا والطراد، -7
 .49:2007الصرييف، -8
 .64:2008العالق، -9

 .112:2005ابو محد وقدوري، -10
 .164:2008حداد وهذلول، -11
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صــــــــارف التجارية اىل هذه الوســــــــيلة اال يف حال توفرت لديها فرص اســــــــتثمارية ذات عوائد متوقعة امل
 .(12)عالية تفوق تكلفة اصدار السندات والفائدة املدفوعة عليها

التجاري، مصادر متويل اخرى: وهي اموال ال متثل مبجموعها حجماً كبرياً من مصادر التمويل للمصرف 
حجمها وأتثريها على سياسة املصرف االستثمارية، اذ يعد االقرتاض  متها وصغروتتميز بعدم استقرار قي

شائع االستخدام فقد شهد يف السنوات  ( اسلوابً Eurodollar Marketمن سوق الدوالر االمريكي )
اوراب يقتصر تعاملها ابلدوالر  االخرية توسعاً ملحوظاً يف نشاط االقرتاض، وهو يتكون من مصارف كبرية من

 .(13) قبول الودائع ومنح القروض يف
 The importance of debt financingثانيًا: اهمية التمويل بالديون

عملية جتهيز املؤسسة املالية ابألموال من ابرز املهام اليت تقوم هبا االدارة املالية يف قطاع املصارف  دعتُ 
حيث درجة اعتمادها على مصادر املؤسسات التجارية والصناعية من بشكل خاص، وختتلف املصارف عن 

التمويل ابلديون، الختالف طبيعة االنشطة املصرفية عن غريها، وان أتثري قرارات التمويل ابلديون على 
قيمة املؤسسة كبري اذ تتجسد من خالل أتثريها على حجم العوائد املتوقعة ودرجة املخاطر اليت قد تتعرض 

االستثمار وسياسة توزيع االرابح واليت من شأهنا التأثري على حجم التوقيت لعوائد  ةؤسسة مع مراعاهلا امل
 .(14)السيولة اليت تساعدها على معاجلة االلتزامات املالية 

 Funding Theoriesثالثًا: نظريات التمويل 
لتوليفة اليت حتقق اهليكل رغم تعدد خيارات التمويل املتاحة للمؤسسة االقتصادية الزال االهتمام اب

ل بني اموال امللكية واموال االقرتاض، فقد ظهرت عدة نظرايت حاولت تفسري ذلك، كما انقسمت االمث
وجهات النظر بني مؤيد ومعارض إلمكانية حتقيق اهليكل االمثل واليزال اجلدل قائماً بني الباحثني يف حقل 

 ، ومن اهم تلك النظرايت:(15)نةاالدارة املالية وعدم االمجاع على نظرية معي
تســــــــــمى هذه النظرية ابلنظرية الوســــــــــيطة فهي  (: كماThe Traditional theoryالنظرية التقليدية ) .1

عبارة عن مزيج من نظرييت صـــايف الدخل ونظرية صـــايف الدخل التشـــغيلي، وتبني ان الكلف االمجالية 
املســــتوى  الية )الدين(، وعند وصــــوهلا اىلهليكل التمويل تتناقص فقط ضــــمن احلد املســــؤول للرافعة امل

االدىن تبدأ ابالرتفاع مع تزايد الرافعة املالية وعليه ميكن حتديد اهليكل االمثل للتمويل عند النقطة اليت 
 .(16) حيقق فيها الرفع املايل ادىن كلف للتمويل وابلتايل اعلى قيمة سوقية
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 (The Traditional Theory( النظرية التقليدية )1شكل )
، 217العامري، حممد علي ابراهيم، االدارة املالية املتقدمة، اثراء للنشر والتوزيع، عمان، ص املصدر: 

2010. 
قــَدمــت هــذه النظريــة من قبـــل البـــاحثني  (:Modigliani-Miller theoryنظريــة مودكليـــاين و ملري) .2

الثاين عام  ، وظهر املقرتح1952مودكلياين و ملري على شـــــــــــكل مقرتحني، إذ َقدم املقرتح االول عام 
، وتعــد من اهم نظرايت هيكــل التمويــل، وهي قــائمــة على نفي وجود أي عالقــة بني هيكــل 1963

لن تؤدي اىل ارتفاع او اخنفاض  التمويل والقيمة الســـــــوقية للمؤســـــــســـــــة، وهذا يعين ان قرارات التمويل
من النواحي مجيعها  ســـســـات املتشـــاهبةوتوصـــلت النظرية عرب املقرتح االول هلا ان املؤ ، القيمة الســـوقية

ولكنها ختتلف يف هياكلها التمويلية، تكون قيمتها السوقية متساوية، ومن مث فإن قرار هيكل التمويل 
لن يؤثر على القيمة الســـــــــوقية للمؤســـــــــســـــــــة، وقدم املقرتح الثاين للنظرية الذي اخذ وجود الضـــــــــرائب 

ال حيققها االعتماد على التمويل  ســــــــة وفرة ضــــــــريبيةابالعتبار أتكيداً على ان االقرتاض حيقق للمؤســــــــ
ابمللكية، وابلتايل فأن القيمة الســـوقية للمؤســـســـة املقرتضـــة تفوق قيمة الســـوقية للمؤســـســـة اليت تعتمد 

( بشـــــأن صـــــياغة هيكل التمويل M&Mعلى التمويل املمتلك، إَن مضـــــمون نظرية مودكلياين و ملري)
ت، اذ اكدت ان القيمة السوقية للشركة ال يف ربح العمليايف ظل غياب الضرائب تتفق مع نظرية صا

تتأثر بصـــــــــــياغة هيكل التمويل وتغريات نســـــــــــب الرفع املايل ولذلك تعد من النظرايت اليت تؤكد على 
 .(17)عدم وجود هيكل متويل امثل

 ( يفJensen(: قدم الباحث )Free Cash Flow Theoryنظرية الوكالة او التدفقات النقدية احلرة ) .3
ابلبحث يف مفهوم تكاليف الوكالة ومدى ارتباطها هبيكل التمويل للشــركات،  هقيامعند  1976عام 

الناجتة عن قيام املسامهني )اصحاب املشروع( بتعيني ادارة للشركة مع  وتكاليف الوكالة هي التكاليف
الدارة سوء استخدام ا يف التكاليف النامجة عن هايكال القيام أبعمال الشركة ابلنيابة عنهم، وتركز حبث

للنقدية الفائضــة بشــكل خيدم مصــاحلها اخلاصــة على حســاب مصــلحة املســامهني، وتبني هذه النظرية 
                                                        

  554:2008الزبيدي، -17
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على االدارة ويشـــــــــــــــكل هتديداً ابلغاً  اً اىل ان اختيار هيكل متويل مبين على االقرتاض ســـــــــــــــيفرض قيود
ابألموال الفائضـــة، اســـاءة التصـــرف  ابلتعثر او الفشـــل املايل، وهذا من شـــأنه ان يقيد حرية االدارة يف

يف كلف  اً كبري   اً ويدفعها للعمل بكفاءة اكرب لتجنب تلك التهديدات، ويف النهاية ســــــتشــــــهد اخنفاضــــــ
 .(18)الوكالة وهذا من شأنه زايدة قيمة املنشأة

قدمها الباحث  :(Pecking Order Theoryنظرية االلتقاط او تســلســل خيارات مصــادر التمويل ) .4
(Myersعا ) قدمت ترتيباً خليارات مصــــــــادر التمويل طويل االجل حبســــــــب االفضــــــــلية ، اذ 1984م

التمويل الداخلية واخلارجية، اذ اهنا تنص على انه عندما تكون  وتقوم على مبدأ املفاضلة بني مصادر
ا املنشـــــأة حباجة اىل التمويل اخلارجي وان املعلومات ال متماثلة، فأهنا تســـــتخدم التمويل الداخلي طامل

 .(19)ذلك وتلجأ اىل استخدام الدين يف حالة عدم كفاية التمويل الداخلي  متاح هلا
 التمويل الداخلي من االرابح احملتجزة واالحتياطيات. ✓
 التمويل اخلارجي اصدار سندات دين من الشركة يف حالة احلاجة للتمويل. ✓
 لقابلة للتحويلاملمتازة ا التمويل اخلارجي اصدار اوراق مالية هجينة مثل السندات او االسهم ✓
 املالذ االخري للتمويل امام الشركة. دعالتمويل اخلارجي اصدار اسهم عادية وتُ  ✓
على فهم املســــــــتثمرين لفحوى رســــــــالة  (: تقوم هذه النظريةSignaling Theoryنظرية االشــــــــارات ) .5

لتمويل عتماد على ابينت ان اال إذتتضــمن اشــارات انجتة عن قرار االدارة يف اختيار مصــدر التمويل، 
ديدة قد يبعث رســـالة مفادها ان اجلابمللكية يعطي اشـــارة ســـلبية للمســـتثمرين فمثال اصـــدار االســـهم 

اســـعار اســـهم الشـــركة مقيمة أبكثر من قيمتها احلقيقية وابلتايل اخنفاض االســـتثمار، اما اذا اســـتخدم 
ة فأن التمويل اخلارجي تلك النظري ضــوء يفالدين لتمويل الشــركة فيبعث اشــارة اجيابية للمســتثمرين، و 

على ضـــــــــــــــوء افرتاض ان املســـــــــــــــتثمرين ميتلكون  ،(20) ابالقرتاض له االفضـــــــــــــــلية على التمويل ابمللكية
املعلومات نفســـها واليت ختص الظروف احلالية والفرص املســـتقبلية املتاحة، اال انه املدراء اكثر دراية يف 

قرتض عندما تكون هناك توقعات مســتقبلية التمويل امل املؤســســة، فمن املعروف ان املؤســســة تلجأ اىل
مشــــــجعة، اما عند توقعها ظروف ســــــيئة فأهنا تفضــــــل اللجوء اىل املســــــامهني إبصــــــدار اســــــهم عادية، 
وخالصـــــة القول ان هذه النظرية تتعلق ابإلشـــــارات الصـــــادر عن املؤســـــســـــة واليت قد حتمل معاين عن 

 .(21) توقعات االدارة للظروف املستقبلية
 امل املؤثرة يف تحديد قرار التمويل بالديون ابعًا: العور

درجة املخاطر اليت تواجه املنشــأة: ان املنشــآت ذات العوائد التشــغيلية املســتقرة نســبياً ميكنها ان تزيد  .1
احتمالية تعرضــــها للمخاطر هي اقل من تلك  من اموال الديون واالقرتاض يف هيكلها التمويلي، كون

                                                        
  89:2012ابو غزالة، -18
  249:2010العامري، -19
  90:2012لة،ابو غزا -20
 .432:2009النعيمي والتميمي، -21
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بعدم الثبات والتقلب يف العوائد التشغيلية، وبذلك فهي تتمتع حبالة من االمان  املنشآت اليت تتصف 
 .(22)جتاه التزاماهتا يف تسديد فوائد القروض

ف عليها يف االلتزام مبعايري املديونية: وتعين مدى التزام املؤســـــــســـــــة مبســـــــتوايت نســـــــب املديونية املتعار  .2
جتاوز حدود املديونية ملا هو سائد يف املؤسسات ، اذ ينبغي احلرص على عدم القطاع الذي تعمل فيه

قرضني يف مدى سالمة 
ُ
املماثلة، الن ذلك سوف يكون مداعاة لتوليد حالة من الشك والريبة لدى امل

 .(23)املوقف املايل، وهذا يقلل من قدرة املؤسسة يف احلصول على متويل 
االقرتاض ملساندة اموال امللكية يف  مستوى الدخل املتحقق: تقوم بعض املؤسسات ابالستعانة أبموال .3

تؤدي هــذه العمليــة اىل رفع معــدل العــائــد على اموال امللكيــة يف حــالــة كون  عمليــة التمويــل، حيــث
املالية، ولكن  ذلك العائد يفوق الفوائد املدفوعة على اموال االقرتاض، وتســـــــــمى هذه العملية ابلرافعة

ذلـــك أي ال تغطي الفوائـــد املـــدفوعـــة )تكلفـــة  االقرتاض عكساذا كـــانـــت نتيجـــة اســـــــــــــــتثمـــار اموال 
 االقرتاض( فهذا يؤدي اىل زايدة خماطر رفع التمويل.

املرونة املالية: وهي قدرة املؤســـــــــــــــســـــــــــــــة على التحكم مبرونة معقولة يف حاليت زايدة او ختفيض االموال  .4
ســـع او االنكماش يف حاجتها اىل االموال، ليمكنها يف حاليت التو  ات الرئيســـةاملقرتضـــة حبســـب املتغري 

من احلصــــــــول على اكرب عدد ممكن من البدائل، وتقوية جانب املؤســــــــســــــــة يف قدرهتا على املســــــــاومة 
 .(24)واحلصول على شروط جيدة عند التعامل مع مصادر التمويل احملتملة 

ر التمويل اخلارجية حتقق وفورات ضـــــريبية ختفض من عام كل مصـــــاد حتقيق وفورات ضـــــريبية: بشـــــكل .5
ل املرجحة، وهو ماال حتققه مصــــــــــــادر التمويل الداخلية على اعتبار ان الفوائد اليت تدفع كلف التموي

عن القروض للـــدائنني هي اعبـــاء حتمـــل لألرابح املتحققـــة، على عكس توزيعـــات االرابح اليت تـــدفع 
تلجأ  الضــــــــريبة، لذلكاحتســــــــاب  تدخل يفســــــــت عبئاً علية، فهي توزيعاً لألرابح ولي دعللمالك اذ تُ 

 .(25)الضريبة املدفوعة قرتاض ألنه يقلل من الدخل اخلاضع للضريبة ويؤدي اىل ختفيض لال
تركيبة املوجودات او هيكل االصــــــــول: هناك العديد من صــــــــور التأثري اليت تربط بني هيكل االصــــــــول  .6

االصــــــول الثابتة تســــــتخدم القروض طويلة االجل  من يكالً وهيكل التمويل، فاملؤســــــســــــة اليت متتلك ه
لة بضـــماانت معينة، على عكس املؤســـســـة اليت تكون اغلبية اصـــوهلا من الذمم واملخزون، واليت املكفو 

 .(26)قصرية االجل تتوقف قيمتها على ما حتققه من االرابح، تعتمد بشكل اساسي على القروض 

                                                        
 .168:2010العامري، -22
 .84:2013الشواورة، -23
 .93-92: 2004السعايدة وفريد، -24
 .288:2006مطر، -25
 .259:2013مصطفى والشهاوي، -26
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 ء المالياالطار النظري لألدالث: المبحث الثا

 The concept of financial performanceمفهوم االداء املالي  .1
ميثل االداء املايل احد اجلوانب املهمة لالداء وان ما يقدمهُ من وضوح يف القراءات من وجهة نظر مالية، 

االداء املايل ، ويعد (27)دعت اىل اعتمادِه كأحد الركائز االساسية للتحليل مستوى االداء ملؤسسة االعمال
ة ومدى فعاليتها يف خلق القيمة وبلوغ االهداف املالية هو القدرة على ادارة املوارد املالية املتاحة للمؤسس

وفقًا ملعايري ومؤشرات مثل الرحبية والسيولة والكفاءة لقياس الوضع  اً كما ميثل مقياس،  (28)أبقل التكاليف
 .(29)املايل وتقدمي املعلومات جلهات عدة 

 Financial Performance Assessmentييم االداء املالي تق .2
اء هو جزء هام من عملية املراقبة والتسجيل املستمر للعمل املنجز يف املؤسسة هبدف ان تقييم االد

توجيه االنشطة داخل التنظيم للوصول اىل اهدافها املرسومة، واختاذ القرارات التصحيحية ملسار تلك االنشطة 
، كما تعد (30)ا احملددة ها او تدعيم مساراهتا احلالية اذ كانت تتجه فعاًل حنو حتقيق اهدافهيف حالة احنراف

عملية تقييم االداء هي عملية قياس وتقييم والتأكد من حتقيق االداء املستهدف، وهي جزء من عملية ادارة 
يف حني  (32) هدف معني. او أهنا عملية مراجعة منتظمة تقوم هبا الوحدة للتوصل إىل(31)االداء للمؤسسة

واليت تشمل كل العناصر اليت تسهم بشكل خمتلف يف ضبط عرفها اخرون على اهنا بنية ذات ابعاد متعددة 
ويالحظ تزايد االهتمام بتقييم اإلداء املايل املصريف جاء بسبب الندرة ، (33)االداء العام للوحدة االقتصادية 

 حلجم الكبري لالحتياجات املالية اليت يتطلبها العمل املصريف، اضافةالنسبية ملوارد املصرف املالية قياسًا اب
اىل حجم التحدايت واملنافسة الشديدة يف سوق العمل، اذ ان تقييم االداء املايل احد الركائز االساسية اليت 

ات توفر لإلدارة املعلومات والبياانت الضرورية يف حتديد مدايت االهداف املخططة والتعرف على اجتاه
 االداء احلايل وابلنتيجة حتديد مسار النجاح يف املستقبل.

 The importance of financial performanceتااقاايااياام االداء املااالااياهااماايااة  .3
evaluation 

حتظى عملية تقييم االداء املايل يف خمتلف املؤسسات وخاصة املصرفية منها أبمهية ابرزة ويف جوانب 
بشكل جيد فأنه يعد دلياًل مهمًا ومؤشرًا على مدى جناح املؤسسة، اذ اهنا تتضح حال حتققه ،متعددة

كما تربز امهية تقييم   ،(34)من اهداف املؤسسة  اً اساسي اً االداء املايل هدف دععكس صحيح وبذلك يُ وال
االداء املايل كونه ميد املؤسسة ابملعلومات والواثئق الداعمة لقراراهتا املتعلقة ابألمور املالية من اجل تطويرها 

                                                        
 .54:2013املوسوي، -27
 .37:2002مجعة، -28

29- Widagdo & Ika,2008:99  
  34:2009امللكاوي، -30
  330:2003زايد، -31

32- Chen,et.al,2011:909  
33- Lin et.al,2013:917  
34- Eccles,1991:134. 



  

662 

 31: العدد

يف وحملدودية املوارد املالية املتاحة للمؤسسة وتنبع تلك االمهية من خصوصية العمل الصر ، (35)خبطط مستقبلية 
الموال يف التعامالت املصرفية وسرعة دوراهنا، فأن عملية حتقيق العوائد واستمرارية املصرفية قياساً بضخامة ا

، (36)املؤسسة ودميومتها ومنوها يتطلب التحقق من كفاءة االداء املايل يف االستغالل االمثل لتلك املوارد 
 :(38) (37)ن ان نعرب عنها ابلنقاط اآلتية،واليت ميك

 سجام بني االهداف واالسرتاتيجيات املعتمدة وعالقتها ابلبيئة.االفصاح عن درجة املواءمة واالن .1
 عمليات التقييم مصدر للبياانت واملعلومات الكمية والنوعية للمؤسسة. دعتُ  .2
 قيام ابألنشطة اجلديدة.التحليل املايل وعملية التقييم اداة مسح ابتدائي قبل ال دعيُ  .3
 ة على النشاط للمؤسسة املصرفية.يوفر تقييم االداء املايل وسيلة من وسائل الرقاب .4
 التمهيد ملرحلة تقومي التنفيذ وحتديد املراكز االدارية املسؤولة عن تصحيح االحنرافات ومتابعتها. .5
او االدارات املختلفة وهذا يســــــاهم تقييم االداء يف خلق روح املنافســــــة بني املؤســــــســــــات او االقســــــام  .6

تحقيق لورفع مســــتوى التنســــيق يف املســــتقبل ائها يدفع املؤســــســــة حنو التحســــني يف مســــتوى اد هِ بدور 
 .اهدافها

 Steps to Evaluate Financial Performanceخطوات تقييم االداء املالي  .4
م، بسبب االختالف يف مستوايت مراحل تقييم االداء املايل يف الكثري من املؤسسات ابالتفاق التا مل حتظَ 

ف عن تقييم االداء للمؤسسة ككل، غري ان بشكل عام ميكن االداء فعملية تقييم االداء لقسم معني ختتل
 :(39)ةتيمراحل اساسية مكملة لبعضها البعض وتشمل اخلطوات اال حصرها خبمسِ 

والتقارير ابجلودة الالزمة مثل  من املعلومات والبياانت مجع املعلومات والبياانت الالزمة: وهي جمموعة .1
اوىل عمليات االداء املايل يف اعداد املوازانت والقوائم  دالكشـــــوفات او القوائم املالية الســـــنوية واليت تع

 والتقارير السنوية اليت توضح اداء املؤسسة خالل فرتة زمنية معينة. املالية
لنتائج املنجزة عرب اختيار او تصــــــــميم تســــــــتطيع املؤســــــــســــــــة حتديد ا قياس االداء الفعلي: فمن خالهلا .2

االدوات املالية املناســــــبة واالســــــتعانة ابملؤشــــــرات اليت تســــــتخدمها يف عملية تقييم االداء، واحتســــــاب 
 املقاييس املختلفة اليت متثل القيم الرقمية اليت تعكس مستوى بلوغ االهداف.

قارنة اداء مع االداء املســتهدف خالل مب دف او املرغوب: وتتمثلمقارنة االداء الفعلي ابألداء املســته .3
فرتة التقييم واليت على اســــــــاســــــــها يتم حتديد مدى التقدم او الرتاجع يف التنفيذ الفعلي لألهداف عما 

 هو خمطط هلا وعلى ضوء ذلك ميكن حتديد مدى التطور يف االداء.
اســـباب االختالف  بتحديد وتفســـري من القيامحتديد االحنرافات واجراء العمليات التصـــحيحية: تتضـــ .4

والتباين بني نتائج االجناز الفعلي واالجناز املســـــــــتهدف عندما تكون املؤســـــــــســـــــــة غري قادرة على بلوغ 
 اهدافها وتعاين من احنرافات عن اخلطة، وحتديد العوامل املسببة هلذه االحنرافات.

                                                        
35- Decenzo & Robbins, 1999, p321. 

 .85:2011الزبيدي، -36
 .21:2008النعيمي والتميمي، -37
 .22:2009ابو زيد، -38
 .33:2014الصغري، -39
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ح االحنرافات اليت االدارة مبتابعة تصـــــــحي ومحتديد املســـــــؤوليات ومتابعة العمليات التصـــــــحيحية: اذ تق .5
حدثت يف اخلطـة معتمـدين على نتـائج عمليـة تقييم االداء املايل، وتزويد املعلومات للجهـات املعنية 

 لغرض االستفادة منها عند رسم اخلطط القادمة.
 تقييم االداءمؤشرات  .5

وكانت الرحبية ونسبة للسيولة  وقد مت اختيار ثالث نسب متثلت نسبة لقياس راس املال ونسبة لقياس
 كاليت:

نســـبة التمويل املقرتض اىل جمموع املوجودات )نســـبة املديونية(: تكشـــف نســـبة املديونية النســـبة املئوية  .1
ألمجايل املوجودات املمولة من قبل الدائنني مبعىن اخر تبني مدى اعتماد املؤسسة على اموال الغري يف 

تفاع يعين ذلك زايدة االعتماد على التمويل يكون اجتاه هذه النســـــبة اىل االر ، فعندما متويل موجوداهتا
جيب ان حتقق املؤسـسة  ئذاخلارجي وابلنتيجة ازدايد اعباء الفوائد املمنوحة مقابل تلك االموال، وعند

 اً مؤشــــــــــر  دمنافع متحصــــــــــلة أكرب من الفوائد املدفوعة، علماً ان ارتفاع هذه النســــــــــبة بشــــــــــكل كبري يع
ضة من املديونية اذ تعين اخنفاض مستوى االلتزامات والذي ويفضل الدائنون نسب منخف. (40)اً خطري 

قدرة املؤســســة على الســداد ويزيد درجة االمان للدائنني، وهذا عكس رغبة املالكني )محلة  هِ يزيد بدور 
وارتفاع  االســـــهم( الذين يرغبون بنســـــب مديونية مرتفعة ملا يرافق ذلك من توســـــع جماالت االســـــتثمار

 كن التعبري عنها ابملعادلة االتية:، ومي(41)العائد املطلوب
 %100نسبة التمويل املقرتض= الديون طويلة االجل + الديون قصرية االجل/ جمموع املوجودات *

ويســــــــــــــتخدم  :Rate Of Return On Deposits (ROD)معدل العائد على العائد على الودائع .2
اعت احلصــــــــــــول عليها وحيســــــــــــب يف توليد االرابح من الودائع اليت اســــــــــــتط لقياس مدى جناح اإلدارة

 :(42)ابلصيغة االتية
 %100× (= صايف الدخل بعد الفوائد والضريبة/ جمموع الودائع RODمعدل العائد على الودائع )

دى قدرة األرصـــدة النقدية تشـــري هذه النســـبة إىل م :Cash Balance Ratioنســـبة الرصـــيد النقدي  .3
املالية املرتتبة على ذمتها، والواجبة التســـــــــــــــديد يف اليت متتلكها املصـــــــــــــــارف، على الوفاء اباللتزامات 

 :مواعيدها احملددة، وميكن التعبري عنها ابملعادلة اآلتية
 %100× نسبة النقد= النقد+ االوراق املالية القابلة للتسويق/ املطلوابت املتداولة 

ملصرف على أتدية التزاماته  املعادلة أعاله إىل أنّه كّلما زادت نسبة الرصيد النقدي، زادت مقدرة اوتبنّي 
 .(43)املالية يف مواعيدها املتفق عليها، أي إّن هناك عالقة طردية بني نسبة الرصيد النقدي والسيولة

                                                        
  105:2007رمضان وجودة، -40

41- Feldman& Libman,2007:264  
  118: 2013، سعيد -42
  239:2005ابو محد، قدوري، -43
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 تطور هيكل الديون وانعكاسه على االداءل التحليل المالي رابع:المبحث ال 

 (2018-2009المالي للمدة )

التجارية يف متويل موجوداهتا من امجايل أموال الغري  يشري التمويل ابلديون اىل مدى اعتماد املصارف
سواء كانت قروض او ودائع ومبختلف انواعها، ومدى مسامهة الديون يف تشكيلة املطلوابت قياساً مبصادر 

التمويل ابلديون لبيان اجلزء األهم يف هيكل التمويل املصريف وهو التمويل األخرى، إذ مت اختيار نسبة 
نية خلصوصية املصارف التجارية يف ممارسة اعماهلا ابعتماد اموال املودعني واملقرضني، أال ان التمويل ابملديو 

اقب زايدة االعتماد على الديون يف التمويل دون ان تكون هناك كفاءة يف االستخدام يعرض املصرف اىل عو 
عتماد التمويل ابملديونية غري حممودة ملا يرتتب عليها من خماطر عالية، ان ارتفاع هذه النسبة يدل على ا

مولة ابلديون، اما 
ُ
ومن مث فهي تقدم معلومات عن قدرة املصرف يف استيعاب تراجع وخسائر املوجودات امل

لوفرة الضريبية الناجتة عن التمويل اخنفاضها فيدل على اخنفاض خماطر عبء خدمة الدين مقابل فقدان ا
( نتائج نسبة الديون يف هيكل 1اجلدول )يوضح املتوقع، و ابلديون مما ينعكس على صايف االرابح والعائد 

 اً واضح اً وتباين اً ( ملصارف العينة ضمن السلسلة الزمنية املعتمدة للبحث، ويالحظ ان هناك تطور Xالتمويل)
 يت:كاآللنسب هيكل التمويل ابلديون، و 

ونسبة الرصيد النقدي  (Y1( ومعدل العائد على الودائع )X( نتائج نسبة التمويل ابلديون )1جدول )
(Y2) 

 مصرف املنصور املصرف االهلي العراقي مصرف الشرق االوسط السنوات
 

X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2 
2009 86.45 2.59 73.8

1 
44.95 1.45 124.

12 
42.66 7.7

5 
82.66 

2010 85.50 1.86 69.3
3 

50.80 2.21 92.7
6 

50.87 4.1
9 

50.84 

2011 79.36 3.65 69.7
4 

42.91 3.30 138.
79 

59.73 4.5
6 

58.93 

2012 77.08 3.94 73.4
9 

54.14 9.96 141.
11 

38.55 7.7
0 

58.75 

2013 73.81 3.78 73.8
6 

68.93 3.85 102.
46 

64.50 4.6
9 

41.69 

2014 55.05 1.01 93.0
2 

57.24 2.05 116.
18 

68.09 2.6
8 

46.22 

2015 58.98 1.63 81.9
1 

51.40 0.86 113.
11 

73.16 2.3
6 

30.21 
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إعداد الباحث عرب تطبيق النسب املعتمدة على القوائم املالية ملصارف العينة ابستخدام  ر: مناملصد
 Excel 2010برانمج 

( واليت ُتشكل النسبة االكرب من امجايل مكوانت Xويلحظ ان املعدالت الكلية لنسب التمويل ابلديون )
وتوليداً لألرابح يف حال ما مت ادارهتا صوبة هيكل التمويل للمصارف التجارية عينة البحث، اذ اهنا االكثر خ

بشكل كفوء وفعال، حيث يوفر هذا النوع من مصادر التمويل االموال الالزمة اليت تساعد على متكني 
املصارف يف توسعة حجم نشاطها دون الوقوف على حدود التمويل املمتلك وابلتايل حتقيق عوائد مالية 

الضريبة من تشجيع اعتماد الديون كمصدر للتمويل، اذ اهنا خُتصم فوائد وفرة معتربة، ابإلضافة اىل ما متثله ال
الديون من وعاء االرابح قبل خضوعها للضريبة، اذ يالحظ يف اجلدول ان اعلى معدل لنسب التمويل 

( من امجايل التمويل ملصرف الشرق االوسط، وقد احتفظ املصرف مبستوى متوسط %70.40ابلديون بلغ )
 اً ( وهي مرتفعة نسبيًا عن احلد املطلوب ومع ذلك احرز املصرف نسب%80.22ية بلغت )النقدللسيولة 

(، أي ان املصرف استطاع توظيف اموال التمويل ابلديون %2.13جيدة ملعدل العائد على الودائع بلغ )
لغ اذ ب لنسب التمويل ابلديون اً منخفض وتوليد االرابح، بينما حقق املصرف االهلي العراقي معدالً 

( مما خفض صايف االرابح وابلتايل %122.17( ونتيجة االحتفاظ بسيولة نقدية مرتفعة )52.45%)
على ادائها املايل بشكل عام، اذ ان  هِ ( والذي اثر بدور %2.96معدل منخفض للعائد على الودائع )

ذا ما يؤكد الفرضية ى، وهالعالقة طردية بني التمويل ابلديون ورحبية املصرف ابفرتاض ثبات العوامل االخر 
الرئيسة للبحث يف بيان دور ومسامهة التمويل ابلديون وانعكاس ذلك على كفاءة ومتيز االداء املايل 

 للمصارف التجارية.
ويتضح ان مصارف العينة اعتمدت التمويل ابلديون السيما يف السنوات االوىل للبحث، وهذا يعين 

ارابحها ابعتماد الديون يف التمويل ومن مث حتقيق معدالت   رفعاهنا حققت وفرات ضريبية جيدة سامهت يف
مقبولة للعائد على الودائع، كما يالحظ اهنا اعتمدت التمويل ابمللكية يف السنوات األخرية للبحث، وهذا 
يعين اخنفاض مستوى االيداع واالقرتاض وزايدة الرتكيز على راس املال يف التمويل مما سبب اخنفاض االرابح 

 العائد على الودائع، وخسائر متتالية السيما يف السنوات الثالث االخرية من البحث، كما تظهر ومن مث
( اذ يالحظ ان مصارف العينة يف السنوات االوىل من البحث كانت متتلك Y2نسبة الرصيد النقدي )

زاماهتا املالية وخلق د التمستوايت سيولة كافية على مواجهة التزاماهتا املالية من ارصدة نقدية الزمة لسدا

2016 57.07 3.62 91.4
7 

50.43 8.46 126.
37 

73.72 1.6
6 

111.6
7 

2017 62.77 -0.17 90.8
2 

52.69 1.61 125.
52 

77.76 1.3
7 

82.32 

2018 67.90 -0.64 84.7
2 

50.96 -
4.15 

141.
26 

80.82 1.5
4 

98.01 

املعدل 
80.2 2.13 70.40 الكلي

2 52.45 2.96 122.
17 62.99 3.8

5 66.13 
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هامش امان ملواجهة املخاطر احملتملة، يف حني السنوات االخرية للبحث كانت االرصدة النقدية عالية جداً،  
مما ادى اىل اخنفاض االرابح اذ اهنا اموال غري مستثمرة، وابلتايل اداء مايل منخفض، اذ ان هذا التباين 

ايل، كما يتضح يف الرسم البياين للمعدالت الكلية للنسب اء املوالتذبذب يعد مؤشرًا على تذبذب االد
 املعتمدة وكآليت:

 البياين لنسب التحليل املعتمدة يف املصارف التجارية عينة البحث ( التمثيل2شكل )
 (Microsoft Excelالباحث ابالعتماد على برانمج االكسيل ) املصدر: من اعداد

 ئي لفرضيات البحثالحصانتائج االختبار ا :المبحث الرابع

لبيان معنوية التأثري للتمويل ابلديون وهو املتغري املستقل على املتغري التابع وهو األداء املايل ملصارف 
العينة، ال بد من اختبار عالقات االثر احصائيًا وقد مت االعتماد على اسلوب االحندار اخلطي البسيط 

(Simple Linear Regressionوابستخدام م ،) عامل( 2التحديدR للكشف عن أمنوذج معادلة االحندار )
التقديرية للمتغريات، وبيان مدى قبول الفرضية اليت تنص على )وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية واحصائية 
بني مؤشرات التمويل ابلديون ومؤشرات االداء املايل للمصارف التجارية عينة البحث( اذ يرمز ملؤشر التمويل 

(، واليت تفرعت اىل Y2، نسبة الرصيد النقدي Y1ومؤشرات االداء املايل )العائد على الودائع( X) ابلديون
 فرضيتني فرعيتني، سيتم تناول كالً منها وكاآليت:

 (Y1( ونسبة العائد على الودائع )Xتحليل عالقة اثر التمويل بالديون ) .1
ن واقع الفرضية االحصائية الرئيسة واليت تنص لغرض اختبار وحتليل الفرضية الفرعية االوىل واملنبثقة م

على )وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية بني نسبة التمويل ابلديون ونسبة العائد على الودائع يف املصارف 
 (، وكاآليت: 2التجارية عينة البحث( فقد ظهرت النتائج يف اجلدول )

( مع معدل العائد على الودائع Xلديون )( التحليل االحصائي لعالقة االثر بني التمويل اب2جدول )
(Y1) 

 Microsoft( وبرانمج )SPSS-V21الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي ) املصدر: اعداد
Excel 2010) 
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( واملتغري املستقل Y1العائد على الودائع )اذ تشري النتائج اىل معادلة خط االحندار بني املتغري التابع وهو 
  Y1 = a + b (X) وهي:( واليت ميكن استخراجها من اجلدول Xلديون )وهو التمويل اب
 حيث ان:

(1y.)(= املتغري التابع )نسبة العائد على الودائع 
(a( احلد الثابت =)constant-a 3( لكل مصرف حسب نتائج اجلدول )عمود.) 
(bمقدار التغري =) (.4ة )عمود يف قيمة املتغري التابع بتغري املتغري املستقل وحدة واحد 
(X.)(= املتغري املستقل )التمويل ابلديون 

 ومن خالل ذلك ستكون قيم معادلة االحندار ملصرف الشرق االوسط كما أييت:
 ( )نسبة التمويل ابلديون(0.051+)1.429-نسبة العائد على الودائع = 

 ايضاً الحتساب معادلة االحندار لبقية املصارف عينة البحث.وهذا يطبق 
( ملصرف الشرق االوسط والذي يدل a( ان قيمة احلد الثابت )2( يف جدول )3هر العمود )فقد أظ

( حىت وان كان مقدار نسبة العائد على الودائع -1.429لنسبة التمويل ابلديون مبقدار ) اً ان هناك وجود
( قيم 4) لك على بقية املصارف التجارية يف اجلدول املذكور، كما بني العمود، وينطبق ذايساوي صفر 

( مبقدار X)التمويل ابلديون ( و اليت تشري اىل مقدار التغيري يف قيمة املتغري املستقل وهو bمعامل التغيري )
( ملصارف Y1) وحدة واحدة والذي يؤدي اىل حدوث تغيري يف قيمة املتغري التابع وهو العائد على الودائع

درجات متفاوتة بني املوجبة والسالبة، فقد كانت موجبة ( واليت كانت بbالعينة املختارة وذلك مبقدار قيمة )
، 0.051( على التوايل )bيف كل من مصرف الشرق االوسط واملصرف االهلي العراقي اذ بلغت قيمة )

ن مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل ارتفاع قيمة (، ويعين ذلك ان مقدار التغري يف قيمة التمويل ابلديو 0.072
( سالبة وذلك يعين ان bلزايدة بذلك املقدار، اما مصرف املنصور فقد كانت قيمة )العائد على الودائع اب

مقدار التغري يف قيمة التمويل ابلديون مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل تغري قيمة العائد على الودائع ابالخنفاض 
ر االستثمار صرف املنصور ولعل السبب يف ذلك يعود اىل السياسة املتحفظة للقرا( مل-0.154مبقدار)

( واليت تدل على Fقيم ) (5بسبب الظروف االمنية اليت مرة هبا العراق يف تلك الفرتة، وقد بني عمود )
احصائية ( ذات داللة معنوية و 6وجود عالقة االثر بني املؤشرين، وكانت تلك العالقة كما تظهر يف عمود )

3456789
(constant

)-a
BFSigR

طبيعة العالقةالقرار2

طردية (موجبة)غير معنوية1.4290.0511.1350.3180.124- الشرق االوسط 1

طردية (موجبة)غير معنوية0.8250.0720.1370.7210.017- االهلي العراقي2

عكسية (سالبة)معنوية0.15477.4270.0000.906-13.567 المنصور لالستثمار3

اسم المصرف

Y1

ت
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من مستوى الداللة املعتمد يف البحث  ( اقلSigيف مصرف املنصور اذ كان مستوى الداللة احملسوب ) 
( معامل 7(، اما بقية مصارف العينة فكانت عالقة االثر غري ذي داللة معنوية. ويبني عمود )0.05)

ابلديون( على املتغري التابع )العائد ( والذي يقدم تفسرياً لدرجة أتثري املتغري املستقل )التمويل 2Rالتحديد )
( والذي يشري اىل ان املتغري 0.906معدل تفسري يف مصرف املنصور مبقدار )اذ بلغ اعلى  ،على الودائع(

( وبذلك تكون النسبة Y1%( من التباينات الكلية للمتغري التابع )90( استطاع ان يفسر )Xاملستقل )
ود اىل عوامل اخرى. اما اقل معدل تفسري فكان عند املصرف االهلي %( من املتباينات تع10املتبقية وهي )

( من التباينات الكلية للمتغري %2( يستطيع ان يفسر)X( والذي يعين ان املتغري املستقل )0.017قدار )مب
(Y2.اما ابقي التفسري فيعود اىل عوامل اخرى ) 

العائد على الودائع، كانت متوافقة مع  ويتضح ان العالقة الطردية بني نسبة التمويل ابلديون ونسبة
الودائع اجلزء االكرب من متويل الديون وهي االقل كلف مقارنة ابملصادر االخرى،  املنطق االقتصادي، اذ متثل

كما ان احلرص دفع ابإلدارة املالية ألستثمار نسبة عالية منها ملقابل فوائدها يف تواريخ استحقاقها، مما يعين 
 الرحبية وابلنتيجة العائد على الودائع. ارتفاع مستوايت

 (:Y2( ونسبة الرصيد النقدي )Xبالديون ) تحليل عالقة اثر التمويل .2
ألختبار وحتليل الفرضية الفرعية الثانية املنبثقة من واقع الفرضية االحصائية الرئيسة واليت تنص على 

نسبة الرصيد النقدي يف املصارف التجارية )وجود عالقة اثر ذات داللة معنوية بني نسبة التمويل ابلديون و 
 (، وكاآليت:3نتائج يف اجلدول )عينة البحث( فقد ظهرت ال

 (Y2( ونسبة الرصيد النقدي )X( التحليل االحصائي لعالقة االثر بني التمويل ابلديون )3جدول )

 Microsoft( وبرانمج )SPSS-V21اعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج االحصائي ) :املصدر
Excel 2010) 

ر التقديرية بني املتغري التابع وهو نسبة الرصيد النقدي وتشري النتائج اجلدول اىل معادلة خط االحندا
(2Y( واملتغري املستقل وهو التمويل ابلديون )Xواليت ميكن استخراجها، كاال ) :يت(X) = a + b 2Y 

  :حيث ان
(2y.)(= املتغري التابع )نسبة الرصيد النقدي 
(a( احلد الثابت =)constant-a3ود ( لكل مصرف حسب نتائج اجلدول )عم.) 

3456789
(constant)-aBFSigR

طبيعة العالقةالقرار2

عكسية (سالبة)معنوية0.72035.5560.0000.816-130.897 الشرق االوسط 4

عكسية (سالبة)غير معنوية1.0392.0560.1900.204-176.681 االهلي العراقي5

طردية (موجبة)غير معنوية38.8330.4330.4980.5000.059 المنصور لالستثمار6

اسم المصرفت
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(b 4(= مقدار التغري يف قيمة املتغري التابع بتغري املتغري املستقل وحدة واحدة )عمود.) 
(X املتغري املستقل =).)التمويل ابلديون( 

 ومن خالل ذلك ستكون قيم معادلة االحندار ملصرف الشرق االوسط كما أييت:
 ن(( )نسبة التمويل ابلديو 0.720-+)130.896نسبة الرصيد النقدي= 

 وهذا يطبق ايضاً الحتساب معادلة االحندار لبقية مصارف عينة البحث.
( ملصرف الشرق االوسط والذي aيمة احلد الثابت )( ق3( فقد اظهر العمود )3وابلرجوع اىل اجلدول )

( حىت وان كان مقدار نسبة الرصيد النقدي 130.897لنسبة التمويل ابلديون مبقدار ) اً يدل ان هناك وجود
( قيم 4ي صفر، وينطبق ذلك على بقية املصارف التجارية يف اجلدول املذكور، كما بني العمود )يساو 

( مبقدار X)التمويل ابلديون شري اىل مقدار التغيري يف قيمة املتغري املستقل وهو ليت ت( و اbمعامل التغيري )
( ملصارف Y2صيد النقدي )وحدة واحدة والذي يؤدي اىل حدوث تغيري يف قيمة املتغري التابع وهو الر 

ة يف ( واليت كانت بدرجات متفاوتة بني املوجبة والسالبة، فقد كانت موجبbالعينة وذلك مبقدار قيمة )
(، ويعين ذلك ان مقدار التغري يف قيمة التمويل ابلديون مبقدار وحدة 0.433مصرف املنصور اذ بلغت )

مبقدار املشار الية لكل مصرف، اما بقية املصارف فقد  واحدة يؤدي اىل تغري نسبة الرصيد النقدي ابلزايدة
ابلديون مبقدار وحدة واحدة يؤدي اىل  ( سالبة وذلك يعين ان مقدار التغري يف قيمة التمويلbكانت قيمة )

( -1.039( ملصرف الشرق االوسط و)-0.720تغري يف نسبة الرصيد النقدي ابالخنفاض مبقدار )
( واليت تدل على وجود عالقة االثر بني املؤشرين F) ( قيم5عمود )بني  للمصرف االهلي العراقي، وقد
حصائية يف مصرف الشرق االوسط اذ كان مستوى ( ذات داللة معنوية وا6وكانت كما تظهر يف عمود )

(، اما البقية ومها مصريف االهلي ومصرف 0.05( اقل من مستوى الداللة املعتمد )Sigالداللة احملسوب )
( والذي يقدم تفسرياً 2R( معامل التحديد )7كانت العالقة غري ذي داللة معنوية، ويبني عمود )املنصور ف

اذ بلغ اعلى معدل  ،قل )التمويل ابلديون( على املتغري التابع )الرصيد النقدي(لدرجة أتثري املتغري املست
( استطاع ان X( والذي يشري اىل ان املتغري املستقل )0.816تفسري يف مصرف الشرق االوسط )

%( تعود 19( وبذلك تكون النسبة املتبقية وهي )Y2%( من التباينات الكلية للمتغري التابع )81يفسر)
( والذي يعين ان املتغري 0.059مل اخرى، اما اقل معدل تفسري فكان عند مصرف املنصور مبقدار )اىل عوا

( اما ابقي التفسري فيعود اىل عوامل Y3 )%( من التباينات الكلية للمتغري6( يستطيع ان يفسر)Xاملستقل )
ية هي غري مطابقة للمنطق اخرى. ان هذه العالقة العكسية بني نسب التمويل ابلديون ونسبة السيولة النقد

االقتصادي، اذ كان من املفرتض ان تزداد نسب السيولة لدى املصارف ملقابلة متطلبات االمان من 
ية هنا ألسباب انجتة عن رغبة املصارف وسياستها يف اختاذ قرارات سحوابت وغريها، اال اهنا ظهرت عكس

ا غري منسجم مع مبدأ عدم اجملازفة العالية أبموال استثمار وتوجيه االموال اىل خمتلف أوجه االئتمان، وهذ
الغري ملا هلا من خماطر عالية دون تغطية جلانب خماطر السيولة املفاجئة، إذ يعتمد هذا على سياسات 

 صرف التشغيلية واالستثمارية.امل
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 خالصة التحليل االحصائي وعالقة التأثري بني متغريات البحث 
( اىل مقدار التغري يف مؤشرات االداء املايل سواء كانت 4التأثري اليت تظهر يف جدول )تشري قيم معامل 

ل املديونية اجلزء االكرب من ابلزايدة او ابلنقصان استجابًة لزايدة قيم التمويل ابلديون بوحدة واحدة، اذ متث
تلك العالقات من اهم االدوات اذ متكن املدير املايل يف املصارف التجارية  داموال املصرف التجاري، وتع

عينة البحث من ترشيد قرارات التمويل يف وضع سياسات متويل مناسبة واختيار املزيج التمويلي املالئم من 
كما يوضح اجلدول ر على حتقيق أهداف املصرف يف الرحبية والسيولة واالمان،  بني املوارد املالية املتاحة والقاد

 اآليت:
 ( Y2( و)Y1( على مؤشرات االداء املايل )X( نسب التأثري التمويل ابلديون )4جدول )

 Microsoft Excelالباحث ابالعتماد على نتائج التحليل االحصائي وبرانمج ) املصدر: اعداد
2010). 

 االستنتاجات والتوصيات :امسخالمبحث ال

 اوال: االستنتاجات
كان من يف مضامني اجلانب التطبيقي قد اوصلت الباحث إىل جمموعة من االستنتاجات  ان اخلوض 

 مهها:أ
اظهرت نســـب االداء املايل للمصـــارف العينة وهي معدل العائد على الودائع ونســـبة الســـيولة النقدية،  .1

ليت واتذبذب واخنفاض يف صـــــايف االرابح نتج عنه  ،ية والســـــيولةوجود تفاوت كبري يف مؤشـــــرات الرحب
تعكس هامش االمان قلق لســـــــنوات البحث، اذ لوحظ تراجع كبري يف مســـــــتوايت الرحبية واســـــــتمرت 

 لبحث االخرية.اابالخنفاض اىل ان بلغت مستوى اخلسارة يف سنوات 
بيان مســـــــــتوى االمان واملخاطرة لنســـــــــبة الرصـــــــــيد النقدي قدرهتا على  املايل نتائج التحليل كشـــــــــفت .2

 اىل جانبني، االول هوشـــــــــري يرتفاع هذه النســـــــــبة اىل معدالت عالية ملصـــــــــارف عينة البحث، اذ ان ا
يشــــري اىل فهو الثاين  أما اجلانبو  وااللتزام حبدودها الدنيا، احلفاظ عليها اليت ينبغيمســــتوى الســــيولة 

 تتعرض هلا مصارف العينة.رتفع هلامش االمان املخاطرة اليت قد املستوى امل
اختاذ قرار استثمار مناسب الستثمار  عينة البحث مناملصارف بينت نتائج التحليل املايل عدم متكن  .3

على الرغم من وجود نســـــــب جيدة من التمويل ابلديون للمصـــــــارف التجارية عينة البحث، اذ  امواهلا

Y1Y2

0.720-0.051 مصرف الشرق االوسط العراقي 1

1.039-0.072 المصرف االهلي العراقي2

0.1540.433- مصرف المنصور لالستثمار3

X
اسم المصرفت
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إذ  صـريفن عدم السـداد والتعثر املاهنا انتهجت سـياسـة متحفظة يف منح االئتماانت بسـبب خماوف م
 .ساعد على ذلك الوضع االمين العام الذي رافق تلك املدة

التحليل االحصـــــــــائي وجود عالقة أتثري عكســـــــــية ذات داللة معنوية واحصـــــــــائية بني التمويل أســـــــــفر  .4
فقط وتعليل ذلك هي اعتماد ســــياســــات متحفظة  والعائد على الودائع يف مصــــريف الشــــمال ،ابلديون

عالقة كانت  اخنفاض االرابح ونســـــــــــــــب العائد على الودائع، بينما  يف منح االئتماانت أدت اىلجدا 
 غري معنوية لبقية مصارف العينة.

عن وجود عالقة اثر عكســــــية ذات داللة معنوية واحصــــــائية بني  ايضــــــاً  التحليل االحصــــــائي وضــــــحا .5
يت فقط ســببها الســياســات ال قيالتمويل ابلديون ونســبة الرصــيد النقدي ملصــرف الشــرق االوســط العرا

غري معنويــة لبقيــة العالقــة كــانــت بينمــا  ، ادت اىل تراكم الســـــــــــــــيولــة وهي اموال معطلــة ال تــدر ارابحــاً 
 مصارف العينة.

ســــاهم اضــــطراب بيئة االعمال املصــــرفية يف انتهاج املصــــارف ســــياســــة متحفظة جتاه منح االئتماانت  .6
يد لألموال لدواعي تتعلق  حالت دون اســـتثمارها اجلألســـباب تتعلق ابلوضـــع االمين والســـياســـي واليت

مبخاوف عدم الســـداد والتعثر املصـــريف، وقد ادى ذلك اىل ارتفاع مســـتوايت الســـيولة النقدية بشـــكل 
 كبري جداً، وابلتايل تعطيل استثمار االموال وحتقيق خسارة لنشاط مصارف العينة.

 ثانيا: التوصيات
ن املـايل واليت تســــــــــــــــاهم ابحلفـاظ على توازن يـة قـائمـة على مبـدأ التواز التـأكيـد على اختـاذ قرارات متويل .1

هيكل التمويل بني نســــــــــــب التمويل ابلديون والتمويل ابمللكية لتحقيق صــــــــــــايف االرابح للمصــــــــــــارف 
 التجارية عينة البحث.

من  اجياد الطرق واالدوات الكفيلة ابلتوجه حنو االســـــتفادة من معدالت الســـــيولة النقدية املرتفعة بدل .2
ة لدى املصــــارف، واليت ميتد أتثريها يف مســــتوايت الرحبية بشــــكل عكســــي وفق اكتنازها كأموال معطل

 .عرب اعتماد سياسات معتدلة يف قرار االستثمار ومنح االئتماانت املنطق االقتصادي
 يةمصـــــــــــــــارف التجار لل لكوادر واملالكات املالية يف اختيار وتنويع مصـــــــــــــــادر التمويلل اماهل دورالبيان  .3

التــدريــب و تطوير لاالهتمــام اب، عرب واالداء املــايل املتحقق يف االرابحصــــــــــــــــا يفومــدى انعكــاس ذلــك 
 .وغريها

دعوة الباحثني اىل دراســات جوانب اخرى مل يتناوهلا البحث وتضــمني ابعاد اخرى مثل اضــافة بعدي  .4
التمويل ابلديون، ملا التمويل القصـــــري والطويل اىل بعدي هيكل التمويل االســـــاســـــية التمويل املمتلك و 

 م يف خلق فهم اوسع للمدير املايل عن اعداد سيناريوهات التمويل اليت ميكن اعتمادها.يسه
ضـــــــرورة ســـــــعي البنك املركزي العراقي اىل تقدمي االســـــــتشـــــــارات واحللول املقرتحة ملســـــــاعدة املصـــــــارف  .5

 املعاجلات اخلاصــــة والطرق التجارية اليت تعاين من عدم اســــتقرار التمويل ابلديون وارشــــادها من بعض
 الكفيلة على حثها لتوجيه تلك االموال حنو أوجه التوظيف واالستثمار.
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