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داء على األ االممتلك وانعكاسه دالالت المؤشرات المالية لهيكل التمويل إطارالتحوالت الهيكلية في  أثر
 بحث تطبيقي لعينة من المصارف التجارية -(2018-2009للمدة ) لمصارف التجاريةلالمالي 

 المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية العراقية
 إسماعيلد. هيثم عبد الخالق م.

 جنيعر الباحث سلوان جليل                                                                     
 المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية/ جامعة بغداد

 :المقدمة
ذها االدارة المالية في منشآت هم القرارات التي تتخأ حد أار التمويل في المؤسسة المصرفية قر  مثلي
 رباح، وبسبب طبيعة عمل المصارف التجارية واعتمادهاجانب قرار االستثمار واحتجاز األ عمال، الىاأل

في  اكبير  اموال الغير في تمويل موجوداتها ومزاولة نشاطها، فقد منحها ذلك تنوعأعلى  ساسيأبشكل 
من الضبابية  انوع وجدأوبالمقابل المنشآت غير المصرفية،  مماأ هو متاحكثر مما أمصادر التمويل 

فرص االستثمار المتاحة والمستوى العام للمخاطر المالئم والمنسجم مع والتعقيد في اختيار مزيج التمويل 
  .نسب السيولة المطلوب االحتفاظ بهابدورها  والتي تحددالبيئية 

الدور  يسلط الضوء علىلمية في الفكر المالي والمصرفي ية األهيتناول هذا البحث موضوعًا في غاو 
في األداء المالي تأثيره على مدى و  المعتمد للمصرف التجاري  بالملكية التمويل حجم لعبه  الذي ي الكبير

 .العسر المالي التي قد تعصف بها مخاطر تجنيب المصارف
 :منهجية البحث األول: المبحث
 Research problem  مشكلة البحثأوال: 
، ارباحهاااا فاااي كبيااار وانخفاااا عااادد مااان المصاااارف التجارياااة ل الماااالي االداء تراجاااعتفااااوت و تفااااقم حالاااة ان 
بعضااها  اوصالتقاد كاون وجودهاا مرهوناًا بمااا تقدماه  مان اداء ماالي متميااز، فظااهرة تهادد اغلبهااا،  تصابحا



 أثر التحوالت اهليكلية يف إطار دالالت املؤشرات املالية هليكل التمويل املمتلك وانعكاسها على االداء املايل للمصارف التجارية 

 

  

 536 2020كانون األول  59العدد 

 

 ،في الوقت الحاضر التجارية يواجه المصارف تحدياً يعد د ذاته والعسر المالي، وهذا بح  اإلفالس  حالة الى
 جرى اشتقاق مشكلة البحث في مجموعة من التساؤالت وهي:   لذا فقد، يحتم عليها االستعداد لمواجهته  

تراجاع االداء الماالي للمصاارف  ًا فايسبب التمويل بالملكيةرشيدة في تحديد حجم  اتغياب قرار ان هل  .1
 .التجارية 

 التجارية.االداء المالي للمصارف  استقرارفي لتمويل بالملكية لمهم هل هناك دور  .2
 االداء المالي في المصارف التجارية. التأثير علىفي التمويل بالملكية وفاعلية ما مدى قدرة  .3

 Research importance   همية البحثثانيا: أ 
 بالملكية التمويل قرارب والمتمثل، في حقل اإلدارة المالية موضوعه  وتجدده يستمد البحث اهميته  من اهمية

 التمويل الممتلك مستوى ل اختيار من خال كفوء مالياداء  رسمفي  ي المصارف التجارية ومدى مساهمته  ف
 كونه اً ميدانيوتكمن اهمية الموضوع  ،يحقق اهداف المصرف الرئيسة الذيو  ،للمصرف التجاري  المالئم

 التمويل الممتلكالتركيز على مفهوم في  على وجه الخصوصمحاولة إلثارة اهتمام المصارف التجارية 
   .العمل سوق التنافسي في  الموقفتعزيز و المستهدف  والدور الذي يلعبه  في تحقيق مستوى االداء المالي

 Research goals  هداف البحثثالثا: أ 
لبحث عبر اخضاعه للتحليل الكشف عن واقع حال التمويل الممتلك في المصارف التجارية عينة ا .1

 المالي 
 بيان سياسات التمويل المتبعة واثرها على صافي ارباح ومستويات السيولة في مصارف عينة البحث.   .2
التمويل  بين قرارطبيعة العالقات  الخروج بنتائج وتوصيات تساعد االدارة المالية في فهم وادراك .3

لمؤشرات المالية التأثير بين متغيرات البحث باستخدام امعرفة طبيعة الكفوء، و  االداء الماليو الممتلك 
 الخاصة لقياسهما.

 Research assumes   فرضيات البحثرابعا: 
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صياغة فرضية البحث الرئيسة وسعيًا نحو تحقيق هدف البحث تم  انطالقًا من المشكلة واستجابًة لها
المالي في المصارف التجارية عينة  وجود أثر ذات داللة معنوية بين التمويل الممتلك واالداءوهي: 

 البحث. وتتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية االتية:
وجود أثر ذات داللة معنوية بين حق الملكية والعائد على حق الملكية في المصارف التجارية عينة  .1

 البحث.
لتجارية عينة وجود أثر ذات داللة معنوية بين حق الملكية ونسبة الرصيد النقدي في المصارف ا .2

 البحث.
 Search Method  اسلوب البحثخامسا: 

والتعبير عن واقعها لدراسة الظاهرة الوصفي التحليلي وهو اكثرها استخدامًا في البحث ارتكز الى المنهج 
بشكل كمي من خالل اخضاع البيانات الرقمية للتحليل والتفسير وايجاد عالقات موضوعية بين متغيرات 

  البحث.
 Time boundaries of research   الحدود الزمانية للبحثسادسا: 
ة المد( سنوات الختبار العالقات بين متغيرات البحث، اذ تم اختيار 10بواقع ) ةزمنيبسلسلة وتتمثل 
 اعتمادا على البيانات المالية للمصارف التجارية عينة البحث. (2018 -2009)الزمنية 
 Spatial boundaries of research   للبحثالحدود المكانية سابعا: 

( 24تاام اختياااار المصاااارف التجاريااة المدرجاااة فاااي سااوق العاااراق لااابوراق الماليااة مجتمعاااًا للبحاااث والبالغاااة )
المصااارف  ( مصااارف تجاريااة ماان بااين3مصاارفًا، وماان هااذا المجتمااع تاام اختيااار عينااة قصاادية تمثلاات فااي )

ار العراقاااي، مصااارف ويااال واالساااتثمار، مصااارف االساااتثممصااارف الشااامال للتمالمدرجاااة فاااي الساااوق وهاااي )
 االكثر تمثياًل لمشكلة البحث. انها ( والتي اظهرت بياناتها الماليةالخليج التجاري 
 :االطر النظرية للتمويل الممتلك :المبحث الثاني

 The concept of proprietary finance   التمويل الممتلكمفهوم : اوالً 
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مهاام المادير الماالي، فهاو مجموعاة مان الممارساات التاي مان شاانها الحصاول علاى  يعد التمويل في طليعة
فاادة القصاوى مان هاذه االصاول بحياث تحقاق ، واالاالموال من مصادرها المختلفة والمناسبة لنشاا  المنشاأة
مجماوع  علاى اناهالتمويال  شاار الاىوي   (،41:1997درجة عالية من الكفاءة فاي االساتخدام )كنجاو وفهماي،

موال التي ياتم بواساطتها تمويال موجاودات المؤسساة، وهاو يشاكل الجاناب االيسار مان الميزانياة العمومياة اال
ويتمثل التمويل الممتلك بحقوق المسااهمين واماوال  التمويل الممتلك والتمويل المقتر ، جزئينويتكون من 

 ويتكون من:( 169:2010)العامري،اصحاب المشروع 
( : وهاااو مجماااوع االماااوال التاااي يحصااال عليهاااا المصااارف مااان paid Capitalراس الماااال المااادفوع ) .1

مساهمة منهم فاي تكاوين راس الماال، او  ،اصحاب المشروع او المساهمون، بشكل فعلي في بداية تأسيسه  
وهاااو يشاااكل عامااال مهااام فاااي زياااادة الثقاااة فاااي نفاااوس  ،اي اضاااافات او تخايضاااات قاااد تطااارأ عليهاااا الحقااااً 

 ( . 36:2007رفي،المتعاملين مع المصرف )الصي
: يحتجز المصارف جازء مان االربااح بصافة عاماة ألساباب (Retained earnings) االرباح المحتجزة .2

ماااا يكاااون لمقابلاااة طاااارا محااادد باختياااار المصااارف او اجباااارًا  منهااااعااادة، فااايمكن ان تأخاااذ اشاااكال  ،مختلفاااة
  .(111: 2005)ابو حمد وقدوري،بموجب القانون وتسمى باالحتياطيات 

 تبعااا لكاال نااوع ماان االصااول،تكااون لمقابلااة تغياار اليمااة االصااول  ( والتاايAllocationsصااات )المخص .3
وتختلف نسبها حسب ظروف كل مصرف ومن امثلتها مخصص االستهالك، ومخصص الديون المشكوك 

 (.35:2007في تحصيلها )الصيرفي،
سااهم أماان  ،جاالاال طويلااةممتلكااة الماان االمااوال خلاايط : هااوالممتلااك لتموياال ا يتضااا اناسااتنادًا لمااا تقاادم و 

، والتااي تشااكل بمجملهااا ذلااك الماازيج المناسااب للمنشااأة فااي تموياال اصااولها وارباااح محتجاازة ،ومخصصااات
عوائد اليحقق  والذيقرار تمويلي حاسم  فيبعد المفاضلة فيما بينها ، المختلفة الثابتة والمتداولة واستثماراتها

 مطلوبة. ال
 The importance of proprietary finance  الممتلك التمويلاهمية : ثانياً 
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وتحقيق خسارة فاأن  الفشل الماليفي حالة التمويل الممتلك  الذي يلعبه   من الدور الرئيس تلك االهميةتنبع 
العمال حتاى ياتم تصاحيا راس المال المصرف يمكان ان يماتص تلاك الخساارة ويسااعد علاى االساتمرار فاي 

، (Ross &Hudgins,2010:479خاط الادفاع االخيار ضاد الفشال الماالي ) ، وباذلك فهاو يمثالالمشااكل
او غياار  الممتلااك السااي  التموياالفااأن قاارار ، التشااغيل واالسااتثمارالعالقااات مااع قاارارات تاارابط بساابب  كمااا ان
 Gitman) الربحياةوبالتالي انخفا  لتكون غير مقبولة لالستثمار ؤدي الى زيادة تكلفة االموال الفعال، ي

& Zutter,2012:523). 
 Financing policies التمويل سياسات: ثالثاً 

وحجاام المخاااطر التااي لااى الموازنااة بااين العائااد المتوقااع يعتمااد اختيااار نااوع مصاادر االمااوال بشااكل اساسااي ع
تبدي االدارة االستعداد لتحملها، فااذا كانات ادارة المؤسساة تتسام باالجرأة فاي سياساتها التمويلياة، فأنهاا تميال 

قاادر كبياار ماان المرونااة فااي  التااي تمنحهاااعلااى مصااادر التموياال قصااير االجاال  أكباارالااى االعتماااد بدرجااة 
أذا  والعكااس صااحيا فيمااا، مخاااطر العساار المااالي تخااايا التكلفااة وزيااادة العائااد، علااى الاارغم ماان ارتفاااع

ويمكن تمييز ثالث  (214:2004)الميداني، في سياستها التمويليةكانت ادارة المؤسسة من النوع المحافظ 
 سياسات بديلة وهي كالتي: 

وهاااي تعمااال وفاااق مبااادأ التغطياااة، أي ان تقاااوم المؤسساااة بجعااال : سياساااة التمويااال المعتدلاااة او المعقولاااة .1
مطلوباتها يتزامن مع آجال موجوداتها، مما يجعل خطر التمويل في حدود المعقول ويحافظ علاى استحقاق 

ربااا مقبااول، ماان حااالل تموياال الموجااودات الثابتااة والجاازء الاادائم ماان الموجااودات المتداولااة بمصااادر تموياال 
متداولااة فيااتم طويلااة االجاال كااأموال ملكيااة او قاارو  طويلااة االجاال، امااا الجاازء المتقلااب ماان الموجااودات ال

تمويله  من مصادر التمويال قصاير االجال، فاي محاولاة لتخاياا خطار العسار الماالي رغام التاأثير العكساي 
 (.245:2008على ربحية المؤسسة. )الزبيدي،

مصااادر التموياال قصاايرة االجاال فااي تموياال الجاازء المتقلااب ماان  تعنااي اسااتخدام: سياسااة التموياال الجريئااة .2
 المتبقااي ماان الاادائم ًا ماان الجاازء الاادائم ماان الموجااودات المتداولااة، امااا الجاازءالموجااودات المتداولااة مااع قساام
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المتداولاااة وموجاااودات الثابتاااة فياااتم تمويلهاااا بمصاااادر التمويااال طويلاااة االجااال، امااااًل فاااي زياااادة العائاااد علاااى 
هااذه السياسااة يزبااد ماان ربحيتهااا، ولكاان يعرضااها المؤسسااة  رغاام ماان زيااادة المخاااطر، ان اتباااع االسااتثمار

مخااااطر كبيااارة ناتجاااة عااان مخااااوف محتملاااة فاااي عااادم تاااوفير السااايولة الالزماااة لتساااديد االلتزاماااات القصااايرة ل
 (.215:2004)الميداني،

وتعتماااد اساااتخدام مصاااادر التمويااال قصااايرة االجااال لتمويااال قسااامًا مااان الجااازء سياساااة التمويااال المحافظاااة:  .3
مااان الجااازء المتقلاااب مااان الموجاااودات  المتقلاااب مااان الموجاااودات المتداولاااة فقاااط ، وياااتم تمويااال القسااام االخااار

المتداولاااة والجااازء الااادائم منهاااا باإلضاااافة الاااى الموجاااودات الثابتاااة مااان مصاااادر التمويااال طويلاااة االجااال، فاااي 
محاولة لتخايا مخاطر العسر المالي، فهذه السياسة تقلل الى اقصى حد من مخااطر التمويال باالقرو  

ء االكبر من التمويل هو من مصادر تمويل طويلة االجل قصيرة االجل، ولكنها مكلفة للمؤسسة، كون الجز 
 (.240:2013)العارضي، سيًا على انخفا  ربحيتهاذات الكلف العالية، مما يؤثر عك

 
 

 
 
 
 

 ( تمويل الموجودات وفقًا لسياسة المحافظة1شكل )
العملي، دار المريخ المصدر: بريجهام، اوجين، وايرهاردت، ميشيل، االدارة المالية النظرية والتطبيق 

 .1083، ص2009للنشر، الريا ،
 :العوامل المؤثرة في تحديد قرار التمويل .1
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ان العديد من منظمات االعمال تتباين في تحديد مكونات هيكل التمويل الخاص بهاا، والتاي تساتخدمه فاي 
يعتماااد ا خااار االماااوال تلبياااة احتياجاتهاااا االساااتثمارية، فاااالبعا منهاااا يعتماااد علاااى االماااوال الممتلكاااة، فيماااا 

عدة عوامال والتاي يمكان  (. وهناك82:2013المقترضة، ومنها ما يستخدم خليط من المصدرين )الشواورة،
 : عر  اهمها

مالئاام للمجااال الااذي  اي ان يكااون مصاادر التموياال المواءمااة بااين طبيعااة المصاادر وطبيعااة االسااتخدام: .أ
ال العاماال فلاايس ماان الحكمااة ان يااتم تمويلااه بقاار  تساتخدم فيااه االمااوال، فاا ذا كااان الهاادف تموياال راس الما

كلاااااااف التمويااااااال تخاااااااايا ان ي ماااااااول بقااااااار  قصاااااااير االجااااااال ساااااااعيًا وراء  بااااااال يفتااااااار طويااااااال االجااااااال 
 (.287:2006)مطر،

حجااام المؤسساااة: ان المؤسساااة التاااي تعاااود القتصااااديات حجااام كبيااارة فأنهاااا قاااادرة علاااى تحقياااق متطلباااات  .ب
ى عكااس ذلااك اذا كاناات المؤسسااة ذات حجاام صااغير فأنهااا سااوف الماليااة بمساااعدة مصااادرها الداخليااة، وعلاا

 (. 381:2013تبحث عن مصدر تمويل خارجي والذي يتضمن كلفة عالية لرأس المال )العارضي،
الشااكل القااانوني للمؤسسااة: تختلااف الطبيعااة القانونيااة للمؤسسااات ماان مؤسسااة الااى اخاارى، فلكاال شااكل  .ج

 (.   318:2011القانوني له )ساسي وقريشي، قانوني هناك مصدر للتمويل يتوافق مع االساس
االدارة والسيطرة: فالمؤسسات المساهمة الكبيرة يمكنها بياع المزياد مان اساهمها العادياة كمصادر للتمويال  .د

كااون تااأثير هااذا المصاادر يكااون بساايط علااى ملكيااة المؤسسااة، وعلااى العكااس بالنساابة للمؤسسااات الصااغيرة، 
ساااااايطرة )ويسااااااتون و الضاااااامان اسااااااتمرارية العموميااااااة، و  صااااااوات فااااااي الجمعيااااااةوذلااااااك لتجنااااااب تشااااااتت اال

 (.274:2009بريجهام،
ختيااار هيكاال الالساالوك المااالي للماادير بدرجااة تحفااظ االدارة : وتعنااي ارتبااا  بعااا الصاافات الشخصااية  .ه

التمويل المستهدف، فاذا كان المدير اكثر تحفظًا أي يسعى الى قبول الحاد االدناى مان المخااطر، وبالتاالي 
)مصااااااااااطفى  وال الملكيااااااااااة بدرجااااااااااة اكباااااااااار ماااااااااان امااااااااااوال االقتاااااااااارا ، والعكااااااااااس صااااااااااحيااختيااااااااااار اماااااااااا
 (.258:2013والشهاوي،
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الظروف االقتصادية المحيطة: او حالة السوق المالي اذ انها تؤثر على درجاة تنوياع مصاادر التمويال،  .و
او أوراق ماليااة فأنهااا تفقااد اليمتهااا اكثاار ممااا تاازداد، فماان  أسااهمفاااذا كاناات السااوق غياار مشااجعة ل صاادار 

 (.318:2011االفضل للمؤسسة البحث عن مصادر تمويل اخرى بديلة )ساسي وقريشي،
 :االطار النظري لألداء المالي الثالث:المبحث 

 :The concept of financial performance  مفهوم االداء المالي .1
مفاهيم األداء قدمًا واستخدامًا كمؤشر لتقييم مجمل االداء للمؤسسات المالية، من اكثر االداء المالي يعتبر 

الرتباطه بأكثر مفاصل العمل فيها، ولما يتميز به من ثبات واستقرار فاي كشاف االنحرافاات، والحكام علاى 
ماااااااااادى نجاااااااااااح المؤسسااااااااااة فااااااااااي انجاااااااااااز اهاااااااااادافها، ويساااااااااااهم فااااااااااي توجيهااااااااااا نحااااااااااو الماااااااااانهج الصااااااااااحيا 

(Eccles,1991:134)، تتضاامن تقياايم الجانااب المااالي والتفاعاال بااين البيئااة الداخليااة  عمليااة معقاادة ويعااد
 .(Hunjak&Drago,2001:49والخارجية وهو مقياس يستند في عمله على تحليل النسب المالية )

  :تقييم االداء المالي .2
الكلاي، ويحظاى بتركياز واهتماام كبيار مان قبال المحللاين  جانباًا مهماًا مان مجمال االداء يشغل االداء الماالي

واصحاب راس المال باستخدام مؤشرات واساليب التحليل المالي لتساعد على ابراز العناصر التي سااهمت 
كماا  .(169:2009في زيادة قوة المؤسسة في مواجهة حدة المنافسة في ميدان االعمال )ادرياس والغاالبي،

تزوياااد ادارة المؤسساااة بالمعلوماااات الضااارورية الاااى اناااه وسااايلة للتغذياااة العكساااية و لي تقيااايم االداء الماااايشاااير 
 ،(Jones & George, 2004, P:376) لتسترشاد بهاا فاي صاياغة قراراتهاا والنهاو  بمساتوى ادائهاا

ان عملية تقييم االداء الماالي هاي مراجعاة لماا تام  (Poster & Streib, 2005, P:46)فيما يرى كل من
، اذ يااتم وضااعها ماان واقااع تعماال كموجااة ومراقااب للنشااا االعمااال باعتماااد علااى معااايير محااددة  انجااازه ماان
 .واالهداف االستراتيجية للمؤسسة  الخطط

يتضااا ان عمليااة تقياايم االداء المااالي هااي آليااة تحلياال مااالي انتقااادي تسااتخدم مؤشاارات ومعااايير مناساابة اذ 
الحااالي مااع الخطااط واالهااداف المرسااومة لبلااو  االداء لكاال مؤسسااة وتبنااي عالقااات نساابية للمقارنااة الوضااع 
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النحرافاات الناشائة فاي مساار االمثل وكياية استخدام الموارد بكفاءة وفعالية لتحقيقها، بحياث تشاير وتحادد ا
 وتمكن المؤسسة من اتخاذ التصحيحات المستقبلية الالزمة. الخطط

 :اهمية تقييم االداء المالي .3
القاعدة االساسية لجميع االعمال ويشير من خالل مؤشرات مالية معيناة كالربحياة ماثاًل يمثل االداء المالي 

الااى حقيقااة الوضااع المااالي او توصاايا لمركااز المؤسسااة الحااالي، ويعتباار اداة اسااتراتيجية مهمااة يسااتخدمها 
. ويمكان ان نعبار عان (Miller & Dess,1996:14المادراء فاي تحدياد مساتوى االداء الكلاي للمؤسساة )

( ، 21:2008اهمية تقييم االداء المالي للمؤسسات المصرفية من خالل النقا  التالية: )النعيمي والتميمي،
 (22:2009)ابو زيد،

 على تنفيذ االهداف المخططة له عبر مقارنتها باألهداف المستهدفة. اظهار قدرة المؤسسة .أ
 البيئة القطاعية التي يعمل فيها لغر  تحسينها إطارضمن  كشف المركز االستراتيجي للمؤسسة .ب
 يساهم في تقييم نتائج القرارات المالية للمؤسسة المصرفية كقرارات االستثمار وقرارات التمويل. .ج
 يساهم في تحديد االنحرافات في االداء المالي من خالل مقارنة االداء الفعلي باألداء المخطط. .د

 في اعداد الخطط والموازنات المستقبلية. االستفادة من نتائج التحليل المالي .ه
 تحديد الفرص المتاحة امام المؤسسة المصرفية والتي يمكن استثمارها.  .و

تصورات عدة عن األهمية التي تشغلها عملية تقيايم االداء، فالمؤسساة التاي ال تادرك ايان  من ذلكويتضا 
ؤول الياة فاي المساتقبل وبالتاالي لان هاي ا ن مان حياث واقاع عملياتهاا وانشاطتها ال يمكان ان تعارف ماا سات

 تصل الى مبتغاها في تحقيق اهدافها ابدًا.
 Factors Affecting Financial Performanceالعوامل المؤثرة في االداء المالي  .4

اظهاااارت االدبيااااات االقتصااااادية ان هناااااك عاااادد ماااان العواماااال المااااؤثرة التااااي يمكاااان ان تحكاااام االداء المااااالي 
 للمؤسسات بشكل عام والتي تقسم من حيث المصدر الى: 

  ( 25:1999: عوامل داخلية: والتي يمكن ايجاز اهمها بالتالي: )محجوب،اوالً 
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لموجااودات، فارتفاااع الفائاادة التااي ياادفعها المصاارف معاادل الفائاادة: يااؤثر سااعر الفائاادة علااى العائااد علااى ا .أ
على االموال المقترضة من قبله تؤدي الى زيادة تكلفة الحصول على االموال وهذا بدورة ياؤثر علاى االداء 

 المالي.
حجاام الساايولة : ان االهتمااام بالساايولة يأخااذ حياازًا كبياارًا، لمااا تؤديااه الساايولة ماان دور فااي تلبيااة سااحوبات  .ب

وطلبات االئتمان بشاكل فاوري ومساتمر، وياتم تحدياد حجام السايولة للمصارف عبار نساب معيناة، المودعين 
والتااااااي تشااااااير الااااااى قاااااادرة المصاااااارف علااااااى مقابلااااااة االلتزامااااااات الجاريااااااة عناااااادما يحااااااين موعااااااد اسااااااتحقاقها 

(Rose,141,1991). 
، والتاي كفاية راس المال: تؤثر في مدى قدرة المصرف على امتصااص الخساائر التاي يمكان ان تحادث .ج

تااؤثر علااى امااوال المااودعين والاادائنين، ويشااار الااى ان البنااك المركاازي قااد ركااز علااى االهتمااام بكفايااة راس 
والتااي  ال تغطااي حقااوق المااودعين والاادائنينالمااال للمصااارف ماان خااالل تحديااد نساابة معينااة ماان راس الماا

 (.285:2006يفتر  االلتزام بها )رمضان وجودة،
مة : يساااتلزم علاااى المؤسساااات تحدياااد ناااوع التكنولوجياااا المناسااابة لطبيعااااة مساااتوى التكنولوجياااا المساااتخد .د

اعمالها والمنسجمة مع اهدافها، تعد التكنولوجيا من ابرز التحديات التاي الباد مان التكياا معهاا واساتيعابها 
، لتطاااوير االداء مااان خاااالل المواءماااة باااين التقنياااة واالداء، اذ تعمااال علاااى زياااادة القااادرة التنافساااية للمؤسساااة

 (.49:2009وخفا التكاليا والمخاطر المتنوعة، وزيادة االرباح والحصة السوالية )الخطيب،
 ( 139:2008ومن اهم تلك العوامل سنعر  ما يلي: )عبد السيد، :العوامل الخارجية: ثانياً 

 كااون العواماال تااأثيرًا علااى اداء المؤسسااات،  أكثاارالمتغياارات االقتصااادية: تعااد العواماال االقتصااادية ماان  .أ
السياسااة االقتصااادية  ومنهاااالمحاايط االقتصااادي يمثاال مصاادر مواردهااا وسااوق منتجاتهااا فااي الوقاات نفسااه 

 .الخارجية واسعار الفائدة وغيرها للدولة والسياسات التجارة
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اولاااة عامااال محفاااز تااادفع بالمؤسساااة الاااى مح فهاااي، اذ تعتبااار المنافساااة ساااالح ذو حااادين شااادة المنافساااة: .ب
مواجهااة فااأن وضااعها المااالي يتاادهور نحااو الكاناات ال تسااتطيع  إذا، امااا يتحسااين صااورتها ووضااعها المااال

 األسوء.
العواماال الثقافيااة واالجتماعيااة: يتااأثر اداء المؤسسااات بالعديااد ماان العواماال الثقافيااة واالجتماعيااة والتااي  .ج

تااائج تااأثير فعااال علااى الن لهاااناتجااة عاان االرتبااا  الوثيااق بااين المؤسسااة والمجتمااع، اذ ان ثقافااة المؤسسااة 
 االقتصادية على المدى الطويل، حيث ان ثقافة المؤسسة هي مهد االداء.

العوامال السياسااية والقانونيااة: وتعتباار ذات تاأثير كبياار علااى اداء المؤسسااات والتاي يصااعب الااتحكم فيهااا  .د
  وليس من السهل التنبؤ فيها لذا على المؤسسة التأقلم مع تلك القوانين والقرارات السياسية الحكومية.

 :المؤشرات المعتمدة للبحث.5
 لسيولة وكالتي:ة للربحية ونسبة لالياس راس المال ونسبة نسبب توقد تم اختيار ثالث نسب تمثل

حجام  راس الماال وتباين وهاي مان أهام النساب المالياة لقيااسنسبة حق الملكية الى اجمالي الموجودات:  .أ
ماادى اعتماااد المصاارف علااى اذ تعكااس ، االمااوال المقدمااة ماان المااالكين الياسااًا باااألموال التااي قاادمها الاادائنين

ق الملكية في تمويل اجماالي الموجاودات، وصاحيا ان ارتفااع هاذه النسابة امتثاااًل ألوامار البناك المركازي ح
المطلاوب ياؤدي الااى انخفاا  نسابة العائااد يحقاق حماياة ألماوال المااودعين ولكان ارتفاعهاا بنسابة أكثاار مان 

على حق الملكية وهذا ما ال يرغب به المالكين، لذا تحاول ادارة المصرف المحافظة على هذه النسابة عناد 
 (. وتقاس من خالل المعادلة االتية:86:2011معدالتها الثابتة، )طالب والمشهداني،

 رأس المال الممتلك                                                           
 %100 × اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانسبة رأس المال الممتلك الى اجمالي الموجودات= اااااااااااااااااااااااااااااااااا

  اجمالي الموجودات                                                            
تستخدم لقياس العائد المتحقاق علاى اساتثمار هي من نسب الربحية و معدل العائد على حقوق الملكية: و  .ب

اي انهااا نساابة مااا يحصاال عليااة  ،(Jeitman,2006:69االمااوال الخاصااة بالمساااهمين فااي حااق الملكيااة )
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المالكون من خالل استثمار اموالهم في نشاطات المصرف، اذ يقيس هذا المؤشر انتاجية حق الملكية فقط 
من رأس المال واالحتياطياات واالربااح المحتجازة، وتادل ارتفااع هاذه النسابة علاى كفااءة ادارة المصارف فاي 

تم احتسابها بالمعادلاة ( وي81:2011استغالل اموال المالك لضمان عائد مرضي لهم )طالب والمشهداني،
 االتية:  

 صافي الربا بعد الفوائد والضريبة                                         
 %100×   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانسبة العائد على حق الملكية = اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 حق الملكية                                 
األرصادة  تشاير إلاى مادى قادرةمان ابارز نساب السايولة للمؤسساات المالياة و  وهاي: نسبة الرصيد النقادي .ج

والواجبااة التسااديد فااي الماليااة المترتبااة علااى ذمتااه  النقديااة التااي يمتلكهااا المصاارف، علااى الوفاااء بااللتزامااات
 ويمكن التعبير عن هذه النسبة بالمعادلة ا تية:  ،مواعيدها المحددة

 رى نقد الصندوق+ النقد لدى البنك المركزي+ االرصدة السائلة االخ                          
× ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانساااااااااااابة الرصاااااااااااايد النقاااااااااااادي= ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

100% 
 الودائع وما بحكمها                                             

وتبااي ن المعادلااة أن ااه كل مااا  ،ويقصااد بااالودائع ومااا فااي حكمهااا جميااع المطلوبااات باسااتثناء رأس المااال الممتلااك
)ابااو حمااد، لماليااة فااي مواعياادها نساابة الرصاايد النقاادي، زادت مقاادرة المصاارف علااى تأديااة التزاماتااه ازادت 
 (239:2005 قدوري:

 :التحليل المالي الرابع:المبحث 
 (2018 -2009ها على االداء المالي للمدة )اتوانعكاس الممتلك لتمويلالتحوالت الهيكلية ل
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ونسااب  الممتلااك الساانوية لنسااب هيكاال التموياالدالالت المؤشاارات الماليااة  إطاااريتضااا التحلياال المااالي فااي 
لغر  تحقيق هدف البحث مان خاالل التعارف علاى تاأثير اعلاى معادالت و االداء المالي لمصارف العينة، 

( نتااائج 1الجادول )يوضااا و تلاك النساب وادناهااا وانعكااس ذلااك علاى نسااب االداء الماالي لمصااارف العيناة، 
( ونساابة الرصاايد النقاادي Y1ومعاادل العائااد علااى حااق الملكيااة )( X) الملكيااة فااي هيكاال التموياالنساابة حااق 

(Y2)  ا تي يالحظلمصارف العينة ضمن السلسلة الزمنية المعتمدة للبحث، كما: 
( ونسااابة الرصااايد النقااادي Y1معااادل العائاااد علاااى حاااق الملكياااة )و  (X( نسااابة التمويااال الممتلاااك )1جااادول ) 
(Y2) 

 مصرف الخليج التجاري  مصرف االستثمار العراقي مصرف الشمال لالستثمار السنوات
X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2 

2009 24.60 14.06 77.24 32.6
4 

7.35 119.5
7 

22.89 13.48 29.24 

2010 17.06 16.44 65.31 35.9
4 

10.0
6 

94.81 23.36 9.70 36.62 

2011 23.69 16.36 61.93 35.7
3 

8.47 73.99 33.38 9.84 41.20 

2012 17.16 21.38 67.90 31.3
4 

1.17 61.16 35.10 20.70 58.31 

2013 19.61 12.64 67.36 35.8
0 

14.3
8 

69.25 38.90 15.61 77.48 

2014 22.33 5.57 70.56 50.710.1129.342.37 10.45 77.84 
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9 8 0 
2015 38.70 -1.68 43.22 50.8

3 
6.26 141.0

1 
39.66 2.92 50.18 

2016 49.22 -6.78 31.37 50.1
5 

3.51 148.0
4 

39.40 1.86 63.53 

2017 64.06 -3.76 30.78 49.3
4 

1.41 132.7
7 

49.23 1.31 67.34 

2018 63.10 -5.13 10.39 46.6
4 

0.12 109.6
2 

52.88 1.09 86.37 

المعدل 
 الكلي

33.95 6.91 52.61 41.9
2 

6.29 107.9
5 

37.72 8.70 58.81 

إعداد الباحث عبر تطبيق النسب المعتمدة على القوائم المالية لمصارف العينة باستخدام من المصدر: 
 Excel 2010برنامج 

والتاي تعبار عان حجام التمويال الممتلاك التاي اعتمادتها  والمعادل الكلاي (Xنسب حاق الملكياة ) يبين الجدول
 يادل علاى ةان ارتفااع هاذه النساب لاىيشاير التحليال ا اذلموجوداتهاا،  ياةتمويلال سياساتهامصارف العينة في 

ارتفاع كفاية راس المال وتحقيق جانب أفضل في حماية أموال الماودعين وزياادة ثقاتهم بالمصاارف، اال ان 
فااي الساايولة النقديااة وهااي امااوال  يساابب ازديااادرتفاااع علااى حساااب نسااب التموياال االخاارى فااي االسااتمرار اال

غياار مساااتغلة مماااا ياااؤدي الاااى التاااأثير سااالبًا علاااى مساااتوى الربحياااة لمصاااارف العيناااة، عوضاااًا عااان تعاااار  
ارتفاعهاا مااع مصاالا المااالك والمسااهمين فأنهااا ادت الاى خلااق حالاة ماان التراجاع واالنخفااا  لنسابة العائااد 

ارتفااع مقاام النسابة العائاد علاى حاق الملكياة فاأن ومن خالل نسبة  (، وبمعنى آخر Y1على حق الملكية )
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 ياؤدي الاىوهو )حق الملكية( مع بقاء بسط النسابة دون تغييار وهو)صاافي االربااح بعاد الفوائاد والضاريبة( 
 على افترا  ثبات العوامل االخرى على حالها. بشكل منطقي انخفا  نسبة العائد على حق الملكية
حقاااق اعلاااى معااادل نساااب التمويااال بالملكياااة وكانااات  صااارف االساااتثمارموباااالعودة الاااى الجااادول يالحاااظ ان 

(، وهااي امااوال معطلااة %107,95بلغاات ) بمعاادل عااالي ماان الساايولة النقديااة ( فااي حااين احااتفظ41,92%)
لها كلف تمويل وال تدر ارباحًا، مما اثر على مساتوى الربحياة اذ حقاق ادناى معادل لنساب العائاد علاى حاق 

ااااجلت ادنااااى معاااادالت التموياااال بالملكياااا(، في%6,29الملكيااااة بلغاااات ) وكاناااات  ة فااااي مصاااارف الشاااامالمااااا س 
، (%52,61يولة القانونيااة بلغاات )( ويالحااظ احتفاااظ المصاارف بمسااتوى متوسااط ماان الساا%33,95بمعاادل)

أي ان هناااك امااوال بدرجااة اكباار قااد تاام توجيههااا نحااو التوظيااا واالسااتثمار ولااذلك احاارز المصاارف معاادل 
 .مساهمين(، وهذا احد اهداف التي يسعى لتحقيقها ال%6,91ى جيد اذ بلغ )عائد على حق الملكية بمستو 

ويتضا من ذلك ان عالقة التمويل الممتلك كانات عكساية ماع معادل العائاد علاى حاق الملكياة وطردياة ماع 
وهااذا يؤكااد جانااب مهاام ماان الفرضااية الماليااة الرئيسااة والتااي اشااارت الااى بيااان دور  ،النقديااة معاادل الساايولة

 ،التمويل الممتلاك فاي هيكال التمويال المصارفي وانعكاساه علاى االداء الماالي للمصاارف التجارياة ومساهمة
 وكما يتضا من خالل الرسم البياني االتي:
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 ( التمثيل البياني لنسب التحليل المالي في المصارف التجارية عينة البحث2شكل )

 (Microsoft Excelاالكسيل )المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
وكما ويبدو ان سبب هذه الزيادة في راس المال وهو تمويل ممتلك خارجي قاد جااءت بنااءًا علاى توجيهاات 
البنك المركزي العراقي والتي كان الغر  منهاا تحقياق عادة اهاداف اهمهاا تشاجيع االنادماج باين المصاارف 

م خاادمات مصاارفية بشااكل متكاماال ومتنااوع، اال ان الصااغيرة لتكااون وحاادات مصاارفية اكباار قااادرة علااى تقاادي
بعااا المصااارف التجاريااة لاام تكاان موفقااة فااي اعتماااد االساالوب المناسااب لزيااادة راس المااال بشااكل تاادريجي 
ليااتالءم مااع حجاام انشااطتها وفروعهااا وموجوداتهااا اسااتجابًة ألواماار البنااك المركاازي وبااذلك انخفااا مسااتوى 

فماان اسااباب االنخفااا  وتذبااذب صااافي االرباااح هااو  ،المسااتهدف صااافي االرباااح ولاام تحقااق االداء المااالي
ماع  بشاكل منفارد كال مصارفلعدم انتهاج أسلوب أمثل في زيادة راس الماال مبناي علاى معطياات وقادرات 

السعي في توجيه األموال المستمدة من زياادة رأس الماال إلاى عملياات التوظياا واالساتثمار المناسابة، كماا 
القتصااادية والسياساية التااي ماارت بهاا الاابالد فالوضااع االمناي ودخااول عصااابات سااعد علااى ذلاك الظااروف ا

داعش وانخفا  اسعار النفط عالمياًا ساببت مشااكل مالياة عديادة ادت الاى تعثارات فاي االقتارا  والتساديد 
عااازز فرضاااية البحاااث فيماااا يخاااص انعكاساااات المساااتوى العاااام للودائاااع، وهاااذه الصاااورة النهائياااة توانخفاااا  
 ممتلك على االداء المالي. التمويل ال

 :نتائج االختبار االحصائي لفرضيات البحث :المبحث الرابع
 فاي المتغيارالتمويال الممتلاك وهاو الختبار عالقات االثر احصائيًا ولمعرفة معنوية تاأثير المتغيار المساتقل 

 Simple Linearاسالوب االنحاادار الخطاي البسايط ) إذ أ ساتخدمألداء الماالي لمصاارف العينااة، تاابع اال
Regression( فضااًل عان اساتخدام معامال التحدياد ،)2Rبهادف اظهاار نتاائج أنماوذج معادلاة االنحادار ) 
)وجود عالقاااة اثااار ذات داللاااة معنوياااة واحصاااائية باااين مؤشااار التمويااال ةفرضااايبياااان مااادى قباااول التقديرياااة، ل

( Xمؤشاار التموياال الممتلااك )ل يرماازاذ  الممتلااك ومؤشاارات االداء المااالي للمصااارف التجاريااة عينااة البحااث(
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3456789
(consta

nt)-a
BFSigR

طبيعة العالقةالقرار2

عكسية )سالبة(معنوية0.50028.8370.0010.783-23.893 الشمال للتمويل 1

عكسية )سالبة(غير معنوية0.1550.6510.4430.075-12.804 االستثمار العراقي2

عكسية )سالبة(غير معنوية0.3893.5920.0950.310-23.379 الخليج التجاري3

اسم المصرفت

Y1

 فرضايتين وقاد تضامنت(، Y2، نسابة الرصايد النقادي Y1مؤشرات االداء المالي )العائاد علاى حاق الملكياةو 
 ، سيتم تناولها وكا تي:فرعيتين

 (:   Y1( على نسبة العائد على حق الملكية )Xالتمويل بالملكية ) إثرتحليل عالقة  .1
والتي تنص على )  الرئيسة الفرعية االولى والمنبثقة من الفرضية االحصائيةألجل تحقيق اختبار الفرضية 

ي وجاااود عالقاااة اثااار ذات داللاااة معنوياااة باااين نسااابة التمويااال الممتلاااك ونسااابة العائاااد علاااى حاااق الملكياااة فااا
 تي:(، يتضا ا 2من خالل النتائج في الجدول )المصارف التجارية عينة البحث (، و 

معدل العائد على حق الملكية  ( معXئي لعالقة االثر بين التمويل الممتلك )( التحليل االحصا2جدول )
(Y1) 

 
 
 
 
  

      
 Microsoft( وبرنامج )SPSS-V21: اعداد الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي )المصدر

Excel 2010) 
المتغيار التاابع وهاو العائاد علاى ( الى معادلة خط االنحادار التقديرياة باين 4،3اذ تشير النتائج في العمود )

 ( ، وهي :   X( والمتغير المستقل وهو التمويل الممتلك )Y1حق الملكية )
 Y1 = a + b (X)  

 Y1 = 23.893 – 0.500 (X) وبذلك ستكون اليم معادلة االنحدار التقديرية لمصرف الشمال........    
 الملكية( .نسبة العائد على حق ( = المتغير التابع )Y1حيث ان: )
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           (a( الحد الثابت =  )constant-a 3( لكل مصرف حسب نتائج الجدول )عمود.) 
           (b 4(  = التغير في اليمة المتغير التابع بتغير المتغير المستقل وحدة واحدة )عمود.) 
           (X.)( = المتغير المستقل )نسبة التمويل الممتلك 

 اعاله الحتساب معادلة االنحدار التقديرية لجميع مصارف عينة البحث. وتطبق نفس المعادلة
( لمصاارف الشاامال والااذي ياادل ان a( اليمااة الحااد الثاباات )3( فقااد اظهاار العمااود )2وبااالعودة الااى جاادول ) 

ة ( حتى وان كاان مقادار نسابة العائاد علاى حاق الملكيا23,893هناك وجود نسبة التمويل الممتلك بمقدار )
( الاايم 4مصااارف العينااة فااي الجاادول المااذكور، كمااا بااين العمااود ) ، وينطبااق ذلااك علااى بقيااةيساااوي صاافر

( X)التموياال الممتلااك( و التااي تشاير الااى مقاادار التغيياار فاي اليمااة المتغياار المساتقل وهااو bمعامال التغيياار )
 بمقاااادار وحاااادة واحاااادة والااااذي يااااؤدي الااااى حاااادوث تغيياااار فااااي اليمااااة المتغياااار التااااابع وهااااو العائااااد علااااى حااااق

( والتااي كانات سااالبة لجميااع مصاارف العينااة اذ يعنااي b( لمصااارف العيناة وذلااك بمقاادار اليماة )Y1الملكياة)
( 0,500-( بمقااادار)Y1( بوحااادة واحااادة ياااؤدي الاااى انخفاااا  اليماااة )Xذلاااك ان مقااادار التغيااار فاااي اليماااة )

مسااتوى  ( والتااي كااانF( الاايم )5، وقااد بااين عمااود )فااي الجاادول مصااارف العينااةوينطبااق ذلااك علااى جميااع 
، اذ كاان فقاط( ذات داللة معنوية واحصاائية فاي مصارفي الشامال 6تظهر في عمود ) ( الذيSig)داللتها 

(، اماا بقياة مصاارف العيناة فكانات غيار ذي داللاة معنوياة، ويبااين 0,05اقال مان مساتوى الداللاة المعتماد )
لمساتقل )التمويال الممتلاك( علاى ( والاذي يقادم تفسايرًا لدرجاة تاأثير المتغيار ا2R( معامل التحدياد )7عمود )

( 0,783المتغير التابع )العائد على حق الملكية(، اذ بلغ اعلى معدل تفسير فاي مصارف الشامال بمقادار )
( مان التباينااات الكلياة للمتغياار التااابع %78( اسااتطاع ان يفساار )Xوالاذي يشااير الاى ان المتغياار المساتقل )

(Y1( وبااذلك تكااون النساابة المتبقيااة وهااي )ماان المتباينااات تعااود الااى عواماال اخاارى %22 )،  امااا اقاال معاادل
( يساتطيع ان X( والاذي يعناي ان المتغيار المساتقل )0,075تفسير فكاان عناد مصارف االساتثمار بمقادار )

( اما باقي التفسير فيعود الى عوامل اخرى، وهذا ما يثبت Y1( من التباينات الكلية للمتغير )%7,5يفسر)
 .الفرضية اعاله احصائياً 
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3456789
(constant)-

a
BFSigR2

طبيعة العالقةالقرار

عكسية )سالبة(معنوية1.11656.5220.0000.876-90.501 الشمال للتمويل 1

طردية )موجبة(معنوية23.3233.13216.4960.0040.673- االستثمار العراقي2

طردية )موجبة(معنوية6.1231.72224.5150.0010.754- الخليج التجاري3

Y2

اسم المصرفت

انهاا  العالقة العكسية الظاهرة لجميع مصارف العينة بين التمويل الممتلاك والعائاد علاى حاق الملكياةوتشير 
صااافي االرباااح، ايجااابي علااى تااأثير ماان المفتاار  ان يكااون الان غياار مطااابق للمنطااق المااالي، اذ  جاااءت

التجارياااة بهااادف  علاااى فااار  زياااادة رؤوس االماااوال للمصاااارفالبناااك المركااازي  حااارصوالااادليل علاااى ذلاااك 
التمويال الممتلاك ب صادار اساهم  اهمها تاأثير زياادةمن ، ويعزى ذلك الى عدد من االسباب تحسين انشطتها

فااي سااوق التااداول، ممااا يااؤدي الااى خفااا اسااعارها وبالتااالي ماادى مياال  زيااادة عاار  االسااهم علااى جدياادة
كفااااءة االدارة المالياااة فاااي المساااتثمرين والمقرضاااين لالساااتثمار فاااي المصااارف، ومااان جاناااب اخااار فاااأن عااادم 

امكانية اتخاذ قرارات تشغيلية واستثمارية قاادرة علاى اساتغالل الزياادة فاي راس الماال الممتلاك لتولياد صاافي 
 يؤكادللعائد على حق الملكية وهاو سابب اخار لظهاور العالقاة العكساية، وهاذا ماا  تحقيق نسب جيدةارباح و 

 الفرضية اعاله.
 (:Y2( على نسبة الرصيد النقدي )Xالملكية )التمويل ب إثرتحليل عالقة  .2

ثااار ذات داللاااة معنوياااة باااين نسااابة التمويااال أوجاااود عالقاااة ) والتاااي نصاااها الفرضاااية الفرعياااة الثانياااة الختباااار
(، 3( فقاد ظهارت النتاائج فاي الجادول )فاي المصاارف التجارياة عيناة البحاث الممتلك ونسبة الرصيد النقدي

 وكاالتي:
 
 
 
 

 (Y2( مع نسبة الرصيد النقدي )Xاالحصائي لعالقة االثر بين التمويل الممتلك )( التحليل 3جدول )
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 Microsoft( وبرنامج )SPSS-V21: اعداد الباحث باالعتماد على البرنامج االحصائي )المصدر
Excel 2010) 

التااابع وهااو نساابة  فماان خااالل النتااائج يمكاان االسااتدالل علااى معادلااة خااط االنحاادار التقديريااة بااين المتغياار
 ( والتي يمكن استخراجها كاالتي:X1( والمتغير المستقل وهو التمويل الممتلك )Y3الرصيد النقدي )

 Y2 = a + b (X)  
 Y2 = 90,501 – 1.116 (X) وبذلك ستكون اليم معادلة االنحدار التقديرية لمصرف الشمال........    

 ة النقدية( .( = المتغير التابع ) نسبة السيولY2حيث ان: )
           (a( الحد الثابت =  )constant-a 3( لكل مصرف حسب نتائج الجدول )عمود.) 
           (b 4(  = التغير في اليمة المتغير التابع بتغير المتغير المستقل وحدة واحدة )عمود.) 
          (X.)( = المتغير المستقل )نسبة التمويل الممتلك 

 ة اعاله الحتساب معادلة االنحدار التقديرية لجميع مصارف عينة البحث.وتطبق نفس المعادل
( لمصرف الشامال والاذي يادل ان هنااك a( اليمة الحد الثابت )3( اذ اظهر العمود )4ويالحظ من جدول )

( حتى وان كاان مقادار نسابة الرصايد النقادي يسااوي صافر، 90,501وجود نسبة التمويل الممتلك بمقدار )
( b( الايم معامال التغييار )4كما بين العماود ) ،مصارف العينة في الجدول المذكور بقيةعلى  وينطبق ذلك

( بمقاادار وحاادة واحاادة X) التموياال الممتلااكالتااي تشااير الااى مقاادار التغيياار فااي اليمااة المتغياار المسااتقل وهااو و 
العيناة بمقادار  ( لمصاارفY2والذي يؤدي الى حدوث تغيير في اليمة المتغير التابع وهاو الرصايد النقادي )
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( والتي كانت بدرجات متفاوتة بين الموجبة والسالبة، فقد كانت طردية موجبة في كل من مصارف bاليمة )
(، ويعني ذلاك 1,722، 3,132( لكل مصرف على التوالي )bاالستثمار ومصرف الخليج اذ بلغت اليمة )

الاااى تغيااار نسااابة الرصااايد النقااادي  ان مقااادار التغيااار فاااي اليماااة التمويااال الممتلاااك بمقااادار وحااادة واحااادة ياااؤدي
( ساالبة وذلاك يعناي ان bفقد كانات اليماة ) مصرف الشمالباالرتفاع بمقدار المشار الية لكل مصرف، اما 

لمصاارف وحاادة واحاادة يااؤدي الااى تغياار فااي نساابة الرصاايد النقاادي فااي اليمااة التموياال الممتلااك ب مقاادار التغياار
( والتااي كاناات تاادل علااى وجااود عالقااة F( الاايم )5) وقااد بااين عمااود،(-1,116)الشاامال باالنخفااا  بمقاادار

اذ كااان  جميااع المصااارف( ذات داللااة معنويااة فااي 6االثاار بااين المؤشاارين وكاناات كمااا تظهاار فااي عمااود )
( 2R( معاماال التحديااد )7(، ويبااين عمااود )0,05( اقاال ماان مسااتوى الداللااة المعتمااد )Sigمسااتوى الداللااة )

المتغيار المساتقل )التمويال الممتلاك( علاى المتغيار التاابع )الرصايد النقادي(، والذي يقدم تفسيرًا لدرجة تاأثير 
( والااذي يشااير الااى ان المتغياار 0,876اذ بلااغ اعلااى معاادل تفسااير فااي مصاارف الشاامال لالسااتثمار بمقاادار )

( وبااذلك تكااون النساابة Y2%( ماان التباينااات الكليااة للمتغياار التااابع )88( اسااتطاع ان يفساار )Xالمسااتقل )
معاادل تفسااير فكااان عنااد مصاارف  امااا اقاال ،%( ماان المتباينااات تعااود الااى عواماال اخاارى 12يااة وهااي )المتبق

( مان التباينااات %7( يساتطيع ان يفسار)X( والاذي يعناي ان المتغيار المساتقل )0,673بمقادار ) االساتثمار
بااين التموياال ويشاار ان العالقااة الطردياة قي التفساير فيعااود الااى عوامال اخاارى، ( اماا باااY2الكلياة للمتغياار )

مصااارف العينااة، لاام تكاان منسااجمة مااع المنطااق االقتصااادي، اي ان المصااارف ل الممتلااك والرصاايد النقاادي
غالبا ما تتبع سياسة مجازفة في استثمار االموال الخاصة وبذلك تكون االرصادة النقدياة فاي ادناى حادودها 

الل الجااازء االكبااار منهاااا فاااي المساااموحة، لكااان اتجاههاااا الطاااردي هناااا جااااء بسااابب تخلاااي االدارة عااان اساااتغ
فاااي بيئاااة العمااال المصااارفي وخصوصاااًا فاااي النصاااف تتعلاااق االئتماناااات والقااارو  ألساااباب امنياااة وسياساااية 

االخيار مان مادة البحاث، سااهم ذلااك فاي ارتفاعهاا عان الحاد المطلااوب، اضاافة الاى كونهاا اماوال خاصااة ال 
قبولهاا كاأموال معطلاة لادى المصارف باداًل  تمثل كلفًا عالية وليس لها تاريخ استحقاق، دفع بالمصارف الاى

 من رأيتها قرو  متعثرة لدى الغير.



 أثر التحوالت اهليكلية يف إطار دالالت املؤشرات املالية هليكل التمويل املمتلك وانعكاسها على االداء املايل للمصارف التجارية 

 

  

 556 2020كانون األول  59العدد 

 

Y1Y2

1.116-0.500- مصرف الشمال للتمويل واالستثمار 1

0.1553.132- مصرف االستثمار العراقي2

0.3891.722- مصرف الخليج التجاري3

X
اسم المصرف ت

 :التأثير بين متغيرات البحث خالصة التحليل االحصائي وعالقة .3
بينااات نتاااائج التحليااال االحصاااائي للعالقاااات الرابطاااة ومااادى تأثيرهاااا باااين مؤشااار هيكااال التمويااال وهاااو )نسااابة 

المااااالي الممثلااااة بمؤشاااار الربحيااااة وهااااو )معاااادل العائااااد علااااى حااااق ، ومؤشاااارات االداء X)التموياااال الممتلااااك
المخاااطرة او  نسااب ( والتااي تعباار ايضااًا عاانY3ونساابة الرصاايد النقاادي) ( ومؤشاار الساايولة وهااوY1الملكيااة

االمان، فقد اظهرت ان هناك عالقاات تاأثير ساواء باالرتفااع او االنخفاا  باين الايم تلاك المؤشارات، والتاي 
يمكاان االسااتعانة بهااا ماان قباال االدارة الماليااة لمصااارف العينااة لتمكنهااا ماان رساام وتحديااد السياسااة التمويليااة 

ت الربحياااة والحاااد المعقاااول مااان السااايولة المناسااابة والتاااي تحقاااق أهاااداف المصاااارف فاااي بلاااو  اعلاااى مساااتويا
وبالنتيجااة تحقيااق مسااتوى مقبااول ماان المخاااطر ت جنااب المصااارف التجاريااة الوقااوع بحالااة العساار المااالي او 

، كماا يوضاا الفشل واالفالس، وفيما يلي نسب التأثير للمؤشرات المعتمدة لمصاارف التجارياة عيناة البحاث
 تي:، وكا (4) الجدول

 (Y2( و )Y1( ومؤشرات االداء المالي )Xالتأثير للوحدة الواحدة من التمويل الممتلك )( نسب 4جدول )

 

 

 

 

 Microsoft Excelاعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل االحصائي وبرنامج  )من المصدر : 
2010) 
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الماالي ساواء كانات ( مقدار التغير في مؤشارات االداء 4اذ تمثل اليم معامل التأثير التي تظهر في جدول )
بالزيااادة او بالنقصااان اسااتجابًة لزيااادة الاايم التموياال الممتلااك بوحاادة واحاادة، اذ تعتباار تلااك العالقااات ماان اهاام 
االدوات التااي تمكاان الماادير المااالي فااي المصااارف التجاريااة عينااة البحااث ماان ترشاايد قاارار التموياال ووضااع 

مان الماوارد المتاحاة والقاادر علاى تحقياق أهدافاه فاي  سياسة تمويل مناسبة الختيار المزيج التمويلي المالئام
  .الربحية والسيولة واالمان

 :االستنتاجات والتوصيات :السادسالمبحث 
 :اوال: االستنتاجات

 تي:للبحث وكا التطبيقي طار االستنتاجات استنادًا الى اإلتوصل الباحث إلى مجموعة من 
نسااب االداء المااالي للمصااارف العينااة وهااي معاادل العائااد علااى حااق الملكيااة ونساابة الساايولة تشااير نتااائج  .1

ناااتج عاان تفاااوت كبياار فااي مؤشاارات الربحيااة ومؤشاارات انخفااا  وتذبااذب لصااافي االرباااح النقديااة، وجااود 
ى السيولة التي تعكس هامش االمان غير مستقر لسنوات البحث، اذ بدأت الربحياة باالتراجع واالنخفاا  الا

 ان وصلت لمستوى الخسارة في السنوات االخيرة .
اعتماد المصارف سياسة ائتمانية متحفظة نتيجة مخاوف واطاراب فاي بيئاة االعماال المصارفية ألساباب  .2

امنية وسياسية متعددة حالت دون اساتثمارها االماوال، سااهمت فاي ارتفااع مساتويات السايولة النقدياة بشاكل 
 ن من الواجب استثمارها في مختلف أوجه النشا  لمصارف العينة. كبير جدًا وهي اموال معطلة كا

تحلياال هيكاال التموياال وجااود اخااتالل وعاادم اسااتقرار نساابي لمكونااات التموياال الممتلااك فااي كشاافت نتااائج  .3
مصاارف العيناة، ويعاود ذلاك بشااكل اساساي إلاى عادم ثباات رأس المااال والاذي طارأت علياة تغيارات مسااتمرة 

، والااذي أدناايمليااار دينااار عراقااي كحااد  250المركاازي فااي زيااادة رؤوس االمااوال الااى امتثااااًل ألعمااام البنااك 
ادى كذلك إلاى عادم ثباات نسابي لنساب السايولة والربحياة وهاامش االماان، وبالنتيجاة تذباذب االداء الماالي، 

 وهذا يحد من القدرة التنافسية لمصارف العينة. 
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ادة راس الماال مبناي علاى معطياات وقادرات كال اتضا عدم انتهاج مصارف العينة أسلوب أمثل فاي زيا .4
مصاارف، مااع اخفاااق المصااارف فااي السااعي لتوجيااه األمااوال المسااتمدة ماان زيااادة رأس المااال إلااى عمليااات 
التوظيا واالستثمار المناسبة، كما ساعد علاى ذلاك الظاروف االقتصاادية والسياساية التاي مارت بهاا الابالد 

خفااا  اسااعار الاانفط عالميااًا، والتااي سااببت مشاااكل ماليااة ماان اوضاااع امنيااة ودخااول عصااابات داعااش وان
عديدة ادت الى تعثرات في تسديد القرو  وانخفا  المستوى العام للودائع، وهذا ما يعزز فرضية البحث 

 فيما يخص انعكاسات التمويل الممتلك على االداء المالي.
الماااال للمصاااارف التجارياااة عيناااة علااى الااارغم مااان اتخااااذ قااارارات زياااادة التمويااال الممتلااك عبااار رفاااع راس  .5

البحاااث، لااام تساااتطع مصاااارف العيناااة اتخااااذ قااارارات تشاااغيلية واساااتثمارية مناسااابة، اذ انهاااا انتهجااات سياساااة 
متحفظة في منا االئتمانات بسبب مخاوف من عدم السداد والتعثر المصرفي، وساعد على ذلك االوضاع 

 .2014عام االمنية والسياسية المتردية التي عاشها العراق بعد 
تشااير نتااائج التحلياال المااالي الااى ان نسااب ساايولة نقديااة المرتفعااة جاادا فااي مصاارفي االسااتثمار لاام تكاان  .6

هادفة لتغطية التزامات قصيرة االجل من تماويالت الودائاع والقارو  بادليل انخفاا  االربااح، وانماا كانات 
ى االدارة دوافاااع قوياااة علاااى بسااابب ارتفااااع نساااب االماااوال الخاصاااة وكونهاااا تماااويالت طويلاااة االجااال لااام تلقااا

 استغاللها.
أظهاارت نتاااائج تحليااال نسااابة الرصااايد النقااادي قاادرتها علاااى بياااان مساااتويات االماااان والمخااااطرة لمصاااارف  .7

العينة، فأن ارتفاع هذه النسبة الى معدالت عالية اعطت اتجاهين من التفساير وهاو الحفااظ علاى المساتوى 
ه الثااااني يشاااير الاااى ارتفااااع هاااامش االماااان وانخفاااا  المطلاااوب مااان السااايولة فاااي تلاااك المصاااارف واالتجاااا

عكسااااي تمامااااًا بالنساااابة  العينااااة، وينطبااااق ذلااااك التفسااااير بشااااكلمخاااااطرة التااااي قااااد تتعاااار  لهااااا مصااااارف ال
 من الحد المطلوب.  أدنيد النقدي نسبة الرصي للمصارف التي لديها

بااين التموياال  واحصااائية عكسااية ذات داللااة معنويااةتااأثير كشاافت التحلياال االحصااائي عاان وجااود عالقااة  .8
 الممتلك والعائد على حق الملكية في مصرفي الشمال، وكانت غير معنوية لبقية مصارف العينة.
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باااين التمويااال  واحصاااائية طردياااة ذات داللاااة معنوياااةتحليااال االحصاااائي عااان وجاااود عالقاااة اثااار اثبااات ال .9
ذات رت عالقاة اثار عكساية الممتلك ونسبة الرصيد النقدي لمصرف االستثمار ومصرف الخليج ، كماا ظها

  داللة معنوية في مصرف الشمال.
 :التوصياتثانيا: 

ضرورة العمل على معالجة اختالل هيكل التمويل وفق لمبدأ التوازن المالي بين زياادة نساب راس الماال  .1
عباار التموياال الممتلااك وتحقيااق صااافي االرباااح، ماان خااالل ايجاااد سياسااات وطاارق تساااهم فااي توظيااا تلااك 

 .العينة لمصارفاستثمارات مربحة الزيادات في 
، اذ ان تطرفهااا باالرتفاااع يسااابب قباااولال ضاامن المسااتوى الماالهتمااام بااان تكاااون نسااب كفايااة راس المااا .2

تعطياال لبمااوال عباار ارتفاااع االرصاادة النقديااة غياار المسااتغلة، امااا انخفاضااها دون النسااب المحااددة يساابب 
 تعر  المصرف الى مخاطر العسر المالي والتهديد بفشل المالي.

ايجااد الطاارق الكفيلااة الحلاول المقترحااة عباار االساتعانة بااالخبرات العلمياة واالستشااارية الكفااؤة حاول تقااديم  .3
اكتنازهااااا كااااأموال معطلااااة لاااادى  بالتوجااااه نحااااو االسااااتفادة ماااان معاااادالت الساااايولة النقديااااة المرتفعااااة باااادل ماااان

 رف، والتي يمتد تأثيرها في مستويات الربحية بشكل عكسي وفق المنطق االقتصادي.المص
لكاال مصاارف تأخااذ بنظاار االعتبااار نتااائج  ضاارورة ان تكااون زيااادة راس المااال مبنيااه علااى اسااس خاصااة .4

سااتغالل وتحقيااق صااافي ارباااح االقاادرة علااى الاالعمااال وحجاام النشااا  وتااوافر االمكانيااات الماديااة والبشاارية و 
 مرتفع.

التفااات البناااك المركاازي العراقاااي الااى المصاااارف التجارياااة التااي تعااااني ماان الزياااادة فااي التمويااال الممتلاااك  .5
لخاصاة بنساب االساتغالل لارأس الماال وحاث المصاارف علاى توجياه تلاك واستثناءها من بعا المحددات ا

 االموال نحو أوجه التوظيا واالستثمار.
 المراجع:

 باللغة العربية: أوال: المراجع
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