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المستتتصل  :يعددد النطددام المصددرفي مددن الركددافي المصمددة فددي اقتصددادياك الددد لدعم د الكبيددر
للمطاريع االستثمارية ،عبر تسريع د ران رأس الما من خال تطجيع عاداك االدخار تنميتصدا
بين الجمصور ،فالمصارف تعمل على تعبئة هذه المدخراك العاملة إعادة توجيصصدا بمدا يجعلصدا
مدخراك منتجة مفيدة في التنمية لتحقيق النمو التوسع المنطود ،ألن زيادة ربحية هذه المصارف
سيساهم في توفير أرضية أ سع للنمو التوسع االزدهار في كافة القطاعاك.لصذا ينصب هدف
البحث إلى استعما التحليل المالي لتطخيص ابرز العوامل المؤثرة في ربحية المصدارف األهليدة
فدددي العدددرا  ،باعتمددداد المتغيدددراك مقيمدددة الموجدددوداك ،حقدددو الملكيدددة ،حجدددم المديو يدددة ،حجدددم
التوظيف ،صافي الربح) ،قد تم االعتماد علدى سدب الربحيدة  ،كو صدا متغيدراك مسدتقلة قيداس
أثرها على مستوى الربحية ممتغير معتمد) بغية تحليلصدا توظيفصدا بالطدكل الدذم يعدم بالفافددة فدي
تعظيم الربحية ،فضالً عن المساهمة في تقويم كفداةة أداة األجصدية المصدرفية األهليدة التدي تطدصد
تطوراك سريعة متالحقة في بيئة تحتدم فيصا المنافسة ،تحقيقا ً لمدا هدو مندام بصدا مدن أهدداف فدي
مقدمتصا تعظيم ثر ة المساهمين .
The Use of Financial Analysis in determining the affecting factors in
the profit of Commercial banks: A Sample Study Of Iraqi Private
Banks
Asst. Lect. Qayssar Ali Obaid al-Fatlay
q-a2010@yahoo.com
University of Kufa
College of Administration and Economics
Department of Accounting

Abstract
Banking activity is considered one of the important bases of the
countries’ economy for the big support of the investment projects. This is
done by the capital circulating by encouraging opening saving accounts
and development of the people. The banks are working to recruitment
these stagnant accounts by redirecting to make them productive and
useful in the development and expansion. Profit increase of these banks
will contribute in providing wider ground in development and prosperity
in all sectors. This paper diagnoses the main affecting factors in the profit
of the Private banks in Iraq by adopting variables (assets value, Owner's
equity, debts size, employment size, and profit net). This is conducted by
using financial ratios because they are independent variables and to
measure its effect on the profit level is to analyze and employ it to
increase the profit. This also contributes in assessing the banking systems
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that witness rapid developments in competition and to achieve their goals
especially in increasing of the contributor's wealth.
المقدمة
تنبدددع أهميدددة المصدددارف األهليدددة مدددن د رهدددا الكبيدددر فدددي عمليدددة التنميدددة االقتصدددادية لددد
لخصوصددية طددام هددذه المؤسسدداك  ،حيددث تكمددن يليددة عمددل المصددارف األهليددة فددي تجميدددع
المدخراك األموا من األفراد المؤسساك توظيفصا في مجاالك استثمارية مختلفة تصدف من
خال ل تحقيق الربح ،األمر الذم يتطلب التحقق من كفداةة أداة المصدارف األهليدة فدي تحقيدق
استغال الموارد تحقيق أفضل النتافج  ،تظصر أهمية تقيديم األداة فدي المصدارف األهليدة أيضدا ً
كو يساعد على تحديد التغيراك المطلوبة تحديد األ لوياك لتحسين المركي التنافسي للمصرف
،فالعددالم يتغيددر مددن حولنددا بطددكل متسددارا يطددمل هددذا التغيددر كافددة ددواحي الحيدداة االقتصددادية
االجتماعيددة ،تتعددرا صددناعة الخدمددة المصددرفية العراقيددة  ،لضددغوماك كبيددرة بسددبب هددذا
التسارا في التغير في بيئة العمل ا أصبح مدن الصدعوبة بمكدان للمصدارف مدن التكيدف مدع هدذا
التغير بطكل مبيعدي ،إ ا لدم تبدذ الجصدود لفصدم هدذا التغيدر ثدم اإلعدداد لمواجصتد  ،خصوصدا ان
تجربة المصارف التجارية األهلية في البيئة العراقية ال تيا فتية ،مما يحتم عليصا اسدتقراة البيئدة
العراقية جيداً ،بغية تحقيق المكا ة الموقع المتميي في سو المنافسة ،األمر الذم يتطلب منصا أن
تؤدم د را استراتيجيا ً من خال االعتماد على يلياك متعددة متنوعة في عملية اتخا القرار.
اوالً :منهــــجية البحــث:
تتنا منصجية البحث ،مطكلة البحث أهداف  ،أهميت  ،فرضيات التي تعالج المطكلة من
خال عرا شامل موجي لجوا ب البحث األخرى .
 2-2مشكلة البحث :يترتب على تنفيذ العملياك المصرفية تدافج عددة تسداعد علدى تتبدع مسداراك
تل العمليداك معرفدة أهميتصدا فاعليتصدا علدى تحقيدق األهدداف التدي تبغيصدا المصدارف األهليدة،
السيما هدف الربحية ،يتم ل من خال دراسة تحليدل جميدع المؤشدراك الماليدة التدي تسدتخدم
في تقييم أداة المصارف معرفة أهميدة تلد المؤشدراك فدي التدعثير علدى ربحيدة المصدارف مثدل
حجم الملكية الموجوداك السيولة غيرها ،ا أصبحت دراسة تل المؤشراك من األهمية على
المصرف في ظدل التطدوراك التدي يطدصدها القطداا المصدرفي األهلدي المنافسدة الحدادة فدي ظدل
العولمة المصرفية .
 2-2أهداف البحــــث :من خال أهمية البحث تتحدد األهداف التالية -:
 )1التعرف على ماهية المصارف األهلية ظاففصا.
 )2بيان مفصوم التحليل المالي مصادر المعلوماك الالزمة ل .
 )3معرفة أهم العوامل األساسية المؤثرة في ربحية المصارف األهلية.
 3-2أهمـــية البحث:
إن جددداع أعمدددا المصدددارف األهليدددة يكمدددن فدددي تحقيقصدددا لمعددددالك مقبولدددة لعددددد مدددن
المؤشراك منصا مؤشراك الربحية  ،عال ة على أن تل المؤشراك تييد من ثقة القافمين على
المصددارف تعدديز مددن أ اصددر االرتبددام مددع جميددع األمددراف المتعاملددة معصددا  ،إضددافة إلددى
تعييي المناخ االستثمارم لقطاا المصارف ال سديما فدي مجدا االسدتثمار المدالي البطدرم
الذم يستطيع تقديم الخدماك الماليدة بكفداةة عاليدة  ،إن أهميدة البحدث تدعتي مدن خدال دراسدة
تطخيص العوامل المؤثرة على ربحية المصارف األهلية متمثلدة بمصدرفي الطدر األ سد
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لالسددتثمار مصددرف االفتمددان معينددة البحددث)  ،بعددد التحددو الددذم يطددصده القطدداا المصددرفي
السيما مطاركة المصارف األهلية الخاصة لتصيئة البيئدة التنافسدية الجديددة لتطدجيع االسدتثمار
تقديم الخدماك المالية الكفوةة بعشكالصا الحديثة المتنوعة .
 4-2فرضية البحث :إمكا ية تحديد عوامل التعثير على سدب ربحيدة المصدارف األهليدة العراقيدة
باستعما سب التحليل المالي اك العالقة بصا.
 5-2حدود البحث المكانية  :شملت الدراسة الحالية مصرفي الطر األ س العراقي لالسدتثمار،
االفتمان العراقي هما من المصارف األهلية.
 6 -2الحدود الزمانية  :السنة المالية  2022 /كون رأس الما المدفوا مالمساهم) احدد البدال
م )200مليار عراقي لكال المصرفين للسنة المالية المذكورة إجراة المقار ة بينصما.
 7-2أنمــوذج البحث :
يوضح الطكل رقم م )2المخط االفتراضدي للبحدث الدذم يصدور المتغيدراك مقيمدة الموجدوداك ،
حقو الملكية  ،حجم المديو ية  ،حجم التوظيف)  ،باالعتماد على سب الربحية  ،كو صدا متغيدراك
مستقلة قياس أثرها على مستوى الربحيدة ممتغيدر معتمدد) بغيدة تحليلصدا توظيفصدا بالطدكل الدذم يعدم
بالفافدة في تعظيم الربحية .

العمليات المصرفية
قيمة
الموجودات




حقو الملكية




حجر المديونية




قبول وضتما الوداعت
ستتتتتتتتتتتتح الوداعتتتتتتتتتتتت
واالستثمار.
تشتتتتتتتتتجي استتتتتتتتتتصدام
الشتتتتتتتتيكات وتحويتتتتتتتتل
األموال وتحصيلها.
بيتتت األستتتهر واألورا
الماليتتتة وتتتتداول أورا
النقد األجنبي.
إدارة وحفتتتتتتت امتتتتتتتوال
الزبتتتتتتتتاعا (الصتتتتتتتتدمات
المالية واالستشارية)
االعتمتتتادات المستتتتندية
وخطابات الضما .
الصتتتتيرفة ارلكترونيتتتتة
وختتتتتتتتتدمات البطاقتتتتتتتتتة
االعتمانية

مستوى
ربحية
المصارف
األهلية

حجر التوظيف

شكل ( )2المصطط االفتراضي للبحث
8-2

منـــــهج البحث  :اعتمد البحث المنصج الوصفي التحليلي ل لكو منصجا يساعد علدى
التحليل الطامل العميق للمطكلة التي هي قيدد البحدث ،الدذم يمتداز بالوصدف التفصديلي
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الدقيق للمعلوماك اك العالقة يصنفصا تصنيفا شامالً ا تدم اعتمداد المدنصج الوصدفي فدي
تغطية الجا ب النظرم من البحث من خدال الرجدوا إلدى الكتدب الدد رياك المجدالك
المقاالك العربية األجنبيدة الدراسداك التطدريعاك القدوا ين اك العالقدة بموضدوا
البحددث  ،كددذل تددم اعتمدداد المددنصج التحليلددي فددي الجا ددب التطبيقددي مددن خ دال اسددتعما
التحليل المالي للبيا داك الماليدة األسداليب الماليدة المختلفدة  ،للوصدو إلدى االسدتنتاجاك
التوصياك  ،ا تم التي د بصذه البيا اك من التقارير الماليدة لمصدرفي مالطدر األ سد
العراقي لالستثمار  ،االفتمان العراقي) .
 9-2دراسات سابقة :
اوالً  :دراسة (فهد ) 2007
(أثتتر السياستتات االقتصتتادية فتتي أداف المصتتارف التجاريتتتة – دراستتة مقارنتتة فتتي عينتتة متتتا
المصارف التجارية العراقية واألردنية للمدة )2004-2990
هدددفت الدراسددة إلددى تقيدديم أداة المصددارف التجاريددة مددن خددال المؤشددراك الماليددة كنسددب
الربحية سب السيولة مالةة رأس الما توظيف األموا إجراة المقار ة بينصما ،قياس أثدر
السياساك االقتصادية فدي أداة تلد المصدارف  ،توصدلت الدراسدة إلدى أن المصدارف التجاريدة
األرد ية كان أداؤها أفضل مقار ة بالمصارف التجارية العراقية .
ثانيا ً  :دراسة ( )Kumbirai & et al, 2010
(A financial Ratio Analysis of Commercial Bank Performance in
)South Africa
تنا لدت هددذه الدراسددة أداة الخدددماك فددي القطدداا المصدرفي التجددارم فددي جنددوت أفريقيددا للفتددرة
م )2002-2002باسددتعما التحليددل المددالي لقيدداس سددب الربحيددة السدديولة االفتمددان ،شددملت
الدراسة خمسة من اكبر البنوك التجارية في إفريقيا توصلت الدراسة إلى أن أداة البنوك قد حقق
زيادة كبيرة في العامين األ لين من التحليل صلت عام  2002إلى الذر ة بينما ا خفض مؤشدر
الربحيددة السدديولة فددي القطدداا المصددرفي فددي العددامين م ،)2002-2008بسددبب األزمددة الماليددة
العالميددة إ أشددارك الدراسددة إلددى أن اسددتخدام النسددب الماليددة كنسددب الربحيددة غيرهددا مددن النسددب
تستعمل في تحديد قام القوة الضعف فدي أداة المصدارف ،فضدالً عدن تدوفير معلومداك مفصدلة
عددن الربحيددة ،السدديولة ،جددودة االفتمددان ،تمكددن مددن رسددم السياسدداك التاريخيددة عددن عوافددد
المصارف المخامر ،ا تتيح الفرصة لتقييم األداة في الماضي ،التي تعد خطوة هامة للتخطي
لألداة المستقبلي.
ثانيا ً :الصلفية النظرية للبحث
 : 2-2مفهوم وطبيعة نشاط المصارف األهلية:
 مفهوم المصارف األهلية :يختلف مفصوم المصارف فقا ً للقوا ين األ ظمة التي تحكم طامصا ،تعدد األ طدطة المختلفدة التدي
يمارسصا المصرف مخدماك مصرفية) ظدرا ألن المصدارف مؤسسداك ماليدة تقدوم بتقدديم خددماك
قدية افتما ية أ تمويلية للمتعاملين معصا بناةا على ملباتصم فق الضواب التمويلية التي يمارسصا
المصدرف .أشدير إلددى المصدارف األهليددة بع صدا متلد المصدارف التددي تقدوم بصددفة معتدادة بقبددو
دافع تدفــع عند الطلــب أ آلجا محـــددة ،تيا عملياك التــمويل الداخلــي الخارجـي ،كما
تباشددر عمليدداك تنميددة االدخددار االسددتثمار المددالي فددي الددداخل الخددارل المسدداهمة فددي إ طدداة
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المطر عاك مدا يتطلبد مدن عمليداك مصدرفية تجاريدة ماليدة مبقدا أل ضداا يقررهدا المصدرف
المركيم ماد ر .) 28 :2002،عرفت المادة األ لى من قا ون البن المركديم العراقدي الصدادر
باألمر م رقم  22لسنة  ) 2002بع م الطخص الحدافي علدى تدرخيص أ تصدريح بموجدب قدا ون
المصارف يخو ل االشتراك فدي أعمدا مصدرفية أ غيرهدا مدن األ طدطة المصدرفية األخدرىم.
يعد تحقيق األرباع هدفا رفيسيا في المصارف األهلية باعتباره المصدر الرفيسي الذم يمكنصا من
خالل االستمرار بععمالصا ديمومتصا  ،يرى مقرة داغي) إن تحقيق أرباع عادلة عن مريق تلبيدة
حاجاك رغباك اليبافن يعد الصدف الرفيسي للمصارف األهلية .مقرة داغي )22 :2002،
 أهمــية المصارف األهلية :تعد المصارف األهلية من الدعاماك األساسية في بناة الصيكل االقتصدادم للبلدد ،إ تعدد مصددرا
مصمددا فددي تنفيددذ السياسددة النقديددة للد لددة بطددكل فاعددل يسددصم فددي التنميددة االقتصددادية االجتماعيددة
للمجتمددع ،كمددا إن اتسدداا عمددل المصددارف األهليددة تغيددر زيددادة طددامصا قددد غيددر النظددرة إلددى
المصارف األهلية من مجرد مكان لتجميع األمدوا إقراضدصا ،إلدى مؤسسداك كبيدرة تصددف إلدى
تعدية خدماك مصرفية للمجتمع زيادة تمويل المطاريع التنموية .ا تطكل المصارف األهلية حلقة
تتفاعل داخلصا مختلف أ ج النطام االقتصادم ،تتسع هذه الحلقة كلمدا مدى اتسدع هدذا النطدام،
األمر الذم يؤدم إلى زيادة عملياك المصارف األهلية تعدد خدماتصا ،يصبح من األهمية بمكان
الد ر الذم تقدم المساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية بطكل متوازن .مالعال .)22 :2228 ،
تنفرد المصارف األهلية بخاصية خلق دافع جارية متحت الطلب) من خال عمليداك اإلقدراا
االستثمار في األ را المالية المختلفة ،الودافع الجارية المخلوقة ،تطكل قودا لدم تكدن موجدودة
أصالً ،تستمد صفة النقود من كو صا قابلة للسحب بصكوك ،مما يؤكد أهمية الد ر الذم يمكدن أن
تحققددد المصدددارف األهليدددة فدددي إسدددناد السياسددداك النقديدددة المدددراد تحقيقصدددا ضدددمن األمدددر العامدددة
الستراتيجياك تطوير االقتصاد تنميت  .م فصد .)22: 2002 ،
 : 2-2ماهية التحليل المالي ومصادره :
يصتم التحليل المالي بطكل أساسي بدراسة تحليل مخرجاك النظدام المحاسدبي لتدوفير معلومداك
إضافية أ أكثر تفصديلية عدن تلد المنطدورة بدالقوافم الماليدة  ،لغدرا الحصدو علدى مؤشدراك
تساعد في تقييم األداة الحالي للمصارف التنبؤ بمستقبلصا ،ا يصدف إلى تحويدل البيا داك الدواردة
بالقوافم المالية البيا اك المحاسبية إلى معلوماك مفيدة في اتخا القراراك.
قددد عددرف م أبددو زيددد ) 20: 2002،التحليددل المددالي بع د عمليددة التحكدديم الصادفددة إلددى ،تقي ديم
الوضددع المددالي ،تددافج األعمددا لوحدددة مددا عددن الفتددرة الحاليددة الماضددية بغيددة تحديددد أفضددل
التقددديراك التنبددؤاك الممكنددة عددن الظددر ف اإلداريددة المسددتقبلية .كمددا عددرف ممحمددد يخددر ن
 ) 22 :2008،بع  :دراسة القوافم المالية بعد إعادة تبويبصا التبويب المالفم ،باسدتعما األسداليب
الكميددة ،لغددرا إبددراز االرتبامدداك التددي تددرب بددين عناصددرها التغيددراك التددي تطددرأ علددى هددذه
العناصر على مدى فتراك زمنية ،اثر هذه التغيراك على الصيكل المالي للوحددة االقتصدادية بمدا
يمكن من الحصو على المعلوماك الالزمة لمستخدمي القوافم المالية لترشديد قدراراتصم اإلداريدة.
تتباين أغراا التحليل المالي تبعا ً لتعددد تندوا األهدداف الجصداك التدي تقدوم بعمليدة التحليدل،
تحظى االستخداماك الواسعة للتحليدل المدالي باهتمدام الكثيدرين رغدم أ صدم يتطلعدون إلدى أهدداف
مختلفدددة مدددن التحليدددل المدددالي كالمسدددتثمر ن ،اإلدارة ،سماسدددرة األ را الماليدددة ،الددددافنون،
العاملون بالمؤسساك المختصة بالتحليل ،المصدالح الحكوميدة ،حيدث تسدعى كدل فئدة الحصدو
على معلوماك تختلف عن المعلوماك التي تحتاجصا الفئاك األخرى الختالف الغاية من الحصدو
على تل المعلوماك مرمضان.)22: 2000 ،
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من أغراا التحليل المالي مأبو زيد  )22 :2002،هي :
)2
)2
)2
)2
)2
)2

اختبار كفاةة عملياك المصرف محل التحليل تحليل ربحيت .
تقييم الوضع المالي تحديد مركيه االفتما ي .
تقييم أداة اإلداراك المختلفة للمصرف .
تقييم أداة المصرف مقار ة مع المصارف المماثلة في فس القطاا ،أ مع أدافصا لسنواك
سابقة.
التنبؤ لمختلف األغراا.
توفير البيا اك المؤشراك الكمية التي تساعد في التخطي
تعد أداة مسح ابتدافي للقيام بعم طام جديد .

 :3-2مصادر المعلومات الالزمة للتحليل المالي:
هناك وعين من المصادر الرفيسية للحصو على المعلوماك الالزمة للتحليل المالي هي :
 مصادر معلوماك داخلية .
 مصادر معلوماك خارجية .

ممطر )2 :2002،

يتوقدف مدددى اعتمدداده علددى أم منصمدا حسددب مبيعددة أغددراا عمليدة التحليددل المددالي كددذل
حسددب مبيعددة المؤشددراك المطلوبددة مؤشددراك كميددة  Quantitativeكا ددت أم مؤشددراك صددفية
 .Qualitativeيمكن بطكل عام حصر مصادر تل المعلوماك بما يلي :
 -2البيا اك المحاسبية الختاميدة تطدمل المييا يدة العموميدة ،قافمدة الددخل ،قافمدة التددفقاك النقديدة
اإليضاحاك المرفقة بتل البيا اك.
 -2تقرير مدقق الحساباك التقرير الختامي ألعضاة مجلس اإلدارة.
 -2التقارير المالية الداخلية التي تعد ألغراا إدارية مثل التوقعاك التنبؤاك المالية.
 -2المعلوماك الصادرة عن أسوا الما

هيئاك البورصة مكاتب الوسامة .

 -2النطراك االقتصادية التي تصدر عن الصيئاك المؤسساك الحكومية مراكي البحث .
 :4-2التحليل المالي باستعمال النس المالية :
تعتبر النسب المالية من أقدم أد اك التحليل المالي ،ا ظصرك في منتصف القرن التاسدع عطدر
كددان يسددتعين فيصددا المسددتفيد ن أصددحات العالقددة فددي ترشدديد قددراراتصم االقتصددادية ،مددن ابددرز
المميياك التدي سداهمت فدي ا تطدار النسدب بدين المحللدين المسدتخدمين هدو سدصولة اسدتخراجصا،
فصمصا ،فضالً عن إمكا ية االعتماد عليصا في تقييم األداة أ ج النطام المختلفة .تعرف النسب
المالية على أ صا العالقة القافمة بين عنصر مأ عدة عناصر) عنصدر يخدر مأ عناصدر أخدرى)
تكون هذه العالقة بطكل سبة مئوية أ بطكل كسدر بسدي أ كسدر عطدرم .مخنفدر المطار دة،
 .)222 : 2002يعرف م النعيمي ،التميمدي ) 82 :2008،بع صدا عبدارة عدن عالقداك بدين القديم
المحاسبية الوارد ة في الكطوفاك المالية يتم ترتيبصا لتكون دالدة لتقيديم أداة طدام معدين عندد قطدة
زمنية معينة .كما تعد النسدب الماليدة مدن أبدرز أسداليب التحليدل المدالي فدي تقدويم أداة المصدارف
األهلية من خال د رها في خلق عالقاك بين مكو اك القوافم الماليدة ماألرقدام) ،بالتدالي إظصدار
الحقافق التي تختفي راة تل األرقام المجردة معبدد العييدي .)222-222 : 2282 ،هنداك عددد
كبير من النسب المالية التدي يمكدن اسدتخراجصا مدن القدوافم الماليدة ،غالبدا ً مدا يدتم تقسديم تبويدب
النسب إلى مجاميع متعددة على أسس مختلفة ،من التصنيفاك الطافعة للنسب الماليدة مأبدو زيدد،
 )228 :2002هي:
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م )2سب الربحية :تصتم بقياس تقييم قدرة المؤسسة على تحقيق أرباع من األصو المتاحة.
م )2سب السـيولة :تبين هذه النسب قددرة المؤسسدة علدى سدداد التياماتصدا قصديرة األجدل ،فصدي
تصدف إلى تحليل تقييم رأس العامل بصدف الحكم على مقدرة المؤسسة على مقابلة التياماتصدا
الجارية.
م )2سب التغطية مالدفع) :تعبر هذه النسب عن مقدرة المؤسسة في توليد اتج يغطدي االلتيامداك
الثابتة التي تتحملصا المؤسسة.
م )2سب النطام :تصدف هذه النسب إلى قياس كفداةة فاعليدة المؤسسداك فدي االسدتثمار األمثدل
ألصولصا ،كما توضح كفاةة األداة الربحية للمؤسسة في المدى الطويل.
م )2سب االقتراا :تفيد في تقييم الوضع االفتما ي للمؤسسدة مقددرتصا علدى سدداد االلتيامداك
المترتبة عليصا ،د ن أن يؤثر ل على استمرارية المؤسسة.
سيتم التركيي على سب الربحية التي تصتم بقياس تقييم قدرة المصرف على تحقيدق األربداع،
يعتبر مؤشر الربحية من المؤشراك المصمة الن األرباع التدي يحققصدا المصدرف لصدا تدعثير علدى
ثر ة المالكين ضمان استمرار المصرف قدرت على النمو .
 :5-2فواعد وسلبيات استعمال النس المالية :
ال بد من اإلشارة إلى أن النسب المالية تعد أداة مفيدة لخدم أهداف مستخدمي المعلوماك
وما فواعد استعمال النس المالية ) )Thompson , 1994 : 159
 .2تحديد األرباع الضافعة غير المتحققة فرص النمو المحتملة .
 .2تحديد معدالك المخامرة المحتملة .
 .2القيام بالتحسيناك الممكنة لألداة تحديد الفرص الجيدة .
إال أنهتتا هنالتتض بع ت الستتلبيات المالزمتتة الستتتعمال النس ت الماليتتة فتتي تقتتوير األداف يمكتتا
إيجازها باآلتي  :مالخاليلة.(Meig , et al ., 1996:373) )22 : 2222 ،
. 2النسب المالية تعنى باألرقام العوامل اك الطابع الكمي ال تقديس العوامدل النوعيدة التدي قدد
تكون مالفمة ألغراا تقويم أداة المصارف.
. 2النسب المالية عرضة للتالعب من قبل اإلدارة  ،التي قدد تلجدع لتحسدين سدبة معيندة قبدل ا تصداة
السنة المالية.
اإلجدددراةاك المحاسدددبية ف تبددداا المصدددرف لطدددر
 . 2تتدددعثر النسدددب الماليدددة بددداختالف الطدددر
إجراةاك محاسبية مختلفة قد تعطي تافج مضللة في الكثير من مجاالك التحليل.
.2الكثير من النسب المالية هي مؤشراك ساكنة كما هو في تاريخ إعداد القوافم المالية.
ثالثا ً  :الجان التطبيقي
 2-3نبذه تعريفية عا المصارف عينة البحث :
احتددل القطدداا المصددرفي بخاصددة فددي العددرا أهميددة كبيددرة السدديما بعددد ظصددور العديددد مددن
المصددارف األهليددة التددي تعمددل بصددورة منافسددة مددع المصددارف الحكوميددة األمددر الددذم أدى إلددى
تمكيند مدن مواكبدة التطدور المتسدارا فدي القطداا
تطوير تحسين األداة المصرفي في العدرا
المصرفي الد لي م البديرم  .(28 : 2002،ا يطرف البن المركيم العراقي بطكل مباشر علدى
جميددع األ طددطة المصددرفية سددواة المصددارف الحكوميددة منصددا أ األهليددة فددي ظددل الدددعم الددد لي
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الرقابة المستمرة من البن الد لي صند النقد الد لي على النظام المصرفي العراقي شر م
اإلصالحاك المالية األمر الذم ا عكس ايجابيا على استقرار سعر الصرف.
أوالً  //مصرف الشر األوسط العراقي لالستثمار
تعسس مصرف الطر األ س العراقي لالسدتثمار كطدركة مسداهمة بدرأس مدا اسدمي مقدرر
قدره م )200مليون دينار عراقدي بموجدب شدصادة التعسديس المرقمدة م  2222/المؤرخدة فدي
 2222/2/2الصادرة من دافرة تسجيل الطركاك بموجدب قدا ون الطدركاك النافدذ حيندذاك المدرقم
م )22لسنة  2282مالمعد ) مدفوعا ً من  %22أم م )200مليدون ديندار باشدر المصدرف عملد
مارس طام بتاريخ  .2222/2/8اسدتمر المصدرف بييدادة رأس المدا ميلدة سدنواك طدام
التي أعقبت افتتاح ليصبح عام  2022تلبية لطلب البن المركيم العراقي م )200مليار دينار.
الطكل التالي يبين التطوراك الحاصلة على رأس الما .

شكل م)2
التطوراك الحاصلة على رأس ما مصرف الطر األ س لالستثمار للفترة م)2022-2222
المصدر :مالتقرير السنوم للمصرف أعاله )2:2022،
ثانيا ً  //مصرف االعتما العراقي
تعسس مصرف االفتمان العراقي في عام  2288برأس ما قدره م )200مليون ديندار عراقدي
بموجب إجازة التعسيس المرقمة م  2222 /في  2228/2/22باشر طام للعمدل المصدرفي
في  ، 2228/20/22قد شارك بن الكويت الومني بنسبة  %22مؤسسة التمويل الد لية بنسبة
 %20مددن رأس مددا المصددرف فددي عددام  ،2002اسددتمر المصددرف فددي تعييددي مددوارده الماليددة
تطوير خدمات المصرفية بما يتفق أحكام قا ون المصارف رقم 22لسنة  2002إسصاما من في
تطوير االقتصاد العراقي ،تنامى رأس مال على عدة مراحل سنويا ً ليصبح عدام  2022مبل ًغدا
قدره م )200مليار دينار عراقي.
ويشترك المصرفا عينة البحث في تقدير الصدمات اآلتية:
 -2فتح الحساباك الجارية بالدينار العراقي العمالك األجنبية األخرى.
202

16

2

2112

 -2قبو الودافع محساباك التوفير الودافع الثابتة) بالدينار العراقي العمالك األجنبية.
 -2منح االفتمان المصرفي بكافة أ واع بالدينار العراقي العمالك األجنبية.
 -2إصدار خطاباك الضمان الداخلية الخارجية بالدينار العراقي العمالك األجنبية.
 -2إصدار السفاتج الصكوك المصدقة قبو الحواالك الداخلية بكافة أ واعصا.
 -2قبو الحواالك الخارجية بكافة أ واعصا.
 -2بيع شراة العمالك األجنبية.
 -8تمويل كافة المطاريع لمختلف القطاعاك االقتصادية بالدينار العراقي العمالك األجنبية.
 - 2فتح االعتماد المستندية عن االستيراداك الخارجية.
 2-3تحليل البيانات :
تعد سب الربحية من المؤشراك الصامة لتقويم األداة ،أل صا توضح مسدتوى األداة بجوا بد
المتعددة  ،فالربح يعد محور مؤثر في بقاة المصرف توسع  ،فاألرباع تساعد المصدارف علدى
النمو الذم بد ره يساهم على تحقيق قدر اكبر من األرباع  ،مما ينعكس على البقاة القددرة علدى
المنافسة .اسدتناداً إلدى المييا يدة العموميدة  ،حسدات األربداع الخسدافر الصدادرة مدن مصدرفي
الطر األ س العراقي لالستثمار االفتمان العراقي  ،تم تحليل البيا اك باستعما النسب الماليدة
فق التالي :
 قياس العوامل المؤثرة في الربحية :
 فيما يلي تحليل بيا اك مصرف الطر األ س العراقي لالستثمار كما هو فدي /22كدا ون
الثا ي: 2022/
 -2أثر مجموع الموجودات في ربحية مصرف الشر األوسط العراقي لالستثمار
مجموع الموجودات
صافي الربح

*=%

886,710,266,038
10,700,673,078

* % 30,170= %

 مجموع الموجودات = الموجودات المتداولة  +الموجودات الثابتة
1-1أثر مجموع الموجودات المتداولة في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
الموجودات المتداولة
صافي الربح

871,737,666,761
*=%

10,700,673,078

* % 33,677 = %

 2-1أثر مجموع الموجودات الثابتة في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
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الموجودات الثابتة

*=%

صافي الربح
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88,661,637,077
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* % 3,870= %

10,700,673,078

 -2أثر مجموع حقوق الملكية في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
مجموع حقوق الملكية
صافي الربح

*=%

130,677,307,171

* % 0,807= %

10,700,673,078

 مجموع حقوق الملكية = رأس المال  +احتياطيات قانونية واختيارية  +أرباح مدورة غير موزعة
 1-2أثر رأس المال في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
رأس المال المساهم
صافي الربح

177,777,777,777
*=%

* % 7,782 = %

10,700,673,078

 2-2أثر ررر ااحتياطير ررات القانونير ررة وااختيارير ررة فر رري ربحير ررة مصر رررف الشر رررق الع ارقر رري األوسر ررط
لالستثمار
ااحتياطيات

12,102,637,081

*=%

صافي الربح

* % 7,800 = %

10,700,673,078

 3-2أثر األرباح المدورة غير الموزعة في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
اارباح المدورة غير الموزعة

*=%

صافي الربح

27,028,737,377

* % 1,631= %

10,700,673,078

 -3أثر حجم المديونية في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
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*=%

886,710,266,038

صافي الربح
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* %30,170 = %

10,700,673,078

 حجم المديونية = المطلوبات قصيرة األجل +المطلوبات طويلة األجل
 1-3أث ر ررر حجرر ررم المطلوب ر ر رات قصرر رريرة األجر ر ررل فر ر رري ربحيرر ررة مصر ر رررف الشر ر رررق األوس ر ررط الع ارقرر رري
لالستثمار
المطلوبات قصيرة األجل

*=%

صافي الربح

737,110,777,767

* % 27,660 = %

10,700,673,078

 2-3أثر حجم المطلوبات طويلة األجل في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي
المطلوبات طويلة األجل

*=%

صافي الربح

130,677,307,171

لالستثمار

* % 0,807 = %

10,700,673,078

 -4أثر التوظيف في ربحية مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار
مجموع القروض والتسليفات
صافي الربح

*=%

166,672,877,866
10,700,673,078

* % 17,776= %

 فيما يلي تحليل بيانات مصرف اائتمان العراقي :
 -11أثر مجموع الموجودات في ربحية مصرف االئتمان العراقي
مجموع الموجودات
صافي الربح

*=%

666,122,717,777

* % 26,227= %

17,032,072,777
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 مجموع الموجودات = الموجودات المتداولة  +الموجودات الثابتة
 1-11أثر مجموع الموجودات المتداولة في ربحية مصرف اائتمان العراقي
662,727,672,777

الموجودات المتداولة
*=%

صافي الربح

17,032,072,777

* % 26,173 = %

 2 -11أثر مجموع الموجودات الثابتة في ربحية مصرف اائتمان العراقي
1,170,780,777

الموجودات الثابتة
*=%

صافي الربح

* % 7,708 = %

17,032,072,777

 -22أثر مجموع حقوق الملكية في ربحية مصرف االئتمان العراقي
مجموع حقوق الملكية

*=%

صافي الربح

171,787,660,777

* % 7,827 = %

17,032,072,777

 مجموع حقوق الملكية = رأس المال  +احتياطيات قانونية واختيارية  +أرباح مدورة
غير موزعة .
 1 -22أثر رأس المال في ربحية مصرف اائتمان العراقي
رأس المال المساهم

*=%

صافي الربح

177,777,777,777

* % 8,378 = %

17,032,072,777

 2-22أثر ااحتياطيات القانونية وااختيارية في ربحية مصرف اائتمان العراقي
ااحتياطيات
صافي الربح

*=%

71,787,660,777
17,032,072,777

* % 3,373 = %
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 3-22أثر األرباح المدورة غير الموزعة في ربحية مصرف اائتمان العراقي
اارباح المدورة غير الموزعة
صافي الربح

*=%

16,768,780,777
17,032,072,777

* % 7,777 = %

 -33أثر حجم المديونية في ربحية مصرف االئتمان
اجمالي المطلوبات
صافي الربح

666,122,717,777
*=%

17,032,072,777

* % 26,227 = %

 حجم المديونية = المطلوبات قصيرة األجل +المطلوبات طويلة األجل
 1 -33أثر حجم المطلوبات قصيرة األجل في ربحية مصرف اائتمان
المطلوبات قصيرة األجل

*=%

صافي الربح

272,170,632,777

* % 16,707 = %

17,032,072,777

 2-33أثر حجم المطلوبات طويلة األجل في ربحية مصرف اائتمان
المطلوبات طويلة األجل

*=%

صافي الربح

171,787,606,777

* % 7,877 = %

17,032,072,777

 -44أثر التوظيف في ربحية مصرف االئتمان العراقي
مجموع القروض والتسليفات

*=%

صافي الربح

17,178,837,777

* % 7,862 = %

17,032,072,777

جدول ( )2نتاعج احتساب نس الربحية في مستوى ربحية مصرف الشر االوسط لالستثمار
لسنة 2022 /
المتغـــــــــــير

مصرف الشر االوسط االستثمار -العراقي
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اوالً

ثانياً

ثالثاً
رابعاً

اثر مجموع الموجودات في الربحية
اثر مجموا الموجوداك المتدا لة
اثر مجموا الموجوداك الثابتة
اثر مجموع حقو الملكية في الربحية
اثر راس الما في الربحية
اثر االحتيامياك في الربحية
اثر االرباع المد رة غيرالموزعة
أثر حجر المديونية في الربحية
أثر حجم المطلوباك قصيرة األجل في الربحية
أثر حجم المطلوباك مويلة األجل في الربحية
أثر التوظيف في الربحية

عام
221222

2

2112

فرعي
221222
21222

21220
21222
01222
21222
221222
221282
21220
201202

جدول ( )2نتاعج احتساب نس الربحية في مستوى ربحية مصرف االعتما العراقي
لسنة 2022 /
المتغـــــــــــير
اوالً

ثانياً

ثالثاً
رابعاً

اثر مجموع الموجودات في الربحية
اثر مجــــــــــــــموا الموجوداك المتدا لة
اثر مجـــــــــــــــــــموا الموجوداك الثابــتــة
اثر مجموع حقو الملكية في الربحية
اثر راس الما في الربحــــــــــــــــية
اثر االحتيامياك في الربحــــــــية
اثر االرباع المد رة غيرالموزعة
أثر حجر المديونية في الربحية
أثر حجم المطلوباك قصيرة األجل في الربحية
أثر حجم المطلوباك مويلة األجل في الربحية
أثر التوظيف في الربحية

مصرف االعتما العراقي
فرعي
عام
281222
281222
01022
21222
21222
21202
01220
281222
281220
21222
01222

 )2يتضح من الجد لين إن اثر الموجوداك في الربحية كان تعثيره أعلى في ربحية مصدرف الطدر
األ سدد لالسددتثمار ا بلغددت م ، )%221222عندد فددي مصددرف االفتمددان العراقددي عندددما بلغددت
م. )%281222
كما كان تعثير الموجوداك المتدا لة في مصرف الطر األ س أعلدى مدن الثابتدة فدي المصدرف
فسد عندددما بلغددت النسددب حددوالي م ،)%22م )%212علددى التددوالي ،كددان اضددحا ً أيضدا ً أن اثددر
الموجددوداك المتدا لددة فددي مصددرف الطددر األ سد هددي أعلددى تددعثيراً مند فددي مصددرف االفتمددان
العراقديم )%221222م )%281222علددى التددوالي  .يتضددح أيضدا ً أن تددعثير الموجددوداك الثابتددة
كان اضحا ً في المصرفين أعاله عندما بلغت النسب م )%212م )%0108على التوالي.
 )2إن اثر مؤشر حقو الملكية على الربحية في المصرفين كان أعلى في مصرف االفتمان العراقي،
حيددث بلغددت النسددبة م ،)%21222فددي حددين بلغددت م )%21220فددي مصددرف الطددر األ سدد
لالستثمار.
أما مكو اك حقو الملكية فكان أثر رأس الما المساهم ب علدى ربحيدة المصدرف هدو األعلدى
في مصرف االفتمان العراقي من في مصرف الطر األ س  ،عندما بلغت النسبتين للمصدرفين
على التوالي م ،)%212م . )%212هو الحا فس بالنسبة ألثر االحتيامياك على الربحية  ،في
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حين كان اثر األرباع غير الموزعة أعلى في مصرف الطر األ س من فدي مصدرف االفتمدان
العراقي .
 )3أما اثر حجم المديو ية على الربحية فكان هو األعلى في مصرف الطر األ سد عنددما بلغدت
النسبة م )%221222في حين كا ت سبت م )%281222في مصدرف االفتمدان العراقدي كدان
اثددر المطلوبدداك قصدديرة األجددل علددى الربحيددة فددي مصددرف الطددر األ س د أعلددى مددن اثددر
المطلوباك مويلة األجل فدي المصدرف فسد عنددما بلغدت النسدبة م ،)%221282م)%21220
علددى التددوالي ،هددو الطددية فس د بالنسددبة لمصددرف االفتمددان العراقددي ا كددان اثددر المطلوبدداك
قصيرة األجل على الربحيدة فدي المصدرف هدو األعلدى مدن اثدر المطلوبداك مويلدة األجدل .أمدا
على مستوى المصرفين فكان اثر حجم المطلوباك قصيرة األجل هدو أكثدر تدعثيراً فدي مصدرف
الطددددر األ سدددد مندددد فددددي مصددددرف االفتمددددان العراقددددي كا ددددت النسددددب م)%221282
م )% 281220على التوالي .في حين يالحظ إن اثر المطلوبداك مويلدة األجدل كدان أثرهدا علدى
الربحية أعلى في مصرف االفتمان العراقي من في مصرف الطر األ س .
 )4اتضددح ايض دا ً إن اثددر مؤشددر التوظيددف هددو مددن أكثددر المؤشددراك الددذم يعددو علي د فددي تحقيددق
الربحية ،حيث كا ت سب تعثيره اضحة  ،حيث كا ت اكبر في مصرف الطر األ سد عنددما
بلغت م )%201202في حين كا ت سبة تعثيره ضعيفة جداً في مصدرف االفتمدان العراقدي حيدث
بلغت اقل من احد بالمافة.
 )5يتضح من خال الجد لين ايضا ً التحليل المالي إمكا يدة االسدتفادة مدن اسدتعما النسدب الماليدة
في تحديد اثر العوامل المؤثرة في ربحية المصارف األهلية ،سب تعثيرها .
يتضح من خال التحليل إمكا ية االستفادة من استعما النسب المالية في تحديد العوامل المدؤثرة
في ربحية المصارف األهلية  ،بذل تدم إثبداك فرضدية البحدث حيدث يمكدن تحديدد أهدم العوامدل
التي تؤثر في ربحية المصارف األهلية العراقية باستعما سب التحليل المالي المتعلقة بالربحية.

رابعا ً  :االستنتاجات والتوصيات
اوالً  -:االستنتاجات
 )2يصتم موضوا التحليدل المدالي بدراسدة تسدجيل مخرجداك النظدام المحاسدبي المنطدورة بدالقوافم
المالية .
 )2هندداك العديددد مددن النسددب الماليددة التددي يمكددن االعتمدداد عليصددا فددي عمليددة التحليددل المددالي كنسددب
الربحية السيولة سب التغطية النطام.
 )2من األسبات التي تدفع إلدى اسدتعما النسدب الماليدة هدو تحديدد فدرص النمدو للمؤسسداك الماليدة
كذل المخامر المحتملة الوقوا .
 )2إن االعتماد على النسب المالية يساعد المؤسسة المالية علدى التنبدؤ بالمطداكل التدي قدد تتعدرا
إليصا في المستقبل لمعالجتصا تجنب حد ثصا.
 )2إن استعما التحليل المدالي يسداعد فدي المقار دة بدين األهدداف المخططدة التدي ضدعتصا اإلدارة
المالية ما فذ منصا لتحديد اال حراف معالجت .
 )2إن النسددب الماليددة التددي تددم اسددتعمالصا فددي للبحددث حددددك العوامددل الرفيسددية المددؤثرة فددي ربحيددة
المصارف األهلية عينة البحث.
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ثانيا ً  -:التوصيات
 )2زيددادة حدددة التطددور التكنولددوجي المنافسددة الحددادة  ،فضددالً عددن العولمددة الماليددة يحددتم علددى
المصدارف األهليدة أن تعيدد النظددر فدي اسدتراتيجياتصا عملياتصدا مددن أجدل االسدتجابة للتغيددراك
البيئية الجديدة خصوصا ً بيئة العرا .
 )2زيادة الموجوداك ال سيما المتدا لة منصا من خال تنويع مصدادر إيراداتصدا  ،لمدا لصدا مدن أثدر
على ربحية المصرفين.
 )2يجددب علددى المصددرفين اسددتمرارهما أاللتدديام باإلفصدداع المددالي الطددفافية إلتاحددة الفددرص أمددام
المساهمين اليبافن للتعرف على تافج العملياك المالية المصرفية في المصرف ما لصدا مدن
تعثير على الربحية.
 )2التوسددع فددي النطددام االسددتثمارم السدديما فددي مجددا المطدداريع الصددناعية العقاريددة لتحقيددق
الربحية األكثر .
 )2وصددي باسددتحدام المصددرفين ألقسددام خاصددة بالبحددث التطددوير مددن اجددل تطددوير الخدددماك
المصدددرفية لمدددا لصدددا مدددن تدددعثير علدددى جدددودة الخدمدددة المصدددرفية المقدمدددة زيدددادة ثقدددة اليبدددافن
بالمصارف األهلية  ،أثر ل على حجم الودافع .
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