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دور مراقب الحسابات في تقويم اداء المصارف الخاصة وبيان مدى تعرضها للتعثر المالي من خالل تطبيق نظام
 دراسة تطبيقية في عينه من المصارف األهلية العراقيةSherrod
*
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معلومات المقالة

تتعلم األمم من تجاربها ومنن تجنارا ارخنرين ومنن ثر عثنرات تواجههنا فمنن جنرب التجنارا
ينكون لديها خبرات للمستقبل ويعد تجاوز تلك العثرات منطلقا ً للتقندم لممنام بكنل قنوةا لنرا يقن علنى
عنناتق مراقبنني الحسننابات مسننفولية االفصنناد عننن منندا قنندرة الوحنندة االقتصننادية عننن االسننتمرار
 والتنبف باحتماالت الفشل المالي للوحدة واالبالغ عن الشنكو فني عندم قندرة تلنك، بمزاولة تنشاطها
 وجرا منا ركنزت علينع معنايير التندقيق المهنينة، الوحدات تح التدقيق على االستمرار في تنشاطها
ولهرا جاء جرا البحن متنناوالً مشنكلة القصنور الوادن لندا مراقبني الحسنابات وادارات الوحندات
االقتصادية في التزام بمسفولياتهم اتجاب بيان قدرة الوحدة على االستمرار وكرلك تحديند مسنفوليات
 ) فنني عمننل تقننديراتISA مراقبنني الحسننابات فنني دننوء مننا جنناءت بننع معننايير التنندقيق الدوليننة
لتقييمات االدارة فيمنا يتعلنق بمندا مالءمنة اسنتادام االدارة لفنرم االسنتمرارية فني اعنداد بياتناتهنا
 يسنناعد علننى التنبننفSherrod  لننرا اسننتند البحن الننى فردننية مفادجننا نن اسننتادام اتنمننو، الماليننة
بالفشل المالي للمصارف وبالتالي تقويم االداء المالي المستقبلي لها ا واستند البح الى مجموعة من
االسننتنتاجات اجمهننا ان النمننا الحديثننة فنني التحليننل المننالي تسنناعد مراق نب الحسننابات والمحللننون
الماليون في تقويم اداء الوحدات االقتصادية لمعرفة مدا كفناءة االدارة فني رسنم السياسنات المالينةا
واجم التوصيات درورة زيادة االجتمام بالقطاع الااص من قبنل االجهنزة الحكومينة كنون لهنا دور
ريادر في مساعدة القطاع العام وتقديم القروم واالستثمار ومساجمتها في بناء االقتصادا
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Abstract
The nations learn from their experiences and from the experiences of others and from any pitfalls they face. From
these experiences, they have experiences for the future and the overcoming of these pitfalls is a starting point for
moving forward with all strength. Therefore, the auditors are responsible for disclosing the extent of the economic
unit's ability to continue its activity, forecasting the financial failure of the unit and reporting the uncertainty of the
inability of these units under scrutiny to continue its activity. This is the focus of professional auditing standards. The
apparent lack of accountability of the auditors and the economic units management in the commitment to their
responsibilities towards the statement of the unit's ability to continue as well as the determination of the
responsibilities of the auditors in light of the International Auditing Standards (ISA) To the appropriateness of the use
of the administration to impose continuity in the preparation of its financial statements, so research was based on the
premise that the use of a specimen helps to predict Sherrod financial failure of the banks and thus assess the future
financial performance of them. The research was based on a set of conclusions, the most important of which is that
modern models of financial analysis help the auditor and financial analysts evaluate the performance of economic
units to determine the efficiency of management in the formulation of financial policies. The most important
recommendations are the need to increase the interest of the private sector by government agencies as they have a
leading role in helping the public sector and providing loans and investment and its contribution to building the
economy.
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المقدمة
لننم تعنند وظيفننة مراقننب الحسننابات ماتصننرة علننى الجواتنننب
المالية بل شمل كل الوظائف واالتنشنطة التني تقنوم بهنا الوحندات
االقتصادية لتشمل التحلينل المنالي والتنبنف بالفشنل المنالي ليتمكننوا
من اتاا القرارات المناسبة وبالتوقي المناسب بشأن ما يعتنرم
جرب المفسسنات منن مشنكالت ثو ثخطناراوان مواجهنة العديند منن
الشركات تهديدات التعثر المنالي ودنعف القندرة علنى االسنتمرار
باإلدنننافة النننى اعننندادجا البياتننننات المالينننة بنننافترام ان المنشنننأة
مسنننتمرة وان الفنننال جنننرب التهديننندات ادت النننى تزايننند المسنننفولية
القاتنوتنية والمهنية الملقاة على عاتق مراقبي الحسابات لقياس قدرة
المنشأة على االستمرار لرا اكتسب البح اجميتع من خالل تحديد
األسباا الرئيسية لفشل عدد منن الشنركات والتوصنل نلنى ودن
التوصنيات التني تحند ثو تافنف منن تنأيير جنرب المشنكلة وتكمنن
مشننننكلة البحنننن فنننني عنننندم نسننننتادام ندارة الشننننركات ومراقبنننني
الحسننابات اسنناليب علميننة للتنبننف بننالتعثر المننالي للشننركات لكنني
يسنناعد فنني تقننويم األداء المننالي المسننتقبلي لتننك الشننركات واتاننا
االجراءات الكفيلة لتحسين الود المالي لهاا

منهجية البحث
مشكلة الدراسة
تواجع العديند منن الشنركات تهديندات التعثنر المنالي ودنعف
القدرة على االستمرار في المستقبل المنظنور بيند نن ندارتهنا لينر
متيقنة ثو لم تفص عن مصيرجا عند اعدادجا للبياتنات المالينة وان
اجتمام بعض مراقبي الحسابات ينصب علنى مندا عدالنة البياتننات
التارياينة فني تمثينل المركنز المنالي وتنتيجنة النشناط للسننة الماليننة
مودننوع التنندقيق ونلفننال مصننير المنشنناة فنني المسننتقبل وتزاينند
المساءلة القاتنوتنية التي يتعرم لها مراقبي الحسنابات جنراء عندم
وجود االفصاد الكافي عن اية اخطار تهندد اسنتمرارية الشنركات
في الوق الرر تواجع فيع تهديدات التعثنر المنالي ودنعف القندرة
علنننى االسنننتمرار ،ونن نسنننتادام التحلينننل المنننالي للقنننوائم المالينننة
للشركات ال زال يعتمد على االسناليب التقليدينة فني تحلينل النسنب
المالينة  ،لنرا كنان ينبإنني نسنتادام ثتنمنو يمكننن منن خاللنع التنبننف
المبكنننر بنننالتعثر المنننالي ومننندا تنننأيير لنننك علنننى رثر مراقنننب
الحسننابات  ،وعلننى جننرا األسنناس تكمننن مشننكلة البح ن مننن عنندم
نستادام ندارة الشركات ومراقبي الحسنابات اسناليب علمينة للتنبنف
بننالتعثر المننالي للشننركات لكنني يسنناعد فنني تقننويم األداء المننالي
المسنننتقبلي لتنننك الشنننركات واتانننا االجنننراءات الكفيلنننة لتحسنننين
الود المالي لهاا
اهمية الدراسة
تنأتي ثجمينة جنرب الدراسنة فني ثتنهنا تسنتهدف تحديند األسنباا
الرئيسية لفشل عدد من الشركات والتوصل نلى ود التوصيات

التني تحند ثو تافنف منن تنأيير جنرب المشنكلة علنى جهنود التنمينة
االقتصنادية واالجتماعينة  ،فضنالً عنن تزايند المسنفولية القاتنوتنينة
الملقنناة علننى عنناتق مراقننب الحسننابات لقينناس قنندرة الشننركة علننى
االستمرار وتقنويم ثدائهنا المنالي فني ظنل ظنروف اقتصناد السنوق
وشننندة المنافسنننة مننن الشنننركات ،ودور ثسنننتادام ثحننندا النمنننا
العلميننة لتقننويم األداء المننالي للمصننارف ومنندا قدرتننع فنني تحدينند
مستوا األداء المالي المستقبلي للشركة وقدرتها على االستمرارا
اهداف الدراسة
يهدف البح نلى-:





تودنني المفنناجيم العلميننة للتعثننر المننالي وثسننباا فشننل اإلداء
المالي للمصارفا
تودي بعض األساليب والنما العلمية المستادمة في تقنويم
التعثر المالي للشركاتا
تحدينند األسنننباا التننني تكمننن وراء التعثنننر المنننالي للمصنننارف
والتي تهدد باستمرار تنشاطهاا
تقننننويم رثر مراقننننب الحسننننابات فنننني التنبننننف بننننالتعثر المننننالي
المستقبلي للمصارف واإلفصاد عنع في تقريربا

فرضية الدراسة
تنطلق الدراسة إليبات الفردية التالية -:
نن استادام اتنمو  Sherrodيساعد علنى التنبنف المبكنر بالفشنل
المالي للمصارف وبالتالي تقويم االداء المالي المستقبلي لها ا
أسلوب البحث
تم استادام المنهج الوصفي االسنتقرائي للبحن عنن المعرفنة
ولتودي دور نستادام ثتنمو  Sherrodفي تقويم األداء المالي
المسننتقبلي للمصننارف والتنبننف بنننالتعثر المننالي لهننا  ،فضننال عنننن
اسننتادام التطبيننق العملنني للوصننول نلننى المعلومننات التنني يسننتفيد
منها الباح في بحثع.
الحدود المكانية والزمانية للبحث
يتنننناول البحننن األسننناليب واإلجنننراءات المعتمننندة فننني تقنننويم
االداء المالي للمصارف وكاتن عيننة البحن تتكنون منن سنتة منن
المصننارف االجليننة المسنناجمة الااصننة)  ،امننا الحنندود الزماتنيننة
للبح فتتمثنل فني التحلينل المنالي للقنوائم المالينة لتلنك المصنارف
خالل السنوات )7101 – 7119ا
أساليب جمع البيانات
 -0الكتنننب والمراجننن االجنبينننة والعربينننة والبحنننو والننندوريات
العلمية ادافة الى الرسائل واالطاري الجامعيةا
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 -7القواتنين واالتنظمة ات العالقة بالمصارف عينة البح ادافة
الى شبكة االتنترتن ا
 -1القوائم المالينة وبياتننات الشنركة عيننة البحن وتقنارير مراقبني
الحسابات للشركات عينة البح ا

الدراسات سابقة
 -0دراسننة عننرف  )7116،الموسننومة كيفيننة اسننتادام النسننب
المالينننة فننني اتانننا القنننرارات فننني الشنننركات المسننناجمة فننني
االردن)ابح مقندم للحصنول علنى شنهادة المحاسنب القناتنوتني
في المعهد العربني للمحاسنبين القناتنوتنيينا جندف الدراسنة النى
التعننرف علننى منندا ادرا العنناملين فنني الشننركات الصننناعية
المساجمة العامة في االردن ألجمية النسب المالية فني عملينات
اتاا القرارات التي لها اتنعكاسنات مالينة فني دنوء الحاصنلةا
وقنند قننام الباح ن باسننتعمال اسنناليب االحصننائية تحليليننة وجنني
االختبارات ومعامل االرتباط وتحليل االتنحدار وتحلينل التبناين
حي تم التوصل الى النتائج االتية
 وجود عالقة موجبة بمدا المنام الفنرد بكيفينة احتسناا النسنب
المالية والنية في التوس على استعمالها ا
 وجننود عالقننة ايجابيننة بننين المننام الفننرد بكيفيننة احتسنناا النسننب
المالية وتفسيرجا ومدا استعمال جرب النسب مجتمعتين علنى النينة
في التوس في استعمالها ا
 -7دراسة فادل )7116 ،الموسومة التحليل المالي أللنرام
تقيم االداء)ا
جدف الدراسة الى ابراز اير التحليل المالي في تقنويم االداء
وكشنننف االتنحرافنننات عنننن طرينننق اسنننتعمال المفشنننرات المالينننة
ومساعدة االدارة على كشف االتنحرافات والتوقنف علنى اسنبابها ا
توصل الباح نلى النتائج االتية :
 تحتل وظيفة تقويم األداء في الوحدات االقتصادية موقعنا مهمنا ً
 ،و لننننك للوقننننوف علننننى تنقنننناط القننننوة والضننننعف فنننني ثدائهننننا
ومعالجتها ا
 نن مسننتوا التطننور فنني الوحنندات االقتصننادية يسننهم فنني خلننق
تطور اقتصادر واجتماعي كبير و لك بتنوفير فنرص العمنل ،
وكنرلك مسنناعدة المسنتثمرين فنني اتانا القننرار المناسنب بشننأن
االستثمار في ثسهم الشركة وسنداتها ا

االاطار النظر
مدخل الى التحليل المالي وتقويم األداء
 التحليللل المللالي والاشللل الم لالي وافصللام مراقللب الحسللابات
عنهما
تعند القننوائم المالينة النافننرة التنني يطنل مننن خاللهنا الإيننر علننى
تنشننناط الوحننندات االقتصنننادية منننن جميننن الجواتننننب لينننتم معرفنننة
مركزجننا المننالي مننن خننالل الميزاتنيننة العموميننة وتنتيجننة ثعمالهننا
وكنرلك يننتم التعننرف علننى مننا يحنند مننن تإيننرات سننواء كننان فنني
مركزجا المالي ثو مركزجا النقندر منن خنالل االطنالع والنتفح
بقائمة مصادر األمنوال واسنتاداماتها ثو منا يسنمى بقائمنة التندفق
النقدر لرا فأن التحليل المالي يمثل مجموعة العمليات التي يطبقهنا
المحلننل المننالي علننى عنندة قننوائم ماليننة لسنننوات متتابعننة للوحنندة
االقتصننادية او اكثننر للتعننرف علننى االتجنناب المننالي لتلننك للوحنندة
االقتصنننننادية وتحديننننند تنقننننناط الضنننننعف والقنننننوة فننننني عملياتهنننننا
وتنشنننننناطاتها الزعبي)088 : 7111 ،ا ومننننننن خننننننالل التحليننننننل
المنالي  ) Financial Analysisينتم استكشناف مجموعنة معيننة
منن المفشننرات سننواء كاتنن مفشننرات كميننة وتنوعيننة حننول تنشنناط
المشننروع االقتصننادر يسننهم فنني تحدينند ثجميننة األتنشننطة التشننإيلية
والمالينة للمشنروع منن خنالل المعلومنات المسنتارجة منن القننوائم
الماليننة والننرر فيننع يننتم تقيننيم ثداء الوحنندات االقتصننادية لإننرم
اتاا القرارات مطر)1: 7116 ،ا
ويننرا عقننل ان التحليننل المننالي بأتنننع عمليننة معالجننة البياتنننات
الماليننة المتننوفرة بصننورة منتظمننة عننن وحنندة االقتصننادية معينننة
للإرم الحصول علنى معلومنات جامنة ينتم اسنتادامها فني اتانا
القرارات وتقويم ثداء تلنك الوحندات سنواء كاتنن وحندات تجارينة
او وحندات صنناعية وكنرلك تسنهم فني معرفنة ثر مشنكلة مالينة ثو
تشننإيلية او تمويليننة ويننتم التنبننف بمننا سننيتم فنني المسننتقبل عقننل،
 )717 : 7119ا
وللتحليل المالي اجداف متعددة عقل -: )719 : 7119،





يتم معرفة الود المالي للوحدة االقتصادية ا
يتم معرفة قدرة الوحدة االقتصادية على االقتراما
يتم معرفة مدا كفاءة اإلدارة وتقييم السياسة المالية والتشإيلية
للوحدة االقتصادية
اتاا القنرارات الرشنيدة المتعلقنة بالرقابنة والتقنويم منن خنالل
االستفادة من المعلومات المتوفرةا

ولعل عدم توافق قرارات االستثمار وقرارات التموينل ينفدر
من تزايد احتماالت الفشل المالي ألتننع يالنق فجنوة بنين االينرادات
وتنفقات التمويل ألتنع يفدر الى عندم قندرة الوحندة االقتصنادية فني
تسديد التزاماتها القصيرة االجل في تناريخ اسنتحقاقها وجنرا ينفدر
الى عدم قدرة الشركة في تسديد القروم والديون طويلة االجل ،
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وان الفشننل المننالي لننع مفهومننان االول يهننتم بالجاتنننب االقتصننادر
واالخر مالي ويبين االول قيناس النجناد او الفشنل باالعتمناد علنى
مقنندار العائنند علننى راس المننال وتعنند الوحنندة االقتصننادية فاشننلة
عندما تعجز عن تحقينق عائند مناسنب علنى راس المنال المسنتثمر
اما الثاتني فهو فشل مالي والرر يبين عدم قدرة الوحدة االقتصادية
فني تسنديد التزاماتهننا المسنتحقة فني المواعينند المطلوبنة الحبيطنني
)770 :7110،ا
وجننا عندة مفشنرات للفشنل (International Standard on
)Auditing ,2000: 570
 -0مفشرات مالية وتتمثل
 زيادة المطلوبات قصيرة االجل على الموجودات المتداولةا
 تأخر او عدم ا توزي االربادا
 عدم سداد الديون طويلة االجل او االعتماد في تمويل االصول
طويلو االجل على القروم قصيرة االجلا
 -7مفشرات تشإيلية وتتمثل :
 فقدان الوحدات االقتصادية اداريين جيدين دون الحصول على
بدالء لهما
 فقدان ترخي او حق امتياز او لير لنك او تنقن او مشناكل
في العمالةا
 -1مفشرات اخرا ،كالندعاور القضنائية دند الشنركة او تإينر
السياسات الحكومية او التشريعات وليرجاا
وان النشاط المالي ألر شركة لع دورة حيناة تبندث منن مرحلنة
الننوالدة والنمننو وتنتهنني بمرحلننة االتنحنندار المننالي والمننوت والننرر
تكون فيها الوحدات االقتصادية تدفقاتها الداخلينة والاارجينة قليلنة
ال تكفي لتمشيع امورجا مما تعاتني تلك الوحدات منن خسنائر مالينة
متتالية تفدر بها الى االتنهيار لرا فأن االتنحدار جو االخر يمر بعدة
مراحل وتتمثل بمرحلة التعثر المالي ويليع مرحلة الفشل المالي يم
مرحلننة العجننز المننالي واتنتهنناءا بالتصننفية واالفننالس ولكننل منهمننا
مفهوم معين وان جرب المراحل تناتجة من عدة عوامنل سنواء كاتنن
عوامننننل داخليننننة او عوامننننل خارجيننننة تهنننندد وجودجننننا وكياتنهننننا
الحمداتني ،واالعرجي )7: 7118،
ويرا الباحن ثن الطبينب المناجر البند نن يقنوم بنأجراء عندة
تحلننيالت مننن اجننل تشنناي المننرم يننم بعنند لننك يقننرر العننال
المالئم ومثنل الطبينب المناجر مراقنب الحسنابات ثن يقنوم بتفسنير
التحاليل التي تبينها القوائم المالية ،كون التحليل لير السنليم يكنون
ثسوء من عدم التحليل نطالقا فمثال تحليل الدم الااطئ ربما يكون
اكثر دررا على المريض من عدم التحليل على اإلطالق لرا فنان
لمراقب الحسابات دور مهم من خالل القيام بالتنبف المنالي وتحديند
وان مسننفولية مراقننب الحسننابات االساسننية تكمننن فنني ابننداء رثيننع

والرر يبين منن خاللنع لمطنراف الاارجينة فيمنا ا ا كاتنن القنوائم
عرد بشكل مودوعي وصادق وعنادل ام ال بعند ثتمنام عملينة
الفحنن والتنندقيق للقننوائم الماليننة وان تقريننر مراقننب الحسننابات
يتضمن فقرتين اساسيتين توماس -: )11 : 0989 ،
 فقرة النطاق التي يصف من خاللها ما قام بع مراقب الحسابات
ايناء اداء مهمة عملع ا
 فقننرة الننرثر والننرر يبننين مننن خاللهننا اتنتهنناء عمليننة التنندقيق
ويود النتائج التي توصل اليها من الفقرة األولى ويشهد بنأن
البياتنات و القوائم المالية صحيحة و خالية من األخطاء المادينة
 ،وان البياتنات معدة وفقنا للمبنادا المحاسنبية المتعنارف عليهنا
واتنها تعرم الواق الفعلني للوحندة محنل التندقيق ومنن دنمن
اجنننراءات التننندقيق التننني يقنننوم بهنننا مراقنننب الحسنننابات جننني
االجنراءات التحليليننة والتنني يمكنن اسننتادامها كمفشننر للكشننف
عننن الصننعوبات الماليننة الشننديدة التنني يمكننن ان تواج نن هها
الوحدات االقتصاديةا
وقننند بنننين معينننار التننندقيق الننندولي رقنننم  ) 520االجنننراءات
التحليليننة باتنهننا عمليننة تقيننيم المعلومننات الماليننة مننن خننالل تحليننل
العالقة المقبولة بين البياتنات المالية والإير مالية ا
وينبإنني اسننتادام االجننراءات التحليليننة بشننكل مفينند للوحنندة
االقتصادية محل التدقيق وكما ينبإي ان ينتم االخنر بنظنر االعتبنار
احتمال الفشل المالي عند تقدير االخطار المرتبطة بالتدقيق ومندا
االجتمننام مننن قبننل االدارة بمفهننوم االسننتمرارية عننند اعننداد القننوائم
المالينننننة اريننننننز ولوبنننننك  )755 : 7117 ،ا وان االجنننننراءات
التحليلية تتمثل بتحليل النسب واالتجاجنات العامنة والت حن رر عنن
البنننود ليننر العاديننة وتعنند النسننب الماليننة مننن الوسننائل الهامننة فنني
التحليل والرقابة عند دراسة المركز المالي للوحدات االقتصادية ،
وان استادام النسب المالية قد يساعد مراقب الحسابات فني تحديند
مننناطق الاطننر المحتمننل ايننناء اداء عملننع التنندقيقي الردننوان ،
) 67 : 0997ا
اما التحرر عن البنود لير العادية يتمثل بمالحظنة التإينرات
الهامننة ليننر المتوقعننة بننين المعلومننات الماليننة والمعلومننات ليننر
المالية المستادمة في المقارتنات  ،وتسليط الضوء علنى التإينرات
لير العادية في بنود القوائم المالية مهدر  ، ) 09 : 7110 ،لنرا
فهي تلف تنظر مراقب الحسابات تنحو االمنور لينر العادينة والتني
تتطلنب التحنرر عنن المزيند منن ادلنة االيبنات كالتندعيم المسنتندر
االدافي وليرجا توماس وجنكي ) 119 : 0989 ،ا
ويننرا  )Altmanباتنننع ينبإنني علننى مراقننب الحسننابات ان
يتحمل مسفولية عنم مندا سنالمة الوحندة االقتصنادية باالسنتمرار
في عملها النرر اعندت علنى اساسنع القنوائم المالينة اال ان الشنيء
الصحي عكس لك كون المستفيدين من المعلومات النواردة فني
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القنننوائم المالينننة يعتمننندون علنننى تقرينننرب فننني اتانننا قنننراراتهم ،
فالقرارات االسنتثمارية سنوف تتانر منحنى اخنر ا ا كاتنن الوحندة
االقتصننادية تواجننع حالننة التصننفية او االفننالس او اعننادة التنظننيم
) Altman & McGough ,1974 :50 -52
 تقويم األداء
ينظر نلنى تقنويم األداء علنى اتننع جمين العملينات والدراسنات
التنني تهنندف نلننى معرفننة مسننتوا العالقننة بننين المننوارد المتاحننة
وكفاءة استادامها من قبل الوحدات االقتصنادية من التركينز علنى
تطننور العالقننة مننن خننالل القيننام ثجننراء المقارتنننات بننين الماطننط
والمتحقنننق منننن األجنننداف اعتمنننادا علنننى مقننناييس ومعنننايير معيننننة
الكرخننننني )57 : 7110 ،ا وينننننرا  )Stevenان تقنننننويم االداء
يهدف الى بيان العوامنل التني تنفدر النى تحسنين مقندرة المفسسنة
من خنالل تحوينل المندخالت النى مارجنات Steven, 2008:9
)ا
وتوجننند يالينننة عناصنننر رئيسنننة لتقنننويم األداء جننني الكفننناءة ،
الفعالية و االقتصنادية او اإلتنتاجينة ويقصند بالكفناءة تبنين لننا مندا
تنجننناد الوحنننندة االقتصننننادية مننننن خنننالل التننننوازن بننننين المننننوارد
المسننتادمة والمارجننات بطريقنننة كفننوءة ثر تهننندف الننى زينننادة
المارجات وتافيض المدخالت ا اما الفاعلية تبين لنا مدا تنجناد
الوحدة االقتصادية في تحقيق ثجدافها التي وجدت من اجلهنا و لنك
من خالل بيان العالقة بين الماطط والفعلي من تلك األجداف ثمنا
االقتصننننادية فهنننني تننننناتج قسننننمة المارجننننات علننننى المنننندخالت
)، (Svend,2011:59ثر ان االقتصنننننننادية تمثنننننننل االسنننننننتادام
االفضننل للمننوارد  )Rutherford, 2007:165ا بينمننا يقصنند
بالكفنناءة بشننكل عننام جنني تحقيننق اعظننم مسننتوا مننن االتنتننا عننند
مسننننننننتوا معننننننننين مننننننننن التكنولوجيننننننننا والمننننننننوارد المتاحننننننننة
) ، (Dodge, 2005 :318او اتنهننا تننوفير ادتنننى مسننتوا مننن
المندخالت المسننتهدفة التني تحقننق مسننتوا مقبنوال مننن المارجننات
)(Lovell,1993:4ا
وان االقتصننادية والكفنناءة يسننتادمان فنني كثيننر مننن الحنناالت
بشنننكل متبنننادل  ،وجنننرا يرجننن النننى التنننداخل الكبينننر بنننين جنننرين
المفهومين  ،فلو قمنا بحساا االقتصنادية لمجموعنة منن الوحندات
االقتصنننادية واجنننراء المفادنننلة بينهمنننا  ،فالكفننناءة ايضنننا يمكنننن
استادامها كمفشر لإرم لترتينب القنيم االقتصناديةا Salerno
 ) 2002:52ا
منننن جهنننة اخنننرا البننند منننن التميينننز بنننين الكفننناءة والفاعلينننة ،
فالفاعلية جي تنتيجنة التفاعنل بنين االداء الكلني للوحندة االقتصنادية
بمننا يحتويننع مننن تنشنناطات سننواء كاتنن فنيننة او وظيفيننة او اداريننة
وما يفير فيع من متإيرات داخلية وخارجية  ،فالكفاءة جي العالقة
بننين المنندخالت والمارجننات  ،بالتننالي فننان الكفنناءة جنني جننزء مننن

مكوتنننننات الفاعليننننة  ،وتتحقننننق الفاعليننننة عننننند وصننننول الوحنننندة
االقتصننادية الننى اجنندافها المنشننودة امننا ا ا حقق ن االجننداف بكلفننة
مرتفعة فنان كفاءتهنا فني جنرب الحالنة سنتنافض الهيتني والعبيندر
)91 :0991،ا

مدخل الى النشااط المصرفي
 انواع المصارف
كان القصد من اتنشاء المصارف في بداية تكوينها جنو لادمنة
عمنالء المصننرف مننن خننالل تننوفير االمنناكن االمنننة لإننرم حفن
امننوالهم وكننرلك القيننام بضقرادننهم مقابننل فوائنند معينننع اال ان فنني
الفترة االخينرة شنهدت المصنارف كثينر منن التإينرات تنتيجنة شندة
المنافسة ادافة الى التطور التكنولوجي من اجل زيادة االينرادات
وتنوع فرص النمنو ،وال يوجند تعرينف محندد للمصنرف ا ان لنع
عنندة تعنناريف وحسننب القننواتنين والتشننريعات التنني تننتحكم بحينناة
مجتمعات تلك البلدان ادافة الى تنشاط تلك المصارف فعلى سبيل
المثال القاتنون الفرتنسي يعرف المصرف باتننع تلنك المفسسنة التني
تقوم بقبض االموال من االشااص على شكل ودائ ومن يم القينام
باستادام تلك االموال لحسابع الااص لإرم زيارة منواردب ،امنا
فنني القنناتنون االمريكنني يعنند المصننرف منشننأة حصننل مسننبقا علننى
تصاري او موافقات لإنرم القينام باألعمنال المصنرفية الماتلفنة
او القيننام بتطبيننق السياسننات الماليننة لتلننك النندول لإننرم النهننوم
باالقتصاد المحليا وتوجد عدة اتنواع من المصارف قاتنون البننك
المركزر العراقي):
 -0المصارف المركزية  :وجي تلك المصارف التي تقنوم بعملينة
االشراف والمراقبة على المصارف من خنالل اعنداد التقنارير
المحاسبية واالحصائية وبشكل دورر ،وبعض االحينان يسنمى
مصرف االصدار كون لع الحق بضصدار النقود ،كمنا لنع الحنق
بننننضدارة االحتياطيننننات كالننننرجب والعمننننالت االجنبيننننة  ،ويعنننند
المسننفول عننن اعننداد وتطبيننق السياسننة الماليننة للدولننة كالبنننك
المركزر العراقي الرر ال يعد جنادف النى النرب واتننا لإنرم
المحافظننة علننى االسننتقرار فنني اسننعار العمننالت المحليننة امننام
العمالت االخرا والمحافظة على تنظام مالي ياب ا
 -7المصنننارف التجارينننة  :تعتمننند جنننرب المصنننارف علنننى المبنننال
المودعنننة منننن قبنننل االفنننراد والمفسسنننات وتعننند جنننرب الودائننن
المصنندر الننرئيس لهننا سننواء كاتن ن تح ن الطلننب او ألجننل او
كاتن بأشعار وتقوم بمن القنروم مقابنل دنماتنات  ،ادنافة
الى القيام بعدة اعمال م المصارف االخرا كالحصنول علنى
االوراق التجاريننة كننأوراق القننبض او اوراق النندف او خصننم
الكمبينناالت وقبولهننا او شننراء وبينن العمننالت االجنبيننة وفننت
االعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمانا
 -1المصننارف الصنننناعية :تتننولى منننن القننروم طويلنننة االجنننل
ومتوسطة وقصيرة االجل ا
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 مصننرف الالننيج التجننارر :تأسننس مصننرف الالننيج التجننارر
مساجمة خاصة) في  0999 /01/71بموجب شهادة التأسنيس
ماش  7117/الصنادرة مننن قبننل مسننجل الشننركات وكننان راس
المنننال عنننند التأسنننيس  611ملينننون ديننننار وكنننان راس المنننال
المدر فني  7114/7/75جنو  4071111111ديننار واصنب
راس مالع المدر في  7104 /07 /10مبل  751مليار ديننار
وقنند باشننر تنشنناطع فنني  7111 /4/0بعنند حصننولع علننى اجننازة
ممارسنننة الصنننيرفة منننن قبنننل البننننك المركنننزر العراقننني فننني
 7111/7/7ولديننع  08فننرع فنني اللننب محافظننات البلنند ،ومننن
اجم اجدافع :

المصننارف العقاريننة :ثر تقننوم بتقننديم القننروم طويلننة االجننل
ألصننحاا العقننارات وتكننون االرادنني والمبنناتني دننمان لهننا
،وكننننرلك تمننننن القننننروم للمننننزارعين بضننننمان االرادنننني
الزراعيةا
المصننننارف الزراعيننننة  :ثر تننننوفر مسننننتلزمات واحتياجننننات
الفالحننننين كالبننننرور والمكننننائن والمعنننندات او تقننننديم اسنننناليب
تكنولوجية وليرجاا
المصارف االسالمية  :ان جرا النوع من المصنارف ال يتعامنل
بالفائنندة واتنمننا تقننوم باألعمننال التنني ال تتعننارم منن االحكننام
الشرعية التي حددجا الدين االسالمي الحنيفا
ملكية المصارف قاتنون المصارف رقم  56لسنع )7114
 توظيف الودائ في المجاالت االستثمارية الماتلفةا
مصننارف القطنناع العننام  :تكننون مملوكننة للدولننة مثننل مصننرف
 دعم االقتصاد الوطني وفق السياسات العامة للدولةا
الرافدين والرشيد والعقارر في العراقا
مصارف القطاع الااص :وجي مصارف مملوكة النى القطناع
 تطوير المهنارات المصنرفية للعناملين وتقنديم افضنل الاندمات
الااص سواء اشااص طبيعينين او معننويين ويجنب ان تكنون
من اجل المحافظة على الموق الريادر للمصرفا
المصارف الااصة مصارف مساجمةا
المصارف الماتلطة :ات تشتر الدولة في ملكيتها م القطاع
وان المصارف االخرا عينع البحن متشنابهة منن حين
الااص وتكون حصة الدولة اكثر من  %51لإرم السيطرةا
االجداف م اختالف راس مالهاا

االاطار العملي
اوال  :نبذة عن بعض المصارف عينة الدراسة
 -0مصنننرف االقتصننناد لالسنننتثمار والتموينننل :تأسنننس مصنننرف
االقتصنناد لالسننتثمار والتمويننل مسنناجمة خاصننة) فنني /1/77
 0999بموجب شهادة التأسيس ماش  6576/الصادرة من قبل
مسجل الشركات وكان راس المنال عنند التأسنيس  711ملينون
دينننار وكننان راس المننال المنندر فنني  7115/7/0جننو واحنند
مليننار دينننار واصننب راس مالننع المنندر فنني 7104 /07 /10
مبل  051مليار دينار وقد باشر تنشاطع في  0999 /8/78بعد
حصولع على اجازة ممارسة الصيرفة من قبل البنك المركزر
العراقي ولديع  04فنرع فني اللنب محافظنات البلند ،ومنن اجنم
اجدافع:
 دعنننم االقتصننناد النننوطني منننن خنننالل خلنننق منننناف اقتصنننادية
واجتماعيننننة وتحويننننل المبننننال المكتنننننزة الننننى ادخننننار لنننندا
المصارفا

ثانيا  :تطبيق انموذج  SHERRODعلى عينه ملن المصلارف
االهلية
يعنند جننرا النمننو مننن النمننا الحديثننة للتنبننف بالفشننل المننالي
والرر يعتمد على ستة مفشرات مالية مستقلة فضنال عنن االوزان
النسننبية لمعننامالت دالننة التمييننز ،وان جننرا االتنمننو يقننوم بتقيننيم
مااطر االئتمان من قبل المصارف لتحديند ماناطر االئتمنان عنند
قيامها بمن القروم وكرلك امكاتنية التنبنف بالفشنل المنالي لمعرفنة
مدا استمرارية الوحدة االقتصادية بمزاولة تنشاطها فني المسنتقبل
الحيننننالي  ، )755: 7114،وتتمتنننن الوحنننندة االقتصننننادية بقننننوة
مركزجا المالي فني الحالنة التني يكنون فيهنا قيمنة المفشنر مرتفعنة
وجننرا بنندورب يننفدر الننى اتنافننام درجننة المانناطرة وتعنند الوحنندة
مسننتمرة فنني مزاولننة تنشنناطها  ،امننا ا ا كاتن ن العكننس ففنني حالننة
اتنافننام قيمننة المفشننر فأتنننع ينندل علننى ارتفنناع درجننة المانناطرة
وعدم امكاتنية الوحدة االقتصادية في االستمرار بمزاولة تنشاطها ،
والنننننرر يأخنننننر اتنمنننننو  SHERRODالصنننننيإة االتينننننة :
Z=17x1+9X2+3.5X3+20X4+1.2X5+0.1X6

 التشجي والمساجمة الى توجيع الكتل النقدية الى االستثمار منن
خالل ممارسة النشاطات المصرفيةا
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جدول رقم  )0يبين النسب المالية ألتنمو
ت

المتإير

SHERROD
تنوعها

النسبة

الوزن النسبي بالنقاط

0

x1

صافي راس المال العامل الى مجموع االصول

مفشر سيولة

07

7

X2

االصول النقدية الى مجموع االصول

مفشر سيولة

9

1

X3

مجموع حقوق المساجمين الى مجموع االصول

مفشر رف

1,5

4

X4

االرباد قبل الفوائد والضرائب مجموع االصول

مفشر ربحية

71

5

X5

مجموع االصول الى مجموع المطلوبات

مفشر رف

0,7

6

X6

مجموع حقوق المساجمين الى مجموع االصول الثابتة الملموسة

مفشر رف

1,01

الشيخ  ،محمد مصطفى )7118،ا
وتنالحننن جننندول رقنننم  )0فننني ان اتنمنننو SHERROD
اعطى اوزان عالينة مرتفعنة) لمفشنرات السنيولة و لنك لإنرم
معرفة مدا قدرة الوحدة االقتصنادية فني تسنديد القنروم وقيناس
مدا قدرتها في االسنتمرار بنأداء تنشناطهاا وبنناءا علنى عندد تنقناط

 ) Zيتم تصنيف الشركات النى خمسنة فتنات حسنب قندرتها علنى
االستمرار وتكون الفتات كاالتي حسب جدول رقم )7ا

جدول رقم  )7يبين درجة المااطرة حسب اتنمو
معنى درجة المااطرة

الفتة

SHERROD
 Zدرجة االفالس)

االولى

الشركة لير معردة لمااطر االفالس

25 =< Z

الثاتنية

احتمال قليل للتعرم لمااطر االفالس

20=<Z < 25

الثالثة

يصعب التنبف بمااطر االفالس

5=< Z < 20

الرابعة

الشركة معردة لمااطر االفالس

5-=< Z < 5

الاامسة

الشركة معردة بشكل كبير لمااطر االفالس

5- > Z

محمد مصطفى ،التحليل المالي )7118،ا
وسيتم تحليل القوائم المالية للمصارف الستة عينة الدراسة باتباع :
 – 0مقارتنة درجة المااطرة حسب اتنمو

 SHERRODلمصرف معين ولعدة سنواتا
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جدول رقم  )1يبين تنتائج المتإيرات الستة لمصرف سومر التجارر
المتإير

7119

7101

7100

7107

7101

x1

9,1

9,67

9,86

8,9

9,8

X2

1ا8

8,46

8,5

8,4

8,5

X3

7,08

7,7

7,7

7

7,7

X4

1,97

1,18

1,11

1,119

1,119

X5

1,7

1,7

1,8

7,9

1,77

X6

1,8

0

0,06

1,9

0,07

Z

7ا74

74,6

75,55

71

74,95

تنلح ن مننن الجنندول رقننم  )1ان المتإيننر  x1الننرر يعنند احنند
مفشنننرات السنننيولة النننرر يعنننني صنننافي راس المنننال العامنننل النننى
اجمالي الموجودات والرر يعد جرا مفشنر سنيولة وكاتنن تنتيجتنع
متقاربننة خننالل سنننوات التحليننل  )7101- 7119وكننرلك االمننر
بالنسبة الى  X2الرر يمثل االصول النقدية الى مجموع االصول
والرر يعد مفشر سيولة ايضا كاتن تنتيجتع متقاربة والرر يتراود
بين  )8,5- 8,1خالل السنوات الامسة  ،وان مفشرات السيولة
 ) X2، x1تقننيس منندا قنندرة الوحنندة االقتصننادية فنني تسننديد
االلتزامات قصيرة االجل عند تواريخ اجالهنا منن خنالل اسنتادام
الموجودات المتداولة وبالتالي ان زيادة االصول المتداولة يننعكس
باإليجنناا علننى فقننرة المركننز المننالي فكلمننا كاتننن الموجننودات
المتداولة اكبر من المطلوبات فهرا يعنني ان الوحندة قنادرة علنى
تسديد التزاماتها وتنفس الشيء لمفشنر الرفن  X3النرر يعبنر عنن
حقوق المساجمين النى اجمنالي االصنول امنا مفشنر الربحينة X4
الننرر يقننيس منندا قنندرتها علننى البقنناء فنني السننوق والننرر يمثننل
االربنناد قبننل الفوائنند والضننرائب الننى اجمننالي االصننول فكاتننن

تنتيجتننننع متربربننننة ا بنننندثت ا  ) 1,9لسنننننة  7119يننننم اخننننرت
باالتنافام  )1,119 ، 1،119 ، 1,11 ، 1,18للسنوات التالينة
 ،اما مفشر الرفن  X5النرر يمثنل اجمنالي االصنول النى اجمنالي
المطلوبات ايضا كاتن تنتيجتع متربربة ما بنين  )7,9 – 1,7وان
مفشنننر رفننن  X6النننرر يمثنننل حقنننوق المسننناجمين النننى اجمنننالي
االصول الثابتة كاتنن تنتيجتنع متربربنة والنرر تتنراود بنين - 1,8
 )0,07خالل السننوات الامسنة محنل الدراسنة وان ، X5 ،X3
 ) X6تمثننل مفشننرات رف ن وجنني مننن المفشننرات الهامننة والتنني
ينبإي التركيز عليها كوتنها تحدد وتقييم الهيكنل التمنويلي للوحندات
االقتصننننننننادية ا وان درجننننننننة المانننننننناطرة حسننننننننب اتنمننننننننو
 SHERRODوالمتمثلننة ا Zفكاتن ن فنني السنننوات 7119
 )7107، 7101،ان المصنننرف معنننرم النننى احتمنننال قلينننل منننن
المااطر اال اتنها في سنتي  )7105 ، 7100كان المصرف لينر
معننرم لمانناطر االفننالس كوتنننع اعلننى مننن ال  )75حسننب جننرا
االتنمو ا

جدول رقم  )4يبين تنتائج المتإيرات الستة لمصرف ايالف االسالمي
المتإير

7119

7101

7100

7107

7101

x1

5,18

1,74

4,59

4,47

7,48

X2

8,0

8,0

8,78

8,09

8,10

X3

0,76

0,07

0,71

0,71

0,975

X4

7,7

0,7

0,7

1,56

0,08

X5

0,98

0,77

0,8

0,8

7,74
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X6

1,18

1,4

1,44

1,4

1,5

Z

06,8

09,11

07,54

06,6

70,11

تنلحنن منننن الجننندول رقنننم  )4ان المتإينننر  x1كاتنننن تنتيجتنننع
متربربة خالل سنوات المقارتنة ا يتراود منا بنين )7,48- 1,74
 ،اما المتإير  X2كاتن تنتيجتنع متقاربنة خنالل سننوات المقارتننة ،
وان المتإير X3ايضا كاتنن تنتيجتنع متقاربنة اال ان تنتيجنة المتإينر
 X4كاتنننن تنتيجتنننع متربربنننة ا تتنننراود منننا بنننين )0,7 – 1,56
وكرلك المتإير  X5كاتن تنتيجتع متربربة وتتراود ما بنين 0,77

 ) 7,74اما المتإير  X6كاتن تنتيجتع متقاربنة وان حصنيلة جمنجننرب المتإيننرات السننتة تبننين لنننا درجننة المانناطرة  Zوالننرر كاتن ن
للسنننوات االربعننة االولننى  )7107 – 7119بالنسننبة لمصننرف
االيالف االسالمي دمن الفتنة الثالثنة ثر صنعوبة التنبنف بماناطر
االفالس اال ان ارتف الى الفتة الثاتنينة فني سننة  7101النرر يبنين
معرم المصرف الى احتمال قليل من المااطرا

جدول رقم  )5يبين تنتائج المتإيرات الستة لمصرف الاليج التجارر
المتإير

7119

7101

7100

7107

7101

x1

7,89

7,87

4,77

5,0

5,05

X2

7,059

6,84

6,76

1,96

5,77

X3

1,805

1,811

0,08

0,775

0,17

X4

0,56

0,577

66ا1

0,457

0,707

X5

1,67

1,46

0,80

0,86

0,969

X6

1,17

1,11

1,591

1,649

710ا1

Z

01,404

07,855

05,771

00,746

05,657

تنلحن مننن الجنندول رقننم  )5ان جمي ن المتإيننرات متربربننة ا
تنجننند ان المتإينننر  x1كنننان يتنننراود منننا بنننين  )5,05- 7,87امنننا
المتإير  X2كان يتنراود منا بنين  ) 7,059- 1,96وان المتإينر
 X3كان يتراود ما بين  ) 0,17- 1,805امنا المتإينر  X4كنان
يتراود منا بنين  ) 0,457- 1,67امنا المتإينر  X5كنان يتنراود

 )0,969- 0,56اما المتإير  X6كان يتنراود منا بنين
ما بين
 )1,710- 1,11وان جنننرب النتيجنننة المتربربنننة للمتإينننرات السنننتة
اتنعكسن علننى تنتيجننة درجننة المانناطرة النهائيننة  Zفكننان مصننرف
الالننيج التجننارر دننمن الفتننة الثالثننة ثر صننعوبة التنبننف بمانناطر
االفالس خالل سنوات التحليل والمقارتنةا

جدول رقم  )6يبين تنتائج المتإيرات الستة لمصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار
المتإير

7119

7101

7100

7107

7101

x1

4,75

7,89

7,14

1,9

5,0

X2

8,0

8

8,0

8,17

8,09

X3

0,77

1,95

1,74

0,185

0,165

X4

66ا1

1,18

1,4

1,18

1,104

X5

0,8

0,6

1,05

0,778

0,98
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X6

16ا1

759ا1

1,74

1,477

1,14

Z

06,19

04

00,676

05,885

06,989

تنلحننن منننن الجننندول رقنننم  )6ان المتإينننر  x1كنننان تنتيجتنننع
متربربنة ا يتنراود منا بنين  )5,0- 7,14امنا المتإينر  X2كاتنن
تنتيجتنع متقاربنة وان المتإيننر  X3كنان تنتيجتنع متربربننة يتنراود مننا
بنننين  ) 0,165- 174امنننا المتإينننر  X4كنننان يتنننراود منننا بنننين
 ) 1,66- 1,104اما المتإير  X5كان يتراود ما بنين - 1,05

 )0,98اما المتإير  X6كاتن تنتيجتع متقاربة لبعضها البعض وان
جرب النتيجة المتربربة للمتإيرات الستة اتنعكس علنى تنتيجنة درجنة
الماننناطرة النهائينننة  Zفكنننان مصنننرف دجلنننة والفنننرات للتنمينننة
واالستثمار دمن الفتة الثالثة ثر صعوبة التنبف بمااطر االفنالس
خالل سنوات التحليل والمقارتنةا

جدول رقم  )7يبين تنتائج المتإيرات الستة لمصرف االجلي العراقي
المتإير

7119

7101

7100

7107

7101

x1

8,84

7,87

1,914

7,50

1,5

X2

6,91

5,58

6,1

1,79

6,91

X3

0,975

0,705

7

0,6

0,0

X4

1,07

1,77

1,77

1,904

1,50

X5

7,66

7,16

7,8

0,77

0,74

X6

0,68

0,169

7,64

7,696

0,956

Z

77,055

09,16

04,948

70

07,74

تنلحن مننن الجنندول رقننم  )7ان جمي ن المتإيننرات متربربننة ا
تنجننند ان المتإينننر  x1كنننان يتنننراود منننا بنننين  )8,84- 1,51امنننا
المتإينر  X2كننان يتننراود منا بننين  ) 7- 5,58وان المتإيننر X3
كان يتنراود منا بنين  )7- 0,0امنا المتإينر  X4كنان يتنراود منا
بنننين  ) 1,77- 1,07امنننا المتإينننر X5كنننان يتنننراود منننا بنننين
 )7,8- 0,77امننا المتإيننر  X6كننان يتننراود مننا بننين - 0,169

 )7,64وان جرب النتيجة المتربربة للمتإينرات السنتة اتنعكسن علنى
تنتيجة درجة المااطرة النهائية  Zفكان لمصنرف االجلني العراقني
دننمن الفتننة الثالثننة ثر صننعوبة التنبننف بمانناطر االفننالس خننالل
سنننوات  )7100 ،7101، 7119يننم ارتفن للفتننة الثاتنيننة فنني سنننة
 7107وعد مرة اخرا الى الفتة الثالثة في 7101ا

جدول رقم  )8يبين تنتائج المتإيرات الستة لمصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل
المتإير

7119

7101

7100

7107

7101

x1

5,0

1,74

1,71

0,87

عدم توفر
البياتنات

X2

8,0

8,7

7,97

7,18

--

X3

0,41

0,185

0,19

1,99

--

X4

1,16

1,68

1,168

1,78

--

X5

7

0,7

0,74

1,068

--
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X6

1,47

1,169

1,766

1,059

--

Z

07,18

05,774

04,104

00,147

--

الثالثة ثر صعوبة التنبف بماناطر االفنالس خنالل سننوات التحلينل
والمقارتنننة االربعننة امننا سنننة  7101تعننرر علننى الباحن الحصننول
على البياتناتا

تنلح من الجدول رقم  )8ان جمي المتإيرات متربربة ا تنجند ان
المتإير  x1كنان يتنراود منا بنين  )5,0- 0,87امنا المتإينر X2
كان يتراود ما بين  ) 8,7- 7,18وان المتإير  X3كان يتنراود
مننا بننين  ) 0,41- 1,99امننا المتإيننر  X4كننان يتننراود مننا بننين
 ) 1,78- 1,16اما المتإير  X5كان يتراود ما بنين - 1,068
 )7امننا المتإيننر  X6كننان يتننراود مننا بننين  )1,47- 1,059وان
جرب النتيجة المتربربة للمتإيرات الستة اتنعكس علنى تنتيجنة درجنة
المااطرة النهائية  Zفكنان مصنرف الالنيج التجنارر دنمن الفتنة

 -7مقارتنننننة درجننننة المانننناطرة حسننننب اتنمننننو SHERROD
لمصننننننرف معننننننين منننننن درجننننننة المانننننناطرة حسننننننب اتنمننننننو
 SHERRODلمصارف اخرا تزاول تنفس النشاطا

جدول رقم  )9يبين تنتائج االفالس  ) Zوفقا لنمو

 SHERRODللسنوات من 7101 -7119

ت

اسم المصرف

7119

7101

7100

7107

7101

0

سومر التجارر

7ا74

74,6

75,55

71

74,95

7

ايالف االسالمي

06,8

09,11

07,54

06,6

70,11

1

الاليج التجارر

01,404

07,855

05,771

00,746

05,657

4

دجلة والفنرات للتنمينة
واالستثمار

06,19

04

00,676

05,885

06,989

5

االجلي العراقي

77,055

09,16

04,948

70

07,74

6

االقتصنننناد لالسننننتثمار
والتمويل

07,18

05,774

04,104

00,147

--

تنل من الجدول رقم

 ) 9تنالح االتي :

 ان مصرف سومر التجارر فني سننة  7119كنان دنمن الفتنة
الثاتنية والرر يمثل تعردع الى قليل من الماناطر < 20=<Z
) ) 25اال ان فنني  7100زال جننرا االحتمننال و لننك الرتفنناع
المفشر فوق الحد االعلى ثر دمن الفتة االولى المقنرر 25
 ) =< Zاال اتنع عاد في سنتي  7101، 7107الى الفتة الثاتنيةا
 ان مصرف ايالف االسالمي كان دمن الفتنة الثالثنة 5=< Z
) ) < 20والنننرر يمثنننل صنننعوبة التنبنننف بماننناطر االفنننالس
للسنننوات  )7107 ، 7100 ، 7101، 7119يننم اتنتقننل الننى
الفتة الثاتنية ثر يمثل تعردع الى قليل من المااطرا
 ان مصرف الاليج التجارر في سنوات الدراسة والتحلينل يقن
دمن الفتة الثالثة من درجنات المقارتننة والنرر يمثنل صنعوبة
التنبف بمااطر االفالس ا

 ان مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار يقن دنمن الفتنة
الثالثنننة منننن درجنننات المقارتننننة والنننرر يمثنننل صنننعوبة التنبنننف
بمااطر االفالس ا
 ان المصرف االجلي العراقي في سنتي  )7107 ، 7119يقن
دمن الفتة الثاتنية ثر يمثل تعردع الى قليل من الماناطر اال
ان في السنوات  )7101 ، 7100، 7101اتنافض النى الفتنة
الثالثنننة منننن درجنننات المقارتننننة والنننرر يمثنننل صنننعوبة التنبنننف
بمااطر االفالس ا
 ان المصننرف االقتصنناد لالسننتثمار والتمويننل يق ن دننمن الفتننة
الثالثنننة منننن درجنننات المقارتننننة والنننرر يمثنننل صنننعوبة التنبنننف
بماننننننننننناطر االفنننننننننننالس للسننننننننننننوات ، ، 7101، 7119
 )71077100اما في سنة  7101تعرر على الباح استارا
النتائج لعدم الحصول على البياتنات ا
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وفي دوء ما تقدم وبعد اجراء عملية التحليل والمقارتنات للبياتنات
والقننوائم الماليننة للمصننارف عينننع الدراسننة يننرا الباح ن صننحة
الفردية القائلة نن استادام اتنمنو  Sherrodيسناعد فني التنبنف
بالفشل المنالي للمصنارف وبالتنالي تقنويم االداء المنالي المسنتقبلي
لها ا

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 -0ان النما الحديثة في التحليل المالي تساعد مراقب الحسنابات
والمحللنننون المننناليون فننني تقنننويم اداء الوحننندات االقتصنننادية
لمعرفننننة منننندا كفنننناءة االدارة فنننني رسننننم السياسننننات الماليننننة
والتشإيلية والتمويلية ا
 -7لنم تقنم اللنب الوحنندات االقتصنادية بنأجراء المقارتننة والتحليننل
المالي لعدة سنوات لنفس الوحندة وكنرلك المقارتننة من وحندات
ممايلة في تنفس النشاطا
 -1عننندم اجتمنننام االجهنننزة الحكومينننة بالقطننناع الاننناص وبالتنننالي
اتنعكننس سننلبا علننى اداء تنشنناطع ممننا ادا الننى عنندم مسنناعدتع
للقطننناع العنننام كتوظينننف االيننندر العاملنننة وتحسنننين الودننن
االجتماعي للمجتم ا
 -4توجد عدة مراحل تمر بها حيناة الوحندات االقتصنادية وصنوال
النننى الفشنننل المنننالي وجنننرب المراحنننل تكنننون صنننعبة علنننى تلنننك
الوحنندات كوتنهننا تننفدر بهننا الننى االتنهيننار فنني حالننة عنندم القيننام
بالمعالجات الالزمة وعدم حصولها علنى االمنوال السنتادامها
في سداد التزاماتهاا

 -1دننرورة زيننادة االجتمننام بالقطنناع الانناص مننن قبننل االجهننزة
الحكومية كن لها دور ريادر في مساعدة القطناع العنام وتقنديم
القروم واالستثمار ومساجمتها في بناء االقتصادا
 -4ينبإي على الوحدات االقتصادية بشكل عام والمصارف بشنكل
خاص االخر بنظر االعتبار جمي العوامل والظروف الداخلينة
والاارجيننة والتنني ا ا كاتن ن سننلبية فأتنهننا سننتهدد وجودج نا لننرا
عليهنننا مواجهتهنننا وودننن الحلنننول الكفيلنننة للحننند منننن االينننار
المسننتقبلية مننن خننالل اسننتحدا وحنندة خاصننة مهمتهننا التنبننف
بالفشل من خالل استادام النما الحديثة للتنبف بالفشل المنالي
ومنها استادام اتنمو  SHERRODا
 -5ينبإنني علننى مراقننب الحسننابات بننرل العنايننة المهنيننة الالزمننة
وتحمننل مسننفولياتع الالزمننة مننن خننالل تسننليط الضننوء علننى
االحدا التي تكون عائقا في عدم اسنتمرارية الوحندة بمزاولنة
تنشاطها ويفصن عنن ماناطر الفشنل المنالي فني تقرينرب كنون
جهننات عدينندة وخاصننة المسننتفيدين يعتمنندون عليننع فنني اتاننا
قراراتهما

المصادر
القوانين والتعليمات وأدلة التدقيق والوثائق الرسمية
االتحاد الدولي للمحاسبين ا )7101ا معايير التدقيق الدولية  ،معيار رقم
 ، 571االجراءات التحليلية ا
تقرير مراقب الحسابات لسنة  7101لمصرف سومر التجاررا
تقرير مراقب الحسابات لسنة  7101لمصرف ايالف االسالميا
تقرير مراقب الحسابات لسنة  7101لمصرف الاليج التجارر

 -5ان دور مراقب الحسابات يتحدد في القينام بتقندير تقينيم االدارة
لقدرة الوحدة على االستمرار وحسب المعنايير المهنينة بحين
ال تتضننمن تقننارير مراقننب الحسننابات االشننارة الننى احتمنناالت
الفشل التي تواجع الوحدات االقتصادية فني المسنتقبل المنظنور
واتنما تركز التقنارير عنن مندا صندق وعدالنة البياتننات المالينة
وتنتيجة النشاطا

تقريننر مراقننب الحسننابات لسنننة  7101لمصننرف االقتصنناد لالسننتثمار
والتمويلا

التوصيات

قاتنون البنك النك المركزر العراقي رقم

 -0ينبإننني علنننى مراقنننب الحسنننابات والمحللنننون المننناليين اتبننناع
االساليب الحديثة فني تقنويم اداء الوحندات االقتصنادية لإنرم
معرفة مدا مساجمة االدارة في رسم السياسات الماليةا

قاتنون المصارف رقم  56لسنع 7114ا

 -7لإننرم القيننام بعمليننة التحليننل المننالي ينبإنني اجننراء التحليننل
المالي لعدة سنوات لنفس الوحندة وكنرلك المقارتننة من وحندات
ممايلة في تنفس النشاط ا

تقرير مراقنب الحسنابات لسننة  7101لمصنرف دجلنة والفنرات للتنمينة
واالستثمارا
تقرير مراقب الحسابات لسنة  7101لمصرف االجلي العراقيا
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