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املستخهص:

يعد تػفيير امععوفعػ ت امعديػدة يػد ت ػدير ع ػدار فتفريػت فدراػت كػدـ امتلقػد امعتعو ػت ل متػدي ت ام ديػت

امعست لويت احد األهداؼ امرئيست امثالثت م ظ ـ اإللالغ امع مد فامتد تتـ عف خالؿ ام ػفائـ امع ميػت امرئيسػتق فرػد

ظهر اهتع ـ هيئ ت فضع امعع يير يد امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت فالسيع أف عاوس عع يير امعح سلت
امع ميت ) (FASBامذي ليف فلعفاػب امععيػ ر امعح سػلد  ) 1امصػ در يػد سػ ت 1978ـ لع ػفاف

أهػداؼ

امت رير امع ميت مع شآت األكع ؿ امد رة  ) 37ع ه للف األرل ح امعح سليت أيضػؿ عػف امتػدي ت ام ديػت ك ػد

امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعسػت لويتق فيػد امع لػؿ أقػد امععيػ ر امعح سػلد امػدفمد  ) 7مسػ ت 1992ـ امععػدؿ

كوى إمزاـ امفحدات االرتص ديت لإكداد ر ئعػت امتػدي ت ام ديػتق ألف امععوفعػ ت امعتعو ػت ل متػدي ت ام ديػت ألي
فحدة ارتص ديت عديدة يد تزفيد عستخدعد ام فائـ امع ميت ل ألس س امالزـ م يػ س رػدرة توػؾ امفحػدة كوػى تفميػد
ام ديت أف ع يع دمه فاحتي ا ت امفحدة الستخداـ فاال تد ع عف توؾ امتدي ت ام ديت.

فكوى عستفى امليئت امعراريتق ال يفاد ع يشير إمى ريػ ـ امفحػدات االرتصػ ديت لععػؿ ت لػؤات ل متػدي ت ام ديػتق

إذ إف ام اررات امتد تتخذ ييه سفاء أق ت ر اررات ع ح االئتع ف أف ر اررات االستثع ر تتـ يد غ مب األحي ف ل ػ ًء
كوى امخلػرة امشخصػيت موعػديريف فعتخػذي ام ػ اررات يػد امعصػ رؼ .فيهػدؼ هػذا املحػث إمػى تػفيير عؤشػر أف
عؤشػرات ) عػػف صػوب ام ػفائـ امع ميػػت فل متحديػد رػ ئعتد امػػدخؿ فامتػدي ت ام ديػػت ) يعقػػف عػف خالمهػ امت لػػؤ
لعػػدى ايا ليػػت أف سػػوليت امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت مفحػػدة ارتص ػ ديت ععي ػػتق فميقػػفف هػػذا امعؤشػػر عت ح ػ ً

مالطراؼ امعع يت ق يت سفاء امفحدات االرتص ديت دسه أف امعتع عويف امح مييف فامعحتعويف عع توؾ امفحدات.
املصطهحاح انزئيسيج نهتحج /امت لؤ -امتدي ت ام ديت -امع ئد امعح سلد.

*لحث عستؿ عف رس مت ع استير
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احملىر األول /ينهجيـج انتحـج ودراسـاح ساةقـج:

ً
أوال :ينهجيج انتحج:

 -1يشكهج انتحج :تتعثؿ عشقوت املحث لعدـ ري ـ امفحدات االرتص ديت امعحويػت ل سػتخداـ عػ ذج ري ضػيت أف
أكػػداد دراس ػ ت تخعي يػػت مت ػػدير امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويتق فهػػذا هػػف اػػفهر عشػػقوت املحػػث فامتػػد يعقػػف

صي غته ل متسػ ؤالت اآلتيت:
أ-

هؿ ررـ األرل ح امح ميت عهـ موت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت ؟

ب -هؿ امتدي ت ام ديت امح ميت عهعت موت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت ؟

ث -أيهع أيضؿ موت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت عؤشر امتديؽ ام دي أـ عؤشر امع ئد امعح سلد ؟
 -2أهًيج انتحج :تلرز أهعيت املحػث عػف أهعيػت كعويػت امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت مػدى امفحػدات االرتصػ ديت
امعراريػت لصػػده ك عػت فامعصػ رؼ لصػػده خ صػتق قػ مت لؤ يػػد ت ػدير امسػػيفمت امالزعػػت معفااهػت االمتزاعػ ت امتػػد

تتعػػرل مه ػ امفحػػدات االرتص ػ ديتق فقػػذمؾ ت ػػدير حاػػـ امتػػدي ت ام ديػػت ام ػفاردة فامص ػ درة فأيض ػ ً ت ػػدير حاػػـ

امعفائد عف االستثع رات امتد ت فـ له توػؾ امفحػدات لعػ يعق هػ عػف تا ػب عخػ طر امسػيفمت فكػدـ ام ػدرة كوػى

امفيػ ء ل متزاع تهػ ععػ يػ عقس سػػول ً كوػػى رػػدرته يػػد االسػػتع ارر يػػد د يػ األكعػ ؿق يضػالً كػػف أهعيػػت امفسػ ئؿ

فامطرائؽ امعستخدعت يد كعويت امت لؤ.

 -3أهذاف انتحج :يسعى املحث إمى تح يؽ األهداؼ اآلتيت:
أ-

امتعريؼ ل ستخداـ عؤشر امتديؽ ام دي يد امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

ب -امتعريؼ ل ستخداـ عؤشر امع ئد امعح سلد يد امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

ث -امع ر ت ليف ام درة امت لؤيت معؤشري امتديؽ ام دي فامع ئد امعح سلدق فتحديد امعؤشر األيضػؿ يػد امت لػؤ
ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

ث -تػػفيير عؤشػػر أف عؤش ػرات ) يعقػػف اسػػتخداعه عػػف عسػػتخدعد ام ػفائـ امع ميػػت موت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت
امعست لويت.

 -4فزضيـاح انتحـج:
أ-

امدرضيػت األفمى :تفاد كالرت ذات دالمت إحص ئيت ليف عؤشر امع ئد امعح سلد فامتدي ت ام ديت امعست لويت.

ب -امدرضيػت امث يت :تفاد كالرت ذات دالمت إحص ئيت ليف عؤشر امتديؽ ام دي فامتدي ت ام ديت امعست لويت.
ث -امدرضيػت امث مثت :ال يفاد اخػتالؼ يػد ام ػدرة امت لؤيػت معؤشػري امع ئػد امعح سػلد

ام دي.

فامتػديؽ

 -5أســهىا انتحــج وانىســائم املســتخذيج :لهػػدؼ اختلػ ر يرضػػي ت املحػػث سػػيتـ اسػػتخداـ ظػ ـ امتحويػػؿ
اإلحصػ ئد ) (Statistical Analysis System) (SASفهػػف كلػ رة كػػف عاعفكػػت عتق عوػػت عػػف فحػػدات
عع ماػتق فتحويػؿ فكػرل املي ػ ت )(Der & Everitt, 2002: 7ق فيػفير أدفات إحصػ ئيت شػ عوت معاعفكػت

فاسػػعت عػػف امتحوػػيالت اإلحصػ ئيتق قعػ يػػفير إعق يػػت امفصػػفؿ إمػػى لعػػل األسػ ميب اإلحصػ ئيت األقثػػر شػػيفك ً

)(SAS, 2004: 17ق فعف توؾ األس ميب أف ام ع ذج فامتد سيتـ استخداعه :
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أ -حتهيم االحنذار ):(Regression Analysis

هف أ عفذج إحص ئد يهػدؼ إمػى تحويػؿ امعالرػت لػيف امعتليػر امتػ لع فعتليػر أف عاعفكػت عػف امعتليػرات

فتسعى ل معتليرات امعسػت وت أف امعت لئػت أف امتدسػيريت ) )(SAS, 2004: 29ق يعػف عع دمػت اال حػدار يصػلح

عف امععقف إاراء كعويت امت لؤق إذ يعقف تفرع سوفؾ أي عتلير است داً إمػى ريعػت امعتليػر األخػرق يتفرػع ام ػيـ

غير امععرفيت امعتلير امت لع) عف ام يـ امععط ة امعتلير امعست ؿ) هف أعر ش ئع فيستخدـ كوػى طػ ؽ فاسػع

يد عا ؿ امعوفـ امطليتق فقذمؾ امت لؤ ل ألكع ؿ امتا ريت فاالرتص د فامتعويـ ).(Taylor, 1990: 38

إذ تسعى امعالرت ليف امعتلير امت لع  (yفامعتلير امعست ؿ ) (xلعع دمت خط اال حدار املسيطق فتتعثػؿ امعع دمػت

ل مصفرة اآلتيت:
Ŷ = bx + a
اذ أف:

 :aيعرؼ كوى أ ه ث لت اال حدار.

 :bيعرؼ لعع عؿ أ حدار  yكوى .x

ا -يعايم انتحذيـــذ ):(Coefficient of Determination

يفضح عع عؿ امتحديد عدى امتلير امح صؿ يد امعتليػر امتػ لع تياػت امتليػر يػد امعتليػر امعسػت ؿق قعػ

ي يس ام درة امت لؤيت موعتلير امعست ؿ كوى امت لؤ ل معتلير امت لعق فيفضح أيض ً سلت اال حراؼ امقود موعتليػر
امت لع فامتد يعقف تدسيره كف طريؽ تفييؽ خط اال حدار طعيعتق .)201:1998

ح -يعايم االرتتـــاط ):(Correlation Coefficient

يهػػف أحػػد امع ػ ييس امقعيػػتق إذ ي ػػيس امعالرػػت لػػيف عتليػػريف لشػػرط أف تقػػفف امعالرػػت خطيػػت أي يعقػػف

تعثيوه ػ لخػػط عسػػت يـ يصػػؼ امعالرػػت يػػد ا ػ ليف ع ه ػ فهع ػ اتا هه ػ

عتفسطتق ضعيدتق ععدفعت ) ام ا رق .)181 :2010

طػػرديق كقسػػد ) فرفته ػ

رفيػػتق

 -6احلذود املكانيج وانزيانيج نهتحج:
أ-

امحدفد امعق يت مولحث :تتعثؿ لستت عص رؼ عف امعص رؼ األهويت امعراريػت فامعدراػت أسػهعه يػد سػفؽ

امعراؽ مألفراؽ امع ميت فهد عصرؼ للػدادق فعصػرؼ امشػع ؿق فامعصػرؼ امعتحػد مالسػتثع رق فعصػرؼ ل لػؿق

فعصرؼ سفعر فعصرؼ أشفر امدفمد ).

ب -امحدفد امزع يت مولحث :فتتعثؿ لستت سػ فات عػف  2008إمػى 2013ق فرػد اختػ ر امل حػث امسػ فات امسػت
فامتد ت تهد يد  2013/12/31ال ه امس ت األخيرة امتد تتفير حس ل ته امخت عيت يد أث ء عدة املحث.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )45لسنة 3126

393

" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008

ً
حانيـا :دراسـاح ساةقـج واالسهايج انتي قذيها انتحج احلايل:
أ -دراســاح ساةقــج:

 -1دراسػت طعيعتق  1998ـ):

دراست ع شفرة يد عاوت ا ععت امعوؾ كلد امعزيز لع ػفاف " أ عفذج عتعدد امعتليرات موت لؤ ل متدي ت ام ديت "

.

هديت امدراست إمى تفيير دميؿ كوى فافد كالرت ليف ع ييس امتدي ت ام ديػت امعختودػت امت ويديػت فامععدمػت

) فاألرلػ ح امعح سػليت امععػدة كوػى أسػ س االسػتح ؽ موت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امعسػت لويت ل سػتعع ؿ أ عػفذج

عتعدد امعتليرات .فرد تـ تطليؽ امدراست كوى ) (14فحدة ارتص ديت يد امععوقت امعرليت امسعفديت موعدة ع ليف (

)  1994-1992ـق فذمؾ كف طريػؽ دراسػت امعالرػت لػيف ع ػ ييس امتػدي ت ام ديػت امعختودػت فامػرلط لي هػ فلػيف
األرل ح موتعرؼ كوى امع درة امت لؤيت مه يد امت لؤ ل متدي ت ام ديت.

فأظهرت ت ئج امتطليؽ امععود أف امتدي ت ام ديت أيضؿ عػف األرلػ ح امعح سػليت يػد امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت

امعست لويت.

 -2دراست ) :( Seng, 2006
"Earnings Versus Cash Flows As Predictors of Future Cash Flows:
New Zealand Evidence".

هػػدؼ امل حػػث إمػػى دراسػػت ام ػػدرة امت لؤيػػت مقػػؿ عػػف األرل ػ ح امعح سػػليت فع ػ ييس امتػػديؽ ام ػػدي عػػف األ شػػطت

امعختودت امتشليويتق فاالستثع ريتق فامتعفيويت )ق كي ت امدراست تشعؿ امفحدات االرتص ديت امعدرات يد سػفؽ
يفزيو دا مألفراؽ امع ميت فامل مغ كدده ) (213فحدة ارتص ديت موعدة ع ليف )  (1992–1989ـ.

ت ػ ئج امدراسػػت لي ػػت أف امتػػدي ت ام ديػػت عػػف األ شػػطت االسػػتثع ريت رػػد أظهػػرت رػػدرة ت لؤيػػت ك ميػػتق أي أف

امتدي ت ام ديت رد تدفرت كوى األرل ح امعح سليت قعؤشر موت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

 -3دراست ) :( Mostafa, 2011

"The Relative and Incremental Merits of Cash Flows and Earnings: The Case of Egypt".

تتػػلمؼ كي ػػػت امدراسػػػت عػػػف ) (52فحػػػدة ارتصػػػ ديت عػػػف امفحػػػدات امعدراػػػت يػػػد لفرصػػػت عصػػػر موعػػػدة عػػػ لػػػيف

)  ) 2009–2003ـق فهػديت امدراسػت إمػى ت يػيـ ام ػدرة امت لؤيػت مقػؿ عػف امتػدي ت ام ديػت امتشػليويت فاألرلػ ح
موت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امتشػليويتق فرػد تفصػوت امدراسػت إمػى أثلػ ت رػدرة قػؿ عػف امتػدي ت ام ديػت امتشػليويت
فاألرل ػ ح كوػػى امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت امتشػػليويت امعسػػت لويتق قع ػ أف ام ػػدرة امت لؤيػػت مقػػال امعؤشػػريف ق ػػت
عتق يئت.
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 -4دراست ):( Takhtaei & Karimi, 2013
"Relative Ability of Earnings Data and Cash Flow in Predicting Future Cash Flows".

هػػديت امدراسػػت إمػػى أختل ػ ر ام ػدرة ام سػػليت مألرل ػ حق فامتػػدي ت ام ديػػت امتشػػليويتق فص ػ يد امػػرلح لعػػد إض ػ يت
اال دث ر فرأس امع ؿ امع عؿ امتشليود كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت .كي ػت امدراسػت شػعوت امفحػدات

االرتص ديت امعدرات يد سفؽ طهراف مألفراؽ امع ميت موعدة ع ليف ) ( 2009–2005ـ.

فتشػير ام تػ ئج امتػػد تػـ امتفصػػؿ إميهػ إمػػى رػدرة اعيػع ام عػ ذج امعسػتععوت يػػد امدراسػت كوػػى امت لػؤ ل متػػدي ت
ام ديػػت امعسػػت لويتق إال أف مصػػ يد امػػرلح رػػدرة أيضػػؿ عػػف ع ػػ ييس امتػػديؽ ام ػػدي امعسػػتععوت كوػػى امت لػػؤ

ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

ا -االسهاو انذي قذيه انتحج احلايل:

عػف خػالؿ كػػرل امدراسػ ت امسػ ل ت يالحػػظ أف تػ ئج توػؾ امدراسػ ت ق ػت عتل ي ػتق يع هػ عػف أيػػد رأي

عاوس عع يير امعح سلت امع ميت )  ( FASBللف امرلح امعح سلد هف األيضؿق فيد امع لؿ ي د أيدت دراسػ ت
أخػرى رأي ما ػت ععػ يير امعح سػلت امدفميػت )  ( IASCيػد أف عؤشػر امتػديؽ ام ػدي يعػد األيضػؿ ك ػد امت لػؤ
ل متػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويتق فعػػع ذمػػؾ يػػلف عػػف امدراسػ ت عػػف أيػػدت رأي قػؿ عػػف ) ( FASB

ف (

)  IASCإذ أظهرت ت ئج توؾ امدراست أف ام درة امت لؤيت مقال امعؤشريف ق ت عتق يئت .فعف ثـ يل ه ال يعقف

تععيـ ت ئج توؾ امدراس ت كوى امدفؿ األخرى فع ه امعراؽق إذ أف ت ئج قؿ دراست ستقفف ع تصرة كوى امليئت

امتد تعت ييه توؾ امدراست.

فرد ا ء املحث امح مد ملرل:

.1دراست فاختل ر ام درة امت لؤيت معؤشري امع ئد امعح سلد فامتديؽ ام ػدي لػ متطليؽ كوػى كي ػت عػف امعصػ رؼ
امعراريت.

.2تفيير عؤشر أف عؤشرات ) تستخوص عف ام فائـ امع ميتق فيعقف استعع مه عف رلؿ عستخدعد توؾ ام فائـ
فامػػػذيف يختودػػػفف يػػػد ععػػػريتهـ امعح سػػػليت فخلػػػراتهـ مدهػػػـ فتحويػػػؿ عحتفيػػػ ت ام ػػػفائـ امع ميػػػتق ملػػػرل امت لػػػؤ
ل متدي ت ام ديت فت ييـ امسيفمت ام ديت موفحدات االرتص ديت.

ِ
فكويه مـ تتـ دراست أثر ػفع ام طػ ع
 .3ظ ارً مقفف كي ت املحث تتلمؼ عف كي ت عف امعص رؼ األهويت امعراريتق
كوى كعويت امت لؤق فقذمؾ مـ تتـ دراست أثر حاـ امفحدات االرتص ديت كي ػت املحػث كوػى تػ ئج كعويػت امت لػؤق
فذمؾ مقفف رؤفس أعفاؿ امعص رؼ كي ت املحث عت رلت.
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احملـىر انخـانـي /انتنتـؤ املانـي ،املفهـىو واألهًيـج:

 -1يفهـىو انتنتـؤ :

 امت لؤ أصطالح ً :هف لي ف حفؿ ع يعقػف أف يحػدثق أسػت داً إمػى امععوفعػ ت امعت حػتق فكػ دةً عػ يتعوػؽ
امت لؤ ل ألحفاؿ امافيتق فاألكع ؿ امتا ريت فاالرتص د )(Rundell, 2002: 552ق أف هف كعويت حس ب مع
يحتعػؿ أف يحػدث يػد امعسػت لؿ ق فيطوػؽ كوػى امشػخص امػذي ي ػفـ لععويػت امت لػؤ لػ معت ل )(Forecaster

)(Collin, 2007: 101ق أع ) (Gajananي د كرؼ امت لؤ عف ا له كوى أ ه

كعويػت ت ػدير محػ الت

غير ععرفيت عف املي ت امت ريخيتق ق مت لؤ ل مط سق فامت لؤ ل يـ عؤشر األسهـ فللسع ر امسػوع ق فموحصػفؿ

كوى أيضؿ ت ئج ععق ه عف كعويت امت لؤ يل ه عف األيضؿ اعع أقلر ردر ععقف عف املي ت امت ريخيتق لحيث
أف قعيػػت املي ػ ت امتػػد سػػيتـ امت لػػؤ كوػػى أس سػػه سػػتقفف ضػػخعت ععػ يضػػعف يع ميػػت امت لػػؤ (Gajanan,

).2008: 5-34

فعػػف ذمػػؾ يل ػػه يعقػػف ام ػػفؿ لػػلف امت لػػؤ يعتعػػد فلشػػقؿ أس سػػد كوػػى تق ػرار األحػػداث فت ػراقـ امخل ػرات مألط ػراؼ
امعع يت لععويت امت لؤق عع ضرفرة األخذ يد امحسل ف األحداث امعتفرعت فامعحتعوت امحدفث.

 امت لػػػؤ امع مػػػد :أشػ ر ععهػػد امعح سػػليف يػػد امععوقػػت امعتحػػدة ففيوػػز ) (ICAEWإمػػى أف امت لػػؤ امعػ مد
هف كعويت ت دير مو تػ ئج امع ميػتق تعػد عػف ام ػفائـ امع ميػت امسػ ل ت معػدة عح سػليت الح ػت ق قعػ أشػ ر ععهػد

امعح سػػليف ام ػ ف ييف يػػد امفالي ػ ت امعتحػػدة األعريقيػػت ) (AICPAإمػػى أف امت لػػؤ امع ػ مد هػػف ت ػػدير أقثػػر
احتع الً موعرقز امع مدق ف تيات امععوي ت فامتليرات يد امعرقز امع مد معدة ع ميت ع لوػت ق قعػ يفاػد أتدػ ؽ لػيف
اماه ت امعوعيت فامععويت يػد امفاليػ ت امعتحػدة األعريقيػت فامععوقػت امعتحػدة كوػى ضػرفرة ام يػ ـ لػ مت لؤ امعػ مد
ظ ارً ألهعيته معتخذي ام اررات األرتص ديت ترقدق .)346-345 :1995

فيعرؼ ) (Griffinامت لؤ امع مد كوى أ ه كعويت فضع امدرضي ت امعتعو ت ل معست لؿق فامتد يعقف موعػديريف
استخداعه ألغرال امتخطيط فاتخ ذ ام اررات )(Griffin, 2002: 709ق ففي ػ ً م ػ عفس األكعػ ؿ يػلف امت لػؤ

امع مد هػف أداة تخطيطيػت تسػ كد اإلدارة يػد عح فالتهػ امراعيػت موتع عػؿ عػع ح مػت كػدـ امتلقػد عػف امعسػت لؿق

ل الكتع د فلشقؿ رئيسد كوى لي ت امع ضد فامح ضر فتحويؿ االتا هػ ت )(Pirvu et. al., 2012: 194ق

إذ تشقؿ املي ت امت ريخيت طت اال طال ؽ مت دير االحتع الت امعست لويتق فذمؾ عػف خػالؿ تلقيػد عػدى ع ط يػت

األيتراضػ ت امعتعو ػػت لػ ألداء امعػ مد امعسػػت لود

(Fridson & Alvarez,

).2002: 213

فعف امتع ريؼ امعذقفرة أ د يل ه يعقػف تعريػؼ امت لػؤ امعػ مد كوػى أ ػه هػف ت ػدير عسػلؽ موفضػع امعػ مدق أف

تيات ام ش طق أف امتدي ت ام ديت أف أي ش ط ع مد مفحدة ارتص ديت ععي ت فمعدة زع يت عحددة يد امعست لؿ

ل ػ ءاً كوػػى لي ته ػ امت ريخيػػت فاألحػػداث امس ػ ل تق ع ػع دراسػػت امظػػرفؼ امعحيطػػت له ػ فامعحتعوػػت امحػػدفث يػػد
امعست لؿق فاكداد توؾ املي ت متستخدـ قعدخالت مولراعج أف األس ميب امعستخدعت يد امت لؤ .
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 -2أهًيج انتنتـؤ املايل:

تععؿ امفحدات األرتص ديت يد ليئت تتعيػز لػ متلير فامت ػدـ امعسػتعرق فازاء قػؿ هػذي امتليػرات ي ػد أزدادت أهعيػت
امت لؤ امع مدق فكف أهعيت ام ي ـ ل مت لؤات امع ميت عف امفحػدات األرتصػ ديت تػذقر يريػدة فنخػرففق )2 :2009

ع يلتد:
أ-

ععريت احتي ا ت امفحدة االرتص ديت يد امعدى ام صير.

ب -تسهـ امت لؤات امع ميت يد امحد عف امعخ طر امتد رد تفااهه امفحدة االرتص ديت.
ث -تعطد صفرة كف امتفاه امعست لود موفحدة االرتص ديت.

قع فيدكـ امت لؤ قالً عف كعويت ص ع ام اررات فامتخطيط فكعويت تخصيص امعفارد ام درة ).(CIMA, 2007: 10

قع أف أهعيت امت لؤ للداء امفحدات االرتص ديت تقعف يػد زيػ دة سػركت اتخػ ذ رػ اررات االسػتثع ر يػد سػفؽ رأس

امع ؿق يقوع تـ اتخ ذ توؾ ام اررات لسركت اقلر قوع تطفر ارتص د املود لسركتق فعف ه ػ ي ػد أصػلحت أ شػطت

امت لؤ تعثؿ حدث ً حرا ً مدى امعحوويفق فامتد يعقف أف تس كد يد تعزيز سفؽ رأس امع ؿ فاالرتص د يد لوػد عػ

).(Abdul Shukor et. al., 2011: 156

 -3تتىيب انتنتـؤاح املانيج:

يعقف تلفيب امت لؤات امع ميت إمى ع يلتد ترقدق :)350-349 :1995

أ -لحسب امعالرت ليف ك صر ام فائـ امع ميت:

 امت لؤ امع مد امس قف ) :(Static Forecastsفي فـ كوى يرضيت عؤداه أف امعالرػت لػيف ك صػر ام ػفائـ
امع ميت ستل ى لدفف تليير عف عدة ألخرىق يعوى سليؿ امعث ؿ يدترل امعسػتثعر أف امعالرػت لػيف األرلػ ح فلػيف
امعليع ت أف ليف امعليع ت فتقودت امعليع ت ستل ى قع هد خالؿ سوسوت زع يت ععي ت.

 امت لؤ امع مد امػدي عيقد ) :(Dynamic Forecastsفي ػفـ هػذا ام ػفع كوػى أسػ س األخػذ يػد امحسػل ف
امعفاعؿ األرتص ديت فاالاتع كيت فامسي سيت فامتد رد تؤثر كوى حاـ فتقودت امعليع تق فع يترتب كوى ذمؾ عف

نث ر كوى تيات ام ش ط يد امعدة امع لوت.
ب -حسب ام ئـ لععويت امت لؤ:

 امت لؤ لععريت إدارة امفحدة األرتص ديت ) :(Management Forecastsفيتـ هذا ام فع عػف امت لػؤ غ ملػ ً
ألغػرال داخويػػت كػػف طريػػؽ تحويػػؿ امتعػ دؿ فامعفاز ػ ت امتخطيطيػػتق فذمػػؾ لهػػدؼ امرر لػػت كوػػى امعػفارد امعت حػػت

فامتخطيط طفيؿ األاؿ.

 امت لؤ لععريت امعحووػيف امعػ مييف ) :(Analysts Forecastsفيػتـ هػذا ام ػفع عػف امت لػؤ ل ػ ء كوػى ك ػد
لػػيف امعسػػتثعريف فامػػدائ يف فغيػػرهـ عػػف امعسػػتديديف فلػػيف امعحووػػيف امعػ مييف لهػػدؼ امتحويػػؿ امعػ مد موفحػػدات

االرتص ديت امتد يرغلفف األستثع ر ييه أف ملرل ع ح االئتع ف.

فييع يتعوؽ للس ميب امت لؤ ي معت ل مديه عاعفكت فاسعت عف األس ميب امعت حػت موت لػؤق فامتػد رػد تختوػؼ عػف

حيػػث امدرػػتق فامتقودػػتق فام ط ػ ؽ فاأليػػؽ امزع ػػد .فعػػف امعه ػ ـ امرئيسػػت تتعثػػؿ يػػد تحديػػد امطري ػػت امتػػد ياػػب

تطلي ه أف استخداعه مقؿ ح مت ).(Makridakis et. al., 1998: 13
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فلشػقؿ كػ ـ يػلف ) (Armstrong & Greenيػدكفاف إمػى اسػتخداـ األسػ ميب امع ظعػت ك ػد امت لػؤق
يدد امح الت امتد تتفير ييه لي ت ق ييػت يػتـ اسػتخداـ األسػ ميب امقعيػت لعػ يػد ذمػؾ ام يػ س امقعػد فامت لػؤ

امعل د كوى ام فاكد فاألس ميب امسلليتق خالؼ ذمػؾ يػتـ اسػتخداـ األسػ ميب امعل يػت كوػى األحقػ ـ لعػ يػد ذمػؾ
امدراس ػ ت االست صػػ ئيت مو فايػػ فامتفرعػػ ت فام يػػ س امعػػ ظـ فامتد كػػؿ فامعح قػػ ةق فيضػػ ؼ إميهػػ عػػدى ععريػػت

ام ئعيف كوى كعويت امت لؤ ).(Armstrong & Green, 2005: 1
 -4دقج انتنتؤ:

ت س درات امدرت لع دار امخطل ام تج كف امت لؤ ليف ام يعت امعتفرعت فام يعت امدعويتق قع يتدؽ خلراء

امت لؤ للف أيضؿ طري ػت موت لػؤ هػد امطري ػت امتػد تاعػؿ امخطػل لػيف ام يعػت امعتفرعػت فلػيف ام يعػت امدعويػت يػد

أد ى حد مه ترقػدق )362 :1995ق قعػ تتفرػؼ درػت امت لػؤات كوػى عصػ در فحاػـ املي ػ ت امتػد يػتـ اععهػ ق
فأختي ر امعتليرات امفصديت مو عفذج امت لؤي امعستخدـق قع فتعتعد درت ام ت ئج كوى امعراحؿ امثالثت االتيت عف

عراحؿ ظ ـ امت لؤ فهد ):(Pirvu et. al., 2012: 195-196

أ -امفصػػفؿ إمػػى قعيػػت قليػػرة عػػف املي ػ ت امت ريخيػػت :فامػػذي يشػػير إم ػى اماهػػفد امعلذفمػػت إلدراج امعزيػػد عػػف
امععوفع ت كػف األحػداث امسػ ل ت امعسػتخدعت يػد كعويػت امت ػدير عػف أاػؿ زيػ دة درػت امت لػؤق يفاػفد عاعفكػت
ععثوػػت مولي ػ ت امس ػ ل ت فاختي ػ ر ام عػػفذج امع سػػب يسػػهؿ عػػف كعويػػت ص ػ ع ام ػ اررات فاألحق ػ ـ فامت لػػؤ لشػػقؿ

أيضؿ.

ب -أستخداـ لػراعج امت لػؤ ألكػداد املي ػ ت فعع ماتهػ  :يع ػد إسػتيراد املي ػ ت إمػى امتطليػؽق ففضػع عتليػرات
امعدخالت فامعخرا تق فت ييـ أهعيت قؿ عتلير عف امعدخالت.

ت -اختي ػ ر ام عػػفذج امعالئػػـ موت لػػؤ فت يػػيـ درػػت امت لػػؤ :إذ تسػػتخدـ ل ػراعج امت لػػؤ ام ع ػ ذج مصػػي غت امت ل ػؤات
فامت ديرات حفؿ امعست لؿق فاستخداـ توػؾ امت لػؤات يػد كعويػت صػ ع ام ػرارق فتػؤثر امخلػرة فامحػدس يػد اختيػ ر
ام عفذجق يلراعج امت لؤ اميفـ تعطد ععوفع ت ق ييت امرسفـ املي يتق امت ريرق األداء فامعؤشػرات فغيرهػ ) إمػى

امعديريف عف أاؿ ت ييـ درت ام ت ئج.

قع إف درت امت لؤات تعيؿ إمى امزي دة قوع تعوعت امفحػدة االرتصػ ديت عػف تا رلهػ امسػ ل ت يػد امت لػؤق

إال أف امظػرفؼ األقثػر غعفضػ ً فتع يػػداًق فامتػد عػف امعحتعػػؿ أف تحػدث يػد امعسػت لؿ تزيػػد عػف صػعفلت فضػػع

ت ل ػؤات دري ػػتق فموتعػػفيل كػػف هػػذي امعشػػقالت فلشػػقؿ ازئػػد يػػلف امت ل ػؤات تقػػفف أقثػػر ي ئػػدة موعػػدراء إذا تػػـ

امتعلير ك ه قعدى أف ط ؽ لدالً عف عؤشر عطوؽ أف كدد ).(Griffin, 2002: 710
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
 -5انتنتؤ ةانتذفقاح اننقذيج املستقتهيج ةاستخذاو يقاييس انعائذ احملاستي وانتذفقاح اننقذيج:

عػػف امعس ػ ئؿ امافهريػػت يػػد امعح سػػلت هػػد ام ػػدرة ام سػػليت مألرل ػ ح امععػػدة في ػ ً ألس ػ س االسػػتح ؽ

فامتػػػػػػدي ت ام ديػػػػػػت موت لػػػػػػؤ ل ػػػػػػدرة امفحػػػػػػدات االرتصػػػػػػ ديت كوػػػػػػى تفميػػػػػػد امتػػػػػػدي ت ام ديػػػػػػت امعسػػػػػػت لويت
)(Subramanyam & Venkatachalam, 2007: 457ق يعػػف لػػيف األ شػػطت امعهعػػت امتػػد يع رسػػه

امعحووػػفف امع ػ ميففق فامتػػد أزدادت خػػالؿ امس ػ فات األخيػػرة هػػد امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت موفحػػدات

االرتص ديتق فيليف ) (Givoly & et. al.عف خػالؿ امدراسػت امتػد أاراهػ أف سػلت امفحػدات االرتصػ ديت امتػد
حصوت كوى ت لؤات ل متدي ت ام ديت امعست لويت رد أرتدع عػف ) (2.5%يػد سػ ت  1993إمػى ) (57.2%يػد

سػ ت 2005ق فاف هػػذا امتفاػػه عػػف امفحػػدات االرتصػ ديت يضػالً كػػف تػػفير ت لػؤات امعحووػػيف امعػ مييف ل متػػدي ت
ام ديت فلشقؿ اقلر عف خالؿ رفاكد املي ت امتا ريتق أدى إمى زي دة كدد امدراس ت امتد تفظؼ هذي امت لػؤات

يد إكداد عاعفكت عت فكت عف املحفث.

إف امتدسػػػير امػػػرئيس امػػػذي كرضػػػته األدليػػػ ت مالتاػػػ ي امعتزايػػػد يػػػد فتيػػػرة امت لػػػؤ ل متػػػدي ت ام ديػػػت

امعست لويت عف امعحوويف امع مييف فت فكه هف امطوػب عػف امعسػتثعريفق يرضػيت امطوػب فامتػد تدتػرل ضػع ي ً
أف ت ل ػؤات امعحووػػيف امع ػ مييف ل متػػدي ت ام ديػػت ذات اػػفدة ك ميػػت لع ػ ييػػه امقد يػػت متفميػػد عثػػؿ هػػذا امطوػػب

).(Givoly et. al., 2009: 1877-1878

فعع ذمؾ يلف امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت موفحدات االرتص ديت يستعد عف هدؼ أقثر أهعيت عف

امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت موعسػػتثعريف فامػػدائ يفق إذ يتضػػح ذمػػؾ عػػف امد ػػرة ) (37عػػف ليػ ف عد ػ هيـ امعح سػػلت

امع ميت ) (SFAC) No. (1امص در كف ) (FASBفامذي ي ص كوى:

ي للػػد أف ت ػػدـ ت ػ رير االلػػالغ امعػ مد امععوفعػ ت معسػ كدة امعسػػتثعريف فامػػدائ يف فغيػػرهـ عػػف امعسػػتخدعيف

امح مييف فامعحتعويف يد ت دير عل مغ فتفريت فكدـ امتلقد عف امع لفض ت ام ديت امعست لويتق فتتلثر احتعػ الت
تح يؽ توؾ امع لفض ت ل درة امفحدة االرتصػ ديت كوػى تفميػد ام ديػت امق ييػت موفيػ ء ل متزاع تهػ ك ػد اسػتح ره

فغيره عف االحتي ا ت ام ديت موتشليؿق فإلك دة االستثع ر يد امععويػ تق فديػع تفزيعػ ت أرلػ ح ديػتق فيعقػف

أيض ً أف تتػلثر تصػفرات امعسػتثعريف فامػدائ يف كعفعػ ً لتوػؾ ام ػدرةق فامتػد تػؤثر يػد األسػع ر امسػفريت مػألفراؽ
امع ميػػػت موفحػػػدة االرتصػػػ ديتق فعػػػف ثػػػـ ي للػػػد أف تػػػفير امعح سػػػلت امع ميػػػت امععوفعػػػ ت معسػػػ كدة امعسػػػتثعريف
فامػػػدائ يف فغيػػػرهـ مت ػػػدير علػػػ مغ فتفريػػػت فكػػػدـ امتلقػػػد عػػػف امتػػػدي ت ام ديػػػت امعسػػػت لويت امعتعو ػػػت ل مفحػػػدة

االرتص ديت ).(FASB, 1978: Para: 37
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
أ -استخذاو انعائذ احملاستي يف انتنتؤ ةانتذفقاح اننقذيج املستقتهيج:

يشقؿ أس س االستح ؽ حار امزافيت يد امعح سلت امحديثتق فعف أحد األسئوت امعرقزيت امتد تفااػه عع رسػ ت

امعح سليف امعه ييف فامعح سليف األق ديعييف هف تلثير فأهعيت االستح ؽ امعح سلد يػد امتفصػؿ إمػى ع يػ س

عوخص مألداء امع مدق فيالحظ فاضعد امعع يير امعح سليت تدفؽ األرل ح امععػدة كوػى فيػؽ اسػ س االسػتح ؽ
كوػػى امتػػدي ت ام ديػػت قعؤشػػر عػػفاز مػػألداء امع ػ مد موفحػػدة االرتص ػ ديتق إذ تلوػػب األرل ػ ح امعح سػػليت كوػػى

عشقالت امتفريت فكدـ امعط ل ت امعتلصوت يد امتدي ت ام ديت عع ياعوه عؤشػ ارً أقثػر عالءعػت م يعػت امفحػدة

االرتصػ ديت فأداؤهػ امعػ مد)(Subramanyam & Venkatachalam,2007:460ق قعػ يػػدكف عاوػػس
عع ػ يير امعح سػػلت امع ميػػت ) (FASBإمػػى أف امترقيػػز األس سػػد مععويػػت االلػػالغ امع ػ مد ياػػب أف يقػػفف كوػػى

األرل ػ ح لػػدالً عػػف امتػػدي ت ام ديػػت ألف امععوفع ػ ت حػػفؿ أرل ػ ح امفحػػدة االرتص ػ ديت كوػػى أس ػ س االسػػتح ؽ

امعح سػػلد لشػػقؿ كػ ـ تػفير عؤشػ ارً أيضػػؿ كوػػى رػػدرة امفحػػدة االرتصػ ديت امح ميػػت فامعسػػت لويت متفميػػد امتػػدي ت

ام ديت امعرغفب ييه عف امععوفع ت امتد ت تصر كوى امافا ػب امع ميػت عػف امع لفضػ ت فامعػديفك ت ام ديػت

).(FASB, 1978: Para:44

ا -استخذاو انتذفقاح اننقذيج انساةقج نهتنتؤ ةانتذفقاح اننقذيج املستقتهيج:

كوى امرغـ عف أهعيػت األرلػ ح امعح سػليت يػد كعويػت امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امعسػت لويتق إال إف توػؾ األرلػ ح
ععرضػػػػت موخطػػػػل يػػػػد ام يػػػػ س لسػػػػلب االيتراضػػػػ ت امتػػػػد يسػػػػت د إميهػػػػ ك ػػػػد تحديػػػػد امعسػػػػتح ت كوػػػػى فيػػػػؽ

امت ديرامعسػػعفح لػػػه لعفاػػب امعلػػػ دئ امعح سػػليت امع لفمػػػت رلػػػفالً ك عػػ ً )(GAAPق فغ ملػػػ ً عػػ تثػػػ ر امشػػػقفؾ
فاال ت ػػػػ دات امشػػػػػديدة عػػػػػف االرتصػػػػػ دييف فامعحووػػػػػيف امعػػػػػ مييف حػػػػػفؿ عػػػػػدى عالءعػػػػػت توػػػػػؾ األرلػػػػػ ح موت لػػػػػؤ

).(Subramanyam & Venkatachalam, 2007: 460

فرػػد ظهػػر اهتعػ ـ عتزايػػد يػػد امسػ فات األخيػػرة فيػػد اعيػػع أ ح ػ ء امعػ مـ لػ إللالغ كػػف امتػػدي ت ام ديػػتق إذ إف
عستخدعد امقشفي ت امع ميت يهتعفف ل متدي ت ام ديت موفحدة االرتصػ ديت لفصػده تػؤثر يػد امتػدي ت ام ديػت

امعست لويت امخ صت لتوؾ امفحداتق يلحسب ) (FRS-10, Para: 5.2قع يرغػب امعسػتخدعفف

لت يػيـ رػدرة

امفحدة االرتص ديت كوى امفي ء ل متزاع ته ق فديع أرل ح األسهـ فت ييـ احتي ا ته امع ميت عف امتعفيػؿ امخػ راد

).(Seng, 2006: 2
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008

احملـىر انخانج /دراسج وتقييى انقذرث انتنتؤيج ملقاييس انتذفق اننقذي وانعائذ احملاستي:

سيتـ استخداـ أسوفب اال حدار املسيط مت ييـ ام درة امت لؤيت معؤشر امتديؽ ام ػدي لع ييسػه امعختودػت

فعؤشر امع ئػد امعح سػلد فامتػد تعثػؿ امعتليػرات امعسػت وت مولحػث ) يػد امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امعسػت لويت
فتحديد أقثره ردره كوى امت لؤق عف خالؿ دراست ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت أي موس ت امالح ت

) (FNCFامعتلير امت لع ) كوى امعتليرات امعست وت امعختودتق يضالً كف أستخداـ عع عود امتحديػد

) R2

فاالرتل ط ) ( rق فذمػؾ مقػؿ سػ ت عػف سػ فات املحػث كوػى حػدي فعػف ثػـ ماعيػع سػ فات املحػث لشػقؿ أاعػ مدق
ل الكتع د كوى امقشفي ت امع ميت موعص رؼ كي ت املحث موس فات )(2013-2008ـ.

 -1دراسج االحنذار ةني املتغرياح:

ستتـ دراست ا حدار امعتلير امت لع كوى قؿ عتلير عف امعتليرات امعست وت لصفرة عست وتق فذمػؾ مقػؿ سػ ت عػف
س فات املحثق فعف ثـ لشقؿ إاع مد متوؾ امس فات فقع يلتد:

أ -عؤشر امع ئد امعح سلد دخؿ ام ش ط امتشليود :1)OI

فيليف امادفؿ  )1االتد ت ئج تحويؿ املي ت ال حدار ص يد امتدي ت ام ديت موس ت امالح ػت ) (FNCFكوػى

دخؿ ام ش ط امتشليود ) (OIعف خالؿ تطليؽ عع دمت امخط امعست يـ فقع يلتد:
امادفؿ ) ( 1

ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت موس ت امالح ت كوى دخؿ ام ش ط امتشليود
السنت
2009
2010
2011
2012
2013
اإلجوالٌ

هعاهل االنحذار
()b
3.145
8.189
2.440
4.864
()1.474
1.867

هستوى
هعادلت الخط الوستقَن
الوعنوٍت
Ŷ = bx + a
NS
Ŷ = 3.145(OI)+ 75574874397
**
Ŷ = 8.189(OI)-3.2665395672
**
Ŷ = 2.440(OI) +16083056122
*
Ŷ = 4.864(OI) +66086697988
**
Ŷ = -1.474(OI) +11.17361291
*
Ŷ = 1.867(OI) +71226658372
* ( :NS ،)P≤0.01( ** ،)P≤0.05غَر هعنوً.

هعاهل التحذٍذ
()R2
0.07
0.74
0.58
0.29
0.40
0.09

هعاهل
االرتباط ()r
0.26
0.86
0.76
0.53
)(0.63
0.30

فييع يلتد تحويؿ م ت ئج اال حدار كوى فيؽ س فات املحث:

 -1س ت :2009

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2009أف ريعت عع عؿ امتحديػد  (Rلعػ يعػ دؿ  0.07فهػد سػلت ع خدضػتق قعػ
2

أف عع عؿ االرتل ط )  0.26 ( rأي أف امعالرت طرديػت ضػعيدتق أعػ ا حػدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت

كوى دخؿ ام ش ط امتشليود ي د ق ف غير عع في ًق عع يدؿ كوى كدـ ردرة دخػؿ ام شػ ط امتشػليود امسػ لؽ كوػى
امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2009
1

)(Operating Income
)(OI
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 -2س ت :2010
أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2010أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.74ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.86 rأي إف امعالرت طرديت رفيتق قع ظهر ا حدار ص يد امتدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى دخػؿ ام شػ ط
امتشليود داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق عع يدؿ كوى ردرة دخؿ ام ش ط امتشليود امس لؽ كوى امت لؤ ل متػدي ت

ام ديت امعست لويت مس ت .2010
 -3س ت :2011

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2011أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.58ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.76 rأي إف امعالرت طرديت رفيتق قع ظهر ا حدار ص يد امتدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى دخػؿ ام شػ ط
امتشليود داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق عع يدؿ كوى ردرة دخؿ ام ش ط امتشليود امس لؽ كوى امت لؤ ل متػدي ت

ام ديت امعست لويت مس ت .2011

 -4س ت :2012

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2012أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.29ق قع أف عع عؿ االرتل ط (

)  0.53 rأي إف امعالرػػت طرديػػت عتفسػػطتق قعػ ظهػػر ا حػػدار صػ يد امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت كوػػى دخػػؿ
ام ش ط امتشليود داؿ لعستفى عع فيت  0.05ق عع يدؿ كوػى رػدرة دخػؿ ام شػ ط امتشػليود امسػ لؽ كوػى امت لػؤ

ل متدي ت ام ديت امعست لويت مس ت .2012

 -5س ت :2013

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2013أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.40ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  (0.63) rأي إف امعالرت كقسيت عتفسطتق قع ظهر ا حدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى دخػؿ
ام ش ط امتشليود داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق عع يدؿ كوػى رػدرة دخػؿ ام شػ ط امتشػليود امسػ لؽ كوػى امت لػؤ

ل متدي ت ام ديت امعست لويت مس ت .2013
 -6ماعيع س فات املحث:

أظهرت ت ئج امتحويؿ ماعيع س فات املحػث لشػقؿ إاعػ مد موعػدة عػ لػيف )  ( 2013 – 2008أف ريعػت عع عػؿ

امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.09فهد سلت ع خدضتق قع أف عع عؿ االرتل ط )  0.30 ( rأي أف امعالرت طرديػت
عتفسطتق فعع ذمؾ يلف ا حدار ص يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى دخػؿ ام شػ ط امتشػليود داؿ لعسػتفى

عع فيت  0.05ق عع يدؿ كوى ردرة دخؿ ام ش ط امتشليود امس لؽ كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت متوؾ امعدة.

ب -عؤشر امتديؽ ام دي:2
2

)(CFO
)(NCF

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )45لسنة 3126

)(CFIF

343

" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
سيتـ دراست فاختل ر ام درة امت لؤيت معؤشر امتديؽ ام دي لع ييسه امثالثت فقع يلتد:
 -1ع ي س امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت ):(CFO

فيليف امادفؿ  )2يد أد ي ت ئج تحويػؿ املي ػ ت ال حػدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت موسػ ت امالح ػت )(FNCF
كوى امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت ) (CFOعف خالؿ تطليؽ عع دمت امخط امعست يـ فقع يلتد:
امادفؿ ) ( 2

ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت موس ت امالح ت كوى امتدي ت ام ديت
عف األ شطت امتشليويت

السنت
2009
2010
2011
2012
2013
اإلجوالٌ

هستوى
هعادلت الخط الوستقَن
هعاهل
الوعنوٍت
Ŷ = bx + a
االنحذار ()b
*
Ŷ = 0.721(CFO) +67125546107
0.721
**
Ŷ = 0.412 (CFO) +28662850117
0.412
*
Ŷ = 0.192 (CFO) +44406625567
0.192
NS
Ŷ = 0.570 (CFO) +11.1481563
0.570
NS
Ŷ = -0.064 (CFO) +11.1311019
()0.064
NS
Ŷ = 0.082(CFO) +11.1003811
0.082
* ( :NS ،)P≤0.01( ** ،)P≤0.05غَر هعنوً.

هعاهل التحذٍذ
()R2
0.10
0.44
0.09
0.02
0.05
0.06

هعاهل
االرتباط ()r
0.32
0.66
0.31
0.16
)(0.21
0.08

فييع يلتد تحويؿ م ت ئج اال حدار كوى فيؽ س فات املحث:

 -1س ت :2009

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2009أف ريعت عع عؿ امتحديػد  (R2لعػ يعػ دؿ  0.10فهػد سػلت ع خدضػتق قعػ
أف عع عػؿ االرتلػ ط )  0.32 ( rأي أف امعالرػت طرديػت عتفسػطتق فعػع ذمػؾ ي ػد ظهػر ا حػدار صػ يد امتػدي ت

ام ديت امعست لويت كوى امتدي ت ام ديت عػف األ شػطت امتشػليويت داؿ لعسػتفى عع فيػت  0.05ق ععػ يػدؿ كوػى
ردرة امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2009

 -2س ت :2010

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2010أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.44ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.66 rأي أف امعالرت طرديت عتفسطتق قع ظهر ا حدار ص يد امتدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى امتػدي ت
ام ديت عف األ شطت امتشليويت داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق عع يدؿ كوى ردرة امتػدي ت ام ديػت عػف األ شػطت

امتشليويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2010

 -3س ت :2011
أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2011أف ريعت عع عؿ امتحديػد  (Rلعػ يعػ دؿ  0.09فهػد سػلت ع خدضػتق قعػ
2

أف عع عػؿ االرتلػ ط )  0.31 ( rأي أف امعالرػت طرديػت عتفسػطتق فعػع ذمػؾ ي ػد ظهػر ا حػدار صػ يد امتػدي ت
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
ام ديت امعست لويت كوى امتدي ت ام ديت عػف األ شػطت امتشػليويت داؿ لعسػتفى عع فيػت  0.05ق ععػ يػدؿ كوػى
ردرة امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2011

 -4س ت :2012

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2012أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لعػ يعػ دؿ  0.02فهػد سػلت ع خدضػت اػداًق

قع ػ أف عع عػػؿ االرتل ػ ط )  0.16 ( rأي أف امعالرػػت طرديػػت ضػػعيدتق أع ػ ا حػػدار ص ػ يد امتػػدي ت ام ديػػت
امعسػػت لويت كوػػى امتػػدي ت ام ديػػت عػػف األ شػػطت امتشػػليويت ي ػػد ق ػ ف غيػػر عع في ػ ًق عع ػ يػػدؿ كوػػى كػػدـ رػػدرة
امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2012

 -5س ت :2013

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2013أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لعػ يعػ دؿ  0.05فهػد سػلت ع خدضػت اػداًق

قعػ أف عع عػػؿ االرتل ػ ط )  (0.21) ( rأي أف امعالرػػت كقسػػيت ضػػعيدتق أعػ ا حػػدار صػ يد امتػػدي ت ام ديػػت
امعسػػت لويت كوػػى امتػػدي ت ام ديػػت عػػف األ شػػطت امتشػػليويت ي ػػد ق ػ ف غيػػر عع في ػ ًق عع ػ يػػدؿ كوػػى كػػدـ رػػدرة
امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2013

 -6ماعيع س فات املحث:

أظهرت ت ئج امتحويؿ ماعيع س فات املحػث لشػقؿ إاعػ مد موعػدة عػ لػيف )  ( 2013 – 2008أف ريعػت عع عػؿ

امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.06فهػد سػلت ع خدضػت اػداًق قعػ أف عع عػؿ االرتلػ ط )  0.08 ( rأي أف امعالرػت
طرديت ضعيدتق أع ا حدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى امتػدي ت ام ديػت عػف األ شػطت امتشػليويت

ي د ق ف غير عع فيػ ًق ععػ يػدؿ كوػى كػدـ رػدرة امتػدي ت ام ديػت عػف األ شػطت امتشػليويت امسػ ل ت كوػى امت لػؤ
ل متدي ت ام ديت متوؾ امعدة.

 -2ع ي س امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت ):(CFIF

فيليف امادفؿ  )3يد أد ي ت ئج تحويػؿ املي ػ ت ال حػدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت موسػ ت امالح ػت )(FNCF

كوى امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويػت ) (CFIFعػف خػالؿ تطليػؽ عع دمػت امخػط امعسػت يـ

فقع يلتد:

امادفؿ ) ( 3

ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت موس ت امالح ت كوى امتدي ت ام ديت

عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
السنت
2009
2010
2011
2012
2013
اإلجوالٌ

هعاهل
االنحذار ()b
0.657
2.296
1.059
0.899
54.221
0.958

هستوى
هعادلت الخط الوستقَن
الوعنوٍت
Ŷ = bx + a
NS
Ŷ =0.657(CFIF) +81937507970
**
Ŷ =2.296(CFIF) +18192556864
**
Ŷ =1.059(CFIF) +8232371469
**
Ŷ =0.899(CFIF) +11.10867761
*
Ŷ =54.221(CFIF) +11.153656
**
Ŷ =0.958(CFIF) +6500977668
* ( :NS ،)P≤0.01( ** ،)P≤0.05غَر هعنوً.

هعاهل التحذٍذ
()R2
0.09
0.75
0.93
0.33
0.17
0.29

هعاهل
االرتباط ()r
0.29
0.87
0.96
0.57
)(0.41
0.54

فييع يلتد تحويؿ م ت ئج اال حدار في ً مس فات املحث:

 -1س ت :2009

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2009أف ريعت عع عؿ امتحديػد  (R2لعػ يعػ دؿ  0.09فهػد سػلت ع خدضػتق قعػ

أف عع عؿ االرتل ط )  0.29 ( rأي أف امعالرت طرديػت ضػعيدتق أعػ ا حػدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت

كوػػى امتػػدي ت ام ديػػت عػػف األ شػػطت االسػػتثع ريت فامتعفيويػػت ي ػػد قػ ف غيػػر عع في ػ ًق ععػ يػػدؿ كو ػى كػػدـ رػػدرة
امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2009

 -2س ت :2010

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2010أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.75ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.87 rأي أف امعالرػػت طرديػػت رفيػػتق قعػ ظهػػر ا حػػدار صػ يد امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت كوػػى امتػػدي ت
ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق ععػ يػدؿ كوػى رػدرة امتػدي ت ام ديػت
عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2010

 -3س ت :2011

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2011أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.93ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.96 rأي أف امعالرػػت طرديػػت رفيػػتق قعػ ظهػػر ا حػػدار صػ يد امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت كوػػى امتػػدي ت
ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق ععػ يػدؿ كوػى رػدرة امتػدي ت ام ديػت
عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2011

 -4س ت :2012

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2012أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.33ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.57 rأي أف امعالرت طرديت عتفسطتق قع ظهر ا حدار ص يد امتدي ت ام ديػت امعسػت لويت كوػى امتػدي ت
ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق ععػ يػدؿ كوػى رػدرة امتػدي ت ام ديػت
عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2012

 -5س ت :2013

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2013أف ريعت عع عؿ امتحديد  (Rلع يع دؿ  0.17ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (
2

)  (0.41) rأي أف امعالرػػت كقسػػيت عتفسػػطتق قع ػ ظهػػر ا حػػدار ص ػ يد امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت كوػػى
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت داؿ لعستفى عع فيت  0.05ق عع يدؿ كوى ردرة امتػدي ت
ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2013

 -6ماعيع س فات املحث:

أظهرت ت ئج امتحويؿ ماعيع س فات املحػث لشػقؿ إاعػ مد موعػدة عػ لػيف )  ( 2013 – 2008أف ريعػت عع عػؿ

امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.29ق قع أف عع عؿ االرتل ط )  0.54 ( rأي أف امعالرت طرديت عتفسطتق قع ظهػر
ا حػػدار ص ػ يد امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت كوػػى امتػػدي ت ام ديػػت عػػف األ شػػطت االسػػتثع ريت فامتعفيويػػت داؿ

لعستفى عع فيت  0.01ق عع يدؿ كوى ردرة امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت امس ل ت كوػى
امت لؤ ل متدي ت ام ديت متوؾ امعدة.

 -3ع ي س ص يد امتدي ت ام ديت ):(CFIF
فيليف امادفؿ  )4االتد ت ئج تحويؿ املي ت ال حدار ص يد امتدي ت ام ديت موس ت امالح ػت ) (FNCFكوػى
ص يد امتدي ت ام ديت ) (NCFعف خالؿ تطليؽ عع دمت امخط امعست يـ فقع يلتد:
امادفؿ ) ( 4

ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت موس ت امالح ت كوى ص يد امتدي ت ام ديت
السنت
2009
2010
2011
2012
2013
اإلجوالٌ

هعاهل
االنحذار ()b
2.769
0.177
0.989
0.337
0.247
0.209

هعادلت الخط الوستقَن
Ŷ = bx + a
Ŷ =2.769(NCF) +39115203528
Ŷ =0.177(NCF) +5812752896
Ŷ =0.989(NCF) +4798479673
Ŷ =0.337(NCF) +11.16114341
Ŷ =0.247(NCF) +8673897638
Ŷ =0.209(NCF) +93205498030
** ( :NS ،)P≤0.01غَر هعنوً.

هستوى
الوعنوٍت
NS
NS
**
NS
NS
NS

هعاهل التحذٍذ
()R2
0.14
0.10
0.82
0.09
0.28
0.03

هعاهل
االرتباط ()r
0.37
0.32
0.91
0.10
0.53
0.16

فييع يلتد تحويؿ م ت ئج اال حدار في ً مس فات املحث:

 -1س ت :2009

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2009أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.14ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.37 rأي أف امعالرت طرديت عتفسطتق أع ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت كوى ص يد امتػدي ت
ام ديت ي د ق ف غير عع فيق عع يػدؿ كوػى كػدـ رػدرة صػ يد امتػدي ت ام ديػت امسػ ل ت كوػى امت لػؤ ل متػدي ت

ام ديت مس ت .2009

 -2س ت :2010

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2010أف ريعت عع عؿ امتحديد  (Rلع يع دؿ  0.10فهػد سػلت ع خدضػت ق قعػ
2

أف عع عؿ االرتل ط )  0.32 ( rأي أف امعالرت طرديت عتفسطتق أع ا حدار ص يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت
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" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
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كوى ص يد امتدي ت ام ديت ي د قػ ف غيػر عع فيػ ًق ععػ يػدؿ كوػى كػدـ رػدرة صػ يد امتػدي ت ام ديػت امسػ ل ت
كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2010

 -3س ت :2011

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2011أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لعػ يعػ دؿ  0.82فهػد سػلت ك ميػتق قعػ أف

عع عؿ االرتل ط )  0.91 ( rأي أف امعالرت طرديت رفيػتق قعػ ظهػر ا حػدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت
كوى ص يد امتدي ت ام ديت داؿ لعستفى عع فيت  0.01ق عع يدؿ كوى ردرة صػ يد امتػدي ت ام ديػت امسػ ل ت

كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2011

 -4س ت :2012

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2012أف ريعت عع عؿ امتحديػد  (R2لعػ يعػ دؿ  0.09فهػد سػلت ع خدضػتق قعػ
أف عع عؿ االرتل ط )  0.10 ( rأي أف امعالرت طرديػت ضػعيدتق أعػ ا حػدار صػ يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويت

كوى ص يد امتدي ت ام ديت ي د قػ ف غيػر عع فيػ ًق ععػ يػدؿ كوػى كػدـ رػدرة صػ يد امتػدي ت ام ديػت امسػ ل ت
كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت مس ت .2012

 -5س ت :2013

أظهرت ت ئج امتحويؿ مس ت  2013أف ريعت عع عؿ امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.28ق قع أف عع عػؿ االرتلػ ط (

)  0.53 rأي أف امعالرت طرديت عتفسطتق أع ا حدار ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت كوى ص يد امتػدي ت
ام ديت ي د ق ف غير عع في ًق عع يػدؿ كوػى كػدـ رػدرة صػ يد امتػدي ت ام ديػت امسػ ل ت كوػى امت لػؤ ل متػدي ت

ام ديت مس ت .2013

 -6ماعيع س فات املحث:

أظهرت ت ئج امتحويؿ ماعيع س فات املحػث لشػقؿ إاعػ مد موعػدة عػ لػيف )  ( 2013 – 2008أف ريعػت عع عػؿ

امتحديد  (R2لع يع دؿ  0.03فهػد سػلت ع خدضػت اػداًق قعػ أف عع عػؿ االرتلػ ط )  0.16 ( rأي أف امعالرػت
طرديػػت ضػػعيدتق أعػ ا حػػدار ص ػ يد امتػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت كوػػى صػ يد امتػػدي ت ام ديػػت ي ػػد قػ ف غيػػر

عع في ًق عع يدؿ كوى كدـ ردرة ص يد امتدي ت ام ديت امس ل ت كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت متوؾ امعدة.

 -2أختتار فزضياح انتحج:

يد ضفء ام ت ئج امتد تـ امتفصؿ اميه عف خالؿ دراسػت اال حػدار لػيف امعتليػراتق فدراسػت عع فيػت توػؾ ام تػ ئج

يد امعص رؼ كي ت املحثق سيتـ ل ءاً كوى ذمؾ أختل ر يرضي ت املحث فقع يلتد:

 امدرضػػيت األفمػػى :تفاػػد كالرػػت ذات دالمػػت إحص ػ ئيت لػػيف عؤشػػر امع ئػػد امعح سػػلد فامتػػدي ت ام ديػػت
امعست لويت .

أظهرت ام ت ئج امتد تـ امتفصؿ إميه خػالؿ سػ فات املحػث فاػفد كالرػت طرديػت لػيف امع ئػد امعح سػلد

فليف ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت موعص رؼ كي ت املحثق ل ستث ء ع أظهرته تػ ئج سػ ت  2013فامتػد
لي ت فافد كالرت كقسيت لي هع .
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )45لسنة 3126

343

" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
قع أظهر عع عؿ امتحديػد رػدرة امع ئػد امعح سػلد كوػى امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امعسػت لويتق يضػالً كػف

عع فيت اال حدار سفاء مقؿ س ت عف س فات املحث أف ماعيع توؾ امس فات لشقؿ إاع مدق ل ستث ء عػ أظهرتػه
ت ئج س ت  2009فامتد لي ت كدـ عع فيت اال حدار فل مت مد كدـ ام درة كوى امت لؤ ييع يتعوؽ لتوؾ امس ت.

فكويه يل ه يعقف ام فؿ فيد ضفء ام ت ئج أكالي لصحت امدرضيت فأف:

امع ئد امعح سلد مه ام درة كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت .

 امدرضػػػيت امث يػػػت :تفاػػػد كالرػػػت ذات دالمػػػت إحصػػػ ئيت لػػػيف عؤشػػػر امتػػػديؽ ام ػػػدي فامتػػػدي ت ام ديػػػت
امعست لويت .

يتضػػعف عؤشػػر امتػػديؽ ام ػػدي ثالثػػت ع ػ ييسق فسػػيتـ اختل ػ ر هػػذي امدرضػػيت يػػد ظػػؿ قػػؿ ع ي ػ س عػػف توػػؾ

امع ييس فقع يلتد:

 .1ع ي س امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت ):(CFO

أظهػػرت ام ت ػ ئج امتػػد تػػـ امتفصػػؿ إميه ػ خػػالؿ س ػ فات املحػػث فاػػفد كالرػػت طرديػػت لػػيف امتػػدي ت ام دي ػت عػػف

األ شطت امتشليويت فليف ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت موعص رؼ كي ت املحثق ل ستث ء ع أظهرته ت ئج

س ت  2013فامتد لي ت فافد كالرت كقسيت لي هع .

فييعػ يتعوػػؽ لعع عػؿ امتحديػػد يالحػظ أ ػػه رػد أظهػػر رػدرة موتػػدي ت ام ديػت عػػف األ شػطت امتشػػليويت كوػى امت لػػؤ

ل متدي ت ام ديت امعست لويتق يضالً كف عع فيت اال حدار ي ط موس فات ) .(2011, 2010, 2009يد حيف أ ػه

م ػـ يظهػػر رػػدرة امتػػدي ت ام دي ػت عػػف األ شػػطت امتشػػليويت كوػػى امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت موس ػ فات
) (2013, 2012يضالً كف ت ئج االختل ر اإلاع مد ماعيع س فات املحث.
فكويه يل ه يعقف ام فؿ فيد ضفء ام ت ئج امتد تـ امتفصؿ إميه للف:

امتدي ت ام ديت عف األ شطت امتشليويت ميس مه ام درة كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت .

 .2امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت ):(CFIF

أظهػػرت ام ت ػ ئج امتػػد تػػـ امتفصػػؿ إميه ػ خػػالؿ س ػ فات املحػػث فاػػفد كالرػػت طرديػػت لػػيف امتػػدي ت ام دي ػت عػػف

األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت فليف ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت موعص رؼ كي ػت املحػثق ل سػتث ء عػ

أظهرته ت ئج س ت  2013فامتد لي ت فافد كالرت كقسيت لي هع .

قعػ أظهػػر عع عػػؿ امتحديػػد رػػدرة امتػػدي ت ام دي ػت عػػف األ شػػطت االسػػتثع ريت فامتعفيويػػت كوػػى امت لػػؤ ل متػػدي ت

ام ديػػت امعسػػت لويتق يضػالً كػف عع فيػػت اال حػػدار سػفاء مقػػؿ سػ ت عػػف سػ فات املحػػث أف ماعيػػع توػػؾ امسػ فات

لشقؿ إاع مدق ل ستث ء ع أظهرته ت ئج سػ ت  2009فامتػد لي ػت كػدـ عع فيػت اال حػدار فل متػ مد كػدـ ام ػدرة
كوى امت لؤ ييع يتعوؽ لتوؾ امس ت.

فكويه يل ه يعقف ام فؿ فيد ضفء ام ت ئج امتد تـ امتفصؿ إميه للف:

امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت مه ام درة كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت .

 .3ص يد امتديؽ ام دي ):(NCF

أظهرت ام تػ ئج امتػد تػـ امتفصػؿ إميهػ خػالؿ سػ فات املحػث فاػفد كالرػت طرديػت لػيف صػ يد امتػدي ت ام ديػت
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
349
اجمللد ( )32العدد ( )45لسنة 3126

" التنبؤ بالتدفكات النكدية املستكبلية باستخدام مكاييس التدفل النكدي
والعائد احملاسيب " ( بالتطبيل على عينة من املصارف العراقية للسنوات ) 2013 - 2008
فليف ص يد امتدي ت ام ديت امعست لويت موعص رؼ كي ت املحث.
فمـ يظهر عع عؿ امتحديد ردرة مص يد امتدي ت ام ديت كوى امت لؤ لص يد امتػدي ت ام ديػت امعسػت لويتق يضػالً
كف كدـ عع فيت اال حدار سفاء مقؿ س ت عف س فات املحث أف ماعيػع توػؾ امسػ فات لشػقؿ إاعػ مدق ل سػتث ء

ع أظهرته ت ئج سػ ت  2011فامتػد لي ػت عع فيػت اال حػدار فل متػ مد ام ػدرة كوػى امت لػؤ ي ػط ييعػ يتعوػؽ لتوػؾ

امس ت.

فكويه يل ه يعقف ام فؿ فيد ضفء ام ت ئج امتد تـ امتفصؿ إميه يد امليئت امعراريت للف:
ص يد امتدي ت ام ديت ميس مه ام درة كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت .

 امدرضيت امث مثت :ال يفاد اختالؼ يد ام درة امت لؤيت معؤشري امع ئد امعح سلد امتديؽ ام دي .

عع ت دـ يل ه يعقف ام فؿ لفافد اختالؼ يد ام درة امت لؤيت معؤشر امع ئػد امعح سػلد فعؤشػر امتػديؽ ام ػديق

فأف عؤشر امتديؽ ام دي رد تدفؽ كوى امع ئد امعح سلد يػد ردرتػه كوػى امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امعسػت لويت
فل متحديد ع ي س امتدي ت ام ديت عف األ شطت االستثع ريت فامتعفيويت.

فكويه يلف ام ت ئج امتد تـ امتفصؿ إميه يد امدراست امععويت ت ساـ عع رأي ما ت عع يير امعح سلت امدفميػت (

)  IASCفي ً موععيػ ر امعح سػلد امػدفمد ررػـ  ) 7مسػ ت 1992ـ امععػدؿ فامػذي يهػدؼ إمػى إمػزاـ امفحػدات
االرتص ػ ديت لإكػػداد ر ئعػػت امتػػدي ت ام ديػػتق ِلع ػ اد امععوفع ػ ت امعتعو ػػت ل متػػدي ت ام ديػػت ألي فحػػدة ارتص ػ ديت
عديدة يد تزفيػد عسػتخدعد املي ػ ت امع ميػت ل ألسػ س امػالزـ م يػ س رػدرة توػؾ امفحػدة كوػى تفميػد ام ػد أف عػ

يع دمهق فاحتي ا ت امفحدة االرتص ديت الستخداـ فاال تد ع عف توؾ امتدي ت ام ديت .

فل مرغـ عف إف امع ئػد امعح سػلد ععػثالً لػدخؿ ام شػ ط امتشػليود رػد أثلػت ردرتػه كوػى امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت

امعسػػت لويت إال أ ػػه مػػـ يتدػػفؽ كوػػى امتػػدي ت ام ديػػتق فل مت ػ مد يػػلف تػ ئج امدراسػػت ال ت سػػاـ عػػع فاهػػت ظػػر
عاوس عع يير امعح سلت امع ميت )  ( FASBفامذي ليف لعفاب امععي ر امعح سلد ررـ  ) 1امص در يد س ت

1978ـ امد رة  ) 37ع ه للف األرل ح امعح سليت أيضؿ عػف امتػدي ت ام ديػت ك ػد امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت
امعست لويت .

قع يالحظ أف ت ئج املحث ت ساـ عع ت ئج دراست )  ( Seng, 2006امتد أاراه يد يفزيو دا موعػدة عػ لػيف

)  ( 1992 – 1989ـق فامتد أظهرت أف امتدي ت ام ديت عػف األ شػطت االسػتثع ريت مػديه رػدرة ت لؤيػت ك ميػتق
فتدفرت كوى امرلح امعح سلد يد امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

أ -االستنتاجاح:

احملـىر انزاةـع /االستنتاجاح وانتىصياح:

تتعثؿ االست ت ا ت امتد تـ امتفصؿ إميه عف املحث كوى امعستفييف ام ظري فامععود لع يلتد:
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 .1يعتعػد األسػػوفب امعسػػتخدـ مو يػ ـ لععويػػت امت لػػؤ كوػػى قعيػت ف ػػفع املي ػ ت امعتػفيرة ف فكيتهػ فكوػػى عػػدى
ععريػػت فخلػػرة ام ػ ئعيف كوػػى كعويػػت امت لػػؤق فقوعػ تػػفيرت لي ػ ت ق ييػػت يقػػفف عػػف األيضػػؿ أسػػتخداـ األسػ ميب
امقعيػػت يػػد امت لػػؤق فلخػػالؼ ذمػػؾ يػػتـ امت لػػؤ ل سػػتخداـ األس ػ ميب ام فكيػػت فامتػػد تعتعػػد كوػػى اآلراء فاألحق ػ ـ

امشخصيت مو ئعيف كوى كعويت امت لؤ ق محدس فامخلرةق فأسوفب ما ت امخلراء فغيره ).

 .2يعػػد امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت عػػف األ شػػطت امه عػػت امتػػد يع رسػػه امعحووػػفف امع ػ ميفف فامتػػد
ازدادت لشقؿ قلير خالؿ امس فات األخيرةق يضالً كف زي دة كدد امفحدات االرتص ديت امتد حصوت كوػى ت لػؤات

ل متدي ت ام ديت امعست لويت فزي دة امطوب كوى توػؾ امت لػؤات عػف امعسػتثعريف فغيػرهـ عػف عسػتخدعد ت ػ رير
االلالغ امع مدق قؿ ذمؾ أدى إمى زي دة كدد امدراس ت امتد تفظؼ هذي امت لؤات يد إكداد عاعفكت عت فكت عػف

املحفث.

 .3إف تلوب امدخؿ امعح سلد امعل د كوى أس س االستح ؽ كوى عشقالت امتفريت فكدـ امعط ل ت امعتلصوت

يد امتدي ت ام ديت اعوه عؤش ارً عالئع ً م يعت امفحدة االرتص ديت فأداؤه امع مدق فيد ظؿ امدراست امععويت ي ػد
أثلت امدخؿ امعح سلد ردرته كوى امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت.

 .4تديػػد امععوفع ػ ت امعتعو ػػت ل متػػدي ت ام ديػػت موفحػػدات األرتص ػ ديت يػػد تػػفيير األس ػ س مت يػػيـ رػػدرة توػػؾ
امفحدات كوى تفميد ام د فعق يئ تهق فح اته مالسػتد دة عػف توػؾ امتػدي ت ام ديػتق فل ػ ًء كوػى تػ ئج امدراسػت
امععويػػت فيػػد ضػػفء امع ػ ييس امتػػد تػػـ اسػػتخداعه موت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػتق ي ػػد أثلتػػت امتػػدي ت ام ديػػت عػػف
األ شػػطت االسػػتثع ريت فامتعفيويػػت رػػدرة كوػػى امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويتق يػػد حػػيف مػػـ تثلػػت امتػػدي ت
ام ديت عف األ شطت امتشليويت فص يد امتدي ت ام ديت ردرته كوى امت لؤ.

 .5ت سػػاـ ام تػػػ ئج امتػػد تػػػـ امتفصػػؿ إميهػػػ يػػػد امدراسػػت امععويػػػت عػػع رأي ما ػػػت ععػػ يير امعح سػػػلت امدفميػػػت

) (IASCفي ػ ً موععيػػ ر امعح سػػلد امػػدفمد ررػػـ  ) 7مسػػ ت  1992امععػػدؿ يػػد أهعيػػت امععوفعػػ ت امعتعو ػػت
ل متػػدي ت ام ديػػت ألي فحػػدة ارتص ػ ديت م ي ػ س رػػدرة توػػؾ امفحػػدة كوػػى تفميػػد ام ػػد أف عػ يع دمػػهق فل مع لػػؿ ال

ت ساـ توؾ ام ت ئج عػع فاهػت ظػر عاوػس ععػ يير امعح سػلت امع ميػت )  ( FASBفامػذي لػيف لعفاػب امععيػ ر
امعح سلد ررـ  ) 1امص در يد س ت  1978امد رة  ) 37ع ه للف األرل ح امعح سػليت أيضػؿ عػف امتػدي ت
ام ديت ك د امت لؤ ل متدي ت ام ديت امعست لويت .

ا -انتىصياح:

يد ضفء االست ت ا ت امتد تـ امتفصؿ إميه ق يعقف امتفصيت لع يلتد:

 .1ضػرفرة اهتعػ ـ امفحػػدات االرتصػ ديت لل شػػطت امت لػػؤق معػ موت لػؤ عػػف أهعيػػت ال ت حصػػر يػػد تفرػػع فععريػػت
امعست لؿ فا ع يد االستعداد مو دـق فععريت احتي ا ت امفحدة االرتص ديت فاالسه ـ يد امحد عف امعخ طر امتد
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رد تفااهه توؾ امفحدة.
 .2موحصفؿ كوى ت لؤات دري ت يلف األعر يستوزـ اعع أقلر ردر ععقػف عػف املي ػ ت امعالئعػت فامعديػدة حػفؿ
األحداث امس ل ت فامتد ستستخدـ يد كعويت امت لؤق فأف تلطد توؾ املي ت عتليرات كعويت امت لػؤ لشػقؿ ق عػؿ
ردر اإلعق فق فاستخداـ ع ذج امت لؤ امتد تتالئـ عع املرل امعطوفب.

 .3االهتع ـ ل متدي ت ام ديت عف األ شػطت االسػتثع ريت فامتعفيويػت ك ػد امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت امعسػت لويت
فتحديد امسيفمت ام ديػت موفحػدات االرتصػ ديتق ي ػد أظهػر هػذا امع يػ س تدفرػ ً كوػى امع ػ ييس األخػرى امتػد تػـ
استخداعه .

 .4ل مرغـ عف كدـ تدفؽ ع ي س دخؿ ام ش ط امتشليودق إال أ ه رد أظهر رػدرة كوػى امت لػؤ ل متػدي ت ام ديػت

امعسػػت لويتق عع ػ يتطوػػب كػػدـ إهع مػػه فأخػػذي ل ظ ػر امع يػػه ك ػػد امت لػػؤ ل متػػدي ت ام ديػػت امعسػػت لويت فتحديػػد

امسيفمت ام ديت موفحدات االرتص ديت.

 .5عراك ػ ة اسػػتخداـ امل ػراعج فاألس ػ ميب اإلحص ػ ئيت امتػػد تت سػػب عػػع طليعػػت املي ػ ت امعسػػتخدعت فاألهػػداؼ
امعطوفب تح ي ه ق فرد أثلت أسوفب اال حدار املسيط امذي تػـ اسػتخداعه يضػال كػف ععػ عود امتحديػد فاالرتلػ ط
قد ءة يد ت ييـ ام درة امت لؤيت معتليرات املحث فتحديد عدى رفة فطليعت امعالرت ليف توؾ امعتليرات.
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" Forecasting Future Cash Flows Using the Metrics of Cash Flow
and the Accounting Return "
Abstract
Providing useful information in estimating the amount and timing and the
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degree of uncertainty concerning the future cash flows is one of the three main
objectives of the financial reporting system, which is done through the main
financial statements. The interest on standard-setting bodies in the forecasting of
future cash flows, especially Financial Accounting Standards Board (FASB)
explain under Accounting Standard (1) of the year 1978 "Objectives of Financial
Reporting by Business Enterprises", paragraph (37) thereof that accounting
profits better than cash flows when forecasting future cash flows, In contrast,
IAS (7) as amended in 1992 aims to compel economic units to prepare statement
of cash flows, because the information related to the cash flows for any economic
unit useful in providing users of financial statements necessary basis to measure
the ability of the unit to generate cash or cash equivalents, and the needs of the
unit for the use and benefit of those cash flows.
At the level of the Iraqi environment, there is no indication to the economic units
work forecasts cash flows, as the decisions made by whether decisions to grant
credit or investment decisions are often based on personal experience for
managers and decision makers in banks. This research aims to provide an
indication (or indicators) from the heart of the financial statements (specifically
income statement and statement of cash flows) from which to forecasting extent
positive or negative future cash flows of a particular economic unit, and this
index is available to all interested parties, whether the same economic units or
current and potential customers with these units.
Key words: Forecasting, Cash Flows, Accounting Return.
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