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تعدد موضدوعة السدديولة والربحيددة والرفدع المددالي فددي ظددل ادارة المخداطر المصددرفية مد
الموضدوعات التدي تحظدى باهتمدام االقتصداديي  ،مد دالل البحد فدي طبيعدة العالقدة بدي تلد
المتغيرات لتحقيد التدوانن والموائمدة فدي ادارة السديولة لبداتنبي الموجدودات والمتلوبدات للبندو ،
فضال ع تحقي عنصر األمان ،وبالتالي تشكل تل المتغيرات األقتاب الثالثة ،والتي ال يمك ألي
بن االستغناء عنها ،وتتلخص فكرة البح في تحليدل ادارة السديولة لبداتنبي الموجدودات ومكوتناتهدا
فضال ع ادارة جاتنب المتلوبات والذي تمثل بإجمالي القروض قصديرة االجدل ،فضدال عد تحليدل
اثر الرفدع المدالي فدي ربحيدة البند التبداري العراقدي ،للمددة  ،7102-7112مد دالل بنداء تنمدا
قياسية للمدة موضوعة البح  ،و لص الدراسة الى تتاب اشارات المعلمدات مدع منتد النظريدة
االقتصادية ،لبميع النما  ،فضال ع معنوية اال تبدارات االحصدائية فيمدا يتعلد بالباتندب الكمدي،
اما سلو ربحية البن التباري فكان تصاعديا تناتج ع ضخامة االستثمارات والتي شدكل الغالبيدة
العظمى م اجمالي الموجودات ،أي تحقي البن تنباحات في ادارة السيولة لباتنب الموجودات ،في
حي ا ف البن في ادارة جاتنب المتلوبات والذي اتنعكس على اتنخفاض الرافعة المالية.
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Abstract
The issue of liquidity, profitability and financial leverage in the context of banking risk management is
one of the topics of interest to economists by examining the nature of the relationship between these
variables to achieve balance and consistency in liquidity management of the banks' assets and liabilities. ,
Which can not be eliminated by any bank. The idea of the research is to analyze the liquidity management
of both assets and components as well as the management of the liabilities, which represents the total
short-term loans, as well as analysis of the impact of the financial leverage in the profitability of
Commercial Bank For the period 2005-2015, through the construction of standard models for the duration
of the research. The study concluded that the signs of the parameters match the logic of the economic
theory of all models as well as the significance of the statistical tests in relation to the quantitative aspect.
The profitability behavior of the Commercial Bank was upward due to the magnitude Which accounted
for the vast majority of total assets, ie, the Bank's liquidity management successes on the asset side, while
the Bank failed to manage the liabilities side, which was reflected in the lower leverage.

المقدمة
يمثدل القتدا المصدرفي احدد اهدم القتاعدات الرئيسدة فدي
السياسة االقتصادية ،أ يمثل احد ا ر النظام المالي ،وهو عبارة
ع مؤسسة تمد االقتصاد بتيار متدف م موارد المالية ،وبالتالي

تتور هذا القتا يعكدس الصدورة المشدرقة لنمدو البلدد ،لدذا سدع
البنو التباريدة عبدر سياسداتها االئتماتنيدة الدى مميددا مد التندافس
في ما بينهدا لتقدديم افضدل الخددمات الماليدة بشدكل اساسدي لتعظديم
ارباحها فهي بداأل ير مؤسسدات ربحيدة بامتيدان حكوميدة ام قتدا
اص على حد سواء ،يتتلب عمل البنو التبارية ل حالة م
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التدددوانن فدددي ادارة سددديولتا لبددداتنبي المتلوبدددات والموجدددودات
لمواجهة أي التمامات  ،فقد تتعرض البنو الى سدحوبات مفاجةدة
او لربمدددا حالدددة اقتصدددادية طارئدددة االمدددر الدددذي يدددؤدي فدددي تنهايدددة
المتدددال الدددى التعثدددر او تهديدددد المركدددم المدددالي وهدددو مدددا يتعلددد
بالموائمة بي السيولة ومتتلبات االحتياطي.
تدور فكرة البح في تحليل الميماتنية العموميدة الحدد البندو
التبارية في العراق ،فيما يتعل بإدارة السيولة لباتنبي المتلوبات
والموجددودات وبيددان الرافعددة الماليددة ودورهددا فددي الت د ثير بربحيددة
العينة ،م الل دراسة تحليلية للسديولة والربحيدة والرفدع المدالي
وكيفية ادارة المخاطر المصرفية والحد منها ،وقد قام البح على
جملدة مد األهددال التدي سدعى إلدى تحقيقهدا مد دالل فرضدية
البح  .وعليا قسم البحد إلدى ثالثدة محداور يتنداول األول منهدا
منهبيدة البحد فيمدا تضدم الثداتني اإلطدار النظدري للبحد
و صص المحور الثال بالتحليل التتبيقي وا تتم المحور الرابع
باالستنتاجات والتوصيات.

منهجية البحث
مشكلة الدراسة
تلخص مشكلة البح بمبوعة م االسةلة هي :
 -0هددل ان المصددرل التبدداري لديددا القدددرة علددى ادارة السدديولة
المصرفية وبالتالي تعظيم ارباحا؟
 -7هل يؤثر الرفع المالي في ربحية المصرل التباري؟
أهداف الدراسة
 -0تقيددديم االداء المدددالي للمصدددرل التبددداري مددد دددالل تحليدددل
لباتندددب المتلوبدددات والموجدددودات ومددد ثدددم االعتمددداد علدددى
مؤشدددر الرفدددع المدددالي فدددي بيدددان ادارة السددديولة المصدددرفية
للمصرل التباري.
 -7تحليدددل طبيعدددة العالقدددة مددد دددالل النمدددا القياسدددية بدددي
الموجدددددودات المصدددددرفية والمتلوبددددددات والرفدددددع المددددددالي
كمتغيرات توضيحية في ربحية المصرل كمتغير تابع.
اهمية الدراسة
تنبع اهمية الدراسة م الدور الريادي الذي تلعبا المصدارل
التباريددة فددي حقدد االقتصدداد بددالموارد الماليددة مدد ددالل ادارة
السيولة في ضم البيةة التنافسدية للبندو وبالتدالي لتصددير مدميج
مد الخدددمات الددى المسددتفيدي  ،والبند التبدداري احددد هددذ البنددو

المعول عليا في رفد االقتصاد العراقي بالموارد المالية ال سيما ما
يشهد العراق م انمة سيولة حادة .
فرضية الدراسة
تتمثل الفرضية في ّ
أن بعض البنو التبارية تسدتتيع التد ثير
والددددتحكم بحبددددم السدددديولة المصددددرفية المتددددوفرة لددددديها –جاتنددددب
الموجودات -وبالتالي ايباد تواف بي سديولتها وبدي الربحيدة مد
جهة ا رى ،وعدم قددرتها علدى ادارة وتدوفير السديولة فدي جاتندب
المتلوبددات اي اسددتحداو أتنددوا جديدددة م د الودائددع ،االمددر الددذي
اتنعكس على اتنخفاض مؤشر الرافعة المالية للمدة .7102-7112
حدود الدراسة
شدددمل الحددددود المماتنيدددة المددددة  ،7102-7112أ ّمدددا الحددددود
المكاتنية فقد تح ّددت المصرل التباري العراقي .

االطار النظري
( السيولة ,الربحية  ،الرفع المالي )
اوال  :مفهوم السيولة
يشدير مفهددوم السديولة المصددرفية الددى ةقددرة المصددرل علددى
مواجهددة التماماتددا الماليددة ،والتددي تتكددون بشددكل كبيددر مدد تلبيددة
طلبات المو ّدعي للسحب مد الودائدع ،وتلبيدة طلبدات المقترضدي
لتلبيدة حاجددات المبتمعة(.الحسديني ،الدددوري . )93: 7111 ،كمددا
عرف ايضا ب تنّها ةامكاتنية تسديد جميع االلتمامدات التباريدة تنقددا
م قبل البن  ،واالستبابة لتلبات االئتمان ،كمدن قدروض جديددة
االمر الذي يتتلب توفير تنقد سائل ،أو إمكاتنية الحصول عليا عد
طريد تسددييل بعددض أصددولا ،أي تحويلهددا إلددى تنقددد سددائل بسددرعة
وسددهولة(.أبو حمددد . )082 : 7117 ،وتعددرل ايضددا علددى اتنهددا ة
سرعة تحويل األصول إلى تنقدية بددون سدائر فدي قيمتهدا لمقابلدة
بعض االلتمامدات فدي مواعيددها دون تد يرة(.الهواري:0978 ،
.)61
ويشدار الدى السديولة باتنهدا تدوافر االمدوال أو اتاحتهدا للوفداء
ببميع االنمات ) التدفقات النقدية (سواء دا ل و ار الميماتنيدة
العمومية للمصرل عندد اسدتحقاقها ويدتم اسدتيفاء االلتمامدات مد
الل التدفقات النقدية علدى ان تسدتكمل تحويدل االصدول بسدرعة
وبسديولة إلدى تنقدد أو مد دالل قددرة المؤسسدة علدى االقتدراض.
( . )Bank of Jamaica, 1996,- www.boj.ory.im :1اما
لبنة بانل فقد عرف السيولة باتنها قددرة المصدارل علدى الوفداء
بالتماماتها ،وتوفي أوضاعها .وبالمثل صندوق النقد الدولي فاتندا
يعرل السيولة أيضا على اتنها قدرة المؤسسات للوفاء بالتماماتهدا
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المتفد عليهدا فدي الوقد المناسدبKleopatranikolaou , ( .
)1008/ February 2009

 -3تكلفة الفرصة البديلة للكيان التباري في ظل تدوافر الفدرص
البديلة الستخدام السيولة.

أهمية السيولة

 -3المنافسة الشديدة للكياتنات التبارية المماثلة.

للسيولة المصرفية اهمية بالغة تنشير الى اهمها :

 -2جودة الخدمة المصرفية ،فضال ع الثقة الممنوحة للعمالء.

 -0دعددم الثقددة والددذي يعددد اهددم مميددمات السياسددة االئتماتنيددة م د
الل االيفاء في المم المحدد بااللتمامات.

 -6الضريبة المباشرة على األرباا .

 -7العوائد المتحققة م الخصم النقدي عند مدن المسدتفيدي عندد
شرائهم للسلع والمواد اال رى .
 -3مواجهة االنمات التارئة او السحوبات المفاجةة لإليداعات.
ثانيا  :مفهوم الربحية
ينصرل مفهوم الربحيدة الدى كلمتدي همدا الدرب والقددرة ،ا
يشير مصتل الرب الى قدرة سلتة الكيان التباري علدى تحقيد
االربددداا .امدددا القددددرة فيددددل علدددى اداء الكيدددان التشدددغيلي ،ويمكددد
تعريد الربحيددة الددى اتنهدا ةالقدددرة علددى اسدتثمار االمددوال لتحقيد
العوائد م استخدامها (.)Monica Tulsian , 2014: 19
يشير مفهوم الربحيدة الدى شديء تنسدبى بينمدا االربداا متلقدة،
على الرغم م كدون المفهومدان مترابتدان مدع بعضدهما اال اتنهمدا
(الددرب بالربحيددة) مختلفددان ،وبعبددارة ا ددرى ،علددى الددرغم مدد
التبيعددة النوعيددة لكددل منهمددا اال ان لكددل مفهددوم دورا متميددما فددى
مبددال االعمددال .ان ارتفددا االربدداا ال يشددير دائمددا الددى الكفدداءة
التنظيميددة السددليمة للكيددان التبدداري ،علددى عكددس الربحيددة والتددي
تشددير الددى القدددرة التنظيميددة للكيددان التبدداري ،والتددي تعكددس علددى
اساسددها الكفدداءة التشددغيلية والماليددة ،ولقيددام كفدداءة المنظمددة م د
ددددالل قيددددام اتنتاجيددددة رام المددددال المسددددتخدمة لقيددددام الكفدددداءة
التشغيلية ،يعدد تحليدل الربحيدة احدد افضدل التقنيدات ،لدذا يمكد ان
تنعددرل الربحيددة علددى اتنهددا مؤشددر للكشدد عدد المركددم المددالي
والقدرة والكفاءة للكيان التباري ،اما م الناحية المحاسبية فيشير
الىة مقدار الفرق بدي االيدرادات الكليدة والمصدروفات الكليدة فدي
فترة نمنية معينةة (الكروي .)732 : 7119 ،
العوامل المؤثرة على الربحية :

 -7االرباا المحتبمة .
 -8االحتيددداطي القددداتنوتني االلمامدددي يدددؤثر بشدددكل عكسدددي علدددى
الربحية.
 العالقة بين السيولة والربحية
يبح صاتنعوا القرار المالي ع الموانتنة بدي ادارة السديولة
والربحيددة ،مددع الحفدداظ علددى لدد التددوانن ،االمددر الددذي يشددكل
صعوبة بالغدة ،و لد ألن ادارة السديولة وتوفيرهدا قدد يفضدي الدى
تنتائج سلبية علدى الربحيدة ،لدذا فدان صداتنع القدرار المدالي عليدا ان
يفاضددل بمعادلددة شددديدة الصددعوبة بددي تحقي د الربحيددة او تددوفير
السديولة ،وطبعددا ت دذ الخبددرة دورهدا فددي هدذا المبددال فضدال عد
الظدددرول االقتصدددادية المحيتدددة ،اضدددافة الدددى ان ادارة السددديولة
حسب االجل قصيرة ام طويلة االجل ،وربما يشار للوهلدة االولدى
الى ضو القرار المدالي الدى تد ثير جاتندب التلدب علدى السديولة
اكثددر مدد جاتنددب العددرض ،اال ان كلمددة الفصددل سددتكون للخبددرة
المكتسبة ،اض الى لد مشدكلة التعثدر المصدرفي والدذي تعداتني
منا اغلب البنو بسبب عدم قدرة المقترضدي عد سدداد القدرض
في الوق المحدد مما يهددد البندو بداإلفالم ،او اسدتثمار ر وم
االمددوال فددي اسددتثمارات تعددود بعوائددد منخفضددة ،وهنددا عوامددل
ا رى كثيرة تؤثر في الربحية تضال الدى الحوكمدة او المدؤثرات
الدا ليددة للبنددو  ،منهددا القددرار الحكددومي والضددرائب واالنمددات
التارئة.....الخ .ولتحقي اعلى مستوى ربحية يبب توظي كمية
اكبددر م د االمددوال فددي تنوعيددة قددروض ات عوائددد مرتفعددة ،مددع
اعتماد سياسة سعر الفائدة المتغيدر او مدا يتلد عليدا سدعر الفائددة
الحقيقدددي ،وبالتدددالي فدددان إدارة الموجدددودات يتتلدددب مددد البندددو
التباريددة تونيددع ر وم االمددوال بتريقددة تضددم تحقيدد اعلددى
العوائد ،في ظل حدود المقبولة للمخاطر ( .شوقي حسي 0981 ،
.) 071 :

 -0التسدوي وحبددم المبيعددات للوحدددة الواحدددة دالددة علددى ربحيددة
الكيان التباري.

ثالثا  :مفهوم الرفع المالي وعالقته بالربحية

 -7تؤثر التكالي على الربحية بشكل عكسدي فارتفدا التكدالي
يخفض م حبم الربحية والعكس صحي .

هنال تعريفات عدة للرفع المالي ،منهدا اتنداة اسدتخدام امدوال
اال دددري (االقتدددراض) لتعظددديم االربددداا فدددي عمليدددات الشدددركةة
(المغبددي  ،)779 :7111 ،وهددو عبددارة ع د تنسددبة القددروض الددى
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الخصوم ،ويشدار الدى اتندا االتنغمدام فدي مميدد مد المخداطر مد
اجل تعظيم االربداا .ان الغايدة مد الرفدع المدالي هدو قيدام مددى
تعدرض الشدركة الدى المخداطر الماليدة ،مد دالل قيدام درجدة
التغير في عوائد االسهم م أرباا التشغيل الناتبة ع التغير في
تنسبة أربداا التشدغيل قبدل الفوائدد ،وينظدر اليدا باتندا تشدغيل امدوال
اآل ري لتحقي الدرب  ،ا يتضدم االقتدراض ون تلد االمدوال
فدي مشداريع اكثدر ربحيدة بغيدة تحقيد مندافع ماديدة للمسداهمي ،
وترتفددع الرافعددة الماليددة مددع نيددادة اسددتخدام مصددادر التمويددل
الخارجي.
تعد العوائدد الماليدة تنقتدة االرتكدان فدي الرفدع المدالي ،فكلمدا
ارتفعد العوائدد ،ارتفعد معهدا معددالت الرافعدة الماليدة ،وعليدا
ترتفع درجة المخاطرة للكيان التباري ،كالتعثر في تسدديد الفوائدد
وق االسدتحقاق ،االمدر الدذي يدؤدي مدا يسدمى بمخداطر التمويدل،
ممدا يشدير الدى بدذل جهدد أكبدر لرفدع سدق المبيعدات ،لتعدويض
الخسددائر الناجمددة عدد تلدد المخدداطر وكميددة االمددوال الخاضددعة
للضددريبة علددى النشدداط التبدداري ،وبالتددالي تحقي د اربدداا موانيددة
لخسدددائر المخددداطر( .الشدددديفات  ،)763 :7110 ،والرفدددع المدددالي
سددالا و حدددي ممك د ان يددؤثر فددي عوائددد الشددركة طرديددا م د
الل:
 .0رفدع عوائدد حصدص المسداهمي وهدو الفدرق بدي كلفدة الرفدع
المالي وعائد االستثمار .
 .7حس ادارة الكيان التباري م الل الشرو بنظام الحوكمة
الرشيدة لضمان حقوق الدائني .
 .3االستفادة م تقلبات القوة الشرائية في اوقات التضخم·

 بددالرغم مدد الممايددا المتحققددة للرافعددة الماليددة ،اال اتنهددا تظددل
مؤشرا سلبيا على المركم المالي للشركة ألتنا اقتراض ،وغالبا مدا
تلب الشركات لالقتراض عند افالسها.

االطار العملي
صددياغة وتحليددل المتغيددرات النقديددة للمصددرل التبدداري -7112
7102
يعد المصرل التباري العراقي احدد الكياتندات التباريدة التدي
مارس اعمالها بعدد عدام  ،7113ا افتدت المصدرل بدرام مدال
مقدددار  96.0مليددون دوالرا أمريكيددا ،ثددم حصددل تتددور ملحددوظ
رام مال المصدرل تنتيبدة تتدور سياسدتهم االئتماتنيدة ليصدل الدى
 377.32مليون دوالرا أمريكيدا عدام  ،7118االمدر الدذي اتنعكدس
على ارتفا حقوق المسداهمي عدام  7101لتصدل الدى  0.2مليدار
دوالرا أمريكيا ،اال ان النقتة الفاصلة في عمدل المصدرل والدذي
يعد بداية النباا هو توقيعا مع  07وكالدة كبدرى فيمدا يخدص فدت
االعتمادات المستندية لتسهيل تبارة الصادرات واالستيرادات في
العالم ،ويعد المصدرل مد بدي المصدارل العراقيدة األولدى التدي
حصدددل علدددى هدددذ الميدددمة ،ويمكددد وصددد سياسدددة المصدددرل
االئتماتنية باتنها حذرة اتبا المخاطر ،وهذا مدا اتنعكدس علدى جدودة
الخدمددة المقدمددة للمبددائ ويعددد المصددرل م د الددذي قدددموا تنظددام
مؤتم بالكامل ،فضال ع تميم بإصدار بتاقدات االئتمدان الفيدما
كارد ،والتعامل مع الصرال االلي  ،ATMعبدر فروعدا الممتددة
فددي العددراق .وتنقددوم حاليددا بنشددر أجهددمة الصددرل اآللددي الخاصددة
بمصرفنا عبر أرجاء العراق.

وممك ان يؤثر الرفع المالي سلبيا على ادارة السيولة فيما ا ا :

اوال  :المتغيرات النقدية

 .0اتنخفدض العائدد علدى حقدوق المسداهمي تنتيبدة لكدون مدردود
االستثمار أقل م كلفة االقتراض.

 -0الموجودات

 .7ارتفع تنفو الدائني في ادارة الشركة او سياستها الدا لية· .
 . 3يددؤثر الرفددع المددالي وبقددوة معاكسددة فددي اوقددات التضددخم ومددا
يتبعدا مد اتنخفداض القدوة الشددرائية للنقدود والدذي تضدتر الشددركة
دفع مميد م االموال بمقدار اتنخفاض القوة الشرائية.

تشددددير بياتنددددات البدددددول ادتنددددا الددددى ان اجمددددالي موجددددودات
المصرل التباري اتخذت مسارا تصاعديا ،االمر الذي يدل علدى
النبدددداا النسددددبي لسياسددددة المصددددرل االئتماتنيددددة فددددي اسددددتقتاب
الموجودات والمتمثلة بمتغيري همدا النقديدة وحبدم االسدتثمارات،
حسب بياتنات البدول االتي:
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جدول ( )0موجودات ومتلوبات المصرل التباري 7102-7112

Years

Assets

liabilities

Cash
balance

Investment

loans

Leverage

Profits

2005

118.532

25.044

108.726

9.806

21.719

18.323

93.488

2006

125.374

25.706

31.861

93.512

25.17

20.075

99.668

2007

155.954

23.433

35.405

120.548

23.282

14.928

132.521

2008

175.114

10.143

48.778

126.325

10.132

5.785

164.971

2009

182.696

6.66

23.171

159.525

6.659

3.644

176.036

2010

176.371

0.359

42.783

133.588

0.829

0.470

175.542

2011

224.334

0.829

108.924

115.41

0.829

0.369

223.505

2012

304.656

3.956

191.803

112.852

3.956

1.298

300.7

2013

304.656

3.956

191.803

112.852

3.956

1.298

300.7

2014

414.86

7.154

134.597

280.262

7.154

1.724

407.706

231.149
145.373
9.101
376.523
2015
المصدر :المصرل التباري العراقي ،الميماتنيات العمومية سنوات مختلفة.

9.101

2.417

367.422

تشدددير بياتندددات البددددول  0الدددى ان اجمدددالي الموجدددودات بلددد
 008.237مليددددون دينددددار عددددام  ،7112لترتفددددع الددددى 076.370
مليددون دينددار عددام  ،7101لترتفددع بعددد ل د الددى  303.86مليددون
دينددار عددام  7103لتشددهد تراجعددا للسددنة اال يددرة الددى 373.273
مليدددون ديندددار عدددام  7102ويمكددد ان يعدددود لددد لتددد ثر عمدددالء

المصرل التباري باألحداو االمنية التي يشهدها العراق ،ويمك
بيدددان لددد مددد دددالل االتبدددا الختدددي التصددداعدي عيدددر الدددمم
للموجودات حسب الشكل البياتني االتي :
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شكل ( )0االتبا الختي للموجودات 7102 -7112

اما االستثمارات طويلة االجل م سندات حكومية واسهم فقد
بلغددددد فدددددي  739.372 ، 7102مليدددددون ديندددددار عراقدددددي امدددددا
االسددتثمارات قصدديرة االجددل /حددواالت مينددة بلغ د 068.187
مليون دينار عراقي .

تشير بياتنات البددول  0الدى ان الرصديد النقددي شدكل مسدارا
متذبددذبا ،ا اتبددا الددى االتنخفدداض للسددنوات الخمسددة االولددى لعينددة
الدراسددة ،فقددد بلدد  108.726مليددون دينددار عراقددي عددام 7112
ليدنخفض بشدددة الدى ادتنددى مسدتوى لددا عدام  7119ليبلد 23.171
مليون دينار عراقي وهذا مؤشرا على عددم قددرة المصدرل علدى
مواجهددة التماماتددا وهددو فددي العمددوم مؤشددرا علددى ضددع االداء  -0المتلوبات
المدددالي للمصدددرل التبددداري ،و دددالل السدددنوات الالحقدددة حقددد
تشير تنظرية إدارة المتلوبدات الدى ّ
أن البندو التباريدة لدديها
المصددرل اجمددالي رصدديد تنقدددي  191.803مليددون دينددار عراقددي
قدرات في ادارة وتوفير السيولة لباتنبي المتلوبات والموجودات،
عدددام  7103ليدددنخفض بعدددد لددد الدددى  145.373مليدددون ديندددار
م د ددالل اصدددار أتنددوا جديدددة للودائددع ،م د بياتنددات البدددول 0
عراقي عام  ،7102هذ النتائج تشير إلدى ان المصدرل التبداري
يتضد تدددتني مسددتوى ادارة المتلوبددات للبند التبدداري مد ددالل
يتمتع بقدرة تنسبية على مواجهة االلتمامات الماليدة المترتبدة بذمتدا
ضع القدرة علدى تنويدع محفظتدا الماليدة ،ا ان حبدم متلوبدات
عند اتنقضاء اجل المتلوبات.
اتخذت مسارا تنانليا ،فقد بلغ  72.133مليون دينار عام 7112
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لتدددنخفض الدددى  0.359مليدددون ديندددار عدددام  ،7101لترتفدددع الدددى
 9.101مليون دينار عراقدي عدام  ،7102ويمكد ايضداا االتبدا

الختي للمتلوبات م

الل الشكل البياتني االتي :

شكل()7االتبا الختي لمتلوبات المصرل التباري 7102-7112

شددكل القددروض الغالبيددة العظمددى م د اجمددالي المتلوبددات
وهذا ما ظهر في الميماتنية العمومية للمصدرل التبداري ،وبشدكل
تندددانلي االمدددر الدددذي يددددل علدددى ضدددع االداء المدددالي لباتندددب
المتلوبددات تنتيبددة ضددع جددودة الخدمددة المصددرفية ،او ل سددباب
عدددة ،فقددد شددكل اجمددالي الرصدديد مسددارا تنانليددا ،ا بلد اجمددالي
القروض  21.719مليون دينار عراقي عام  ،7112لتنخفض الى
 9.010مليدددون ديندددار عراقدددي عدددام  ،7102وهدددذا مدددا يوضدددحا
البدول  0لقيم الرفع المالي التي سنتعرض لها في الفقرة الالحقة.
 -0الرفع المالي
يشددير الرفددع المددالي–كمددا مددر سددابقا  -الددى أي اقتددراض أو
استخدام ألدوات مالية لتعظيم األربداا أو تخفديض الخسدائر ،وفدي
الغالب يشير الى تنسبة االقتراض إلى حقوق ملكية المؤسسدات ،ا

كلما ارتفع تنسبة المديوتنية إلى حقوق الملكيدة ارتفدع تد ثير الرفدع
المدالي علددى أربدداا الشددركة او المؤسسدة ،مد بياتنددات البدددول ،0
تنالحظ الى ان الرفع المالي للمصرل التبداري سدل تنفدس سدلو
اجمددددالي القددددروض ال تنددددا عبددددارة عدددد حاصددددل القددددروض الددددى
الموجدددودات وعليدددا اتخدددذ مسدددارا تنانليدددا ،فقدددد شدددكل مدددا تنسدددبتا
 %08.37عام  ،7112لينخفض الى ادتنى مستوى لدا عدام 7100
ليبل  ،%1.36ثم ارتفع مؤشدر الرفدع المدالي الدى  %7.307عدام
 ،7102اال ان المؤشدددر الدددرئيس علدددى االداء المدددالي للمصدددرل
التباري هو ضع السياسة االئتماتنيدة للبند وال سديما فدي جاتندب
المتلوبات وهو تنداتج علدى ضدع جدودة الخدمدة فدي كسدب اكبدر
عدد م المبائ بسبب تنافسية المصارل التباريدة الحكوميدة فدي
اسددتقتاب المددودعي ولعامددل الثقددة الددذي يشددعر بددا المبددائ اتبددا
المصارل الحكومية ،وهذا ما يوضحا الشكل البياتني االتي:
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ثانيا :صياغة نموذج االنحدار
فدددي هدددذ المرحلدددة سددديتم تحليدددل العالقدددة الكميدددة بدددي بعدددض
المتغيدرات التوضديحية واثرهددا فدي المتغيدر التددابع مد دالل بندداء
تنمو اتنحدار وب كثر م صيغة (الختية  ،لوغاريتميدة ،وتنصد

لوغاريتمية) وم ثم ا تيار افضدل صديغة حسدب معنويدة النمدا
المقددددرة لبيدددان اثدددر تلددد المتغيدددرات فدددي المتغيدددر التدددابع وحسدددب
التوصي االتي :

جدول ( )7متغيرات النمو
المتغير التابع
الربحية Pe

القياسي

المتغيرات التفسيرية
الموجودات Asst

المتلوبات Liab

ا ضددع البياتنددات التددي سددبق اإلشددارة إليهددا البدددول  0الددى
مرحلة التقدير بتريقدة المربعدات الصدغرى Ordinary Least
 ،Squaresكوتنهدا تعتدي افضدل تقددير تدي غيدر متحيدم Best

الرفع المالي
Lev

النقدية Moen

االستثمارات
Invs

) ،Linear unbiased Estimators (BLUEوباالعتماد علدى
البرتندامج اإلحصدائي  Minitab version 14وتدم بنداء النمدا
االتية(:كوتسوياتنيس ) 031 :0990 ،
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 -0اثررر السرريولة المحليررة والرفررع المررالي علررر ربحيررة المصرررف
التجاري

بعد تقدير دالة االتنحدار وبالصيغة الختية تم التوصل الى:

The regression equation is

DW : 2.792

F  334.69

 اختبارات النموذج
أ -اال تبارات االقتصادية:

R 2  100.0

R 2  100.0

بشدددكل مباشدددر علدددى االقدددراض واالقتدددراض النقددددي بشدددكل
مباشر.
2

 -3ا تبار معامل التحديدد ( Adjusted Coefficient of ) R
توض د إشددارات المعلمددات المقدددرة للنمددو توافقهددا مددع منت د
Determination
النظريدددة االقتصدددادية ،ا تشدددير الدددى العالقدددة الترديدددة اجمدددالي
الموجددودات وربحيددة المصددرل اي ان نيددادة الموجددودات بوحدددة
يشددير هددذا اال تبددار القدددرة التنبؤيددة العاليددة للنمددو والتددي بلغد
واحدة يرفع اجمالي االرباا  ،%011في حي اشار النمدو الدى %011
العالقددة العكسددية بددي اجمددالي المتلوبددات واالربدداا ا ان نيددادة
 -3ا تبار  : F- Testعند مقارتندة قيمدة (* )Fالمحتسدبة البالغدة
المتلوبدددات بمقددددار وحددددة واحددددة يدددؤدي الدددى اتنخفددداض مسدددتوى
 ،333.69مع قيمتها البدولية عند مستوى معنوية :
الربحية بمقدار المعلمة .1.99
ب -االختبارات اإلحصائية والقياسية:

1%= 8.02

 -0ا تبددار  :(t-Test) tلبيددان معنويددة المعددالم المقدددرة وعنددد
مقارتنددة قيمددة * tالمحتسددبة البالغددة  ،71.82مددع مثيلتهددا
وبدرجددة حريددة  n-kوعندددد
البدوليددة لمتغيددرات النمددو
مستوى معنوية:

5%= 4.26
تنبددد أن  F*< Fاكبددر م د القيمددة البدوليددة لددذا تنقبددل الفرضددية
البديلددة وتنددرفض فرضددية العدددم ممددا يعنددي توفيد الباحد با تيددار
النمو ككل.

1% = 2.82

 -2ا تبار (Durbin – Watson test )DW

= 0.83 5%

تنالحددظ ان قيمددة ا تباردد (* )D.Wتشددير الددى عدددم وجددود
مشددكلة ارتبدداط اتددي بددي المتبقيددات العشددوائية ا بلغدد 7.797
وبالتالي الحكم على عدم وجود مشكلة ارتباط اتي.

10%= 1.38
تنبددد ب تنهددا اكبددر م د القيمددة البدوليددة لددذا تنقبددل الفرضددية البديلددة
H :bi  0
 0الدالددة علددى
 H1 :bi  0وتنددرفض فددرض العدددم
معنوية معلمات النمو .
 -7معامدددل التحديدددد (Coefficient of Determination )R2
يشير النمو الى القوة التفسيرية العالية بمقدار  %011مما
يدددل علددى ان عمددل المصددرل التبدداري يت د ثر بشددكل كامددل
باألصددول الماليددة وال يتدد ثر بددالمتغيرات النوعيددة والكميددة
اال ددرى وبالتددالي هددذ داللددة واضددحة علددى تخل د السياسددة
االئتماتنية للمصارل التبارية العاملة في العراق التدي تعتمدد

 -5اثر الرفع المالي علر ربحية المصرف التجاري
تدددم ا تبدددار اثدددر الموجدددودات النقديدددة ومتلوبدددات المصدددرل
التباري على ربحية المصرل في الفقرة السابقة ،امدا هدذ الفقدرة
فقدددد صصددد ال تبدددار الرفدددع المدددالي علدددى ربحيدددة المصدددرل
التبدداري بالتحويددل اللوغدداريتمي وبالصدديغة الختيددة والتربيعيدددة
واالسية وتم التوصل الى االتي :
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جدول (  ) 7تنتائج تقدير الرفع المالي وربحية المصرل التباري
الدالة

التقدير

الختية

Log Prof = 5.552 – 0.2416 log leverage

التربيعية

Log Prof = 5.646 + 0.1558 log leverage – 0.1779 log leverage**2

التكعيبية

Log Prof = 5.784 + 0.1227 log leverage – 0.3874 log leverage**2
+ 0.07202 log leverage**3

تشير تنتائج البدول(  ) 7الى ان افضل تقدير هو بالصيغة الختية
لددذا تددم اعتمدداد لتفسددير اثددر الرفددع المددالي علددى ربحيددة المصددرل
التباري وحسب المعادلة االتية:
The regression equation is

DW : 1.60

F  7.39

مدد تنتددائج التقدددير الختددي اعددال يتضدد ان اشددارة معلمددة
النمددو متتابقددة مددع منتدد النظريددة االقتصددادية ا تشددير الددى
العالقددة العكسددية بددي الرفددع المددالي وربحيددة المصددرل التبدداري،
حي ان ارتفا تنسبة الرفع المالي بمقدار وحدة واحددة يدؤدي الدى
تراجع ربحية المصرل بمقددار  ،%1.73وهدذا مدا اثبتتدا معنويدة
المتغيدددرات حسدددب ا تبدددار  t-testالمحتسدددبة والتدددي بلغددد 7.77
وهي اكبر م قيمة  tالبدولية عند مستوى معنوية :
= 0.83 5%
10%= 1.38
وعليددددا قبددددول الفرضددددية البديلددددة ورفددددض فرضددددية العدددددم،
وال تبددار المعنويددة االجماليددة للنمددو حسددب ا تبددار  fالمحتسددبة
والبالغة  7.39تنالحظ اتنها اكبر مد قيمتهدا البدوليدة عندد مسدتوى
معنويددة  ،5%= 4.2وعليددا يدددتم الحكددم علدددى معنويددة النمدددو
المقدر.

R 2  0.39

R 2  0.45

اما ا تبار مشكلة االرتباط الذاتي حسب ا تبدار  ،DWتنالحدظ ان
القيمة المحتسبة تقترب م ط المنتص وحسب االتي:
> 0.61 du= 1.32
وعليا فان القيمة المحتسبة اكبدر مد القيمدة الحرجدة ويقتدرب مد
 ،7وبالتالي الحكم على عدم وجود مشكلة ارتباط اتي .
ثالثا :اثر الموجودات علر ربحية المصرف التجاري
في هذ المرحلدة سديتم ا تبدار المتغيدرات النقديدة لموجدودات
المصرل التباري لبيان ايهما اكثر ت ثيرا علدى ربحيدة المصدرل
التبدداري للمدددة قيددد البح د  ،والتددي تتمثددل باالسددتثمارات والنقديددة
وبعد اجراء تحليل االتنحدار الختي للنمو تم التوصل الى :

The regression equation is:

DW : 1.84

F  61.94

R 2  0.92

R 2  0.94
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اشددارت معلمددات النمددو المقدددر الددى العالقددة الترديددة بددي
المتغيددرات التفسدديرية والمتغيددر التددابع وهددي متتابقددة مددع منت د
النظريددة االقتصددادية  ،اال ان الملف د للنظددر هددو درجددة تد ثير كددال
المتغيري في المتغير التابع والتي اتخدذت تنفدس القدوة ،اي ان كدال
المتغيددري يددؤثران بددالمتغير التددابع عنددد تغيرهمددا وحدددة واحدددة –
حسب قيمة المعلمات -وبالتالي فان المصرل التباري مخيدر بدي
نيادة اي مد المتغيدري علدى حسداب اال در فدان النتيبدة سدتكون
واحدة /اما ما يتعل بمعنوية النمو فان ا تبار  t-testاشار الدى
قبول الفرضية البديلة ورفض فرضية العدم و ل لتباون قيمة *t
المحتسبة قيمتها البدولية عندد كافدة مسدتويات المعنويدة فقدد بلغد
 7.93للمتغيددر االول (النقديددة) ،فيمددا بلغ د  8.08للمتغيددر الثدداتني
(االسددتثمارات) االمددر الددذي يدددل علددى معنويددة النمددو المقدددر،

كددذل اظهددر معامددل التحديددد  R2القددوة التفسدديرية العاليددة لتدد ثير
المتغيدددرات التوضددديحية والتدددي اشدددارت الدددى  %93مددد تغيدددرات
األربددداا تعدددود للمتغيدددري قيددددد التحليدددل ،فدددي حدددي  %6تعددددود
لمتغيرات ا رى مدؤثرة فدي النمدو ولكد لدم يدتم التتدرق اليهدا،
وهذا ما اكد ا تبار  Fالمراف ال تبار  R2والذي اشار الى قبول
الفرضدددية البديلدددة ورفدددض فرضدددية العددددم و لددد لتبددداون القيمدددة
المحتسدبة البالغددة  60.93القيمددة المحتسددبة عنددد مسددتوى معنويددة
 ،%2وبالتالي الحكم على معنوية كل النمو المقدر.
وفيمددا يتعلد با تبددار مشددكلة االرتبدداط الددذاتي اشددارت القيمددة
المحتسددبة لال تبددار الددى عدددم وجددود مشددكلة االرتبدداط الددذاتي بددي
المتبقيات العشوائية وحسب االتي:

الشكل( )4االرتباط الذاتي بي المتبقيات العشوائية

1.84
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االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 -0تمتع المصرل التباري بقددرة عاليدة فدي ادارة سديولتا فيمدا
يتعلدددد بباتنددددب الموجددددودات اتنعكددددس لدددد علددددى المنحنددددى
التصدداعدي ألجمددالي الموجددودات ،فددي حددي كاتندد النتددائج
مغددايرة فيمددا يتعلد بددإدارة المتلوبددات والتددي اتخددذت مسددارا
تنانليا السيما منتص سنوات العينة .
 -7تدتني جدودة دمدة المصدرل التبداري اتنعكدس فدي اتنخفداض
الرافعة المالية تنتيبة ضع السياسة الدا لية للبند او لقيدود
ا رى كثيرة ،ادت التنخفاض الرافعة المالية.
 -3شكل االستثمارات الغالبية العظمى م اجمالي الموجدودات
وهدددو مدددا يعدددمي إلهمدددال ادارة جاتندددب المتلوبدددات وبالتدددالي
ابتعددداد المصدددرل عددد الصددديرفة التباريدددة كثيدددرا وتحولدددا
لمؤسسة استثمارية في موجودات ا رى.
 -3اتخذت ربحية المصدرل التبداري مسدارا تصداعديا ويعدمى
ل لضدخامة اسدتثمارات المصدرل ،ال علدى اسدام تحقيد
ربحية لسياستا االئتماتنية البيدة.
 -2جميددع ا تبددارات النمددا القياسددية المسددتخدمة معنويددة ع د
مسدددتوى داللدددة  ،%2،%0ممدددا يددددل علدددى اثدددر المتغيدددرات
التوضيحية في المتغير التابع (الربحية) ،السديما ا تبدار R2
للنمددو االول الددذي اشددار الددى ارتفددا ربحيددة البن د بقددوة
تفسددديرية عاليدددة  ،%011وهدددذا مدددا اشدددارت اليدددا االشدددارة
الترديددددة للمعلمددددة والتددددي اشددددارت الددددى ان تغيددددر اجمددددالي
الموجودات وحدة واحدة سيؤدي الى نيادة ربحية المصدرل
بنفس المقدار.
 -6اعتمد النمو الختدي ك فضدل تقددير بعدد اجدراء ا تبدارات
عددة تربيعيددة وتكعيبيددة لبيدان اثددر الرافعددة الماليدة فددي ربحيددة
البنددد والتدددي اتضددد ان الرفدددع المدددالي و تددد ثير ضدددعي
ب جمددالي االربدداا وهددو مددا يدددعم الباتنددب التحليلددي للميماتنيددة
العموميددة للبند  ،وبالتددالي فسددر ا تبددار  R2مددا تنسددبتا %32
فقط م اجمالي التغيرات في المتغيدر التدابع فدي حدي %22
تعود لمتغيرات توضيحية ا رى لم يتم التترق لها ،وهذا ما
اوضحتا االشارة السالبة لمعلمة النمو والتي اوضح ان
تغير الرفع المالي  %0يدؤدي الدى تراجدع ربحيدة المصدرل
بمقدار  %73فقط.

التوصيات
 -0ضرورة االعتماد على سياسة ائتماتنية سليمة لتعظيم ربحيدة
المصرل ،م الل تقديم مميد م الخدمات التي م ش تنها
تبذب كمية اكبر م العمالء للبن .
 -7العمدددل علدددى ايبددداد امثليدددا فدددي ادارة السددديولة بدددي جددداتنبي
الموجودات والمتلوبات ،كون االعتماد المفرط علدى جاتندب
الموجودات ربما يؤدي في تنهايدة المتدال عددم القددرة علدى
االيفاء بااللتمامات حلول االنمة .
 -3اعادة استثمار الفوائض المالية المتحققة م االستثمارات في
توسيع تنشاط المصرل .
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