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الملخص
تهدف الدراسة الى بيان تحليل مؤشرات كشف التدفق النقدي للمصرف الزراعي ومعرفةة مةد
إمكاتنية توفير السيولة المالية وبيان تأثير االئتمان الممنوح من قبل المصرف الزراعي في مؤشرات
كشف التدفق النقدي للمدة من  3101الى  3102باالعتماد على الموازتنةة الماليةة العامةة وقةد حةددت
ه ة ا المتريةةرات بيةةان األهميةةة لقائمةةة كشةةف التةةدفق والتحليةةل المةةالي واالئتمةةاتني مةةن وجهةةة الن ةةر
المصرفية  ،ومفهوم التدفق النقةدي واالهميةة وكفايةة راس المةال المصةرفي وتةم اسةتبدام البرتنةام
االحصائي  spssلبيان عالقة أثر االئتمان المصرفي في كشف التدفق النقةدي واثةر القةروض الكليةة
على راس المال الثاب للمصرف لررض تقدير أتنموذج االتنحدار المتعدد والبسيط  ،ومن خةالل مةا
أظهرا التحليل تبين وجود اثر معنوي من خالل النتائ  ،وتوصي الدراسة ضرورة دعم القروض
قصةةيرة االجةةل ألتنهةةا ال تةةؤثر علةةى الموازتنةةة الماليةةة العامةةة كةةون المةةدة الزمنيةةة عادتهةةا قصةةيرة
وإعطةا مةنا القةروض المتوسةطة االجةةل كةون المةدة الزمنيةة مقبولةةة وافضةل مةن القةروض ويلةةة
االجل حتى ال تؤثر على كفاية راس المال المصرفي مع بيان ربحية ومؤشةرات السةيولة للمصةرف
الزراعي .
©  3102جامعة المثنى  .جميع الحقوق محفوظة

Abstract
The aim of the study is to analyze the financial balance sheet of the Agricultural Bank and to determine the extent to
which total expenditure and total revenues can affect the balance sheet for the period from 2010 to 2016 based on the
balance sheet. These variables specify the relative importance from the banking point of view. The statistical program
SPSS was used to show the relationship between the effect of total expenditure and total income on the financial
balance sheet for the purpose of estimating the multiple regression model. The analysis showed a significant effect
through the results. The study recommends the need to emphasize that there are certain interest rates on the loans
granted to cover part of the revenues of the financial balance sheet, and follow-up the repayment of loans granted by
the bank to farmers of all types, which have a significant impact on revenues of the financial balance sheet and the
need to provide support by the government for the importance the financial side of the Agricultural Bank for the
purpose of providing agricultural loans to farmers.

الم ا ة
تعد القدرة االئتماتنية من أهم المواضيع التةي تسةترعي اهتمةام
المصةةةارف والتةةةي الزالةةة تحتةةةل الصةةةدارة فةةةي العمةةةل المةةةالي
والمصةرفي ومةةا لهةةا مةن اتنعكاسةةات علةةى العمةل المصةةرفي  ،ومةةا
شةةةهدتل المةةةدة األخيةةةرة مةةةن تفةةةاقم األزمةةةات الماليةةةة التةةةي كاتنةةة
المصةةارف الفاصةةل المشةةتر فيهةةا تنتيعةةة لمةةا تعرضةة لةةل مةةن
أخطار مالية وفي مقدمتها مبةا ر االئتمةان النةاجم عةن الفشةل فةي

القةةةدرة علةةةى تسةةةديد االئتمةةةان وفقةةةاي ل جةةةرا ات السةةةليمة وتنقةةة
التحليل العلمي القائم على أسس علمية سليمة  ،من هنا جا اهتمام
المصةةارف بالقةةدرة االئتماتنيةةة للمةةؤتمنين سةةوا ي أكةةاتنوا أفةةراداي أو
من مةةات أو حكومةةاتف فضةةالي عةةن قةةدرة المصةةارف علةةى مةةنا
االئتمةةان وا شةةكال لةةيس بمةةنا االئتمةةان بةةل بالقةةدرة علةةى منحةةل،
وكةةة لم بمةةةا يشةةةهدا القطةةةال المصةةةرفي مةةةن تطةةةورات متالحقةةةة
ومنافسةةة محتدمةةة فيمةةا بينهةةا علةةى اسةةتقطاا المزيةةد مةةن الزبةةائن،
وه ة ا مةةا فةةرض علةةى المصةةارف أن تعيةةد الن ةةر فةةي عمليةةة مةةنا
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االئتمان وفقا ي لأل ر السليمة القائمة علةى التحليةل السةليم  ،ويهةدف
البحث الى بيةان تحليةل مؤشةرات كشةف التةدفق النقةدي للمصةرف
الزراعةةي التعةةاوتني ومعرفةةة مةةد إمكاتنيةةة تةةوفير السةةيولة الماليةةة
وبيةةةان تةةةأثير االئتمةةةان الممنةةةوح مةةةن قبةةةل المصةةةرف الزراعةةةي
التعاوتني على مؤشةرات كشةف التةدفق النقةدي وينقسةم البحةث الةى
ثالثةةة مباحةةث اذ يتضةةمن االول منهعيةةة البحةةث والثةةاتني اال ةةار
الن ري والمبحث الثالث العاتنب التحليلي للدراسة .

يهجية البحث
فكلة الاراسة
يعةةد االئتمةةان المصةةرفي مةةن اهةةم مصةةادر التمويةةل التقليديةةة
عطةةا األمةةوال الالزمةةة السةةتمرار ععلةةة ا تنتةةاج فةةي المشةةاريع
ذات االختصةةةاو ،وهنةةةا يعةةةد االئتمةةةان المصةةةرفي ادق وأخطةةةر
الوظةةائف التةةي تمارسةةها المصةةارف بصةةورة عامةةة والمصةةرف
الزراعي بصورة خاصة .
ىمية الاراسة
تةةةأتي أهميةةةة البحةةةث مةةةن كشةةةف التةةةدفق النقةةةدي فةةةي تةةةوفير
المعلومةةةات المالئمةةةة عةةةن التحصةةةيالت والمةةةدفوعات مةةةن قبةةةل
المصرف الزراعي خالل مدة الدراسة.
ىاف البحث
تهةةدف الدراسةةة الةةى تحليةةل مؤشةةرات كشةةف التةةدفق النقةةدي
للمصرف الزراعي التعاوتني ومعرفة مد إمكاتنيةة تةوفير السةيولة
المالية وبيان تأثير االئتمان الممنةوح مةن قبةل المصةرف الزراعةي
التعاوتني على مؤشرات كشف التدفق النقدي .

االطار اليظري
شفتتا التتتاتن الي تتاي ناالئتمتتان المصتترتي نشساوتتة رال المتتان
المصرتي
نال  :التاتن الي اي ( المسهو  ،االىمية  ،المحتوى )
 -0مفهوم كشف التدفق النقدي
يعةةةرف كشةةةف التةةةدفق النقةةةدي بأتنةةةلر كشةةةف تحليلةةةي لحركةةةة
التريةةةرات النقديةةةة التةةةي حصةةةل فةةةي المنشةةةأة سةةةوا بالزيةةةادة او
بالنقصان والتعرف على اسباا ه ا التريةرات بمعنةى اتنةل تصةوير
لمعمةةول المعةةامالت النقديةةة الداخلةةة ومعمةةول المعةةامالت النقديةةة
البارجة الدوري ،وأبو زتناد  000: 3112،ف وعةرف الزبيةدي
كشةةف التةةدفق النقةةدي بأتنةةل تصةةوير لمعمةةول المعةةامالت النقديةةة
الداخلة ومعمةول المعةامالت النقديةة البارجةة وعةادةر مةا يحصةل
اخةةتالل بي ة التةةدفقين  ،ففةةي الحالةةة التةةي يزيةةد بهةةا التةةدفق النقةةدي
الداخل على التدفق النقدي البارج يحصل الفائض النقةدي  ،يكةون
ععز تنقدي عندما يحصل العكس وكال النتيعتين سوا كان فائضةا
رتنقةةديار ام ععةةزار تنقةةديا تعةةد مةةن المشةةاكل العوهريةةة التةةي تواجةةل
االدارة الماليةةةةة الزبيةةةةدي  326: 3113،ف  ،ان كشةةةةف التةةةةدفق
النقدي يعد حةديث العهةد مقارتنةة بةالقوائم االساسةية االخةر  ،وقةد
شةةهد من ة تنشةةوئل الةةى االن تطةةورات ملحوظةةل مةةن جهةةة المةةداخل
المتبعةة فةي اعةدادا أو مةن حيةث صةور او تنمةاذج عرضةل أو مةن
حيث قوة القواعد الملزمة بنشرها والصادرة عن المعاميع المهنيةة
 ،وكاتن الشركات العاملة في الواليات المتحدة االمريكية أول من
بادر بعرض ه ا الكشف بصفة وعيةة فةي تنهايةة البمسةينات مةن
القرن الماضي فقد بد الكشف بتحليل مبسط ا لق علية قائمة من
مطر ،البسيو ي 360 :3118،ف.
اين جا ت والى أين ذهب

ترضية الاراسة

 -3أهمية كشف التدفق النقدي

اسةةةةتندت فرضةةةةية الدراسةةةةة علةةةةى ان المصةةةةرف الزراعةةةةي
التعةةاوتني ال يمكنةةل االعتمةةاد علةةى المؤشةةرات التةةي يوفرهةةا كشةةف
التةةةدفقات النقديةةةة فةةةي تقليةةةل مبةةةا ر االئتمةةةان المصةةةرفي  ،وان
القةةةروض الكليةةةة ال تةةةؤثر علةةةى راس المةةةال الثابةةة للمصةةةرف
الزراعي .

ترتبط القوائم المالية بعضها ببعض بعالقة مهمةة اذ تعةد تنتةائ
قائمة أخر جز ي من قائمةة أخةر حيةث أن صةافي الةدخل النةات
من قائمة الةدخل هةو جةز مةن قائمةة حقةوق الملكيةة  ،وان رصةيد
رأس المةةال النةةات عةةن قائمةةة حقةةوق الملكيةةة هةةو جةةز مةةن قائمةةة
المركز المالي و ان رصيد النقدية النات مةن كشةف التةدفق النقةدي
هةو جةةز مةن قائمةةة المركةةز المةالي الرمحةةي واخةةرون:3101 ،
 26ف  ،وان كشةةف التةةدفق النقةةدي كوتنةةل احةةد القةةوائم الماليةةة يعةةد
االكثر مالئمة لتحديد تنقا القوا والضعف في تنشا المنشأة النقدي
أذ تشكل المعلومات التي يحتويها الكشةف والمؤشةرات التةي يمكةن
اشتقاقها أداة فعالة لتقييم مد كفا ة السياسات التةي تتبناهةا االدارة
في معةال التمويةل واالسةتثمار والتعةرف علةى خططهةا المسةتقبلية
فةةي معةةال النمةةو والتوسةةع ويقةةدم كشةةف التةةدفق النقةةدي لمسةةتبدمي
القةةوائم الماليةةة معلومةةات تمكةةنهم مةةن تقيةةيم التريةةرات فةةي صةةافي
اصول الوحدة االقتصادية مع تةوفير معلومةات عةن سةيولة الوحةدة
االقتصادية وقةدرتها علةى سةداد التزاماتهةا وكة لم درجةة المروتنةة
المالية لديها ويعطي مؤشرار لمبالغ وتوقي درجةة التأكةد المتعلقةة

الحاند الز انية نالمكانية
اتب ة ت الدراسةةة الحاليةةة المصةةرف الزراعةةي التعةةاوتني وقةةد
تـــــم االعتــــــماد على البياتنات المنشــــورة الباصة بل بياتنةات
مالية ف أي اخ ت الميزاتنية العامة للمدة .3102-3101
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بالتةةدفقات النقديةةة المسةةتقبلية وبيةةان العالقةةة بةةين الةةربا المحاسةةبي
والربا النقدي محمةد  013 :3112 ،ف .وفيمةا يبة المصةارف
يعد الكشف مؤشراي جيداي على صدق ربحيةة المصةرف  ،وتسةتبدم
المعلومةةات التاريبيةةة التةةي يقةةدمها الكشةةف كمؤشةةر لقيمةةة وتوقية
ومد التأكد من تحقةق التةدفقات النقديةة المسةتقبلية وأتنةل ذو أهميةة
مكملةةة الةةى القةةوائم الماليةةة الرئيسةةة االخةةر Norton& :222
2002،porterف.
كما تبرز أهمية كشف التدفق النقةدي مةن خةالل مةا يةوفرا مةن
معلومةات عةةن اتنشةطة الوحةةدة االقتصةادية التشةةريلية واالسةةتثمارية
والماليةةة فةةي توليةةد او اتنتةةاج النقةةد الةةداخل  ،والتةةدفق النقةةدي يةةوفر
معلومات عن كمية التمويل التي يحتاج اليها المقترض  ،ومواعيةد
تلم االحتياجات وتنول التمويل االتنسب لتلبية هة ا االحتياجةات هةل
هو التمويل القصير او المتوسط او الطويل االجل ويةر الباحثةان
ان كشةةف التةةدفق النقةةدي يقةةيس أثةةار التةةدفقات النقديةةة االسةةتثمارية
والتمويليةةة علةةى ربحيةةة المصةةرف ومركةةزا المةةالي وه ة ا يسةةاعد
المصرف في اتباذ قرارات االئتمان .
 -2محتو قائمة التدفقات النقدية
حةةدد المعيةةار المحاسةةبي االمريكةةي محتةةو لقائمةةة التةةدفقات
النقدية والتي يعب ان تبين التدفقات النقدية الداخلةة والبارجةة مةن
االتنشطة التالية الصبان ،واخرون  046: 3102،ف-:
 االتنشطة التشريلية  :وهي التدفقات النقدية الناتعة من العمليات
الرئيسةةةة للمشةةةرول مةةةن بيةةةع وشةةةرا السةةةلع وكافةةةة العمليةةةات
العادية التي تمثل الدورة التشريلية للمشةرول  .وهنةا تعريفةار
أخةةر لألتنشةةطة التشةةريلية بأتنهةةا عمليةةات اقتنةةا أو اتنتةةاج السةةلع
والبدمات وبيعها وتوزيعها  ،فالتدفق النقدي من ه ا االتنشةطة
يعةةد النقةةد المسةةتلم مةةن بيةةع السةةلع والبةةدمات كمةةا يعةةد النقةةد
المدفول الى موردي ومعهزي السلع والبدمات .
 االتنشةةطة االسةةتثمارية  :وهةةي التةةدفقات الناتعةةة مةةن االتنشةةطة
االستثمارية التي يقوم بها المشةرول مةن شةرا وبيةع االصةول
الثابتةةة وكةة لم االسةةتثمارات فةةي الةةديون والملكيةةة للشةةةركات
االخر  .وهي تمثةل النقةد المتةدفق الةداخل والبةارج المرافةق
مع شرا استثمارات الوحدة وبيعها واالثار المترتبة على النقد
من شرا السندات القابلة للتسويق وبيعها
 االتنشطة التمويلية  :وتتضمن االتنشةطة التمويليةة حصةول النقةد
من تحصيل الديون ودفع المبلغ المقتةرض وحصةول النقةد مةن
المةةةالكين وتزويةةةدهم مةةةع العائةةةد علةةةى هةةة ا االسةةةتثمار وهةةةي
التدفقات النقدية الناتعة من النشا التمويلي المتعلق بالحصول
على موارد التمويل لألصول سوا من قروض او من اصةدار
اسهم .

عانيا ً  :االئتمان المصرتي نالتحليل المالي
 -0مفهوم االئتمان المصرفي
يعةةد االئتمةةان المصةةرفي مةةن اكثةةر معةةاالت االسةةتثمار جاذبيةةة
للمصةةةةارف ويتمثةةةةل بصةةةةفة أساسةةةةية بةةةةالقروض التةةةةي تمنحهةةةةا
المصةةارف لزبائنهةةا أفةةراداي ومن مةةات  ..الةةخف ويقصةةد باالئتمةةان
المصرفي الثقة التي يوليهةا المصةرف لزبوتنةة بحتاحتةل مبلرةا ي معينةاي
مةةن المةةال السةةتبدامل فةةي ةةرض محةةدد خةةالل فتةةرة معينةةة ويةةتم
سدادا بشرو معينة مقابل عائد مادي متفق عليل محمةد 3111 ،
22 :ف كما يمكن تعريف االئتمان المصرفي بأتنل الثقةة التةي يوليهةا
المصرف لشب ما حين يضع تح تصرفل مبلراي مةن النقةود أو
يكلفل فيل لفترة محةددة يتفةق عليهةا بةين الطةرفين ويقةوم المقتةرض
فةةةي تنهايتهةةةا بالوفةةةا بالتزاماتةةةل لقةةةا عائةةةد معةةةين يحصةةةل عليةةةل
المصرف من المقترض يتمثل في الفوائد والعموالت والمصاريف
السيسةةي  021 : 0222 ،ف ويتضةةا مةةن التعةةاريف أعةةالا أتنهةةا
تعمع في ياتها عناصةر أساسةية متمثلةة بالثقةة التةي تعةد عنصةراي
أساسا ي في العملية االئتماتنية التي هي ب اتها قائمة على الثقةة متمثلةة
بشةةعور المقتةةرض بالمسةةؤولية إزا المصةةرف المةةاتنا لالئتمةةان،
وأيضا ي تحديد المبلغ والررض والفترة والمقابل ال ي يحصةل عليةل
المصرف من جرا ذلم .
 -3مفهوم القدرة االئتماتنية
يعةةد موضةةول القةةدرة االئتماتنيةةة مةةن أهةةم الموضةةوعات التةةي
تسترعي اهتمام إدارات المصارف بشكل متزايد في ظل ال روف
البيئيةةةة المعقةةةدة التةةةي تعمةةةل مةةةن خاللهةةةا المصةةةارف وألن تنعةةةاح
المصةةرف يتوقةةف علةةى مةةد تنعاحةةل فةةي رسةةم سياسةةتل االئتماتنيةةة
ويأتي هة ا االهتمةام بالقةدرة االئتماتنيةة مةن المصةارف وإخضةاعها
للتحليةل والقيةةاس والنم جةةة لكةةون األتنشةطة ا قراضةةية تمثةةل اكثةةر
معةةاالت االسةةتثمار جاذبيةةة تن ةةراي الرتفةةال العوائةةد المتولةةدة عنهةةا
ويمثةةل االئتمةةان الممنةةوح لمن مةةات األعمةةال العاتنةةب األكبةةر فةةي
محف ةةة قةةروض المصةةارف التعاريةةة وعملي ةاي تواجةةل المصةةارف
مشكلل في تحديةد القةدرة االئتماتنيةة لزبائنهةا  ،تن ةراي لتةداخل الكثيةر
من العوامةل التةي تةؤثر فيهةا  .ويقصةد بالقةدرة االئتماتنيةة كمةا ورد
فةةي قةةاموس ) Finance & Bankingتقيةةيم قةةدرة األفةةراد أو
من مةةات األعمةةال علةةى الةةدفع لمشةةتريات البضةةائع أو البةةةدمات
المستلمةف  1997،Dictionary of Finance & Bankingف
ووردت فةةةي قةةةاموس Longman Business English
 Dictionaryالقدرة االئتماتنية  Credit Worthy adj.إذا كاتنة
الةةةدول أو من مةةةات األعمةةةال أو األشةةةباو ذوي قةةةدرة ائتماتنيةةةة
 Credit Worthyيتمتعون بمركز مالي جيد وسعل تاريبي جيد
في تسديد القروض فةي وقتهةا المحةدد  .ولة لم بحمكةان المؤسسةات
المالية إقراض هؤال بثقة الن القروض ستسدد في الوق المحةدد
2000)،(Longman Business English Dictionary
ويةةرتبط مفهةةوم القةةدرة االئتماتنيةةة بطةةرفين همةةا المؤسسةةة الماتنحةةة
لالئتمان والمستفيد من االئتمان .
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وفيما يتصل بالطرف األول بقدرة ه ا المؤسسات علةى مةنا
االئتمان لكون مصادر األموال التي تستبدمها المصارف في مةنا
االئتماتنات فةي مع مهةا تعةود ملكيتهةا للريةر سةوا كاتنة ودائةع أو
قروضا ي من مصةارف أخةر  ،وهنةا يىلقةى علةى المصةرف تبعةات
كبيرة أهمها كما ذكرتنا سالفا ي القدرة علةى مةنا االئتمةان فضةالي عةن
تع يم ثروة مال المصةرف  ،ويلقةى علةى الطةرف الثةاتني تبعةات
ا يفةةا بالتزاماتةةل فةةي الوقة المحةةدد  ،ومةةن خةةالل فحة القةةدرة
االئتماتنيةةةةة للمقترضةةةةين  Test Creditworthinessاذ تسةةةةتطيع
المصارف تصةنيف المقترضةين والمشةاريع الممولةة إلةى مشةاريع
مربحة و ير مربحة أو ما شابل ذلم  Gehric , 1998 ,389ف.
 -2مفهوم التحليل المالي
يعد التحليل المالي للقةوائم الماليةة مةن المواضةيع ذات االهميةة
البالرة باعتبارا أداة هامة يمكن من خاللل إن يصل المحلةل المةالي
إلى الدقة في اتباذ القرارات وذلم من خلل التعرف على العواتنب
االيعابية واستراللها افضةل اسةترالل وتشةبي جواتنةب القصةور
ومةةن ثةةم اتبةةاذ االجةةرا ات التصةةحيحية الالزمةةة للمسةةتقبل وبمةةا
يسةةاهم فةةي ترشةةيد اتبةةاذ القةةرارات ،ويعةةرف التحليةةل المةةالي بأتنةةل
معالعةةة من مةةة للبياتنةةات الماليةةة المتاحةةة لتقيةةيم المشةةرول القةةائم او
المةةراد تطةةويرا وتوسةةيعل وتشةةبي المشةةاكل التبةةاذ القةةرارات
المستقبلية والتبطيط لها في ظل ظروف عدم التأكد ويعرف أيضا
بأتنل عبارة عن قرا ة ودراسة وترجمةة المعلومةات التةي تتضةمنها
التقةةارير الماليةةة ثةةم تحليلهةةا لفهةةم مضةةموتنها الة ي يعكةةس المركةةز
المةةالي والنقةةدي وربحيةةة المنشةةاة بأتنةةل تشةةبي الوضةةع المةةالي
الشمري 24: 3101 ،ف  ،ويةر الةبعض ان للوحةدة االقتصةادية
تهةةدف عطةةا مؤشةةرات عةةن وضةةعها المسةةتقبلي .كمةةا ويعةةرف
ايضا باتنل عملية يتم من خاللها استكشاف او اشتقاق معموعة من
المؤشةةرات الكميةةة والنوعيةةة حةةول تنشةةا المشةةرول االقتصةةادي
تسةةةاهم فةةةي تحديةةةد اهميةةةة وخةةةواو االتنشةةةطة التشةةةريلية والماليةةةة
للمشرول وذلم من خةالل معلومةات تسةتبرج مةن القةوائم الماليةة
ومصادر اخر وذلم لكي يةتم اسةتبدام هة ا المؤشةرات بعةد ذلةم
في تقييم ادا المنشأة بقصد اتباذ القرارات مطر 2 :3116 ،ف .
ومما سبق يتضا ان التحليل المالي باتنل معموعةة االجةرا ات
والعمليات ألجل الحكم علةى أدا المنشةاة وتقيمهةا وذلةم باالعتمةاد
علةى البياتنةات المسةتبرجة مةن القةةوائم الماليةة لتلةم المنشةاة بقصةةد
اكتشاف عوامل الضعف والقصور في تلم القةوائم وكة لم عوامةل
القوة فيها وبما يساهم في ترشيد اتباذ القرارات المناسبة .
 -4أهداف وأ راض التحليل المالي
إن التحليةةل المةةالي كةةأي فةةرل مةةن فةةرول المعرفةةة االتنسةةاتنية
يسعى إلى تحقيق معموعة من االهداف واال راض المبتلفة التةي
يسةةعى إليه ةا المحلةةل المةةالي .فعنةةدما يكةةون الرةةرض مةةن التحليةةل
معرفةةة تنتيعةةة عمةةل المنشةةاة فةةي الحاضةةر ومةةا سةةيكون عليةةل فةةي
المسةةةتقبل فةةةان الموضةةةول ينصةةةب علةةةى معرفةةةة ربحيةةةة المنشةةةاة
والعوامةةل المةةؤثرة علةةى حعةةم المنشةةأة أمةةا أذا كاتن ة الرايةةة مةةن

التحليل المالي هو تقديم تسةهيالت ائتماتنيةة أو مصةرفية والة ي هةو
موضول بحثنا فان التحليل سوف ينصب على معرفة قدرة المنشاة
علةةى تسةةديد التزاماتهةةا بالمسةةتقبل مةةن خةةالل دراسةةة العالقةةة بةةين
االصةةول ومةةد قةةدرة المنشةةاة علةةى ترطيةةة التزاماتهةةا خةةالل مةةدة
معينة  .الحيالي  04: 3112 ،ف وعليل فان التحليل المةالي يهةدف
إلةةى تحقيةةق أ ةةراض عةةدة كتقيةةيم الوضةةع المةةالي والنقةةدي للمنشةةأة
وتحديةةد االتنحرافةةات وذلةةم مةةن خةةالل مقارتنةةة االدا الفعلةةي عةةن
المبطةةةط وتشةةةبي أسةةةبابها وتقيةةةيم تنتةةةائ قةةةرارات االسةةةتثمار
والتمويل واالستفادة من تنتائ التحليل العةداد الموازتنةات والبطةط
المسةةةتقبلية وتحديةةةد الفةةةرو المتاحةةةة إمةةةام المنشةةةاة والتةةةي يمكةةةن
استثمارها والتنبؤ باحتماالت الفشةل المةالي الة ي تواجةل المنشةأة-:
النعيمةةي والتميمةةي  30 :3118 ،ف  ،وممةةا سةةبق يمكةةن القةةول إن
التحليل المالي يسةتبدم أل ةراض وأهةداف كثيةرة وبمةا يسةاهم فةي
تلبية أهداف المنشاة سوا كةان فةي حالةة اتبةاذ قةرارات ماليةة مةن
حيةةةةث الحصةةةةول علةةةةى االمةةةةوال أو اسةةةةتبدام لهةةةة ا االمةةةةوال أو
أل ةةراض تقريةةر مةةنا االئتمةةان حيةةث يوضةةا مةةد قةةدرة العمةةال
علةةةى الوفةةةا بالتزامةةةاتهم المترتبةةةة علةةةى التسةةةهيالت االئتماتنيةةةة
المبتلفة.
عالثا ً  :سهو شساوة رال المان المصرتي
تعنةي كفايةة راس المةال الطةرق التةي يسةتبدمها مةدرا إدارة
المصرف في تحقيق تنول من التوازن بين المبا ر التةي يتوقعهةا
البنم وحعم راس المال ،ومن الناحية الفنية فأن كفاية راس المال
تعنةي راس المةال الة ي يسةتطيع أن يقابةل المبةا ر ويةؤدي إلةى
ج ا الودائع ويقود إلى ربحية المصرف ومن ثم تنموا السعودي
 140 :1999ف وتحدد مفهوم كفاية راس المال بكوتنل يمثل مقةدار
راس المال ال ي يكون مناسبا بحيث يستطيع المصرف من خاللل
أدا وظائفل وأتنشطتل كافة دون أن يتعرض للبسارة أو التصفية
)سةر  ( 174 : 1998 ،كمةا إتنةل يحةدد العالقةة التةي تةربط بةين
مصةادر أمةوال المصةرف والمبةا ر المحيطةة بةل وموجةودات
المصرف .وتعتبر كفاية راس المال من أهم األدوات التي تستبدم
للتعةرف علةى مالئمةة المصةرف أي قدرتةل علةى تحمةل البسةائر
المحتملة أو ا عسار حيث كلما اتنبفض احتمال إسعار المصةرف
ارتفع تبعا ل لم درجة مال تل المالية ،والعكس صحيا.

االطار اليظري
نال  :الموازنتتتة الماليتتتة العا تتتتة نبعتتتم كوناتهتتتا للمصتتتتر ف
0202-0202
الزرااي للما
مةةن خةةالل بياتنةةات جةةدول 0ف سةةوف يةةتم ا شةةارة الةةى عةةام
 3104ألتنهةةا تمثةةل كاتن ة افضةةل مةةن بقيةةة حسةةب األرقةةام المشةةار
اليها في العدول أعالا من جميع النواحي  ،وجا ت أعلةى موازتنةة
مالية عامة فةي عةام  3104إذ بلرة 75.933.000.000ف دينةار
وبلةغ متوسةةط الموازتنةةات الماليةةة لمةةدة الدراسةةة 604.822.011ف
دينةار وبةةاتنحراف معيةاري 0.23ف وتعةةود هة ا الزيةادة الةةى توجةةل
الدولةةة الةةى دعةةم القطةةال الزراعةةي مةةن خةةالل الزيةةادة فةةي حعةةم
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القةةةةةةةةروض  ،وبلةةةةةةةةغ المتوسةةةةةةةةط العةةةةةةةةام للتةةةةةةةةدفقات النقةةةةةةةةدي
222.330.232ف دينةةار وبةةاتنحراف معيةةاري 0.28ف فةةي حةةين
بلرةةةةةةة قائمةةةةةةةة التةةةةةةةدفق النقةةةةةةةدي فةةةةةةةي عةةةةةةةام  3101بمبلةةةةةةةغ
812.480.422.222ف دينةةةار ويعةةةود ذلةةةم الةةةى ارتفةةةال التةةةدفق
النقدي االستثماري ال ي يعد احد المكوتنات المهمة للتدفق النقدي ،
وبلرةةةة الموجةةةةودات الكليةةةةة بمتوسةةةةط 221.363.222ف دينةةةةار
وباتنحراف معياري 0.14ف في حين بلر الموجةودات الكليةة فةي
عام  3104بأعلى قيمةة 462.631.822.2121ف دينةار وكاتنة
مصةةةادر التمويةةةل بمتوسةةةط 264.823.422ف دينةةةار وبةةةاتنحراف
معياري 0.12ف في حةين بلرة مصةادر التمويةل فةي عةام 3104
بقيمة  4.602.222.223.222ف دينةار وبلرة االيةرادات الكليةة
بمتوسةةةط 220.822.321ف دينةةةار وبةةةاتنحراف معيةةةاري 0.42ف

وجةةةةةةةةا ت االيةةةةةةةةرادات الكليةةةةةةةةة فةةةةةةةةي عةةةةةةةةام  3104بقيمةةةةةةةةة
20.086.222.222ف دينةةةةةار  ،وجةةةةةا ت المصةةةةةروفات الكليةةةةةة
بمتوسةةط 281.882.402ف دينةةار وبةةاتنحراف معيةةاري 0.62ف
فةةةةةي حةةةةةين بلرةةةةة المصةةةةةةروفات الكليةةةةةة عةةةةةام  3104بقيمةةةةةةة
 22.412.036.240ف دينةةةةار وامةةةةا راس المةةةةال الثابةةةة جةةةةا
بمتوسةةةط 282.222.222ف دينةةةار وبةةةاتنحراف معيةةةاري 4.23ف
وبلةةةةةغ راس المــــةةةةةـال الثابـــةةةةةـ فةةةةةـي عـــةةةةةـام  3104بمةةةةةـبلغ
011.611.111.111ف دينةةةةار  ،وجةةةةا ت الرواتةةةةب واالجةةةةور
بمتوسةةط 082.230.812ف دينةةار وبةةاتنحراف معيةةاري 6.24ف
فةةةي كاتنةةة الرواتةةةب واألجةةةور فةةةي عةةةام  3104بةةةأعلى مةةةن بقيةةةة
السنوات وكاتن بقيمة 32066202480ف دينار.
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عانيا ً  :االقتة عتر االئتمتان المصترتي الت شفتا التتاتن الي تاي
0202-0202
للما
لرةةرض تحديةةد اثةةر القةةروض علةةى كشةةف التةةدفق النقةةدي تةةم
اعتمةةاد البرتنةةام االحصةةائي  spssلتحليةةل دالةةة االتنحةةدار المتعةةدد

باسةةتبدام قائمةةة التةةةدفق النقةةدي كمتريةةةر تةةابع  Yوالمتريةةةرات
التوضيحية تمثل بالقروض قصيرة االجل  X1والقروض ويلـة
االجل  X2للفترة مــــن  3102-3101وكما مبين بالعدول االتي:
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جدول  3يبين مبالغ التدفق النقدي والقروض ويلة االجل والقصيرة للمدة من 3102-3101
السنة

التدفق النقدي

قروض قصيرة االجل

قروض ويلة االجل

2010

80.3481.459.393

122.836.949.381

443.576.542.101

2011

576.067.359.134

220.782.408.031

854.077.697.626

2012

207.524.204.595 5.93.921.208.281

1237.047.628.588

2013

763.686.849.471

305.258.741.519

1.434.353.103.210

2014

458.791.914.585

248.368.916.481

1.446.466.271.577

2015

267.382.751.516

123.809.452.939

1.577.388.782.599

ظهرت تنتائ التحليل باالعتماد على ريقةة المربعةات الصةرر
 OLSكاالتي - :
Ln Y= 26.749 + 0.850 Ln X1- 0.787 Ln X2
)(-3.557

)(2.960

D.W= 2.667
R2 = 0.83

)(3.738

t
F= 7.442

تةةم اختيةةار الدالةةة اللو اريتميةةة كاتن ة افضةةل دالةةة بنةةا ي علةةى
 R2، t ،Fف فةةي تحليةةل
تفوقهةةا باالختبةةارات ا حصةةائية
القروض القصيرة والطويلة االجل على كشف التدفق النقدي للمدة
أعةةالا  ،يتضةةا ان قيمةةة معامةةل الدالةةة  R2بلر ة 0.83ف مشةةيراي
الةةى ان ه ة ا القيمةةة تعةةز الةةى التريةةرات التةةي تطةةرا علةةى كشةةف
التةةدفقات النقديةةة سةةببها التريةةرات للعوامةةل المسةةتقلة وان 0.17ف
من التريرات يعز الى عوامل أخر لم تبضع للقياس في الدالة
 ،وإشةةارة اختبةةار  Fالةةى معنويةةة الدالةةة ككةةل  ،وامةةا بالنسةةبة الةةى
المتريةةةر  X1المتمثةةةل بةةةالقروض قصةةةيرة االجةةةل عنةةةد مسةةةتو
المعنويةةةة 0.05ف وجةةةا ت قيمةةةة 2.960 tف أي عنةةةد تسةةةديد
القةةروض بمقةةدار  1الةةف دينةةار فةةان قيمةةة التةةدفق النقةةدي تةةزداد
بمقةةدار 0.850ف  ،امةةا بالنسةةبة للمتريةةر  X2المتمثةةل بةةالقروض
ويلةةة االجةةل عنةةد مسةةتو معنويةةة 0.05ف جةةا ت قيمةةة - t
3.557ف أي عند تسديد القروض بمقدار  1االلف دينار .
فان قيمة التدفق النقدي سوف تةنبفض بمقةدار 0.787ف ويعةز
الى ول المدة الزمنية .

امةةةا االختبةةةارات القياسةةةية فمشةةةكلة االرتبةةةا الةةة اتي للمتريةةةر
العشةةةوائي وذلةةةم باعتمةةةاد اختبةةةار  Durbin-Watsonوالةةة ي
أوضةةا عةةدم وجةةود مشةةكلة االرتبةةا الة اتي فةةي االتنمةةوذج المقةةدر
لكون قيمة D.Wف وقع في منطقة قبول فرضية العدم .
عالث تا ً  :اعتتر ال تترنك الكليتتة ال ت رال المتتان الثاب ت للمصتترف
0202-0202
للستر
بعد اجرا تحليل اتنحدار بسيط للمتريرين  Yراس المةال الثابة ف
والمترير التوضيحي  Xالقروض ف تم التوصل الى -:
جدول  2يبين معمول القروض الكلية وراس المال الثاب للمدة
من 3102-3101
السنة

معمول القروض الكلية
بالدينار

566.413.491.482 2010

اجمةةةالي تكةةةوين راس
المال الثاب
بالدينار
600.000.000

600.000.000 1.074.860.105.657 2011
50.600.000.000 1.444.571.833.183 2012
100.600.000.000 1.739.611.844.729 2013
100.600.000.000 1.694.835.188.058 2014
100.600.000.000 1.701.198.235.538 2015
ظهرت تنتائ التحليل باالعتمةاد علةى ريقةة المربعةات الصةرر
 OLSكاالتي- :
Y= 8.52 + 8.789 X1
)(4.881

)t (6.389
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F= 23.822
D.W= 1.826
R2 = 0.85
تم اختيار الدالة البطيةة التةي كاتنة افضةل دالةة بنةا ي علةى تفوقهةا
باالختبةارات ا حصةائية  R2، t ،Fف فةي تحليةل اثةر القةروض
الكلية على راس المال الثاب للمدة أعالا  ،يتضا ان قيمة معامةل
الدالةةة  R2بلر ة 0.85ف مشةةيراي الةةى ان ه ة ا القيمةةة تعةةز الةةى
التريةةرات التةةي تطةةرا علةةى راس المةةال الثابةة سةةببها التريةةرات
للعامةةل المسةةتقل وان 0.17ف مةةن التريةةرات يعةةز الةةى عوامةةل
أخر لم تبضع للقياس في الدالة  ،وإشارة اختبار  Fالةى معنويةة
الدالةةةة ككةةةل  ،وامةةةا بالنسةةةبة الةةةى المتريةةةر  X1المتمثةةةل بمعمةةةول
القةةروض الكليةةة عنةةد مسةةتو المعنويةةة 0.05ف وجةةا ت قيمةةة t
4.661ف أي عند تسديد القروض بمقدار )  ( 8.789الةف دينةار
فان راس المال الثاب يزداد بمقدار 991.2ف  ،ويعود السبب الى
حعم القروض الكلية التي لها تأثير إيعابي على راس المال .
امةةةا االختبةةةارات القياسةةةية فمشةةةكلة االرتبةةةا الةةة اتي للمتريةةةر
العشوائي وذلم باالعتماد علةى اختبةار  Durbin-Watsonألتنةل
مناسب الختبار االرتبا ال اتي من الدرجة األولى والة ي أوضةا
عدم وجود مشكلة االرتبا ال اتي في االتنموذج المقدر لكون قيمةة
D.Wف كاتنة تقةةع فةةي منطقةةة قبةةول فرضةةية العةةدم أي ان D.W
يسةةةاوي  1.826ومةةةن جةةةدول  D.Wمسةةةتو المعنويةةةة 0.05
ودرجات حرية  6تنعد ان  D.Wتقع بين -:
du < D.W< 4-du

0.610 < 0.836 < 3.024

االستيتاجال نالتوصيال
االستيتاجال
بنا على ما توصل اليل الدراسة تنستنت ما يلي - :
 .0ان كشف التدفق النقدي يتأثر بشةكل مباشةر بةالقروض قصةيرة
االجل وبشكل ير مباشر بالقروض ويلة االجل.
 .3ان كفاية راس المال تتأثر بالقروض بشةكل اجمةالي وذلةم الن
مةةةنا القةةةروض تعتبةةةر مةةةن رصةةةيد الموازتنةةةة الماليةةةة العامةةةة
وتتطلب فترة زمنية عادتها.
 .2ظهةةرت سةةنة  3104بةةأعلى موازتنةةة ماليةةة عامةةة وتةةدل علةةى
وجود دعم للمصرف الزراعي.
 .4ان القروض قصيرة االجل ال تؤثر في الموازتنة المالية العامةة
كون المدة الزمنية عادتها قصيرة.
التوصيال
توصي الدراسة بما يلي- :
 .0ضرورة التأكيد على استبدام كشف التةدفق النقةدي إلةى جاتنةب
الوحةةةدات األخةةةر ألتنهةةةا تبةةةين ا يةةةرادات مةةةن المصةةةروفات
ومعرفة الرصيد المتبقي.

 .3ضةةرورة دعةةم القةةروض قصةةيرة االجةةل ألتنهةةا ال تةةؤثر علةةى
الموازتنة المالية العامة كون المدة الزمنية عادتها قصيرة.
 .2دعةةم القةةروض المتوسةةطة االجةةل بةةدال مةةن القةةروض ويلةةة
االجةةل كةةون المةةدة الزمنيةةة مقبولةةة وال تةةؤثر علةةى كفايةةة راس
المال المصرفي.
 .4الحاجة الى دراسة مماثلة مع بيةان ربحيةة ومؤشةرات السةيولة
للمصرف الزراعي.
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