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تعاملت الدراستتة متتج الموجتتودات غيتتر العاملتتة كمتغيتتر تفستتيري ل ومتتج االستتتقرار المصتترفي
كمتغير استجابي من خالل مؤشترين ممتا لالعائتد علتى الموجتودات ل تغطيتة الستيولة د وقتد متدف
الدراسة اختبار عالقات التأثير بين الموجودات غير العاملة واالستقرار المصترفيل وتكتون مجتمتج
الدراسة من القطاع المصرفي التجاري الخاص في العراقل إما عينة الدراسة فقد كاتن عينة عمديه
ل إذ تم اختيار عينتة متن ل  8مصتار,ل لسلستلة نمنيتة امتتدت متا بتينل 6112 -6112وتضتمن
الدراستتة فرتتتيتين لالختبتتار عالقتتات التتتأثير بتتين متغيرات تتاد تتتم تيليتتل بياتنتتات الدراستتة باستتتخدام
المعادالت الماليتة وبعتا األستاليإل ااحصتائية باالعتمتاد علتى مجموعتة متن البرامجيتات الجتام ة
كبرتنامج ل SPSS.V.20وقد أظ رت النتائج تطابق فرتيتي الدراستة ومت ا يعتود للتتأثير الستلبي
والواتح للموجودات غير العاملة على كالً من العائد على الموجودات وتغطيتة الستيولة ممتا يجعتل
المصار ,المبيوثة في وتج ين ر بالمخاطرةد
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Abstract
The study dealt with non-operating assets as an explanatory variable and with banking stability as a response variable
through two indicators (return on assets, liquidity coverage). The study was designed to test the relations of influence
between non-operating assets and banking stability. The study population is from the private commercial banking
sector in Iraq. The sample of the study was a vertical sample. A sample of (8) banks, for a time series spanning
between (2007 - 2015) was selected and the study included two hypotheses to test the relations of influence between
their variables. The results of the study were analyzed using financial equations and some statistical methods based
on a set of ready-made software such as SPSS.V.20. The results showed that the study hypotheses are consistent with
the negative impact of the non-operating assets on both the return on assets and the liquidity coverage, that making
the banks in a precarious situation.

المقدمة
يعتتد القطتتاع المصتترفي قطتتاع م تتم الستتتقرار التتن م الماليتتة
وبكافتتة بلتتدان العتتالمل اذا تمتتارف المصتتار ,دوراً مام تا ً فتتي خلتتق
المال واالستثمار من اجل النمو االقتصادي وتمويل األعمال وفتي
تن م الدفجل وبالتالي فأن تعثتر عمتل تلتأل األتن متة يعتود لمتغيترات
متعتتددةل وقتتد لفت ت األنمتتة الماليتتة العالميتتة ختتالل عتتام ل-6112
 6118اتنتبتتاا البتتاحثين والمختصتتين تنيتتو االستتتقرار المصتترفي
ووتعه على رأف جدول أعمال مل في حين يرى بعا الميللتين
ان االستقرار المصرفي مرتبط به ج ء من حجتم ومياكتل الملكيتة

والتتبعا ارختتر الحتتش ان فشتتل المصتتار ,الخالتتة كتتدليل علتتى
تعف الخدمات المصرفية الموجه تنيو الربحد مما دعت الياجتة
التتى ايجتتاد حلتتول لمستتببات عتتدم االستتتقرار والتتتي من تتا القتترو
المتعثرة التي ت يد من عدم اليقتين فيمتا يتعلتق بمركت رأف المتال
للمصتتتار ,وبالتتتتالي ييتتتد متتتن امكاتنيتتتة اليصتتتول علتتتى التمويتتتل
ويتتؤدي ذلتتأل بتتدورا التتى رفتتج استتعار الفائتتدة علتتى المصتتار ,متتن
ختتتالل خفتتتا تنمتتتو االئتمتتتان والنشتتتاط االقتصتتتاديل فضتتتال عتتتن
التكاليف المرتفعة المرتبطتة بتادارة القترو المتعثترة واتنخفتا
رأف المال الناتج عن خسائر القرو المقدمة وكالمما يس م فتي
اتنخفا العر االئتماتني داذ توتح النتائج االجمالية للدراستات
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اتنه مج تدمور تنوعية القترو فتان المصتار ,ال تستتطيج تمويتل
الفرص االستثمارية مما يستدعي الياجتة التى معالجتة تلتأل ارثتار
التتي تمتتتد لتيط فقتتط ادارة مجتالط المصتتار ,بتل تكتتون تنتائج تتا
ستتلبية علتتى االقتصتتاد ككتتلد وبتتدوتنا حاولنتتا ان تنشتتخ وتنيلتتل
االتنعكتتاف الستتلبي للموجتتودات غيتتر العاملتتة علتتى عتتدم االستتتقرار
المصتترفي متتن ختتالل دراستتتنا الياليتتة التتتي قستتم التتى أربعتتة
مباحتتم مثتتتل األول من تتتا من جيتتتة الدراستتةل وجتتتاء الثتتتاتني ليبتتتين
الجاتنتتإل الن تتري ل تتالفي حتتين خص ت الثالتتم لتوتتتيح الجاتنتتإل
التطبيقتتتي علتتتى وفتتتق التيليتتتل المتتتالي واالحصتتتائيل امتتتا الرابتتتج
واألخير فقد خص لبيان االستنتاجات والتوليات التي خرجت
ب ا الدراسةد

منهجية الدراسة
مشكلة الدراسة
على الترغم متن استتخدام وتتداول االستتقرار المتالي فتي أد
اادارة الماليةل إال أن قياسه يصعإل تيديدا فتي المصتار,ل حتتى
ارن ال يوجد أي تنموذج أو أطار تيليلي مقبول علتى تنطتاق واستج
لتقييم االستقرار المالي في المصار ,اذ يمكن تشبي ه فتي مرحلتة
الرتتتيج فتتي الممارستتةل مقارتنتتة بتيليتتل االستتتقرار النقتتديل كتتون
مف وم االستتقرار المتالي اليت ال غتاما وال يوجتد تعريتف شتائج
رغتتم العديتتد متتن الميتتاوالت وم ت ا يعتتود إلتتى كوتنتته قابتتل للتغييتتر
ومتداخل مج تركيبات متعددة )(Swamy,2014:25ل كمتا تمثتل
الموجتتتتودات غيتتتتر العاملتتتتة عقبتتتتة رئيستتتتة أمتتتتام تطتتتتور القطتتتتاع
المصتترفي ألي بلتتد ممتتا يستتتدعي اليتتد متتن ارتفتتاع مستتتوى تلتتأل
الموجتتوداتل إذ أثبت ت دراستتة ) (Zhang et al,2015:1ان
المصار ,التي ثب فشل ا كان ل ا مستوى مرتقج في الموجودات
غير العاملة وخالفا للصتناعات األخترىل ففتي القطتاع المصترفي
يكون تتأثير فشتل احتد المصتار ,يمكتن أن ينتقتل إلتى المصتار,
األختتترى ممتتتا ي تتت استتتتقرار الن تتتام بأكملتتتهد اذ أشتتتارت دراستتتة
) (Ghosh,2017:2الى ان التصاعد الياد فتي الموجتودات غيتر
العاملة يعر المصار ,لمخاطر ائتماتنية كبيرةل كما اتنه يعرقتل
قدرت ا على تتوفير االئتمتانل ولكتن متن المستتغر أن عتددا قلتيال
جتتدا متتن الدراستتات تناول ت معالجتتة م ت ا الموتتتوعد ل ت ا تيتتاول
الدراسة اليالية ااجابة على التساؤالت ارتية:

6د مل يوجد تأثير سلبي للموجودات غير العاملة على العائد على
الموجودات في المصار ,المبيوثة ؟
3د متتل يوجتتد تتتأثير ستتلبي للموجتتودات غيتتر العاملتتة علتتى تغطيتتة
السيولة في المصار ,المبيوثة ؟
أهمية الدراسة
تتتأتي أمميتتة الدراستتة فتتي الجتتاتنبين العلمتتي والعملتتي ل ففتتي
الجاتنإل العلمي ل ستقدم الدراستة ملخت عتن أمتم أفكتار البتاحثين
والكتا ولمتغيري الدراسة الموجودات غيتر العاملتة واالستتقرار
المصترفي مراعيتتا فتتي ذلتأل ألتتالة المصتتادر وحتداثت اد فتتي حتتين
تجلى الجاتنإل العملي من خالل الجاتنإل التطبيقي لمتغيري الدراسة
ل بااتتتتافة إلتتتى تقتتتديم معلومتتتات وتولتتتيات للمصتتتار ,عينتتتة
الدراسة لغتر تخفتيا لتافي الموجتودات غيتر العاملتة كوتن تا
من ميددات عدم االستقرار المالي في الن ام المصرفيد
أهداف الدراسة
يتجلتتى ال تتد ,التترئيط للدراستتة فتتي قيتتاف دور الموجتتودات
غيتتتر العاملتتتة علتتتى عتتتدم االستتتتقرار فتتتي المصتتتار ,التجاريتتتة
المبيوثة تمن أمدا ,فرعية ميددة تتمثل باالتي:
1د تيليل مستتوى الموجتودات غيتر العاملتة للمصتار ,المبيوثتة
للفترة من  6112إلى 6112د
6د تيديتتد مستتتوى العائتتد علتتى الموجتتودات للمصتتار ,المبيوثتتة
للفترة من  6112إلى 6112د
مخطط الدراسة الفرضي
يوتح مخطط الدراسة مجموعة العالقتات المنطقيتة التتي قتد
تكتتون فتتي لتتورة كميتتة أو كيفيتتة أو تجمتتج معتتا المالمتتح الرئيستتة
للواقتتج الت ي ت تتتم بتتهل اذ لتتمم مخطتتط الدراستتة بولتتفه مخططتتا
افتراتيا من خالل دراسة العالقات التي حتددت ا مشتكلة الدراستة
وتستتاؤالت ا والتتتي وتتتي متغيتتري الدراستتةل الموجتتودات غيتتر
العاملتتتة واالستتتتقرار المصتتترفيل وفتتتي تتتتوء مشتتتكلة الدراستتتة
وأمداف ا قام الباحم بوتج مخطتط فرتتي يبتين عالقتات التتأثير
وحسإل ما مبين في الشكل أدتناا :

1د مل يوجد تأثير سلبي للموجودات غير العاملة علتى االستتقرار
المصرفي في المصار ,المبيوثة ؟
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شكل ل 1مخطط الدراسة الفرتي

فرضيات الدراسة
اتنطلقتتت الدراستتتة الياليتتتة بعتتتتد تيديتتتد مشتتتكلت ا وأمميت تتتتا
وأمداف ا متن فرتتيتان أساستية تتم لتياغت ا لتكتون بمثابتة حلتول
مؤقتة للمشكلة ليتم اختبارما الحقا ً للتعتر ,علتى متدى لتالحيت ا
للدراسة ل وم ا الفرتيات مي -:
الفرضييية الرسي يية ا ولي  : H1توجتتد عالقتتة تتتأثير وجتتود عالقتتة
تأثير ذات داللة معنوية سالبة للموجتودات غيتر العاملتة فتي العائتد
على الموجودات في المصار ,المبيوثة د
الفرضية الرسي ية الااييية : H2توجتد عالقتة تتأثير وجتود عالقتة
تأثيرذات داللة معنوية سالبة للموجتودات غيتر العاملتة فتي تغطيتة
السيولة في المصار ,المبيوثةد
أدوات الدراسة
 الجايب النظري  :استتعان الباحتم فتي تغطيتة مت ا الجاتنتإل متن
البيتتم بمتتا متتو متتتوافر متتن المصتتادر األجنبيتتة متتن الدراستتات
والبيتتتول المتتتتوافرة علتتتى شتتتبكة االتنترتنتتت إذ شتتتكل شتتتبكة
ااتنترتن جاتنبا ً أساسيا ً في حصول الباحم على أحدل البيول
والدراسات التي غط الجاتنإل الن ري للدراسةد
 الجايييب العملييي :استتتعان الباحتتم بشتتكل رئتتيط علتتى ستتجالت
المصار ,المتوافرة على موقج سوق العراق لتووراق الماليتة
الرسمي وموقج سوق االوراق الماليتة وللفتترة متن  6112التى
6112د
الموقع االجراسي للدراسة
تتتتم تطبيتتتق الدراستتتة علتتتى عينتتتة متتتن المصتتتار ,الخالتتتة
المدرجتتتة فتتتي ستتتوق االوراق الماليتتتة ومتتتي مصتتتر ,االئتمتتتان

العراقتتيل مصتتر ,الخلتتيج التجتتاريل مصتتر ,الشتترق األوستتطل
مصتتتتر ,دار الستتتتالمل مصتتتتر ,ستتتتومرل مصتتتتر ,المولتتتتلل
مصتتر ,بابتتل ومصتتر ,بغتتدادد اذ تتتم اختيتتار م ت ا التشتتكيلة متتن
المصار ,تن راً لتوافر البياتنات حسإل السلسلة ال منية فضالً عن
تالئم توج ات الدراسة مج طبيعة عمل م ا المصار,د
المعادالت المالية واإلحصاسية
تتتتم استتتتخدام المتتتن ج الكمتتتي فتتتي تيليتتتل البياتنتتتات باستتتتخدام
معتتادالت ماليتتة فتتي حستتا الموجتتودات غيتتر العاملتتة واالستتتقرار
المصرفي وحسإل المعادالت ارتية :
فرضيات الدراسة
اتنطلقتتت الدراستتتة الياليتتتة بعتتتتد تيديتتتد مشتتتكلت ا وأمميت تتتتا
وأمداف ا متن فرتتيتان أساستية تتم لتياغت ا لتكتون بمثابتة حلتول
مؤقتة للمشكلة ليتم اختبارما الحقا ً للتعتر ,علتى متدى لتالحيت ا
للدراسة ل وم ا الفرتيات مي -:
الفرضييية الرسي يية ا ولي  : H1توجتتد عالقتتة تتتأثير وجتتود عالقتتة
تأثير ذات داللة معنوية سالبة للموجتودات غيتر العاملتة فتي العائتد
على الموجودات في المصار ,المبيوثةد
الفرضية الرسي ية الااييية : H2توجتد عالقتة تتأثير وجتود عالقتة
تأثيرذات داللة معنوية سالبة للموجتودات غيتر العاملتة فتي تغطيتة
السيولة في المصار ,المبيوثةد
أدوات الدراسة
1د الجايب النظري  :استتعان الباحتم فتي تغطيتة مت ا الجاتنتإل متن
البيتتم بمتتا متتو متتتوافر متتن المصتتادر األجنبيتتة متتن الدراستتات
والبيتتتول المتتتتوافرة علتتتى شتتتبكة االتنترتنتتت إذ شتتتكل شتتتبكة
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ااتنترتن جاتنبا ً أساسيا ً في حصول الباحم على أحدل البيول
والدراسات التي غط الجاتنإل الن ري للدراسةد
6د الجايييب العملييي :استتتعان الباحتتم بشتتكل رئتتيط علتتى ستتجالت
المصار ,المتوافرة على موقج سوق العراق لتووراق الماليتة
الرسمي وموقج سوق االوراق الماليتة وللفتترة متن  6112التى
6112د
الموقع االجراسي للدراسة
تتتتم تطبيتتتق الدراستتتة علتتتى عينتتتة متتتن المصتتتار ,الخالتتتة
المدرجتتتة فتتتي ستتتوق االوراق الماليتتتة ومتتتي مصتتتر ,االئتمتتتان
العراقتتيل مصتتر ,الخلتتيج التجتتاريل مصتتر ,الشتترق األوستتطل
مصتتتتر ,دار الستتتتالمل مصتتتتر ,ستتتتومرل مصتتتتر ,المولتتتتلل
مصتتر ,بابتتل ومصتتر ,بغتتدادد اذ تتتم اختيتتار م ت ا التشتتكيلة متتن
المصار ,تن راً لتوافر البياتنات حسإل السلسلة ال منية فضالً عن
تالئم توج ات الدراسة مج طبيعة عمل م ا المصار,د
المعادالت المالية واإلحصاسية
تتتتم استتتتخدام المتتتن ج الكمتتتي فتتتي تيليتتتل البياتنتتتات باستتتتخدام
معتتادالت ماليتتة فتتي حستتا الموجتتودات غيتتر العاملتتة واالستتتقرار
المصرفي وحسإل المعادالت ارتية :

DD  DB
)......(1
TLA

NBA 

حيث أن -:
 NBAتعني الموجودات غير العاملةد
 DDتعني الديون المشكوك في تيصيل اد
BD

تعني الديون المعدومةد

 TLAتعني إجمالي القرو

والسلفد
NI
).......(2
TA

ROA 

حيث ان -:
 ROAتعني العائد على الموجوداتد
NI

تعني لافي الدخلد

 TAتعني الموجودات الكليةد

C  STI
).......(3
STL

LC 

حيث ان -:
 LCتعني تغطية السيولةد
 Cتعني النقدد
 STIتعني االستثمارات قصيرة األجلد
 STLتعني المطلوبات قصيرة األجلد
امتتا اختبتتار عالقتتات التتتأثير فقتتد تتتم تيليل تتا باستتتخدام األستتاليإل
ااحصائية والبرمجيات الجام ة د

االطار النظري
مفهوم الموجودات غير العاملة ومؤشرات قياسها
أوال :مفهوم الموجودات غير العاملة The concept of Non
: Performance
العسر المالي ال ي يصيإل المصار ,مشكلة كبيترة فتي كثيتر
متتن البلتتدان وفتتي جميتتج أتنيتتاء العتتالم ل واحتتد األستتبا الرئيستتية
للمصار ,المعسرة ماليا مو تدمور جتودة األلتول وخالتة بعتد
عتتتام ل 6112ممتتتا أدى إلتتتى نيتتتادة الضتتتغوط علتتتى المي اتنيتتتات
العموميتتة للمصتتار ,وبالتتتالي يمنع تتا متتن موالتتلة دورمتتا فتتي
الوساطة وتيقيق م يداً من النمو)(Anastasiou et al,2016:3
لومن م ا المنطلق اذ تنال الموجودات غير العاملة التي يرم ل ا
ل (NBAامتمامتتا فتتي الستتنوات األخيتترة ل ويتترجح ذلتتأل االمتمتتام
المت ايتتد لف تتم المتغيتترات التتتي تعتتر المصتتار ,التتى الضتتعف
وعدم االستقرار الماليل اذ يرتبط مؤشر الموجودات غيتر العاملتة
ارتباطتا وثيقتتا بنقتاط الضتتعف فتي الن تتام المتالي ممتتا ينت ر بوقتتوع
أنمتتتتتتتة مصتتتتتتترفية ميتملتتتتتتتة )(Vuslat , 2016 : 1د ويشتتتتتتتير
& Gentgen , 2008 : 60) = (Rottkeالتى ان الموجتودات
غيتتر العاملتتة بأتن تتا ظتتامرة موجتتودة بشتتكل دائتتم فتتي المي اتنيتتات
العموميتتة للمصتتار ,ومؤسستتات ااقتترا األختترى ل اذ عاتن ت
اقتصاديات عدة دول متن مت ا النتوع متن الموجتودات الت ي يتؤدي
التتى القتترو المتعثتترة فتتي حالتتة عتتدم معالجتتته من تتا اقتصتتاديات
الواليتتات المتيتتدة األمريكيتتة للفتتترة متتن  1282التتى  1221وفتتي
اليابان عام  1222وكت لأل الصتين التتي وتتع خطتط لمعالجت تا
عتتام 1222د ف تالموجودات غيتتر العاملتتة تشتتير التتى األلتتل ال ت ي
يتوقف عن توليد التدخل ألكثتر متن ل 21يومتا ً وتتمثتل بتالقرو
او السلف المتأخرة السدادل كما تم تصنيف الموجودات بشكل عتام
بالمصتتر ,التتى ) (Kiran & Jones , 2016 :53و (Sukul ,
: 2017 : 47
 -1الموجتتودات القياستتية او المعياريتتة  standard assetsاي
العاملةد
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 -6الموجتتودات الشتتبه معياريتتة او الفرعيتتة sub- standard
: assetsالتي تبقى متواللة على مدى اقل من ل 16ش راًد -3الموجتتودات المشتتكوك فتتي تيصتتيل ا  :التتتي اليمكتتن تيصتتيل ا
لمدة ت يد عن ل 16ش راد
 -1الموجتتودات الخاستترة  :ألتتل غيتتر قابتتل للتيصتتيل وذو قيمتتة
تئيلة جدا مما يستتوجإل علتى المصتار ,ان تتوفر مخصت
لتلأل الخسائرد
وذكتتتتتتتر الباحتتتتتتتم ) (Borse , 2016 : 223ان اجمتتتتتتتالي
الموجودات غير العاملة مي جميج الموجودات التتي تصتنف علتى
اتن ا غير عاملة والتي تتألف متن جميتج الموجتودات غيتر القياستية
لالمشكوك في تيصيل ا لوالخسائر لت ا فتان لتافي ل NBAمتي
تلأل األتنواع التي قام المصر ,بخصم المخص فيما يتعلتق ب تاد
وتشير دراسة ) (Rathore et al ,2016 : 21الى ان الموجودات
التي تولد الدخل تسمى موجودات عاملة والموجودات التي ال تولد
الدخل موجودات تسمى غير عاملةل فالنوع الثاتني من الموجودات
ييتتدل تنتيجتتة عتتدم الت ت ام المقتتتر بتستتديد أي األلتتل والفوائتتد
المتفق عليه لفترة من ال منل اذ ان اليكم على األلل يكون على
أساف الفترة ال منية والتي ترتبط بنوع األللل على سبيل المثال
فتتان التترمن العقتتاري غيتتر متعثتتر لمتتدة طويلتتة متتن الت من وبعتتدما
سيجبر المقر المقتر علتى تصتفية األلتل وبعكسته يصتنف
تمن الديون المعدومةد اذ يتداول م ا المصتطلح حستإل متا ذكترا
كتتتال متتتن ) (Kiran& Jones , 2016 : 53فتتتي المؤسستتتات
المصرفية ومو يبين كفاءة ادارة المصر,ل ومو يدل علتى المبلت
الممنتتوؤ ل وال يتتؤثر
ال ت ي لتتم يتلقيتته المصتتر ,مقابتتل القتترو
حجم الموجودات غير العاملة على الخدمتة المصترفية فيستإل بتل
على الن تام المتالي بشتكل إجمتاليد ومت ا كمتا ذمبت إليته دراستة
) (Amit , 2014 : 3عتد بمثابتة الستمات البتارنة لالنمتة الماليتة
العالمية األخيرة تنتيجتة نيتادة فتي الموجتودات غيتر العاملتة كوتن تا
تيول ت التتى قتترو متعثتترة فتتي المي اتنيتتة العموميتتة للمصتتار,
تنتيجة تعر المصار ,التى مختاطر ائتماتنيتة كبيترةل فضتالً عتن
تعطيتتل قتتدرة المصتتار ,علتتى تتتوفير االئتمتتاند وأتتتاف دراس تة
) Sukul , 2017 : 47التى ان منالتأل العديتد متن األستبا التتي
تقتتف وراء ظ تتور الموجتتودات غيتتر العاملتتة من تتا تتتعف التقيتتيم
المناستتإل االئتمتتانل عتتدم وجتتود ااشتترا ,علتتى عمليتتة االئتمتتان
لالضتتتغط السياستتتي واالجتمتتتاعي علتتتى قتتترار االئتمتتتان ل إعتتتادة
اقرا المتعثرين ل عدم وجود إدارة فعالةد
كما تطرق دراستة ) (Vuslat , 2016 : 2إلتى الميتددات
التتتي تتتؤدي إلتتى الموجتتودات غيتتر العاملتتة وكتتان فتتي بدايتتة تلتتأل
الميددات مو عدم كفاية رأف المال كون المصتار ,ذات رؤوف
األمتتوال الضتتعيفة أكثتتر عرتتتة للمختتاطرل فضتتال عتتن اتنخفتتا
مستوى الفوائد والتضتخم فتي االقتصتاد الكلتيد فالمقترتتين ذوي

الدخل المتنخفا لتدي م معتدالت أعلتى للتخلتف عتن الستداد وعتدم
القدرة على تسوية الت امات م مما ييتول الموجتودات غيتر العاملتة
إلتتتى ديتتتون متعثتتترةل وبالتتتتالي يتتتنعكط ستتتلبا علتتتى ستتتير أعمتتتال
القطاعات كافة فضالً عن أثرمتا الستلبي علتى تنمتو النتاتج الميلتي
ااجمتتتالي) .(Amit , 2014 : 3ومتتت ا يعتتتود حستتتإل متتتا ذكتتتر
) (Zhang et al ,2015 : 24إلتى التوستج غيتر المتدروف فتي
االئتمان وبالتالي م يد من التدمور في لورة الموجتود ممتا ي يتد
متتن الصتتعوبات الماليتتةل ل ت ا يتوجتتإل تيديتتد الستتلوك الخطتتر فتتي
الن تتتام المصتتترفي التجتتتاري متتتن اجتتتل تجنتتتإل عتتتدم االستتتتقرار
الميتملد ورغم الدراسات التي تناول الموتج إال اتنته حستإل متا
ذكتر ) (Rottke & Gentgen , 2016 : 64ال يوجتد تعريتف
قتتاتنوتني وال أكتتاديمي للموجتتودات غيتتر العاملتتة ومنتتاك تنق ت فتتي
ااطتتتتار التن يمتتتتي التتتت ي ييتتتتدد معتتتتايير تصتتتتنيف دقيتتتتق لتلتتتتأل
الموجتتتتودات اذ اتفقتتتت األدبيتتتتات التتتتتي تناولتتتت الموتتتتتوع ان
الموجتتودات غيتتر العاملتتة متتي القتترو متتتأخرة الستتداد وغيتتر
مدفوعتتة ألكثتتر متتن ل 21يومتتال فضتتال عتتن ان المصتتطلح يشتتمل
الموجتودات ذات األداء المتنخفا أو عديمتة األداءل واتفتق معته
) (Ghosh , 2017 : 2بان التعريتف األكثتر شتيوعا للموجتودات
غير العاملة يتمثل بمجموع القرو التي تجاون موعد استيقاق ا
ل 21يومتاد والتتي عتدما ل  Zhuawr al , 2014 : 1التى ان
الموجتتودات غيتتر العاملتتة متتي عنصتتر حاستتم للتتتأثير علتتى تطتتوير
الخدمات المصرفيةد
ثايياً :مؤشرات قياس الموجودات غير العاملة
مشكلة الموجتودات غيتر العاملتة او المتعثترة متي واحتدة متن
امم المشاكل التي م ت الخدمات المصترفية برمت تا كوتن تا تتؤدي
إلى تعثر خط اامداد االئتماتني للمقترتتين اليتاليين والميتملتينل
وبالتالي ينعكط سلبا على تكوين رأف المال مما يؤثر بدورا على
تأكتتتل ربييتتتة المصتتتار ,متتتن ختتتالل خفتتتا إيتتترادات الفوائتتتد
ومتطلبتتات المخصصتتات التتى جاتنتتإل تقييتتد إعتتادة تتتدوير األمتتوالل
وبالتتتتالي يكتتتون منالتتتأل عتتتدم تطتتتابق واتتتتح بتتتين الموجتتتودات
والمطلوبات فالموجودات غير العاملة تعنتي عتدم قتدرة المصتر,
على استترجاع التدين الت ي منيته للمقتتر ل اذ تنتال عمليتة قيتاف
الموجودات غير العاملة الكثير من الجدل في األد الن ري وم ا
يعود إلى اختال ,في طبيعة األتن مة المالية بين التدولل ومتج مت ا
االختتتتتتتال ,اتفقتتتتتت العديتتتتتتد متتتتتتن الدراستتتتتتات ومن تتتتتتا دراستتتتتتة
) (Kapoor,2014:36و ) (Swamy,2014:32علتتى أن قيتتاف
م ا المتغير يمكن أن يعبر عنه بالمعادلة ارتية:
DD  DB
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 NBAتعني الموجودات غير العاملة د
 DDتعني الديون المشكوك في تيصيل ا د
BD

تعني الديون المعدومةد

 TLAتعني إجمالي القرو

والسلفد

الميور الثاتني  :االستقرار المصرفي ومؤشرات قياسهد
 .1مفهيوم االسيتقرار المصيرفي Concept Of Banking
Stability
استتتخدم مصتتطلح االستتتتقرار المتتالي فتتتي العقتتد الماتتتتي
كداللتتة م متتة علتتى البنتتوك المرك يتتة وبعتتا الستتلطات العامتتتة
األختتترىل واستتتتخدم بنتتتأل اتنكلتتتترا متتت ا المصتتتطلح عتتتام ل1221
للداللة على أمدافه التي ال تتعلق باستتقرار األستعار فقتط بتل تمتتد
إلتتى كفتتاءة األداء للن تتام المتتالي ككتتلل ومتتج م ت ا ال ي ت ال مف تتوم
االستقرار المالي غاما وبياجة إلى تعمق للولتول إلتى أستبابه
وطرق عالجهل ف و يتعلق بالمؤسسات الى ال تن تار فجتأة وتستبإل
أتتتترار اقتصتتتادية لوشتتتخاص التتت ين ال يتوقعتتتوا اتن يتتتار الن تتتام
) .(William& Geoffrey , 2005 : 1ومتج ذلتأل علتى متدى
العقتتدين الماتتتيين حتتاول بتتاحثون متتن البنتتوك المرك يتتة وأمتتاكن
أختترى استتتيعا ال تترو ,واالستتتقرار المتتالي متتن ختتالل مختلتتف
الضتتعف فتتي الن تتام المتتاليل فض تالً عتتن استتتمرار الدراستتات فتتي
رلد درجة االستتقرار المتالي علتى تنيتو أفضتل وتيديتد مصتادر
وأسبا الضغط المالي على الن ام واالتصال بفاعلية اكبر لتالفي
مت ا ال ترو(Gadanecz & Jayaram , 2009 : 360) ,د
ويشتير ) (William & Roberto , 2010 : 1التى اتنته يمكتن
االستدالل على االستتقرار المتالي متن األستواق التتي تعمتل بشتكل
جيتتتتد والمؤسستتتتات الماليتتتتة التتتتتي تعمتتتتل دون لتتتتعوبة وأستتتتعار
موجودات ال تنخفا عن قيم ا االستميةل فالن تام المتالي المستتقر
يمتان بالمروتنة والتكيف مج التقلبات في أسعار الموجتودات تنتيجتة
ظرو ,العر والطلإل فضالً عن نيادة كبيترة فتي عتدم اليقتينل
ومن تناحية أخرى فأن عدم االستقرار المالي يمن االستتدالل عليته
عنتدما تكتون األستواق الماليتة مختلتة او عنتدما تصتبح المؤسستتات
متتتوترة بشتتدة ممتتا يتتنعكط ستتلباً علتتى الشتتركات تنتيجتتة منتتج رأف
المال متن التتدفق التى استتثمارات جديتدةد اذ يتكتون الن تام المتالي
من ج ئين مما المؤسستات التتي تقتوم بتالفي والرلتد ولتدي ما
مي اتنيتتات واألستتواق التتتي تيتتتدد في تتا األستتعار ويتتتم تخصتتتي
الموارد من خالل التداول كالمما تروري لعمليتة سلستلة وفعالتة
للن امل ولغر اليفاظ على التوانن وبشتكل مستتمر تنيتتاج التى
مؤسستتات قتتادرة علتتى الصتتمود وأستتواق مرتنتتة وعلتتى حتتد ستتواء
يجإل ان تكون مصممة لتيمل اج تاد كبيتر واستتمرار فتي العمتل
)(Kiseľáková & Kiseľák , 2013 : 127د كمتا اشتارت
دراسة ) (Gadanecz & Jayaram , 2009 : 361الى لعوبة

تيديد االستقرار المالي ولعوبة قياسه بالمعنى التدقيق للكلمتةل اذ
يمكن ولف الن ام المالي باتنه مستقر في غيا التقلبات المفرطة
او ااج تتتاد او األنمتتتاتل كمتتتا ان التعريتتتف األوستتتج لالستتتتقرار
المالي يشير الى األداء السلط للعالقة المعقدة بين األسواق الماليتة
والبنتتتى التيتيتتتة للمؤسستتتات التتتتي تعمتتتل تتتتمن األطتتتر القاتنوتنيتتتة
والضتتريبية والمياستتبيةل متتج مراعتتاة أن يشتتمل الن تتام الوستتطاء
واألستتواق والبنيتتة التيتيتتة للستتوق لتكتتون قتتادرة علتتى استتتيعا
الصتتدمات وكشتتف االختتتالالت الماليتتة ممتتا يخفتتف متتن احتمتتال
حتتتدول اتتتتطرابات تربتتتأل تخصتتتي المتتتدخرات التتتى فتتترص
استتثمارية مربيتةد اذ ذكتر الباحتم ) (Turner , 2016 : 6اتنته
يمكتتن أن يت داد عتتدم االستتتقرار المصتترفي تنتيجتتة القتترارات التتتي
تتخ ت ما المصتتار ,ختتالل فتتترات االندمتتار االقتصتتادي فتتي م ت ا
الفتتترة يقلتتل المصتتر ,متتن شتتان المشتتاكل المرتبطتتة بالمعلومتتات
غيتتر المتماثلتتة ممتتا قتتد يتتؤدي إلتتى اافتتراط فتتي ااقتترا ونيتتادة
ااقرا للمشاريج الخطرة في مثتل مت ا البيئتة تكتون المصتار,
عرتتة لصتتدمة مفاجئتتة ممتا قتتد يقلتتل متن قتتدرة المقترتتتين علتتى
الستتتداد د وبالتتتتالي تخلتتتق الجتتتو المالئتتتم ل يتتتادة عتتتدم االستتتتقرار
فالعواقإل المترتبة على عدم االستقرار في الن ام المصرفي يمكن
ان تكون شديدة وبعيدة األمد ل كما ذكترت الدراستة ان المصتار,
التي تعمل في بيئة تتسم بقدر مت ايد من عتدم اليقتين تتعتر إلتى
معضلة تتمثل في رفا أوالئأل ال ين يستعون فتي اليصتول علتى
االئتمان وتيصيل األقساط المستيقة او م يج من االثنين معتا فتي
مياولة في إعادة رسملة او اليد من التعر للتعتامالت الخطترة
مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الوستاطة االئتماتنيتة او عتالوة مختاطر
االئتمتتتان والستتتيما بالنستتتبة للمقترتتتتين متتتن لتتتغار ومتوستتتطي
اليجمد
وعلتى وفتق متا ذمتإل إليته الباحثتان (Coa & Chollete ,
) 2016 : 3ان للمصار ,القدرة على االستقرار المالي من خالل
ميول ا للمخاطرة من عدمه وذلأل يعود ج ئياً الى السياسة النقديةل
وبالتالي فأن م ا المخاطر تعتد بمثابتة حلقتة ولتل حاستمة لتردود
الفعل بين السياسية النقديتة واالستتقرار المتاليد ويتفتق مع متا كتالً
متن ) (Fernandez et al , 2016 : 35بتان عتدم االستتقرار
المصتترفي تنتيجتتة نيتتادة تقلبتتات العتتر االئتمتتاتني وفتتي أستتواق
رأف المتتال غيتتر الكاملتتة ال يمكتتن للشتتركات أن تتتوفر متتا مطلتتو
فيمتتتا لتتتو خفضتتت المصتتتار ,عرتتتت ا االئتمتتتاتنيد كمتتتا حتتتددت
الدراستتتة ) (Swamy , 2014 : 25ثالثتتتة مستتتببات لالستتتتقرار
المتتاليل األولتتى متتو فشتتل المص تر ,تنتيجتتة خستتائر القتترو او
المتاجرة وتنطوي الثاتنية على تقلإل أستعار الستوق بعتد تيتول فتي
التوقعتتات والثالثتتة والتتتي تتترتبط بالثاتنيتتة وتنطتتوي علتتى اتنكمتتا
مطتتول فتتي ستتيولة الستتوق وإلتتدارال فضتتالً عتتن ذلتتأل إن عتتدم
االستتتقرار المتتالي ييتتدل عنتتدما يتتتداخل الن تتام المتتالي متتج تتتدفق
المعلومتتات بييتتم ييتتدل أربتتاك فتتي توجيتته األمتتوال لمتتن لتتدي م
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فتترص استتتثمارية منتجتتةد إذ يعتتر ,االستتتقرار المتتالي بأتنتته شتترط
التشغيل السلط لجميتج القطاعتات التتي يختدم ا الن تام المتالي متج
المروتنتتة فتتي استتتيعا الصتتدمات الميتملتتة متتن أجتتل اليتتد متتن
األنمات المستتقبلية (Petrovska & Mihajlovska , 2013 :
)86د كمتا عرفتته دراستة ) (Hilary , 2014 : 931باتنته قتدرة
المؤسستتات واألستتواق الماليتتة علتتى إدارة رأف المتتال والمختتاطر
وخدمات الدفج بطريقة تمكن النمو االقتصادي المستتدامل متج عتدم
وجتتود اي تعطيتتل لقتتدرة م ت ا المؤسستتات للقيتتام بالم تتام التتتي قتتد
تسبإل الضرر لوشتخاصل إذ ين تر إلتى االستتقرار المتالي غيتا
األنمة المالية ومج ذلأل منالأل مخاطر ميتملة متألتلة فتي تيديتد
االستقرار المالي تعود الى قدرة الن تام علتى امتصتاص استتيعا
غير المتوقعةد
 .2مؤشرات قياس االستقرار المصرفي
تواجتته عمليتتة قيتتاف االستتتقرار المصتترفي بعتتا التيتتديات
بستتبإل تعقيتتدات فتتي التقيتتيم علتتى النقتتيا متتن العنالتتر األختترى
للن ام المالي مثل الضماتنات والعالقات بين المصار ,التي يمكن
أن تكتتون فتتي ألتتل ظتتوامر العتتدوى بتتين المصتتار,ل إذ تتتتوفر
أدبيات االستقرار المالي عدداً من المقتاييط الكميتة متن اجتل تقيتيم
االستقرار المالي ويولي لندوق النقد الدولي باعتماد مؤشترات
الدخل القائمة على الموجتودات وإيترادات التدخل والمصتروفات د
كما رك بعا الباحثين على بعا المؤشترات لقيتاف االستتقرار
المتتتالي من تتتال Z-Scoreومؤشتتتر مختتتاطر ااقتتترا ل ويعتبتتتر
لندوق النقد الدولي أن عدم االستقرار المصرفي مو على أساف
احتمالية التخلف عن الستداد لكتل مصتر(Swamy , 2014 : ,
) 28د وتشتير دراستة (Gadanecz & Jayaram , 2009 :
) 360إلى اتنه على عكط استقرار األسعار فأن االستتقرار المتالي
لتتتيط متتتن الستتت ل تيديتتتدا أو قياستتته ومتتت ا يعتتتود إلتتتى التتتترابط
والتفاعالت المعقدة بين مختلف عنالر الن ام الماليل ومما ي يتد
متتن ذلتتأل التعقيتتد متتو عامتتل الوق ت واابعتتاد العتتابرة لليتتدود ل ت ا
التفاعالتل وتن راً لوجود العديد من التروابط بتين المشتاركين فتي
السوق المالية والمؤسسات الماليتة جعتل الم متة لتعبة للغايتة فتي
تيديتتتتتتد مؤشتتتتتتر يمكتتتتتتن أن يالئتتتتتتم جميتتتتتتج األتن متتتتتتة الماليتتتتتتة
)(Petrovska & Mihajlovska ,2013 : 86د لت ا اتفقت
بعا الدراسات امثال ) (Swamy , 2014 :28و (Fernandez
) et al , 2016 : 35علتى اتنته يمكتن التولتل التى االستتقرار
المالي في المصار ,من خالل المؤشرين ارتيين :
حيث ان -:
 ROAتعني العائد على الموجودات د

NI

تعني لافي الدخلد

 TAتعني الموجودات الكليةد
C  STI
)....(3
STL

LC 

حيث أن -:
 LCتعني تغطية السيولة د
 Cتعني النقدد
 STIتعني االستثمارات قصيرة األجلد
 STLتعني المطلوبات قصيرة األجلد
التيليل المالي واالحصائي لبياتنات الدراسة
ي تتتتم المبيتتتم الثالتتتم بالتيليتتتل المتتتالي لبياتنتتتات المصتتتار,
العراقيتتة للفتتترة متتن ل 6112-6112المبيوثتتة ومتتي :مصتتر,
االئتمان العراقيل ومصتر ,الخلتيج التجتاريل ومصتر ,الشترق
األوستتتط ل مصتتتتر ,دار الستتتتالمل مصتتتر ,ستتتتومر ل مصتتتتر,
المولتتل ومصتتر ,بغتتداد علتتى مستتتوى متغيتترات البيتتمل ومتتي
المتغيتتتر المستتتتقل الموجتتتودات غيتتتر العاملتتتة ل والمتغيتتتر التتتتابج
لاالستقرار المصترفي الت ي ستيتم تيليلته وفتق مؤشترات لالعائتد
على الموجوداتل تغطية السيولة اما الجاتنإل ااحصائي سيتم فيه
اختبار العالقة بين الموجودات غير العاملة ومؤشترات االستتقرار
المصرفي وكاالتي:
اوال :التحليل المالي لمتغيرات الدراسة
1د التحلييييييل الميييييالي للموجيييييودات غيييييير العاملييييية  :ان لتتتتتافي
الموجودات غير العاملتة يمثتل عتدم تستديد المقترتتين أللتل
والفوائتتتد المترتبتتتة عليتتته للمصتتتر ,ممتتتا ي يتتتد متتتن القتتترو
المتعثتتتترةل ويمكتتتتن ان تنتعتتتتر ,علتتتتى متتتتدى خطتتتتورة متتتت ا
الموجتتتودات لكتتتل مصتتتر ,متتتن ختتتالل الفتتترق بتتتين لتتتافي
الموج تودات غيتتر العاملتتة ومعتتدل القطتتاع المصتترفيل وستتيتم
اعتمتتاد المعتتدل المتيقتتق علتتى مستتتوى المصتتار ,المبيوثتتة
باعتبارا معدل القطاع ال ي يتم مقارتنته مج المعدالت المتيققتة
علتتتى كتتتل مصتتتر ,علتتتى حتتتدةل اذ يبتتتين جتتتدول ل 1تنستتتبة
الموجودات غير العاملتة للمصتار ,المبيوثتةل ثتم يليته جتدول
ل 6ال ت ي سيوتتتح فيتته تنستتبة العائتتد علتتى الموجتتوداتل فيمتتا
يعر الجدولل 3تنسبة تغطية السيولة للمصار ,المبيوثتةل
وكاالتي :
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جدولل 1الموجودات غير العاملة = الديون المشكوك في تيصيل ا +الديون المعدومة /اجمالي القرو
ت اسم الشركة  /الفترة ال منية

والسلف

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007المعدل

1

مصر ,االئتمان العراقي

0.03

0.06

0.07

0.06

0.02

0.07

0.09

0.18

0.09

0.07

2

مصر ,الخليج التجاري

0.12

0.36

0.28

0.18

0.11

0.08

0.08

0.37

0.44

0.22

3

مصر ,الشرق األوسط

0.23

0.08

0.17

0.08

0.05

0.09

0.09

0.06

0.11

0.11

4

مصر ,دار السالم

0.36

0.47

0.35

0.35

0.2

0.39

0.07

0.02

0.12

0.26

5

مصر ,سومر

0.16

0.22

0.08

0.09

0.03

0.08

0.09

0.03

0.09

0.10

6

مصر ,المولل

0.09

0.09

0.03

0.08

0.06

0.09

0.07

0.06

0.08

0.07

7

مصر ,بابل

0.08

0.2

0.09

0.07

0.04

0.09

0.03

0.03

0.07

0.08

8

مصر ,بغداد

0.23

0.24

0.31

0.08

0.12

0.22

0.08

0.07

0.19

0.17

المعدل

0.16

0.22

0.17

0.12

0.08

0.14

0.08

0.10

0.15

0.14

االتنيرا ,المعياري

0.11

0.14

0.12

0.10

0.06

0.11

0.02

0.12

0.12

0.10

يعتتر جتتدول ل 1تنستتبة الموجتتودات غيتتر العاملتتة لثمتتان
مصتتتار ,للفتتتترة متتتن ل 6112-6112اذ تبتتتين أن المعتتتدل العتتتام
المتيقتتق قتتد بل ت ل(0.14ل وعلتتى مستتتوى األعتتوام المستتت دفة بل ت
معدل الموجودات غير العاملة لعامل 6112أكثر من المعدل العام
بفتتتارقل )0.02تنتيجتتتة تيقيتتتق بعتتتا المصتتتار ,معتتتدالت عاليتتتة
مقارتنة بالمصار ,األخرى وباالتنيرا ,معيتاري بلت ل 0.11ل اذ
كاتن النسبة األعلى لمصر ,دار السالم وبمعدل بل ل 0.36يليته
مصتترفي الشتترق األوستتط وبغتتداد بمعتتدالت متستتاوية تمامتا ً تنتيجتتة
تيقيق ما معدلل 0.23ل في حين حقق مصتر ,االئتمتان العراقتي
اقل معدل من الموجودات غير العاملة وبنسبة بلغت ل 0.03ومتو
معتتدل مرغتتو جتتداً اذ متتا تتتم مقارتنت ته بالمصتتار ,األختترى قيتتد
الدراسةد امتا تنستبة الموجتودات غيتر العاملتة لعتام ل 6118كاتنت
اعلى المعدالت المتيققة مقارتنة باألعوام التتي استت دفت ا الدراستة
تنتيجتتتة تيقيتتتق معتتتدل بلتتت ل 0.22ومتتتو معتتتدل غيتتتر مرغتتتو
خصولا اذ تم مقارتنته مج المعدل المتيقق على مستتوى القطتاعد
في حتين اتنخفضت النستبة للمؤشتر المت كور لعتام ل 6112كوتن تا
بلغ ت ل 0.17اال اتن تتا لتتم تتتنخفا اقتتل متتن معتتدل القطتتاع العتتامد
واختتت المؤشتتتر باالتنخفتتتا لعتتتامي ل 6111ول 6111لييقتتتق
ل 0.12ول 0.08علتتى التتتوالي تنتيجتتة األخت باليستتبان المختتاطر
المترتبة من ارتفاع مت ا المؤشتر وبالخصتوص مصترفي االئتمتان
العراقتتتي ومصتتتر ,ستتتومر مقارتنتتتة بالمصتتتار ,األختتترى قيتتتد
الدراسةد

لم تيافش المصار ,المبيوثة على تيقيق معدالت منخفضة لعتام
ل 6116إال أتن تتتا تستتتاوت تمامتتتاً متتتج المعتتتدل العتتتام وبتتتاتنيرا,
معيتتتاري بلتتت ل 0.11تنتيجتتتة ارتفتتتاع معتتتدالت بعتتتا المصتتتار,
كمصتتر ,دار الستتالم تنتيجتتة تيقيقتته ل (0.39ومتتو أعلتتى معتتدل
متيقتتق للعتتام الم ت كورد فتتي حتتين اتنخفتتا المؤشتتر لعتتام ل6113
ليصل الى ل 0.08ومو مؤشر مقبول كوتنه اقل من المعدل الكلتي
المتيقق علتى مستتوى المصتار ,المبيوثتة وبفتارق بلت ل 0.04د
اخ ت مؤشتتر الموجتتودات غيتتر العاملتتة باالرتفتتاع لعتتاميل6111
ول 6112لييققل 0.10ول 0.15على التوالي وبارتفتاع طفيتف
لعام ل 6112عن المعدل العام وباتنيرا ,معياريل 0.12د
امتتتا المعتتتدالت المتيققتتتة علتتتى مستتتتوى كتتتل مصتتتر ,متتتن
المصار ,المبيوثة فيمتا يخت مؤشتر الموجتودات غيتر العاملتة
للفترة التي استت دفت ا الدراستة متن عتام ل 6112لغايتة ل 6112ل
فقتتد حقتتتق مصتترفي االئتمتتتان العراقتتتي والمولتتل أفضتتتل معتتتدل
مقارتنة بالمصار ,األخرى كوتن متا حققتا معتدالت متستاوية تمامتاً
وبنستتتبة بلغتتت ل 0.07ومتتتو اقتتتل معتتتدل متيقتتتق علتتتى مستتتتوى
المصار ,المبيوثة يلي ما مباشرة مصر ,بابتل وبنستبةل(0.08ل
ومن ثتم مصتر ,الشترق األوستط فتي حتين لتم تيقتق المصتار,
المبيوثتتة األختترى أي معتتدل مقبتتول علتتى المؤشتتر تنفستته مقارتنتتة
بالمعدل المتيقق على مستوى القطاعد
6د التحليييل المييالي لرسييتقرار المصييرفي :يركتت التيليتتتل
المتتالي لالستتتقرار المصتترفي علتتى وفتتق مؤشتترين ممتتا
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مؤشر العائتد علتى الموجتودات ومؤشتر تغطيتة الستيولة
وحسإل الجدولل 6والجدولل 3وكاالتي:
جدول ل 6العائد على الموجودات= لافي الدخل  /الموجودات الكلية
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

المعدل

ت اسم الشركة  /الفترة ال منية
1

مصر ,االئتمان العراقي

121د1

16د1

16د1

16د1

12د1

16د1

16د1

11د1

16د1

0.03

2

مصر ,الخليج التجاري

11د1

13د1

16د1

11د1

18د1

11د1

11د1

11د1

11د1

0.06

3

مصر ,الشرق االوسط

13د1

16د1

11د1

13د1

13د1

16د1

112د1

118د1

16د1

0.02

4

مصر ,دار السالم

12د1

16د1

113د1

16د1

16د1

16د1

11د1

11د1

13د1

0.02

16د1

12د1

112د1

116د1

112د1

112د1

112د1

11د1

11د1

0.01

12د1

13د1

12د1

12د1

12د1

18د1

113د1

111د1

18د1

0.05

 7مصر ,بابل

12د1

13د1

16د1

16د1

11د1

11د1

11د1

112د1

11د1

0.03

 8مصر ,بغداد

12د1

16د1

11د1

16د1

16د1

16د1

11د1

113د1

16د1

0.03

المعدل

0.06

0.03

0.02

0.03

0.04

0.04

0.02

0.01

0.04

0.03

االتنيرا ,المعياري

0.03

0.01

0.01

0.02

0.02

0.04

0.01

0.01

0.03

0.02

 5مصر ,سومر
6

مصر ,مولل

يالحتتتش متتتن جتتتدول ل 6أن المعتتتدل العتتتام متتتن العائتتتد علتتتى
الموجتتتودات للمصتتتتار ,المبيوثتتتة قتتتتد بلتتت ل 0.03وبتتتتاتنيرا,
معيتتتتتتاريل 0.02ل اذ حققتتتتتت المصتتتتتتار ,المبيوثتتتتتتة معتتتتتتدل
قتتتدرال 0.06لعتتتام ل 6112ومتتتو أعلتتتى معتتتدل متيقتتتق مقارتنتتتة
بتتاألعوام الالحقتتة كمتتا اتنتته يفتتوق المعتتدل المتيقتتق علتتى مستتتوى
القطتاع وبتتاتنيرا ,معيتتاري بلت ل (0.03اذ حقتتق مصتتر ,الخلتتيج
التجتاري أعلتى تنستبة عائتد علتى الموجتودات تنتيجتة تيقيقته معتتدل
ل 0.10يليه مصر ,بابل مباشرة وبمعدل بل ل 0.07د

ول 6116تنتيجة تيقيق متا معتدل ل 0.04ومتو اعلتى متن المعتدل
المتيقق على مستوى المصار ,المبيوثتةد لتم تيتافش المصتار,
المبيوثتتتة علتتتى المعتتتدل المطلتتتو لعتتتام ل 6113ول 6111بتتتل
بتتتتالعكط اختتتت المؤشتتتتر يتتتتنخفا ألدتنتتتتى مستتتتتوياته خصولتتتتاً
عامل 6111ليصل الىل 0.01مما يدل علتى تتدمور العائتد علتى
الموجتتودات بشتتكل غيتتر مقبتتول اطالق تاًل وم ت ا جعتتل المصتتار,
المبيوثتتة تعمتتل علتتى تيستتين المؤشتتر لعتتام ل 6112ليصتتل التتى
ل 0.04وباتنيرا ,معياري بل ل 0.03د

في حتين اتنخفتا المؤشتر لعتام ل 6118ليتستاوى تمامتا ً متج
المعدل العامل اما عام ل 6112وكما متو مبتين فتي الجتدول اعتالا
فقتتد اتنخفتتا مؤشتتر العائتتد علتتى الموجتتودات ليصتتل التتى ل0.02
ومو اقل من المعتدل المتيقتق علتى مستتوى المصتار ,المبيوثتة
وجتتاء م ت االتنخفتتا تنتيجتتة عتتدم حفتتاظ بعتتا المصتتار ,علتتى
معدالت مقبولة كمصرفي الخليج التجاري وبابلد

امتتتا المعتتتدالت المتيققتتتة علتتتى مستتتتوى كتتتل مصتتتر ,متتتن
المصتتار ,المبيوثتتة فيمتتا يخت مؤشتتر العائتتد علتتى الموجتتودات
للفترة التي استت دفت ا الدراستة متن عتام ل 6112لغايتة ل 6112ل
فقتتتتد حقتتتتق مصتتتتر ,الخلتتتتيج التجتتتتاري أفضتتتتل معتتتتدل مقارتنتتتتة
بالمصتتار ,األختترى كوتنتته بلتت ل 0.06يليتته مصتتر ,المولتتل
كوتنه بل ل 0.05ل في حين لم تيقق المصار ,المبيوثة األخرى
أي معدل اعلى من المتيقق على مستوى القطاعد

ارتفج معدل المؤشر الم كور في اعالا بشكل طفيف وبمقدار
ل 0.01لعام ل 6111ليتساوى تماما ً مج المعدل العتام للمصتار,
المبيوثتتتةل فتتتي حتتتين تستتتاوت النتيجتتتة المتيققتتتة لعتتتامي ل6111
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جدولل 3تغطية السيولة = النقد +االستثمارات قصيرة األجل /المطلوبات قصيرة األجل
ت اسم الشركة  /الفترة ال منية

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007المعدل

1

مصر ,االئتمان العراقي

0.97

0.94

0.97

0.95

1.44

1.22

1.20

1.58

1.03

1.15

2

مصر ,الخليج لتجاري

0.97

0.85

0.75

0.68

0.96

0.65

0.91

0.94

0.84

0.84

3

مصر ,الشرق األوسط

0.91

0.80

0.90

0.71

0.71

0.96

0.77

1.00

0.93

0.85

4

مصر ,دار السالم

0.88

0.81

0.77

1.02

0.99

1.08

1.11

0.93

0.90

0.94

 5مصر ,سومر

0.98

1.83

0.66

1.29

1.04

1.34

1.64

1.56

1.97

1.37

 6مصر ,مولل

1.04

0.79

0.90

0.73

0.74

0.89

1.11

1.15

1.36

0.97

 7مصر ,بابل

1.01

1.10

1.15

1.01

0.92

1.14

0.56

0.50

0.69

0.90

 8مصر ,بغداد

1.31

0.94

1.12

0.83

0.87

0.96

0.97

0.94

0.88

0.98

1.01

1.01

0.90

0.90

0.96

1.03

1.03

1.08

1.07

1.00

0.13

0.35

0.17

0.21

0.23

0.22

0.32

0.36

0.41

0.27

المعدل
االتنيرا ,المعياري

يالحتتتش متتتن جتتتدول ل 3أن المعتتتدل العتتتام المتيقتتتق لمؤشتتتر
تغطيتتة الستتيولة للمصتتار ,المبيوثتتة قتتد بل ت ل 1.00وبتتاتنيرا,
معيتتتتاريل 0.27لإذ تستتتتاوى المعتتتتدل المتيقتتتتق لعتتتتاميل6112
ول 6118وفاق المعتدل العتام المتيقتق بشتكل طفيتف كوتن تا حققتا
معتتدل بل ت ل 1.01للعتتامين الم ت كورين وبتتاتنيرا ,معيتتاري بل ت
) (0.13لعتتام ل (6112تنتيجتتة تقتتار المعتتدالت المتيققتتة علتتى
مستوى المصتار ,المبيوثتةل فضتالً عتن أن النقتد واالستتثمارات
قصتتيرة كاتن ت تفتتوق المطلوبتتات قصتتيرة األجتتلل وبالتيديتتد لتتدى
مصر ,الموللل مصر ,بابل و مصر ,بغدادد فيما لم تستتمر
المصتتار ,تنفستت ا علتتى االحتفتتاظ بالستتيولة لعتتامل 6118ماعتتدا
مصتتر ,بابتتلل وارتفتتاع المؤشتتر بشتتكل مليتتوظ لتتدى مصتتر,
سومرد اخ مؤشر تغطية السيولة يتنخفا ختالل عتامي ل6112
ول 6111وبمعتتتتدالت متستتتتاوية تمامتتتتا ً تنتيجتتتتة تيقيق متتتتا معتتتتدل
بل ل 0.90إال أن اتنيراف ما المعيتاري كتان مختلفتا ً بعتا الشتيء
تنتيجة عدم استقرار المعتدالت المتيققتة لتبعا المصتار,د ارتفتج
مؤشتتتر تغطيتتتة الستتتيولة يرتفتتتج لعتتتام ل 6111مقارتنتتتة بالعتتتامين
الستتتابقين اال اتنتتته لتتتم يصتتتل إلتتتى مستتتتوى المعتتتدل التتت ي حققتتتته
المصار ,المبيوثة كوتنه بل ل 0.96تنتيجتة ارتفتاع المؤشتر لتدى
مصر ,االئتمان العراقي كوتنته بلت ل 1.44يليته مصتر ,ستومر
وبمعدل بلت ل 1.04ل فتي حتين كتان اقتل المعتدالت المتيققتة علتى
المؤشر الم كور مو ل 0.71لمصر ,لشرق األوسطد
كما تساوت المعدالت المتيققة للمؤشر الم كور وحسإل متا مبتين
فتتتي الجتتتدول اعتتتالا لعتتتامي ل 6116ول 6113لييققتتتا ل1.03

ويفتتتتوق المعتتتتدل المتيقتتتتق علتتتتى مستتتتتوى المصتتتتار ,مجتمعتتتتة
بفارقل 0.03ل اذ حافش مصرفي ستومر واالئتمتان العراقتي علتى
اعلى المعدالت مقارتنة بالمصار ,األخرى المبيوثةد
اما فيمتا يخت عتاميل 6111ول 6112فقتد حققتا معتدالت
متقاربتتتة جتتتداً وتفتتتوق المعتتتدل المتيقتتتق علتتتى المستتتتوى الكلتتتي
للمصتتتار ,المبيوثتتتة تنتيجتتتة تيقيق متتتا ل 1.08ول 1.07ل اال ان
اتنيراف متتا المعيتتاري كتتان مختلف تاً تنتيجتتة عتتدم استتتقرار المعتتدالت
المتيققة لبعا المصار,د
امتتتا المعتتتدالت المتيققتتتة علتتتى مستتتتوى كتتتل مصتتتر ,متتتن
المصار ,المبيوثة فيما يخ مؤشتر تغطيتة الموجتودات للفتترة
التتتي استتت دفت ا الدراستتة متتن عتتام ل 6112لغايتتة ل 6112ل فقتتد
حقتتق مصتتر ,ستتومر أفضتتل معتدل مقارتنتتة بالمصتتار ,األختترى
كوتنتته بلتت ل 1.37يليتته مصتتر ,االئتمتتان العراقتتي وبمعتتدل بلتت
ل 1.15في حين لم تصتل المصتار ,المبيوثتة األخترى المعتدل
المتيقق على المؤشر تنفسه مقارتنة بالمعدل المتيقق على مستتوى
القطاعد
ثاييا  :اختبار وتحليل عرقات التأثير لمتغيرات الدراسة
يتنتتاول م ت ا المبيتتم مناقشتتة تنتتتائج اختبتتار وتيليتتل عالقتتات
التتتتأثير بتتتين متغيتتترات البيتتتمل إذ تتتتم استتتتعمال تيليتتتل االتنيتتتدار
البستتيط فتتي االختبتتارات الخالتتة بتتالتعر ,علتتى تتتأثير المتغيتتر
المستقل لالموجودات غير العاملة فتي المتغيتر التتابج لاالستتقرار
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 .1الفرضييية الرسي يية ا ول ي  :تفتتتر الفرتتتية األولتتى وجتتود
عالقة تأثير ذات داللة معنوية سالبة للموجودات غيتر العاملتة فتي
العائد على الموجوداتد ويبين الجتدولين ل 1ول  2تنتتائج اختبتار
عالقتتتة التتتتأثير بتتتين الموجتتتودات غيتتتر العاملتتتة فتتتي العائتتتد علتتتى
الموجتتودات علتتى وفتتق تنتتتائج تيديتتد األتنيتتدار البستتيط بتتأفترا
وجتتود عالقتتة داليتتة بتتين القيمتتة اليقيقيتتة للموجتتودات غيتتر العاملتتة
ل NBAو والعائتتتد علتتتى الموجتتتودات ل (ROAويمكتتتن التعبيتتتر
عن ا بالمعادلة ارتية :

المصتتترفي لوتتتتم اعتمتتتاد علتتتى معامتتتل ل Betaلمعرفتتتة التغيتتتر
المتوقتتج فتتي المتغيتتر التتتابج لاالستتتقرار المصتترفي بستتبإل التغيتتر
اليالل فتي وحتدة واحتدة متن المتغيتر المستتقللالموجودات غيتر
2
العاملة لوتم االعتمتاد علتى معامتل التيديتد ل  Rللتعتر ,علتى
قدرة النموذج علتى تفستير العالقتة بتين المتغيتر المستتقل والمتغيتر
التتتتابج لوان مقارتنتتتة بتتتين قتتتوة تتتتأثير كتتتل متغيتتتر متتتن المتغيتتترات
المستتتقلة قتتد قيس ت متتن ختتالل ل t-testال ت ي يشتتير التتى معنويتتة
النتتتائج ل فضتتال عتتن استتتعمال اختبتتار ل fللتعتتر ,علتتى معنويتتة
تنموذج االتنيدار ل وقد اعتمد البيم على مستوى معنويتة ل12د(1
لليكتتم علتتى متتدى معنويتتة التتتأثير لإذ تتتم مقارتنتتة مستتتوى معنويتتة
الميستتوبة متتج مستتتوى المعنويتتة المعتمتتدة ل12د 1وتعتتد تتتأثيرات
ذات داللة معنوية اذا كان مستوى المعنوية الميستوبة التغر متن
مستتتتتوى المعنويتتتتة المعتمتتتتدة والعكتتتتط بتتتتالعكطد وقتتتتد وتتتتتع
فرتيتان تنص على وجود تتأثير ذات داللتة معنويتة للموجتودات
غيتتر العاملتتة فتتي االستتتقرار المصتترفي فتتي المصتتار ,المبيوثتتةد
سيجري اختبارما على وفق االتي:

ROA   0   NBA  ei

إن م ت ا المعادلتتة تبتتين أن العائتتد علتتى الموجتتودات متتو دالتتة
للقيمتتة اليقيقتتة للموجتتودات غيتتر العاملتتة لوذلتتأل أن تقتتديرات م ت ا
المعادلة ومؤشرات ا ااحصائية تم احتساب ا على مستوى السلسلة
ال منيتتتتة الممتتتتتدة متتتتن ل 6112التتتتى ل 6112وكاتنتتتت معادلتتتتة
األتنيتتدار البستتيط للعالقتتة بتتين متغيتتري الموجتتودات غيتتر العاملتتة
والعائد على الموجودات د فيما يأتي :

الجدول ل  5تيليل التباين ) (ANOVAللعالقة بين الموجودات غير العاملة والعائد على الموجودات
مصدر التباين

درجة اليرية

مجموع المربعات

متوسط
المربعات

R2

قيمةF
الميسوبة

مستوى المعنوية

االتنيدار

1

.055

.055

0.17

14.386

0.000

الخطأ

70

.266

.004

المجموع

71

.321

أما جدول المعامالت فقد أشار الى القيم المبينة وفيما يأتي :
جدول ل  2تنتائج اختبار عالقة تأثير بين الموجودات غير العاملة والعائد على الموجودات
العائد على الموجودات
النموذج

الثاب
الموجودات غير العاملة

المعامالت غير المعيارية
معامل بيتا

الخطأ المعياري

.006

.011

-.232

.061

يتضتتتح متتتن الجتتتدولين ل 1ول  2تيليتتتل التبتتتاين وجتتتدول
المعتتامالت للعالقتتة بتتين الموجتتودات غيتتر العاملتتة والعائتتد علتتى
الموجوداتلأشارت قيمة معامل التيديد ل

إلى معامل مقدارا

المعامالت المعيارية
بيتا

-0.41

T

مستوى المعنوية

.542

.589

-3.793

.000

ل 0.17ل فيعني أن الموجتودات غيتر العاملتة تفستر تنستبة ل0.17
من التباين اليالل في العائد على الموجوداتل وان ) (0.83من
التباين غير المفسر يعود الى متغيرات لم تدخل تنمتوذج االتنيتدارل
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ومتتو مؤشتتر مقبتتول عتتن مقارتنتتة قيمتتة ل fالميستتوبة ل14.386
اكبر من قيمت ا الجدولية البالغةل16د 3في حدود ثقةل12د 1د امتا
قيمة ل tالميسوبة كبيرة عند مقارتنت ا بقيمت ا الجدوليتة ل228د1
وبمستوى معنوية ل 0.05د

الموجودات غير العاملة في تغطية السيولة على وفق تنتتائج تيديتد
األتنيدار البسيط بأفترا وجود عالقتة داليتة بتين القيمتة اليقيقيتة
للموجودات غير العاملة ل NBAو تغطية السيولة ل LCويمكن
التعبير عن ا بالمعادلة ارتية:

وفي توء معادلة االتنيدار يؤشر الثاب ل a=0.112ل وم ا
يعني أن مناك وجتوداً للعائتد علتى الموجتودات مقتدارا )0.006
عندما تكون قيمة الموجودات غير العاملة لتفراًد أمتا قيمتة الميتل
اليدي للموجودات غير العاملة فقد بلغ ل β=-0.41والمرافقتة
لت ل NBAف تتي تتتدل علتتى أن تغيتتراً مقتتدارا ل 1فتتي العائتتد علتتى
الموجودات) (ROAسيؤدي إلى تغير سلبي مقتدارا ) (-0.41فتي
العائد على الموجوداتد وحسإل م ا النتائج تقبل م ا الفرتيةد

LC   0   NBA  ei

إن م ت ا المعادلتتة تبتتين أن العائتتد علتتى الموجتتودات متتو دالتتة
للقيمتتة اليقيقتتة للموجتتودات غيتتر العاملتتة لوذلتتأل أن تقتتديرات م ت ا
المعادلة ومؤشرات ا ااحصائية تم احتساب ا على مستوى السلسلة
ال منيتتتتة الممتتتتتدة متتتتن ل 6112التتتتى ل 6112وكاتنتتتت معادلتتتتة
األتنيتتدار البستتيط للعالقتتة بتتين متغيتتري الموجتتودات غيتتر العاملتتة
وتغطية السيولةد فيما يأتي:

 .2الفرضية الاايية :تفتر الفرتية الثاتنيتة وجتود عالقتة تتأثير
ذات داللتتة معنويتتتة ستتتالبة للموجتتتودات غيتتر العاملتتتة فتتتي تغطيتتتة
السيولةد ويبين الجدولين ل 2ول 2تنتائج اختبار عالقة التأثير بين

LC  (0.095)  (0.23) NBT

الجدول ل  2تيليل التباين ) (ANOVAللعالقة بين الموجودات غير العاملة وتغطية السيولة
مصدر التباين

درجة اليرية

مجموع المربعات

متوسط
المربعات

R2

قيمةF
الميسوبة

مستوى المعنوية

االتنيدار

1

.017

.017

0.05

3.806

0.045

الخطأ

70

.304

.004

المجموع

71

.321

أما جدول المعامالت فقد أشار الى القيم المبينة وفيما يأتي :
جدول ل 2تنتائج اختبار عالقة تأثير بين الموجودات غير العاملة وتغطية السيولة
تغطية السيولة
النموذج

المعامالت غير المعيارية
معامل بيتا

الخطا المعياري

الثاب

.095

.030

الموجودات غير العاملة

-.056

.029

يتضتتتتح متتتتن الجتتتتدولين ل 2ول 2تيليتتتتل التبتتتتاين وجتتتتدول
المعامالت للعالقة بين الموجودات غير العاملتة وتغطيتة الستيولةل
إلتى معامتل مقتدارا ل 0.05ل
أشارت قيمتة معامتل التيديتد ل
فيعني أن الموجودات غير العاملة تفسر تنسبة ل 0.05متن التبتاين
اليالل في تغطية السيولةل وان ) (0.95من التباين غير المفستر
يعود إلى متغيرات لم تدخل تنموذج االتنيتدارل ومتو مؤشتر مقبتول

المعامالت المعيارية
بيتا

-0.23

T

مستوى المعنوية

3.194

.002

-1.951

.045

عتتتتن مقارتنتتتتة قيمتتتتة ل fالميستتتتوبة ل 3.806اكبتتتتر متتتتن قيمت تتتتا
الجدوليتتتة البالغتتتةل16د 3فتتتي حتتتدود ثقتتتةل12د 1د امتتتا قيمتتتة لt
الميستتتتوبة كبيتتتترة عنتتتتد مقارتنت تتتتا بقيمت تتتتا الجدوليتتتتة ل228د-1
وبمستتتوى معنويتتة ل 0.05د وفتتي تتتوء معادلتتة االتنيتتدار يؤشتتر
الثاب ل a=0.122ل وم ا يعني أن منتاك وجتوداً لتغطيتة الستيولة
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مقتتتدارا ) 0.095عنتتتدما تكتتتون قيمتتتة الموجتتتودات غيتتتر العاملتتتة
لفراًد
أمتتا قيمتتة الميتتل اليتتدي للموجتتودات غيتتر العاملتتة فقتتد بلغ ت
ل β=-0.23والمرافقة ل ل NBAف ي تدل على أن تغيراً مقتدارا
ل 1في العائد على الموجودات) (ROAستيؤدي إلتى تغيتر ستلبي
مقدارا ) (-0.23في تغطية السيولةد وحسإل م ا النتائج تقبتل مت ا
الفرتيةد

االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
 .1لم تكن المصتار ,المبيوثتة علتى مستتوى إدراك واحتد لمتدى
خطتتورة وجتتود لتتافي موجتتودات غيتتر عاملتتة فتتي مي اتنيات تتا
العموميةل األمر ال ي جعل معدل تلأل الموجودات مرتفتج لتدى
بعا المصار ,وعلى وجه الخصوص مصترفي دار الستالم
والخليج التجاريد
 .6أظ تترت النتتتائج ان العائتتد علتتى الموجتتودات فتتي المصتتار,
المبيوثة لم يكن بالمستوى المطلو كوتنه حقق اقل متن معتدل
القطتتاعل وم ت ا داللتتة غيتتر مرغتتو ب تتا بالنستتبة لمتتديري تلتتأل
المصار ,والمالكين وبالتيديد مصر ,سومر ومصتر ,دار
السالم ومصر ,الشرق األوسط د
 .3بين النتائج أن تغطية الستيولة لتدى بعتا المصتار ,تتطلتإل
إعادة تن ر كوتن ا لم تكن كافية لسداد المطلوبات قصيرة األجل
وبالتيديتتد لتتدى مصتتر ,الخلتتيج التجتتاري ومصتتر ,الشتترق
األوسط فضال عن مصرفي بابل ودار السالم د
 .1جاءت النتائج متطابقة مج الفرتية األولى للدراسة وم ا يعتود
للتأثير السلبي والواتح للموجتودات غيتر العاملتة علتى العائتد
علتتى الموجتتودات ممتتا يجعتتل المصتتار ,المبيوثتتة فتتي وتتتج
ين ر بالمخاطرة د
 .2لم تكن تغطيتة الستيولة للمصتار ,المبيوثتة بعيتدة عتن التتأثير
الستتلبي للموجتتودات غيتتر العاملتتة ممتتا يجعتتل المصتتار ,فتتي
وتتتج حتترج جتتدا فيمتتا لتتم تتتدرك معالجتتة المطلوبتتات قصتتيرة
األجل د
التوليات
1د ترورة تبني سياسة إقرا مبنية على أسط مدروسة لليالتة
االئتماتنيتتتتة ستتتتواء كاتنتتتت لوشتتتتخاص أو الشتتتتركات أو حتتتتتى
المصتتار ,األختترى لضتتمان التتتخل متتن الموجتتودات غيتتر
العاملة قدر اامكان د

6د البتتد متتن االعتمتتاد علتتى أستتط ستتليمة و ليتتات معالجتتة لضتتمان
تيقيق عائتد علتى الموجتودات علتى وفتق معتدالت يرغتإل ب تا
المالأل والمدير على حد سواء د
3د تتتترورة االعتمتتتاد علتتتى سياستتتة ديتتتن تتوافتتتق متتتج الستتتيولة
المتتتوفرة أو التتتي متتن المفتتتر ان تتيقتتق مستتتقبالً ممتتا يتتتيح
للمصر ,االحتفاظ بسمعة جيدة وبالتالي كسإل ثقة الجم ور د
1د البد للمصار ,المبيوثة وبالتيديد التي حقق مؤشرات سلبية
ان تجتتري مقارتنتتة متتج المصتتار ,االفضتتل أداء لالستتتفادة متتن
التجار الناجيةد
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